
 
  

 

 البحث ممخص
خف تتتأ ب اتتت بحثف مهتتتابحثا فتتت بن تتت بحالمتتتأ بنتتت بإاح  بحثاختتتأط بن تتت بإستتتف البحث دتتتةبا حستتت ب ب ح 

ق ح حتب مدأببحثامأثحب أثافشأ ب خأم بق ح بافحبحائفاأ ب,ب أاضأق بثا حس بب حخف أ ب ا ب عضب
حثخمأئصبحألخ ىباالباسف ىبفأههلبب خب  بافخذىبق ح بافحبحائفاأ بب فت عبحثف مهتابحثا فت بن ت بب

باخأط ببن  بحثعالق بببه ببهذحبحالمأ ب ق ح بافحبحائفاأ .بحالمأ ببن بإاح  بحث

 قتتتابفتتتابإخف تتتأ بلتتت  ضبحث دتتتةباتتت بختتتاليبا حستتت بف  ربرتتت بن تتت بنهفتتت باتتت بافختتتذ بقتتت ح باتتتفحب
اشتتتأ رباتتت باتتت ظ  بحثبفتتت ربحثعتتتأا ه بلتتت ب قستتتأابحائفاتتتأ ب.بب333اتتت ببحائفاتتتأ ب تتتأثبف ربحثامتتت ر ب

 ف ملبحث أدةبا بحثا حسأتبحثسأ ق ب حاماح حتبحثا فر بإث ب  بحالمأ بن ببإاح  بحثاختأط بهت بب
ادلبإهفاتأابإاح حتبحثشت مأتب  متدأببحثامتأثحب حثافظاتأتبحثا فرت بن ت بحثست حم.ب ذثتربات بختاليب

ب ،بSSAEs اعتأهه بختااأتبحثفمتاهألبحألا رمرت ب ISAEs بإمتاح باعتأهه بحثف مهتابحثا فتدبحثا ثرت ب
حثمتتتالبن تتت بإلمتتتأ بحثشتتت مأتبحثاقهتتتا ب أثب  متتت بنتتت بإاح  بحثاختتتأط .ب ستتتأنابهتتتذحببن تتت بإضتتت أمب

 رتتفعمهبهتتذحبحبإه أ تتأبن تت بف شتتهابقتت ح حتب متتدأببحثامتتأثح،بخأمتت بافختتذ بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ .ب
 ف متتلبحث أدتتة،باتت بختتاليبحثا حستت بحثف  ربرتت بإثتت ب  تت ابفتتأاه باعفتت ىببثفق رتت بحثف مهتتابحثا فتت بن تت ب

ن  بق ح بافحبحائفاأ ب.بماتأبحف قتتببففتأئلبحثفد هتلبحاضتأل بببب بحثش مأتبن ببإاح  بحثاخأط إلمأ
باعبففأئلبحثفد هلبحألسأس ب.

 .ق ح بافحبحائفاأ  -حثف مهاببحثا ف بب–إاح  بحثاخأط بب-حالمأ ب:الكممات المفتاحية
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The Impact of Auditor's Assurance on Companies' Disclosure of 

Risk Management On the Lending Decision 

an Exprimental Study 
 

Abstract 

 The research aimed to study and test the effect of professional assurance 
on disclosure of risk management on the decisions of stakeholders in the 
establishment, especially the lending  decision, in addition to studying and 
testing the effect of some other characteristics such as the level of qualification 
and experience of lending decision makers and the type of professional 
assurance on disclosure of risk management on the relationship between this 
disclosure and thelending  decision ,The research hypotheses were tested 
through an experimental study on a sample of lending decision makers in 
Egyptian banks from 300 participants from bank employees working in credit 
departments. The researcher concluded from previous studies and professional 
publications that disclosure of risk management is of interest to corporate 
administrations, stakeholders, and professional organizations alike. and that by 
issuing international professional assurance standards (ISAEs) and standards of 
American certification services (SSAEs), and this helped to give credibility to 
the disclosure of risk management by listed companies. This is positively 
reflected in the rationalization of the decisions of stakeholders, especially 
lending decision-makers. The researcher concluded, through the 
experimental study, that there was a significant effect of the professional 
assurance report on the companies ’disclosure of risk management on the 
lending decision. The results of the additional analysis agreed with the results 
of the main analysis 

Key words: Disclosure - Risk Management - Professional Assurance – 
Lending descion  
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  مقدمة -1
اتت بحثافعتتأ لبن رتتلب  بحثا ح عتت بحثفق هارتت بث قتت حئابحثاأثرتت بهتت بحثشتتملبحثفق هتتاىبث ف مهتتابحثا فتت بب

دهتةبهفااتلبحث تالبحسسأست باف تأبب Attestational ذثربن  بإنف تأ ب ف تأبخاات با فرت بفمتارقر بب
ن ت باتاىبمتالب ناحثت بحثقت حئابحثاأثرت بحارضتأدأتببPositive Assuranceفت له بف مهتابإه تأب ب

رما بل باعأهه بحثادأست  ببMeasurment Criteriaحثافاا بثف ربحثق حئابب دهةب  باعرأ بحثقرأهب
 ثك ف أبا ح عت باأثرت بات ب  ت ب خت ىبحثام ر ب حثا ثر ب اأبهفملبب اأبا بث حئحب ق حفه با ب   ,ب

,بلأم حبهفظ بثخاا بحثف مهابحثا ف بن  ب ف تأبخاات بادتا ا بحثا تأيب.ب قتاب اىبذثتربإثت بمتع   ب
ن تتت بحثاع  اتتتأتب هتتت ببManagement Assertionsإقأاتتت بحثتتتاثهلببن تتت بمتتتالبفأكهتتتاحتبحااح  ب

ثتذثربحثا قتفبلت بحث  ت مبإثت بخاات بحثاأثر بات بختاليبحثا ح عت بحثفق هارت ب قتابفااتلبحثاخت قبحثافطقت ب
حثق حئابحثاأثر ب لدم أبحثادا اببا ح ع حثف مهابحثا ف ب ه بحثفق هاىبب,ب رقماب لب ىبف مهاببخاللب

Limited reviewبماأبه بحثدأيب شأ بحثف مهابحثا ف بن  بحالمأ بن بإاح  بحثاخأط .ب

ثشتتت مأتب  متتتدأببحثامتتتأثحبثقتتتاب متتت حبحالمتتتأ بنتتت بإاح  بحثاختتتأط با ضتتتعبإهفاتتتأابإاح حتبح
Stakeholdresب( حثافظاتتتأتبحثا فرتتت ببIFAC, AICPAبن تتت بحثستتت حمب,ب مأفتتتتبإستتتف أ  بهتتتذ بب)

حثافظاأتبحثا فر بثط بب مدأببحثامأثحبن  باأهؤمابث ابمالبهذحبحالمأ ب  بمالبحثادفت ىب
ااأتبب اعتتتتأهه بختتتتبISAEsحثاع  اتتتتأف بستتتت رع ب ق رتتتت بب ذثتتتتربلتتتت بمتتتت   باعتتتتأهه بحثف مهتتتتابحثا فتتتت ب

حألا رمر ب,ب حثف بقااتبلت با ا ن تأبإطتأ ربا شتاربثتا  با حقتببحثدستأ أتبلت بببSSAEsحثفماهألب
حثف مهتتابحثا فتت بصحثفمتتاهأل(بن تت بإلمتتأدأتبحثشتت مأتب,ببختتاللباتتأبهخضتتعباف تتأبث ا ح عتت بحثخأ  رتت ب

حث اهتاببحثفق هار بحثسف ر ب  بحث دصبحثادا اب.ب س لبهف فببن ت ب احمبا حقتببحثدستأ أتبث تذحبحثتا  
إضتت أمبحثمتتالبن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتب,بخأمتت بحثاقهتتا ب أثب  متت ب,بنتت بإاح  بحثاختتأط ب أثشتت م ب.ب
 ا ببحثا ف ضب  بهفعمهبذثربإه أ أبن  بفضههألبل   بحثف قعأتبات ب  ت ب,ب حثاستأها بإه أ تأبلت ب
ببببببببببببببببببببببف شتتتتتتتتهابقتتتتتتتت ح حتب عتتتتتتتتضب متتتتتتتتدأببحثامتتتتتتتتأثحب,بخأمتتتتتتتت باتتتتتتتتأفد بحائفاتتتتتتتتأ باتتتتتتتت ب  تتتتتتتت بحختتتتتتتت ىب.

(PCAOB,2004: 2007, IFAC, 2008, Hermanson & Ye, 2009 Kinney  

بShepardson ,2011 &ص

 رعفبتت بحث متت يبإثتت باقتتأهرهباقب ثتت بقبتت سبهأاتتأبث لمتتأ ب حثفق رتت بنتت بإاح  بحثاختتأط بنا رتتت ب
اعقا ب احب,ب سبببفعاابحألط حلب مدأببحثامتأثحب,ب حثفت بقتابفكت  بامتأثد ابافعأ ضت ب,بنتال  ب
ن تت ب فتتلبرامتت ب  برمتت  بهفتتأربنتتاابسف تتأئ باتت بنفأمتت ب اؤشتت حتبإاح  بحثاختتأط ب,ب اتت باتتابلتتأ ب

حالمأ ب حثفق ر بن بإاح  بحثاخأط بفك  ب لضلبل بدأيبإف ألب متدأببحثامتأثحبن ه تأب.باعأهه ب
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 رااتتلبفقتتصبحثاعتتأهه بلتت بدتتابذحفتتلبف اهتتاحبثتتا  با حقتتببحثدستتأ أتبنفتتابفقتتارابخااتت بحثف مهتتابحثا فتت ب
ىبن  بحالمأ ب فقأ ر بإاح  بحثاخأط ب أثش م ب,ب ا   بحثفأكهابحثامأد  بث أبحألا بحثذىب باتأبهتؤا

إثتت بظ تت  بل تت  بحثف قعتتأتب.ب ن تت ببحثتت  اباتت بذثتترب,بلقتتاب متت حببا ضتت عبإاح  بحثاختتأط ب اتت باتتاب
حالمأ بنفلب أثش مأتبا ضعبحهفاأابإاح حتبحثش مأتب  مدأببحثامأثحب حثافظاأتبحثا فر بن ت ب

 ات باتابإستفخاحابخاات بحثف مهتاببب(بVenkatachalam  Thornton ,Linsmeier 2015ب(ببحثست حم
حثا فتت بن تت بذثتتربحثفتت عباتت بحالمتتأ بهتتفعمهبإه أ تتأبن تت بف شتتهابقتت ح حتب عتتضب متتدأببحثامتتأثحب

بخأم بافخذىبق ح بافحبحائفاأ ب.

ثابفقف ب عابخاا بحثف مهابحثا ف بن  بحالمتأ بنت بإاح  بحثاختأط ب أثشت مأتب  تاببب ل بام 
متتأثحب,باا تتلبااتتلبحالمتتأ بنتت بفق رتت بحااح  بنتت بحث قأ تت ب هارتت بذثتتربحثاط تتبباتت بقبتتلبحمتتدأببحثا

حثاحخ رتتت ب  بحالمتتتأ بنتتت بحثاستتتئ ثر بحس فاأنرتتت بث شتتت مأتب  بإستتتفاحا بحثشتتت م ب,بهتتتذحب  تتتابمتتتا  ب
.بل تلببمامتأ با حقتببحثدستأ أتب احمبااتلبهتذحبحثف مهتاب,بب3333اعرأ بحثف مهابحثا فت بحثامت ىب قتاب
أاتلبهتفظاب ردمتاب احمبهتذ بحثخاات بحثا فرت ب,ب لت بدأثت بدتا ةبخأم بإذحبف ل بث تابإطتأ با فت بافك

ذثتترب,بل تتلبهتتا رب متتدأببحثامتتأثحبلتت بهتتذ بحثشتت مأتبحثقراتت بحثاضتتأل باتت بهتتذحبحثف مهتتاب,ب ىب رتتأا ب
حامأفرتت بحانفاتتأابن تت بحثادفتت ىبحثاع  اتتأف بث لمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط ب أثشتت م بب ب هتتلبستتهؤا ب

بسه هببنفلبحث دةبحثدأث بفظ رأب ف  ربرأ.بن  بق ح بافحبحائفاأ ب بهذحباأ

 مشكمة البحث -2
قرات باضتأل بثادفت ىبحالمتأ بنت ببااأبسشرببلرتلب  بخاات ببف مهتابا حقتببحثدستأ أتبفعطت ب

إاح  بحثاختأط بث شت م بلتت بفق رت باستفقلب,ب قتتابهتفعمهبذثترب متت   بإه أبرت بن ت بقتت ح باتفحبحائفاتتأ ب
ب(ب Lin et al 2003, Thuneibat et al , 2008صبمأثحببمنف أ  ببا ب هاببق ح حتب مدأببحثا

 وبالتالى يمكن صياغة مشكمة البحث فى التساؤالت االتية  : 

حثادفتت ىبحثاع  اتتأف بثفق رتت بإاح  بحثاختتأط ببحثتتذىبهتتفابحالمتتأ بنفتتلباتت بب طبرعتت اتتأبهتت ب هارتت ببب-
ب    بفظ با ف بحثادأس   

باأه بافط  أتبخاا بف مهابا حقببحثدسأ أتبحثا فر بن  بإلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط  بب-

لتت بفق رتت ببه بقراتت بخااتت بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتبن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بحثاختتأط اتتأب-
باسفقل 

  اأبااىبإا حرباأفد بحائفاأ بألهار بف مهابا حقببحثدسأ أتبن بإاح  بحثاخأط   -
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ب ا بخب  باأفد بحائفاأ ب باسف ىبفأهه  ابحثع ا بمافغه حتباعاث بن  بف ربحثعالق ب  اأبه ب

 ىدف البحث -3
رسف البحث دةبإخف أ ب ا بف مهابا حقببحثدسأ أتبن  بفق ر بحالمأ بن بإاح  بحثاخأط بلت ب

ثت بإخف تأ ب ات بحثافشأ ب  ا بحاسفففأقبحثذىبهفضافلبفق ر بحثف مهابن  بق ح بافحبحائفاتأ ب,بإضتأل بإ
ن حاتتلبحثفأههتتلبحثع اتت ب خبتت  باتتأفد بحائفاتتأ بن تت بحثعالقتت ببتته بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتب قتت ح باتتفحب
حائفاأ بب ذثربا بختاليبحثا حست بحثف  ربرت ب,بماتأبرستف الببحث دتةب رضتأبا حست بحثاشتأكلبحثا ف طت ب

مهابحثا ف بثا حقتببحثدستأ أتب أالمأ بن بإاح  بحثاخأط ب ااىببإا حرباأفد بحائفاأ ببثقرا بحثف ب
بن  ببهذحبحثف عبا بحالمأ ب

 أىمية ودوافع البحث -4
بأثرردهةب فلبرأخذب عتابا فت بات بختاليبا حست ب حخف تأ ببوعمميةبعمميةببأىميةرمفسببحث دةب

هت بادأ ثت بفقتارابباثهتلببومرن أىرم دوافرع  البحرثف مهابا حقببحثدسأ أتبن ت بقت ح باتفحبحائفاتأ ,بب
ف  رب ب شأ ب ا بهذ بحثخاا بن ت بقت ح باتفحبحائفاتأ بلت ببهئت بحسناتأيبحثامت ر بب رمفستببحث دتةب
 هاهفتتلبلتت بحثا تتأيبحألكتتأارا ببدهتتةبر تتفحبحثا تتأيبث ا رتتاباتت بحث دتت ةبلتت با تتأيب اتت بحاقمتتأ بنتت ب

بإاح  بحثاخأط بن  بحثا ف ب ن  بخااأتبا حقببحثدسأ أتب م  بنأا ب.

 اتتأبلتت بامتت ,ب لتت بدتتا ابن تتابحث أدتتة,ببف  تتتابفتتا  با ا ستت بلتت بحث دتت ةبحثفتت ببففأ ثتتتب اتتت ب
ختتااأتبحثف مهتتابن تت بحالمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط ب أثافشتتأ .بماتتأبرمفستتببحث دتتةب هارتت بث افظاتتأتب
حثا فرتت بحثفتت بفقتت ابن تت بففظتتراب اتت  بحثا فتت بدهتتةبرقتتااباثتترالبف  ربعتتأبن تت باعف رتت بف تتربحثعالقتت بباتت ب

بناال.
 حدود البحث -5

ه م بحث دةب م  ب سأسر بن  با حس ب حخف أ ب ا بف مهابا حقببحثدسأ أتبن  ببحالمأ بن ب
إاح  بحثاختتأط ببن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ ب.بماتتأببرقفمتت بحث دتتةببن تت با حستت ب اتت ب عتتضبخمتتأئصب

ألىباؤا حتب خ ىباأفد بحائفاأ بن  بحثعالق بحسسأسر بادلبحثا حس بب  أثفأث بث بهفع ضبحث دةب
ن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ بصبااتتلب,بحالمتتأ بحثاتتأث ب فتت عبإستتفففأقبا حقتتببحثدستتأ أت(ب,ب  خهتت حببلتتأ ب
قأب ر بففأئلبحث دةبث فعاراباش  ط ب ض ح طباف  هفلبحثاسفخاا بل بحخف أ بحث   ضب حثعالق بادتلب

بحث دةب خأم بحخفرأ با فاعب نهف بحث دةب.

ب
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 فروض البحث  -6
بقألبحث   ضبحثفأثر بفظ رأبفا هاحبسخف أ هأبف  ربرأ:سهفابإشف

هتؤا بف مهتابا حقتببحثدستأ أتبن ت بإلمتأ بحثشت مأتبنت بإاح  بحثاختأط بن ت ب :ب:H1الفررض االول
بق ح بافحبحائفاأ 

هؤا بف عب  ىبصحستفففأق(با حقتببحثدستأ أتب شتأ بحالمتأ بنت بإاح  بحثاختأط ب  بH2  :الفرض الثانى
بحائفاأ ن  بق ح بافحب

هخف فبفأاه بف مهابا حقببحثدسأ أتبن  بإلمأ بحثش مأتبنت بإاح  بحثاختأط ببH3 :الفرض الثالث 
ن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ ببتتمخفاللبحثفأههتتلبحثع اتت ب خبتت  ببافختتذىبقتت ح باتتفحببحائفاتتأ ب.ب رف تت عباتت ب

بهذحبحث  ضبل ضأ بل نرأ :

 : H3aبحثشت مأتبنت بإاح  بحثاختأط بن ت بقت ح بهخف فبفأاه بف مهابا حقببحثدسأ أتبن ت بإلمتأب 
بافحبحائفاأ ب أخفاللباسف ىبحثفأههلبحثع ا بثافخذىبق ح بافحبحائفاأ .

H3b: هخف تفبفتأاه بف مهتابا حقتببحثدستأ أتبن ت بإلمتأ بحثشت مأتبنت بإاح  بحثاختأط بن ت بقت ح ب
بافحبحائفاأ ب أخفاللبخب  بافخذىبق ح بافحبحائفاأ .

 خطة البحثب-7
 :جزاء االتيةالى األ  ليدف البحث وفى ضوء حدوده يتم تقسيم المتبقى من البحث تحقيقا

بحالمأ بن بإاح  بحثاخأط بث ش مأتببحثاقها ب أثب  م بحثام ر با بافظ  با ف ب  كأارا ب7-1

بحثف مهفبحثا ف بث ف مهابحاه أب بن  بإلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط ببب7-2

حسه تتتأب بن تتت بحالمتتتأ بنتتت بإاح  بحثاختتتأط ب أثافشتتتأ بن تتت بقتتت ح باتتتفحبب اتتت بحثف مهتتتابحثا فتتت بب7-3
شفقألبل  ضبحث دة بحائفاأ ب ح 

باف  ر بحث دةبب7-4

بحثففأئلب حثف مرأتبب ا أستبحث دةبحثاقف د ب7-5

ب
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المقيدة بالبورصة المصررية مرن منظرور  اإلفصاح عن إدارة المخاطر لمشركات  7-1
 مينى وأكاديمى

 اإلفصاح عن إدارة المخاطر بالمنشأةأىمية  7-1-1
راالبااخلببإاح  ببحثاخأط با بحثااحخلبحث أات ببحثفت ب مت دتببف تفابب تأبحثافشتأتبلت بحأل فت ب
حألخهت  ,بخأمتت ب عتتابدتتا ةبنتتااباتت بحث ضتتأئحبحثاأثرت بثتتاىب عتتضبحثشتت مأتبلتت بباحرتت بحثقتت  بحثستتأبألب

(ب،بببSOX عابقتأف  بستأ بأفرهب  مست  صٍبب قاب حابحاهفاأابا بقبلبحث أداه ببماح  ببحثاخأط ببخأم 
 قتاب متا تبث فت بحثافظاتتأتبحث حنرت بحثفأ عت بث  فتت بف رتا ح ببإطتأ بناتتلبافكأاتلبثاستأنا بحثشتت مأتب
ن  بفقهراب فع ر ب فظا بحث قأ  بحثاحخ ر .ب قابإسفخاافلبناابا ببحثش مأتبث  قأ  ب شملب لضلبلتدب

.ب ثقتابشتت اتبحثستتف حتبحألخهتت  بإهفاأاتتأب حضتتدأببتتماح  ب فشتطف أبث فدتت ربفدتت بفدقهتتألب هتتاحل أبحثادتتاا ب
حثاخأط ب.ب ا ببه ب هابحثفدارأتبحثفدبف ح لبحااح حتببل بهذحبحثا أيبهت بفداهتاباقتاح بحثاختأط ب

-Agyei) حثفدبفك  بحثافشأ بن  بإسفعاحابث فعأالبباع أب قب ث أب أث علب افأمبستعه أبثخ تألبحثقرات بص
Mensah,. B 2016.ب

  ضتتر بحألسأستتر بااح  باختتأط بحثافشتتأ بن تت ب  بمتتلبافشتتأ ببف ح تتلبدأثتت باتت بنتتااب فعفاتتابحث
حثرقه ب،ب رفااتلبحثفدتا بحثتذ به ح تلبحااح  بلتدبفداهتاباقتاح بنتاابحثرقته بحثتذ به تببقب ثتلب حثفعأاتلب

 افأمبستعه أبث رتأا بقرات ب متدأببحثامت د ,ببهتذحب رااتلبنتاابحثرقته باختأط ب لت صبن ت بدتاببباعل
ت بإاح  بحثاختأط ب أثافشتأ بات بحثفعأاتلب  عأثرت باتعببس حمب،باع إامأفر بفآكلبحثقرا ب  بفع ر هتأ.ب بفمامِّن

ناابحثرقه ب اأبهت ف طبب تأبات باختأط ب لت صب،بااتأبرعت  بحثقتا  بن ت ببفتأمبحثقرات ب,ماتأببفت ل بإاح  ب
أاتتلباع تتأبباختتأط بحثافشتتأ بطتت لببفداهتتاب فد هتتلبحثاختتأط بب حسخفرتتأ باتت ببتته بحثطتت لببحثباه تت ببث فع

إاأبل بشملبف فببحثاخأط ب حثداباف أب  بحثاشأ م ب حثقب يب  ببحثدابا بحثا أ تآتب حثخستأئ . ااأب
ببببأبتتتتت بب تتتأابباخف  تتتتت ب قستتأط بحثفدبفؤا بن تتت حبا بحثاختتلبناًاحبمبهتتسشربلرلبب  بملببافشأ ببف ح 

(.بماتأبفستأنابإاح  باختأط بحثافشتأ بن ت بضتاأ بحثف متهلبKinney & Shepardson ,2011 ب(
بحث عأيبث ق حفه ب حث  حئحبحثافظا بث عالب ا   بحسافاأيبث أب

ثتتتتابفأختتتتذبحثعالقتتتت ببتتتته بحالمتتتتأ بنتتتت بإاح  بحثاختتتتأط ب قتتتت ح حتبب.(ب Hermanson & Ye , 2009ص
ثفد هتتتلباتتت بقبتتتلب متتتدأببحثامتتتأثحب  متتت  بخأمتتت ببقتتت ح حتباد  تتت بحائفاتتتأ ببدق تتتأباتتت بحثا حستتت ب ح

هتتتذحببحثفتتت عباتتت بحثعالقتتتأتبحثفتتت به تتتببحسهفاتتتأابب تتتأب ل ا تتتأب فد ه  تتتأببألهاهف تتتأببحث تتتأداه ب تتتأث  اب  ب
(ببث  تابطبرعت بحثاختأط بحثفت ببPhillip ,Keegan ,Herz, 2010اتعبحثافشتأ صبببألمدأببحثامتأثح

 ضعبخطط ابل بحثفعأالبففع ضبث أبحثش م ب مر ر بحثفعأالباع أبا بقبلبحااح  بح  اأبرامف ابا ب
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 Venkatachalam , Thornton ,Linsmeier)اع تتتأب شتتتملب لضتتتتلب,  رتتتأا باقتتتف اببتتتتماح  بحثشتتت م ب

حثا ف بثا حقببحثدسأ أتبن  بإاح  بب ا ب هابحثع حالبحثف بف رابا بف ربحثاق بخاا بحثف مهابب2015ص
اتت بببقتا بمبهتت ببحالمتتأ بقتابدتتأ بن تت بب,ب  تاه ب أثتتذم ب  بهتتذحبحثفت عباتت بحثاختأط ب م أمف تتأب أثشتت م 

   (ببZeghal, Lajill 2011 ثقاب  ابل با حس بصبب,بحاهفاأابا بقبلبحثااأ سه ب حسكأاراهه 

ب  بحثش مأتبث بف  أبإث بحالمأ بن بإاح  بحثاخأط بإسبإذحب حاتبل حئاهأبن بفك  ف أب.

