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 البحث ملخص
أثر ممارسة  مرقبةا قسابةا ال سف اةذ قسةعلى  ففةت  فا  ة   ة   استهدف البحث دراسة واختبار

ا ةة  قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   الأثةةر  ةة م مةة  لحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال الباةة ل سةة   قس ا ةة  قس امةة  سفربكشةةذ 
ففةةت لةةعل قس  بةة   ال سةة  مةة  لةة    رقسةة   Moderating Variablesقسماسوةة   ميغاةةُر  مي ةة سا  

ةة  ال يُرحوةة    قس اةةذ قسةةعلى  سةة   ةة ثار وتوصللا البحللث  لللل حللا التحليللا ا ساسللل   للل     نظُر
ففت  فةا ا مرقبةا قسابةا ال  ة   شةذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة   الأ  ممارسة  مرقبةا  ل ومعنوي  يجاب

قسابا ال سف اذ قسعلى  قسيماف  ال مام ألسف ب قسمىابشال قسمفي ح  أ   إست  شذ قسغب  اسم قلم 
ل باإليجلام  ممارس  مرقبا قسابا ال سف اذ قسعلى  قسفر ي  الأ  لعق قسية ثار  بدرجة  كبرقسماسو  

ماسوة   كة م مة  لحةرا مرقبةا قسابةا ال الباة ل سة   قس ا ة  قس امة  سفربا ة  قسباختالف  يختلف والمعنوي 
   كة م مة  لحةرا مرقبةا قسابةا ال الباة ل سةكما توصلت الدراسة للل حلا التحليلا اإليلالل  لل     

سوة  سم قلم قسما شةذ قسغةب  ةاففت  فا  ة   ة   ومعنويا    يجابيا  قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  يؤثرق   ثارقم 
 و خيللرا  توصلللت ة  سةةوال قس  بةة  قسرلوبةةو  ماةة قس رقسةة   ال سةة  فىةة  م اسيي مةةا  ميغاةُر  ربةةا اا   

 قساباسةو   افاةة نيةال  إلياةار قسفةرالي  ة   ةة إسةت ق فةال الدراسلة  للل حلا تحليلا الحةاسلية 
 نيةال   افاةة     يشار ما الل  نيال  إلياار قسفرالي     ة قسيافاة قألساس   مع كحارا( )  رج 
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Auditor Experience and its Registration with the Financial 

Regulatory Authority as Determinants of the Relationship 

between Brainstorming practices and his Efficiency                 

 in Detecting Fraud in Financial Statements:                         

An Experimental Study 

Abstract 
 

The purpose of this paper is to study and examine the impact of 
brainstorming on the auditor efficiency in detecting fraud in the financial 
statements. In addition, the study investigated the impact of auditor experience 
and its registration with the Financial Regulatory Authority as moderating 
variables on the previous relationship, through a theoretical and experimental 
study. The researcher concludes that under the fundamental analysis, 
brainstorming has a significant positive impact on the auditor efficiency in 
detecting fraud in the financial statements, and this significant positive impact 
varies according to auditor experience and its registration with the Financial 
Regulatory Authority. The results also showed that under the additional 
analysis, (a) auditor experience has a significant positive impact on auditor 
efficiency in detecting fraud in the financial statements; (b) auditor registration 
with the Financial Regulatory Authority has a significant positive impact on 
auditor efficiency in detecting fraud in the financial statements. Finally, the study 
indicated that under the sensitivity analysis, the results of the sensitivity 
analysis largely agree with the results of the fundamental analysis. This indicates 
that the results of the sensitivity analysis largely support the results of the 
fundamental analysis. 

Keywords: Brainstorming; Detecting Fraud in Financial Statements; Auditor 
Experience; Auditor Registration with the Financial Regulatory Authority. 
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 مقدمة البحث  -1
 الغللشُفةال قسماسوةة  قسرةاةةرا المةةا   لةةا مةة  إ ةة د القن وةةار قس  ية  مةة  قسشةةر ال   بةةحا أ ل قسيار 

 ثمةة  قسمييمةةع  ةة  قسيمةةاُرر قسماسوةة   شةةوة فةةال  ال ةة  ال وفةة  قسمرقج ةة  يلل ف ةة  قسمةة قلم قسماسوةة   إسةةت 
 ق أالسُ      م ى  قسمااسةا  القسمرقج ة    كشف الغشقسمر اط    ا  شوة لاص  الم  ثم  م  أصاح 

ح لىةةةاط  طةةة ر مفمةةة د  ةةة  ق يةةةال قسمىظمةةةال قسم ىوةةة   ةةة   ةاةةةر مةةة   ال  قس ةةةاسم   ومةةةا يي فةةة  الأصةةةا
ق  ي ضوح مب  سو  مرقبا قسابا ال  ش   قسغب فى  مرقج   قسم قلم قسماسو   ال ة  ار إراةا قل  ة  لةع

 ( Donelson et al. 2021قسش   فى  قسقوال   مفو  مرقج   قسم قلم قسماسو  )

  نة   اةرم مي مة    قسةط  القحة   الغلش (ISA No. 240راجعلة اللدولل  م يار الم وقد عرف
قع أال أكةر م   ا  قإل قرا أال قسمب  س   ف  قسا  م   أال قس امفا  أال طرم ثاسث  القسعي يشمة قسخ 

ةةة  قسيمةةةاُرر قسماسوةةة  نوعلللا  ملللن الغلللشسفااةةة   ففةةةت مىف ةةة  ياةةةر بان نوةةة   اُل جةةة     إمةةةا فةةة  طُر
د قألصة    الال مةام س ةعق قسمروةار  ينة  ييةا ففةت مرقبةا قسابةا ال أ  قسمضفف   أال مة  لة   قلةي 

ةةةة  قأللطةةةةا  قسمي فمةةةة   ةةةةاإلفيرقم  ةةةةاإليرق قل فىةةةة   ماةةةةوم مخةةةةاطر  ي لةةةةع  ةةةة  قفياةةةةارل قسغةةةةب فةةةة  طُر
ةةةة  قسىا يةةةة  فةةةة  قسغةةةةب  مةةةةع مرقفةةةةاا قحيمةةةةا   يةةةةاال  أال  خطةةةة  قإل قرا سفربا ةةةةال  فةةةةال قسي لُر قسياُر

  قبا قسابا ال  يخطوط ال ىفاع فمفو  قسمرقج    م ر م  قسشة  قسم ىةقس قلفو    ما ييا أ  يم ل مر 
(Hijazi & Mahboub, 2019 ) 

لل م يلار المراجعلة اللدو   رج   حارا مع  (SAS No. 99وقد اتفق م يار المراجعة ا مريكل  
 240 .ISA No)  وما يي ف   ي ضةوح مبة  سو  مرقبةا قسابةا ال  شة   قسغةب فىة  مرقج ة  قسمة قلم 
ةة   رفوةةع قسمرقج ةة   ةة   خطةةوط أفماس ةةا  الفمةة  جفبةةال  ولكنلله اسللتحد   سماسوةة ق ضةةرالرا قاةةيرقط  ُر

 شةةةة   مخةةةةاطر قسي فةةةةا الممارسةةةة  قسشةةةة  قسم ىةةةة   ال رةوةةةةع   جلةللللاا العصللللف الللللذهنل(نمااةةةةو  
قالسيفبارقل قسم ج ة  سةا قرا أليةرقي  ا ية  مخةاطر قسغةب  ال ة  ار إراةا قل أكةةر الضة حام سيمة ير 

ةة  سةة م  قالفيةةرقم مخةةاطر قسيار  ةة  قسىاجمةة  فةة  قسغةةب  القسير اةةن ففةةت قسغةةب فةة  طُر ُفةةال قسي لُر
 االيرق قل  اُل يم  القض   قسم ايار     إ لا  جفبال قس اةذ قسةعلىت  ةت فمفوة  قسمرقج ة   سة م 

 ( Powell, 2017ياب  م  ب را مرقبا قسابا ال ففت  شذ قسغب    قسم قلم قسماسو  )

ةةة   هنلوُتعللرف جلةللاا العصللف اللللذ   ن ةةا جفبةةال مىابشةة  مفي حةةة  الحةةرا  ومةةا  ةةا  أفضةةا   ُر
ةة  قسىا يةة  فةة   قسمرقج ةة   يااةةة    ا ةةا فةة  إموانوةة    ةةري قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   سفياُرفةةال قسي لُر
قسغةب  سةة ق  أكانةةر  مةةاُرر ماسوةة  قحيواسوةة  أل قلةي د قألصةة     اإلضةةا   إسةةت  اةة ر قسطُرمةة  قسيةة  
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   وفوةةةةةةةة  إلفال ةةةةةةةةا  ال سةةةةةةةة  بحةةةةةةةةة قسحةةةةةةةة    ةةةةةةةة  أ ق  فمفوةةةةةةةة  قسمرقج ةةةةةةةة يموةةةةةةةة  أ   ةةةةةةةةيم   ةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةعس  
(2019; Tang & Karim, 2018Li&Vasarhelyi,  ) 

وبشأ   ثر ممارسلة مراقلب الحةلاباا للعصلف اللذهنل علل  كفاءتله للل كشلف الغلش بلالقوائم 
 ;e.g., Carpenter, 2007; Mohdnassir et al. 2016)   م  أاارل   ض قس رقسال المالية

Gissel & Johnstone, 2017; Hess & Andiola, 2018; Tang & Karim, 2019; 
Mcallister et al. 2021)   إسةت قلةي م  فةا ا مرقبةا قسابةا ال  ة   شةذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة

ففةةةت  فةةةا ا   يجلللابل ومعنلللوي  ةةةالي م ممارسةةةي  سف اةةةذ قسةةةعلى   الأ  قس اةةةذ قسةةةعلى  سةةة   ةةة ثار 
 ب  اسم قلم قسماسو  مرقبا قسابا ال     شذ قسغ

