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 ملخص البحث
استهدف البحث دراسة واختبار العالقة بين أوجه  العهعا الهرية هة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة ورأ  

لتطبيق امةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلستمةار ة هك سنة إصدار القرائم المالاة والسنة التالاة لها، مع 
عينة من الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة. وهك سبيق ذلك، إعتمد الباحث عأهك أسهأرت لحأيهق عأك 

 .2019إلك  2017( شةكة هك الفتةة من 80اإلنحدار المتعدد لعينة لتكرن من )

وجههرد لههأألية  وجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة عأههك رأ  ولرصههأا الدراسههة إلههك 
ًا. معهدل دشهأن اإلسهتمةار ة ههك سهنة ارختبهار، وههك السهنة التالاهة لسهنة ارختبهار أ عهمةاقب الحسادات ال
ومتغيهةات رقاباهة يهك؛  يك؛ نرع الصناعة، ودرجة مأمرساة ا صهرل، متغيةات معدلةوذلك كأ  هك ظق 

  حهم الشةكة، وعمة الشةكة. 
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Study and Test the Impact of the Material Weaknesses             

in the Internal Control Structure on the Revised Auditor's 

Opinion regarding Going Concern - Evidence from Companies 

Listed on the Egyptian Stock Exchange    

Abstract 

The Research aimed to Study and Test the Relationship between the 
Material Weaknesses in the Internal Control Structure and the Revised 
Auditor's Opinion regarding Going Concern in the year of issuance of the 
Financial Statements and the year following them, with application to a Sample 
of Companies Listed on the Egyptian Stock Exchange. To this end, the 
Researcher relied on the Multiple Regression Analysis Method for a Sample of 
(80) Companies from 2017 to 2019. 

The Study found an effect of the Material Weaknesses in the Internal Control 
Structure on the Revised Opinion of the Auditor regarding Going Concern in 
the test year, and in the year following the test year as well.  all this in light of 
Modified Variables are: the type of industry and the degree of Materiality of the 
Assets, and the Control Variables are: Company size and Company age. 

KeyWords: Material  Weaknesses, Internal  Control Structure, Auditor's 
Opinion, Going Concern, COSO Committee.  
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 مقدمـةال -1
لقهههد أدت التحهههررت اإلقتصهههاد ة والتكنرلرجاهههة ههههك كباعهههة ا عمهههال، وكههه لك الم هههاكة التهههك لراجههههها 

لز هادة ألقهة أصهحات  SOXالشةكات. ومع حدوث إنهاارات مالاة هك بدا ة القةن الحهالك وصهدور قهانرن 
 لهههق الةقادهههةالمصهههالى ههههك الشهههةكات ههههك قرائمهههها المالاهههة، والههه   ألهههز  اإلدارة د عهههداد لقة هههة عهههن لقيهههام  ا

عههن  الههق  Management Assertionsالداخأاههة، وألههز  مةاقههب الحسههادات دمةاجعههة لأريههدات اإلدارة 
الةقادة الداخأاة، وما يتطأب  ذلك من ضةورة ههم مةاقب الحسادات لم اكة أوج  الععا الهرية ة ههك 

لههه لك كهههان مهههن المههههم  . Fraudtent الهههق الةقادهههة الداخأاهههة، والتهههك قهههد لهعهههق القهههرائم المالاهههة معهههأأة
اإلهصاح عن أوج  الععا الهرية   لأتعةف عأك المشارق المترقعة هك المستقبق، وقهدرة الشهةكة عأهك 

  (.Dobre,2011؛2014 ،اإلستمةار) العزت

شههأن دومهمهها كانهها جههردة لصههمام  الههق الةقادههة الداخأاههة ولنفيهه  ، إر أنهه  ر يههرهة إر لأريههدًا معقههرًر 
منهها ا حلها   Inherent Limitations ططهة، حيهث لرجهد أوجه  قصهرر متال مهة لحقيهق ا يهداف الم

  الش صههاة، والتههك قههد لسههبب هشههق الةقادههة الداخأاههة، كمهها يرجههد أ عههًا التراكههى بههين العههامأين، أو ل طههك
Override رر يهه   اإلدارة لأةقادههة الداخأاههة، وأخيههةًا لكههالاة الةقادههة دالنسههبة لمنفعتههها. ولم ههق أوجهه  القصهه

 .(COSO,1992;2013مهتمعة مالعةف دأوج  الععا الهرية ة)

وهههك الراقههع العمأههك هههك مصههة، ريرجههد إلههزا  عأههك إدارات الشههةكات المقيههدة هههك البررصههة المصههة ة 
ة اة مما يىألبتقيام  الق الةقادة الداخأاة، كما ريبد  مةاقب الحسادات رأ ًا هك لقيام  الق الةقادة الداخأ

 ولرقعات اإلستمةار هك المستقبق. عأك أداء الشةكات 

أصبى مةاقب الحسهادات مسهالرًر عهن الحصهرل عأهك أدلهة   ISA 570ووهقا لمعاار المةاجعة الدولك 
م اإلألبهههات الكا اهههة والمالئمهههة حهههرل مهههد  سهههالمة لطبيهههق اإلدارة إلهتهههةال اإلسهههتمةار ة عنهههد إعهههداد القهههرائ

 (. 2017ة  الصادر عن الشةكة)عباس، المالاة لأشةكة. ومد  لأألية ذلك عأك رأ   هك لقة 

هههك  رمهها لرجههد نههدرة هههك البيالههة المصههة ة دالنسههبة لأدراسههات حههرل أألههة وجههرد أوجهه  العههعا الهرية ههة
ة المقيههد  الهق الةقادههة الداخأاهة عأههك رأ  مةاقههب الحسهادات المعههدل دشهأن اإلسههتمةار ة هههك بيالهة الشههةكات

عن  البحث   ة ي   عأك ي ا الةأ ؟ ي ا ماساهيبدالبررصة المصة ة. ههق لرألة أوج  الععا الهرية 
 الحالك نظة ًا وعمأاًا.
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 مشكلة البحث  -2
ء  عد  الق الةقادة الداخأاة الفعال أساس العمق داخق الشهةكات، حيهث  عمهق عأهك رقادهة ولقيهام ا دا

المالك واإلدار  والمحاهظة عأك جهردة المعأرمهات المحاسهباة، ولهنهب أوجه  العهعا الهرية هة ممهايىألة 
 ISA 570ر الدولك عأك إستمةار الشةكات هك المستقبق و دعم قدرالها التناهساة. ونتاهة صدور المعاا

، همن المترقع أن يىألة صدور  عأك كافاة لأألية وجرد أوج  ضعا 2008ونظية  المصة  الصادر هك 
)عبهههاس،  جرية هههة ههههك  الهههق الةقادهههة الداخأاهههة عأهههك رأ  مةاقهههب الحسهههادات المعهههدل دشهههأن اإلسهههتمةار ة

2017.) 

ر مهاي ليـة ًا علـى التسـات ت التاويمكن التعبير عن مشكلة البحث فى كيفية اإلجابة نظريًا وتطبيقيـ
ن شلق وإلها  العالقة بين أوج  الععا الهرية ة هك  الق الةقادة الداخأاة ورأ  مةاقب الحسادات دشأ
ا  اإلستمةار ة هك سنة إصهدار القهرائم المالاهة لأشهةكات المقيهدة دالبررصهة المصهة ة ؟، ومهاير شهلق وإلهه

 قرائم المالاة له   الشةكات؟.ي   العالقة هك السنة التالاة إلصدار ال

 هدف البحث -3
  ورأ الداخأاة الةقادة  الق هك الهرية ة الععا أوج  بين دراسة واختبار العالقةيهدف البحث إلك 

ك ههك اإلستمةار ة ههك سهنة إصهدار القهرائم المالاهة والسهنة التالاهة لهها، وذله دشأن المعدل الحسادات مةاقب
 المصة ة.  دالبررصة المقيدة عينة من الشةكات

 أهمية ودوافع البحث  -4
قعاة يامة ويك لسأاط العرء عأك أألة وجرد لأبحث هك كرن  يةكز عأك  األهمية األكاديميةلكمن 

أوج  ضعا جرية ة هك  الق الةقادهة الداخأاهة دالشهةكات عأهك أدائهها ومقهدرلها عأهك اإلسهتمةار، واله   
ا دحهاث المصهة ة  لتسهم بنهدرة دشأن اإلسهتمةار ة، ويهك قعهاةينعلس عأك لقة ة مةاقب الحسادات بةأ   

 دشأنها.

، خاصهة قههةار لةشههيد قهةارات أصهحات المصهالىمهةدود  عأهك لأبحهث ههك  األهميـة العمليــةرمها لتم هق 
 اإلست مار هك أسهم الشةكات التك حصأا عأك رأ  معدل دشأن ارستمةار ة.

ــع البحــثورغههم ك ههةة  حههرث المحاسههباة هههك مصههة، خاصههة لأههك التههك لهههتم إر أن أيمههها نههدرة الب دواف
 عأهك رأ  الداخأاهة الةقادهة  الهق ههك الهرية هة العهعا أوجه بدراسة واختبار اآلألار المتةلبة عأك وجرد 

  اإلستمةار ة هك سنة إصدار القرائم المالاة والسنة التالاة لها. دشأن المعدل الحسادات مةاقب
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 حدود البحث  -5
 العههعا أوجهه  بههين دراسههة واختبههار العالقههة قتصههة البحههث عأههك وهقههًا لهههدف البحههث ومشههلأت  سههرف 

 إصهدار سهنة ههك اإلسهتمةار ة دشهأن المعهدل الحسهادات مةاقهب ورأ  الداخأاهة الةقادة  الق هك الهرية ة
 . صة ةالم دالبررصة غية المالاة المقيدة الشةكات عأك التطبيق مع لها، التالاة والسنة المالاة القرائم

و  ةج عن نطاق البحث الشهةكات المالاهة، سهراء مقيهدة أو غيهة مقيهدة دالبررصهة المصهة ة، وكه لك 
رقها وأخيهةًا، هه ن قابأاهة لعمهام نتهائح البحهث لتالشةكات غيهة المالاهة غيهة المقيهدة دالبررصهة المصهة ة. 

 ختاار عينة البحث. إمحدد  ، خاصةالدراسة التطباقاة دمحددالها عأك منههاة

 خطـــة البحــث  -6
هةوضهه ، وهههك ضهههرء حههدود ، هسههرف  سهههتكمق  اختبهههارنطالقههًا مههن مشههلأة البحهههث ولتحقيههق يدههه ، و إ

 البحث عأك النحر التالك: 

 لحأيق اإلصدارات المهناة والدراسات السادقة وإشتقاق هةول البحث.  6-1

 نمرذج ومنههاة البحث.   6-2

 والترصاات ومهارت البحث المقتةحة.النتائح  6-3

 تحليل اإلصدارات المهنية والدراسات السابقة وإشتقاق فروض البحث  6-1
الباحههث بتحأيههق اإلصههدارات المهناههة والدراسههات السههادقة ال اصههة دلههق مههن  قهها  البحههث، يههدف لتحقيههق

ة اإلسهتمةار ة، والعالقه أوج  الععا الهرية ة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة، ورأ  مةاقهب الحسهادات دشهأن
 التالك: النحر عأك منها كق نتناول بينهما. وسرف

 أوجه الضعف الجوهرية فى هيكل الرقابة الداخلية 6-1-1
 الهههق الةقادهههة الداخأاهههة عأهههك أنههه  مهمرعهههة متةادطهههة مهههن  COSOلعهههةف لهنهههة المنظمهههات الةاعاهههة 

العمأاهههات واإلجهههةاءات التهههك ينفههه يا مهأهههس اإلدارة والعهههامأين دالشهههةكة لتهههرهية لأريهههد معقهههرل دشهههأن مهههد  
الأههرائى و لحقاقهها  يههداف كفههاءة وهعالاههة عمأاهات الشههةكة، ومصههدا اة التقههار ة المالاهة، واإللتههزا  دههالقرانين 

(COSO,1992;2013) . 

و تهأألة بهها العهامأين والتهك لههدف دأنه  عمأاهة مصهممة براسهطة اإلدارة  (ISA 315)و عةهه  المعاهار 
ة لتحقيق لأريد معقرل دشأن مد  لحقق أيهداف الةقادهة مهن درجهة المصهدا اة ههك التقهار ة المالاهة، وكفهاء

     ةكة.وهعالاة العمأاات التشغيأاة، ومد  اإللتزا  دالقرانين والأرائى ال اصة دالش
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شهههأن ومهمههها كانههها جهههردة لصهههمام ولنفيههه   الهههق الةقادهههة الداخأاهههة، إر أنههه  ر يهههرهة إر لأريهههدًا معقهههرًر د
لحقيق ا يداف الم ططة، حيث لرجد أوجه  قصهرر متال مهة منهها ا حلها  الش صهاة، والتهك قهد لسهبب 

 ، وأخيهةاً إلدارة لأةقادهة الداخأاهةهشق الةقادهة الداخأاهة، كمها يرجهد أ عهًا التراكهى بهين العهامأين، أو ل طهك ا
داخأاهة لكالاة الةقادة دالنسبة لمنفعتها. ولم ق أوج  القصهرر يه   التهديهدات التهك لراجه   الهق الةقادهة ال

 .(COSO,1992;2013ويك مالعةف دأوج  الععا الهرية ة)

دأنهها لأهك ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة   Material Weaknessesولعهةف أوجه  العهعا الهرية هة 
  المراقا التك  عتقهد هيهها مةاقهب الحسهادات دهأن إجهةاءات الةقادهة الداخأاهة ر لقأهق م هاكة حهدوث أوعهد

اإلرتشهههاف براسهههطة العهههامأين دالشهههةكة خهههالل أدائههههم لرظهههائفهم ههههك وقههها معقهههرل،  خطهههاء أو غههه  أو 
)عأهههك  ة محههق المةاجعههةم الفههات هههك أرصههدة الحسههادات والتههك قههد لكهههرن جرية ههة دالنسههبة لأقههرائم المالاهه

  (. 2014وشحالة،

وبشهههأن اإلصهههدارات المهناهههة ا مة لاهههة ال اصهههة دالةقادهههة الداخأاهههة التهههك لبنههها مفههههر   الهههق الةقادهههة 
الهه   أضههاف بيالههة الةقادههة إلههك كههق مههن النظهها   (SAS 55صههدر المعاههار) 1988الداخأاههة، هفههك عهها  

والهه   ألههز   (SAS 60معاههار)  AICPAالمحاسههبك وإجههةاءات الةقادههة. وهههك نفههس العهها  أصههدر مهمههع
دأنهه  إذا رحههن أألنههاء لقيامهه  لهالههق الةقادههة الداخأاههة وجههرد أوجهه  ضههعا جرية ههة هههك مةاقههب الحسههادات 

 الهههق الةقادهههة الداخأاهههة، قهههد لهههىألة سهههأباًا عأهههك مقهههدرة الشهههةكة عأهههك  اامهههها دالعمأاهههات التهههك لتراههههق مهههع 
ك لهنهة إهصاحات اإلدارة هك التقار ة المالاة، ه ن   هب عأاه  أن  قهد  لقة هةًا ملتربهًا عهن يه   ا وجه  إله

ن المةاجعة أو مهأس اإلدارة،  حدد  ا  أوج  الععا الهرية ة بهالق الةقادة الداخأاهة، و فعهق أن  لهر 
يهه ا التقة ههة ملتربههًا، ههه ذا كههان شههفر ًا  هههب أن يرألقهه  عههن كة ههق كتادههة مأحرظههة هههك مأهها أوراق العمههق 

 (.2008)السراح، 

عنههران اإلكههار المتكامههق لأةقادههة والتههك أصههدرت لقة ةيهها د  COSOلكرنهها لهنههة 1992وهههك عهها  
 :(COSO,1992الداخأاة، حيث حددت خمس ملرنات لهالق الةقادة الداخأاة ويك)

 مانة، : يك أساس الملرنات ا خة  لهالق الةقادة الداخأاة ولشمق القام ا خال اة، وابيئة الرقابة -
 والكفاءة، وهأسفة إدارة الشةكة وأسأرت التشغيق، والمرارد البشة ة.