PCAOB,2004: 2007 , IFAC, 2008) قابففأ ثتب عتضبحثفشت رعأتب حث دت ةبحثستأ ق بب  , 

Hermanson & Ye , 2009 Kinney & Shepardson ,2011)ألهارت با  با حقتببحثدستأ أتببب
ل بحثف مهابن  بفق ر بحااح  بن بحث قأ  بحثاحخ ر ب ثك بثابففع ضب رأبا بهذ بحث د ةبن با   بل ب

ألمتتدأببحثامتتأثحبحالمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط ب أثشتت م ب اتتاىب تتا ىبذثتتربحثفق رتت ب اتتاىب هاهفتتلب
 باتتأبإذحبمتتأ بفتت عبحاستتفففأقبحثتتذىبرقااتتلبا حقتتببحثدستتأ أتبن تت بفق رتت بإاح  بببااتتلباتتأفد بحائفاتتأ ,

حثاعتتابب حستتتط بحااح  ب أثشتت م ببقتتابهتتتؤاىبإاح  بإختتفاللب ا ابحلعتتأيباد  تتت بحائفاتتأ بف تتتأ ببحثاختتأط 
حثدستأ أتبث فدقتألبات بفأكهتاحتبحااح  بحثش م ب.ب قابظ  بحثط ببن  بخاا بحثف مهابحثا فت بثا حقتبب

ن با ض عبحالمأ بحسخفرأ ىباالبإاح  بحثاخأط باض أمبحثمالبن  بهذحبحالمأ بااأبهفعمهب
إه أ أبن ت بف شتهابقت ح حتب عتضب متدأببحثامتأثحبخأمت بافختذىبقت ح حتباتأفد بحائفاتأ .ب ب هتذحب

اح  بحثاختتأط بب حثاعتتأهه ب حس شتتأاحتببرستتف  ابإثاتتأابا حقتتببحثدستتأ أتبألستتأثهببقرتتأهبم تتأم بفطبهتتألبإ
حثف برسفخاا أبث دمابن  بم أم بهذحبحالمأ ب هلبهفتأا باتأفد بقت ح حتبحائفاتأ ببخاات بحثف مهتاب اب

بس 

 رسأناب   ابخط بااح  بحثاختأط ب أثافشتأ ب حثفظت بلتدبحألدتاحةب حثاختأط بحثادفا ت بحثاخف  ت بقبتلب
ثف فتتبببن تت بفتت له بحثاتتأيب داأرتت باستتفقبلبف تتربحثافشتتأ ببماتتأبرستتأنابن تت بب ضتتعبإ تت حمحتبدتتا ا أب

حألافتت بلتتدبدأثتت بدتتا ا أب حثفعأاتتلباتتعبحثففتتأئلبحثاف ف تت ببحثدتتاحثف اهتتاحتبحثادفا تت ،ب فق هتتلبفأاه هتتأبإثتت ب
ن تتت بذثتتترب.رعفبتتت بفداهتتتابحثاختتتأط ب دتتتابل حئتتتابإاح  بحثاختتتأط ب,بدهتتتةب  بإا حربحثاختتتأط بحثادفا تتت ب

 ,Manurung & Basuki) با ب هابا حرأبحالمأ بن بإاح  بحثاخأط بفف خصبلراأبه  به علبا ب
بب(2010

 رأا بفطألبحث  صبحثافأد بث افشأ .با بخاليبحثفظت بلتدب ارتعبحث  حفتببست حمبحث  حفتببحاه أبرت ب -
ااتتأبرامتتت بثتت اح  بباتتت بفداهتتتابحث تت صبحث اهتتتا ب حثفدتتارأتبحثا ف طتتت ب تتتأث  صببب  حثستت بر بث اختتتأط 

 حثدأثر .

اح ف أبا بخاليبحثافشأ بب ذثربث د أظبن  بحألاحمب فدسهفل. -  فداهابحثاخأط ب ح 
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 رأا بحثففأئلبحاه أبر ب فق هلبحثا أ آتبحثس بر ,بدهةبفام بإاح  باخأط بحثافشأ با بفدسه بقا  ب -
بهابحثاخأط ب حناحابخط بثفداهابباحئلببحثفعأالببحثافأس  حثافشأ بن  بفدا اع أب  أثفأثدبفق هلببب

بحثا أ آتبحثخسأئ بذحتبحثم  ب حسسف أا با ببحث  صبحثافأد بث افشأ ب

فدسه بف  رعبحثا ح اب أثش م .بدهةب  ببحثدم يبن  باع  اأتب ها بن بإاح  بحثاخأط بث اح  بب -
  بحثا ح ابفخمرم أب ط رق ب لضل.رسأنابن  بفقهرابحسدفرأ أتبا

فكفسببحااح  بل اًأب لضلبثكر ر بفأاه بإاح  بث اخأط بن  ب ضعبحسسف حفه رأتبحثافأس  بث فعأالب -
باعبحثاخأط بحثف بف ح   أبحثش م ب  با بحثاف قعبا ح  ف أ.

 ق ح حف تأبرسأنابفطبهألبإاح  بحثاخأط ب أثافشأ بن  بفتانراباقت ب متدأببحثامت د .بماح  بحثافشتأ ب -
 ن  بحث  ابا بحثافألعبحثاف قع بثاللمأ بن بإاح  بحثاخأط ببحسبح بن ه أبناابا بحثقه اب هت بب
فف هذبإاح  بحثاخأط ب أثافشأ ببسبرعفدب فلبس لبهفابف قعبملبحثاخأط بحثفدبرامت ب  بفتؤا بإثت ب

حثاختتتأط ببحثاختتتأط بحثاع  لتتت ب ثكتتت بب قتتتابرمتتت  بهفتتتأربب عتتتضببحثخستتتأ  بببتتتلببهتتتفابفداهتتتاب عتتتض
  أثفتأث ببثت بهتفابفداهتاهأبااتأبرستف  ابح ببفدتف عبحثشت م ببخطت ببدفت بإذحببببحألخ ىب هت باع  لت 

بظ  تباخأط  ب ه باع  ل ب فؤا بس ً أبن  بحثاؤسس بهفابحثفعأالباع أب.ب

 ااأبسشربلرلب  بحثش مأتبل بحثعأا ببفاهلبإثت بحالمتأ بنت بقتا باتفخ ضبات بحثاع  اتأتب
؛بب2339 بحالمتتأ بحثفتت ندبرستت ابن تت بحثاع  اتتأتبحثكارتت بصناتت ح ب،ب،ب دستت ب،بدتت يبحثاختتأط ب  
(بدهتةبرتأف بحثط تبببن ت بحالمتأ بحسخفرتأ ىبث اع  اتأتب هت بحثاأثرت بات ب2311ا ب  ب رخ   ب،ب

إدفرأ تتأتب متتدأببحثامتتأثحبااتتلبحثاستتأهاه ب حثاق ضتته ب  باد  تت بحائفاتتأ ب اتت بهفتتأب حابحهفاتتأاب
المتتتأ بنتتت بإاح  بحثاختتتأط بب رااتتتلبفقتتتصبحثاعتتتأهه بحثخأمتتت ببف تتتربحثخااتتت ببحثعاهتتتاباتتت بحثشتتت مأتب أ

ف اهتاحبثتا  با حقتببحثدستأ أتبنفتتابفقتارابخاات بحثف مهتابحثا فت بن تت بحالمتأ بنت بحثاختأط ببدهتتةب
 ف تتأبفعاتتلبن تت بإضتت أمبحثمتتالبن رتتلبخأمتت بث شتت مأتبحثاقهتتا ب أثب  متت بااتتأبهتتفعمهبحه أ تتأبن تت ب

ب(بHausin et al 2008ص ف شهابق ح حف ا

 رخ صبحث أدةبااأسبألبحث بب  بحالمأ بن بإاح  بحثاختأط بات ب هتابحالمتأدأتبحاخفرأ رت ب
حثف بفؤا بل بق ح حتب مدأببحثامأثحب,بدهةبفدااب هابحثاخأط بحثف بففع ضبث أبحثش م ب  بحثف ب

ابحث تت صبست لبففعت ضبث تأبدفت بهتفابفداهتابحا ت حمبحثتال ابث فعأاتلباتعبهتذ بحثاختأط ,ب متذثربفداهت
حثف بففأ بث ش م بدف بهفابإاخأث أبضا بحاسف حفه ر باسفغالث أ,ببلأثاخأط ب حثف اهاحتبفدفأقبحث ب
إ تتتتت حمب قتتتتتأئ ببهفاتتتتتأبفدفتتتتتأقبحث تتتتت صبحثتتتتت باستتتتتفاا بسستتتتتفااأ هأب  باخطتتتتتطب هتتتتتابساخأث تتتتتأبضتتتتتا ب

بحسسف حفه ر ب,
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 COSO Framework on)إلدارة مخررررررررررراطر المشرررررررررررروع   COSO إطرررررررررررارب7-1-2

Enterprise Risk Management)  بب
بافكأاالبثاسأنا بحثافشأتبلدبإاح  بحثاخأط ب,بماأبب2334لدبنأابب COSOب ما ت إطأ ح

ب بنأا بلد ب رضأ بب2317 ما  بثافش   بب2334فداهًاأ بحثاش  ع باخأط  باعبب-إاح   حثفكأال
بنأاب بافذ بظ  ت بحثفد بحث اها  ب  بحثدأثر  ب بث اخأط  بحثاف حها بحثفعقها بثاعأث   ب حألاحم حاسف حفه ر 

بحثفعبه بن بب2334 بفا ب باخأط بحثاؤسس ب شملب اهألباعب ضعبحاسف حفه رأتبب قا فكأالبإاح  
(.بببهذحبرعف بح ببحثغ ضبا بإاح  بحثاخأط بclosely integrated with strategy-settingص

ثرهبلقطبحثد أظبن  بقرا بحثش م ببلبه بخ ألب فدقهألبقرا بحثش م ب  ب رأا بقراف أب ذثربب لًقأب
رام بلملبنا ر بإاح  باخأط بحثاؤسس بن بنا رأتب ضعببسبماأبحفلبب COSO 2017ثافش  

بلد بحثاؤسسر  بحثاخأط  بااح   ب  لًقأ بحسسف حفه رأتبحثاداا . هفاببب COSOبحاسف حفه رأتب فف هذ
باداا ب بن  ب ا ىبحسف حفه ر  بحثادفال با بحثش مأتبا بدهةبفأاه هأ بحثعاها بلد بحثاخأط  فقهرا

  أث عل.ب

وتتكون إدارة مخاطر المشروع من ثمانية مكونات مترابطة وىى مشتقة من الطريقة التي تدير بيا 
 (    (COSO 2017 اإلدارة وىذه المكونات ثمانية جزء كما يمى: 

بحألسأهبثكر ر بن ضبب-البيئة الداخمية  بب فداا بحثافشأ  ببن  ب بحثاؤا    فشالبحثع حالبحثاحخ ر 
با بق بحثاخأط ب قب يبحثاخأط ب،بحثاخأط ب اعأث ف أ بإاح   بلدبذثربل س   ب اأ ب، بحثافشأ  بلب ل حا

ب حثف حه ب حثقرابحألخالقر ب،ب حثبهئ بحثفدبفعالبله أ

بحألداحةبب-بتحديد األىداف بفداها با  بحااح   بففام  ب   بقبل باداا  بحألهاحل بفك   ب   ه ب
 ر بفداهابحألهاحلبب حثفأكابا بحثادفا  بحثفدبفؤا بن  بفدقرق أ.بفضا بإاح  باخأط بحثافشأ بنا

بح بحألهاحلبحثاداا بفاناب ظأئفبحثافشأ ب فف حلألباعبحسسفعاحابن  بحثفعأالباعبحثاخأط .

ه ببفداهابحألداحةبحثاحخ ر ب حثخأ  ر بحثفدبفؤا بن  بفدقهألب هاحلبحثافشأ ب،بب-بتحديد الحدث
ىبإث بحسف حفه ر بحااح  ب  بنا رأتب حثفاهه ببه بحثاخأط ب حث  صبدهةببهفابف  رلبحث  صبا  ب خ ب

بفداهابحألهاحل.ب فداهابط رق بحثفعأالب ا ح   بحثاخأط ب

هفاببفقهراب بفد هلبحثاخأط ببا بخاليبحدفاأثر بدا ا أب ف قعبفأاه هأبمأسأهبب-بتقييم المخاطر
بثفداهابمر ر بإاح ف أب فقهرا أب
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عبحثاخأط بإاأبل بم   ببف فببحثاخأط ب  بفخفأ بحااح  بط لببحثفعأالبباب-االستجابة لممخاطر 
ااببإنتاحاببا ا نت بات بحا ت حمحتبثا حمات ببف تربحثاختأط باتعبقتا  ب قب ث أب  بفق ه  أب  باشأ مف أب,

بحثافشأ بن  بفقب  أب حثفعأالباع أب

 ىبه بب ضعببحثسرأسأتب حا  حمحتب فف هذهأبث استأنا بلتدبضتاأ بفف هتذبطت لببب-بأنشطة الرقابة
ب حثفعأالباعبحثاخأط ب شملبلعأي.با ح   

ت بحأللت حابب-بالمعمومات واالتصاالت طتأ ب افتدبرامن هفابفداهابحثاع  اأتبذحتبحثم  ب ح  ال  أبلدبب ح 
اتت بفف هتتذباستتؤ ثرأف ابدهتتةببردتتاةبحافمتتأيبحث عتتأيب اعفتت ب حستتعب،بدهتتةبهفتتالألبإثتت ب ستت لب نبتت ب

ث بب ن  . بحثافشأ بب ح 

أط بحثافشتتتأ ب أكا  تتتأب ذثتتتربا تتت حمبحثفعتتتارالتبحثضتتت   ر بب.ب بهتتتفابفتتتفابا حق تتت بإاح  باختتتب-المراقبرررة 
حث مابا بخاليبافأ ع بب فشط ببحثافشأ ب.ب به بباالدظت ب  بإاح  باختأط بحثافشتأ بثرستتبنا رت ب
فس ستت ر ب شتتملب حضتتحب،بدهتتةبهتتؤا ب دتتابحثام فتتأتبن تت بحثامتت  بحثفتتأثدبلقتتطب,بب ثكتت بهتت ببنا رتت ب

رام بأل بام  بب  بهؤا بن ت ببحثامت  بحرخت ب,باتعباالدظت ب  ببافعاا بحسف أهأتب افك   بدهة
هفأربنالق با أش  ببه بحألهاحلب ام فأتبإاح  باخأط بحثافشتأ ب,بب ات باتابهتفابفمت ر بحثعالقت بلت ب

حسستف حفه ر ب،ب حثعا رتأتب،بب-ام  ل باالار بحأل عأاببلدبشملبامعببرااتلبلئتأتبحألهتاحلبحأل بعت ب
اتتت بختتتاليبحألناتتتا بحث  ستتتر ب حثام فتتتأتبحثااأفرتتت ب أثمتتت  لبحأللقرتتت ب،بب-سافاتتتأيب ح نتتتاحابحثفقتتتأ ر ب،ب ح

  قستتأابحثافشتتأ ب أث عتتابحثاأثتتة.برمتت  بهتتذحبحثامعتتببحثقتتا  بن تت بإدفتت حمبب  عتتأابإاح  باختتأط بحثافشتتأ ب
 أثكأالب،بس حمبن  باسف ىببلئ بحألهاحلب،ب  بحثام  ب،ب  ب دتا بحثافشتأ ب،ب  ب  با ا نت بل نرت ب

ببباف أ.

إ بلعأثر بفداهاباأبإذحبمأفتبإاح  باخأط بحثافشأ بثافشأ باأب لعأث  بب ابسبه بدمتابفتأفلبنت بفقهترابب
 اأبإذحبمأفتبحثام فأتبحثااأفر با   ا بب ابسب ب بهلبفعالب شملبلعأيب ابس .ب

 ثكتدبفمت حبب,  أثفأثدبلم ببهذ بحثام فأتبفعبت بنت بباعتأهه بثت اح  بحث عأثت بث اختأط بحثاؤسستر 
حثام فأتبافأد ب فعاتلب شتملبمتدرحباف متلب  فتلبثترهبهفتأربفقتأدبضتعفباأارت ب,ب ر تبببحثفأكتابب
  بحثاختتتأط بلتتت باستتتف ىبفقبتتتلبحثافشتتتأ ببحثفعأاتتتلبباع تتتأبب نفتتتااأبهتتتفابحثفأكتتتاباتتت بب  بإاح  باختتتأط ب

اىبا  تتهبحثافشتتأ بلعأثتت بلتتدبمتتلبلئتت باتت بلئتتأتبحألهتتاحلبحأل بتتعبن تت بحثفتت حثدببلتت بحثامعتتبببرمتت  بثتت
حااح  بفأكهتاحتباعق ثت ب تأف ابن تت با حرت بب اتاىبفدقهتألبحألهتتاحلبحسستف حفه ر بث افشتأ بب باتأبرمتتا ب
ن بحثافشأ ببا بفقأ ر به با ا لبله أبب رفابحسافاأيبث ق حفه ب حث  حئحبحثاعا يبب أ.ب ح ببحثام فأتب

بحثااأفر ببفعالب شملبافاأالبلدبملبحثافشأ .ب
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بألبب  بإهفاتأابحثافظاتتأتبحثا فرت ببتماح  باختأط بحثاشت  عبإفاتأبرعمتهب هارتت بااتأبستبويخمرص الباحرث
حثف مهتتابحثا فتت بنتت بهتتذحبحثف  تتلبثخااتت بب متتدأببحثامتتأثحبن تت بإفختتأذبقتت ح حتبهأاتت ب ن تت بفد هتت ب
حثشتت مأتبن تت بافأ عتت بم تتأم بحثام فتتأتبحثستتأبألبذم هتتأبلتت بحثافشتتأ بثضتتاأ بلعأثرتت بإاح  بحثاختتأط بب تتأبب

ب ربحثام فأتبفعالب شملبافاأالبل بحثافشأ ب. حثفأكابا ب  بف

التوصررريل المينرررى لمتوكيرررد االيجرررابى عمرررى إفصررراح الشرررركات عرررن إدارة  أثرررر   7-2
ببالمخاطر 

هففأ يبحث أدةبل بهذحبحث  مبا بحث دةبحثف مبفبحثا ف بثخاا بحثف مهابن  بإلمأ بحثافشتأتب
نتتت بإاح  بحثاختتتأط ب.ب رشتتتالبهتتتذحبحثف متتتهفبن تتت بفع رتتتفبخااتتت بحثف مهتتتابحثا فتتت ب هتتتال أب ا أث تتتأب

Fieldفطتتألبفطبرق تتأبب Scopeحثقتتأئاه بب تتأب اعرتتأ بحثقرتتأهبحثتتذىبرستتفخااباتت بختتاليبهتتذ بحثخااتت ببب 
 مت  بنأات بن ت ب فتلببالتوكيدببIFACلبفطبرق أب حثاعأهه بحثا فر بحثا ف ط بب أب.ب ثقاببن لب ا حد

ن بإسفففأ لب شأ بقرأهب فقهرابا ض عباعته ب لقتأبثاعرتأ بب Practionerبنا ر برعب بله أبحثااأ ه
ب(ببISAE 3000ادتتتتااب,ب ىب ف تتتتأبب اح بثفقهتتتتراب احمبحثشتتتت م بفدتتتت ببحالمتتتتأ بنتتتت بإاح  بحثاختتتتأط بص

حثاع  اتتتأتبب-ختتتااأتبحثف مهتتتابختتتأ قبا ح عتتت بحثقتتت حئابحثاأثرتتت بلتتت باالاتتت با تتتأست:ب بIFAC. ردتتتااب
 حثبرأفتتتتأتب,بن تتتت بستتتتبهلبحثااتتتتأيبحثففبتتتتؤحتب حثاع  اتتتتأتب هتتتت بحثاأثرتتتت ب اتتتتأبلتتتت بذثتتتتربحثفقتتتتأ ر بحثبهئرتتتت ب

اح  بحثاختتأط ب شتتت أا ب صق(ببISO حس فاأنرتت بصب(بحألفظاتت ب  احمبحثعا رتتأتبااتتتلبحثك تتأم ب حث تت ا ب ح 
بKnechel et al ,2006) ستتت  رب ستتتالا بحأللتتت حابب حثد ماتتت ب ق حنتتتابحثستتت  رب حسافاتتتأيبحثقتتتأف ف بص

  أثفأث برعفب بحثف مهابصحثفماهأل(بن  بفق ر بإاح  بحثاخأط ببخاا بف مهار بل با أيبحافظا ب  احمب
عرتتأ بحثف مهتابحثتتا ث ب قتتابحثعا رتأتب حثتتذىبرعفبت بحسهفاتتأابحث ئرست بث تتذ بحثا حست ب اتت باتابهتتفابفطبهتألبا

ن  بف ربحثخاا ب  شملبنأابففك  بخااأتبحثف مهابا بف نه ب,بف تربحثفت بف رتابات با ا قرت بب3333
حثاع  اتتتأتب ف تتتربحثفتتت بففطتتت ىبن ه تتتأب ضتتتعبحثاع  اتتتأتبلتتت بشتتتملب  ستتترألبرستتت لباتتت بنا رتتت بحفختتتأذب

 ,IAASB)ابات بقبتلب(ب.بماأبهفابفع رفبفك هفبحثف مهتبShelton & Whittington , 2008حثق ح ص
 أفلبفك هفبه البحث ببفع ر با   باق بحثاسفخااه بحثاعفهه ببخاللبحثط لبحثاسئ يبنت بب(2004

(ب  بختتااأتبحثفأكهتتابف متت ب2335 ح ضتتحبصثط تت ببففه تت بفقهتتراب  بقرتتأهبا ضتت عباتتأباقأبتتلباعتتأهه ب.
 هتت باأثرتت بماتتأبف متت ببن تت بنا رتت بحفختتأذبحثقتت ح ,بحذبهفط تتببحفختتأذبحثقتت ح باع  اتتأتبف نرتت ب,باأثرتت ب  

ن تتتت بمتتتتلباتتتتأهفع ألببفدستتتته ب تتتت ا بحثاع  اتتتتأتب متتتترأ ف أب  رتتتتأا بحثاقتتتت بله تتتتأب ا ضتتتت عبحسستتتتفقاليب
حثاط تت ببقتت با حقتتببحثدستتأ أتبألاحمبختتااأتبحثف مهتتابماتتأب ف تتأبخااتت با فرتت بفخضتتعبث دمتتابحثا فتت ب

بثا حقببحثدسأ أتبلراأبهفع ألب اع  اأتبخاا بحثف مهاب.
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ب بفع لبخاا  بفمارقر بماأ بف مهار  بخاا  ب ف أ بن   بحثخط  بإاح   بن  بادف ىبفق ر  حثف مها
بإخف أ ب بخالي با  بحثش م  بل  ب مدأببحثام د  بثخاا  بحثاخأط  باع  اأتبإاح   فسف الب  ا 
ب ف مه لب بحثا حنا بف ر بااىبمال بن  ب بادأها ب  ىبلف  ب حباحم بحثخط  بإاح   ب شأ  بحااح   ا حنا

بسمدأببحثام د بل بحثش م .

(ب  بخااأتبحثف مهابه بخااأتباسفق  ببف البإث بفدسه ب2314اأب  ضحبصرأسه ب لردأمبم
بحفخأذبحثق ح حتب بنفا بحألل حا بحثاع  اأتبحثف برسفخاا أ بحثاع  اأتب فدسه باماحقر ب االئا    ا 

ب ه بخااأتبفقاابا بط لباسقلبهفمفب أثدرأا.