 ;e.g., Hamilah et al. 2019) وملن ناحيلة  خلرى   لار العديلد ملن الدراسلاا الةلابقة
Arifuddin & Indrijawati, 2020; Widodo & Chariri, 2021)  اخلتالف كفلاءة مراقلب إسةت

   حاةةث ق فمةةر قس رقسةةال سةةاسف  قسةةع رالحةللاباا لللل كشللف الغللش بللالقوائم الماليللة بللاختالف خبرتلله
سخحرا مرقبةا قسابةا ال ففةت  فا  ة   ة   شةذ قسغةب  ةاسم قلم  والمعنوي  اإليجابلأف ل  ش   قسي ثار 

ةا ا  قسماسو   نيوي  الن واد  ف  قسخحرا ففت قالر ما   اسمبي   قسمة رط سية  ا قسمرقج ة   مة  لة   ُ 
ال قسبةف ط قالني ةا ي كفا ا ال اففو  أ ق  فمفو  قسمرقج    الم  ثم ُ ا ا ب ر  ا ففت قساة  مة  ممارسة

سةةا قرا   ضةة م فةة  قسمبةةالم   ةة    نوةة  قسمبةةي   قسف فةة  سخطةةر قسم ف مةةال  ال فةةم قالسةةيمرقر قسمةةاس  
سفشر    ال  نو  مبي   ف ل  ماثة قسم ف مال  القسا  م   فابم مشةوفي  قسيخفخةة قألل بة  القالليوةار 

ةا ا  فةا ا مرقبةا قسابة ة  قس وب   الل  ما يى وس  اسيارو  ففةت ُ  ا ال  ة   شةذ قسياُرفةال قسي لُر
  بحا قسغب    قسم قلم قسماسو  

تحليللا ي     ةةو خيللرا   ميمللا يتعلللق بقيللد مراقلللبل الحةللاباا لللدى الهيئللة العامللة للرقابللة الماليللة
عل باةةة  مرقبةةةةح  قسابةةةا ال سةةة   قس ا ةةة  قس امةةة  سفربا ةةة  قسماسوةةة  سةةة   السةةة  م ىوةةة    مةةةا أ  لةةة متطلبلللاا

فةةت مرقبةةةح  قسابةةا ال قسةةرقيحا   ةة  قسماةة   بةةية مرقبحةة  قسابةةا ال سةة   قس ا ةة  قسميطفاةةال  بةةي جا ف
 نظةم ربا ة  ضرالرا   ق ر قسي لاة قسم ى  قسم لم القسخحةرا القسم را القسم  ا قسم ىو    اإلضا   إسةت  ة ق ر

  قسيةةةة  ا الضةةةرالرا قإلاةةةرقم ففا ةةةا الميا  ي ةةةا القسيفيةةةوب ففا ةةةا القالليمةةةال  م قفةةة    قب السةةةف ط قسم ىةةة
وةة   (  الباسيةاس  يةر  قسااحةث أ  باة  مرقبةا قسابةا ال سة   قس ا ة  قس امة  سفربا ة  قسماس٢٠١٦)ُ ية    

ففةت   ما ييطفا  لعق قسما  م  ارالط  سوو   س    ثار ففت س م  أحوامة  قسم ىاةة   الباسيةاس  قسية ثار
  قس  ب   ا  ممارسي  سف اذ قسعلى  ال فا        شذ قسغب  اسم قلم قسماسو 
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 مشكلة البحث -2
ريةةةم الجةةة   إجمةةةاع ففةةة  ألموةةة  فمفوةةة  قسمرقج ةةة   ةةة  إضةةةفا  قسةمةةة  ففةةة  قسمةةة قلم قسماسوةةة   إال أ  

   ة  قأل مال قسماسو  قسمييا    القن وار قس  ي  م  قسشر ال قس اسمو   أحة   لةنا فىوفة  مة  حاةث قسةمة
ب  ةةاسم قلم قسماسوةة   فمفوةة  قسمرقج ةة   وةةة  الأفةةا  قسىظةةر  ةة   الر مرقبةةا قسابةةا ال  شةة    شةةذ قسغةة

ال موىةةة  مةةة  قسقوةةةال   مفةةة  ففةةةت قسىاةةة  قألكمةةةة  لاصةةة  مةةةع قسمطاساةةةال قسمينقيةةة ا  امايةةة  أصةةةااب 
ر أ الق ةة   قسماةةاسح مةة  قسغةةب  ةة  قسمةة قلم قسماسوةة   ال ر ةةا ففةة   سةة  قحيوةةاو مرقبةةا قسابةةا ال سيطةةُ 

ق قسغةةةب  ةةةاسم قلم سم قكاةةة  قسيطةةة ر  ةةة  طةةةرل قسغةةةب   مةةةا يموىةةة  مةةة  قس  ةةةا   مبةةة  ساي  ناةةة   شةةةذ لةةةع
الأثةةرل ففةة  مةة ي م  مةة   مةة يرل عللل  ممارسللة العصللف الللذهنل قسماسوةة   المةة   فةة  قسطةةرل قفيمةةا ل 

 ( Mcallister et al. 2021الحيما  الج   قسغب  اسم قلم قسماسو  )

 ية التال التةاؤالا اإلجابة عل  كيفية لل البحث مشكلة عن ولل يوء ما سبق يمكن التعبير
ةةام ففةت  فةةا ا مرقبةا قسابةةا ال  ة   شةةذ ؛ هللا يل ثروعمليللا   نظريلا    قس اةةذ قسةعلى  إييا وةام الم ىُ 

مرقبةا   ةيلي م  ة م مة  لحةرا وهلا يختللف كللل التلأثير اإليجلابل والمعنلوي قسغب  اسم قلم قسماسو ؟  
 كا  و خيللرا  قسابةةا ال الباةة ل سةة   قس ا ةة  قس امةة  سفربا ةة  قسماسوةة   ميغاةةُر  مي ةة سا  ففةةت لةةعل قس  بةة ؟  

ةةام ففةةت  ت يللد تللأثيرقس رقسةةال قسبةةا م   ال يةةارب   ةةض قسةة ال    كانللت قس اةةذ قسةةعلى  إييا وةةام الم ىُ 
بة  ففةت لةعل قس   تجريبيلة لهلا توجلد  دللةكفا ا مرقبا قسابا ال     شذ قسغب  ةاسم قلم قسماسوة   

 ااسح ؟      ما ل   الال  ا سمخيفذ أصااب قسم وإ  وجدا    ا   قسممارس  قسم ىو  قسماُر ؟ 

 هدف البحث -3
أثةر ممارسة  مرقبةا قسابةا ال سف اةذ  يتمثا الهلدف الرئيةلل لهلذا البحلث للل دراسلة واختبلار

قسةةعلى  ففةةت  فا  ةة   ةة   شةةذ قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   يضةةام إسةةت  سةة  قلياةةارل ألثةةر  ةة م مةة  لحةةرا 
   ال  ففت لعل قس  ب  مرقبا قسابا ال البا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو   ميغارق  مي 

  همية ودوالع البحث -4
 ة  قسمرقج ة   مة   لجلوة التوقعلاايبةار  ة  ق يةال  ضةاا  يكتةب البحلث  هميلة علميلة لكونله 

ة  مة  ألموة  م ىة  الغلشل    فم ب را مرقبا قسابا ال قسم ىو  فف   م ير قحيما  الج      ممةا يُن
ىمةة  قسطفةةا ففةةت لةة مال مرقبةة ا قسابةةا ال  حيةةت يموةة  سفم ىةة  قسماا ظةة  قسمااسةةا  القسمرقج ةة   اُل

ةةةن قإلبياةةةا  قسةةة طى   ال ىمايةةة   ةةة   ةةةة قسياةةة يال قسم اصةةةرا  أل   شةةةة  ففةةةت  الرلةةةا  ةةة   فةةةم ال  ُن
يضلاف مرقبا قسابا ال    قكيشام قسغب يا  م  مىف   قسمرقج   الربما يي ف ا  قل   ثار سةفح   
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كملا يضليه هلذا   قسةعي يي رضة   سة    س  مباف ا مرقبح  قسابا ال فف   مفاة لطر قسيماض  ل 
ةة  قسااةةث  ةة   ضةةاا   البحللث سف رقسةةال قسمي فمةة   اكيشةةام قسغةةب ال ابةةا  جةة  ا قسمرقج ةة   فةة  طُر

قسفيةة ا قسمير اةة  ففةةت فةة ل إفطةةا  قالليمةةال قسرةةا    ةة  قس رقسةةال قسبةةا م  ألثةةر  ةة م مةة  لحةةرا مرقبةةا 
قس  ب   ا  ممارس  مرقبا قسابا ال سف اذ  قسابا ال البا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  ففت

كمللا تظهللر قسةةعلى  ال فا  ةة   ةة   شةةذ قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة    مةةا يخةة ل إفةة ق  بةة قلم ماسوةة  صةةا ب    
لعق قسااث أيضام       ن  يمةة إضا   إست قسفرر قسمااسح   اةف  فامة  ال ةت ماةر  اةف   همية 

 لاص   

سةت قلياةار  رالضة  مة  لة    رقسة   يُرحوة  ما قنوة   إ وتكمن  همية البحث العمليلة للل سل يه
بجلودة  حكامله يمو  أ   اة سىيال   بالم إييا ةام  ة   ابةا  بة را مرقبةا قسابةا ال ففة  قالر مةا  
زيلادة  وبالتلالل المهنية بصفة عامة  وعلل تقديره الحتمال الغش لل القوائم المالية بصفة خاصة 

اةث ح بمهنلة المراجعلة  والحلد ملن مخلادر اللدعاوي القضلائية قدرته عل   قناع المجتمع بالوثوق 
ي مة قسااةث ففة   ابةا  بة را مرقبةا قسابةا ال ففة   ماةوم ال مة ير قحيماسوة  الجة   يةب  ة  قسمة قلم 
 قسماسوةةة   ةةة  قسمرقحةةةة قألالسوةةة  قسماوةةةرا س مفوةةة  قكيشةةةام قسغةةةب  ةةة  قسمةةة قلم قسماسوةةة  مةةة  لةةة   ممارسةةةي 

لياةةارل ألثةةر  ةة م مةة  لحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال الباةة ل سةة   قس ا ةة  سف اةةذ قسةةعلى   يضةةام إسةةت  سةة  ق
وهلو   قس ام  سفربا   قسماسوة   ميغاةُر  مي ة سا  ففةت لةعل قس  بة   ة   ا ة  قسممارسة  قسم ىوة  قسماةُر 

 مجال بحثل يعانل من ندرة نةبية لل مصر.