:  عنههههك لحديهههد الم ههههاكة المةلبطههههة بتحقيهههق ا يههههداف، ولحديهههد أيماههههة الم ههههاكة، تقيـــيل المخــــا ر -
 وإحتمارت لكةاريا، ووضع إستةالاهاات إلدارة الم اكة.

: يههك سااسههات وإجههةاءات لسههاعد عأههك لنفيهه  لرجيهههات اإلدارة، م ههق: هحهه  ا داء أنشــطة الرقابــة -
 ل، والتحقق، والفصق بين المها  والراجبات.التشغيأك، وإعتماد ا عمال، وحما ة ا صر 
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هم :  عنك لحديهد المعأرمهات ولرصهيأها ههك الرقها المناسهب لألههةاد  داء مههامالمعلومات واإلتصال -
 ولشمق إلصال داخق المنظمة، وإلصال خارجك بين المنظمة وا كةاف ال ارجاة.

ـــة - م ل المةا بهههة المسهههتمةة، والتقيههها: ويهههك عمأاهههة لقيهههام جهههردة أداء النظههها  د سهههتمةار مهههن خهههالالمتابع
 المنفصق، والتقة ة عن أوج  الععا الهرية ة.

مةحأهة يامهة ههك لطهر ة  1992الصهادر عها   COSOو عد إكار  الهق الةقادهة الداخأاهة وهقهًا لتقة هة
مهههن خهههالل   هههادة التةكيهههز عأهههك أألهههار  2013 الهههق الةقادهههة الداخأاهههة دالشهههةكات. ولقهههد لهههم لحدي ههه  عههها  

 (.Yunhao et al.,2014) عأك  الق الةقادة الداخأاة التكنرلرجاا

ليتراهههق مههع لقة ههة  (SAS 55والهه   عههدل مههن معاههار) 1995عهها   (SAS 78ألههم صههدر المعاههار)
ومههههههع لزايههههههد اإليتمهههههها  بتههههههأألية لكنرلرجاهههههها المعأرمههههههات عأههههههك الةقادههههههة الداخأاههههههة صههههههدر . COSOلهنههههههة

 ال اص بتكنرلرجاا المعأرمات والتهارة اإللكتةوناة. 2001عا   (SAS 94المعاار)

 2002عها    SOXونتاهة حهدوث العديهد مهن الفعهائى المالاهة ههك الرر هات المتحهدة، صهدر مةسهر  
ة لطهر ةًا يهائاًل لكافاه SOX إلستعادة ألقة المست مة ن هك أسراق المهال، وسهمعة المهنهة. وأحهدث مةسهر  

ق الةقادههة الداخأاههة، حيههث يههتم اإلهصههاح عههن أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق التقة ههة عههن هعالاههة  الهه
 (.2008الةقادة الداخأاة لألكةاف ال ارجاة)السراح، 

  أه  الباحههث مههن العهةل السههابق إلههك لعههدد الهههرد المب ولههة مههن جانهب المنظمههات المهناههة لعههالج 
مهع لقة هة  (ISA 315المعاهار الهدولك) المشارق الناجمة عن ضهعا  الهق الةقادهة الداخأاهة. هأقهد لشهاد 

كما يرجد لشهاد  أخهة ههك أألهة لكنرلرجاها المعأرمهات عأهك ملرنهات  (.SAS 78والمعاار)  COSOلهنة
ويهر مها  علهس  السهعك المشهتة   (SAS 94ومعاهار) (ISA 315 الهق الةقادهة الداخأاهة مهابين معاهار)

 لهههة أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههةلأمنظمههات المهناههة )سههراء ا مة لاههة أو الدولاههة( إلههك معا
 الداخأاة.

( حهرل أوجه  العهعا الهرية هة 2014عأهك وشهحالة، ؛ 2014وبشأن الدراسات ا راد ماة )العزت، 
  أوجـه القصـور الهامـةهك الةقادة الداخأاة، هقد لم لصناة أوج  الععا الهرية ة إلهك نهرعين؛ ا ول: 

ويههك لم ههق أوجهه  ضههعا هههك إجههةاءات الةقادههة المطبقههة هههك مةحأههة  فــى تصــميل هيكــل الرقابــة الداخليــة 
 الفشـل فـى تنفيـ التصمام والتك رلملن من منهع أو إرتشهاف التحة فهات ههك الرقها المناسهب.  وال هانك: 

عأههها ويههك التههك يترلههد عنههها لحة فههات جرية ههة هههك التقههار ة المالاههة  ه وتشــليل هيكــل الرقابــة الداخليــة 
 معأأة. 
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قادهة الداخأاهة يهك مسهالرلاة أن وجهرد  الهق هعهال لأة  Barr-Pulliam et al.(2020) ةوله كة دراسه
إدارة الشهةكة، والتهك لعمهق عأههك ل فهار م هاكة الةقادههة إلهك مسهتر  مقبهرل لتههرهية درجهة لأريهد معقرلههة 

 حرل درجة المرألر اة هك التقار ة المالاة والتك  ست دمها المست مةون إلل اذ قةارالهم الهامة.

 ,.Kinney, 2000; Chenhall, 2003; DeSarbo et al) ;2005                 ا له كة الدراسهاتكمه 
Asare et al., 2013)،  أن هههم إسهتةالاهاة الشهةكة يهر المهدخق الحاسهم إلرتسهات قهدرة عأهك لقيهام

 الق هي جردة  الق الةقادة الداخأاة، حيث يرهة مقااس  ملن من خالل  لقيام نقاط الععا الهرية ة 
 الةقادة الداخأاة، مما  ساعد مةاقب الحسادات عند التقة ة عن  الق الةقادة الداخأاة دالشةكة.      

و رجهههد ألالألهههة إسهههتةالاهاات لعمهههق مهههن خاللهههها الشهههةكات؛ ا ولهههك: المبتكهههةون، وال اناهههة: المهههداهعرن، 
عا تكةون  الق رقادة داخأاة أضوال ال ة: الم تأطة. و لرن لد  الشةكات التك لست د  إستةالاهاة المب

لتكههةر  اهه  أوجهه  القصههرر الهرية ههة أر ههة مههن لأههك الشههةكات التههك لسههت د  إسههتةالاهاة المههداهعرن. ولعههد 
ك أربة عقبة لراج  مةاقبك الحسادات ههك يه   الحالهة عنهد لقيهام  الهق الةقادهة الداخأاهة، يهك التعهةف عأه

 دار ة ودرجة الم اكة وكافاة  ااسها.إستةالاهاة العمق دالشةكة ولصمام العمأاات اإل

 ,.Ge & Mcvay, 2005; Ettredg et al., 2006; Foster et al) وصهنفا الدراسهات
أوج  الععا الهرية ة عأك مستر ين؛ ا ول: المستر  الكأك )مسهتر  الشهةكة( ولنطهر  عأهك  (2007

أوجهه  ضههعا لسههبب لههأخية إعههداد التقههار ة المالاههة، ال ههانك: المسههتر  الهزئههك، و شههمق لسههعة أنههراع )وهههق 
عهد  لشهمق: نقه  التهدر ب، وأسهاليب إعهداد التقهار ة، وأسهاليب إألبهات اإليهةادات، و  (COSOإكار لهنة 

هصههههق المههههها ، والتسههههر ات غيههههة المالئمههههة لأحسههههادات، وا خطههههاء هههههك حسههههادات المسههههتحقات، ومشههههارق 
المشتقات المالاة، ومشارق ا صرل غية المأمرسهة، ومشهارق حسهادات الم هزون. و عهد إصهالح العيهرت 

 عأك المستر  الكأك أصعب و ستغةق وقا أكرل من المستر  الهزئك.

أن ينا  إرلباكًا بين أوج   (Doyle et al.,2007; Oradi et al., 2020) ولقد وجدت الدراسات
العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة وبههين عههدد مههن المحههددات الداخأاههة م ههق: حهههم الشههةكة، 

ت. وعمههة الشههةكة، والصههحة المالاههة، ولعقههد العمأاههات والتقههار ة المالاههة، والنمههر السههة ع، وحركمههة الشههةكا
 ت خارجاههة م هق: خبههةة مةاقهب الحسههادات، والقهرانين والأههرائى ذات الصهأة، وخبههةة المههديةرمها لرجههد محهددا

ات التنفي  ، والعمة، والهنس، وإ دواجاة مها  المدية التنفيه  . ولرصهأا إلهك أنه  كأمها كانها الشهةكة ذ
ر  أوجه  حهم صغية، وأقق ربحاة، وأر ة لعقيدًا، وذات نمر سة ع، أو ل عع إلعادة الهالأة، ه نهها لحه

 ضعا جرية ة أر ة من غيةيا.
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  أ  الباحث مماسبق إلك لعدد الدراسات التك لناولا ههم ولحأيق أوج  الععا هك  الق الةقادهة 
الداخأاة، ولصهناة أوجه  العهعا الهرية هة، ومسهالرلاة اإلدارة عهن لصهمام ولشهغيق  الهق هعهال لأةقادهة 

ات الشههةكة لأتعههةف عأههك أوجهه  العههعا الهرية ههة الداخأاههة، ودور مةاقههب الحسههادات هههك ههههم إسههتةالاها
 بها.

وبشهأن الرضههع هههك مصههة  امهها يتعأهق دأوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الهق الةقادههة الداخأاههة، ههه ن مههن 
لأشةكات المسايمة والترصاة  1981لسنة  159أيم القرانين التك لعةضا لمرضرع البحث يك: قانرن 

لقطههاع  1991لسههنة  203مةكههز  لأمحاسههبات، وقههانرن لأهههها  ال 1988لسههنة  144دا سهههم، وقههانرن 
لسهههرق رأس المهههال. إر أنههه  يالحهههن مهههن يههه   القهههرانين أن لهههها  1992لسهههنة  95ا عمههال العههها ، وقهههانرن 

ررات إيتما  محدود دشأن الةقادة الداخأاة، وقد يةجع ذلك لعد  لحديث ي   القهرانين وعهد  مسهايةلها لأتطه
 (. 2008السراح، الحدي ة هك الةقادة الداخأاة)

 رأى مراقب الحسابات بشأن اإلستمرارية 6-1-2
إلههك المفهههر   2019مههن المنظههرر المحاسههبك، هقههد أشههار إكههار إعههداد وعههةل القههرائم المالاههة المعههدل 

، حيههث يههتم إعههداد القههرائم المالاههة دهه هتةال إسههتمةار الشههةكة Going Concernالمحاسههبك لتسههتمةار ة 
 ا يهوبالتالك لاس لد  الشةكة الناة لأتصفاة. و تم عةل الباانات المالاة عأهك خالل المستقبق القة ب، 

 (.1-4ا ساس)هقةة 

ام إلك أن  يةاعك عنهد إعهداد القهرائم المالاهة أن لقه 2019( المعدل 1رما أشار المعاار المصة  رقم )
الهههرية  دشههأن أ  اإلدارة مقههدرة الشههةكة عأههك اإلسههتمةار. وإذا كانهها عأههك عأههم برجههرد حالههة مههن الشههك 

ظههةوف يتةلههب عأيههها الشهههك الهههرية  هههك مقهههدرة الشههةكة عأههك اإلسههتمةار،  ههههب أن لفصههى عههن ذلهههك. 
 وعأيههها أن لأخهه  كاهههة المعأرمههات المسههتقبأاة عههن هتههةة رلقههق عههن سههنة مههن لههار   صههدور القههرائم المالاههة

 (.24، 23قةة ه -( 1لأفتةة المالاة )المعاار رقم )

وال ههاص دا حههداث التههك لقههع دعههد لههار   السههنة  2019( المعههدل 7) مصههة  رقههمرمهها أشههار المعاههار ال
ان كههالمالاههة، دعههةورة عههد   اهها  الشههةكة د سههت دا  إهتههةال اإلسههتمةار ة عنههد إعههداد التقههار ة المالاههة إذا 

 ينهها  ظههةوف لقههع دعههد نها ههة السههنة المالاههة ولشههية إلههك عههد  مالءمههة إهتههةال اإلسههتمةار ة )معاههار رقههم
 (.16:14قةة ه -(7)

 أن اإلدارة يهك المسهالرلة عهن إعهداد القهرائم المالاهة وهقهًا إلهتهةال Agostini (2018وله كة دراسهة )
 اإلستمةار ة لمدة رلقق عن سنة من لار   إعداد القرائم المالاة. 
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معاههار  (IAASBومههن منظههرر مهنههك، هقههد أصههدر مهأههس معههايية المةاجعههة والتركيههد المهنههك الههدولك)
، وأخيهههةًا، صهههدر 2009، ألهههم صهههدر معاهههار معهههدل لههه  عههها  2004عههها   (ISA 570الهههدولك)المةاجعهههة 

دشههأن اإلسههتمةار ة، حيههث لنههاول مسههالرلاات مةاقههب الحسههادات عنههد مةاجعههة  2015المعاههار المعههدل هههك 
 (.2017)عباس، القرائم المالاة والتك يتم إعداديا وهق إهتةال اإلستمةار ة

 : ولقد تناول المعيار مسئوليات مراقب الحسابات  حيث تطلب منه الوفاء بالمسئوليات التالية
 دراسة مد  مالءمة لطبيق اإلدارة لفةل اإلستمةار ة عند إعداد التقار ة المالاة. -

دراسة ما إذا كانا ينا  أحداث أو ظةوف مةلبطة دم اكة النشاط والتك قد لىد  إلك وجرد شك  -
 قدرة الشةكة عأك اإلستمةار ة.جرية  هك م

جمههع ا دلههة الكا اههة والمالئمههة المتعأقههة دأحههداث أو ظههةوف قههد لههىد  إلههك وجههرد شههك جههرية  هههك  -
 مقدرة الشةكة عأك اإلستمةار ة. 