 ر تتتلبثخااتت بحثف مهتتتابن تتت بلتتت بفعب)ب(AAS1000(باتتتعباعرتتأ ببWbcsd,2016 قتتابحف تتتألبصب
فق رتت بإاح  بحثاختتأط ب ب أف تتأبحثعا رتت بحثفتت برقتت اباقتتاابحثخااتت باتت بخالث تتأببفقهتتراب حبتتاحمبحستتفففأقبنتت ب
حلمأدأتبنأا ب شتأ بحاحمبحثشت م ب أسضتأل بحثت بفظتاب برأفتأتب نا رتأتبحثشت م ب أستفخاحابحثاعتأهه ب

امتتتتاحقر بحثاع  اتتتأتبثخااتتت ب متتتتدأبببحثا فرتتت ب حث فرتتت ب اعتتتتأهه بحثقرتتتأهبحثافأستتت  باتتتت ب  تتتلبفع رتتت 
حثامأثحب ففدم باسف رأتبحثفأكهاببه بف أهفه بهاأبحثفأكهابحثاط ألب نااب   ابحثفأكهتابب ختاليبهتذحب
حثاستتف ىبهفتتأربف نتتأ باتت بحثفأكهتتابهاتتأبحثفأكهتتابحثاعقتت يب حثفأكهتتابحثادتتااب,ب رقمتتاب أثفأكهتتابحثاعقتت يب

ث بحثال ا بث ااتأ هبحثفت بفامفتلبات بحثف متلبإثت ب   اباسف ىبنأث بلراأبهفع ألب أثدم يبن  بحألا
إستتفففأقبإه تتأب ,بب ىبثتترهبهفتتأربفد ر تتأتبا اتت بلتت بظتت  لبنا رتت بحثف مهتتابحثاف تتألبن ه تتأب فشتتالب
ظتتت  لبحثعا رتتت بشتتت  دبحثفك هتتتفب خمتتتأئصبحثا ضتتت عب حثاعتتتأهه بحثفتتت بهتتتفابحستتتفخاحا أب حدفرأ تتتأتب

كهتاب.بماتأب  بحث تالباتت بحثفأكهتابحثاعقت يبهتت ببحثاستفخااه ب  ه هتأبات بحألاتت  بحثاتؤا  بلت بنا رتت بحثفأ
بببببببب رعتتتتت لبب,ببب(2313فخ هتتتتفباختتتتأط بنا رتتتت بحثفأكهتتتتتابثاستتتتف ىباقبتتتت يبلتتتت بظتتتتت  لبحثعا رتتتت بصثط تتتت ب

(بخاا بحثف مهتابحثا فت بن ت بحلمتأ بحثشت مأتببنت بحثبرأفتأتب هت ببGoldbrege et.al , 2011ب(
نا رتتتت بافظاتتتت بفعفاتتتتابن تتتت بحثاع  اتتتتأتببحثاأثرتتتت بااتتتتلبإاح  بحثاختتتتأط با ضتتتت عبحث دتتتتةببن تتتت ب ف تتتتأ

 حثدم يبن  بحااح  بث  م يبإاح  ب سفففأ أتب شأ بمالبحثاع  اأتبحثا متحبنف تأ,بحألات بحثتذىب
بهفعمهبإه أ أبن  ب  ا بهذ بحثاع  اأتب,

 لتت بضتت مباتتأبستتبألبهتت ىبحث أدتتةب  بخااتت بحثف مهتتابحثا فتت بن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بب
ث ف ارتتعب حثفقهتترابحثا ضتت ن بثلاثتت بحثخأمتت ب اتت حنابحااح  بلراتتأبهفع تتألببحثاختتأط بهتت بنا رتت بافظاتت 

 أالمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط ب اتتأبرستتأناباقتتاابف تتربحثخااتت بن تت بحث متت يباستتفففأقبإه تتأب ب شتتأ ب
ااىبمالب ناحث بف ربحثا حناب لقتأبثاعتأهه بقرتأهبادتاا ب ف متهلبحثففتأئلبسمتدأببحثامت د بلت ب

ب  بف س أب.بحثش م ب اأبله ابحااح
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 رفااتتلبحث تتالباتت بخااتت بحثف مهتتابحثا فتت بن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بحثاختتأط بلتت بإنتتاحاب
 شتأ بإلمتأ ببReasonable assuranceفق ر بهفضا بإسفففأ أبإه أبرأبادأهارب  بف مهارباعق رب

خاات بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط ب,بدهةبرد صباقاابحثف مهابحثاعق يبن ت بفخ ترضبخطت بحثقرتأابب
حث بدتاباقبت يبب  باتفخ ضبلت بظتلبحثظت  لبحثادرطت ب تأاحمبحثخاات ,ببAssurance Riskحثف مهاب

 اأبلراأبهفع ألب ا أيبخاا بحثف مهتابحثا فت بن ت بإلمتأ بحثشت مأتبنت بإاح  بحثاختأط ب,بل ت برشتالب
رفضتتاف أبحثفأكهتتاحتبصحثاتت حنا(بحثفتت ب نتتاف أبحثشتت م ب شتتأ بإاح  بحثاختتأط بب تتأبنتت بلفتت  ب افرتت بادتتاا ب ب

ب(ب.ببCOSOفق ر هأبحثسف ىب حثف بفدااهأببحس شأاحتب حثاعأهه بذحتبحثم  بص

 أفتلبنا رت بف تالبإثت بفق هتلباختأط بنا رت بحثفأكهتابإثت ببIAASBإ بحثفأكهابحثادتا ابلقتابن لتلب
استتف ىباقبتت يبلتت بظتت  لبحثعا رتت بب متت لب سأستتأب شتتملبستت ب باتت بحثفعبهتت بنتت بإستتفففأقبحثااتتأ هب

ب,ب ففضا بخااأتبحثف مهابحثا ف بنالق باالار بحألط حلبمأثفأث ب:(ببIAASB,2010ص

:ب هتت بامتتط حب  ستتعباتت بحثا حقتتببألفتتلبقتتابرط تتببافتتلب احمبنا رتتأتبفأكهتتابففط تتببافتتلببالممررارس
ا تتأ حتب اع لتت بافخممتت بف تت لباتتأبهتت بافعتتأ لبن رتتلبلتت با ح عتت بحثدستتأ أتبماتتأبرامتت بث ااتتأ هب

بحسسفعأف بببخبه ب

:ب ه بحثشخصبحثذىبرمت  باستئ سبنت با ضت عبحثا ات با أشت  ب  بنت بحثاع  اتأتببالطرف المسئول
حثخأم ب لب رقاابحثط لبحثاسئ يبحق ح حبامف  أببفقهرابح بقرأهبا ض عبحثا ات ب تأث   عبحثت باقتأهرهب

باداا 

(ب2313شتتتخصب  با ا نتتت ب شتتتخأصبرقتتت ابحثااتتتأ هببمنتتتاحابحثفق رتتت بث تتتابصثط تتت ببالمسرررتخدمون:
 بحثخااتت بلتت بإبتتاحمباقتتاابحثخااتت بإستتفففأ أبإه أبرتتأبادأهتتاحب  بف مهتتاحباعقتت سب شتتأ ب رفااتتلبحث تتالباتت

إلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط بل بشملبفق ر بامف ب,ببدهةبرد صباقاابخاا بحثف مهابن  ب
فتت له بف مهتتاباعقتت يب شتتأ بفخ تترضبخطتت بحثقرتتأاببف تتربحثخااتت بإثتت بدتتاباقبتت يب  باتتفخ ضبقتت بظتتلب

احمبحثخااتت ب,ب متتذثربفقهتتراباتتاىبإكفاتتأيب االماتت ب ا  تت بحانفاتتأابن تت بفقتتأ ر بحثظتت  لبحثادرطتت ب تتأ
بإاح  بحثخط ب أثفس  بألمدأببحثامأثحبب.

ب أ ب بحثق ي برام  بحثخط  بإاح   ب شأ  بحااح   با حنا بحثا ف بن   بحثف مها بخاا  با أي   شأ 
بح ب ام فأفل بحثخط  بإاح   ب شأ  بحااح   با حنا بن   برشفال بحثخاا  بف ر بم أر با أي ب ااى ثااأفر 

حسقمأ بن بف رببحثام فأتب ااىبف أد أبل بحثافشأ بب,ب ر ببن  باقااببخاا بحثف مهابحثا ف ب
 بب تت بحثكاتت ب  هتت بحثاقأهرهبذحتبحثطأ عبحثكاتتتأط ب  به اب مألتتتأتبن بإاح  بحثاختتتن  بإلمأ بحثش م
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ثلب  اب   ابببJudgement ب  بحثف ن بااأببهؤاىبحث ب   اباسأد با بحثدمابحثشخم
ب عضبحس شأاحتب  بحثاعأهه ب.ب

بفق ر ب بهفضاف أ بماأ ب فأكهاحتبحااح   بحثف بف ىب  با حنا بحثفظ بحثسأ ق  بحث أدةب      رؤما
إاح  بحثاخأط به با أيبهذ بحثخاا بب   بذثربحألا بهفاش باعباأبه باف عبل بحثا ح ع بحثاأثر ب

 باأبرعف ب فلبإذحبمأ بحثف مهابادا ابلمفلبه بب  بهفابل بظلب(ب,ب هبArens 2011 حثفق هار بص
د صبحثقأئاب لبن  بفخ رضبذثربحثخط بإث باسف ىبافأسببثظ  لبحثا ا ب رم  بهذحبحثخط ب

ب كب با بذثربحثا   ابل بدأث بحثف مهابحثاقب يب.

 اأبلراأبهفع ألببفطألبخاا بحثف مهابحثا ف بن  بإلمأ بحثش م بن بإاح  بحثاخأط برداابااىب
بحثف مهابب باعأهه  بض م بل  بحثدسأ أت با حقب بردااهأ بحثف  بحثال ا  بحثف مها ب   بحثا ح ع  إ  حمحت

فع ألبذحتبحثم  ب ش  دبحثفك هفب  دمأالبحثا فر ب,بخأم بلراأبهبحثقرأه افط  أفلبحثا فر ب اعأهه ب
 أألهار بحثفسبر ب اخأط بحثفك هفب ا باابد ابحثعهف بحثف بسهؤاىبحا  حمحتبحثال ا بث فدقألبا ب

با  احف أب.

(بإث ب فلبل باعظاببEdgley et ,al , 2010 لراأبهفع ألب أثقأئاب أاحمبحثخاا ب شأ تبا حس بص
ب بفق ر  ببفعهه حثدأستبفق ابحااح   بث أ ب رقاا حألا بحثذىبهؤا بن  بإسفقاليببحثقأئاب أاحمبحثخاا ب,

حثقأئاب أثف مهاب بن  ب  ا بفقأ ر بحثف مهابحثا ف ب,ب أسضأل بحث بإدفاأيب رأبب  بفقصبحثش ألر ب
 حثاماحقر ب,بخأم ب   بحااح  بفداابا أيبحثف مهاب ا   بحث م يبإث بحثاع  اأتبحثاحخ ر بحثاقاا ب

  بقه احبن  با أيبحثخاا ب  أثفأث بحثفأاه بن  باسف ىبث قأئاب أاحمبخاا بحثف مهاب,ب ىبقابفضعبحااح
حثف مهابحثذىبرقاالبحثقأئاب أاحمبحثخاا ب,بحألا بحثذىبرسف أابافلب فلبا بحثاالئاب  بهفابفك هفباؤاىب
بهذ بحثخاا ب اع ل ب مدأببحثام د بخأم ببافخذىبق ح بافحبحائفاأ بب هذحباأبهؤرا بحث أدةب.

بهفع ألب بحثا ف بن  بإلمأ بحثش مأتببالقياس المالئمةبمعايير  لراأ بحثف مها ب احمبخاا  نفا
بف رب باناحا باداا  بثافط  أت ب لقأ بحثاخأط  بإاح   بفقأ ر  بإناحا بحااح   بلع   بحثاخأط  بإاح   ن 

,ب  أثفأث بلأ بحثقأئاببم  حمبخاا بحثف مهابحثا ف بCOSOدااهأببحثف حثفقأ ر باالبحثق حناب حثا حدلب
ثش مأتبن بإاح  بحثاخأط بسرعفاابن  بهذ بحثافط  أتبل بقرأهبااىبمالب ناحث بن  بإلمأ بح

ب   اب ب ح  بمأ بل ب  ىبحث أدةبإ بناا بحثاخأط , بل بفق ر بإاح   بحث ح ا  ب فأكهاحتبحااح   ا حنا
بف رب به عل بحثاخأط  بإاح   بفقأ ر  بسناحا بن ه أ باف أل با ثر  بح اعأهه  بنأاأ بقب س باقب ث  ا أاىم

ه ب ه بافسق ب,ب رمعبباقأ فف أبناأبف ح بااأبهؤاىبحث بمع   بحاحمبخاا بحثف مهاب,بطأثاأبحثفقأ ب
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بن  ب بصقرأسأ بحثاأثر  بحثق حئا با ح ع  بنفا بحثدأي به  بماأ باداا  باعأهه  بن   بنأا بإف أل به  ا س
Manurung & Basuki, 2010.)ب

اتتت بحثف مهتتابحثا فتتت بن تتت بهتتت ىبحث أدتتةب  باعتتتأهه ب احمبخاببوبشررأن  المعرررايير المينيرررة لمخدمرررة
فف قفبن  باقتاابحثخاات ,ب رامت بثاقتااببخاات بحثف مهتابحثا فت ببحثاخأط إلمأ بحثش مأتبن بإاح  ب

ن  بإلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط بإسفخاحاب كا با بإطأ ب  باعرأ بإسب  با حقب بحثدسأ أتب
حثاخأط بر ضت   بحثاعرتأ بحثتا ث بنفاب احئ ابثخاا بحثف مهابحثا ف بن  بإلمأ بحثش مأتبن بإاح  ب

 Attestation أسضأل بحثت بحثاعتأهه بحثا فرت بثختااأتبحثفمتاهألبب3333 قاببحثا ف ثخاا بحثف مهاب
Standards حثمتتأا  بنتت با اتتعبحثادأستتبه بحثقتتأف فهه بحسا رمتت ب ق حنتتاب احبب ستت  ربحثا فتت ب,ببب

رستته بن تت ب  بختتااأتبحثفمتتاهألببAICPAن اتتأب تتأ بحثعاتتلب ا اتتعبحثادأستتبه بحثقتتأف فهه بحسا رمتت ب
ااتتلبا ح عتت بإاح  بحثاختتأط باتتاالبهتتفابحاحئ تتأبحثف حاتتأب اعتتأهه بحثفمتتاهألبطأثاتتأبفتت حل تبحثعالقتت بحثاالارتت ب

بSAS  رضتأببGAAS مأ با أيبحثخاا بهخ قبن بفطألبا ح عت بحثدستأ أتبحثفت بفتاب احئ تأب لقتأبي
  بخاات بحثف مهتابحثا فت بن ت بإلمتأ ب(ب.ب هفتأبرامت بإنف تأ ببAckers , 2009ذثتربقرأستأبن ت بص

حثش مأتبن بإاح  بحثاخأط بخاا بحخفرأ ر بل بحث قتبحثدأض بدهةبسبه  اباعرأ ب  بإ شأابا فت ب
(بب رؤرتابححث أدتةبإثفت حابا حقتببحثدستأ أتباتؤاىببHui , 2012ا  ابألاحمبف تربحثخاات بصقرأستأبن ت ب

الفتتتتلب فظهتتت  بحثامتتتت ىباتتتت ب  تتتت بب اعتتتتأهه بحثخااتتت بثكتتتتالباتتتت باعرتتتتأ بحثف مهتتتابحثا فتتتت بحثتتتتا ث ب فعار
بحثفماهألبحسا رمر با بفأدر بحخ ى.

 اتتأب شتتأ با حدتتلب احمبحثخااتت ب,بلفاتت بخااتت بحثف مهتتابحثا فتت بن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  ب
ا حدتتلبهتت با د تت بقبتت يبحثفك هتتفب,با د تت بحثفخطتترطب,با د تت بب أ بعتت حثاختأط بادتتلبإهفاتتأابحث أدتتةبب

 قبتت يبا حقتتبببمرحمررة قبررول التكميررلابحثفق رتت بنتت بففتتأئلبحثف مهتتابحثا فتت ب,بفبتتا بحثفف هتتذب,با د تت ببإنتتاح
حثدسأ أتبث فك هفب ا ا بحثف مهابن  بإلمأ بحثش م بن بإاح  بحثاخأط بات ب أفتببحث اعرت بحثعأات ب

(ببه ببن  با حقببحثدسأ أتبحثدمت يبن ت ببISAE3000ث ش م ب,ب  لقأبثاعرأ بحثف مهابحثا ف بص
كألرتتت بنتتت بحثعاهتتتلب,بستتت حمب متتت   با أشتتت  ب  ب هتتت با أشتتت  ب متتتذثربفقهتتترابحثك تتتأم بحث فرتتت بحثاع  اتتتأتبحث

 حثا فر بثامفببحثا ح ع بحثذىبهففا بإثرلبث قرأاب أثخاات بخأمت ب نضتأمبل رتألبحثعاتلباات بث تابخبت  ب
 فخمتتتصبافأستتتبباتتتعبحثافط  تتتأتبحث فرتتت بألاحمبهتتتذ بحثخااتتت ب,ب متتتذثربفقهتتترابإستتتفقاليب نضتتتأمبل رتتتألب

بث ئرس ب ااىبقا ف ابن  ببذيبحثعفأر بحثكألر بل بفأار بحثا ا ب.حثعالبح

 ر تتببن تت با حقتتببحثدستتأ أتب  بهفأكتتاباتت بل تتابحثعاهتتلبث  تتالباتت بحثفك هتتفب حثفأكتتاباتت بفداهتتاب
استتئ ثرأتبحااح  ب استتئ ثرأتب دتتا ابحثفك هتتف,بن تت ب  ببفكتت  ببفتت ابحثفك هتتفبلتت بمتت   بامف  تت بلتت ب
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لب,ب ن ت ببا حقتببحثدستأ أتب  بهت لضبقبت يب احمبحثفك هتفبلت بدأثت بشملبفعأقاىبه حلألبن ه أبحثعاه
بناابل ابحثعاهلبث ذ بحثبف اب,ب  بل بدأث بنااباالما بحثاعأهه بحثف بن  بحسأس أبرق اب أثف مهاب.

لأ با حقببحثدسأ أتبه بب  به حن بإماح ب دمأابببمرحمة تخطيط أعمال التوكيد لراأبهفع ألب
 بحثف مهابحثا ف بن  بإلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط ب مذثربإماح ب  ثر ب  بابائر بن  بخط

ب فلبخط بلشلبا حقبب ب رقماببخط بحثف مها ب, ب بثفأكهاحتبحااح   بحثفسبر  ب  ثر بن بحألهار   دمأا
ن  بفأكهاحتبحااح  ب شأ بحالمأ بن بإاح  بباالئاحثدسأ أتببا  بقمابل بفعاهلبفق ر  ب شملب

بخ  قبن بق حنابذثربحالمأ ب حس  حمحتبحثف بدااف أببااح  بحثاخأط ب.بحثاخأط ب حثف بب أ

بفداهابا حقببحثدسأ أتبثطبرعت ب ف قهتتب اتاىبح ت حمحتب اتعبحساثت ب,ببباالىمية النسبية ففع ألب
 فقهراباأبإذحبمأفتبحثاع  اأتبا أيبحثفك هفبخأثر با بحثفد ر أتبحث  ه رت باتعبفداهتاب هتابحثعفأمت ب

,ب ر تببن ت با حقتببحثدستأ أتبلت بهتذ بحثا د ت بفمتاراببحثامتأثححثف بفؤا بن ت بقت ح حتب متدأبب
حثكألرتتتلبب اتتتاىبحثاالئاتتت باتتتعب احمبف تتتربحس تتت حمحتب قتتتا باتتت بحثشتتتربحثا فتتت بإ تتت حمحتب اتتتعبحألاثتتت ب

Profession skepticismرعف ب  برم  با حقببحثدسأ أتبذ بنق ر بفسأؤثر بباعبض    بإثاأالبب 
ب افط  أتبإلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط بصاعرأ بحثقرأهب(.

 أتبحسستتتفعأف ببتتت عضبحثخبتتت حمب  برامتتت بثا حقتتتببحثدستتتأبوفرررى مرحمرررة أداء إجرررراءات التوكيررردب
حثاسفشأ ر بحثذه بفف حل بثاه اباع ل ب ا أ حتبافخمم بقابفك  ب ه باف حل  بثارتلب  بل رتألبحثعاتلب
حثفأ عبثل,باعبض    بإش حللبن  بحثاستأناه ب دتلبحثاشتأكلبحثفت بفت ح   اباتعبافأ عت ب احمبإ ت حمحتب

بتبا بحااح  ب ف اهألب ناأيبحثف مهابحثا ف ب.حثدم يبن  بحألاث بحثكألر ب حثاالما ب ط ببحق ح ح

ن بففأئلبحثف مهاب حثتذىبرعفبت ب ااأ ت بحألاح بحثفت بهتفابات بخالث تأبمرحمة إعداد التقرير  اأب شأ ب
ف متتتهلبا حقتتتببحثدستتتأ أتبسستتتفففأ لبألمتتتدأببحثامتتتأثحب,ب شتتتأ باتتتأبإذحبمأفتتتتباتتت حنابحااح  بلتتت ب

تبحثقرأهب حالمأ بحثسأ ر بحثف بحف ألبن ه أباعبناه لباعبافط  أبهفاش فق ر هأبن بإاح  بحثاخأط ب
 ر تتتبب  برستتتف ل بفق رتتت با حقتتتببحثدستتتأ أتبا ا نتتتلباتتت بحثعفأمتتت بحألسأستتتر بحثاستتتفقلبنتتت ب ناتتتأيب
حثف مهابحثا ف بن  بإلمأ بحثش م بن بإاح  بحثاخأط ب   به  لبألمدأببحثام د ب ثت اح  ,بب   ب

 احمبحناأثلباتعبف قرعتلبن ت بحثفق رت بامتد  أببمستابحثامفتببهؤ خببفأ رخبإفف أمبا حقببحثدسأ أتبا ب
بحثفأ عبثلب نف حفلب  قابحثقهاب س لبحثادأسبه ب حثا ح عه ب مذثربثاىبحث هئ بحثعأا بث  قأ  بحثاأثر ب.

   تتابفتتا  بحثا حستتأتبحثستتأ ق بلتت بهتتذحبحثا تتأيبإسب  بهفتتأربف تتأ بباتت ب أفتتبب عتتضبامأفتتتببب
(بلت بهتذحبحثشتأ بببKPMG, 20`12,Price water house 2013 صب Big 4حثا ح عت بحثكبت ىب

 قابإنفاابن ه أبحث أدةبل بفط رعبفا ذقبثفق رت بحثف مهتابن ت بإلمتأ بحثشت مأتبنت بإاح  بحثاختأط ب
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هف قتتعب فتتلبهفأستتبببهئتت بحثااأ ستت بحثا فرتت بلتت بامتت باتت ب  تت ,بب رااتتلبفطتت ر بثفاتت ذقبحثفق رتت بنتت ب
رخر بحثكأا  بحثاعا يب لبل بام ب لقأبثاعرأ بحثا ح ع بحثامت ىبا ح ع بحثق حئابحثاأثر بحثسف ر بحثفأ ب

(باتتت ب  تتت بحختتت ىب,ب رفبفتتت ببحث أدتتتةباتتتاخلبقرتتتأابا حقتتتببحثدستتتأ أتبف ستتتلب أثخااتتت بحثا فرتتت ب733ص
بب.حث اها 

بحثاحلعب بثاه ا بسرم   بحثام ر  ب أثب  م  بحثاقها  بحثش مأت بدسأ أت با حقب  ب   بحث أدة  ر ى
 بخأم بل بظلبلأئضبحثط ببن ه أبل بام ب,ب  ف ابه  ب  بل بثففار بن ضبخااأف ابحثا فر

حاحمبخاا بحثف مهابحثا ف بن  بحلمأ بهذ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط ب,ب.ب رعابحثفق ر بن بففأئلب
حثف مهاب ااأ  ب اح بهفابا بخالث أبف مهلبا حقببحثدسأ أتبسسفففأ لبألمدأببحثامأثحب شأ باأب

ب بحااح   بمأفتبا حنا بففاش باعباعأهه بحثقرأهبحثاقب ث بب ر ببح برسف ل بحثفق ر بإذح ل بفق ر هأ
بحثعفأم بحسفر :

بنف ح برشه بإث ب  بحثفق ر به بفق ر بف مها -

بحثا سلبحثرلبردااب ط حلبحثفك هفبحثف بهفابف  رلبفق ر بحثف مهابحثه ا -

بفداهابخطأببحثفك هفبحثاطبأل -

بإسفخاحابحثفق ر بحثاعاببا بقبلبحثااه ر ب -

بحثقه ابحثا   ض بن  بحسفخاحابفق ر بحثف مهاب -

بحث بح ب - ه بحثاعأهه بحثف بفابحسنفاأابن رلبل بحثف مهابن  بحالمأ ببISAE 3000حسشأ  
بن بإاح  بحثاخأط ب

با خصبحثعالبحثاف   -

بحثدا ابحثاال ا بحثا ف ط ببفقهراب/بقرأهبحثا ض ع -

بحسفففأقبا حقببحثدسأ أت -

ب/ب ا قعبحثامفببحساب ف قرعبا حقببحثدسأ أت -

 فأ رخبفق ر بحثف مهاب -

ااتتأبستتبألبهخ تتصبحث أدتتةبحثتت ب  بحثف مهتتابن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بحثاختتأط بثتتلب
فطألبهفاالبل بااىبحس ت حمحتبحثال ات بث اتعبحساثت بحثكألرت بحثاالئات ب,ب ح بهتذحبحثفطتألبهفدتاابلت ب