  يضلاف  للقسميةا     ة  لةعق التجريبيلة قسااة   إال أ  ألم ةا نة راورغم كثرة دوالع هذا البحلث 
 ة   ا ة   ف مة  مة  قس رقسة  ماةة صةا  قس  بة  مة   ففةت فمفة  كلل محاوللة الباحلث  يجلاد دليلا

يةال ميرامفة   الألاةرقم ياةاال  قسااحةث مبةايرا ق   تبلاع منججيلة خلالل ملنقسممارسة  قسم ىوة  قسماةُر   
للتغللب علل  ساباسةو   قساا   قألجىحو    قل قساةف    ةيجرق   افاةة أساسة  اليضةا   ال ةعق  افاةة ق

 نقص يكاد يكو  متكررا  لل كثير من البحو  المصرية لل هذا الشأ .

 حدود البحث -5
 تتضمن حدود البحث كال  مما يلل

يمياةةةر قسااةةةث ففةةةت  رقسةةة  القلياةةةار أثةةةر ممارسةةة  مرقبةةةا قسابةةةا ال الحلللدود المكانيلللة:  5-1
ام إسةت  سة  إسةت قلياةار أثةر  ة م سف اذ قسعلى  ففت  فا        شذ قسغب  اسم قلم قسماسوة   يضة

م  لحرا مرقبا قسابا ال البا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو   ميغارق  مي  ال  ففت لعل قس  بة  
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للللل محلللالظتل القلللاهرة ال سةةة  س اىةةة  مةةة  مرقبحةةة  قسابةةةا ال  موا ةةةا قسمااسةةةا  القسمرقج ةةة  قسخاصةةة  
ففةت مرقبحة  قسابةا ال  موا ةا  تللل العالقلة وبالتالل يخرج عن نطلاق البحلث اختبلار  واإلسكندرية

 بباقل محالظاا جمهورية مصر العربية ا خرى.قسمااسا  القسمرقج   قسخاص  

العصلف اللذهنل   سللو يمياةر قسااةث ففةت قسةيخ قل المويلويية  و الفنيلة:  الحدود 5-2
رةار حة    وفوة  م  ل   أسف ب قسمىابشال قسمفي ح   طُرم  مىظمة  إلبيةرقا قأل  الجماعل الشفوي 

 مةةا  مياةةر قس اىةة  قسيةة    سللاليب العصللف الللذهنل ا خللرى.قر رةةاب قسغةةب القلفالةة    ال  قسي ةةري 
  الخاصلللة بمكاتلللب المحاسلللبة والمراجعلللة سةةةيير  ففا ةةةا قس رقسةةة  قسييُرحوةةة  ففةةةت مرقبحةةة  قسابةةةا ال
المركلل ي بالجهللاز ففةةت مرقبحةة  قسابةةا ال  وبالتللالل يخللرج عللن نطللاق البحللث اختبللار تلللل العالقللة

خرو فة  نطةال قسااةث  رقسة  ماة  قل الف قمةة قسغةب مة  لة   للمحاسباا.  اخلتال  ا صلول  اُل
ل  قسااةةث  ةةي  با فوةة  نيةةاوكللذلل التحريلله غيللر المتعمللد لللل القللوائم الماليللة   و ا خطللاء. و خيللرا   

 سفي موم مشرالط   ض ق ط  ا ي  مييمع الفاى  قس رقس  

ته لل يوء هذه الحدود سليتم تقةليم ملا تبقل  منله علل  ولتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكل
( 8( مى يوةة  قسااةةث  ال)7(  افاةةة قس رقسةةال قسبةةا م  القاةةيمال  ةةرالي قسااةةث  ال)٦)النحللو التللالل: 

( نيةةةةال  ١١(  افاةةةةة قساباسةةةةو   ال)١٠( قسيافاةةةةة قإلضةةةةا    ال)9نيةةةةال  قلياةةةةار  ةةةةرالي قسااةةةةث  ال)
 قسمبيمحفو  قسمميرح   ( القس رقسال١3(   صوال قسااث  ال)١٢قسااث  ال)

 حليا الدراساا الةابقة وا تقاق لروض البحثت -6
  سةةايىاال  قسااحةةث  ةة  لةةعل قسينلوةة  قسي قنةةا قسياسوةة    افاةةة قس  بةة   ةةاتحقيقللا  لهللدف البحللث  

ممارس  مرقبا قسابا ال سف اذ قسةعلى  ال فا  ة   ة   شةذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة  القاةيمال قسفةري 
ال افاة أثر لحةرا مرقبةا قسابةا ال ففةت قس  بة   ةا  قس اةذ قسةعلى  ال فا  ة    (H1 قألال  سفااث 

  ال افاةةةة أثةةةر باةةة  مرقبةةةا (H2  ةةة   شةةةذ قسغةةةب  ةةةاسم قلم قسماسوةةة  القاةةةيمال قسفةةةري قسةةةةان  سفااةةةث 
قسابةةا ال سةة   قس ا ةة  قس امةة  سفربا ةة  قسماسوةة  ففةةت قس  بةة   ةةا  قس اةةذ قسةةعلى  ال فا  ةة   ةة   شةةذ 

    ال س  ففت قسىا  قسياس :(H3 سو  القايمال قسفري قسةاسث سفااث قسغب  اسم قلم قسما
      تحليلللا العالقلللة بلللين ممارسلللة مراقلللب الحةلللاباا للعصلللف اللللذهنل وكفاءتللله  6-1

 (H1لل كشف الغش بالقوائم المالية وا تقاق الفرض ا ول للبحث  
فا  ة   ة   شةذ قسغةب  بيى  قس  ب  قسمي ب    ا  ممارسة  مرقبةا قسابةا ال سف اةذ قسةعلى  ال 

 e.g., Esmaili et al. 2019; Sarikhani)  علدد ملن النملاكج والنظريلاا اسم قلم قسماسو  ففةت 
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et al. 2019; Rahmawati & Kassim, 2020; Bello & Abu, 2021; Indriyanto, 
2021; Karpoff, 2021)   ةة   س ةةة مةة  ألم ةةا نمةة  و مةفةةث قسغةةب  النمةة  و مربةةع قسغةةب  النظُر

 قسمااسح  النظُر  قس  اس   النظُر  قسبف ط قالني ا ي  النظُر  قسبف ط قسمخطط  أصااب

   ينةة  يفيةةري أ  ممارسةة  قإل قرا Fraud Triangle Theoryوولقللا  لنمللوكج مثلللث الغللش 
ةةةةر سةةةة   مر رحوةةةة    & Rahmawati)سةةةةعس  قسبةةةةف ط يبةةةةيى  إسةةةةت مةةةة    ةةةة ق ر قسةةةة ق ع القسفرصةةةة  القسيحُر

Kassim, 2020)   كج مربلع الغلش وولقا  لنملوFraud Diamond Theory  ينة  يفيةري أ   
القس  قمةةةة  القلللدرة علللل  ارتكلللا  الغلللشممارسةة  قإل قرا سةةةعس  قسبةةةف ط يةةةىيم فةة  حةةة ال  قسيفافةةةة  ةةةا  

 ( Indriyanto, 2021قسما  ا  ىم  و مةفث قسغب قسبا     رلا أف ل )

ري أ  مبةةة  سو   ين ةةةا  فيةةة  Stakeholder Theoryوبالنةلللبة لنظريلللة  صلللحا  المصلللال  
قسشةةر   ال  مياةةر ففةةت قإل قرا القسمبةةالما  القسةة قلىا   مةةط السرةة   ميةة  لةةعل قسمبةة  سو  سيشةةمة قس مةة   
القسمة ر ي  الأصةةااب قسماةاسح  ةة  قسشةةر    اةف  فامةة   افياةار أ  س ةةم  الرقم لامةةام  ة  نيةةاا قسشةةر   

ي يمة  ففةت  لةللو  ارتكلا  الغلشلإنه دبقا  لهذه النظرية للإ  ممارسلة اإلدارة القسيمرقرلا  الباسيةاس  
 & Bello)مة   الفا ةا قألل بة  السة ا ا سياماة  قسية ق    ةا  مخيفةذ أصةااب قسماةاسح  اسشةر   

Abu, 2021)  

وع  ين  يمو   مبوم  راسوع قس  اس  إست  راس  Agency Theoryوميما يتعلق بنظرية الوكالة 
سىا ية  قففةت ق خةا  قسمةرقرقل قسمةفةت  القسيرةاسوع  قسا ق ن قإل قُر  قسي  ييرح لا قألصاة سيافاةن قس  اةة

  فةة  اوةةال قإل قرا  ا خةةا  بةةرقرقل  ال  قسمبةةي   قألمةةةة يةةىيم فى ةةا  ضةةا   ثةةرالا قسمبةةالما   الباسيةةاس
 ا ي يمةة  ففةةت  اماةة  ماةةفاي لإنلله دبقللا  لهللذه النظريللة لللإ  ممارسللة اإلدارة لةلللو  ارتكللا  الغللش