 المناقشة مع اإلدارة وهح  خطة اإلدارة لأتغأب عأك أ  أمرر لتعأق د ستمةار الشةكة. -

 المتعأقة داإلستمةار ة وخطة اإلدارة لمراجهتها. هح  لقيام اإلدارة لألحداث أو الظةوف -

عنههد  اهها  المةاقههب بتقيههام خطههة وجههرد لحة ههة جههرية ، عأاهه  دراسههة ا ألههار المتةلبههة عأههك ا حههداث  -
 أوالظةوف المتعأقة داإلستمةار ة، حيث أنها قد لىألة عأك كباعهة ولرقيها ومهد  إجهةاءات المةاجعهة

 امها.اإلضا اة لمراجهة الم اكة التك لم لقي

 الرهاء به   المسالرلاات دشلق مستمة. -

 ل:كما حدد المعيار مجموعة متطلبات مهنية عند تقييل مراقب الحسابات لتقييمات اإلدارة  تشم
 لقيام مد  سالمة لقيام اإلدارة لمقدرة الشةكة عأك اإلستمةار ة. -

 ذا كههان ةكة إلجههةاء التقيههام، هههأن  أخه  المةاقههب هههك إعتبههار  نفههس الفتههةة الزمناههة التههك إل هه لها إدارة الشهه -
د هتهةة لقيام اإلدارة  غطك هتةة أقق من عا  مهن لهار   القهرائم المالاهة، عأاه  أن  طأهب مهن اإلدارة لمديه

 لقيامها لتصق إلك عا .

نهههك مةاعهههاة اإلجهههةاءات التهههك نفههه لها اإلدارة إلعهههداد يههه ا التقيهههام، وكههه لك اإلهتةاضهههات ا ساسهههاة التهههك ب -
 ، وخطة اإلدارة دشأن ا حداث المستقبأة.عأيها ي ا التقيام

 يهة اإلستفسار عن مهد  عأهم اإلدارة دهأ  أحهداث أو ظهةوف ههك الفتهةة التالاهة لفتهةة التقيهام والتهك قهد ل -
 شك جرية  هك مقدرة الشةكة عأك اإلستمةار ة.
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رة ريتحمهق مةاقهب الحسهادات أ  مسههالرلاة دشهأن لصهمام إجهةاءات أخههة  د هالف اإلستفسهار مههن اإلدا -
إلختبار مهد  وجهرد مىشهةات ل يهة شهك جهرية  ههك مقهدرة الشهةكة عأهك اإلسهتمةار ة ههك الفتهةة التالاهة 

 لأفتةة التك شمأها لقيام اإلدارة.

ارية كما حدد المعيار إجراءات مراجعة إضافية فى حالة إكتشاف أحداث أو ظروف تـثثر علـى اإلسـتمر 
 تشمل:

 ل اإلستمةار ة.هح  خطة اإلدارة بناءًا عأك لقيامها لفة  -

الحصههرل عأههك أدلههة المةاجعههة الكا اههة والمالئمههة لتأريههد أو إسههتبعاد الشههك هههك مقههدرة الشههةكة عأهههك  -
 اإلستمةار ة، من خالل دراسة مد  هعالاة خطط اإلدارة.

الحصهههرل عأهههك إقهههةارات ملتربهههة مهههن اإلدارة عهههن إجةاءالهههها وخططهههها المسهههتقبأاة. وههههك ضهههرء أدلهههة  -
ا مةاقههب الحسههادات،  هههب أن  مههارس المةاقههب حلمهه  الش صههك لتحديههد المةاجعهة التههك حصههق عأيههه

مد  وجرد لأرد جرية   اما يتعأق دأحداث أو ظةوف لىد  إلك الشك الهرية  هك مقدرة الشةكة 
 عأك اإلستمةار ة.

 ولقد حدد المعيار بدائل الرأى فى ضوء إستنتاجات مراقب الحسابات كما يلى:
أفها القرائم المالاة،  صدر المةاقب رأ هًا غيهة معهدًر مهع إضهاهة هقهةة لإذا كان ينا  إهصاح كاهك هك  -

إنتبا  القارئ إلك وجهرد عهد  لأرهد يها  يتعأهق دا حهداث أو الظهةوف والتهك لهىد  لرجهرد شهك جهرية  
 هك مقدرة الشةكة عأك اإلستمةار ة.

ار ة الشهةكة، قهد عند   ادة حارت عهد  التأرهد مهن وقهرع أحهداث أو ظهةوف جرية هة لهىألة عأهك إسهتمة  -
  متنع المةاقب عن إبداء الةأ  عأك القرائم المالاة.

حفظهًا أو إذا كان ينا  إهصاحًا غية كا اًا هك القرائم المالاة،  صدر المةاقب رأ ًا معدًر سراء كهان مت -
معارسًا هك لقة ة . و هب أن يتعمن التقة ة إشارة صة حة إلك وجهرد لأرهد يها  قهد يهىد  إلهك الشهك 

 ية  هك مقدرة الشةكة عأك اإلستمةار ة.الهر 

إذا إقتنع مةاقب الحسادات دأن الشةكة لن لسهتطاع اإلسهتمةار ههك مزاولهة نشهاكها،  ههب إصهدار رأ   -
 معارس إذا كانا القرائم المالاة قد أعدت د هتةال اإلستمةار ة.

شههةكة،  هههب عأاهه  إذا رهعهها اإلدارة كأههب مةاقههب الحسههادات هههك لرسههاع نطههاق لقيامههها إلسههتمةار ة ال -
 (.ISA 570) لعديق لقة ة  نتاهة لأقيد عأك نطاق المةاجعة
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ولقههد قسههم المعاههار مىشههةات الشههك هههك مقههدرة الشههةكة عأههك اإلسههتمةار إلههك ألالألههة هالههات يههك: أحههداث 
 وظةوف مالاة، وأحداث وظةوف لشغيأاة، وأحداث وظةوف أخة .

يههر عههد  إقتصههار مسههالرلاة  2015إصههدار عهها  و ههة  الباحههث أن مههن أيههم التعههديالت التههك جههاء بههها 
طة المةاقب عأك جمع ولقيام ا دلة الكا اة والمالئمة لأحلم عأهك مهد  لطبيهق إهتهةال اإلسهتمةار ة براسه

اإلدارة، بههق إمتههدت لتشههمق جمههع ا دلههة دشههأن مههد  وجههرد حههارت مههن عههد  التأرههد الهرية ههة والتههك ل يههة 
 الشك هك مد  إستمةار ة الشةكة.

اإلصهههدارات المهناههههة ا مة لاهههة، هقههههد أصهههدر مهمههههع المحاسهههبين القههههانرنيين ا مة لهههك معاههههار  وبشهههأن 
(SAS 59) دشأن اإلعتبارات الراجب مةاعالها عند  اا  مةاقب الحسادات دالمةاجعة دشهأن اإلسهتمةار ة .

 (.2017)عباس، وال   أد  دصدور  لز ادة مسالرليت  عن اإلستمةار ة

دشهأن إعتبهارات مقهدرة الشهةكة عأهك  2015لعها   (AS 2415اهار)مع PCAOBرمها أصهدر مهأهس 
إلهك حهد ( ISA 570اإلستمةار ة ههك الشهةكات المقيهدة دالبررصهة ا مة لاهة. ويهر  شهاد  المعاهار الهدولك)

 ربية، اإل أن    تأا عن  هك دعر النقاط م ق:

 ة.عد  وجرد إلزا  دمناقشة اإلدارة هك إست دامها  ساس إهتةال اإلستمةار  -

عد  وجرد إلزا  لتستفسار من اإلدارة عهن ا حهداث أو الظهةوف التهك لسهبب الشهك ههك المقهدرة عأهك  -
 اإلستمةار ة دعد هتةة التقيام.

 عد  وجرد إلزا  لمةاقب الحسهادات  دائه  إجهةاءات إضها اة لأمةاجعهة إذا لهأخةت اإلدارة عأهك إصهدار -
 (.2017اإلستمةار ة)عباس،  القرائم المالاة دسبب يةجع إلك مقدرة الشةكة عأك

 2008( لسههههنة 570وبالنسههههبة لأرضههههع هههههك مصههههة، هقههههد صههههدر المعاههههار المصههههة  لأمةاجعههههة رقههههم )
. ويههر اإلصههدار ا ول عههن 2004لسههنة ( ISA 570اإلسههتمةار ة، ويههر متههةجم عههن المعاههار الههدولك )

ههههها براسههههطة مةاقههههب المعههههايية الدولاههههة، لهههه لك ينقصهههه  العديههههد مههههن اإلجههههةاءات واإلرشههههادات الراجههههب إلباع
الحسههادات لأرصههرل لحلههم سههأام عههن اإلسههتمةار ة، ولههة  ا مههة لحلمهه  الش صههك. كمهها لههم يههرهة لرضههاى 
لشلق لقة ة مةاقب الحسادات هك الحارت الم تأفة التك لراج  مةاقب الحسادات هك يه ا الشهأن)عباس، 

2017.) 

دراسههههات إلههههك إلهههههايين؛ ا ول: وبشههههأن الدراسههههات ا راد ماههههة حههههرل مرضههههرع اإلسههههتمةار ة، لنقسههههم ال
مسهههههالرلاة اإلدارة دشهههههأن اإلسهههههتمةار ة كههههه هتةال محاسهههههبك، ال هههههانك: مسهههههالرلاة مةاقهههههب الحسهههههادات دشهههههأن 

 اإلستمةار ة.
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 وبشأن الدراسات التك لناولا مسالرلاة اإلدارة دشأن اإلستمةار ة ك هتةال محاسبك، هقد أيدت الدراسات 
Achim et al., 2008; Alfterman, 2008; Carson et al., 2013; Gutierrez et) 

al.,2015)  ،أن إهتهههةال اإلسهههتمةار ة والههه    عنهههك مقهههدرة الشهههةكة عأهههك اإلسهههتمةار ههههك العمهههق مسهههتقباًل
والهه   عأههك أساسهه  يههتم إعههداد القههرائم المالاههة يههر مسههالرلاة إدارة الشههةكة، ولعههد الشههةكة مسههتمةة إذا كانهها 

اإلسهتحقاق لمهدة سهنة مهن لهار   إعهداد القهرائم المالاهة. واله   يهنعلس لستطاع سداد إلتزامالهها ههك لهرار   
 أ عًا عأك  اا  الشةكة بتطبيق مبدأ التكأفة التار  اة عند لسهيق أصرلها وإلتزامالها.

 ,Bruynseels et al.,2013; Carson et al., 2013; Agostini) رمها أرهدت الدراسهات
اة اإلدارة لمههدة عهها  مههن لههار   صههدور التقههار ة المالاههة ولههاس أن لقيههام اإلسههتمةار ة يههك مسههالرل ، (2018

لار   إعداديا، كما أنها مسالرلة عن اإلهصاح عن أ  أحداث أو ظةوف لىد  لأشهك ههك مقهدرة الشهةكة 
عأههك اإلسههتمةار، م ههق: عههد  القههدرة عأههك سههداد اإللتزامههات هههك مرعههديا. وعأههك إدارة الشههةكة العمههق عأههك 

ىألةة عأههك مقههدرة الشههةكة عأههك اإلسههتمةار، وعأههم مةاقههب الحسههادات دمههههرد ل فههار حهههم السههأباات المهه
 اإلدارة  قأق من حلم مةاقب الحسادات دشأن اإلستمةار ة.

 Arens etوبشهههأن الدراسهههات التهههك لناولههها مسهههالرلاة مةاقهههب الحسهههادات دشهههأن اإلسهههتمةار ة، يههه كة
al.,(2014)  عههن مههد  صههدق وعدالههة القههرائم أن مةاقههب الحسههادات مسههالرل عههن إبههداء رأ  هنههك محايههد

المالاهههة، واإلهصهههاح عهههن نتهههائح عمأاهههة المةاجعهههة ههههك لقة هههة  لز هههادة درجهههة المصهههدا اة ههههك القهههرائم المالاهههة 
مهن أن لقة هة المةاجعهة يهر الرسهيأة ا ساسهاة التهك  Funcke (2015)المنشهررة. ويهر مها لىكهد  دراسهة 

لمصههههالى، وذلههههك دهههه هتةال أن المنظمههههة يرصههههق مههههن خاللههههها مةاقههههب الحسههههادات المعأرمههههات  صههههحات ا
ال اضههعة لأمةاجعههة قههادرة عأههك اإلسههتمةار هههك المسههتقبق لمههدة سههنة واحههدة عأههك ا قههق مههن لههار   إصههدار 
القههرائم المالاههة محههق المةاجعههة. ههه ذا حههدث أ  إنتههها  لفههةل اإلسههتمةار ة عأههك مةاقههب الحسههادات لعههديق 

 رأ   هك لقة ة  دسبب اإلستمةار ة.

 ;Feldmann & Read,2010;2013; Bruynseels et al.,2013)دراسهاترمها له كة ال
Georgiades, 2014; Kiss et al., 2015; Maffei et al., 2020)  أن مةاقبهك الحسهادات

مسهههالرلين عهههن لقيهههام مهههد  مالءمهههة إسهههت دا  اإلدارة إلهتهههةال اإلسهههتمةار ة المحاسهههبك عنهههد إعهههداد القهههرائم 
المالاة، وذلك بناء عأك أدلة المةاجعة التك لم الحصرل عأيها ولمدة عا  من لار   إعهداد القهرائم المالاهة 

ب الحسههادات دهه هالس الشههةكة ك نهه ار مبلههة لأشههةكة، لأشههةكة. ومههن المههةجى أن يتنبههأ الههةأ  المعههدل لمةاقهه
حيث أشار لمسالرلاة مةاقب الحسادات عن إسهت دا  حلمه  المهنهك  (ISA 570وير مايتفق مع المعاار)

هههك لقيههام مههد  مالءمههة إسههت دا  اإلدارة لفههةل اإلسههتمةار ة عنههد إعههداد القههرائم المالاههة. ويههر  عنههك بهه لك 
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جهع، وإسهت دا  ال بهةة الش صهاة ومهع ذلهك لهم  حهدد المعاهار كافاهة لنفيه  لة  مساحة لأتقيام المهنك لأمةا
 ذلك.