ن تت بحألهارتت بحثفستتبر ب اختتأط ببضتت مبنتتا بإنف تتأ حتب ها تتأبشتت  دبحثفك هتتفب دمتتابا حقتتببحثدستتأ أت
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حثفك هتتتتفب,ب ح  تتتت حمحتبإاح  بحثاختتتتأط ب   بهتتتتذ بحأل تتتت حمحتب هتتتت بفاطرتتتت ب اتتتت ب ها تتتتأبحاسف ستتتتأ حتب
اتعبحثاستئ ثه بنت ب فشتط بإاح  بحثاختأط ببحثشخمر  حثافأقشأتب ط ببحاق ح حتبحساح ر ب حثاقأ التب

اللبا حقتتتببحثدستتتأ أتبإسب فتتتلباتتت ب أثشتتت م ب.  فتتتلب  تتتابإامأفرتتت ب  برقتتت اب أثخااتتت ب طتتت حلب ختتت ىببختتت
حثا ضتتتتلب  برقتتتت ابب تتتتأبل رتتتتألبناتتتتلبه  ستتتتلبا حقتتتتببحثدستتتتأ أتب أنف تتتتأ  بافا ستتتتأبن تتتت ب احمبحثختتتتااأتب
حثف مهار بحثفمارقر ببن ت ب  برمت  بهتذحبحث  رتألبافكأاتلبحثفخممتأتبلت با تأستبحثد مات ب حث قأ ت ب

ذ ىبحاهفاتأابإذحب  ىبذثترب,ب  أثفتأث بلات بحثاحخ ر ب حسس حلبحثاأثرت ب حثفا رتلباتعبحاستفعأف ب تأثخب حمب
حثافأستتبب  بفعهفتتتلبحث اعتتت بحثعأاتتت بث استتتأهاه ب.ب دستتتببقفأنتتت بحث أدتتتةبرقضتتتلب  برمتتت  بهتتت بف ستتتلب
ا حقتتببحثدستتأ أتبحثاتت خصبثتتلب ا ح عتت بدستتأ أتبحثشتت مأتبحثاستتأها بحثاقهتتا ب أثب  متت ب ب  باعرتتأ ب

ببباختأط برشتالبحثقت حفه ب حث ت حئحبذحتبحثمت  بحثقرأهبحثافأستببث دمتابن ت بم تأم بحالمتأ بنت ب احمبحث
ب(ب.بCOSOب2337بب(

  اأب شأ بحثاعأهه بحثا فر بحثف بف شاب ف  لبا حقببحثدسأ أتبنفاب احمبهذ بحثخاا ب فضا بب
ب بحثا ث ب قا بحثا ف  بحثف مها باعرأ  بفشال بلأف أ ب قابب3333اسف ىب  اف أ بثل ب حثافأظ   فعارالفل

ب ق فعابحخالقرأتب س  مرأتبحثا ف .بحسا رمر  مذحباعأهه بحثفماهألبب3333

إدارة المخراطر بالمنشرأة عمرى   أثر التوكيد المينى اإليجابى عمى اإلفصراح عرن 7-3
 منح اإلئتمان واشتقاق فروض البحث   قرار

رسأنابإلمأ بحثش مأتبن بإاح  بحثاخأط بن ت بخ تألبقرات باضتأل بث شت م ب,بات بختاليبفداهتاب
حثاخأط بحثدأثر ب حثاف قع بث فعأالباع أبا بخاليبحسسف حفه ر بحثافأست  ب متذثربفداهتابحث ت صبحثفت ب
ه تتتببن تتت بحااح  بح ففأا تتتأب فضتتتاهف أبلتتت بحسستتتف حفه ر ببدهتتتةبفتتتذم با حستتت بلتتت بحثستتت رابنتتت باتتتاىب

دأ  بثفقتأ ر ب هت باأثرت ب فبته ب  بف تةبحثشت مأتببفخضتعبثف مهتابطت لباأثتةبن ه تأب ح بحثشت مأتبحث
حثف بخضعتبث ف مهتابحثا فت بنت بفقتأ ر باع  اتأتب هت باأثرت بدمت تبن ت بافتألعبحه أبرت ب.بحسبح ب

ذثترب عضبحثش مأتبحثف بسبفقاابفقأ ر بخأ قبحثق حئابحثاأثرت بااتلبإاح  بحثاختأط ب  تبح بحثستبببلت ب
ببببببببببهتتتت بح ف تتتتأعبفكتتتتأثهفبحثف مهتتتتاب حفخ تتتتأضبحثتتتتاثهلبن تتتت بح بهتتتتذحبحثف مهتتتتابستتتتهانابحثاقتتتت بلتتتت بحثشتتتت مأتب

(بح بحثفقتأ ر بحثغهت باأثرت ببDeegan ,et,al ,2006(ب.ب رتذم بصبpark & Brorson , 2005 ص
اح  بحثاختتتأط برامتتتت ب  بفتتت ل باع  اتتتتأتبذحتبقراتتت ب ادفتتتت ىبب–فااتتتلبحث قأ تتتت بحثاحخ رتتت ب حسستتتتفاحا ب ح 

اع  اأف بث اسفاا ر ب اسأنا باأفد بحائفاأ بل بفداهابن حالبحثخط بحثا ف طت ب أناتأيبحثشت مأتب
حثاأثرتت بأل تت حضبفقهتتراب تتاح  بطأثتتبببدهتتةبرمتت  باتتأفد بحائفاتتأ ب كاتت بإهفاتتأاببفتتأاه بحثفقتتأ ر ب بتت 

بحائفاأ .
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اح  بحثاختتتأط بفقتتت ابإاح  بحائفاتتتأ ب2312 ف متتت تبا حستتت بصحثشتتتهخ  ب, (ب فتتتلباتتت ب  تتتلبفقهتتترابب ح 
با حستت بلعأثتت بثط  تتأتبحائفاتتأ بحثاقااتت باتت بقبتتلبناتتالمبحثبفتتربقبتتلبحفختتأذبحثقتت ح بحائفاتتأف ب تتأثقب يب  ب

أكا بث فشأدبحائفاأف ب,بدهةبهفط تببمتلبقت ح بحئفاتأف بحث لضب ذثربل بض مبادااحتبحائفاأ بحثد
ح تت حمبا ح فتت ببتته بحثع ئتتابحثاف قتتعب بتته بحثاختتأط ب حثفك  تت بحثادفا تت بثالئفاتتأ بحثاط تت بببماتتأبف متت تب

(ب  بإفخأذبحثق ح بحائفاأف بهفط ببا حست بفد ه رت بثكتلبحثع حاتلببAmidu & Hinson , 2006ا حس بص
  هبحثاأيب ق ح حتبحسسفااأ ب اخأط باد ظ بحثق  ضب.ب ر بب  ببحثف برام بح بفؤا بن  بهرمل

رقتت ابباتتاه بحائفاتتأ ببا حستت بحثا تتفبحائفاتتأف بث عاهتتلباتت بختتاليب اتتعب فد هتتلبحثاع  اتتأتبحثافع قتت ب
 أثعاهتتتلب.ب بتتتذثربرستتتفطرعبحثا ح فتتت ببتتته بحثعأئتتتابحثاف قتتتعب بتتته بحثاختتتأط ب حثفك  تتت بحثادفا تتت بثالئفاتتتأ ب

ن تت باتتاىباطأ قتت بحثدأثتت بحائفاأفرتت بث سرأستت بحائفاأفرتت بث بفتترباتت بنااتتلب.بإ بحثاط تت بب,ب حث قتت لب
نا ر بفد هلبحثاع  اتأتب حثبرأفتأتبنت بدأثت بحثعاهتلبحثادفا ت بست لبفخ تألبحثقتا  بثتاىبإاح  بحائفاتأ ب
ل بمفعبحثق ح بحائفاأف ب,بثذثربلأ بإاح  بحائفاأ بحثام ل بفق اببا حس ب فد هلبنتاابات بحثاعتأهه ب

بائفاأفر بحثف با بخالث أبفسفطرعبحثدماب حفخأذبق ح ب افحبح بناابافحبحائفاأ بحثام ل بث عاهلب.ح

(بحثتت بحثفعتت لبن تت بحثامتتأا بحثفتت برستتفخاا أباستتئ ث بحسقتت حضب2332 هتتالتبا حستت بصثط تت ,ب
 حائفاتتتأ بلتتت بحثبفتتت ر,ببب تتتالبحثدمتتت يبن تتت بحثاع  اتتتأتبحثفتتت بفستتتأناهابلتتت بنا رتتت بحفختتتأذبقتتت ح حتب

فاأ ب.ب ف م تبحثا حس بحثت بح بحهتابامتأا بحثاع  اتأتبحثفت برعفاتابن ه تأباستئ ث بحائفاتأ بلت بحائ
حثبفتت ربففااتتتلبلتتت بحثقتتت حئابحثاأثرتت بحثاعفاتتتا باتتت با ح عتتت بحثدستتأ أتب.ب ف متتت تبا حستتت بصحبتتت بماتتتأيب,ب

 ب(بحث بض    بح بفعالبحثبف ربن  بفدسه بإاح  بحثاختأط بحثامت لر ببفف ن تأب,ب خأمت بإاح ب2337
باخأط بحائفاأ .ب

(بحثتتتت بح باعظتتتتابحثبفتتتت ربفط تتتبباع  اتتتتأتباأثرتتتت باتتتت ب2311ماتتتأبحشتتتتأ تبا حستتتت بصحث درمتتت ب,ب
حثش مأتبحثف بففقاابحثه أب ط ببحثدم يبن  بحئفاأ ب فف م بحثاع  اأتبحثاط    بلت بحثقت حئابحثاأثرت ب

 رعفاتتابقتت ح ببحثاعفاتتا باتت با ح تتعبدستتأ أتبختتأ   ب لتت بحثغأثتتببفغطتت بحكاتت باتت بستتف باأثرتت ب حدتتا 
ببببببببب ذمتتتت تبا حستتتت بب.بببحائفاتتتتأ ب شتتتتملبمبهتتتت بن تتتت بفد هتتتتلبحثقتتتتا  بحسه حارتتتت ب حثفتتتتالقأتبحثفقارتتتت ببث شتتتت م 

ح بحثبفت ربحثف أ رت بنتأا باأفط تببات بناالئ تأبحثتذه به  بت  بلت بحثدمت يبن ت ب ) 2313اطت ب ص
ث ا حست ب حثفد هتلبات بقبتلباستئ ث بحائفاأ بفقارابا ا ن با بحثاع  اأتب  ه بحثاأثر ب حثف بفخضعب

حائفاأف ب,ب هفأبهف غ بن  باسئ ث بحائفاأ با حنأف ابثف حل با ا ن با بحثعفأم بحسسأسر ب,بثك بب
:ب مفب حضحبث قت ضب فد هتلباختأط ببرضا بفدقهألبحسهاحلبحثا    بسفخأذبحثق ح بحثمدرحب ه 
حسستتف حففه ر ب فد هتتلب ف ستته بحثاع  اتتأتببحائفاتتأ ب امتتأا بحثاع  اتتأتبحثاأثرتت ب امتتأا بحثاع  اتتأت

بحثاأثر ب.ب
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(بحث بح بحثف مهابحثا ف بن  بحلمأ بحثش مأتببcoram ,et,al , 2009 قابف م تبا حس بص
بفقاه حتبحسعأ ب بن   ب  ه ى بفأاه  بثل بحثاخأط  اح   ب ح  بحسسفاحا  باال باأثر  بحثغه  بحثبرأفأت ب ن 

حه أبر ب.ب ح بهذحبحثف مهابه رابا بحا حربحمدأببحسس ابخأم بحذحبمأفتباؤش حتبهذحبحالمأ ب
حثام د بثااىبحامأفر بحسنفاأابن  بحثاع  اأتبنفابفقاه هابسسعأ بحسس ابب  أثفأث بلأ بحثف مهاب
برسفخاا أب بحثف  بحثق ح حت با  بردس  بحثاأثر  بحثق حئا بخأ ق بحثبرأفأت بن  بحثفقأ ر  بن   حثا ف 

بفخ رضباخأط ه بن   ب رسأنا بحثاسفخاا   بصب أ ب رذم  .Ackers. 2009بفق ابب بنفااأ ب فل )
بفدأ يب بقا بحثاخأط بلأف أ بإاح   ب  أثقرأهبن  بحثاحخ ر  بحث قأ   ب   ب أالمأ بن بحسسفاحا  حثش م 
بحثدماب بلرل به احا بحثاأث  ب ه  بحالمأ  بهذح ب   بخأم  بفد رفبحثق حئا بخالي با  ب ضع أ فدسه 

لمأ ب اع ل بط لبادأهاباسفقلبرام ب  بهخ ضبحثشخم ب  أثفأث بلم بهذحبحثف مهابن  بهذحبحا
ا بخط بحثفد رفبادف ح بحثاع  اأف بدهةبفعابخاا بحثف مهاب دابحسثرأتبحث عأث بثفخ رضبخط ب

بحثاع  اأتبب حسط با حقببحثدسأ أتباسفقلب ادأهاب.

(ب  بخاا بحثف مهابن  بإلمأ بن بحسسفاحا ببEdgley,et,al , 2010 ماأب كاتبا حس بصب
بدهةب حث باعأ, بحثامأثح ب  مدأب بث اح   باضأل  ب قرا  با ا    بافألع بفدقأل بحثاأثر  ب ب  برأفأت

بحثف مهاب بأل بهذح ب اماحقر بن  بادف ىبف ربحثفقأ ر ب, بحسنفاأا ب حامأفر  باق  بحثخاا  فض  بهذ 
هانابساع بحثش م ب رضهفبقرا بث ش م ب,حمدأببحثامأثحب اأبله ابحااح  بف س أبا بخاليبافعب

بحساح ر بحثاحخ ر بث ش مأتبفش ب  أثفأث ب¸ باع  اأتباض   ب لدصبحثفظا ب, باخأط بحثساع  اح    ح 
بل  ب اح بثداأر بحااح  ب.

ماأب  بهذ بحثخاا بفع  با باسأمث ب مدأببحثامأثحبث اح  ب ف علبف ربحثفقأ ر ب كا بب
 ر ب ه بحثاأثر باالب(ب  بحثفقأبFonsebCa ,2010اماحقر ب اق ب ش ألر ب.بماأبفذم با حس بصب

بث اسفاا ر ب حسسفاحا ب بحث قأ  بحثاحخ ر بحثف بفدملبن  بفأكهابا ف بإه أب بف ل بادف ىبا هاح
 اأفد بحائفاأ بحكا با بحثفقأ ر بحثف بفدملبن  بفأكهابا ف بس ب ب.بلقاب  اتبف ربحثا حس ب  ب

بص بحه أب  با ف  بفأكها بن   بدم ت بحثا حس  بنهف  بل  بحثش مأت بحثفأكهاب89اعظا بهذح ب    ) %
حسه أب برق لبا بل   بحثاق بل بحثفقأ ر بحثغه باأثر بأل بحثاسفاا ر ب اأفد بحائفاأ به  ب  بل ب
بحثفقأ ر بف ل بم   بنأاث بن بحثش م ب.ب ر  عبحثط ببن  بخاا ب حثدم يبن  بفأكهاب أ بهذ 

 أثقرأهبن  بإاح  بحثاخأط بحث بحثف مهابحثا ف بن  بحلمأ بحثش مأتبن ببحثبرأفأتب ه بحثاأثر ب ب
بحثاق ب ب حض أم باماحقهف أ ب انا بحثاع  اأتبحثا محبنف أ بثفدسه ب  ا  بحمدأببحثامأثح دأ  

(ب فلبن  بMark & Dyk,2011ص(ب.ب اعبذثربف ىبا حس ببGoldberg , et,al , 2011ن ه أبص
حث  ابا بحففشأ بحث د ةبن ب هار بحثف مهابحثا ف بن  بإلمأ بحثش مأتبن بحثبرأفأتب ه بحثاأثر ب
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إسبإ بنااببادا ابا بحثش مأتبل ب ف ببحل رقرأبفق اب أثف مهابحثا ف ببن  بف ربحثفقأ ر بثذثرب
بحثش مأتبث فقأ ر بحثافكأا  بل بشملباأ بفقارا بحث بض     بحثا حس  ث ب ح بحثفقأ ر ب ه بانتبهذ 

اح  بحثاخأط به ببح بفخضعبث ف مهابحثا ف بحثاسفقلب.بماأب حثاأثر باالبفقأ ر بحث قأ  بحثاحخ ر بح ح 
ح باماحقر ب حامففر بحسنفاأابن  بحثفقأ ر ب ه بحثاأثر بف احابنفااأبهفابحثف مهابن ه أبب ف احابحكا ب

بح بحث بماأ با حقببحثدسأ أتب, بحثخاا  بمأ باقاا بحثا ف بن  بحلمأ بحذح بحثف مها ط ببن  بخاا 
حثش مأتبن بحثبرأفأتب ه بحثاأثر باالبحسسفاحا ب  ه هأبهخف فب أخفاللبحثمفأن ب.بدهةبه احاب
ل بمفأنأتباعهف باالبحثفعاه ب حثمفأنأتبحثاأثر ب,بدهةبففع ضبف ربحثمفأنأتبثاخأط ببهبئ ب

أنأتبحث بخاا بحثف مهابحثا ف بثاناباماحقر ب ح فاأنر بحكا با ب ه هأب  أثفأث بفدفأقبهذ بحثمف
بح بحثش مأتب بماأ ب. بله أ ب با بحثبرأفأتب ه بحثاأثر ب حثاق  ب شأ بحسسفاحا ب  ه هأ ادف ىبفقأ ر هأ
بحسسفاحا ب بن  بحثش مأت بحلمأ  بن   بحثا ف  بحثف مها بخاا  بن   بط  أ بحسكا  به  بحثد ا مبه  

سففخاا بف ربحثفقأ ر ,بدهةبفدقألبف ربحثخاا بحثعاهاب  ه هأبا بحثبرأفأتب ه بحثاأثر بثاناباق با
(بب.ب رف ألببCasey & Grenier ,2015ا بحثافألعبث ش م ب سمدأببحثام د بن  بحثس حمبص

(باعبففه  بحثا حس بحثسأ ق بدهةبه   ب  بحثف مهاببحثا ف بن  ببحلمأ ببZamora,et,al 2012ص
بحثبرأفأتبحثغ با  ب  ه هأ بحسسفاحا  بحثاسفاا ر بحثش مأتبن  بفقهرا بفأاه ب  ه ىبن   بثل باأثر  ه 

سسعأ بحسس اب,بااأبهايبن  ب  بحثف مهابحثا ف بثلبادف ىباع  اأف بهؤا بن  بق ح حتبحمدأبب
حثامأثحب أثاقأ ف ب أسنفاأابن  بحثاع  اأتبحثاأثر بلقطب.ب  أثفأث بلم بخاا بحثف مهابحثا ف بن  ب

بحث بحثبرأفأتب ه  بحثش مأتبن  ب  ذبب ؤهبحسا حيبحلمأ  بحثش م  بساع  بل بانا بفسأها ب اأثر 
ب بف ىبا حس  بماأ ب. ب  ذببحثك أمحتبث أ ب أثش م  بحثعأا ه  ب سم ب  رأا  ب,  (Zorio , et,alث ش م 

 فلبم اأب حاتب  ا بحثفقأ ر ب ه بحثاأثر بحثافش   بن بحثش مأتبم اأب حاتباق باسفخاا ببب2013,ص
حثفقأ ر بل بادف حهأب ح احابحنفاأابحثاسفخااه بن ه أبل بحفخأذبق ح حف ابحث افع ق بب ذ بحثش م ب.بماأب

بأت.فؤمابحثا حس ب  ب  ا بحثفقأ ر بف رابحذحبقاابخاا بحثف مهابحثا ف با ح ع بحثدسأ 

بإث ب  بهفأربا  بهأابف ع لبفقأ ر بحثبرأفأتببSimpson , et,al ,2013  ف م تببا حس بص )
ب   بادف ىبف ربحثفقأ ر بفؤا بن  بحثف فهببحائفاأف ب حثغه باأثر بنفابحفخأذبق ح بافحبحائفاأ ب,

ب بحثاحخ ر  ب أث قأ   بففع ألب باشأكل ب   بحثش مأتبحثف بثاه أ ب. بث ش م  بحائفاأ  بحسسفاحا ب اعاي   
ب  ه هأبفالعبفكأثهفبحئفاأ بن  بق  ض أب شملب  ه ىب.ب

(بن  ب  بحثف مهابحثخأ   بن  بحثاع  اتأتببJones & Solomn, 2010ماأبفؤمابا حس بصب
 ه بحثاأثر بباالبحسسفاحا به رابا ب  اف أب اماحقهف أب رؤاىبإث ب رأا بحثط ببن ت بهتذ بحثفقتأ ر ب

أم ببحثاؤسسأتبحثاأثر ب اأفد بحائفاأ ب.ب رم  بهذحبحثط بب ن ت با ب أفبب مدأببحثامأثحبخ
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 (Cheng et,al , 2015 إذحبفابهذحبحثف مهاب اع ل با حقببحثدسأ أتب.ب قاببف م تب عضبحثا حسأت
 أخف تأ ب ات بحثف مهتابحثا فت بن ت بحثاع  اتأتب هت بحثاأثرت ب مت  بنأات ببLiburd et, al 2012 ,ص .

ن  بق ح حتب مدأببحثامأثحبل بحثش مأت.ب خ متبهذ بحثا حسأتبإث ب  بهتذحبحثف مهتابهتؤا بن ت ب
با ا قر بحثاع  اأتبحثا محبنف أب,ب ر رابا بإامأفر بحسنفاأابن  بهذ بحثاع  اأتب.ب

بصاؤا ب بف م تبا حس  بن  ب عضبحثاع  اأتبح ) 2318ماأ بخااأتبحثف مها ث ب  با أا
 ه بحثاأثر بف هابحمدأببحثامأثحب,ب ف رابا با ا قر بحثاع  اأتب ا باابفس لبا بنا ر بحفخأذب

بحثق ح حت.ب

  Benchop ب2315ا تت ح ب ب2317 با ح بب2314 قتتاب متت تب عتتضبحثا حستتأتبصشتتدأف ب

Hoang, 2017بن ت بحثف مهتابحثا فت بن ت بحالمتأ بنت بحثاع  اتأتب هت بحثاأثرت ب خ متتبحثت بب)
  بحثف مهتتتابحثا فتتت بن تتت بف تتتتربحثفقتتتأ ر به رتتتاباتتتت بامتتتاحقر بحثاع  اتتتأتب رتتتتؤا بإه أ تتتأبن تتت بقتتتت ح حتب

(بBeneish et al , 2008, Doyle et متدأببحثامتأثحب. بماتأبففأ ثتتبا ا نت بات بحثا حستأتب
al , 2007ص  , Kinney & Shepardson  , 2011 Hermanson & ye , 2009فتأاه بحالمتأ ب

حث قأ تتتت بحثاحخ رتتتت ب حثف مهتتتتابن تتتت بذثتتتربحالمتتتتأ باتتتت بقبتتتتلبا حقتتتتبببنتتت ب   تتتتلبحثضتتتتعفبحث  ه رتتتت بلتتت 
بب(Beneish et al  , 2008حثدسأ أتبن  بس لب حهبحثاأيب  سعأ بحسس اب.ب قابخ متتبا حست بص

ا ف طت ب تأسنال ببSOX(بات ب332حث ب  بحالمأدأتب ه بحثخأضع بث ا ح ع بحثاط    ب ا  تببص
حثستتت ب بنتتت بن حئتتتاب هتتت بطبرعرتتت ب,بلتتت بدتتته بحالمتتتأدأتبحثخأضتتتع بث ا ح عتتت بحثفتتت بففط ب تتتأبحثاتتتأا ب

(ب& Kinneyبا.بماتتتأبفكفستتتببحثا حستتت بحثفتتت ب  تتت ح سبفتتتؤا بن تتت ب ستتتعأ بحألستتت بSOX(باتتت ب434ص
 هارتت بخأمتت ب,ب حثفتت بفشتته بحثتت ب  بحالمتتأ ب ا تت ا برمتت  ببتتف هبلأن رتت ببShepardson, 2011ص

فك هتتفبمتتلباتت بحالمتتأ ب حثا ح عتت بلراتتأبهفع تتألببفشتت رعبنهفتت بحثشتت مأتبن تت بحالمتتأ بنتت ب   تتلب
بحثضعفبحث  ه ر بل بحث قأ  بحثاحخ ر ب.ب

(بإث ب  بهفأرببفأاه حبإه أبرأبث اعأهه بحثف ب متا هأببFoster et al , 2009 ف م تبا حس بص
(بن تت ب تت ا ببحثا ح عتت ب  تت ا باستتفدقأتبحسهتت حاحتب.ب حسفكشتتفببICFR(بحثافع قتت ببصبPCAOBص

ن  بسبهلبحثااأيب  ا بافظ  ب مدأببحثامأثح,بICFR عضبحثا حسأتبحسخ ىب اأ بحثفماهألبن  ب
ها م  ب  ا ب  بأ ب ن  بث ش مأتبحثف بفدظت بب(بب  بحثاسفاا ر بHe & Thorton ,2013,ب  اب

ب434(بب فشه بهذ بحثففه  بحث ب  بافط  تأتبحثقستاببSOX 404ب بفقأ ر با ح ع ب ه باعاث بب لقأبص
 قتتابإستتف التبببث تتأبفتتأاه بإه تتأب بن تت بفع رتت باقتت بحثاستتفاا بلتت با ا قرتت بحثفقتتأ ر بحثاأثرتت ببSOXاتت ب

أ بفق رتت بحااح  ب فمتتاهألبا حقتتببحثدستتأ أتبنتت بحث قأ تت ب(بإخف تتأ باتتأبإذحبمتتبAllen ,2007ا حستت بصِّب
حثاحخ ر بهؤا بل بحا حرب ق ح حتبحثاد  ه ب بقابخ متبحثا حست بحثت ب  بفق رت با حقتببحثدستأ أتبنت ب
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لعأثرتت بحث قأرتت بحثاحخ رتت ب  بف مهتتا بن تت بفق رتت بحااح  بنتت بحثاع  اتتأتب هتت بحثاأثرتت بهتتؤا بن تت بإا حرب
ابن تت بحثقتت حئابحثاأثرتت بماتأب شتتأ تبففتتأئلبحثا حستت بحثتت بح فتت بفق رتت بحااح  بح بحثاد  ته بسامأفرتت بحسنفاتتأ

فق رتتت بحثا ح تتتعبسبهتتتؤا بن تتت بإاح  بخطتتت بحائفاتتتأ بح   بف متتترأتبحثاد  تتته ب شتتتأ ببرتتتعب  بشتتت حمب  ب
بحسدف أظب أسس اب.