 (  .2019Esmaili et alماثة قسم ف مال )قسشخاو  اُل يم   شوة أساس  ففت ف ل  

   ين ةا  فيةري Opportunistic Behavior Theoryوبالنةلبة لنظريلة الةللو  االنتهلازي 
لإنله دبقلا  أ  قليوار قسطرل قسمااسحو  الاوة قإل ااا يية ثر  اسبةف ط قالني ةا ي سفمة يُر   الباسيةاس  

يي ثر   رج  قني اُ   مييخع قسمرقر الريحية   ة   لهذه النظرية لإ  ممارسة اإلدارة لةلو  ارتكا  الغش
 مللا ميمللا يتعلللق بنظريللة الةلللو   ( ,Karpoff 2021 اماةة  أباةةت مىف ةة  مموىةة  مةة  قليوارق ةة  )

 ةي  ممارسة  قإل قرا سبةف ط قر رةاب قسغةب ي يمة    Theory of Planned Behaviorالمخطل  
اةةةة  أال م ىةةةة  فحةةةةر  سةةةة  قسبةةةةف ط  ففةةةةت قسيفراةةةةر  ير را ةةةة   أي  ةةةة ق ر قسرخاةةةة  سياماةةةة  لةةةة م اخ
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 .Sarikhani et al)القسيخطوط س  أي   ق ر قسىو  الب ا قإلرق ا سفقوال    ال ا ي   وفو  ال  بار قر را   
2019)  

ويخلللص الباحللث ممللا سللبق  للل     مللا تللم تويلليحه مللن نظريللاا بللالبحو  المحاسللبية يعتبللر 
نلد عوهو ما يشير لقصلور تللل البحلو   يروريا  وغير كاف  لتفةير سلو  اإلدارة الرتكا  الغش 

  تأصيلها النظري للعالقة بين ممارسة مراقب الحةاباا للعصف الذهنل وكفاءتله للل كشلف الغلش
سلتناد وعليه يعتقد الباحث    النهج الذي سار عليه لل هذه الدراسة  يولر رؤيلة  لاملة يمكلن اال

اا ل الحةلابة  وينعكس عل  زيادة قدرة مراقب ليها لل الفهم المتعمق الرتكا  الغش بالقوائم المالي
 عل  الولاء بمةئوليتهم لل كلل الصدد.

 & Owojori فم      ل قسي ُرفال قسي   ىاالسر قسغب   فم  فر ة   وميما يتعلق بمفهوم الغش 
Asaolu (2009)   نةة  نةة ع مةة  قأللطةةا  قسمي مةة ا أال قسمخاسفةةال  قسيةة    ةة م إسةةت قسي فةةا  ةة  

إسةت إموانوة   Groot (2015)وة    ة م  اماة  أيةرقي م اىة  ياةر مشةرالف    مةا أاةار قسم قلم قسماس
قفياار قسغب أح  قسيار ال يار قسمان نوة   قل قألثةر قسماااةر ففةت قسمة قلم قسماسوة   قسية   ةيم  اة را 

ا ةا مي م ا البب   نو   م  ل   قليرقل قسربا   قس قلفو  سفشر   القسيااية ففت قسمة قنا  سياماة  مر رح
ففةةت أنةة   اُرةع جةة لري مي مةة   ةةاسم قلم  Hamilton & Smith (2021)مىةا ع لاصةة   الفر ةة  

قسماسوةة  يةةىيم فةة  اوةةال القحةة   أال أكةةةر  مةة  قإل قرا أال قسم ىاةةا   اسا  مةة  أال مةة  ف  قسشةةر   أال أي 
أطةرقم ألةةر    ةةالي د قألصةة   الاأال إفة ق   مةةاُرر ماسوةة  مضةةفف  مة  أجةةة  اماةة  مىف ةة  اخاةةو  

 بان نو  اليار مبيام    يار

 Noor et فم  أالضح  وميما يتعلق بالعالقة بين ممارساا  دارة ا رباح والغش بالقوائم المالية 
al. (2015)  ةةةا ا قحيماسوةةة  إر رةةةاب قسغةةةب  ةةة  قسمةةة قلم قسماسوةةة  سففيةةةرا قسااسوةةة  حةةةا  اوةةةال قإل قرا إسةةةت ُ 

ر مىةةام م لةةم ساةة ال   فةة  قسياُرفةةال فىةة   ممارسةةال إ قرا قألربةةاا  ةة  قسفيةةرقل قسبةةا م   حاةةث ييةة  
ةا ا قاثةار قسبةفحو  قسىاجمة  فة  قسقوةال  ممارسةال إ قرا  إف ق  قسم قلم قسماسو   اللة  مةا يشةار إلموانوة  ُ 

 ومةا مةةا  ةا  إ قرا قألربةةاا القسغةب   ةة  أ  قسقوةةال  ويتمثلا الخلل  الفاصللاقألربةاا الضةةرالرا قساة  مى ةةا  
دو  الخللروج عللن  دللار  عللداد القللوائم الماليللة  مبللادا المحاسللبيةيكللو  لللل حللدود ال ةةي قرا قألربةةاا 

ففةةت إطةةار إفةة ق  قسيمةةاُرر قسماسوةة   البةة   الخللروج المتعمللد   اىمةةا ي يمةة  قر رةةاب قسغةةب ففةةت المطبللق
إسةت إموانوة  حة ال   سة  قسياة   فىة  نمطة  حة ال  إ قرا  Perols & Lougee (2011)   صةة
ارسةةال إ قرا قألربةةاا نيويةة  ال يمةةار قسفةةرص قسمياحةة  سفقوةةال القسيةة   شةةار النخفةةاي مرالنةة  مم قألربةةاا

  ي قرا قألرباا  الل  ما يؤ ي إست قر راب قسم يُر  سفغب سياما  قألل قم قسمرج ا م  إ قرا قألرباا 
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لاا ويخلص الباحث مما سبق  ل   نه يمكن تعريه الغش بالقوائم المالية  عل   نله  حلد تصلر 
للل  تعملللدة  التللل تةللتهدف لللل المقللام ا ول  تحقيللق منفعللة  خصللية عاإلدارة غيللر ا خالةيللة الم

نظيمللل حةللا  كالللة مصللال  ا دللراف ا خلللرى  وتللنجم علللن انتهلللا  واختلللراق اإلدلللار القللانونل والت
 للشركة والخروج المتعمد عل   دار  عداد التقارير المالية المطبق.

  إال أ  تعدد  نلواع الغلش Bachev (2021) فم  أالضح  وميما يتعلق بأنواع ومجاالا الغش 
عي قألمةر قسة النوع ا ول  وهو الغش عن دريق اختال  ا صلولأكةر أن قع قسغب اا فام  يمةة    

ييضم  سرب    ض أص   قسشر   أال قسيخ قل  ف  قألصة   سياماة  مىةا ع اخاةو   القألمةفة  ففةت 
ااحا قلي د قألص   الج   سةي ل  س  مةة قلي د قإليرق قل  أال سرب  قسمخنال   الفا ا ما ي

بةم  لةعق قسىة ع أحوانةام  بغلش الملوحفين أال الثال  مضفف  أال لاط   مة  أجةة إلفةا  حقومة  قألمةر  اُل
ةة  قأل نةةت  قلةةة قس ووةةة قسيىظومةة  سفشةةر    ال والعللاملين ال قإل قُر سرةة    ألنةة  فةةا ا مةةا يةةيم  ةة  قسمبةةيُ 

ق ر   قر راب لعق قسى ع م  قسغةب  ال سة  سمةا يية   س  ال يمىع   رط قإل قرا قس فوا      ض قألحوا   
 س ي ا م  ب را ففت إلفا   ف  قاللي سال ففت نا  يا ا  شف   

يضةم  إفة ق   مةاُرر ماسوة   ما النوع الثانل من الغش  لهو الغش لل القوائم المالية. مضةفف   اُل
ىةة    ةة م  ضةةفاة  يضةةم   اُرفةةال مي مةة ا  شةةيمة ففةةت حةةعم اةةوم م اىةة   أال إلفةةا  إ اةةاحال م ا

ةةام  بةةة  يىةةي  فىةةة  رخ ةةةر قسمةةةاس  قسماةةرم يشةةةام إ قُر اةةة  اللةة قع مبةةةيخ م  قسمةة قلم قسماسوةةة   اُل يحةةر قسيمُر
ةةةيم نيويةةة   يةةةاال  قإل ق را قال قرا قس فوةةةا  ةةة  إ قرا قألربةةةاا  مةةةةة إ رقو قسةةة ي     صةةة   أال قس وةةةس  اُل

ةةة  قسي فةةةا  سفربا ةةة  قس قلفوةةة    ةةة م إ قرا قألربةةةاا  البةةة  يىةةةي  أيضةةةام لةةةعق قسىةةة   ع مةةة  قسغةةةب فةةة  طُر
ةةةر  ال غااةةةر قسبةةةي ل قسمااسةةةحو  القس ثةةةال  قسيةةة  يةةةيم إفةةة ق  قسمةةة قلم قسماسوةةة   ىةةةا  ففا ةةةا  سةةة  ق  القسيناُل

ةةةة  مةةةة  قسمةةةة قلم قسماسوةةةة   أال سةةةة    قسيمةاةةةةة قسخةةةةاطذ أال قساةةةةعم قسمي مةةةة  س حةةةة ق   القس مفوةةةةال قسي لُر
 ( Bachev, 2021  قسمااسحو  )قسيطحا  قس م ي القالليوارقل قسخاط   قس م ي  سفماا  

أنة  نيوية  سرة   قلةي د قألصة    أحة  نة ف  قسغةب قألصة ا قكيشةا ام مة  جانةا  ويرى الباحث
ة  قسيمةاُرر قسماسوة  مة  م ف مةال  مرقبحة  قسابا ال  القألبةة  ة ثارقم ففت إموانو  قالفيما  ففت مةا  ايُ 

  م    قسممال قألال   قسية ثار ففةت ماة قاو  مةا مااسحو  ممارن   اسيماُرر قسماسو  قسمضفف   قسي   بي
 ايُ   قسيماُرر قسماسو  م  م ف مال   و يم  قسااحث أ   اما  ل م قس رقسة  قسااسوة  يبةيفنل قسةيا ا  