 ,Constantinides؛ 2008؛ المهههههرمنك و  هههههاد، 2001رمههههها لرصهههههأا دعهههههر الدراسهههههات)العمرد ، 

إلهههك أن قهههدرة مةاقهههب الحسهههادات عأهههك إرتشهههاف مىشهههةات الشهههك ههههك اإلسهههتمةار ة  عهههد مهههن أر هههة ( 2002
لقيام مقدرة الشةكة عأك اإلسهتمةار، م هق: مىشهةات التع هة المهالك، وعأاه   العرامق لأأليةًا عأك قدرل  عأك

إسههت دا  مز ههد مههن اإلجههةاءات التحأيأاههة إلرتشههاف يهه ا التع ههة أو الفشههق المههالك. كمهها أن وجههرد دعههاو  
قعهائاة ضهد الشههةكة، أو عهد  القهدرة عأههك سهداد القهةول، مههن العرامهق الهامهة التههك لسهاعد  عأهك لقيههام 

 أك اإلستمةار ة.المقدرة ع

 ,.Behn et al., 2001; Goh et al.,2013; Vermeer et al)رمها أشهارت دعهر الدراسهات
2013; Gutierrez et al.,2015; Galizo& Sole, 2016)  إلهك أن ينها  العديهد مهن المىشهةات

د  التههك  سههتدل منههها و سههت دمها مةاقههب الحسههادات لأتعههةف عأههك إحتمههارت إهههالس الشههةكة، وبالتههالك عهه
المقدرة عأك اإلستمةار، ومنها: لكةار حدوث ال سائة ويهر  م هق متغيهة  فسهة إحتمهال حهدوث اإلههالس، 
و ست د  المةاجع معه  لحأيهق النسهب المالاهة لأتعهةف عأهك مهد  إسهتمةار ة الشهةكة، ولقيهام خطهط اإلدارة 

اإلدارة، ووجهرد أوجه   لتجةاءات المستقبأاة، وخطط إصدار ا سهم، واإلقتهةال اإلضهاهك اله   لقهر  ده 
ضعا جرية ة هك  الهق الةقادهة الداخأاهة، والعهغرط المالاهة، وعهد  مقهدرة الشهةكة عأهك سهداد إلتزامالهها 
ههههك مراعيهههديا، وإعهههادة  الأهههة القهههةول، واإللهههها  نحهههر التصهههفاة. لعهههد مىشهههةات يامهههة  أخههه يا مةاقهههب 

 دالشةكة.الحسادات هك إعتبار  لأتعةف عأك مد  مالءمة هةل اإلستمةار ة 

عأهك أن  (Bruynseels et al.,2013; Carson et al., 2013رمها لىكهد دعهر الدراسهات)
مةاقههب الحسههادات  عتمههد عأههك المعأرمههات التههك  حصههق عأيههها مههن خههالل إجههةاءات المةاجعههة عنههد لقيههام 

رة ك مقهداإلستمةار ة، مع مةاعاة الظةوف الحالاهة والمسهتقبأة وكه لك ا حهداث الالحقهة المةلبطهة دالشهك هه
الشةكة عأك اإلستمةار ة، واإلهصاح عن ما لرصق إلا  من نتائح هك لقة هة  مهن خهالل إبهداء رأ  معهدل 

 هك لقة ة . 

( أنهه  إذا أهأسهها الشههةكة دسههبب ظههةوف مفاجالههة لههم  سههبقها أ  مىشههةات لههدل 2010و هه كة العبههاد )
عههن ذلههك. أمهها إذا كههان ينهها   عأيههها حتههك لههار   صههدور لقة ههة مةاقههب الحسههادات، ه نهه  ر عتبههة مسههالررً 

شلر  ظهايةة ولهم لفصهى عنهها القهرائم المالاهة وكه لك لقة هة مةاقهب الحسهادات،  صهبى مةاقهب الحسهادات 
مقصههةًا و تحمههق المسههالرلاة عههن ذلههك. وهههك حالههة إبههداء مةاقههب الحسههادات لههةأ  غيههة معههدل عأههك القههرائم 
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ًر حههرل إسههتمةار ة الشههةكة لمههدة سههنة مههن لههار   المالاههة هههك لقة ههة ، ههه ن ذلههك  عنههك أنهه   قههد  لأريههدًا معقههر 
 صدور القرائم المالاة لأشةكة.

و  أهه  الباحههث ممهها سههبق إلههك ضههةورة لرسههاع مسههالرلاات مةاقههب الحسههادات دشههأن التنبههى د سههتمةار ة 
وال    عد مطادقًا لتصهدار  2008( الصادر عا  570الشةكة، من خالل لعديق المعاار المصة  رقم)

والهههه   لههههم لعديأهههه  عههههدة مههههةات حتههههك لههههم إصههههدار المعاههههار  2004المعاههههار الههههدولك عهههها  الصههههادر عههههن 
وال   يرسع من مسالرلاات مةاقب الحسهادات دشهأن لقيهام مهد  مالءمهة  2015لعا   (ISA 570الدولك)

 .لطبيق اإلدارة إلهتةال اإلستمةار ة، كما  هب لر اق  مع بيالة الممارسة المهناة هك مصة

قـب أوجه الضعف الجوهريـة فـى هيكـل الرقابـة الداخليـة ورأى مراقة بين تحليل العال 6-1-3
 الحسابات بشأن اإلستمرارية وإشتقاق فروض البحث 

لىألة أوج  الععا الهرية ة عأهك العديهد مهن النهراحك لهد  الشهةكات ولقة هة مةاقهب الحسهادات عأهك 
 ,.Ettredge etal)ة الدراساتحد سراء، همن جهة الشةكات؛ لىألة عأك القامة السر اة لها، حيث ل ك

2006; Cheng et al., 2013; Chen &Kam, 2017; Oradi et al., 2020)   أن وجهرد أوجه
ضههعا جرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة يههىد  إلههك إن فههال جههردة التقههار ة المالاههة، وإن فههال كفههاءة 
اإلسهههت مار، وبالتهههالك   هههادة الم هههاكة وإن فهههال القامهههة السهههر اة لألسههههم، وإنهاهههار أسهههعار ا سههههم ممههها 

 ينعلس سأبًا عأك القامة السر اة لأشةكات.

هههك أن  (Gordon & Wilford, 2012; Hammersley et al., 2012) ولتفههق معههها دراسههات
الشةكات التك لديها أوج  ضعا جرية ة لىألة عأك درجة جردة الحركمة دالشةكات، وعأك جهردة أربهاح 

 الشةكات، والتك لىألة بدوريا عأك القامة السر اة له   الشةكات. 

د اإلنحةاههات، هقهد لرصهأا دعهر رما لىألة أوج  الععا الهرية ة عأك م اكة ا عمال و  ادة عد
 (Bentley et al., 2013; Khairal et al., 2016; Bentley-Good et al., 2017الدراسهات)

إلهههك أن لقيهههام م هههاكة ا عمهههال  ههههب أن يهههتم ههههك ضهههرء إسهههتةالاهاة ا عمهههال، وال صهههائ  التشهههغيأاة 
هصهههاح عهههن أوجههه  العهههعا لأعميهههق، والهالهههق التنظامهههك ودرجههه  لعقهههد ا عمهههال، كمههها أن الفشهههق ههههك اإل

الهرية ة  سبب هشق لأشةكات، كمها  سهمى دحهدوث أخطهاء ماد هة غيهة متعمهدة  صهعب كشهفها، و سهايم 
 هك إرلكات التالعب ووجرد هةص لسرء إست دا  أصرل الشةكات.

رمههههههها لهههههههىألة عأهههههههك  امهههههههة اإلسهههههههت مارات والمسهههههههتحقات والتهههههههدهقات النقد هههههههة، حيهههههههث لرصهههههههأا دعهههههههر 
إلهك أن اإلهصهاح عهن أوجه  ضهعا  (Chan et al., 2008; Sun, 2015; Lu, 2020الدراسهات)

جرية ة هك لقة ة الشةكة يىد  إلك لناق  اإلسهت مارات المرجههة لأشهةكة، وإن فهال جهردة المسهتحقات 
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نتاهههة وجههرد أخطههاء هههك المعأرمههات المتاحههة لأمسههت مة ن، ممهها  قأههق مههن درجههة ال قههة هههك التقههار ة المالاههة 
ل. كمهههها يههههىألة عأههههك التههههدهقات النقد ههههة المترقعههههة، وبالتههههالك يههههىألة عأههههك قههههةارات وإرلفههههاع م ههههاكة ا عمهههها

 ل صا  رأس المال واإلست مارات الهديدة.

أمههها مهههن جههههة لهههأألية أوجههه  العهههعا الهرية هههة عأهههك لقة هههة مةاقهههب الحسهههادات، هقهههد لرصهههأا دعهههر 
  ( Bakarich & Baranek, 2020; Barr-Pulliam et al., 2020؛2017الدراسهات )أبرماالهة،

إلك أن أغأباة أراء المةاجعين السأباة كانا دسبب لكةار حدوث أوج  الععا الهرية ة، حيهث لهن فر 
ال قههة هههك التقههار ة المالاههة.  ن عههد  لقيههام مةاقههب الحسههادات  وجهه  العههعا الهرية ههة يههىألة عأههك أدائهه  

 و فقد  سمعت  المهناة.

أنه  كأمها  ادت ( Barr-Pulliam etal., 2020; Li et al., 2020رمها له كة دعهر الدراسهات)
معةهة مةاقب الحسادات برجرد أوج  ضعا جرية ة هك  الق الةقادة الداخأاة لأشةكة،  اد مههرد  نحر 
لحديههد يهه   التحة فهههات هههك التقهههار ة المالاههة، ممههها يههىألة عأههك كباعهههة ولرقيهها ومهههد  إجههةاءات المةاجعهههة 

 إلختبارات لفاصيق ا رصدة والعمأاات.

إلهك أن لغييهة  (Baatwah et al., 2015; Liu & Huang, 2020دعهر الدراسهات)ولرصهأا 
مةاقهههب الحسهههادات  سهههاعد عأهههك كشههها أوجههه  العهههعا الهرية هههة و عمهههق عأهههك لصهههحاحها. والت صههه  
الصناعك لأمةاجع  ساعد عأك لصحاى أوج  الععا الهرية ة، كما أن لأييق وخبهةة العهامأين دالشهةكة 

عا الهرية ة هك الةقادة الداخأاهة. وأن وجهرد مهدية ن لنفيه يين ذو  خبهةة  ساعد عأك إصالح أوج  الع
مالاهة ومحاسهباة  حسهن مهن مسههتر  الةقادهة الداخأاهة ممها  حسهن مههن جهردة التقهار ة المالاهة و  فهر مههن 

 م اكة ا عمال. 

 ومن الناحاة ا راد ماة، نهد القأيهق مهن الدراسهات ههك مصهة لعةضها  ألهة أوجه  العهعا الهرية هة
ههههههك  الهههههق الةقادهههههة الداخأاهههههة عأهههههك الشهههههةكات ولقة هههههة مةاقهههههب الحسهههههادات. هقهههههد لرصهههههأا دراسهههههة عبهههههد 

( إلهههك عهههد  إدرا  مةاقبهههك الحسهههادات  يماهههة لطبيهههق  الهههق الةقادهههة الداخأاهههة وهقهههًا إلكهههار 1998الغنهههك)
COSO  ههك لقهار ة  كهةاف خهارج الشهةكة خرههًا مهن ، ورهعهم لتهصاح عن أوج  الععا الهرية ة

( مشهارق اإلهصهاح عهن أوجه  العهعا 1999ق مسالرلاات قانرناة أعأك. كما لناولا دراسة حسهن )لحم
الهرية هههههة لأةقادهههههة الداخأاهههههة لألكهههههةاف ال ارجاهههههة، وضهههههةورة اإلهصهههههاح عنهههههها لتهههههرهية ألقهههههة لأمسهههههت مة ن 

( ذلهههك مهههن خهههالل المطالبهههة د عهههداد 2001والمتعهههامأين ههههك سهههرق ا وراق المالاهههة. وأرهههدت دراسهههة غهههالك)
ار ة عههن هعالاههة  الههق الةقادههة الداخأاههة، مههع ضههةورة إلههزا  الشههةكات هههك مصههة د عههداد يهه   التقههار ة. لقهه

( لعههةورة لطبيهق أسهاليب الحركمهة هههك  الشهةكات المصهة ة، والتههك 2003ولعةضها دراسهة عبهدالةحمن)
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ال مهههع لعههز  إصههدار لقههار ة عههن أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك الةقادههة الداخأاههة كههأداة رقاباههة وأداة إلصهه
( وجههههرد كأههههب عأههههك خههههدمات مةاقههههب 2006؛2005أصههههحات المصههههالى. وقههههد لناولهههها دراسههههات عأههههك) 

الحسههادات دشهههأن التقة ههة عهههن إهصههاح اإلدارة عهههن  الههق الةقادهههة الداخأاههة، مما عهههفك عأيههها ال قهههة أمههها  
ك   ههادة ال قههة هههك اإلهصههاح ههه أصههحات المصههالى، حيههث أن لههه ا التقة ههة منههاهع إ هاباههة، و تةلههب عأاهه 

 لقار ة اإلدارة و  ادة قدرة السرق عأك ج ت المست مة ن ا جانب.

وإيتما العديد من الدراسات دالتعةف عأك أألة وجرد أوج  ضعا جرية ة هك  الق الةقادة الداخأاهة 
 Setiyawatiعأهههك إصهههدار مةاقبهههك الحسهههادات  راء معدلهههة دشهههأن اإلسهههتمةار ة، حيهههث لرصهههأا دراسهههة

ة بههين أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة وإبههداء المةاجههع إلههك أن ينهها  عالقهه (2016)
لههةأ  معههدل دشههأن اإلسههتمةار ة سههراء هههك سههنة إصههدار القههرائم المالاههة أو السههنة التالاههة إلصههداريا. ولهه لك 
سههيتم لقسههام الدراسههات إلههك مهمههرعتين؛ المهمرعههة ا ولههك: لتنههاول الدراسههات ال اصههة دههأألة وجههرد أوجهه  

ة ة هك  الق الةقادة الداخأاة عأك رأ  مةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلسهتمةار ة ههك سهنة ضعا جري
إصدار القرائم المالاة. والمهمرعة ال اناة: لتناول الدراسات ال اصة دأألة وجرد أوج  ضعا جرية ة هك 

لتالاههة إلصههدار  الههق الةقادههة الداخأاههة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك السههنة ا
 القرائم المالاة.

 ,.Greenlee et al., 2007; Jiang et al)؛ هقهد إلفهق الهبعروبالنسـبة للمجموعـة األولـى
2010; Petrovits et al., 2011; Feng, 2020)  عأك أن وجهرد أوجه  ضهعا جرية هة ههك  الهق

الةقادة الداخأاهة يز هد مهن م هاكة المةاجعهة وخاصهة خطهة الةقادهة، وخطهة التقاضهك ممها يز هد مهن لكأفهة 
عمأاة المةاجعة ومههرد المةاجع، و ز د من إحتمهال حهدوث إههالس لأشهةكة ههك السهنة التالاهة ممها  هعهق 

 عدلة دشأن اإلستمةار ة هك ي   الشةكات.المةاجعين  ميأرن أر ة نحر إصدار أراء م

 & Gissel et al., 2010; Carson et al., 2013; Svanberg)ولتفهق دعهر الدراسهات
Ohman, 2014)  عأك أن وجرد أوج  الععا الهرية ة هك  الق الةقادة الداخأاة قد  عةل الشةكة

ةار و عةضهها لأتصهفاة ههك ا جهق لم اكة ا عمال والتع هة المهالك، واله   قهد  عيهق الشهةكة عهن اإلسهتم
القصية، مما يدهع المةاجعين إلصدار أراء معدلة دشأن اإلستمةار ة هك التقة ة. ونتاهة ل لك  قهر  ك يهة 

 من العمالء بتغيية مةاقب الحسادات هك السنة التالاة لصدور ي ا التقة ة.