 هت ب ففقسابحسسفففأ أتببحثف برقاا أبا حقببحثدسأ أتبحثت بفت نه بحسأستهه ب هت بحسستفففأقب
 ((,.Moradi et alبب(ب قتتتاب متت تب عتتضبحثا حستتأتبAreans 2014حثاعتتايب حسستتفففأقبحثاعتتايب.بص

2011, Anvarkhatibi et al, 2012, Farzinfar, 2013, Pei & Hamill, 2013, 
Tahinakis & Samarinas ,2016)ن  ب ا بف عبحسسفففأقبحثذىبرقااتلبا حقتببحثدستأ أتبن ت بب

Farzinfar, 2013, Pei and Hamill قت ح ب متدأببحثامتأثح.ب قتاب هتاتب عتضبحثا حستأتب  

,2013 , Tahinakis & Samrinas ,2016ابنالق باعف ر ببه بف عبإسفففأقبا حقببحثدسأ أتبب   
 فقاه حتب مدأببحثامأثحب,بدهةب  ابفأاه بحه أب بثالسفففأقب ه بحثاعايبن  بفقاه حتب متدأبب
حثامتتأثحب,ببهفاتتأبمتتأ بثالستتفففأقبحثاعتتايبفتتأاه بستت ب بن تت بحثاستتفاا ب شتتأ بإستتفااأ حفلبلتت بحثشتت م ب.ب

 (Lin et al 2003, Thuneibat et alحثا حسأتبحسخ ىبب ا بفأدر بحخ ىب,بحف قتبا ا ن با 
ن  بنااب   ابفأاه باعف ىبثف عبحسفففأقبا حقببحثدسأ أتبن  بس  رب مدأببحثامأثحبب2008 ,ص

باالبحثاسفاا ب  باأفد بحائفاأ .

,بنبتتتابحثعظتتتراب2315,با تتت ح بب2317 لتتت بحثبهئتتت بحثامتتت ر ببففأ ثتتتتب عتتتضبحثا حستتتأتبصا ح ب
 ات بفت عبإستفففأقبا حقتببحثدستأ أتب شتأ بحثاع  اتأتب هت بحثاأثرت بن ت بقت ح حتب متدأببب ) 2317

(بإثتتت ب  بحسستتتفففأقب هتتت بحثاعتتتايبن تتت بحثااأ ستتتأتب2315حثامتتتأثحب,بلقتتتابخ متتتتبا حستتت بصا تتت ح ب
حثقرأستتتتتر بثد ماتتتتت بحثشتتتتت مأتبهتتتتتؤا بحه أ تتتتتأبن تتتتت بقتتتتت ح ب متتتتتدأببحثامتتتتتأثحب,ب قتتتتتابحخفبتتتتت تبا حستتتتت ب

(ب ا بحسفففأقبا حقتببحثدستأ أتبنت بحث قأ ت بحثاحخ رت بن ت بقت ح ببSchneider & Church 2008ص
حسق حضب رام بقرأهبحثففأئلبن  بإاح  بحثاختأط بب ذثتربلت بف  بت باتعباستئ ث بحائفاتأ ,بب   تاتب
حثا حس باثرالبف  ربرأبن ت ب  بفقهتراباتأفد بحائفاتأ بثخطت بفااهتابحثدتابحائفاتأف ب حدفاتأيبفااهتابدتاب

ستت  أبنفتااأبفف قت بحثشتت م بحستفففأقباعتأكهبلتت بحث قأ ت بحثاحخ رت ب تتأث حىب هت بحثاعتتايب,بحائفاتأ بففتأا ب
ب هلبهذ بحثففأئلبسفظلبماأبه بل بدأث بإاح  بحثاخأط ب بهذحباأه فاب لبحث دةبحثدأث ب

 رتت ىبحث أدتتةببااتتأبستتبألب  بهفتتأربفتتا  بلتت بحثا حستتأتبحثفتت بففأ ثتتتب اتت بفتت عببإستتفففأقبا حقتتبب
رتتت بإاح  بحثاختتتأط بن تتت بقتتت ح بحائفاتتتأ ب,ب ح  بمأفتتتتبحثا حستتتأتبحثستتتأ ق بففأ ثفتتتلبحثدستتتأ أتب شتتتأ بفق ب

مافغهت باستفقلبلف تربحثا حستت بف مت بن ت بفتت عبإستفففأقبا حقتببحثدستأ أتبنتت بافغهت حتب خت ىببختتاللب
بإاح  بحثاخأط ب ق ح افحبحائفاأ بب بفأمبن  بملباأسبألبرام بحشفقألبل  ضبحث دةبماأبه  ب:ب
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:بهتتؤا بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتبن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بحثاختتأط بن تت بب:H1الفرررض االول
بق ح بافحبحائفاأ 

هتؤا بفت عب  ىبصحستفففأق(با حقتببحثدستأ أتب شتأ بحالمتأ بنت بإاح  بحثاختأط ببببH2ببالفرض الثرانى:
بن  بق ح بافحبحائفاأ 

حثشت مأتبنت بإاح  بحثاختأط بهخف فبفأاه بف مهابا حقببحثدسأ أتبن  بإلمأ ب H3 الفرض الثالث :
ن  بق ح بافحبحائفاأ ببمخفاللبحثفأههلبحثع ا ب خب  ببافخذىبق ح بافحببحائفاأ بب رف  عبات بهتذحب

بحث دةبل ضأ بل نرأ :

H3aبهخف تتفبفتتأاه بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتبن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بحثاختتأط بن تت بقتت ح ب:
بافخذىبق ح بافحبحائفاأ بافحبحائفاأ ب أخفاللبحثفأههلبحثع ا بث

H3bبهخف تتفبفتتأاه بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتبن تت بإلمتتأ بحثشتت مأتبنتت بإاح  بحثاختتأط بن تت بقتت ح ب:
بافحبحائفاأ ب أخفاللبخب  بافخذىبق ح بافحبحائفاأ 

 نموذج  ومنيجية البحث  7-3
ففأ يبملبهففأ يبحث أدةبل بهذ بحث  ئر باف  ر بحث دةباخف أ بل  ضلب،بب ذثربا بخاليب

ا ب هاحلبحثا حس بحثف  ربر بب،با فاعب نهف بحثا حس ب،بقرأهب ف مهفبافغه حتبحثا حس ب،بحا حتب
ب ح  حمحتبحثا حس ب ففأئلبحخف أ بل  ضبحثا حس ب ذثربن  بحثفد بحثفأث ب:

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 نموذج البحث )التحميل االساسى( 7-3-1
 

 نموذج البحث عمى النحو التالى:بناء عمى فروض البحث وفرعياتو ، يمكن اشتقاق 
 بببحثافغه ح بحثاعاس ب

 

 

 

 
                                                                                H3a 

    H3b  ببببببببببحثافغه ح بحثاسفقال 

 ببببببببببببب                      ببببببببببببب        
hبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببH1 

ب    
                         H2           ب

ب                           بباحئل
 بببببببببببببببببببببببببببببببب

ببببببببببببببببب

     

 

 نموذج البحث فى ظل التحميل االساسى :1شكل 
 المصدر : اعداد الباحث

 

 خبشة ٍاّذٚ اإلئخَاُ

ٍغخ٘ٙ اىخإٔيو 

اىعيَٚ ىَاّذي 

 اإلئخَاُ

اىخ٘ميذ عيٚ 

اإلفصاح عِ 

 إداسة اىَخاطش

 

اعخْخاج ٍشاقب 

 اىذغاباث

 

ٍْخ  قــشاس 

 اإلئخَاُ
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 اىداف الدراسة التجريبية 7-3-2
فسف البحثا حس بحثف  ربر بإخف أ بل  ضبحث دةبا بخاليبحه أاباثهلبنا  بل ببهئ ببحألناأيب
حثام ر بن  ب   ابنالق بفأاه ر ببه بحالمأ بن ببإاح  بحثاخأط ب ف مهابا حقببحثدستأ أتبن ه تأب

اتتتأفد ب قتتت ح حتباتتتأفد بحائفاتتتأ ب تتتأثبف ربحثف أ رتتت ببهتتتذحب أسضتتتأل بحثتتت بحخف تتتأ بفتتتأاه بخبتتت  ب فأههتتتلب
 حائفاأ بن  بق ح بافحبحائفاأ بب

بمجتمع  وعينة الدراسة 7-3-3
هفك  با فاعب نهف بحثا حس با بااه ىبحائفاأ ببل بحثبف ربحثف أ ر بب ام ب أنف أ هاببا ب

اشأها بن  با قعبب333 هابذ ىبحثامأثحب.بدهةبفاببف  رعببحثدأث بحثف  ربر بحثكف  فرأبن  بنااب
Linkedinبحخفرأ بحثا  احتبذحتبحثفخمصبحث ظر  بب بن  با حس بببدهةبفا ااه بحائفاأ بقرأسأ

 قابفابفقسرابف ربحثا  احتبحث با ا نفه با بحثا  احتبب.بReimsbach and Hahn ( 2017صٌب
حس ث بدم تبن  بق حئاباأثر بسف ر بب أبفق ر بإاح  بحثاخأط بببا  بفق ر بف مهابا ف بما د  ب

حثا د  بحثاأفر بفابإلف حضبحخضأنلبثخاا بحثف مهاب  أمبحثفق ر ب ه باعايب حثاأفر بب  ث ب,باابل 
بفاب بحثف  بحثدأست بب غتبناا ب قا ب( بصافد ع باعاي بب  ى بفق ر  بن   بحثاأفر  بحثا د   بل  دم ت

ب(ب45(بب حثا ا ن ببحثاأفر بص53حسسف أ  بث أبث ا ا ن بحأل ث بص

ف  ربر ببحثا  ن بن  بنهف بحثا حس ب أسضأل بحث بنااب ر ضحبحث ا يبحثفأث بناابحثدأستبحث
ب فس  بحث ا اب مذثربنااب فس  بحث ا ابحثس را ب

 عينة الدراسة :1جدول 

 اٌــــــــــــبي
ػذد انذاالث 

 انًىزػت

ػذد انذاالث 

 انصذيذت

 انًستهًت

َسبت انردود انصادقت انً 

 انردود انًستهًت

 %50 05 911 اىَجَ٘عت اىخجشيبيت االٗىٚ

 %91 50 959 اىَجَ٘عت اىخجشيبيت اىثاّيت

 %99 10 955 االجَاىٚ
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جراءات الدراسة  7-3-4  أدوات وا 

 أثفس  بألا حتبحثا حس بحثف  ربر ،بل  بففضا بملبا بحثاقأ التبحثشخمر ،بحثدأستبحثف  ربر ب
حثدسأ أتببن  بحالمأ بنت بحثابفر بن  ببحثق حئاببحثاأثر بحث ع ر ببسداىبحثش مأتب بف مهابا حقبب

إاح  بحثاخأط بحثس لببل بفق ر ب،ب سهفابفقارابحثدأث بحسلف حضر بث عهف با  با لألباع أبف مهابا حقبب
حثدسأ أتب،ب ا  ببحخ ىببا  بف مهابا حقببحثدستأ أتباتابهتفابقرتأهبحستف أ أتباتأفد بحائفاتأ ببلت ب

 ابحثق ضبحثاط  بب اا بحائفاأ ب برط ببات بحثدأثفه ب حنطأمبا  احتبحثعهف بحثبرأفأتبحثخأم ب د
,بمعاتتت  بب2318ا ستتت ببب ا تتت احتبحثعهفتتت ب  بفدتتتاابد تتتابحثقتتت ضبحثا حلتتتألبن رتتتلب اتتتا بحثقتتت ض.ص

ب(بTahinakiS   Samarinas , 2016 , Pei and Hamill 2013,بب2318

 توصيل وقياس متغيرات البحث 7-3-5
بالرجوع الى فروض البحث فقد تم حصر وتوصيل المتغيرات وقياسيا  كما ىو موضح فى 

 ( 2الجدول رقم)

 توصيل وقياس المتغيرات :2جدول 

 انًتغير
َىع 

 انًتغير
 انقياس انتىصيف

اىخ٘ميذ اىَْٖٚ عيٚ 

   اإلفصاح عنِ إداسة 

 اىَخاطش

 ٍغخقو

عَيينننت ٍْ َنننت ىخجَينننا ٗحقينننيٌ االدىنننت 

بخأميننذاث اإلداسة بنننأُ حقيننيٌ اىخاصننت 

إداسة اىَخنننناطش باىَْنننننأة بَننننا يَنننننِ 

ٍشاقنننب اىذغننناباث ٍنننِ ابنننذا  اعنننخْخاج 

 ٍذايذ

ٍننِ خننمه اٍننذاد اىعيْننت بخقشيننش ح٘ميننذ 

ٍشفنننننت ٍنننننا حقشينننننش إداسة اىَخننننناطش 

ٍقاسّخننٔ باى٘ ننا بننذُٗ حقشيننش ح٘ميننذ 

 (5592, خييو 5591)صغي٘ه 

 ٍغخقو بذائو االعخْخاج

ٍشاقننب اىذغنناباث فننٚ ٍننا يْخٖننٚ اىيننٔ 

دنَننننٔ اىَْٖننننٚ بنننننأُ ٍننننذٙ اٍناّيننننت 

االعخَاد عيٚ ٍجناه اىخ٘مينذ فنٚ  ن٘  

ٍعننننناييش اىخ٘مينننننذ  راث اىصنننننيت )دساص 

 (5590, ٍٖشاُ  5592

عِ طشيت بذائو إعخْخاج ٍشاقب ع٘ا  

منناُ إعننخْخاجا غيننش ٍعننذه)ّ ي (  ٗ 

, دساص Schneider 2009)ٍعننننامظ 

5592( 

 

 قشاس ٍْخ اإلئخَاُ
 

 
 

 

 

 

 حابا

ٗيقصنننذ بنننٔ اعنننخعذاد ٍننناّذٚ اإلئخَننناُ 

ىَننْخ اإلئخَنناُ ٗاخخينناس بننيِ بننذيييِ اٗ 

امثش ٍِ بيِ اىبذائو اىَخادت ٗفت ٍعياس 

اىعائذ عيٚ قنشاس ٍنْخ اإلئخَناُ )تنذاحت 

5595) 

ٍِ خمه اعخعذاد ٍناّخ اإلئخَناُ ىَنْخ 

اىقنننننشر ىيننننننشمت ٍْٗذٖنننننا تنننننشٗط 

اقنشار افلنو ٗ نَاّاث افلنو اقننو 

(Amidu & Hinson , 2006 ) 

Benschop, 2017,  5591صغي٘ه 

اىخإٔيو اىعيَٚ 

 ىَاّخ اإلئخَاُ
 ٍعذه

يقصذ  بٔ اىَؤٕمث اىعيَيت اىخٚ دصو 

عييٖا ٍخخزٙ قشاس اإلئخَاُ اىخٚ حؤٕينٔ 

 (5592الدا  عَئ )خييو 

يأخز اىقيَنت )صن(ش( ارا ماّنج  قنو ٍنِ 

ٍخ٘عن  عننْ٘اث اىخإٔيننو ىعيْننت ٍخخننزٙ 

ارا  9قشاس ٍْخ اإلئخَناُ ٗياخنز اىقيَنت 

ماّننج ا اٗ امبننش ٍننِ ٍخ٘عنن  عننْ٘اث 
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 انًتغير
َىع 

 انًتغير
 انقياس انتىصيف

 اىخإيو ىعيْت ٍخخزٙ قشاس  ٍْخ
 

 

 (5591اإلئخَاُ )داٍذ 

 ٍعذه خبشة ٍاّخ اإلئخَاُ

ٗيقصننذ بٖننا دسدننت اىذساعننت ٗاىَعشفننت 

ٍننناّخ اإلئخَننناُ ٗقذسحنننٔ ٗاىخبنننشة ىنننذٙ 

عينننننننٚ اىخذيينننننننو اىنننننننذقيت ٗاىنننننننناٍو 

ىيَعيٍ٘نناث اىٖاٍننت راث اىصننيت ٗاحخننار 

قننننشاس اإلئخَنننناُ عيننننٚ اعاعننننٖا)عباط 

5592) 

بعننذد عننْ٘اث اىََاسعننت اى(عييننت اىخننٚ 

قلنننإا ٍننناحخ اإلئخَننناُ فنننٚ ٍَاسعنننت 

عَئ ٗحأخز اىقيَت ص(ش ارا ماّنج اقنو 

ارا  9ٍِ عننشة عنْ٘اث ٗحأخنز اىقيَنت 

عننننْ٘اث  95 ٗ  مبننننش ٍننننِ ماّننننج ا 

(Benschop, 2017 ) 

بحث ا يبحثسأبألبرالدعبن   با حقببحثدسأ أتب رفابب ح ب ا بف عبحث  ىبصحسسفففأقب(حثذىبرما  
حأل ث با بخاليبح  حمبحخف أ بن  بملبنهف بب , بإخف أ بذثربا بخاليبا ا نفه با بحسخف أ حت

بحثاشأ مه بقبلب  عاب ببه بحدمأا بل  لباعف ر  بحخف أ بااىب   ا بهفا بل كلبنهف  بن  بدا  ل نر 
حثدم يبن  بحثفق ر بب ىبهفابحخف أ باعف ر بحث  لبل بحدمأابحثاشأ مه بقبلبحثدم يبن  بفق ر ب

ثاعايبصحثا ا ن بحث  نر بحس ث (بح بحثدم يبحثف مهاباقأبلبملبا بحثدم يبن  بحثفق ر ب ه بح
بحثف  رب ب بحثاأفر (ب ذثربا بخاليبحثفمارا بحث  نر   Withinن  بفق ر بب  ىبافد عبصحثا ا ن 

groupsبب

حاأبحثا ا ن بحثاأفر با بحسخف أ حتبلهفاباقأ ف ببق ح افحبحائفاأ با بحثا ا ن بحس ث بصحثف ب
(باعبحثا ا ن بحثاأفر بصحثف بفضافتبفق ر با حقببحثدسأ أتببفس اتبفق ر با ح عبب  ىب ه باعاي

بحثف  رب ب بحثفمارا ب ذثربا بخالي باعبbetween Groupsب  ىباعاي(  ,Shen et alبفاشرأ

ب(ب(2017

 التصميم التجريبى :3جدول 
 

 بذائم اإلفصاح                   

 سًاث ياَخ  

 اإلئتًاٌ     

قىائى يانيت يرفق 

تقريرإدارة بها 

 انًخاطر

 بذوٌ تىكيذ

قىائى يانيت يرفق بها تقريرإدارة انًخاطر 

 وتىكيذ يراقب انذساباث باستُتتاج
 

 يؼذل غير يؼذل

 ٍغخ٘ٙ حإٔيئ

 

 

 ٍؤٕو

 

قشاس ٍْخ  (9)

 اإلئخَاُ

    ( قشاس ٍْخ 0)

 اإلئخَاُ
 قشاس ٍْخ اإلئخَاُ (1)
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 غيش ٍؤٕو
قشاس ٍْخ  (5)

 اإلئخَاُ

ٍْخ ( قشاس 6)

 اإلئخَاُ
 ( قشاس ٍْخ اإلئخَا95ُ)

 ٍغخ٘ٙ خبشحٔ

 

 

 رٗ خبشة

 

قشاس ٍْخ  (9)

 اإلئخَاُ

( قشاس ٍْخ 2)

 اإلئخَاُ
 ( قشاس ٍْخ اإلئخَا99ُ)

قييو 

 اىخبشة

قشاس ٍْخ  (5)

 اإلئخَاُ

( قشاس ٍْخ 8)

 اإلئخَاُ
 ( قشاس ٍْخ اإلئخَا95ُ)

 المعالجات 

بببببببفق رتتتت بحااح  بنتتتت بإاح  بحثاختتتتأط ب/باتتتتأفحبحئفاتتتتأ باؤهتتتتلب/بب:بقتتتت حئاباأثرتتتت ب المعالجررررة االولررررى -
 ق ح بافحبحئفاأ 

فق رتت بحااح  بنتت بإاح  بحثاختتأط ب/باتتأفحبحئفاتتأ ب هتت باؤهتتلب/بب:بقتت حئاباأثرتت ب بالمعالجررة الثانيررة -
 ق ح بافحبحئفاأ ب

بببأ بذ بخبتتت  ب/بفق رتتت بحااح  بنتتت بإاح  بحثاختتتأط ب/باتتتأفحبحئفاتتتب:بقتتت حئاباأثرتتت ب بالمعالجرررة الثالثرررة -
 ق ح باأفد بحئفاأ ب

فق رتت بحااح  بنتت بإاح  بحثاختتأط ب/باتتأفحبحئفاتتأ بق هتتلبحثخبتت  ب/بب:بقتت حئاباأثرتت ب بالمعالجررة الرابعررة -
 ق ح بافحبحئفاأ ب

:بقتت حئاباأثرتت ب بفق رتت بحااح  بنتت بإاح  بحثاختتأط ب بفق رتت بف مهتتاب هتت باعتتايببالمعالجررة الخامسررة -
 صاأفحبحئفاأ باؤهلب(ب/بق ح بافحبحئفاأ 

:بقتت حئاباأثرتت ب بفق رتت بحااح  بنتت بإاح  بحثاختتأط ب فق رتت بف مهتتاب هتت باعتتايببالمعالجررة السادسررة -
 ص ه باؤهل(ب/بق ح بافحبحئفاأ 

فق رتت بحااح  بنتت بإاح  بحثاختتأط  ب بفق رتت بف مهتتاب هتت باعتتايب:بقتت حئاباأثرتت ب ببالمعاجررة السررابعة -
 صاأفحبحئفاأ بذ بخب  (ب/بق ح بافحبحئفاأ 

:بقتتت حئاباأثرتتت ب بفق رتتت بحااح  بنتتت بإاح  بحثاختتتأط ب فق رتتت بف مهتتتاب هتتت باعتتتايببالمعالجرررة الثامنرررة -
 صاأفحبحئفاأ بق هلبحثخب  (ب/بق ح بافحبحئفاأ 
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بببببببببببف مهتتتتتاباعتتتتتايببفق رتتتتت بحااح  بنتتتتت بإاح  بحثاختتتتأط ب بفق رتتتتت ب:بقتتتت حئاباأثرتتتتت  بالمعالجرررررة التاسرررررعة -
 صباأفحبحئفاأ باؤهلب(ب/بق ح بافحبحئفاأ 

فق ر بإاح  بحثاخأط  بفق ر بف مهاببصاأفحبحئفاأ ب هت باؤهتلب(بب:بق حئاباأثر ب بالمعالجة العاشرة -
 /بق ح افحبحئفاأ 

حثاختأط ب فق رتت بف مهتتاباعتتايبصاتتأفحبحئفاتتأ ببفق رتت بإاح  ب:بقتت حئاباأثرتت ب المعالجررة الحاديررة عشررر -
 ذ بخب  ب(ب/بق ح بافحبحئفاأ 

فق رت بإاح  بحثاختأط ب بفق ر ف مهتاباعتايصباتأفحبحائفاتأ بب:بقت حئاباأثرت ب بالمعالجة الثانية عشرر -
بق هلبحثخب  (ب/بق ح بافحبحئفاأ ب

 سمات التصميم التجريبى   7-4
صبتا  بب within groupsب1ب2xاحختلبحثا ا نتأتبفتابحسنفاتأابن ت بمتلبات بفمتارابف  ربت ب

بBetween Groupsبتته بحثا ا نتتأتبب1ب2Xفق رتت بف مهتتابباقأبتتلبب  تت ابفق رتت بف مهتتا(بب فمتتاراب
سخف تتتتأ بحاتتتت بب 2ب2xصحستتتتفففأقب هتتتت باعتتتتايباقأبتتتتلبحستتتتفففأقباتتتتفد عب(ببباتتتتابحسففقتتتتأيبحثتتتت بحثفمتتتتاراب