  حة  صة ر قر رةاب قسغةب  واالكتفلاء بلالغش بلالقوائم الماليلة قلي د قألص   م  نطال قسيافاةة  
  سة ق   انةر  مفر لةا أال  ةاسي قطؤ مةع قألطةرقم قس قلفوة  القسخارجوة  قسي  يةيم قر را  ةا مة  بحةة قإل قرا

  قل قساف   اسشر   نيوي  الن واس ا  ا را مااارا ففت م   ج  ا النفرو  قسم ف مال قسمااسحو  



 ...ة.........ه لدى الهيئة العامة للرقابخبرة مراقب الحسابات وقيد                      أسامة جمدى فؤاد حمـمد أبو العالد/

311 

 

 مكانية تصلنيه الغلش ملن إست  Hapsoro & Handayani (2020)الففت نفس قسىا  أاار 
ال قسمر رةا مة  جانةا أ ةرق   قلةة قسشةر    اس ةامفا  أ للداخللالغش االلمةا  حيث مرتكبيه  ل  نوعين

    قسمر را م  جانا أ رق  لارو قسشر     ةاسم ر ي  القسمي ابة ي  مةع قسشةر  والغش الخارجلقإل قرا  
إسةت قسغةب قسىةاجم فة  قألطةرقم قس قلفوة  سفشةر   اليةب  كما يمكن تقةيم الغلش ملن حيلث مرتكبيله 

سوةة   مةةا أاةةارل إ كلللل باإليللالة لقناعللة الباحللثالقسخارجوةة  سفشةةر     قسي قطةةؤ  ةةا  قألطةةرقم قس قلفوةة 
قإلصةةة قرقل قسم ىوةةة  القس رقسةةةال قسبةةةا م   شةةة   قفياةةةار قلةةةي د قألصةةة   القسيمةةةاُرر قسماسوةةة  قسمضةةةفف  

 قسى فا  قسرلوباا  سفغب 

ت سةإ Kukreja et al. (2020) مة  أاةار  وتركي ا  عل  مجاالا ارتكا  الغلش بلالقوائم الماليلة؛
ملن  يعبر النوع ا ول عن مجاالا ارتكا  الغلشإموانو   مبوم  ف  قسمياالل  إست ن فا  رلوبةاا   

 يرقل   القسي   يضم      م   قسي فا أال قسي  ية    قال يرقضال قسي   ىار ففا ةا قسيمةقبا اإلدارة
ل  ةة  قسمةة قلم قسمااسةةحو   اةة را ياةةر م م سةة   القسي فةةا  ةة    باةةر قالفيةةرقم  األحةة ق  القسم ةةام 

لثلانل ويعبلر النلوع اقسماسو    ي جاة  بياة  ة م  مر ال قل قسمشيُرال القالسينقمةال سففيةرقل قسياسوة   
   القسية ةعن مجاالا ارتكا  الغلش بلالتواد  ميملا بلين اإلدارة وا دلراف الداخليلة والخارجيلة للشلرك

ر   القسي فةةةا  ةةة   بةةةياف ا   يضةةةم    ةةة  مةةة   إجةةةرق  قسم ةةةام ل مةةةع قألطةةةرقم  الي قس  بةةة   اسشةةة
 القالبيرقي م  ج ال ففت ف بال اخاو  مع إ قرا قسشر   

واء ويخلص الباحلث مملا سلبق  لل     المجلاالا الرئيةلية الرتكلا  الغلش بلالقوائم الماليلة  سل
ارجيلللة كانلللت ملللن جانلللب اإلدارة بمفردهلللا   و بلللالتواد  ميملللا بلللين اإلدارة وا دلللراف الداخليلللة والخ

و  مثللا لللل كللا مللن؛ التالعللب   و التعللديا  لللل الةللجالا المحاسللبية  وعللدم التمثيللا  للشللركة  تت
ا الحللذف  المتعمللد لللبعا المعللامالا  والتطبيللق الخللادم المتعمللد للمبللادا المحاسللبية  والتةللجي

ق ة  لتحقيلال ائف لقيود اليومية. كما  نهلا تعتبلر بمثابلة اليلاا تعتملد عليهلا اإلدارة  بصلفة  ساسلي
ل الذاتيللة مللن خللالل ارتكللا  الغللش  مللن جهللة  لضللال  عللن اعتبارهللا مراكلل  اهتمللام مراقبللمنالعهللا 

ملن جهلة  الحةاباا عند القيام بعملية المراجعة للولاء بمةلئوليتهم بشلأ  الغلش بلالقوائم الماليلة 
  خرى.

 ,.e.g) فمةةة  أاةةةار قس  يةةة  مةةة  قس رقسةةةال  وميملللا يتعللللق بمقلللاييس الغلللش بلللالقوائم الماليلللة 
Maccarthy, 2017; Liodorova & Voronova, 2019; Kukreja et al. 2020)  إسةت

إموانوةةة   اةةةىوع قسمةةة قلم قسماسوةةة  إسةةةت بةةة قلم ماسوةةة    ةةةا يةةةب الألةةةر  سةةةوس   ةةةا يةةةب   االفيمةةةا  ففةةةت 
ميم فةة  مةة  قسىمةةا و قسُراضةةو  قسيةة  يبةةيى   ةةة مى ةةا ففةةت قحيبةةاب فةة ا نبةةا ماسوةة     ضةةح سةةحا 
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  P-Score  ونملوكج Altman Z-Scoreنملوكج القسية  مى ةا  القحيمةا  الموةا  قر رةاب قسغةب  
  ييضةةح أ  . وبتحليللا نمللاكج اكتشللاف الغللش بللالقوائم الماليللةBeneish M-Scoreونمللوكج 
(  اُل يحةر أحة  2005( ال ةم    يفة  فةال )1968فةال ) Altmanب مة   Altman Z-Scoreنمة  و 

ي ا قسماسوةة   اللةة  مةةا يموةة  قفياةةارل إنةةعقرقم نمةةا و قسيىحةةؤ  ةةاسي ةر قسمةةاس  سفشةةر   القسيامةة  مةة  مةة   صةةا
ماورقم الحيما  قر راب قسغب المقواسام مح لوام سيا ي  قسشةر ال قسية  مة  قسمايمةة أ   ي فةا  م قلم ةا 

يشةار  سة  سي ةري قسشةر   سفي ةةر قسمةاس   الالجة    1.81( فة  Zقسماسو   ال   حاس  قنخفاي اومة  )
١اسو إنعقر ماور الر راب قسغب  اسم قلم قسم  (2020Kukreja et al.  ) 

(  سفيىحةؤ  احيمةا  قر رةاب 2009فةال ) Pustylnicمة  بحةة  P-Scoreكما تلم اقتلراح نملوكج 
 & Liodorovaقسغب    قسم قلم قسماسو   لاص     قإليةرق قل القألصة   ياةر قسمفم سة    اسشة را )

Voronova, 2019  ) وعللل  نفللس النحللو تللم تقللديم نمللوكجBeneish M-Score  مةة  بحةةة
Messod Beneish ( سفيامةة  مةة  قحيمةةا  قر رةةاب قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   االفيمةةا  1999فةةال  )

ففةةت ثمةةةا  مؤاةةرقل  يموةةة  قالسةةيىا  إسا ةةةا  اةة را مىفاةةةف  سيا يةة  ميةةةا  قر رةةاب قسغةةةب ال اةةةىوع 
 ةاسم قلم سيا ي  قحيمةا  قر رةاب قسغةب  Mقسشر   ففت أن ا مر را  سفغب  أال قس م   اى ا  يم ير اوم  

M)2>  -2.22 كا كانت  قسماسو     2007Maccarthy,  ) 

 & e.g., Maccarthy, 2017; Liodorova)ويتفلق الباحلث ملع العديلد ملن الدراسلاا 
Voronova, 2019; Kukreja et al. 2020)  عللل   نلله نتيجللة لعللدم اهتمللام الدراسللاا

انلت القلوائم الماليلة للشلركة بهلا غلش الةابقة بتحديد  لضلية  ي من هذه النماكج لتحديد ما  كا ك
مللن عدملله  وقصللور الجهللاا المهنيللة عللن صللياغة مقيللا  محللدد يمكللن االعتمللاد عليلله لللل هللذا 
الشأ   لإنه يجب االعتماد عل   كثر من نموكج والدمج ميما بين نتائجهلا  وكللل لضلما  تحةلين 

للليس بهللا غللش ليصللا معللدل دقللة تصللنيه القللوائم الماليللة  للل  قللوائم ماليللة بهللا غللش  و خللرى 
 ;Altman Z-Score; P-Score)  من خالل الدمج بين نتائج ثالثة نماكج  وهل   %96 ل 

                                                 
( نبةا  2X( نبةا  رأد قسمةا  قس امةة ا إجمةاس  قألصة    ال)1X االفيمةا  ففةت لمةس نبةا ماسوة   يضةم   ) Zمة  ييم قحيباب او ١

 او  ( نبةا  قسقومة  قسبةX4( نبا  قألرباا بحة قسف قل  القسضرقلا ا إجمةاس  قألصة    ال)X3قألرباا قسمايينا ا إجماس  قألص    ال)
 ( نبا  صا   قسمحو ال ا إجماس  قألص   X5   ال)سام ل قسمفرو  ا قسقوم  قسب او  إلجماس  قس ي  

ق ضح إموانو   اىوف ا إسةت ميمة فيا     حةر قسميم فة  قألالسةت فة  الجة      اةال  Score-Beneish M يياع مؤارقل نم  و  ٢
س   ةة  قألربةةةاا  ةةةالي م مياس ةةةا القسيةةة   يضةةم   مؤاةةةر قس مةةة    المؤاةةةر جةةة  ا قألصةة    المؤاةةةر قإللةةة ط  المؤاةةةر نبةةةا  إجمةةةا

ؤاةر مقإلسيامابال إست إجماس  قألص     اىما   حر قسميم ف  قسةانو  ف  قالسي  ق  س نخرقط       اال قألربةاا القسية   يضةم  
 لامب قسربح  المؤار نم  قسمحو ال  المؤار قسمارال ال قسحورو  القإل قُر   المؤار قسر ع قسماس  
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Beneish M-Score عل     يتم تصنيه الشلركة علل   نهلا مرتكبلة للغلش  كا   لارا نتلائج  
  ي نموكجين  و  كثر من تلل النماكج  ل  وجوده.