 Francis & Krishnan, 1999; Doyle et al., 2007; Jiang et)وحصأا دعهر الدراسهات
al.,2010)  عأههك دليههق دههأن الشههةكات التههك لعههانك مههن وجههرد أوجهه  ضههعا جرية ههة هههك  الههق الةقادههة

الداخأاههة لز ههد لههديها م ههاكة ا عمههال، وإرلفههاع إحتمههال حههدوث إدارة أربههاح وسههأر  إنتههها   لههتدارة،  ن 
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ا صههرل أو التعههأيق هههك  اإلدارة سههالرن لههديها قههدرة أربههة عأههك كسههة إجههةاءات الةقادههة وإسههاءة إسههت دا 
التقهار ة المالاههة دغههةل إخفههاء إهههالس وشههاك عههن المسهت مة ن المحتمأههين، ممهها  قأههق مههن درجههة المرألر اههة 
هك التقار ة المالاة، و ز د مهن لعهةل مةاجعهك الحسهادات لم هاكة التقاضهك و  هادة لحمأههم لأمسهالرلاات 

 أن اإلستمةار ة هك لقار ة المةاجعة.القانرناة، ا مة ال   يدهعهم إلك إصدار أراء معدلة دش

عأهك أن  (Doyle et al., 2007; Ashbaugh-Skaife et al., 2009ولىكهد دعهر الدراسهات)
لقة ههة مةاقههب الحسههادات  هههب أن  فصههى عههن أ  أوجهه  ضههعا جرية ههة هههك الةقادههة الداخأاههة، وما اههة 

يتطأهههب ذلهههك مهههن مةاقهههب اإلجهههةاءات التصهههحاحاة المت ههه ة دشهههأنها، وعنهههد وجهههرد أوجههه  ضهههعا جرية هههة 
عاو  الحسهادات إبهداء رأ  معهدل دشهأن اإلسهتمةار ة، ممها يز هد مهن المسهالرلاة القانرناهة التهك يتحمأهها والههد

 القعائاة المةهرعة ضد ، إذا ما هشق هك إبداء رأ  صحاى هك لقة ة  دشأن اإلستمةار ة.      

 Hammersley et al.,2008; Ashbaugh-Skaife et al.,2009; Lopez)رما ية  البعر
et al., 2009; Johnstone et al., 2011; Wu&Tuttle, 2014; Earley, 2015; Brasel 

et al., 2016; Barr-Pulliam et al., 2020)   أن وجرد أوج  الععا الهرية ة هك  الق الةقادة
دوران اإلدارة،  الداخأاهههة يهههىد  إلهههك إن فهههال أسهههعار ا سههههم، وإرلفهههاع لكأفهههة رأس المهههال، و  هههادة معهههدل

و  ادة م اكة ا عمال، وعد  دقة الباانات المالاة المنشهررة، وإن فهال مسهتر  شهفا اة التقهار ة المالاهة، 
وإن فههال القههدرة عأههك التنبههى دا ربههاح واإلسههتدامة، ممهها يتةلههب عأاهه  لعههديق مةاقههب الحسههادات لةأ هه  هههك 

كررة. ونتاههة إصهدار رأ  معهدل ههك لقة هة لقة ة  عن السنة التك حدث هيهها أ  مهن أوجه  العهعا المه 
 ;Carcello & Palmrose, 1994)مةاقب الحسادات دشأن اإلستمةار ة هقد لرصهأا دعهر الدراسهات

Geiger & Raghunanden, 2002)  إلهك أن ذلهك  قأهق مهن إحتمهارت لعهةل مةاقهب الحسهادات
 أت دشأن إهالس الشةكات.لأدعاو  القعائاة المةهرعة ضد ، كما  قأق من إحتمارت حدوث مفاج

أن وجهرد أوجه  ضهعا جرية هة ههك  الهق الةقادهة  إلهك Myers et al., (2013)ولرصهأا دراسهة 
الداخأاههة  هعههق مةاقههب الحسههادات  عههدل مههن رأ هه  دشههأن اإلسههتمةار ة مسههت دمًا هههك ذلههك حلمهه  الش صههك 
عنههد لقيههام مههد  إسههتمةار ة الشههةكة، والهه   يتةلههب عأاهه  أحههد نههرعين مههن ا خطههاء؛ النههرع ا ول:  عههةف 

 عدل دشأن اإلستمةار ة ومع ذلك لتع هة الشهةكة ههك الفتهةاتدالقبرل ال اكئ )و عنك إصدار لقة ة غية م
التالاههة(، أوالنههرع ال ههانك: و عههةف دههالةهر ال ههاكئ )و عنههك إصههدار لقة ههة معههدل دشههأن اإلسههتمةار ة ومههع 

 ذلك لستمة الشةكة دون لع ة هك الفتةات التالاة(.

ورأ  مةاقههههب  وال الصههههة أن ينهههها  لههههأألية لرجههههرد أوجهههه  العههههعا الهرية ههههة عأههههك كههههق مههههن الشههههةكة
الحسههههادات هههههك لقة ههههة  عههههن أوجهههه  العههههعا الهرية ههههة خاصههههة  امهههها يتعأههههق دمههههد  مقههههدرة الشههههةكة عأههههك 
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اإلسهههتمةار ة، ويهههر ما عهههد لطهههررًا كبيهههةًا ههههك مسهههالرلاات كهههق مهههن اإلدارة ومةاقهههب الحسهههادات لهههها  الةقادهههة 
 الداخأاة بهدف   ادة المصدا اة وال قة هك التقار ة المالاة لأشةكات.   

ك يترقههع الباحههث أن  لههرن ينهها  لههأألية  وجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة عأههك لهه ل
رأ  مةاقب الحسادات دشأن اإلستمةار ة، وذلهك ده هتةال ألبهات العرامهق ا خهة  التهك قهد لهىألة عأهك يه   

  لك:عأك النحر التا (1Hالعالقة عأك حالها. وبالتالك يتم إشتقاق هةل البحث ا ول الةئاسك)

1H: ل تــثثر أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابات المعــد
 بشأن اإلستمرارية فى سنة اإلختبار فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

إلهك  ( Sun, 2015; Li  et al., 2020; Maffei et al., 2020ولرصهأا دعهر الدراسهات )
وجرد لأألية إلختالف نرع الصهناعة المميهزة لنشهاط الشهةكة الةئاسهك ههك حالهة الشهةكات المت صصهة ههك 

أوجهه  صههناعة معينههة، وكهه لك درجههة مأمرسههاة ا صههرل كمقاههاس لك اهههة رأس المههال، عأههك العالقههة بههين 
ةار ة ههك سهنة الععا الهرية ة هك  الق الةقادهة الداخأاهة ورأ  مةاقهب الحسهادات المعهدل دشهأن اإلسهتم

 اإلختبار هك الشةكات، وبالتالك يتم إشتقاق الفةول الفةعاة التالاة:

a1Hت : يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابا
المعـــدل بشـــأن اإلســـتمرارية فـــى ســـنة اإلختبـــار بـــاختالف نـــوق الصـــناعة فـــى الشـــركات المقيـــدة 

 ية.بالبورصة المصر 

b1Hت : يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابا
 المعــدل بشــأن اإلســتمرارية فــى ســنة اإلختبــار بــاختالف درجــة ملموســية األصــول فــى الشــركات

  المقيدة بالبورصة المصرية.

  ;Tuckman & Chang, 1991) ؛ هقههههد إلفههههق الههههبعروبشــــأن المجموعــــة ال انيــــة مــــن الدراســــات

Rosner,2003;Leone & Van Horn, 2005; Jonas et al., 2006; Ashbaugh-Skaife 
et al., 2009; Vermeer etal., 2013; Khairul et al., 2016; Feng, 2020)  عأهك أن

وجههرد العديههد مههن المىشههةات التهههك لعبههة عههن أوجهه  ضههعا جرية هههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة، لهعهههق 
يبد  رأ ًا معدًر هك لقة ة  دشأن اإلستمةار ة عن السنة الحالاة، وهك ا غأهب  ظهق لأأليةيها عأهك المةاجع 

رأ   لأسنة التالاة لسنة حدوث أوج  الععا الهرية ة، نظةًا لصعربة إصالح يه   العيهرت خهالل السهنة 
لمعههدل عههن سههنتين التالاههة. ولعههد أوجهه  العههعا التالاههة مههن أر ههة المىشههةات المههىألةة عأههك رأ  المةاجههع ا

 متتاليتين ومنها:
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 ضعا ا داء المالك لأشةكة ومايتةلب عأا  من التهأخة ههك سهداد اإللتزامهات، وعهد  لهرهة السهيرلة، -
 وإن فال ا رباح هك ا جق القصية، ممها يتةلهب عأاه  عهد  القهدرة عأهك لرليهد لهدهقات نقد هة ر مهة

 لسية العمأاات التشغيأاة.

ة لعهامين متتهاليين دليهق عأهك إحتمهال وجهرد لالعهب إدار  ووجهرد أ مهة لكةار حدوث خسائة لشغيأا -
 مالاة دالشةكة.

 حههههم ملتهههب المةاجعهههة، هقهههد لبهههين أن الملالهههب الكبيهههةة  لهههرن لهههديها ال بهههةة والتهههدر ب الكهههاهك والههه   -
 ملنهها مهن التعهةف عأهك مهد  وجهرد أوجه  ضهعا جرية هة دما ملنهها مهن لعهديق الهةأ  ههك التقة هة 

 اإلستمةار ة عن السنة الحالاة والسنة التالاة لها.دشأن 

إرلفاع لكالاة رأس المال، وبالتهالك إرلفهاع لكهالاة اإلقتهةال ممها  صهعب مهن الرصهرل إلهك سهرق  -
رأس المههال، ولفههاقم الرضههع المههاد  السههيء لأشههةكة ممهها  هعههق مةاقههب الحسههادات  عههدل رأ هه  دشههأن 

 اإلستمةار ة عن عامين متتاليين.

ت إحتاههال هههك الشههةكة، ممهها  عههةل المةاجههع لم ههاكة التقاضههك والشههك هههك إسههتمةار ة وجههرد حههار -
 حتاال.الشةكة،  هعأ  يبد  رأ ًا معدًر عن السنة الحالاة والسنة التالاة لحسبًا إلستمةار وجرد اإل

وجرد حارت لالعب، أو إساءة إست دا  ا صرل دالشةكة، لعد دم ادة مىشةات لرجرد شك جرية   -
لاهة رة الشةكة عأهك اإلسهتمةار، و هىد  إلصهدار رأ هًا معهدًر دشهأن اإلسهتمةار ة ههك السهنة الحاهك مقد

 والسنة التالاة لها.

ول لك يترقع الباحث أن  لهرن ينها  لهأألية  وجه  العهعا الهرية هة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة عأهك 
مهق بهار، وذلهك ده هتةال ألبهات العرارأ  مةاقب الحسهادات دشهأن اإلسهتمةار ة ههك السهنة التالاهة لسهنة اإلخت

ا خههههة  التههههك قههههد لههههىألة عأههههك يهههه   العالقههههة عأههههك حالههههها. وبالتههههالك يههههتم إشههههتقاق هههههةل البحههههث ال ههههانك 
 (عأك النحر التالك:2Hالةئاسك)

 2H: ل تــثثر أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابات المعــد
 مصرية.لتالية لسنة اإلختبار فى الشركات المقيدة بالبورصة البشأن اإلستمرارية فى السنة ا

إلهك  ( Sun, 2015; Li  et al., 2020; Maffei et al., 2020ولرصهأا دعهر الدراسهات )
وجرد لأألية إلختالف نرع الصهناعة المميهزة لنشهاط الشهةكة الةئاسهك ههك حالهة الشهةكات المت صصهة ههك 

أوجهه  صههناعة معينههة، وكهه لك درجههة مأمرسههاة ا صههرل كمقاههاس لك اهههة رأس المههال، عأههك العالقههة بههين 
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ةار ة ههك سهنة الععا الهرية ة هك  الق الةقادهة الداخأاهة ورأ  مةاقهب الحسهادات المعهدل دشهأن اإلسهتم
 اإلختبار والسنة التالاة لها هك الشةكات، وبالتالك يتم إشتقاق الفةول الفةعاة التالاة:

a2Hت : يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابا
لشـركات فـى ا المعدل بشأن اإلستمرارية فى السنة التالية لسنة اإلختبار باختالف نوق الصـناعة

 المقيدة بالبورصة المصرية.

b2Hت : يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابا
صول فى المعدل بشأن اإلستمرارية فى السنة التالية لسنة اإلختبار باختالف درجة ملموسية األ

 الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 ومنهجية البحثنموذج  6-2
  عةل الباحث لنمرذج البحث ومنههيت  هك ي   الفةعاة، كالتالك:

 نموذج البحث 6-2-1
  ظهة نمرذج البحث هك ظق التحأيق ا ساسك كما يأك:

 
 المصدر: من إعداد الباحث
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 منهجية البحث 6-2-2
وأدوات وإجههةاءات  يهه   الهزئاههة كههال مههن: يههدف الدراسههة التطباقاههة، ومهتمههع وعينههة الدراسههة، لتنههاول

الدراسة، ولرصاة و ااس متغيةات الدراسة، ونتائح إختبارات هةل البحث الةئاسك، والفةول الفةعاة، 
 وذلك عأك النحر التالك:

 هدف الدراسة التطبيقية6-2-2-1
التطباقاههة اختبههار هههةل البحههث الةئاسههك، والفههةول الفةعاههة، ومههن ألههم إ هههاد دليههق  لسههتهدف الدراسههة

 مةاقهب رأ  عأهك الداخأاهة الةقادهة  الهق ههك الهرية هة العهعا  وجه  ا إذا كان ينا  أألهةعمأك عأك م
 ;Vermeer etal.,2013) اإلسهتمةار ة لأشهةكات المصهة ة المقيهدة دالبررصهة دشهأن المعهدل الحسهادات

Sun, 2015; Li etal., 2020;Liu & Huang,2020;Oradi etal.,2020) 

 مجتمع وعينة الدراسة  6-2-2-2
يتكههههرن مهتمههههع الدراسههههة مههههن الشههههةكات غيههههة المالاههههة المقيههههدة دالبررصههههة المصههههة ة، كمهههها لههههم إسههههتبعاد 
المىسسات المالاة من مهتمع الدراسة حيث ل عهع لقراعهد لنظاماهة ورقاباهة وقراعهد إهصهاح خاصهة بهها، 

شههتةط (. وقههد لههم إختاههار عينههة عشههرائاة مههن يهه   الشههةكات والتههك  2017وذلههك  ااسههًا عأههك عبههد الغنههك )
  هيها لراهة القرائم المالاة واإل عاحات المتممة لها، حيث لم إست دا  المعادلة التالاة:

 
 ولسهاو   المصهة ة البررصهة ههك المقيهدة المالاهة غيهة الشهةكات عهدد ويهك المهتمهع، حههم :N حيث؛ 