ع ات ب(باقأبتلببتاه ه بثالستفففأقبص هت باعتتايبحثافغهت حتبحثاعاثت بدهتةباستف رأتبث خبت  بص  بحثفأههتلبحث
اقأهتتلباتتفد عب(بدبتتةباتت تبحثدأثتت بحثف  ربرتت ب اتت د فه بثكتتلبا ا نتت باتت با اتت نف بحثا حستت بن تت ب

 حثفد بحثفأث :ب

 المرحمة االولى  7-4-1
دم تبحثا ا نفأ بن  بحثفقأ ر بحثاأثر بافضاف بحثق حئابحثاأثر با لقأب لبفق ر بإاح  بحثاختأط ب

فق رتت بف مهتتابب اعفتت  بن تت بحفتتلب هتت با ح تتعبب قتتابفتتابحلفتت حضبفق رتت بااح  بحثاختتأط بسدتتاىببتتا  ب
ثك بففضا باع  اأتبحثفق ر ب ف تأمب اؤشت حتبإه أبرت بصفااتلبلت ص(ب دهتةبسبرمت  بهفتأربببحثش مأت

فتأاه بادفاتتلبث  تت اباؤشتت حتبث  تت اباؤشتت حتبحه أبرتت ب حخت ىبستت بر ب,ب تتأثفق ر ب حثفتت بقتتابهتتفابف ستته هأب
اتت بقبتتتلبحثاشتتتأ مه ب طتت لباخف  تتت بااتتتأبقتتابهتتتؤا بن تتت بففتتأئلب دمتتتأا اب قتتت ح حف اب حثفتت بقتتتابسبرامتتت ب
ف س هأباأبحذحبمأفتبففه  بحخضأعبف ربحثق حئابث ف مهابحابففه  بحخفاللأتبحثاشأ مه باحخلبحثفق ر بااب

اختتأط ب قتت ح  بقتتااتبا ا نتت باتت بحسستتئ  بث  قتت لبن تت ب  ىبافختتذبقتت ح بحائفاتتأ بلتت بفقتتأ ر بإاح  بحث
ب شأ بافحبحائفاأ بب

بتتتلبحثبتتتامبلتتت بحثا د تتت بحثاأفرتتت بفتتتابحخ تتتأ بحثاشتتتأ مه ب أفتتتلباتتت ب هتتت بحثاامتتت بفعتتتاهلبإ أ تتتأف ابق ب
ب أثا د  بحس ث ببحنفاأاحبن  بحثاع  اأتبحثف بسفقاابث ابل ببحثا د  بحثاأفر ب
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ببالمرحمة الثانية 7-4-2

فتتابحخ تتأ بحثاشتتأ مه بلتت بحثف  بتت بب أفتتلب  تت ضبح بحثشتت م بحخفتتأ تببح بفخضتتعبإاح  بحثاختتأط ببب
حثا محبنفلبث ف مهابا بقبلبا ح عباستفقلب فتابفقتارابفق رت بحثف مهتابحثفتأفلبدهتةبحستف اتبحثا ا نت ب

بببببعتتتايبحس ثتت بفق رتت بف مهتتتاب أستتفففأقب هتت باعتتتايب حستتف اتبحثا ا نتتت بحثاأفرتت بفق رتت بف مهتتتابسستتفففأقبا
بافد ع(بب ط بباف ابحفخأذببق ح بافحبحائفاأ بب.بص

 وبذلك يمكن توضيح تصميم االختبارات االحصائية عمى النحو التالى:          
  

 انًجًىػت انثاَيت                                                                   

 

 

 

 

 ٍقاسّت حقذيشاث قشاس ٍْخ اإلئخَاُ                                              

 حقذيشاث قشاس ٍْخ اإلئخَاٍُقاسّت       

               

 

 

 

 

 ٍقاسّت حقذيشاث                            

 قشاس ٍْخ                              

 اإلئخَاُ                               

 

 

 
 

 تصميم االختبارات االحصائية :2شكل 
 حناحابحث أدةب:حثاما 

 

المجموعة 
 االولى

 قبل

  عا

 قبل

 عاببب
 ببب

انهذف يٍ 

 االختبار

 اختبار بيٍ انًجًىػاث

اىخذقت ٍِ عذً ٗج٘د فشٗق ٍعْ٘يت 

بيِ اىَجَ٘عخيِ فيَا يخعيت بقشاس ٍْخ 

اإلئخَاُ ٗبغض اىْ ش عِ ح٘ميذ  

 حقشيش إداسة اىَخاطش

 اختبار داخم انًجًىػاث

اٙ اىخذقت ٍِ اثش اىخ٘ميذ ٍقابو عذ ٗج٘د اىخ٘ميذ  

عيٚ قشاسٍْخ اإلئخَاّعيٚ ٍغخ٘ٙ اىعيْت منو 

الخخباس اى(شر االٗه ٍٗشة عيٚ ٍغخ٘ٙ مو عيْت 

فشعيت اخشٙ الخخباس اى(شر اىثاّٚ  )ديث اىخذقت 

ٍِ اثش اىخقشيش باعخْخاج غيش ٍعذه ٍقابو عذً 

 ٗج٘د حقشيش ىيَجَ٘عت االٗىٚ

ذقت باعخْخاج ٍخذ(ظٗايلا اىخ  

 

 

 

 اختبار  بيٍ انًجًىػاث

ثش حقشيش ٍشاقب اىذغاباث بش ٙ حأاىخذقت ٍِ 

ّ ي  ٍقابو اىخقشيش باعخْخاج  ٍخذ(ظ عيٚ قشاس 

 ٍْخ اإلئخَاُ الخخباس اى(شر اىثاّٚ
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 الوصفى   اءرراالحص 7-5
 (  البيانات االحصائية لمتغيرات الدراسة 5يوضح الجدول رقم )

 االحصاء الوصفى لمتغيرات الدراسة :5جدول 

 انىسيط انىسط انًتغير )انسؤال(
االَذراف 

 انًؼياري

انقيًت 

 انؼظًً

انقيًت 

 انصغري

ٕننننو ح٘افننننت عيننننٚ  ُ حقشيننننش إداسة اىَخنننناطش  -9

اىَشفت ي٘فش ىل ٍعيٍ٘ناث ٍقينذة يَننِ االعخَناد 

 عييٖا عْذ احخار قشاس ٍْخ اإلئخَاُ

3.83 3.0 .814 1 5 

ٕننو ح٘افننت عيننٚ اُ ٕننزٓ  اىنننشمت عننينُ٘ ىٖننا  -5

اٗى٘يننت  مبنننش عْننذ دساعنننت قننشاس ٍنننْخ اإلئخَننناُ 

ٍقاسّت باىنشماث اىَْافغت اىخٚ ىٌ حقنذً افصنادا 

 عِ حقاسيش إداسة اىَخاطش

3.00 3.0 .761 1 5 

 اٗ امثننش 0555555ارا منناُ قيَننت اىقننشر ٕنن٘  -9

)ىيعيْننت منننو قبننو حيقننٚ حقشيشاىخ٘ميننذ( ٕننو ح٘افننت 

 عيئ؟

3.61 3 .640 1 5 

 0555555ارا ماُ قيَت اىقشر اىَطين٘  ٕن٘  -5

 ٗ امثش )ىيعيْت االٗىٚ بعذ حيقٚ حقشينش باعنخْخاج 

 غيش ٍعذه ٕو ح٘افت عيئ؟

3.85 3 .655 1 5 

اٗ  0555555ارا مناُ قيَنت اىقنشر اىَطينن٘   -0

اإلئخَنناُ ٍننِ اىَخ٘قننا اُ امثننش فنناُ قننشاس ٍننْخ 

يخغيننش )اىعيْننت اىثاّيننت بعننذ حيقننٚ حقشيننش باعننخْخاج 

 ٍعذه ٍخذ(ظ(

2.65 3 1.008 1 5 

ٍننإ٘ ادخَنناه ٍ٘افقخننل ىَننْخ اإلئخَنناُ ىينننشمت  -6

 )اىعيْت منو قبو حيقٚ حقشيش اىخ٘ميذ(
3.20 3 1.052 1 5 

ٍا ٕ٘ ادخَاه ٍ٘افقخنل عينٚ ٍنْخ اإلئخَناُ ىخينل  -2

االٗىٚ بعذ حيقٚ حقشينش باعنخْخاج اىنشمت )اىعيْت 

 غيش ٍعذه (

3.24 3.40 1.102 1 5 

ٍننا ٕنن٘ ادخَنناه ٍ٘افقخننل ىَننْخ اإلئخَنناُ )ىيعيْننت  -8

 اىثاّيت بعذ حيقٚ حقشيش باعخْخاج ٍعذه ٍخذ(ظ(
2.71 3 .846 1 4 

ٍننِ ٗجٖننت ّ ننشمٌ ٕننو ح٘افننت عيننٚ اُ اخلننا   -1

حقنناسيش إداسة اىَخنناطش ىيخ٘ميننذ ٍننِ قبننو ٍشاجننا 

ىننٔ  ثنش  مبنش عيننٚ ٍنذٙ اعخَننادمٌ ٍغنخقو يننُ٘ 

 عيٚ حيل اىخقاسيش عْذ احخار قشاس ٍْخ اإلئخَاُ

3.16 3 .736 1 5 
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 انىسيط انىسط انًتغير )انسؤال(
االَذراف 

 انًؼياري

انقيًت 

 انؼظًً

انقيًت 

 انصغري

ٍِ ٗجٖنت ح نشمٌ ٕنو ح٘افنت عينٚ اُ طبيعنت  -95

ٍننخذ(ظ -ّنن٘  االعننخْخاج فننٚ اىخقشيننش )ّ ينن  

اٍخْنننا  عنننِ ابنننذا  اىنننش ٙ ( اىنننزٙ  –ٍعنننامظ 

يَنننِ اُ يقذٍننٔ ٍشاقننب اىذغنناباث فننٚ داىننت 

اخلننا  حقنناسيش إداسة اىَخنناطش ىيخ٘ميننذ ٍننِ 

جاّبننٔ  عننينُ٘ ىننٔ  ثننش عيننٚ ٍننذٙ االعخَنناد 

 عينننٚ رىنننل اىخقشينننش عنننِ احخنننار قنننشاس ٍنننْخ

 اإلئخَاُ 

4.06 3 .752 1 5 

 1 0 382. 1 483. اىخإٔيو اىعيَٚ

 27 1 5,750 8 8,57 اىخبشة

ا با حس بحث ا يبحثسأبألبهفضتحبح بحثاشتأ مه بهت   بح بفق رت بإاح  بحثاختأط بهت ل باع  اتأتبب
(بب ح بحثشت مأتبحثفت بفقت اب أالمتأ بنت بذثتربحثفق رت بستفك  ب1ا ها بسفختأذبقت ح باتفحبحائفاتأ صه

ثفق رت بث أبح ث ر بحكب بنفابا حس بق ح بافحبحائفاأ باقأ ف ببف ربحثشت مأتبحثفت بثتابف متحبنت بذثتربح
(بماأبه ىبحثاشأ م  بح بحخضأعبف ربحثفقأ ر بث ف مهابا بقبتلبا ح تعباستفقلبسترم  بثتلبفتأاه ب2صه

(بببتتتلب  بف نرتتت ب9حكبتتت بن تتت باتتتاىبحسنفاتتتأابن تتت بف تتتربحثفقأ ر نفتتتابحفختتتأذبقتتت ح باتتتفحبحائفاتتتأ بصه
متأ بذثتترب قتابب6حاستفففأقبحثتذىبهفضتتافلبحثفق رت بسترم  بثتتلب ات ب كبت بن تت باتاىبحانفاتأابن ه تتأبه

(ب.ماتتأبهفضتتحب رضتتأب  بحثاشتتأ مه باف قعتت  ب متت  بنأاتت ببإ ب6اعف رتتأبماتتأبهفضتتحباتت ب تتا يب قتتابص
(بب   باف ستطبف تربحثقت ح حتبقتاب حاب8(ب  ف ابسرق ا  ب افحبحائفاأ بث ش م بصه13حثق ح بهفغه بصه

اببإفخ ضتتتب عتتاب عتابإخضتتأعبحثفقتتأ ر بث ف مهتاب  تتأمبحثفق رتت ب أستفففأقب هتت باعتتايبإسب  بحثفقتاه حتبقتت
بإخضأعبفقأ ر بإاح  بحثاخأط بث ف مهاب أثفس  بث ا ا ن بحثف بدم تبن  بحثفق ر ببمسفففأقبافد عب

    إلختبار أن وسيط اإلجابات   Willcoxon Signed -rank testإختبار  :6جدول 
 والتى تمثل القيمة المحايدة فى األسئمة)  3 )ال يختمل بصورة معنوية عن قيم

 انسؤال انؼاشر-4 انسؤال انتاسغ -3 انسؤال انثاًَ -2 انسؤال االول-1 انسؤال

 90 90 90 90 اىَنإذاث

 3.06 3.16 3 3.83 اى٘ع 

 3 3 3 3.0 اى٘عي 

P-value 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 اختبارات العينة 7-6
 التأكد من كفاية حجم العينة  7-6-1

Kaiser -Meyer -akin -Measure of sampling Adequacy (KMO) 

ببه بب بحثعالق  باخف أ  بحثا حس  بنهف  بم أر  بحثخأصب عاا بل ضبحثعاا بحاخف أ  بهذح  رخفب 
ب با  ب كب  بحثاعأال بقرا  ب أمت بلأذح بففأئلب53حثافغه حت ب أمت ب قا ب لضبل ضبحثعاا بهفا %

بحاخف أ بن  بحثفد بحثفأث ب:

 لمتاكد من كفاية حجم العينة KMO and Bartlettاختبار  :7جدول 

 KMO test )انًؼايم( Sig 

 0.000 527. اىعيْت  اى(شعيت االٗىٚ

 0.000 642. اىعيْت اى(شعيت اىثاّيت

 0.000 612. اىعيْت منو

با ب ب كب  بحاخف أ  باعأال بقرا  ب أمت بدهة ب لضبل ضبحثعاا بحاخف أ  با   رفضح
ب53 بب P value%ب  اقاح  با  ب مألر ب1 قل باالئا  بحثا حس  بنهف  ب   بحثق ي برام  %ب  أثفأث 

باخف أ بحثعالق ببه بحثافغه حت

 قياس الصدق والثبات الجابات عيننتى الدراسة  7-6-2

ب حامأفر بحسنفاأابن  بإ أ أتب بثقرأهبااىبحثا أتبحثاحخ  ب بحسفخاحابإخف أ بم  ف أخب ث أ فا
ب ب    ي بصن حا بحثعهف  بل  ب قاص2336حثاشأ مه  بحث ا ي با  ب رفضح ب, باعأالب8( بقرا  ب   )

Cronbach Alpgaبس حمبن  باسف ىبحثعهف بمملب  بن  باسف ىبحثعهفأتب73ف أ  تبفس  بب%
بث بماأ ب, بن  بحث  نر  بحثف  ب بسهؤاىبإث بحثا حلق  ب ىبسؤحيبضا ب سئ   به ضحبحثاقرأهب   ا ا

بحثسؤحثه بصح قأاب (ببث عهف بحث  نر بحثاأفر بحثف بفس اتبفا ذقب7,8حثافحبل بدأيبإسف عأا بلراأبناح
حثفق ر ب أسفففأقبافد عب ه بحا باف قعب طبرع بدهةبا بحثاف قعب  بفك  بح أ أتبحثاشأ مه بن  ب

ثسؤحثه بل بحف أ بنمس بس أ أف ابن  بحسسئ  بحثافأظ  بقبلبدم ث ابن  بحثفق ر ب  أثفأث بهذه بح
برام بحثق يب أ بح أ أتبحثعهف بففساب أثا أتب رام بحسنفاأابن ه أب

ب
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 لمثبات وامكانية االعتماد عمى إجابات العينة Cronbach Alphaإختبار  :8جدول  

 ػذد انًشاهذاث ػُاصر االختبارػذد  Alphaيؼايم كروَبار انؼيُت

 50 10 0.782 انؼيُت انفرػيت االونً

 45 10 0.708 انؼيُت انفرػيت انثاَيت

 95 10 0.732 انؼيُت ككم

التحقق من عدم فروق بين قرار المجموعتين الفرعيتين نتيجة عوامل أخرى بخالف  7-6-3
 تقرير التوكيد عمى اإلفصاح عن إدارة المخاطر 

حث  لببه بق ح بحثا ا نفه بلراأبهفع ألب افحبحائفاأ ب حالمأ بن بإاح  بحثاخأط ببفابإخف أ 
بحثا ا نفه ب ببه  بث   ل ب رفف  باأ  بإخف أ  ببمسفخاحا ب ذثر بحثف مها بفق ر  بن   بحثدم ي قبل

(ببثفشه ب عااب   ابل  لباعف ر ببه بحثا ا نفه ببماأبل ب4 بهب3حثاسفق فه ب  أمتبحثففأئلبصه
ب(.9 ا يب قاص

 إختبار مان وتنى إلختبار عدم وجود فروق معنوية بين عينتى الدراسة نتيجة  :9جدول 
 عوامل أخرى بخالف نوع اإلستنتاج بتقرير التوكيد

 N Z P-value اإلختبار انًستخذو اإلختبار اإلدصائً

ٍعْ٘ينننننننت اى(نننننننشق بنننننننيِ قنننننننشاس 

اىَناسميِ فٚ عيْخٚ اىذساعت قبنو 

 اىذص٘ه عيٚ حقشيش اىخ٘ميذ

Mann Whitney 

 
 0.545 0.578 50اىعيْت االٗىٚ 

ٍعْ٘ينننننننت اى(نننننننشق بنننننننيِ قنننننننشاس 

اىَنننناسميِ فنننٚ عيْخنننٚ اىذساعنننت 

ىَنْخ اإلئخَناُ قبننو اىذصن٘ه عيننٚ 

 حقشيش اىخ٘ميذ

Mann 

Whitney 

 

  45  اىعيْت اىثاّيت

 

1.081 0.264 
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 إختبار الفروض  7-7

بإذحب ثفداهابف عبف  رعبحثا فاعب،بحثذىبفابسدببنهف بحثا حس بافلب،ب ذثربا ب  لبفداهاباأ
ب بحاخف أ حتبحثاع ار  بإسفخاحا بسهفا ب ببParametric testsمأ  بحسخف أ حتبحثالاع ار    Non 

Parametric testsبب بم  ا    ل بإخف أ  بإ  حم بب-فا بKolomgrov-Smirrnovسرا ف ل
بمأ  بإذح باأ بحث  ضبحادمأئ بث ذحببثاع ل  بمرأ   ب فا بس. بحثطبرع ب ا بحثف  رع بهف ع بحثف  رع هذح

 حاخف أ بن  بحثفد بحثفأث ب:

ب:ببرأفأتبحثعهف باسد   با با فاعبثلبف  رعباعفاي.بH0ل ضبحثعاابب -
 :ببرأفأتبحثعهف باسد   با با فاعبثرهبثلبف  رعباعفاي.بH1ل ضبحثباهلب -

 
ب

ب أ بحثخأم  ب ظ  تبحثففأئل با ب قا ب قل بدأستبحثا حس  بث ارع بحثاعف ر  باسف ى ب   ثفد هل
بحثف  رعب0.05ص بفف ع بس بحثبرأفأت ب   ب ى ب بحث  ضبحثباهل, ب قب ي ب لضبل ضبحثعاا برعف  بااأ )

بص بحثالاع ار  بحألسأثهب ب دا بإسفخاحا بفا ب  أثفأث  بإخف أ ببNon-Paramericحثطبرع  ب ه  )
Wilcoxon باخف أ بل  ضبحث دةبفظ حبث   ابنهففه ب ه باسفق فه .بب

 إختبار الفرض االول 7-7-1
اخف تأ بحث ت لببته بقت ح بحثاشتأ مه ب شتأ ببقت ح باتفحبحائفاتأ بب Wilcoxonبفتابإستفخاحابإخف تأ 

ل بظلبناابخض عبفقأ ر بإاح  بحثاخأط بث ف مهاباقأبلبخض ن أبث ف مهاب,ب ذثرب غتضبحثفظت بنت ب
بف عبحاسفففأقبحثذىبهفضا بفق ر بحثف مهاب,ب ذثربا بخاليبحثفطبهألبن  بحثعهف بحس اأثر بممل.ب

ب ضبحثباهلبن  بحثفد بحثفأث ب: فابمرأ  بل ضبحثعااب حث 
H0:نتتااب  تت ابفتتأاه بثف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتبن تت بحالمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط بلتت بفق رتت بب

اسفقلبن  بق ح بافحبحائفاأ بص ىب  باف سطبحث ا ابسبهخف فبل بدأث بحثق حئابحثاأثر ببا  ببف مهتاب
با حقببحثدسأ أتبن بف هبحثاف سطبل بدأث بحثق حئابحثاأثر بحثامد   ببف مهابا حقببحثدسأ أت(

H1:رعفتتت بحث تتتت ضبحثبتتتتاهلب  تتت ابفتتتتأاه بثف مهتتتتابا حقتتتتببحثدستتتأ أتبن تتتت بحالمتتتتأ بنتتتت بإاح  بب 
بحثاخأط بن  بق ح بافحبحائفاأ .ب

ب رفابمرأ  بهذه بحث  ضه بإدمأئرأبن  بحثفد بحثفأث ب:

H0: M1= M2 
H1: M1≠ M2 
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بحث اخأط ب  هاتبحثففأئلب   ابل لباعف ىببه ب دمأابحثاشأ مه بنفااأبخضعتبفقأ ر بإاح  
  بP value%بدهةب  ب5ث ف مهاب,ب رشه بذثربإث بقب يبل ضبحثا حس بحأل يبنفاباسف ىباعف ر ب

ب(13(ب ا يب قابص8(ب,بص4صحث  لببه بإ أ أتبحثسؤحيبصب=0.023

 إختبار الفرض االول :11جدول 
H1 Z P 

 0.023 2.141 قبىل انفرض انبذيم

ف تتتربحثففه تتت بدهتتتةبفتتتابستتتؤحيبحثاشتتتأ مه باتتتاىب(ب9 فتتتانابففتتتأئلبإ أ تتت بحثستتتؤحيبحاخف تتتأ ىب قتتتابص
ات حلقف ابن ت ب  بإخضتأعبفقتأ ر بإاح  بحثاختأط بث ف مهتاباتت بقبتلبا ح تعباستفقلببرمت  بثتلب ات ب كبتت ب

ب Wilcoxonبن تت بإنفاتتأاهابن تت بف تتربحثفقتتأ ر بنفتتابإفختتأذبقتت ح باتتفحبحائفاتتأ ,ب  تتأمبففه تت بإخف تتأ 
نتت ب  تت اب اتت باعفتت ىبهتتأابثفق رتت با حقتتببحثدستتأ أتبثفد هتتلبإستتف أ  بحثاشتتأ مه بثتتذثربحثستتؤحيبثفعبتت ب

ن تتت باتتتاىبإنفاتتتأاهابن تتت بفقتتتأ ر بإاح  بحثاختتتأط ب,ب فف تتتألبف تتتربحثففتتتأئلباتتتعبففتتتأئلب عتتتضبحثا حستتتأتب
حثستتتأ ق ب حثفتتت ب  ضتتتدتب  بحثف مهتتتابن تتت بحثاع  اتتتأتبحألختتت ىبرضتتت  بحثا رتتتاباتتت بحثاقتتت بن تتت بف تتترب

(ب رؤا باعف رأبن  بق ح بافحبحائفاأ ببShen etal .2017, Pifugrath et al 2011حثاع  اأتب
 فخف فببب  DiIlla et al , 2014 بببChen  et al , 2015,ب2318,با س ب2317نبابحثعظرابب ص

 حثفتت بف متت تبإثتت ب  بحثف مهتتابنتت بفق رتت بإاح  بببCho, et al (2014)ف تتربحثففتتأئلباتتعبفففه تت ب
 حثاخأط بسبهؤا بن  بقرا بحثافشأ .