 ,.e.g) فمة  أاةار قس  ية  مة  قس رقسةال  الماليلة  وميما يتعلق بمحدداا ارتكلا  الغلش بلالقوائم
Said et al. 2017; Fitri et al. 2019; Nanda et al. 2019; Anand et al. 2020; 

Crumbley & Ariail, 2020; Paseková et al. 2020)  وجلود ثالثلة نملاكج يمكلن إسةت
ث قسغةةب  نمةةة  و مربةةع قسغةةب  اللةةة   نمةةة  و مةفةة االعتمللاد عليهللا لفهللم العوامللا الم ديللة الرتكابللله

  البيافاةة Pentagon Modelالنم  و قألثر قسيىظوم  سفغةب اأال مةا ي ةرم  ىمة  و لماسة  قسغةب 
 ف  قسىما و يمو  قفياارلا  مةا    ط رقل ميياسو  سا ض ا قسةا ض  حاةث ي يحةر نمة  و مةفةةث قسغةةب 

القسفرصةة  القسيحُرةر  ثةم  ة   سة    ةة ر  مة  أالست قسىما و قسمفبرا سيف  قس  قمة  القسيةة  اةةمفر قساةةا ن
نمة  و مربةع قسغب  قسعي أضام فامة قسم را إست جانا ف قمة نم  و مةفث قسغب  ال   ر نمة  و 
لماسةةة  قسغةةةب قسةةةعي أضةةةام قسيىظةةةوم قسخةةةةارج  )أال قإلطةةةار قسمةةةان ن  القس لاةةةة  سضةةةاط الربا ةةةة  أ ق  

 قسشر ال( القسيح   فامة قسم را   امة قسرفا ا 

ففةت أنة  م قج ة  قإل قرا  الحلال إسةت أنة  يموة    ُرةع  Crumbley & Ariail )2020(ر الأاةا
سضةةةغ ط  قلفوةةة  الاأال لارجوةةة    ةاةةةر  ق  اي ةةةا سياماةةة  مبةةةي   ربةةةح م ةةةا   سةةة ق  أكةةةا   سةةة   شةةةوة 

موةةة  قفياةةةار   مةا ةةة   ةةة ق ر قسحا ةةة  قسم لمةةة  القسظةةةرالم قسم ق وةةة   الفرصلللةبةةةان ن  أال ياةةةر بةةةان ن   اُل
غب  حا   فمة قسشر     ض ذ هووة قسربا ة  قس قلفوة  الضة ذ  سوةال ح  مة  قسشةر ال  الر راب قس

ففةةت أنةة   التبريللرال  مةة  قس مفوةةال  الفةة ل م حمةة  الم اااةة  مر رحةةت قسغةةب   ضةة  فةة  قإلاةةارا س امةةة 
ا   ب را قسفةر  القبيىافة  قسة قلف  ففةت  حُرةر قر را ة  سفغةب اللة  مةا ي يمة    ة  قسممةال قألال   ففةت سةم

 ) .2020Anand et al(خاو   م   ننقلية  قسشخاةو  النرجبةاي  القسينقمة  قألل بة   الأالضةح قسش
ةةةع    ففةةةةت أن ةةةا مةةةة    ةةة ق ر قسم ةةةةارقل القسبةةةةمال قس  مةةة  الر رةةةةاب قسغةةةب  القسيةةةة  أموةةةة  القللللدرة  ُر

 مبةةوم ا  إسةةةت ميمةةة فيا  اللمةةا  ميم فةةة  قسخاةةالا قس  وفوةة   قسممى حةة  سمر رةةا قسغةةب   مةة   
وفوةة   الميم فةة  قسخاةةالا قسشخاةةو  قسمماةةنا سمر رةةا قسغةةب   مةة     الةة   اللحر ةة   موانيةة  قس  

 Nanda et al. (2019)الب ر ةة  ففةةت قال يرةةار  الثميةة  قس موةةا   الب ر ةة  ففةةت قسخةة قع  ال ىاالسةةر 
ةةع    ففةةت أنةة  مةة   الجةة    سوةةال سضةةما  فةة ل قليةةرقل قسمةة قنا  القسفةة قلح ال ف اةةة ا ثللر التنظيمللل  ُر

 بال قسينق قل القس م  
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 ويللرى الباحللث    اتخلللاك اإلدارة لقللرار ارتكابهلللا للغللش يعتمللد علللل  مللدى يللل ف  و قللوة بيئلللة
اللردع  الممارسة المهنية  والتل تنعكس بصورة حتمية عل  مدى قوة  نفلاك القلوانين وتفعيلا اليلاا

 والعقا  لمرتكبيه  ومن ثم الحد من  يوع ارتكابه بالمجتمع.

نة  ففةت أ( ISA No. 240لقد  كلد م يلار المراجعلة اللدولل   وميما يتعلق بتقييم خطر الغش 
ييا ففت مرقبا قسابا ال أ  ي لع    قفياارل ف قمة لطر قسغب فى   ماوم لعق قسخطر  ال ماوم ما 
 إ ق  انر قسم ف مال قسي  حاة ففا ا  م  ل    ىفاع إجةرق قل  ماةوم قسمخةاطر القألنشةط  قسمر اطة 

فىةة   ماةةوم  الحكللم المهنلللكةةةر مةة  ف قمةةة لطةةر قسغةةب  الأ  يبةةيخ ل   ةةا   يضةةم  الجةةة   القحةة  أال أ
ا   قسييا   قسمرقج   قسم لم    ما يىاغ  ففو  أ  يطحة   ألمو  ف قمة لطر قسغب  قل قساف   اُل

ل حوم  قسم ى  فى  ألع ف قمة قسخطر  ا را  ر ي  أال فى  إ ماج ا م ام   اإلضا   سقوامة   ةيجرق ق
قسمر اطةة   ةة   سايبةةىت سةة  قسااةة   ففةة    ةةم  ةةام سفمىشةة ا القسحا ةة  قسماوطةة   ماةةوم قسخطةةر القألنشةةط  

 (  ,2019Hijazi & Mahboub  ا   ما     س  قسربا   قس قلفو  )

راا وميما يتعللق بمةلئولية مراقلب الحةلاباا بشلأ  الغلش بلالقوائم الماليلة ملن منظلور اإلصلدا
مرقبحةة  قسابةةا ال  يخطةةوط الأ ق   (ISA No. 240م يللار المراجعللة الللدولل     مةة  أسةةنل المهنيللة

ة   سة ق   انةر  فمفو  قسمرقج    سي  ار    ا  م م    ش   لف  قسم قلم قسماسوة  مة  قسياُرفةال قسي لُر
نا يةة  فةة  قسغةةب أال قسخطةة   الحيةةت يفةة  مرقبةةا قسابةةا ال  مبةة  ساي  لةةعل ييةةا قالسيةةنقل  اس  يةة  مةة  

ثىةةةا   خطةةةوط ال ىفاةةةع فمفوةةة  قسمرقج ةةة   القسميا  ةةةة  قسميطفاةةةال  القسيةةة  مى ةةةا  ممارسةةة  قسشةةة  قسم ىةةةة  أ
القإلارقم ففت مخيفذ أفضا   ُر  قسمرقج    ال ماوم م    فاية  الم  مة  أ سة  قسمرقج ة  قسميااةة 
ففا ةا  القالسيفبةةار مةة  قإل قرا القسمبةة  سا  فةة  قسا  مةة  سيا ية  ميةةاالل قر رةةاب قسغةةب ال  ةةم طحو ةة  

 البا   قسشر   

مةع   ين ا  يفة    رجة   حاةرا (SAS No. 99; SAS No. 122ية  وبشأ  اإلصداراا ا مريك
 ةة   سةة  قساةة     سةة   اإلضةةا   السةةيا قث ا   ةةض  (ISA No. 240م يللار المراجعللة الللدولل  

ةة  قسمرقج ةة  سمااالسةة  الضةةع  كالعصللف الللذهنلقسمفةةاهوم قسبةةف  و   )أي إجةةرق  جفبةةال  ةةا  أفضةةا   ُر
وميمللا يتعلللق بم يللار المراجعللة فغةةب ال سوةةال إلفالةة (   اةة ر  شةة    وفوةة  ال  باةةر قر رةةاب قإل قرا س

 ة   سة   (ISA No. 240م يار المراجعلة اللدولل   ايضح ق فاب   مامام مع  ( 24٠رقم   المصري 
قسا    إال أن  يؤلع ففت قسمروار قسماري ف ل م قكحية  سفي ة ي ل  ة  مروةار قسمرقج ة  قسة الس  ربةم 

و  قفياارل  رجم  حر و  الر ووة  الياةر مويمفة  الياةر م قكاة  (  ض م ف  إموان2009( س ال ) 240) 
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سحا ةة  قسممارسةةة  قسم ىوةةة  قسماةةُر   اللةةة  مةةةا بةةة  ياةة  مةةة   ف اةةةة مبةة  سو  مرقبحةةة  قسابةةةا ال قسمي فمةةة  
  اسرشذ القسيمُرر ف  قسغب    قسم قلم قسماسو  سفشر ال قسماُر  