نظهههةًا ، 5 لعسهههفك دشهههلق  امتهههها لحديهههد و هههتم الدراسهههة، محهههق الظهههايةة وجهههرد نسهههبة يهههك: pشهههةكة، 268
: Stephanie Glen (2020)،d عأهك  ااسهاً  وذلهك الدراسهة، إجهةاء قبهق عأا  والحصرل لقدية  لصعربة

 لمسههتر   المسهاو ة المعاار هة الدرجههة يهك: Z، %10 ولسهاو   التقههدية ههك بهها المسههمرح ال طهأ نسهبة يهك
 إسهت دمنا إذا . أمها مفهةدة 71 لسهاو   عينهة حههم عأهك نحصق الحالة ي   هك ،1,96 ويك %95 ال قة

  :ا لاة المعادلة خالل من  Slovin's Formulaكة قة 

 
(Slovin's Formula, https://prudencexd.weebly.com/index.html)  

 نحصهق الحالهة يه   وههك .%10 ولسهاو   التقهدية هك بها المسمرح الحد ة الحظأ نسبة يك :e حيث؛
السههنة  هههك مشههايدة 80 حهههم عينههة الباحههث إسههت د  الدقههة ولز ههادة مفههةدة، 72  سههاو   عينههة عأههك حهههم
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وبهههه لك بأهههه  عههههدد  .2017، والسههههنة السههههادقة لتختبههههار 2019، والسههههنة التالاههههة لتختبههههار2018الحالاههههة 
   ( مشايدة. 240( شةكة سنر ًا، د جمالك عدد مشايدات )80الشةكات هك العينة )

 أدوات وإجراءات الدراسة 6-2-2-3
المالاهة السهنر ة الكامأهة، واإل عهاحات المتممهة لهها، مهن خهالل مرقهع مباشهة لم الحصرل عأك القرائم 

، والسهنة السهادقة 2018( شةكة عن سهنة 80مصة ومراقع الشةكات عأك شبلة اإلنتةنا، والتك بأغا )
؛ 2010)راشههد، ، والتههك لم ههق هتههةة إجههةاء الدراسههة، وذلههك  ااسههًاعأك2019، وكهه لك السههنة التالاههة 2017

 (.Rutledge et al.,2015؛ 2017عبد الغنك، 

 وقياس متليرات الدراسة  توصيف 6-2-2-4
 لم لرصاة ي   المتغيةات و ااسها عأك النحر التالك:

 المرجع قياسه توصيفه نوعه المتغير

أوجه الضعف 

الجوهرية فى 

هيكل الرقابة 

 الداخلية

ICMW 

 

 مستقل

تشييير لوجييول خلييل فييى 

تصييي يت وتشيييكيل هيكيييل 

علييييى الرقابييية الداخلييييية 

التقيييا ير ال اليييية ب يييي  

يكيييييوك هميييييا   مكا يييييية 

معقوليييية أك الت ري ييييا  

الجوهريييية فيييى القيييوا ت 

ال الييية السييموية ليي  يييتت 

ممعهيييا أو  اتشيييافها فيييى 

 الوقت ال ماسب.

ا تكيييييير وه يييييى ي خييييي  

(  ذا أشييييا   1القي يييية  

 تيييييا ن أذ   يييييوذجي  أو 

 ثر م    ياذ   اتشيا أا

حت يييياو وجييييول الكيييي   

 بيالقوا ت ال اليية    يوذ 

Altman Z- Score  ،

 ،P- Score و  يييييييوذ 

 -Beneish M، و  يوذ 

 Score    لييييييى وجييييييول 

 ( عييدا ذليي .0الكيي ، و 

أو وجييييول  أذ مييييت    

أومعيياال للسييمة السييابقة 

 .(عدا ذل 0( و  1 

Jiang et al., 2010; 

Vermeer et al., 2013; 

Sun, 2015; Maffei et al., 

2020; Li  et al., 2020; 

Oradi et al., 2020; 

2018زاى،    

 

 

 

 

 

 أذ مراقب 

ال سابا  

ال عدو بش ك 

 اإلست را ية

GCO 

 

 تابع

مراقيييب أك يكيييوك تقرير

قيد تيت تعديليه، ال سابا  

سيييييواا ب فيييييافة فقييييير  

تخي  اإلسيت را ية فييى 

التقرييييييير المويييييييف، أو 

مت    بسبب   بداا  أذ

 .اإلست را ية

ا تكيييييير وه يييييى ي خييييي  

( فيييى حالييية  ذا 1القي ييية 

ايييييياك تقرييييييير مراقييييييب 

ال سييابا  معييدسب بسييبب 

( عيييدا 0اإلسيييت را ية و 

 ذل .

 

 

Vermeer etal., 2013; 

Sun, 2015, Li  et al., 

2020; Liu & Huang, 

2020, Oradi et al., 2020 

 

 

 

 
 

 أذ مراقب 

ال سابا  

ال عدو بش ك 

 تابع

مراقيييب أك يكيييوك تقرير

قيد تيت تعديليه، ال سابا  

سيييييواا ب فيييييافة فقييييير  

ا تكيييييير وه يييييى ي خييييي  

( فيى حالية  ذا 1  القي ية

ايييييياك تقرييييييير مراقييييييب 

Sun, 2015; Rasmini & 

Masdiantin, 2018; Oradi 

et al., 2020 
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 المرجع قياسه توصيفه نوعه المتغير

 اإلست را ية فى

 التالية السمة

GCO _ 

AFTER 

تخي  اإلسيت را ية فييى 

التقرير المويف أو  بيداا 

ميييييييت    بسيييييييبب   أذ

اإلسييت را ية فييى السييمة 

 التالية لسمة اإلختبا .

ال سييابا  معييدسب بسييبب 

اإلسيييت را ية فيييى السيييمة 

التالييييية لسييييمة اإلختبييييا  

 (عدا ذل .0و 

 

 

 الصماعة  وع

IND 
 معدو

الصماعة ال  يز  لمشيا  

 الشراة الر يسى.

ا تكيييييير وه يييييى ي خييييي  

( فييى حاليية  ذا 1  القي يية

الشييييييييييييييراة  تاا يييييييييييييي

متخصصيية فييى ةييماعة 

 (عدا ذل .0معيمة و 

Maffei et al., 2020 

ل جة مل وسية 

 األةوو

TANG 

 معدو

مقيييييييياة لكثافييييييية  أة 

ال يييييياو يعكييييييل  سييييييبة 

األةييييييييوو اإل تاجييييييييية 

ال  لوايييييييية للشييييييييراة، 

للييييت كت فييييى  ويسييييتخد 

فييييرس اإلسييييتث ا  فييييى 

 األةوو الثابتة

بمسييبة  ج ييالى األةييوو 

الثابتيييية ال ل وسيييية  لييييى 

 ج ييييالى األةييييوو فييييى 

  هاية السمة ال الية.

Sun, 2015; Li  et  al., 

2020 

 

 

 

 حجت الشراة

SIZE 
  قابى

 حييييييييدذ الخصييييييييا   

التشيييييييييكيلية ال  ييييييييييز  

للشراة التى ت يدل قيد   

و اقة الشراة، ال تولد  

ميييي  ال ييييوا ل البشييييرية 

وال اليييية والتكمولوجيييية 

بالشيييراة والتيييى تسييياعد 

علييييى ت قيييييي  أهيييييدافها 

وغير ال اليية فيى ال الية 

األجييييييييييييل القصييييييييييييير 

والطوييييييل   وال توسييييي 

وخليييي  ميييييز  تمافسييييية 

و مييت   حصيية سييوقية 

أابيير ميي  سييوت ال مييتن 

والتى يتت اإلعت ال عليها 

لت سيييييييييييير اإلختييييييييييييا  

ال  اسيييبى بيييي  البيييدا ل 

ال رتبطة بوظي ة القياة 

ول جييييييييية اإلفصيييييييييا  

 ال  اسبى.

باللوغييييييا يتت الطبيعييييييى 

إلج ييالى القي يية الدفترييية 

 ألةوو.ل

Jiang et al.,  2010; Ver-

meer et al., 2013; Maf-

fei et al., 2020;  زاى  

،2018  

 

 ع ر الشراة

AGE 
  قابى

فتر  وجيول الشيراة فيى 

السوت وهيى ال تير  بيي  

ت سيييييل الشييييراة حتييييى 

اإلختبيييييا  م يييييل  سيييييمة

 .الد اسة

باللوغييييييا يتت الطبيعييييييى 

لعييييييدل السييييييموا  مميييييي  

ت سييييل الشيييراة وحتيييى 

 .الد اسةسمة 
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 المرجع قياسه توصيفه نوعه المتغير

 الخسا  

LOSS    
  قابى

 ذا حققيييييييييت الشيييييييييراة 

خسيييييا   عييييي  سييييييمتي  

 متتاليتي .

متكير وه ى ي خ  القي ة 

( فييى حاليية أك حققييت 1 

الشيييييراة خسيييييا   عييييي  

( 0سييييمتي  متتيييياليتي  و 

 عدا ذل .

Jiang et al.,  2010; 

Oradi et al., 2020 

 

 نتائج إختبارات فروض البحث 6-2-2-5
كقاعدة لأقةار دحيث يتم رهر هةل العد  وقبرل الفهةل البهديق إذا  %5مستر  معنر ة  لم إست دا 
 ,Akhalumeh؛2017والعلس. وذلهك  ااسهًا عأهك )عبهد الغنهك،  %5 أقق منP-Value رانا  امة 

 (. وذلك عأك النحر التالك: 2017

 ( 1Hالفرض األول للبحث ) نتائج اختبار -أ

أوجه  العهعا الهرية هة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة لهىألة  إذا كانا ستهدف الفةل ا ول اختبار ما 
عأهههك رأ  مةاقهههب الحسهههادات المعهههدل دشهههأن اإلسهههتمةار ة ههههك سهههنة اإلختبهههار لأشهههةكات المقيهههدة دالبررصهههة 

 . و تم اختبار  داإلعتماد عأك نمرذج اإلنحدار الأرجاستك، وهقًا لأمعادلة التالاة:المصة ة
GCOit = β0+ β1 ICMWit +  it  

(، t( ههك السهنة )i( عن رأ  مةاقب الحسهادات المعهدل دشهأن اإلسهتمةار ة لأشهةكة )itGCO : لعبة )حيث
(، و م هق t( هك السنة )i(  وج  الععا الهرية ة هك  الق الةقادة الداخأاة لأشةكة ) itICMW( ولشية

 it .ال طأ العشرائك 

 كالتالك:ورختبار  لم لحر أ  لصاغة هةل العد  

0H: دل تــثثر أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســابات المعــر
 بشأن اإلستمرارية فى سنة اإلختبار فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
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 وتوضح الجداول التالية نتيجة اختبار الفرض 

 

      
من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان  يتعى

  1H ويتل رفض فرض العـد  ومـن ثـل قبـول الفـرض الرئيسـى البـديل   .%5أقق مهن  Fمستر  معنر ة 
أوجه  العهعا لتهالك لهىألة ، وبا%5ويك أقق من مستر  المعنر هة المقبهرل  P- Value = .000 حيث

رأ  مةاقهههب الحسهههادات المعهههدل دشهههأن اإلسهههتمةار ة ههههك سهههنة عأهههك الهرية هههة ههههك  الهههق الةقادهههة الداخأاهههة 
 .  اإلختبار لأشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة

 Wu & Tuttle, 2014; Earley, 2015; Brasel)   ويه   النتاههة لتفهق مهع دعهر الدراسهات السهادقة
et al., 2016; Barr-Pulliam et al., 2020) ،أن وجهرد أوجه  ويهر مايى هد  الباحهث أ عهًا ده

العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة يتةلههب عأاهه  إن فههال أسههعار ا سهههم، وإرلفههاع لكأفههة رأس 
المههههال، و  ههههادة معههههدل دوران اإلدارة، و  ههههادة م ههههاكة ا عمههههال، وعههههد  دقههههة الباانههههات المالاههههة المنشههههررة، 

التقهار ة المالاهة، وإن فهال القهدرة عأهك التنبهى دا ربهاح واإلسهتدامة، ممها يتةلهب  وإن فال مستر  شفا اة
 عأا  لعديق مةاقب الحسادات لةأ   هك لقة ة  عن السنة التك حدث هيها أ  من أوج  الععا الم كررة.
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 (2Hر الفرض ال انى للبحث )نتائج اختبا -ب
 عا الهرية هة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة لهىألةأوج  الع  ستهدف الفةل ال انك اختبار ما إذا كانا

دة لأشهةكات المقيهه عأهك رأ  مةاقهب الحسهادات المعهدل دشهأن اإلسهتمةار ة هههك السهنة التالاهة لسهنة اإلختبهار
 اة:. و تم اختبار  داإلعتماد عأك نمرذج اإلنحدار الأرجاستك، وهقًا لأمعادلة التالدالبررصة المصة ة

GCO_AFTERit = β0+ β1 ICMWit +  it 

( iعن رأ  مةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلسهتمةار ة لأشهةكة )( itGCO_AFTER : لعبة )حيث
(  وجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة  itICMW( (، ولشههيةtالتالاههة لسههنة اإلختبههار) هههك السههنة

 ال طأ العشرائك. it   (، و م قt( هك السنة )iالداخأاة لأشةكة )
 لحر أ  لصاغة هةل العد  كالتالك:ورختبار  لم 

0H: لمعدل اتثثر أوجه الضعف الجوهرية فى هيكل الرقابة الداخلية على رأى مراقب الحسابات ر
 صرية.ة المبشأن اإلستمرارية فى السنة التالية لسنة اإلختبار فى الشركات المقيدة بالبورص

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:
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 يتعى من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسة حيهث كهان
  2Hويتل رفض فرض العـد  ومـن ثـل قبـول الفـرض الرئيسـى البـديل  .  %5أقق مهن  Fمستر  معنر ة 

أوجه  العهعا لتهالك لهىألة ، وبا%5ويك أقق من مستر  المعنر هة المقبهرل  P- Value = .000حيث 
السههنة رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك عأههك الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة 

 .   لأشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة التالاة لسنة اإلختبار

 ;Tuckman & Chang, 1991 ; Rosner, 2003)وي   النتاهة لتفق مع دعر الدراسات السادقة
Leone & VanHorn, 2005; Jonas et al., 2006; Ashbaugh-Skaife et al., 2009; 

Vermeer etal., 2013; Khairul et al., 2016; Feng, 2020) ،  ويهر مايى هد  الباحهث أ عهًا
أن ينا  العديد من المىشةات التهك لعبهة عهن أوجه  ضهعا جرية هة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة، لهعهق د

المةاجع يبد  رأ  معدل هك لقة ة  دشأن اإلستمةار ة عن السنة الحالاة، وهك ا غأب  ظق لأأليةيها عأهك 
يهرت خهالل السهنة رأ   لأسنة التالاة لسنة حدوث أوج  العهعا الهرية هة نظهةًا لصهعربة إصهالح يه   الع