 الثانى إختبار الفرض 7-7-2
رشته بحث تت ضبحثاتتأف بادتتلبحاخف تتأ بإثتت بإختفاللب اتت ببتتاحئلبحاستتفففأقببفق رتت با حقتتببحثدستتأ أتب
 شتأ بفقتأ ر بإاح  بحثاختتأط بن ت بقت ح باتتفحبحائفاتأ ب فتابإ تت حمبذثتربحسخف تأ باتت بختاليبا اتت نفه ب

با بحاخف أ :

 بف مهتابثكتلبا ا نت بن ت بإخف أ ب ا بفق ر بحثف مهتاباقأ فت ب عتااب  ت ابفق رتبالمجموعة األولى:
دا بصإخف أ باحخلبحثا ا نأت(بدهةبفابإخف أ ب ا بحثفق ر ببمستفففأقب هت باعتايباقأ فت ب عتااب  ت اب
فق رتت بف مهتتابصحثعهفتت بحث  نرتت بحأل ثتت (ب حخف تتأ ب اتت بحثفق رتت ببمستتفففأقباتتفد عباقأ فتت ب عتتااب  تت ابفق رتت ب

ث عهفأتب ه بحثاسفق  بثذثربحث  ض,ببWilcoxonب أ حثعهف بحث  نر بحثاأفر (ب قابفابإسفخاحابحخفبصبف مها
 قتتاب تتأمتبففه تت بحاخف تتأ بثفشتته بحثتت ب  بحثفق رتت ببمستتفففأقب هتت باعتتايبهتتؤا بإه أ تتأبن تت بقتت ح باتتفحب

,بب0.011هب ت ببP-value%ب اقاح ب5حائفاأ باقأ ف ب عااب   ابفق ر بث ف مهابنفاباسف ىباعف ر ب
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إث ب ا بست ب بن ت بقت ح باتفحبحائفاتأ باقأ فت ب عتااب  ت ابفق رت ببهفاأبهؤاىبحثفق ر ببمسفففأقبافد عب
دهتةبهتؤا بفت عبببH2(بب اتأبرعفت بقبت يبحث ت ضبب0,000صب p valueب%ب  اقتاح 5 استف ىباعف رت ب

حاستتتفففأقبن تتت بقتتت ح باتتتأفد بحائفاتتتأ ب اتتتفحبحثقتتت ضب ح  بمتتتأ بحألاتتت ب كاتتت باعف رتتت بلتتت بظتتتلبحثفق رتتت ب
 Pei and(ب ففاشت بذثترباتعبففتأئلبا حست ب11صحث تا يب قتاببP-valueحثاتفد عبماتأبهفضتحبات ب

Hamill 2013حثفتتت بف متتت تبإثتتت بحثفق رتتت ببمستتتفففأقباعتتتايبثتتتلبادفتتت ىباع  اتتتأف ب كبتتت باقأ فتتت ببب 
ب أثفق ر ب ه بحثاعايب فشه بف ربحثففأئلباعأبإث بقب يبل ضبحث دةبحثاأف ب

 لمعينات غير المستقمة الختبار فرض الدراسة الثانى  Wilcoxonنتائج إختبار  :11جدول 

 
 اإلختبار انًستخذو اإلختبار االدصائً انفرض

Z 
 

P 

2.373 0.012 

H2 

ينننؤثش ّننن٘  اإلعنننخْخاج 

بخقشينننش اىخ٘مينننذ عينننٚ 

 قشاس ٍْخ اإلئخَاُ

ٍعْ٘يننننت اى(ننننشق بننننيِ قننننشاس 

ٍننناّذٚ اإلئخَننناُ قبنننو ٗبعنننذ 

اىذص٘ه عيٚ حقشيش اىخ٘مينذ 

 غيش ٍعذهبئعخْخاج 

Wilcoxon 2.571ب000,ب

 المجموعة الثانية من اإلختبار -ب
إخف تتتأ ب اتتت بحثفق رتتت ببمستتتفففأقب هتتت باعتتتايباقأ فتتت ب تتتأثفق ر ببمستتتفففأقبباتتتفد عبن تتت بقتتت ح باتتتفحب
حائفاتتأ بدهتتةبفتتابإستتفخاحابإخف تتأ باتتأ ب رففتت بث  تت لببتته بحثعهفتتأتبحثاستتفق  باخف تتأ ب اتت بفتت عبحثتت  ىب

حثاعايباقأبلبحثاعاي(بن  بق ح بحثا ا نفه بلراأبهفع ألب ق ح بافحبحائفاأ بلت ببفق ر بحثف مهابص ه ب
(ب  تتأمتبحثففتتأئلبثفشتته ببمفخ تتأضب ستترطبقتت ح بافختتذىبقتت ح باتتفحبحائفاتتأ بلتت بب8,بهب7بحثشتت م بصه

بببببببببظتتتتتتلبفق رتتتتتت بحثف مهتتتتتتابحثاتتتتتتفد عبصحثا ا نتتتتتت بحث  نرتتتتتت بحثاأفرتتتتتت (باقأ فتتتتتت ب أثا ا نتتتتتت بحث  نرتتتتتت بحأل ثتتتتتت ب
(ب فشتته بف تتربحثففتتأئلبإثتت ب  ببتتاحئلبحثتت  ىب12ب ب هتت باعتتاي(ب  تتأمتبحث تت لباعف رتتأبب تتا يبص قتتاصفق رتت

بفق ر بحثف مهتابث تأبفتأاه باعفت ىبن ت بقت ح باتأفد بحائفاتأ ب شتأ بقت ح باتفحبحائفاتأ ب اتأبهتانابقبت يب
ببببببب2318لتت ضبحثا حستت بحثاتتأف ب ففستتتألبف تتربحثففتتأئلباتتتعبففتتأئلب عتتضبحثا حستتتأتبحثستتأ ق بااتتلبا ستتت بب

ببTahinakiS  AND Samarinas , 2016 , Pei and Hamill 2013 ,ب2318,بمعا  ب

 نتائج إختبار مان ويتنى )لمعينات المستقمة(  إلختبار فرض الدراسة الثانى :12جدول 
 Z P اإلختبار انًستخذو اإلختبار االدصائً انفرض

يؤثشّنن٘  اإلعننخْخاج 

بخقشيش اىخ٘ميذ عينٚ 

 قشاسٍْخ اإلئخَاُ

ٍعْ٘يننننت اى(ننننشق بننننيِ قننننشاس ٍننننْخ 

اإلئخَاُ بعنذ اىذصن٘ه عينٚ حقشينش 

اىخ٘ميذ باعخْخاج غيش ٍعنذه )اىعيْنت 

األٗىننٚ( ٍقابننو اإلعننخْخاج اىَننخذ(ظ 

 )اىعيْت اىثاّيت(

Mann- Whitnet 

test 
2.450 0.009 
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 إختبار أثر المتغيرات المعدلة )الفرض الثالث(  7-7-3
ث عهفتتتتأتب هتتتت بحثاستتتتفق  بصباتتتت بختتتتاليبحثفمتتتتاراباحختتتتلبب Wilcoxonبفتتتتابحانفاتتتتأابن تتتت بإخف تتتتأ 

اخف أ ب ا بحثخب  ب حثفأههلبحثع ا بن  بنالق بف مهابا حقببحثدسأ أتببWithin Groupsحثافغه حتب
ن تت بفقتتتأ ر بإاح  بحثاختتتأط ب قتتت ح باتتتفحبحائفاتتتأ ب رامتتت بذثتتربحاخف تتتأ باتتت بفداهتتتاب اتتت بحث تتت  لببتتته ب

فتأهرالب حألقتلبفتأهرالب حثفت بقتابفتؤاىبإثت بإختفاللبقت ح هابففه ت بحثخب حمب  ه بحثخبت حمب متذثربحألكات ب
بف ربحثع حالبحألخ ىببخاللبفق ر بحثف مهاب.

 إستجابة المشاركين لتقرير التوكيد  أثر التأىيل عمى - أ

(بإثت ب  بمتلبات بحثاشتأ مه بحثاتؤه ه ب  هت بحثاتؤه ه برستف هب  ببب13بفشه بففأئلبحاخف أ بص تا ي
 متتت   باعف رتتت بثفق رتتت با حقتتتببحثدستتتأ أتب   ببحثفأههتتتلبحثع اتتت بثتتتلبفتتتأاه باعفتتت ىبن تتت بنالقتتت بفق رتتت ب

 = P-valueحثف مهتابفتأهرالبلقتطبهتابحألكات بحستف أ  بثفق رت بحثف مهتابنفتابإفختأذبقت ح باتفحبحائفاتأ ب
ذبقت ح باتفحببهفاأبثابرسف ببحثاشأ مه بحألقلبفأهرالبثفق ر بحثف مهتاب مت   باعف رت بنفتابإفختأب0.030
(ب  أثفأث برام بقب يبل ضبحثا حس بحثاأثةبلراأبهفع ألببفأاه بحثفأههلببP-value = .582حائفاأ بص

حثع اتت بن تت با  بفق رتت بحثف مهتتابن تت بفقتتأ ر بحالمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط بن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ ب
فأههلبحثع ات بثتابهتؤا ب حثف بف م تبحث ب  بحثب, 2318 فخف فبف ربحثففأئلباعبففه  با حس با س ب

اعف رتتأبن تت بحثعالقتت ببتته بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتبثفقتتأ ر بحألناتتأيبحثافكأا تت ب قتت ح بحاستتفااأ ب فف تتألب
بحثف بف م تبحث ب  بهفأربفأاه باعف ىب.ب2318اعبا حس بمعا  ب

 إلختبار فرض الدراسة الثالث لمعينات غير المستقمة( ) Wilcoxonنتائج إختبار  :13جدول 
 
 

 

 H3aانفرض
 N Z P value اإلختبار انًستخذو اإلختبار االدصائً

يننننؤثش اىخإٔيننننو اىعيَننننٚ 

عيٚ اىعمقت بنيِ حقشينش 

اىخ٘مينننننذ ٗقنننننشاس ٍنننننْخ 

 اإلئخَاُ

   ثنننش حقشينننش اىخ٘مينننذ 

عيٚ قشاس ٍْخ اإلئخَاُ 

 ىيَناسميِ األقو حإٔيم
Wilcoxon 

Signed 

 
Test Q8-Q4 

50 

 
 

 

 

45 

2.028 

 
 

 

 

 

0,524 

0,02 
 

 

 

 

 
.582 

 ثش حقشينش اىخ٘مينذ عينٚ 

قنننننشاس ٍنننننْخ اإلئخَننننناُ 

ىيَننننننننناسميِ األمثننننننننش 

 حإٔيم
 

 أثر الخبرة عمى إستجابة المشاركين لتقرير التوكيد  - ب

ب14فشه بففأئلبحسخف أ بص ا ي (بإث ب  بحثاشأ مه بحألقلبخب  برسف هب  ب م   باعف ر بثفق ر بب
بق ح بافحب بإفخأذ بحثاشأ مه بحألكا ببp-value = 0,018حائفاأ بصا حقببحثدسأ أتبنفا ببهفاأ )
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  أثفأث برام بب0.374=ببPvalueخب  بثابرم بثفق ر بحثف مهابفأاه باعف ىبن  بق ح بافحبحائفاأ ب
لراأبهفع ألب أا بحثخب  بن  با  بفق ر بحثف مهابن  بإاح  بحثاخأط بن  ببH3bقب يبل ضبحثا حس ب
 ق ح افحبحائفاأ ب

 H3b)لمعينات غير المستقمة( إلختبار فرض الدراسة  Wilcoxonنتائج إختبار  :14جدول 
 N Z P value االختبار انًستخذو االختبار االدصائً انفرض

يننننننننؤثش ٍغننننننننخ٘ٙ 

اىخبشة عيٚ اىعمقنت 

بننيِ حقشيننش اىخ٘ميننذ 

 ٗقشاس ٍْخ اإلئخَاُ

 ثنننش حقشينننش اىخ٘مينننذ عينننٚ 

قنننننننشاس ٍنننننننْخ اإلئخَننننننناُ 

 WILCOXON ىيَناسميِ األمثش خبشة

Signed Ranks-test 

Q8-Q4 

40 .758 .374 

 ثنننش حقشينننش اىخ٘مينننذ عينننٚ 

قنننننننشاس ٍنننننننْخ اإلئخَننننننناُ 

 ىيَناسميِ األقو خبشة

50 2.228 .018 

 التحميل اإلضافى  8 -7
ببه بباحئلبحث  ىب ق ح بافحبحائفاأ ببدهةبهفاب إخف أ ب ا بحثافغه حتبحثاعاث بن  بحثعالق 
إخف أ ب ا بحثفأههلبحثع ا ب حثخب  بن  بإسف أ  بحثاشأ مه بثفق ر بحثف مهابل بظلبباحئلبحاسفففأقب

بصحاسفففأقب ه بحثاعايبب حاسفففأقببحثافد ع(ب ذثربن  بحثفد بحثفأث ب:ب

 مستوى التأىيل العممى  أثر 7-8-1
(ب فتلب أثفست  بث اشتأ مه بذ ىبحثفأههتلبحثع ات بحألن ت بهتؤا ببفق رت ب15هفضحبا بحث ا يب قتابصب

حثف مهتتاب هتت بحثاعتتايب متت   باعف رتت بن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ ,بدهتتةبمتتأ بثفق رتت بحثف مهتتاب اتت باعفتت ىب
(ببهفاتتأبمتتأ بحألاتت ب هتتت ببP=value 0.045ن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ بث اشتتأ مه بحألكاتت بفتتأهرالبص

(,بب اتأبب ات ببحثفأههتلبحثع ات بن ت ب ات ببP-value = .057ب(اعف ىبن  بحثاشأ مه بحألقتلبفتأهرالب
فق رتت بحثف مهتتتابحثاتتفد عبلقتتتاب تتتأمبفتتأاه بحثفق رتتت بحثاتتتفد عبن تت بقتتت ح باتتتفحبحائفاتتأ بث اشتتتأ مه بحألقتتتلب

ات بن ت بحثاشتأ مه بحألكات بفتأهرالب(ب ثكفتلب قتلباعف رتأبات بحألبp-value = 0.045فتأهرالباعف رتأبص
ب(.بp- value = .001ص

 فشه بحثففأئلبحثسأ ق بإث ب   ابفتأاه بث فأههتلبحثع ات بن ت بحثعالقت ببته ببتاحئلبحاستفففأقببفق رت ب
حثف مهتتاب قتت ح باتتفحبحائفاتتأ ب,بدهتتةبمتتأ بفتتأاه ببتتاحئلبحاستتفففأقب هتت باعفتت ىب متت   بحكبتت ب أثفستت  ب

 بلراتتأبهفع تتألب تتأثفق ر ب هتت بحثاعتتايب,ب اتتأبحثفق رتت بحثاعتتايبلقتتابمتتأ ب اتت بث اشتأ مه بحألقتتلبفتتأهرالبخأمتت
حثفأههتلبحثع ات بلرتلببادتا ابدهتةبرامت بف سته بذثتترب تأ بمتلبات بحثاشتأ مه بحثاتؤه ه ب حألقتلبفتتأهرالب
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 pei and Hamllه فا  ب ادف ىبحثفق ر بحثافد عب ففاش بف ربحثففه  باعباتأبف مت تبحثرتلبا حست ب

ب(2013)

لمعينات غير المستقمة إلختبار أثر التأىيل عمى   Wilcoxonنتائج إختبار  :15جدول 
 العالقة بين نوع اإلستنتاج وقرار منح اإلئتمان

 انفرض

H3a 
 اإلختبار اإلدصائً

اإلختبار 

 انًستخذو
N Z P- value 

يننننننؤثش ٍغننننننخ٘ٙ اىخإٔيننننننو 

اىعيَننننٚ عينننننٚ اإلعنننننخجابت 

ىيخقشيش غينش اىَعنذه ٍقابنو 

حقشيشبننننننأُ عنننننذً ٗجننننن٘د 

 قشاس ٍْخ اإلئخَاُ

 ثش حقشيش اىخ٘ميذ غيش اىَعنذه 

عيننننٚ قننننشاس ٍننننْخ  اإلئخَنننناُ 

 wilcoxon ىيَناسميِ األمثش حإٔيم

Q8-Q4 

30 2.1 0.045 

 ثش حقشيش اىخ٘ميذ غيش اىَعنذه 

عينننننٚ قنننننشاس ٍنننننْخ اإلئخَننننناُ 

 ىيَناسميِ األقو حإٔيم

25 1.756 0.057 

يننننننؤثش ٍغننننننخ٘ٙ اىخإٔيننننننو 

إعننننننخجابت اىعيَننننننٚ عيننننننٚ 

ىيخقشيش اىَخذ(ظ ٍقابو عذً 

ٗجننن٘د حقشينننش بننننأُ قنننشاس 

 ٍْخ اإلئخَاُ

 ثنننش حقشينننش اىخ٘مينننذ اىَنننخذ(ظ 

عينننننٚ قنننننشاس ٍنننننْخ اإلئخَننننناُ 

 ىيَناسميِ األمثش حإٔيم
Wilcoxon 

30 3.083 0,001 

 ثنننش حقشينننش اىخ٘مينننذ اىَنننخذ(ظ 

عيننننٚ قننننشاس ٍننننْخ  اإلئخَنننناُ 

 ىيَناسميِ األقو حإٔيم

17 2.015 0.043 

 

 أثر مستوى الخبرة 7-8-2
إثتت ب فتتلب أثفستت  بث اشتتأ مه بحألكاتت بخبتت  بهتتؤا بفق رتت بب 16) فشتته بحثففتتأئلبلتت ب تتا يب قتتابص

(ب اتأبلراتأبهفع تألببP value 0.038حثف مهتاب هت بحثاعتايب مت   باعف رت بن ت بقت ح باتفحبحائفاتأ بص
 رأ,ببدهةبظتلبحثفق رت بحثاتفد عب أا بحثخب  بن  بنالق بحثفق ر بحثافد عبل ابرم بألا بحثخب  ب ا حباعف

ثلبفأاه باعف ىبثكلبا بحثخب حمب  ه بحثخب حمبنفابإفخأذبقت ح باتفحبحائفاتأ ب هت باتأبهف تألباتعبا حست ب
Pei and Hamill (2013)ب

)لمعينات غير المستقمة(  إلختبار أثر الخبرة عمى   Wilcoxon نتائج إختبار :16جدول 
 التوكيد وقرار منح اإلئتمانالعالقة بين نوع اإلستنتاج بتقرير 

 انفرض

H3b 
 اإلختبار االدصائً

اإلختبار 

 انًستخذو
N Z P value 

يننننؤثش ٍغننننخ٘ٙ اىخبننننشة عيننننٚ 

إعننخجابت اىخقشيننش غيننش اىَعننذه 

ٍقابو عذً ٗجن٘د حقشينش بننأُ 

 قشاس ٍْخ اإلئخَاُ

 ثنننننش حقشينننننش اىخ٘مينننننذ غينننننش 

اىَعننذه عيننٚ قننشاس اإلئخَنناُ 

 Wilcoxon ىيَناسميِ األمثش خبشة

Q8-Q4 

23 2.050 0.37 

 ثنننننش حقشينننننش اىخ٘مينننننذ غينننننش 

اىَعننذه عيننٚ قننشاس اإلئخَنناُ 

 ىيَناسميِ األقو خبشة

30 1.331 .178 
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يننننؤثش ٍغننننخ٘ٙ اىخبننننشة عيننننٚ 

إعنننننخجابت اىخقشينننننش اىَنننننخذ(ظ  

ٍقابو عذً ٗجن٘د حقشينش بننأُ 

 قشاس ٍْخ اإلئخَاُ

 ثننش حقشيننش اىخ٘ميننذ اىَننخذ(ظ 

عينننننننننٚ قنننننننننشاس اإلئخَننننننننناُ 

 Wilcoxon األمثش خبشةىيَناسميِ 

Q8-Q4 

21 2.102 .020 

 ثننش حقشيننش اىخ٘ميننذ اىَننخذ(ظ 

عينننننننننٚ قنننننننننشاس اإلئخَننننننننناُ 

 ىيَناسميِ األقو خبشة

28 2.813 .002 

 نتائج الدراسة والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة -8
ببنتائج البحث 8-1

خ تتتصبحث أدتتتةبن تتت باستتتف ىبحثا حستتت بحثفظ رتتت بحثتتت ب هارتتت ببف مهتتتابا حقتتتببحثدستتتأ أتبم ستتته  ب
انطتتتأمبحثاقتتت ببث اع  اتتتأتبحألختتت ىب هتتت بحثتتت ح ا ب متتت ببحثقتتت حئابحثاأثرتتت بب حثفتتت بفعفبتتت بهأاتتت ببثتتتذ ىب
حثامتتأثحب  فتتلباتت بحثضتت   ىبحثفأكهتتابن تت ب هارتت بهتتذ بحثخااتت بحثا فرتت بحث أاتت بب.ماتتأبف متتلبحث أدتتةب

ف ىبحثا حس بحثفظ ر بإث ب هار بإاح  بحثاختأط بلت بحثشت م ب  هارت بقرتأابحااح  ب تأثفقهرابحثتذحف بن  باس
فخأذباأبه  ابا ب ثفظأابإاح  بحثاخأط بثفداهاباأبإذحبمأ بهفأرب   لبضعفب  ه ر بل بهذحبحثفظأاب ح 

إفضتتحببإ تت حمحتبث فغ تتببن تت ب   تتلبحثضتتعفبااتتأبرعتت  باتت ب هتتاحلبإاح  بحثاختتأط ب أثشتت م ب,بماتتأ
ث  أدةبا بخاليبحثا حسأتبحثف بففأ ثتتب هارت بإاح  بحثاختأط ب أثشت م ب  بهفتأربط تببات ب متدأبب
حثامتتتأثحبااتتتلبباتتتأفد بحائفاتتتأ بن تتت باع  اتتتأتبحالمتتتأ بنتتت بإاح  بحثاختتتأط ب ذثتتتربثفقهتتتراب تتت ا ب

امأفرتت بحانفاتتأابن تت بفقتتأ ر بحثشتت م بستت حمبحثاأثرتت ب  هتت بحثاأثرتت بثفداهتتابحثاختتأط ب مر رتت  حثفعأاتتلبب ح 
باع أبل بم   بإسف حفه ر باالئا ب مذثربفداهابحث  صب مر ر بحسفغالث أ.بب

 قتتتابففأ ثتتتتبحثعاهتتتاباتتت بحثا حستتتأتب حامتتتاح حتبحثا فرتتت ببخااتتت بحثفمتتتاهألب حثف مهتتتابن تتت بفق رتتت ب
متتتاح بإستتتفففأقب حااح  بنتتت بحثبرأفتتتأتب هتتت بحثاأثرتتت بااتتتلبإاح  بحثاختتتأط باتتت بقبتتتلبا حقتتتببحثدستتتأ أتب ح 

ذثتتربحالمتتأ ب  تتأث  اباتت بذثتتربسبه  تتابإثتت حابن تت بحثشتت مأتبحثاقهتتا ب أثب  متت ببمنتتاحاببإه تتأب بنتت 
فق ر بن بإاح  بحثاخأط ب فق ر بف مهابا حقببحثدسأ أتبن  بذثربحالمتأ ب ذثتربأل بحألات بردفتأقب

بث ا حس با بقبلبملبا ث بثفداهابااىباالئا بف ربحثافط  أتبثبهئف أب.

,بلقتتابخ تتصبحث أدتتةبإثتت ب  تت ابفتتأاه بة عمررى المسررتوى التجريبررى أمررا بالنسرربة لنتررائج الدراسرر
اعفت ىبث لمتتأ بنت بإاح  بحثاختتأط بن ت بقتت ح باتفحبحائفاتتأ ب.بماتأب  بهفتتأربب هارت ب فتتأاه باعفتت ىب
ثفق ر بحثف مهابحثا ف بن  بحالمأ بن بإاح  بحثاختأط بن ت بقت ح باتفحبحائفاتأ ,بب   بفت عبإستفففأقب

حثعالق ببه بحثف مهابحثا ف بن  بحالمأ بن بإاح  بحثاخأط ب ق ح بافحببا حقببحثدسأ أتبهؤا بن  
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حائفاتأ بماتتأب كتابففتتأئلبحثفد هتتلبحاضتأل بن تت ب هارت بفأههتتلب خبتت  بافختذىبقتت ح باتفحبحائفاتتأ بن تت ب
بحثعالق بادلبحث دةبب أألخذبل بحانف أ بف عبحاسفففأقبحثمأا بن بفق ر بحثف مهابحثا ف ب.

رامتت بإ اتتأيب هتتابحثففتتأئلبن تت بحثاستتف ىبحثف  ربتت بث  دتتةب,ب ها تتأب  بافختتذىبب لتت بهتتذحبحثمتتاابب
ق ح بافحبحائفاأ به   ب  بحالمأ ببن بإاح  ببحثاخأط ب ف مهابحثا ح عبن ه أب ر رابات بحثاقت بلت ب

 قتتابف متتلبحث دتتةبحثتت ب  بهفتتأرب اتت ب¸ببذثتتربحالمتتأ ب اتت باتتابرامتت بحانفاتتأابن تت بحثقتت حئابحثاأثرتت 
ر بحثف مهابن  بق ح بافحبحائفاأ ب هت باتأبهتانابلت ضبحث دتةبحأل يبب فف تألبف تربحثففه ت باعف ىبثفق ب

اعبففأئلب عضبحثا حسأتبحثف بحخفب تب ا بحثف مهابن  بحثفقأ ر بحألخ ىببخاللبحثق حئابحثاأثر بصنبتاب
ماأبف م تبحثا حس بإث بب  2317ب Chen et al ب 2318 بDillaبب ب2318,با س بب2317حثعظراب

إاح  بحثاختأط بث تأب ات باعفت ىبن ت بقت ح بمب  بباحئلبحاسفففأقببفق ر بحثف مهابن ت بحالمتأ بنت بحاح
اتتفحبحائفاتتأ ب,بإذبهتتؤاىبفقتتاراببفق رتت بثتتلبفتتأاه بإه تتأب بن تت بقتت ح باتتفحبحائفاتتأ ببلتت بحثشتت م بادتتلب

فففأقباتفد عبحثت بفتأاه ب كبت بات باعف رت بحثف  ب ب.ب ن  بحثعمهبا بذثربلقاب اىبفق ر بحثف مهتاببمست
 حثف بف م تببPei and Harmill 2013 ا بحثفق ر ب ه بحثافد عب ه باأبهفاش باعبففأئلبا حس ب

بإث ب  بحثفق ر ببمسفففأقباعايبرم  بثلبادف ىباع  اأف ب كب با بحثفق ر ب ه بحثاعايب.