  قسغةةب مةةة  مىظةة ر قس رقسةةةال الففةةت نفةةس قسىاةةة   ال ومةةا يي فةةة   مبةة  سو  مرقبحةةة  قسابةةا ال فةةة
 & e.g., Maccarthy, 2017; Liodorova)قألكا يمو  قألجىحو    فم  ق ف  قس  ي  م  قس رقسال 

Voronova, 2019; Kukreja et al. 2020)   لةة  قأللةةر  مةةع مروةةار قسمرقج ةة  قسةة الس
(240  ISA No  وما يي ف   مب  سو  مرقبح  قسابةا ال  شة   قسرشةذ القسيمُرةر فة  ) قسغةب  ةاسم قلم

 قسماسو   

 ويخلللص الباحللث ممللا سللبق لوجللود اتفللاق عللام ميمللا بللين مختلللف اإلصللداراا المهنيللة الدوليللة 
راقبل موا مريكية  والمصرية من جهة  واراء الدراساا ا كاديمية من جهة  خرى  بشأ  مةئولية 

 اا كبيلرةوا الحةاباا تحلديالحةاباا عن الكشف والتقرير عن الغش بالقوائم المالية. ويواجه مراقب
تعقللد جللدا  ميمللا يتعلللق بعمليللة كشللف الغللش بللالقوائم الماليللة  وكلللل نتيجللة ل يللادة حجللم ا عمللال و 

 ن مراقبللالمعامالا االقتصادية والمحاسبية واإلدارية  والتطلور التكنوللوجل الهائلا  مملا يتطللب مل
لكبير ابا  لل التعاما مع الحجم االحةاباا تطوير  جراءاا و ساليب كشف الغش  بشكا يةاهم  يج

 مللن البيانللاا واكتشللاف الغللش بهللا  ومللن ا مثلللة عللل  كلللل اسللتخدام مراقبللو الحةللاباا  سللاليب
ا   وممارستهم للعصلف اللذهنل كأحلد ا دواا وا سلاليب كاData miningالتنقيب عن البياناا 

  الفعالية لل كشف الغش بالقوائم المالية

 ينةة  مف ةة ل حةة يث ففةةت مرقبحةة  قسابةةا ال  حاةةث أنةة  لعصللف الللذهنل  وميمللا يتعلللق بمفهللوم ا
مشةةي  مةة  قسااةة    ةةت ميةةا  ففةةم قسةةىفس  اُل ةة  قس اةةذ قسةةعلى  فمفوةة   ةة ُرا القبيىةةا  مةة  جانةةا 
 قأل ةرق  سفمفةاهوم القسم ةةارم القسم قفة  القسم ةةارقل قسية   ةةؤ ي إسةت  ابةةا  قأل ق   ة  ميةةا   شةذ قسغةةب

ةة  قسمرقج ةة  يميفةة  ميم فةة  مىفاةةف  مةة   ةة  قسيمةةاُرر قسماسوةة   حاةةث أ   ةة ة فضةة  مةة  أفضةةا   ُر
سةت قسم ارقل القسم ارم القسخحرا  سعس  ييةا أ  يةيم قسياةا   قسمةىظم س  رةار  ةا  قألفضةا   مةا يةؤ ي إ

موةةةة  قفياةةةةار فمفوةةةة  قس اةةةةذ قسةةةةعلىت   ابةةةةا  قأل ق  القسخحةةةةرا  ةةةة   ماةةةةوم قأل سةةةة  القكيشةةةةام قسغةةةةب اُل
  فم قسي االن  قسع  ي مة ففت نمة قسخحرقل القسم ر ة   ةا  أفضةا الكيشام قسغب او م م  أاوا  قسي

 ( Lynch et al. 2009قسفُر  )

  نةة  أسةةف ب يمةة ل ففةةت أسةةاد  مةة يم قسم ضةة ع  ةة   2020Ani (-Kaabi & Al-Alالفر ةة  )
صة را مشةةو ل  بةمح سفمشةةار ا   ةةاسيفرار قسيمةاف  إلنيةةاو ال  ساة  أكحةةر فةة   مموة  مةة  قأل رةةار أال 
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  نةة   اةةا   قأل رةةار  ةةا   ويعللرف العصللف الللذهنل لللل مجللال المراجعللة ةة الر    لةةان م   قسافةة   قسيةة 
ة   بةحا  أفضا   ُر  قسمرقج ة  حة    وةع الأية  يموة  أ   ي ةري قسمة قلم قسماسوة  سفياُرفةال قسي لُر

)Ani, -Kaabi & Al-Alقسغةب  ال وةع يموة  سةا قرا قر رةاب القلفةا  قسغةب  ة  قسيمةاُرر قسماسوة  
)2020   

  نةةة  أسةةةةف ب يبةةةةيخ ل سرشةةةذ قسغةةةةب  ةةةةاسم قلم قسماسوةةةة    Mcallister et al. (2021)فر ةةةة   كمةةةا
فضةةةة أ   ضةةةم جفبةةة   ةةة  قسمرقج ةةة  سةةة ق   ةةةان ق مةةة  قسخحةةةرق  أل ال  اُل شةةةيرط  وةةة  جموةةةع أ ةةةرق   ُر اُل

   اةا  قس اذ قسعلى  مخيفذ أن قع قسيفرار القسةما ال    م م  قسشُر  الص الم إست قسم  فا  م  أجة
ة   بةحا قسماسو  قسم قلم ي يم ال  ق  ار ح   أي  ال وعقأل ر ال  قسغةب  ر   فرض  سفياُرفال قسي لُر

 قالحيواسو    خف  قر راب قسغب  ت قسم قلم القسيماُرر قسماسو  كوع يمو  سا قرا أ 

),.Dennis e.g & وميملللا يتعللللق بلللأنواع العصلللف اللللذهنل  تنلللاول العديلللد ملللن الدراسلللاا 
)2020; Janssen et al. 2020ndi et al. ; Apa2016Johnstone,   أنة قع الأسةاساا

(  سللللو  العصلللف اللللذهنل الجملللاعل للللل صلللورة  سللللو  1  سف اةةةذ قسةةةعلىت القسيةةة   يمةةةةة  ةةة :
ي   أسف ب قسمىابشال قسمفي ح  سف اذ قسعلى  ل  أحة  قألسةاساا قسيةت  حاثالمناقشاا المفتوحة  

  قسمىابشال قسية   ياةع ب قفة  اليجةرق قل بفافة  جة قم  يمو  ق ااف ا م  جانا مرقبح  قسابا ال    حاس
حاةةث ال يةةيم قسياضةةار قسمبةةح  س ةةعق قالجيمةةاع  ةةة يةةيم   ساةة  أ رةةار الساةة ا قسفاظةة  مةة  جانةةا أفضةةا  
بيخ ل لةعق قألسةف ب  ةاةرقم ألنة  يبةاف  ففةت قسيفافةة  ةا  أفضةا   ُرة  قسمرقج ة     ُر  قسمرقج    اُل

  ال مام س عق قألسف ب ي   أسف ب قس اذ قسةعلى   و المهيكا (  سلو  العصف الذهن  الممنهج2و 
ل  أسةف ب مةىظم سفةيخفا مة  فاة ب أسةف ب قسمىابشةال قسمفي حة  ألنة  أسةف ب ييحةر  ةة قألفضةا  
ففت   سا  أ رار  حاث يح    فيرا ال ييا    ا ا أفضا  قسفُرة   ةة  رة   لىةاط حاسة  مة  قساةمر  

يا ي ةا ثةم يمة ل أحة  قألفضةا   ويا ة   ةة قأل رةار ثةم يةيم مىابشة  يم ل  ا ا  ة فض   يا ي  أ رةارل ال 
  ف  قأل رار 

  سلللو  العصللف الللذهنل الجمللاعل لللل صللورة  سلللو  المناقشللاا المفتوحللة  ويللرى الباحللث   
ةة  ي ةةاب  يةةا ففةةت  ةةابت أفضةةا  قسفُر ةة  قسمرقج ةة  يمةة ل  اسياةة   اُل ففوةة  أ   ةةة  ةةر  مةة  أفضةةا   ُر

الب  يىي  ف   س  قسي لار  ا    سا  قسفررا م  قسعقكرا الصواي   ف  قأل رار  قالسيماع جا قم س عق قسفر 
ف  أالفى  قنيما  قسا يث سففر   مة  ال يبةيطوع   ساة  أ رةار   القسيت  ىش  م   ا   أح  قال رق  سفيرا طُ 
ةةةة  ففةةةةت قسيفراةةةةر لةةةةارو إطةةةةار قأل رةةةةار قسيةةةة  سةةةةح   كمةةةا ي ةةةةاب ففوةةةة  أيضةةةةام فةةةة ل بةةةة را أفضةةةةا  قسفُر

البم ىةت ألةر  يماةةة أفضةا  قسفُرة  إسةت قبيةةرقا أ رةار مماثفة  أال  مةا ييفةة  مةع قأل رةار قسيةة     مة يم ا



 ...ة.........ه لدى الهيئة العامة للرقابخبرة مراقب الحسابات وقيد                      أسامة جمدى فؤاد حمـمد أبو العالد/

317 

 

ةةةر  قسااحةةةث  ومةةةا يي فةةة    سةةةف ب  العصلللف سةةةح   مةةة يم ا ممةةةا يةةةؤ   إسةةةت  ضةةةاا  نطةةةال قأل رةةةار  اُل
  نةة  يوةة   مفاةة قم  شةةوة لةةاص إ ق  ةةا  قسىةةاد ييةةر  ال   ةة  قسرةة ل   الللذهن  الممللنهج  و المهيكللا 

اةةةة  ةةة  يمةةة ل  ةةة الرل  ال رةةة   اُل مشةةةوف  هومىةةة  أحةةة  قأل ةةةرق  ففةةةت قسميم فةةة  أل   ةةةة فضةةة   ةةة  قسفُر
 قسمشار   ففت ب ل قسمباالقا  ما ييوح قسفرص  سشخاو  قأل رق  قس ا ل   اسيا   