 التالاة. 
 فى سنة اإلختبار ( الخاص بنوق الصناعةa1Hرعى )نتائج اختبار الفرض الف -ج

اختبههار مهها إذا كههان لههأألية أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة  a1H سههتهدف الفههةل الفةعههك 
الداخأاهة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعهدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك سهنة اإلختبههار   تأهها دهه ختالف نههرع 

و ههههتم اختبههههار  داإلعتمههههاد عأههههك نمههههرذج اإلنحههههدار  الصههههناعة هههههك الشههههةكات المقيههههدة دالبررصههههة المصههههة ة.
 أمعادلة التالاة:الأرجاستك، وهقًا ل

GCOit = β0+ β1 ICMWit+ β2  IND+ β3 (IND* ICMWit) +  it 

عن متغية لفاعأك لنرع الصناعة مع أوج  الععا الهرية ة دالةقادة  )itIND* ICMW(: لعبةحيث
 .الداخأاة، وباقك المتغيةات كما لم لعة فها سأفاً 

 ورختبار  لم لحر أ  لصاغة هةل العد  كالتالك:
0H :ات  يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســاب

ــى الشــركات المقيــدة ــوق الصــناعة ف ــاختالف ن ــار ب ــى ســنة اإلختب ــدل بشــأن اإلســتمرارية ف  المع
 بالبورصة المصرية.
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 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:

 

 
 
 

      

 يتعى من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسة حيهث كهان
ــل رفــض الفــرض .  %5أقههق مههن  Fمسههتر  معنر ههة  ــد  ومــن ث ــول فــرض الع ــتل قب ، والمتغيههة   a1Hوي

مسهتر  المعنر هة  ويهك أربهة مهن P- Value = .601غيهة معنهر ، حيهث  IND *ICMWالتفهاعأك 
 .%5المقبرل 

 فى سنة اإلختبار ( الخاص بدرجة ملموسية األصولb1Hرعى )نتائج اختبار الفرض الف -د
اختبههار مهها إذا كههان لههأألية أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة  b1H سههتهدف الفههةل الفةعههك 

الداخأاة عأك رأ  مةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلستمةار ة ههك سهنة اإلختبهار   تأها ده ختالف درجهة 
ار و تم اختبار  داإلعتماد عأك نمرذج اإلنحد مأمرساة ا صرل هك الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة.

 وهقًا لأمعادلة التالاة: الأرجاستك،
GCOit = β0+ β1 ICMWit + β2 TANG+ β3 (TANG* ICMWit) +  it 
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مههع أوجهه  العههعا  لدرجههة مأمرسههاة ا صههرلعههن متغيههة لفههاعأك )itTANG* ICMW(: لعبههةحيــث
 . الهرية ة دالةقادة الداخأاة، وباقك المتغيةات كما لم لعة فها سأفاً 

 العد  كالتالك:ورختبار  لم لحر أ  لصاغة هةل 
0Hات :  يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســاب

 المعــدل بشــأن اإلســتمرارية فــى ســنة اإلختبــار بــاختالف درجــة ملموســية األصــول فــى الشــركات
  المقيدة بالبورصة المصرية.

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:

 

 

      
يتعى من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان 

ــل رفــض الفــرض .  %5أقههق مههن  Fمسههتر  معنر ههة  ــول فــرض العــد  ومــن ث ــتل قب ، والمتغيههة   b1Hوي
مسهتر  المعنر هة  ويك أربة مهن P- Value = .158غية معنر  ، حيث  TANG*ICMWالتفاعأك 
 .%5المقبرل 
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 إلختبارفى السنة التالية لسنة ا ( الخاص بنوق الصناعةa2Hنتائج اختبار الفرض الفرعى ) -ه
اختبههار مهها إذا كههان لههأألية أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة  a2H سههتهدف الفههةل الفةعههك 

ا الداخأاههة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك السههنة التالاههة لسههنة اإلختبههار   تأهه
و ههتم اختبههار  داإلعتمههاد عأههك نمههرذج دهه ختالف نههرع الصههناعة هههك الشههةكات المقيههدة دالبررصههة المصههة ة. 

 رجاستك، وهقًا لأمعادلة التالاة:اإلنحدار الأ

GCO_AFTERit = β0+ β1 ICMWit+ β2 IND+ β3 (IND* ICMWit) + it 

عن متغية لفاعأك لنرع الصناعة مع أوج  الععا الهرية ة دالةقادة  )itIND* ICMW(: لعبةحيث
 .الداخأاة، وباقك المتغيةات كما لم لعة فها سأفاً 

 ورختبار  لم لحر أ  لصاغة هةل العد  كالتالك: 
0Hات :  يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســاب

لشـركات االمعدل بشأن اإلستمرارية فى السنة التالية لسنة اإلختبار باختالف نوق الصـناعة فـى 
 المقيدة بالبورصة المصرية. 

 ول التالاة نتاهة اختبار الفةل:ولرضى الهدا
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يتعى من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان 
والمتغية التفاعأك   a2Hويتل قبول فرض العد  ومن ثل رفض الفرض .  %5أقق من  Fمستر  معنر ة 

IND *ICMW  غيهة معنهر ، حيهثP- Value = .699 معنر هة المقبهرل ويهك أربهة مهن مسهتر  ال
5%. 

ة لســنة فــى الســنة التاليــ ( الخــاص بدرجــة ملموســية األصــولb2Hنتــائج اختبــار الفــرض الفرعــى ) -و
 اإلختبار

اختبههار مهها إذا كههان لههأألية أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة  b2H سههتهدف الفههةل الفةعههك 
ا الداخأاههة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك السههنة التالاههة لسههنة اإلختبههار   تأهه

 و هتم اختبهار  داإلعتمهاد عأهكد ختالف درجة مأمرساة ا صرل هك الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة. 
 حدار الأرجاستك، وهقًا لأمعادلة التالاة:نمرذج اإلن

GCO_AFTERit = β0+ β1 ICMWit+ β2  TANG+ β3 (TANG* ICMWit)  +  it 

مههع أوجهه  العههعا  لدرجههة مأمرسههاة ا صههرلعههن متغيههة لفههاعأك )itTANG* ICMW(: لعبههةحيــث
 . الهرية ة دالةقادة الداخأاة، وباقك المتغيةات كما لم لعة فها سأفاً 

 لم لحر أ  لصاغة هةل العد  كالتالك:ورختبار  
0Hات :  يختلــف تــأثير أوجــه الضــعف الجوهريــة فــى هيكــل الرقابــة الداخليــة علــى رأى مراقــب الحســاب

صول فى المعدل بشأن اإلستمرارية فى السنة التالية لسنة اإلختبار باختالف درجة ملموسية األ
   الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
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 الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:ولرضى 

 

 

 
يتعى من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان 

ــل رفــض الفــرض .  %5أقههق مههن  Fمسههتر  معنر ههة  ــول فــرض العــد  ومــن ث ــتل قب ، والمتغيههة   b2Hوي
تر  المعنر هة ويهك أربهة مهن مسه P- Value = .333غية معنهر ، حيهث  TANG*ICMWالتفاعأك 
   .%5المقبرل 

ن ة فـى حالـة المتليـرين المعـدليعلى العالقة الرئيسية محـل الدراسـ إدخال المتليرات الرقابيةنتائج  -ز
 معًا فى سنة ا ختبار

 (; Vermeer et al., 2013; Maffei et al.,   Jiang et al., 2010 لرصهأا دعهر الدراسهات
أوج  العهعا إلك وجرد لأألية إلختالف حهم الشةكة، وك لك عمة الشةكة عأك العالقة بين  ، (2020

الهرية هههة ههههك  الهههق الةقادهههة الداخأاهههة عأهههك رأ  مةاقهههب الحسهههادات المعهههدل دشهههأن اإلسهههتمةار ة ههههك سهههنة 
 مأمرسههههاة الصههههناعة، ودرجههههة نههههرع)معههههًا  المعههههدلين ، هههههك ظههههق وجههههرد المتغيههههة نختبههههار هههههك الشههههةكاتاإل

 المتغيهههة ن حالهههة ههههك الدراسهههة محهههق الةئاسهههاة العالقهههة عأهههك الةقاباهههة المتغيهههةات و هههتم إدخهههال ا صهههرل(.
 ارختبار، عأك النحر التالك: سنة هك معاً  المعدلين
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a1Q:  يههق يههىألة حهههم الشههةكة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك سههااق العالقههة
الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة ورأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل التأألية ههة بههين أوجهه  العههعا 

  دشأن اإلستمةار ة هك سنة اإلختبار هك الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة؟

a2Q:  يههق يههىألة عمههة الشههةكة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك سههااق العالقههة
 الههق الةقادههة الداخأاههة ورأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل التأألية ههة بههين أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك 

 دشأن اإلستمةار ة هك سنة اإلختبار هك الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة؟

  ، وهقًا لأمعادلة التالاة:كنحدار الأرجاستعتماد عأك نمرذج اإلداإل او تم اختباري
GCOit = β0+ β1 ICMWit+ β2 IND+ β3 (IND* ICMWit) + β4 TANG+ β5 
(TANG* ICMWit) + β6 SIZE+ β7 AGE +  it 

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:
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من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان  يتعى
ويهك أقهق مهن  000Value = . -P حيث  1H الفةل الةئاسك  قبول. و%5أقق من  Fمستر  معنر ة 

عأههك أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة ، وبالتههالك لههىألة %5مسههتر  المعنر ههة المقبههرل 
، مهههع عهههد  وجهههرد لهههأألية لأمتغيهههةات مةاقهههب الحسهههادات المعهههدل دشهههأن اإلسهههتمةار ة ههههك سهههنة اإلختبهههار  رأ

 -P غيهة العمهة حيهث، وكه لك مت P- Value = .565 الةقاباهة، حيهث متغيهة الحههم غيهة معنهر  حيهث

Value = .889  5ويك أربة من مستر  المعنر ة المقبرل%. 

ن ة فـى حالـة المتليـرين المعـدليعلى العالقة الرئيسية محل الدراس إدخال المتليرات الرقابيةنتائج  -ح
 معًا فى السنة التالية لسنة ا ختبار

إلهك وجهرد (  ;Li et al., 2020; Oradi et al., 2020 Sun, 2015 لرصهأا دعهر الدراسهات 
أوجه  العهعا الهرية هة ههك  الهق لأألية إلختالف حهم الشةكة، وك لك عمة الشةكة عأك العالقهة بهين 

ار ههك ختباإل لسنة التالاة السنةالةقادة الداخأاة عأك رأ  مةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلستمةار ة هك 
 و تم إدخال ا صرل(. مأمرساة الصناعة، ودرجة نرع)معًا  المعدلين ، هك ظق وجرد المتغية نالشةكات
 التالاهة السهنة ههك معاً  المعدلين المتغية ن حالة هك الدراسة محق الةئاساة العالقة عأك الةقاباة المتغيةات

 ارختبار، عأك النحر التالك:   لسنة
b1Q:  سههااق العالقههة يههق يههىألة حهههم الشههةكة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة هههك

التأألية ههة بههين أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة ورأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن 
 اإلستمةار ة هك السنة التالاة لسنة اإلختبار هك الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة؟
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b2Q: ك سههااق العالقههة يههق يههىألة عمههة الشههةكة عأههك رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة ههه
التأألية ههة بههين أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة ورأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن 

 اإلستمةار ة هك السنة التالاة لسنة اإلختبار هك الشةكات المقيدة دالبررصة المصة ة؟

    لتالاة:، وهقًا لأمعادلة اكنحدار الأرجاستعتماد عأك نمرذج اإلداإل او تم اختباري
GCO_AFTERit = β0+ β1 ICMWit+ β2  IND+ β3 (IND* ICMWit) + β4  TANG+ 

β5 (TANG* ICMWit) + β6 SIZE+ β7 AGE +  it 

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:
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ن من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسة حيث كا يتعى 
ويهك أقهق مهن  000ue = .Val -P حيث  2H الفةل الةئاسك  قبول. و%5أقق من  Fمستر  معنر ة 

عأههك أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة ، وبالتههالك لههىألة %5مسههتر  المعنر ههة المقبههرل 
أألية ، مهع عهد  وجهرد لههك السنة التالاة لسنة اإلختبهارمةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلسهتمةار ة   رأ

تغيهة العمهة م، وكه لك  P- Value = .091 لأمتغيهةات الةقاباهة، حيهث متغيهة الحههم غيهة معنهر  حيهث
 %.5ويك أربة من مستر  المعنر ة المقبرل  P- Value = .613 حيث

 اإلضافىالتحليل  6-2-2-6
إضههاهة متغيههة رقههابك جديهههد يههر لحقيههق الشههةكة خسههائة عههن سههنتين متتهههاليتين  كالباحههث عأهه سههاعتمد

)LOSS( .1  و اما يأك نتائح إختبار الفةضينH  ،)2H) .هك ظق التحأيق اإلضاهك 

 الحالة األولى:
GCOit = β0+ β1 ICMWit+ β2 IND+ β3 (IND* ICMWit) + β4 TANG+ β5 
(TANG* ICMWit) + β6 SIZE+ β7 AGE + β8 LOSS + it 

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:
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من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان  يتعى
ويهك أقهق مهن  000Value = . -P حيهث  1H . وقبرل الفهةل الةئاسهك %5أقق من  Fمستر  معنر ة 

عأههك أوجهه  العههعا الهرية ههة هههك  الههق الةقادههة الداخأاههة ، وبالتههالك لههىألة %5مسههتر  المعنر ههة المقبههرل 
، مهههع عهههد  وجهههرد لهههأألية لأمتغيهههةات مةاقهههب الحسهههادات المعهههدل دشهههأن اإلسهههتمةار ة ههههك سهههنة اإلختبهههار  رأ

 -P ، وكه لك متغيهة العمهة حيهث P- Value = .633 الةقاباهة، حيهث متغيهة الحههم غيهة معنهر  حيهث

Value = .846   ومتكير الخسا   حي ،P- Value = .774  ويك جماعهها أربهة مهن مسهتر  المعنر هة
 .%5المقبرل 

 الحالة ال انية:
GCO_AFTERit = β0+ β1 ICMWit+ β2 IND+ β3 (IND* ICMWit) + β4 TANG+ β5 

(TANG* ICMWit) + β6 SIZE+ β7 AGE + β8 LOSS +  it 

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل: 
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يتعههى مههن الهههداول السههادقة أن النمههرذج معنههر  و عتمههد عأاهه  إلختبههار العالقههة محههق الدراسههة حيههث  
ويهك  000ue = .Val -Pحيهث   2H. وقبهرل الفهةل الةئاسهك  %5أقهق مهن  Fرهان مسهتر  معنر هة 

ة أوج  الععا الهرية ة هك  الق الةقادهة الداخأاه، وبالتالك لىألة %5أقق من مستر  المعنر ة المقبرل 
هههك السههنة التالاههة لسههنة اإلختبههار، مههع عههد  وجههرد رأ  مةاقههب الحسههادات المعههدل دشههأن اإلسههتمةار ة عأههك 

، وكه لك متغيهة  P- Value = .071لأألية لأمتغيةات الةقاباة، حيهث متغيهة الحههم غيهة معنهر  حيهث 
ويك جماعها أربة من  P- Value = .473ومتغية ال سارة حيث  P- Value = .728العمة حيث 

 .%5مستر  المعنر ة المقبرل 

 تحليل الحساسية 6-2-2-7
  الههق هههك الهرية ههة العههعا ك لغييههة كة قههة  اههاس المتغيههة المسههتقق ويههر أوجهه الباحههث عأهه سههاعتمد

عأهك عمأاهة إعهداد  شهية لرجهرد خأهق ههك لصهمام ولشهغيق  الهق الةقادهة الداخأاهة الداخأاة، وال    الةقادة
التقار ة المالاة دحيث  لرن ينا  إملاناة معقرلهة أن التحة فهات الهرية هة ههك القهرائم المالاهة السهنر ة لهن 
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 اخأاهةالد الةقادة  الق هك الهرية ة الععا أوج   ااس ولم يتم منعها أو إرتشاهها هك الرقا المناسب.
( إذا كهههان نهههرع الهههةأ  ههههك لقة هههة مةاقهههب 1) أخههه  القامهههة كمتغيهههة ويمهههك،  ICMWدهههالةمز  لههه  و ةمهههز

وذلههك  ااسههًا عأههك ) كههك،  (عههدا ذلههك.0الحسههادات متحفظههًا أومعارسههًا لأسههنة السههادقة لسههنة اإلختبههار، و)
 ;Jiang et al., 2010; Vermeer et al., 2013; Sun, 2015; Li et al., 2020؛2018

Maffei et al., 2020; Oradi et al., 2020.) 