 تتت بنالقتتت بمتتتلباتتت بف مهتتتابا حقتتتبب قتتابإخفبتتت تبحثا حستتت ب اتتت بن حاتتتلبحثفأههتتتلبحثع اتتت ب حثخبتت  بن
حثدستتتأ أتب شتتتأ بحالمتتتأ بنتتت بإاح  بحثاختتتأط ب فتتت عبحاستتتفففأقب تتتأثفق ر ب ف متتت تبحثا حستتت بحثتتت ب  ب
حثفأههتتتلب حثخبتتت  بث تتتأب اتتت باعفتتت ىبن تتت بقتتت ح افحبحائفاتتتأ ب,بخأمتتت بلراتتتأبهفع تتتألب دأثتتت بفق رتتت بحثف مهتتتاب

 رت بف مهتاباتفد عب,ب رامت بف سته بذثترببمسفففأقب ه باعايب ه ب  بحألا بمأ ب قلبل بدأث بفقارابفق
 حثف ب شأ تبإث ب  بحثفق ر بحثاعايبثلبادف ىبب  بpei and Hamillببب2013 , إنفاأاحبن  بففأئلبا حس 

اع  اأف ب كب با بحثفق ر ب هت بحثاعتايب هت بحألات بحثتذىبهتؤاىبإثت بحثفتأاه بن ت بقت ح باتفحبحائفاتأ ب
س حمبحثادف له ب  ب ه بحثادف له ب ث بمأفتتباعف رت بذثتربحألات بفخف تفبات بلئت ب خت ى,بب فف تألبف ترب

(بلراأبهفع ألب أألا بحاه أب بث خب  ب ه ب2318أبا حس با س بصحثا حس باعبحثففأئلبحثف بف م تبإثه 
 ف أبفخف فباعبففأئلبف تربحثا حست بلراتأبهفع تألب تأألا بحثختأصب أثفأههتلبحثع ات بدهتةبثتابفف متلبف ترب

بحثا حس بث   اب ىبفأاه بث فأههلبحثع ا 

ب

ب

ب

ب



 أثر توكيد مراقب الحسابات على إفصاح الشركات عن إدارة المخاطر .....              علي اجلوهري رمضان د/                                    
  

  

45 
 

 توصيات البحث 8-2
 ل بض مبدا ا به م بحث أدةب اأبل بض مباأبإفف  بإثرلبحث دةب شقرلبحثفظ ىب حثف  رب ب

به  :

 هار ب رأا ب ن بحثا ح عه ب حثش مأتب حثافظاأتبذحتبحثم  با بخاليبحثادأض حتب حثفا حتب -
با ب بحثف ع بهذح بن   بف مها بفق ر  ب ح ناحا بحثاخأط  بإاح   بن  ب ب أالمأ  ب أهار   حثاؤفا حت

 حالمأ بألهاهفلبثذ ىبحثامأثحب.

 فق ر بف مهابا حقببحثدسأ أتبن بحثبرأفأتب ه ببحثاأثر .ض    بفداهاباعأهه بثادف ىب -

ض    بفقفه بحالمأ بن بإاح  بحثاخأط ب حاسفاحا ب  ه هأبا بحالمأدأتبحاخفرأ ر ب فا ربب -
 حثا ح عه بن  بإناحابفقأ ر بحثف مهابحثا ف بن ه أ.ب

بSAE  بحثا ث بثه حكببفعارالتبفظهب3333ه م بحث أدةببفعاهلباعرأ بحثفأكهابحثام ىب قاب -

 مجاالت البحث المقترحة  8-3
 اتت بحثخمتتأئصبحثفشتتغه ر بن تت بحثعالقتت ببتته بحثف مهتتابحثا فتت بنتت بحالمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتتأط ب -

ب م أم بحاسفااأ ب

ا حستت بب- اتت بف مهتتابا حقتتببحثدستتأ أتببن تت بحسلمتتأ بنتت بإاح  بحثاختتأط بن تت بم تتأم بحسستتفااأ  -
بف  ربر ب

ا حست بب-ن ت بحسلمتأ ببنت بإاح  ببحثاختأط بن ت بقت ح حتبحسستفااأ ب ا بف مهابا حقببحثدسأ أت -
بف  ربر ب

 المراجع
 العربية  بالمغة المراجع :اوال

ب سأادبم ل بص بنرأ ، باأه  بحثقأض، بف عهلب2336دسه  بل  بحااح   ب ل بحثذىبفق ا بحالمأ  با   )
 .233-179:ب2،بع28البمجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية،حث قأ  بحثاحخ ر ،ب

بص بخ هل باد ب2317ا ح ، "أثر توكيد مراقب الحسابات عمى إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة عن (
ب ه ببمسئوليتيا االجتماعية عمى قرار االستثمار فى األسيم: دراسة تجريبية"، باأ سفه   سأث 

 افش   ،بم ر بحثف أ  ،ب أاع بااف   .بب
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 ا بفق ر بحااح  ب حثا ح عبحثخأ  دبن بلعأثر بحث قأ  بحثاحخ ر بل بض مبب(2338سعابحثاه ،بحراأ بدمحمبص
بص بSOXقأف   بحثام ر ، بحثاأثدب أثفطبهألبن  بحثبهئ  بحثفق ر  بن  بفدسه ب  ا  مجمة الدراسات (

 كمية التجارة، جامعة بنى سويل.  1المالية والتجارية، ع

أتبن  بإلمأ بحثش مأتبحثاقها ب أثب  م بن ب(ب ا بف مهابا حقببحثدسأ 2314شدأفل،بشدأفلبحثسهابص
ب بحائفاأ  ب افح بحسسفااأ  بق ح ى بن   بحس فاأنر  بب–اسئ ثهف أ ب ف  ربر ، باهاحفر  مجمة ا حس 

 .185-127ع: 4كمية التجارة، جامعة بنى سويل، مج،  AUJAA، -المحاسبة والمراجعة 

االستدالل االحصائى: مدخل الى اتخاذ القرار ,بب2336ن حاب,بنبابحثا ض بدأااب,برد بسعاب    يب,ب
 قسابحسدمأمب حث رأض ب حثفأاه ب,بم ر بحثف أ  ب,ب أاع بحسسمفا ر بوالتنبؤ ,

دور مراقب الحسابات تجاه تقارير األعمال المتكاممة ونوع التأكيدات (ب2317نباحثعظرا،بساه بإب حهرا،بص
دراسة  –المصالح لتقميل فجوة التوقعات  المينية المطموية واختبار مدى قبولو لدى أصحاب

 م ر بحثف أ  ،ب أاع ببف بس رف.ببتطبيقية"، رسالة دكتوراة غير منشورة،

بحا بف مهابا حقببحثدسأ أتبن  بحالمأ بن ب  هبحثاأيبحث م ىبن  ب معا  ,بش رفبن  بخارهب,
ب بحثاسفاا ر ب, المجمد الثانى ,ديسمبر مجمة االسكندرية لمبحوث المحاسبية  العدد الثانى, حدمأا

2118 

ب ب, بدمحمبحثسها ب, بحث ش ىبن  بق ح بب2316افم   باع  اأتب  هبحثاأي بحسخفرأ ىبن  بحالمأ  بحا   
ب بحثام ر  ب أثب  م  بحثاقها  بحثش مأت بحس ا بل  بب–حسسفااأ  ب, بفطبرقر  مجمة المحاسبة ا حس 

 , العدد االول  4كمية التجارة , جامعة بنى سويل , مجمد  AUJAAوالمراجعة 

ب ص بدمحم ب أب  بم را ب2315ا  ح ، أثر التوكيد المينى عمى افصاح الشركات عن مدى التزاميا (،
باأ سفه بببالممارسات القياسية لمحوكمة عمى سموك متخذي قرار االستثمار فى األسيم"،  سأث 

باسمفا ر .ب ه بافش   ،بم ر بحثف أ  ،ب أاع بح

أثر توكيد المراجع الخارجي عمى تقارير األعمال المتكاممة عمى قرارى (ب2319ا س ب,ببسعأاب    ي،بص
ب أاع باالستثمار ومنح اإلئتمان: دراسة تجريبية، رسالة دكتوراه غير منشورة بحثف أ  ، بم ر  ،

بحسمفا ر .

ب بحسسفااأ ، باعبب"،261المصري رقم " معايير المراجعة المصرية، معيار المراجعة  ح   حسفمأي
ب.http://www.cma.gov.egحثاسئ ثه بلراأبهفع ألب ا ض نأتبحثا ح ع بافأ بن  با قعب

ب

http://www.cma.gov.eg/
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 مالحق البحث

 اكتوبر  6جامعة 

 قتصاد واإلدارة كمية اإل

 قسم المحاسبة 

 ............../بباالستاذ الفاضل
ب

 تحية طيبة وبعد؛؛؛بببببببببببببببببببببببببب

رق ابحث أدةب أناحاب دةبل بحثا ح ع بلت ب ات ببف مهتاببا حقتببحثدستأ أتبن ت بإلمتأ ببحثشت مأتبنت بإاح  ب
با حس بف  ربر ب-حثاخأط بن  بق ح بافحببحائفاأ ب

 فاالبحثدأستبحثا لقت بحدتابحهتابحا حتبح ت حمبحثا حست بحثف  ربرت بحثال ات بث  دتة.ب رقتا بحث أدتةباست قأبدست ب
فعتتأ فماب استتأهافكابحث عأثتت بلتت بحاتت حمبحثاع لتت بحثادأستتبر بثتتذثربرأاتتلبلتت بفعتتأ فمابحثاااتت ب أبتتاحمب  رمتتابن تت ب

ابستتت لبفدظتتت ب أثستتت ر بحثفأاتتت ب فستتتفخاابحسستتتئ  بحثا حلقتتت بث دتتتأستبحثف  ربرتتت باتتتعبحثفأكهتتتابن تتت ب  بح أ تتتأفك
بس  حضبحث دةبحثع ا ببلقط.ب

 ،،،،وتفضموا بقبول فائق االحترام

ب

ب

 /عمى الجوىرى رمضانبدبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 المحاسبة قسم                                                                       

بباكتوبر 6جامعة  -قتصاد واإلدارة إلكمية ا                                                             

ب
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بولى الحالة التجريبية األ 
بإاح  ب بن  بفق ر  ب فش  بإناحا بحثش م  بسرأس  ب ا  ب ب أثب  م  باقها  باسأها  بش م  بصه( حثش م 
ب ر لألب ب ا ح عفل بحثدسأ أت با حقب برق ا ب س بحثس ل بل  ب ففع ضبإثه أ بحثافشأ  بفاأ س أ بحثف  حثاخأط 

ب أثق حئابحثاأثر بث ش م بألمدأببحثامأثحب

ب بث ش م  ب بحثاأثر  بحثاخأط بإلف ضب فربفس اتبحثق حئا بإاح   ب فق ر  با حقببحثدسأ أتبن ه أ  فق ر 
بحثا لألب حثذىبثابهفابا ح عفلبب.

بل بض مبق حمفربثفق ر بإاح  بحثاخأط بحثا لألبث ق حئابحثاأثر ببث ش م ب.بهلبف حلألبن  باأه  :

ب  بفق ر بإاح  بحثاخأط به ل باع  اأتببف هاربنفابإفخأذبق ح بافحبحائفاأ ب -1

ب ه با حلألب أثا  ب- ه با حلألبإث بداباأب-ا حلألب-لألببا   بمبه  ا حب-ا حلألبفاأاأ

بهذ بحثش م بفسفدألبحثدم يبن  بحثق ضب-2

ب ه با حلألب أثا  ب– ه با حلألبإث بداباأبب–ا حلألبب–ا حلألببا   بمبه  بب-ا حلألبفاأاأ

بقبلأكا 5333333رم  بقرا بحثق ضبب -3

ب ه با حلألب أثا  ب–دااأب ه با حلألبإث بب-ا حلألببا   بمبه  ب-ا حلألبفاأاأ

 لحالة التجريبية الثانيةا
بن  ببإلف ض ب أثف مها بث قرأا بق  تبفك هفبا حقببدسأ أتبحثافشأ  بث افشأ  بحثعا ار  بحث اعر    

بفق ر ب بب أ با لقأ بحثاأثر  بحثق حئا بحثاسفقم باف ا بفس ا ب قا ب بحثاأثر ب بحثاخأط بحثا لألب أثق حئا فق ر بإاح  
بحثا ح ع ب فق ر بإاح  بحثاخأط با لقأبب أبفق ر بحثف مهابحثا ف بحثا لألب

بق حمفربثفق ر بإاح  بحثاخأط ب حثا لألب لبفق ر بحثف مهابحثا ف ببهلبف حلألبن  باأبه  :بمض بل ب

ب  بفق ر بإاح  بحثاخأط به ل باع  اأتببف هاربنفابإفخأذبق ح بافحبحائفاأ ب -1

ب ه با حلألب أثا  ب- ه با حلألبحث بداباأب-ا حلألب-ا حلألببا   بمبه  ب-ا حلألبفاأاأ

بم يبن  بحثق ضهذ بحثش م بفسفدألبحثدب-2

ب ه با حلألب أثا  ب– ه با حلألبحث بداباأبب–ا حلألبب–ا حلألببا   بمبه  بب-ا حلألبفاأاأ

بقبلأكا 533333ب3رم  بقرا بحثق ضب-3
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ب ه با حلألب أثا  ب– ه با حلألبإث بدااأبب-ا حلألببا   بمبه  ب-ا حلألبفاأاأ

ن بحثسف بحثاأثر بحثافف ر بل ببفا ذقباخفم بثفق ر بإاح  بحثاخأط بث ش م بهبحثاقها ب أثب  م 
ب31/12/3/23

بفا ذقبفق ر بحثف مهابحثاسفقلبث ش م بهبحثاقهاب أثب  م ببببب

بإث بحثسأا بش م بصه(ب

ثقتتابفتتتابفك ر فتتتأباتتت بقبتتتلبشتتت م بهبث قرتتتأاببفف هتتتذبا تتتأابإ ف تتتأدبف مهتتتابا فتتت باستتتفقلبلراتتتأبهفع تتتألب أثاع  اتتتأتب
ببب31/12حثسف بحثاأثر بحثافف ر بل بحثاخفأ  بل بفق ر بإاح  بحثاخأط بث ش م بن ب

 نطاق العمل 
ثقتتابقافتتأب تتأثفخطرطبثعا فتتأب فف هتتذ ببث دمتت يبن تت بحألاثتت بحثفتت ب  هفأهتتأبضتت   ر ب غتت ضبحانتت حببنتت ب

دتت يبحثفأكهتتابحسه تتأب بلراتتأبهفع تتألب أثاع  اتتأتبحثاخفتتأ  ب قتتابإقفمتت بفطتتألبنا فتتأبن تت بحثاع  اتتأتببإستتفففأق
 سبرشتتتالبحثاع  اتتأتبحثخأمتت ب أرتتت بلفتت حتبستتأ ق ب  ب رتتت بب31/12حثاخفتتأ  بنتت بحثستتف بحثاأثرتتت بحثافف رتت بلتت ب
باع  اأتب خ ىبلراأبهفع ألبب ذحبحثفق ر ب

بثر با بحثفق ر ردااب ب  بحاف أ حتبضا بحأل  حمبحثفأ -1

  سأث ب ئرهبا  هبحااح  ببب

 حثسرألبحثفشغه  بث ش م  -

 حثفط عبث اسفقبلب -

 حثا ظ   ب -

 حثا فاعب حثبهئ  -

 حثبرأفأتبحسقفمأار ب حس فاأنر ب حثبهئر بضا بحس  حمبحثفأثر با بحثفق ر  -2

 د يبحثفق ر  -

 حثاقاا  -

 فقهرابحسهار بحثفسبر ب -

 حش حربحسط حلبحثاعفر  -
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 حسقفمأاىحساحمب -

 حثافف أتب حثعاالم -

 ح شأاحتب لعبحثفقأ ر  -

بحثخأصب - بحث  م بل  ب أثاع  اأتبحثاخفأ   بحثافع ق  بحثفقأ ر  بهبث لع بح شأاحتبش م  بن  بحالمأ  هفا
اح  بحثخط   بفقهرابحسهار بحثفسبر بضا بفق ر ح 

 كيدأالمعايير المينية المطبقة ومستوى الت
 ب3333قافأببفف هذبا أابح ف أدبحثفأكهابحسه أب ب لقأبث اعرأ بحثا ث بحثخأصب أ ف أطأتبحثفأكهاب قاب -

بخاليب - بن رل بحثدم ي بفا بثاأ بااأال بفأكها باسف ى ب غ ضبفقارا بحسه أب  بحثفأكها بح ف أد بفمارا هفا
 ا ح ع بحثاع  اأتبحثاأثر ب

بحثا ب - بحسه أب برسف  ببحثاعرأ  بحثفأكها ب ثغ ضبفدقهأل ب قا بحثخأصب أ ف أطأتبحثفأكها   بب3333ث 
 فق اب ا ح ع بحس  حمحتب حألفظا ب حثقا حتبحثاسفخاا بثفغطر بحثا أستبحثف بهففأ ث أبحثفق ر ب

با مالبث برأفأتبحثاما ر بح ب - بفأكهابحه أب ب سبهفضا بذثربحخف أ ح ب  بفباىب شأف أ  حثف بط ببافأ
 حث قأ  بحثاحخ ر بحث عأثر بحثفشغه ر بثال  حمحتب ض ح طب

بمفط  أتبق حناب - ب أثامفبب حثف بفغط بمأل  بحثخأم  ب سرأسأتبحسسفقالثر  بل رألبحثعالبثاهفأ بحثف ا ثقا
ببلب حثف بفك  بحكا بم حا بل ب عضبحثدأستب بحثا ث بث ادأسبه ب ب أثفدأا حثس  ربحثا ف بحثخأم 

الباسفقلبافعاابحثفخممأتبافضافأب ا بح لبحسثف حابب ذ بحثاعأهه باابفف هذبنا فأبا بقبلبل رألبن
 خب حمبل با التبإاح  بحثاخأط ب حثفأكها

 القيود عمى منيجية رفع التقارير والقياس
ب أثبرأفأتبحثافع ق ب - بفقأ ر  ب  لع ب ف ارع بحثاؤسسأتبثفداها ب ىبا  بفف ع أ بحا  حمحتبحثف  سبفخضع

  أاحئ أب ه بحثاأث بإث بحا  حمحتبحث سار بحثاف ع بل ب لعبحثفقأ ر بحثاأثر ب

ب  لعب - بحثف ارع باف  رأت ب ل  بحثفع ر أت بل  بإخفاللأت بإث  بحثف نر  بف ر با  بحثبرأفأت بفخضع ثذثر
  بل بظلبنااب   اباعرأ باأبتب اقب يبحثفقأ ر

 قابهؤاىبذثربإث ب   اباع  اأتبسبرام باقأ فف أببه بحثاؤسسأتببلب ا بنأابحث بحخ باحخلبحطأ ب -
 اؤسس باأب سبببفط  بحثاف  رأت
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 العمل المنفذ
 ب:ثقابقافأببفف هذبحس  حمحتبحثفأثر  -

ب - بحثفف هذر بن بح  حمباقأ التباعبحثا ظ ه بحثاخفأ ر بن  باسف ىبحثش م   حثذه بهفدا   بحثاسئ ثر 
 حسا  بحثف بهفابففأ ث أبحثفق ر با بح لبحسفرعأببإاح  بحثبرأفأتبحثا ف ط ب حناحابحثفقأ ر 

بملب - بحثاخأط  بإاح   بل  بحساح حتبحثافخمم  بقبل با  بحثاسف ا  بحثاحخ ر  بحثاسففاحتبحث سار  ا ح ع 
 دسببف عبحثخط بحثااح 

 اح  بحثاعفر ف  رلبحسف سأ حتبحث بحا -

ب حس  حمحتب - ب حثعا رأت ب حألفظا  بحث ئرسر  بث قطأنأت بحثعهف  بحسأه بن   ب حثا ح ع  بحثفد هل ح  حم
بحثخأم ب بحساحم باؤش حت بن  ب حالمأ  ب حثفدقأل ب حثف ارع بحثف فهب ب عا رأت بحثافع ق   حثض ح ط

  أثاع  اأتبحثاخفأ  
 فف هذبحخف أ حتبفد ه ر بن  بحثاع  اأتبحثاخفأ   -
 ابحالمأ ب حثع ضبحثخأصب أثاع  اأتبحثاخفأ  بفقهر -

 مسئولية إدارة الشركة
ادف ح ب اأبل بذثربحخفرأ ب2323  باسئ ثر بحناحاب ن ضبفق ر بإاح  بحثاخأط ب ش م به.بثسف ببب -

 اؤش حتبحساحمبحث ئرسر بفقعبن  بنأفألبإاح  بش م به

 مسئولية مراقب الحسابات 
  باسئ ثهففأبه بحسن حبب شملباسفقلبن بحسسفففأقبلراأبهفع ألب أثاع  اأتبحثاخفأ  بماأبه بادااب -

ماأب ففأبسبفقبلبح بففدالبحثاسئ ثر بب31/12ل بفطألبحثعالبحثاذم  بحنال بث سف بحثاأثر بحثافف ر بل ب
ب حثذىبف م فأبحثرلببف أ بحىبط لبناحبش م بهب ذثربلراأبهفع ألب عا فأبح بهذحبحثفق ر بح بحث حى

 االستنتاج
 با ب حهفأب  بحثاع  اأتبحثف بفابحثفأكهابن ه أبماأبه باداابل بفطألبنا فأب حثاذم  بحنال بببب

ل بفق ر بإاح  بحثاخأط بثش م بهب بفعب بب ض  بن ب احمبحثش م بثكلبا د  با با حدلبإاح  ب
بحثاخأط ب

بحثقأه  بل بببببببببببببببببببببحسابحثا ح عب
بحثف قرع

ب قابس لبحث هئ بحثعأا بث  قأ  بحثاأثر 
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 (و)ألل جني /...........                        القيمة31/12الميزأنية فى 

 31/12انرصيذ فً  31/12انرصيذ فً  انبيأٌ

 األص٘ه ط٘ييت األجو

 ٍبأّٚ 

 االث

 

9555 

9655 

 

105 

9505 

 5555 5655 ٍجَ٘  األص٘ه ط٘ييت األجو

 اىَخذاٗىتاألص٘ه 

 اىَخضُٗ

 اىَذّيُ٘ ٗاىذغاباث اىَذيْت 

  ٗساق ٍاىيت ٍخذاٗىت فٚ اىب٘سصت 

 ّقذيت باىصْذٗق ٗاىبْ٘ك 

 

655 

555 

955 

955 

 

505 

555 

555 

05 

 9955 9555 (9ٍجَ٘  األص٘ه اىَخذاٗىت)

 االىخضاٍاث اىَخذاٗىت

 دائُْ٘ ٗ سصذة دائْت  خشٙ 

  ٗساق اىذفا

 دائْٚ ح٘صيعاث اىَغإَيِ 

 

995 

585 

915 

 

905 

505 

905 

 005 655 (5ٍجَ٘  االىخضٍاث اىَخذاٗىت)

 005 855 (5-9س ط اىَاه اىعاٍو)

 5105 9555 إجَاىٚ االعخثَاس

 ٗيخٌ حَ٘يئ عيٚ اىْذ٘ اىخاىٚ:

 دق٘ق اىَغإَيِ

 س ط اىَاه اىَذف٘ 

 االدخياطياث

  سباح ٍشديت

 

 

9055 

955 

555 

 

 

9055 

555 

905 

 

 9805 5555 إجَاىٚ دق٘ق اىَغإَيِ 

 9955 9555 قشٗر ط٘ييت األجو

 5105 9555 إجَاىٚ حَ٘يو االعخثَاس
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 (و/.........   )القيمة باأللل جني31/12قائمة الدخل عن السنة المنتيية فى 

 صافً انًبيؼاث

 إجًانً انًبيؼاث
 

6666 

5166 

 855  *إجَاىٚ اىشبخ

 يخصٌ(-)

 ٍصاسي  إدسايت عٍَ٘يت 

 ٍصاسي  بيا 

 

955 

85 

 

 

985 

 665  *إجَاىٚ سبخ اىعَيياث 

 555  اإلٕمك

 565  *صافٚ سبخ اىعَيياث

 95  إيشاداث  خشٙ 

 515  *إجَاىٚ اىذخو

 15  فائذة اىقشٗر اىط٘ييت 

 555  *صافٚ اىشبخ قبو اىلشائب

 965  اىلشائب

 555  *صافٚ اىشبخ بعذ اىلشائب

 
 (وقائمة توزيع االرباح المقترحة عن السنة المالية ......)ألل جني -1

 صافٚ سبخ اىعاً بعذ اىلشيبت

 اىَذ٘ه ىمدخياطياث 

 اىَذ٘ه ىذائْٚ اىخ٘صيعاث

555 

95 

915 

 55 /....99/95اىشصيذ فٚ 
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