 ( فى ظل تحليل الحساسية1H(   )2Hاختبار الفروض ) وفيما يلى نتائج

 (1H)للبحث  األولالفرض  اختبار نتائج -أ

 ، وهقًا لأمعادلة التالاة:كنحدار الأرجاستعتماد عأك نمرذج اإلداإل ي ا الفةل لم اختبار
GCOit = β0+ β1 ICMWit +  it 

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:

 

 

 
كان  من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسة حيث يتعى

ويك أقق من  000ue = .Val -P حيث  1H . وقبرل الفةل الةئاسك%5أقق من  Fمستر  معنر ة 
 .%5مستر  المعنر ة المقبرل 

 



 ......... يكل الرقابة الداخليةهدراسة واختبار أثر أوجه الضعف الجوهرية في                          هاين خليل فرجد/ 

    

  41  

 

 (2Hنتائج اختبار الفرض ال انى للبحث ) -ب
 ، وهقًا لأمعادلة التالاة:كنحدار الأرجاستعتماد عأك نمرذج اإلداإل ي ا الفةل لم اختبار

GCO_AFTERit = β0+ β1 ICMWit +  it 

 ولرضى الهداول التالاة نتاهة اختبار الفةل:

 

 

 
 

من الهداول السادقة أن النمرذج معنر  و عتمد عأا  إلختبار العالقة محق الدراسهة حيهث كهان  يتعى
ويهك أقهق  Value -P . =000 حيهث  2H الفهةل الةئاسهك  قبـول.  و%5أقهق مهن  Fمستر  معنر ة 

 . %5من مستر  المعنر ة المقبرل 
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 والجدول التالى يلخص نتائج اختبار الفروض:

 
 والتوصيات ومجا ت البحث المقترحةالنتائج  6-3

استهدف البحث دراسة واختبار العالقة بين أوجه  العهعا الهرية هة ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة ورأ  
لتطبيق امةاقب الحسادات المعدل دشأن اإلستمةار ة هك سنة إصدار القرائم المالاة والسنة التالاة لها، مع 

 المصة ة.عأك الشةكات المقيدة دالبررصة 

مهايك أوجه  العهعا  عأهك السـثال األولوركز البحث عأك اإلجادة عأك مهمرعة من ا سالأة، ركز 
عأهك لقيهام أوجه   2013المعهدل  COSOالهرية ة هك  الهق الةقادهة الداخأاهة وأألهة صهدور لقة هة لهنهة 

لعهدد  حيهث إلعهىولهم اإلجادهة عأهك يه ا السهىال نظة هًا،  الععا الهرية ة هك  الهق الةقادهة الداخأاهة؟،
الدراسهات التهك لناولها هههم ولحأيهق أوجه  العهعا ههك  الهق الةقادهة الداخأاهة، ولصهناة أوجه  العهعا 

صهدور لقة هة ، خاصهة دعهد الهرية ة، ومسالرلاة اإلدارة عن لصمام ولشغيق  الهق هعهال لأةقادهة الداخأاهة
 . 2013المعدل  COSOلهنة 

حسهادات ههك هههم أوجه  العهعا الهرية هة وأألةيها عأهك مهاير دور مةاقهب العأهك  السثال ال انىوركز 
وجههرد  حيهث إلعهى ولهم اإلجادههة عأهك يه ا السهىال نظة ههًا،لقة هة ، وعأهك مقهدرة الشههةكة عأهك اإلسهتمةار؟، 

دور لمةاقههب الحسههادات هههك ههههم إسههتةالاهاات الشههةكة لأتعههةف عأههك أوجهه  العههعا الهرية ههة بههها. كمهها 
د أوجهه  العههعا الهرية ههة عأههك كههق مههن الشههةكة ورأ  مةاقههب لرصههأا الدراسههات إلههك وجههرد لههأألية لرجههر 

الحسههههادات هههههك لقة ههههة  عههههن أوجهههه  العههههعا الهرية ههههة خاصههههة  امهههها يتعأههههق دمههههد  مقههههدرة الشههههةكة عأههههك 
لداخأاهة اإلستمةار، وير ما عد لطررًا كبيةًا هك مسالرلاات كق من اإلدارة ومةاقب الحسهادات لهها  الةقادهة ا

 هك التقار ة المالاة لأشةكات. بهدف   ادة المصدا اة وال قة
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ولهم  مهايك مسهالرلاات مةاقهب الحسهادات عنهد لقيهام إهتهةال اإلسهتمةار ة؟، عأهك  السثال ال الـثوركهز 
دراسهههة مهههد  مالءمهههة لطبيهههق اإلدارة لفهههةل اإلجادهههة عأهههك يههه ا السهههىال نظة هههًا، حيهههث إلعهههى أن عأاههه  
 ا  ظههةوف أوأحههداث مةلبطههة دم ههاكة النشههاط،اإلسههتمةار ة عنههد إعههداد القههرائم المالاههة، ومهها إذا كانهها ينهه

وجمهع ا دلهة الكا اههة والمالئمهة المتعأقههة دأحهداث أو ظهةوف قههد لهىد  إلههك وجهرد شهك جههرية  ههك مقههدرة 
الشههههةكة عأههههك اإلسههههتمةار، والمناقشههههة مههههع اإلدارة وهحهههه  خطههههة اإلدارة لأتغأههههب عأههههك أ  أمههههرر لتعأههههق 

رة حهداث أو الظهةوف المتعأقهة داإلسهتمةار ة وخطهة اإلداد ستمةار الشهةكة، وكه لك هحه  لقيهام اإلدارة لأل
 لمراجهتها، والرهاء به   المسالرلاات دشلق مستمة.

مهايك إجهةاءات المةاجعهة ههك حالهة إرتشهاف أحهداث أو ظهةوف لهىألة عأهك عأهك  السثال الرابـعوركز 
ًا خطهة اإلدارة بنهاءفح  ولم اإلجادة عأك ي ا السىال نظة ًا، حيث إلعى ضةورة  اام  د اإلستمةار ة؟،

الشك  عأك لقيامها لفةل اإلستمةار ة، والحصرل عأك أدلة المةاجعة الكا اة والمالئمة لتأريد أو إستبعاد
هك مقدرة الشةكة عأك اإلستمةار، من خالل دراسهة مهد  هاعأاهة خطهط اإلدارة، والحصهرل عأهك إقهةارات 

ههههك ضهههرء أدلهههة المةاجعهههة التهههك حصهههق عأيهههها ملتربهههة مهههن اإلدارة عهههن خططهههها وإجةاءالهههها المسهههتقبأاة. و 
مةاقب الحسادات،  هب أن  مارس المةاقب حلم  الش صك لتحديد مد  وجرد لأرد جرية   اما يتعأق 

 دأحداث أو ظةوف لىد  إلك الشك الهرية  هك مقدرة الشةكة عأك اإلستمةار.

حسهادات لأمقهدرة عأهك مهايك بهدائق الهةأ  ههك ضهرء إسهتنتاجات مةاقهب العأهك السثال الخامس وركهز 
ائم إذا كان ينا  إهصاح كاهك هك القر أن  ولم اإلجادة عأك ي ا السىال نظة ًا، حيث إلعى اإلستمةار؟، 

 المالاهة،  صههدر المةاقهب رأ  غيههة معهدل مههع إضهاهة هقههةة لترجاه  إنتبهها  القهارئ إلههك وجهرد عههد  لأرهد يهها 
ههك مقهدرة الشهةكة عأهك اإلسهتمةار ة، وعنهد  يتعأق دا حداث أو الظةوف والتك لىد  لرجرد شهك جهرية  

  ههادة حههارت عههد  التأرههد مههن وقههرع أحههداث أو ظههةوف جرية ههة لههىألة عأههك إسههتمةار ة الشههةكة، قههد  متنههع 
، المةاقههب عههن إبههداء الههةأ  عأههك القههرائم المالاههة، وإذا كههان ينهها  إهصههاح غيههة كههاهك هههك القههرائم المالاههة

ة تحفظههًا أو معارسههًا هههك لقة ههة . و هههب أن يتعههمن التقة ههة إشههار  صههدر المةاقههب رأ ههًا معههدًر سههراء كههان م
صة حة إلك أن ينا  لأرد يا  قد يىد  إلك شك جهرية  ههك مقهدرة الشهةكة عأهك اإلسهتمةار، وإذا إقتنهع 
 مةاقب الحسهادات دهأن الشهةكة لهن لسهتطاع اإلسهتمةار ههك مزاولهة نشهاكها،  ههب إصهدار رأ هًا معارسهًا إذا

لاهههة قههد أعههدت دههه هتةال اإلسههتمةار ة، وإذا رهعهها اإلدارة كأهههب مةاقههب الحسههادات ههههك رانهها القههرائم الما
 نتاهة لأقيد عأك نطاق المةاجعة. لرساع نطاق لقيامها إلستمةار ة الشةكة،  هب عأا  لعديق لقة ة 

ماير شلق وإلها  العالقة بين أوج  الععا الهرية ة هك  الهق الةقادهة عأك  السثال السادسوركز 
ولم اإلجادة عأك ي ا الداخأاة ورأ  مةاقب الحسادات دشأن اإلستمةار ة هك سنة إصدار القرائم المالاة؟، 

أوجـه الضـعف الجوهريـة فـى هيكـل   وبالتالى تثثر  1H تل قبول الفرض الرئيسىحيث  السىال لطباقااً 
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رأى مراقب الحسابات المعدل بشـأن اإلسـتمرارية فـى سـنة اإلختبـار فـى الشـركات على ة الداخلية الرقاب
 . المقيدة بالبورصة المصرية

ماير شلق وإلهها  العالقهة بهين أوجه  العهعا الهرية هة ههك  الهق الةقادهة عأك  السثال السابعوركز 
 التالاة إلصدار القرائم المالاة؟.الداخأاة ورأ  مةاقب الحسادات دشأن اإلستمةار ة هك السنة 

 أوجــه  وبالتــالى تــثثر   2H تــل قبــول الفـرض الرئيســى حيهث  ولهم اإلجادههة عأهك يهه ا السهىال لطباقاههاً 
رية فـى رأى مراقب الحسابات المعدل بشـأن اإلسـتمراعلى الضعف الجوهرية فى هيكل الرقابة الداخلية 

 . فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية السنة التالية لسنة اإلختبار

وفــى ضـــوء أهـــداف البحـــث وحــدود  ومشـــكلته ومـــا إنتهـــى إليـــه مــن نتـــائج فـــى شـــقيه النظـــرى 
 والتطبيقى  يوصى الباحث بمايلى:

ضةورة إيتما  الههات المهناة هك مصة دالتةكيز عأك نشة الرعك بين الشةكات عن أيماهة  الهق  -
 الةقادة الداخأاة وأيداه .

ساع دور مةاقب الحسادات هك مصة لاشتمق عأك التركيهد عأهك إهصهاح اإلدارة عهن مهد  هعالاهة لر  -
  الق الةقادة الداخأاة هك لقة ة خاص.

اإليتمههها  داإلهصهههاح عهههن وكشههها أوجههه  العهههعا الهرية هههة ههههك  الهههق الةقادهههة الداخأاهههة مهههن جانهههب  -
 لها هك القرائم المالاة. الشةكات المقيدة دالبررصة بهدف سةع  إل اذ اإلجةاءات التصحاحاة

ليرارهههب التعهههديالت ههههك المعاهههار الهههدولك  570ضهههةور  لعهههديق المعاهههار المصهههة  لتسهههتمةار ة رقهههم  -
 المناظة، وبما يالئم بيالة الممارسة المهناة هك مصة.

 عقهههد مهههىلمةات ونهههدوات لرعاهههة لأمسهههت مة ن والمحأأهههين المهههاليين لمراربهههة التغيهههةات الدولاهههة ههههك مهنهههة -
 لعأهه  مههن المفيههد أن لكههرن لحهها إشههةاف ييالههة الةقادههة المالاههة وإدارة البررصههة المصههة ةالمةاجعههة، و 

 ومعاونة أقسا  المحاسبة دالهامعات الحلرماة المصة ة. 

 وفى ضوء ماسبق يقترح الباحث المجا ت البح ية التالية مستقباًل:

 أألة اإلهصاح عن أوج  الععا الهرية ة هك  الق الةقادة الداخأاة عأك جردة المةاجعة الداخأاهة  -
 دراسة لهة باة. –

العالقهههة بهههين جهههردة حلهههم مةاقهههب الحسهههادات عأهههك اإلسهههتمةار ة وأداء الشهههةكات المقيهههدة دالبررصهههة   -
 المصة ة.
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اهههة عأهههك ل طهههاط إجهههةاءات أألهههة اإلهصهههاح عهههن أوجههه  العهههعا الهرية هههة ههههك  الهههق الةقادهههة الداخأ  -
 دراسة لهة باة. -المةاجعة

أألة اإلهصاح عن أوج  العهعا الهرية هة عأهك لحسهين درجهة اإللتهزا  الحهركمك لأشهةكات المقيهدة   -
 دالبررصة المصة ة.

 -أألههة هعالاههة  الههق الةقادههة الداخأاههة هههك ظههق الباانههات العهه مة عأههك ل طههاط إجههةاءات المةاجعههة  -
 دراسة لهة باة. 

 مراجع ال
 العربية بالللة أوً : المراجع
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