) .Tang & 2017; Zhang, 2015e.g., Chen et al ;وتنلاول العديلد ملن الدراسلاا 
)2020; Grove & Clouse, 2019Karim,  حاةث أنة   سللو  العصلف اللذهنل اإللكترونلل  

  حاةث يةيم قسةربط  ةا  أفضةا   ُرة  قسمرقج ةة  المناقشلة المفتوحلة وتكنولوجيلا المعلومللااييمةع  ةا  
ةة  قسةةربط قالسريرالنةة   سفيفراةةر  بحةةة قإلجيمةةاع ال سةة  إمةةا  ةة  ير ةة  القحةة ا أال مةة  م قبةةع   اةة ا فةة  طُر

  اُل ج  ن فا  م  قس اذ قسعلىت قالسريرالنت اللمةا: ح   مخاطر قسغب قسمايمف     قسم قلم قسماسو 
  ال مام س عق قألسةف ب يمة ل  ةة أ ةرق   ُرة  قسمرقج ة  (  سلو  العصف الذهنل االلكترون  التفاعل 1 

رلةا   (  سللو  العصلف اللذهنل 2و  ي لا  ال  سا  أ رارلم  ت البر القحة  ال اةا    فة  قأل رةار ال طُ 
 ةةر   ي ساةة  أ رةةارل  ال  مشةةار   مةةع  ةةابت قألفضةةا   ثةةم يةةيم  ةةت حاةةث يمةة ل  ةةة  االلكترونلل  الفللردى 

 البر الح  قس م   ا   ف  قأل رار 

ل يؤ ي إست  خفوض قس بةر القسيرةاسوع إل مةا  سلو  العصف الذهن  االلكترون ويرى الباحث    
ة  قسمة را ففةت  اةا   قأل رةار ُن كمةا يمضةت ففةت اخاةو  قسفرةرا حاةث يةيم  فمفو  قس اذ قسعلىت  اُل

ةةة  قسمرقج ةةة    ساةةة    ةةة قال  قأل رةةةار  ال  م ر ةةة  صةةةاحح ا حاةةةث يبةةةيطوع  ةةةة فضةةة  مةةة  أفضةةةا   ُر
قأل رةةةار  شةةةوة  ةةةر ي  ال  ضةةةغ ط ففةةةت قألفضةةةا  سمطا مةةة  فمفوةةةال قسيفراةةةر مةةة  جانةةةا قألفضةةةا  

قإل اةا  القسيىبةا   ممةا يبةمح  قسرةاةر مة  مشةاكة  مضةت ففةت قسيرى س جوةا قسااسوة  قالُر    ما أ 
  ال  قسااجة  س جة    ا ة  أفضةا  قسفُرة  قإلجيمافةال قإل يرقضةو  فم  قس  ية  مة  رحاراسفميم فال قس

قسحةةةرقم  قسمىاسةةةا  ممةةةا ييةةةوح قسفرصةةة  سموا ةةةا  إموانوةةة  قس صةةة   إسةةةت لىةةةاط طاسمةةةا  ةةةت نفةةةس قسم بةةةع 
 قسمااسا  القسمرقج   م  قسمشار    ت فمفوال قسمرقج   قس السو  

 Brazelأالضح  هنل لكشف الغش لل القوائم المالية وميما يتعلق بإجراءاا جلةة العصف الذ
)2010et al. (  : مرحلة اإلعداد: 1 أ  جفب  قس اذ قسعلىت  مر  ة ث  مرقحة الل )  ال مام س عل

قسمرحفةة  ييطفةةا مةة  مرقبحةة  قسابةةا ال الضةةع ميم فةة  مح لوةة  مةة  مخةةاطر قسغةةب قسمايمفةة   ةةة  ففةةت 
لةةةعق قسىشةةةاط قسياضةةةاري  مبةةةمت قس اةةةذ قسةةةعلى   حةةة ا   ال  أ  يياةةة   أيةةةام مةةةى م س لةةةر  اُل ةةةرم

 ( مرحللة التفاعلا:2و قسفر    حاث ال ي ج  إ اا   ا  أفضا   ُر  قسمرقج   أثىا  لعل قسمرحف   
ةة  قسمرقج ةة  أ رةةارل ففةةت  قوةة  أ ةةرق  قسميم فةة    ال مةةام س ةةعل قسمرحفةة  ي ةةري  ةةة فضةة  مةة  أفضةةا   ُر
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مىح  ة فض   ة  قسفُرة   رصة  ألةر   سفي حاةر فة  قأل رةار قإلضةا و  قسية  بة   ياةا ر إسةت  لىة   اُل
اللةة   بةةيفنل الضةةع ( مرحلللة التقيلليم: 3  و فىةة  قالسةةيماع أل رةةار قسي سةة  قالالسةةت س فضةةا  قالةةُر 

 ماومةةةال سمخةةةاطر قسغةةةب  ةةة   ةةةة قالسةةةيىا  س  رةةةار قسماةةة  ا  ةةة  قسمةةةرحفيا  قسبةةةا ميا   القالسةةةييا   
أال ال يىةةةي  فى ةةةا   ةةة ية سي باةةةر  الطحو ةةة   المةةة    سيماومةةةال مخةةةاطر قسغةةةب  القسيةةة  بةةة  يىةةةي  فى ةةةا

إجرق قل قسمرقج   قسمخطط س ا  حاث ييمةة قسغري م  مرحف  قسيماةوم  ة  قسي ة ية بة ر قإلموةا   ة  
لط  قسمرقج   قسمح لو      ة قالسةيىا  س  رةار قسي ية ا قسىا ية  مة  جفبة  قس اةذ قسةعلى   القسية  

 سم  يضمى ا لط  قسمرقج   قسمح لو  

 Tang & Karim  أالضةةح المحتملللة لجلةللاا العصللف الللذهنل ميمللا يتعلللق بالصللعوبااو 
(  حبلا  1 قس اةذ قسةعلى  سفُرة  قسمرقج ة  اللةت:    اسوة    ة ل  أ  لىاط أرب   ص  بال )2019(

س ضة   حاةث يموة  حد ا  خاص للمجموعة ككا من خالل هيمنته عل  جلةلة العصلف اللذهن   
ةة  قسمرقج ةة قسمشةةار  قثىةةا  مةة  قألفضةةا   أال جفبةة  قس اةةذ قسةةعلى   قسةةعي  ي ومىةة   ففةةت  ا   ةةت  ُر

كوة  مما يمفة م  بة را قسفُرة  ففةت  شةذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة    سفميم ف  قسخ ب  قأل رار  با 
( اعتمللاد بعللا  عضللاء الفريللق عللل  ا عضللاء اثخللرين  و حللدو  حللاهرة االنتفللاع الجمللاعل 2و 

ةة  ففةةت أفضةةا   لةةُر  ممةةا  اةة   لةةعل قسمشةةوف   ةةت المجللانل   حاسةة  قفيمةةا    ةةض قأل ةةرق   ةةت قسفُر
 اةة   لةةعل  ( التفكيللر الجمللاع :3و يةةؤ   قسةةت فةة ل  فةةافف م  ةةت فمفوةة   اةةا   قأل رةةار القسمىابشةة   

ةةة   خاةةة ص قسي صةةةة إسةةةت   ق ةةة   ةةةا  قارق   ال شةةةف م  ةةة   ماةةةوم  قسظةةةالرا فىةةة ما يمفةةة  أفضةةةا  قسفُر
ماوم القب    ال س  أل   ُر  قسمرقج   يو   فرض  سضغ ط قس بةر قأل رار أال قالبيرقحال  ىا م ففت  

القسيراسوع  سعس  ال ييم  اا    ا   قأل رار ل   جفبةال قس اةذ قسةعلىت ل  ةام مة   ضةارب قارق   
 ( االبتعاد عن الهلدف:4و الف ل قال فال  ا  أفضا  قسفُر   ش   مبحاال قسغب  ت قسم قلم قسماسو   

ةة  قسمرقج ةة  ففةةت قس صةة   قسةةت إ  ي ةة  قسغةةري قألساسةة   مةة  جفبةةال قس اةةذ قسةةعلى   مبةةاف ا  ُر
ةة   ةة   ةة ل  قساةةعر سييىةةا قسبةةماا سففُر يةةا ففةةت بةةا ا قسفُر أ رةةار  شةة   قسغةةب  ةة  قسمةة قلم قسماسوةة   اُل

  اال ي ا  ف  قس  م قألساس  سيفب  قس اذ قسعلى  

مة   اللذهن  تجنلب مشلاكا جلةلاا العصلفأنة  يموة   ) 2019Tang & Karim(كما أالضةح 
ييا   ُ ةع  الواجباا والمهام: ( تعيين1 قس  ي  م  قسماا ئ قالسيراا ي  القسميمةف    :  ق ااع ل  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إل احةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال  أفمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ق  إلجيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع ففةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت أفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  قسفُر
ييا الضع  ( ويع القواعد ا ساسية:2و قسمموى    قسغب مخاطر ح   سفيفرار سفمشار ا  قسفرص 

أ   حةة   جفبةة  قس اةةذ قسةةعلى  ففةةت سةةحاة قسمةةةا   ال  ىيمةة  قأل رةةار     ةةض قسم قفةة  قألساسةةو  بحةةة
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( علللدم التةلللام  علللل  3و القسبةةماا سرةةةة اةةةخا أ  يةةيرفم  المااالسةةة  قسحىةةةا  ففةةةت أ رةةار قالةةةُر   
ييةا قسي كاة  ففةت أنة  سة  يبةمح  ة ي قنيمةا  حة   أي بضةو  أال  رةرا سةايم فرضة ا  موةه االنتقلاد:

ييا قسي كا  ففت  ( ا لكار وليدة المجموعة وليس ا لراد:4و   ل   قسمىابش  ح   مخاطر قسغب
 ( التشلجيع علل  الم يلد:5و أ  قأل رار السا ا قسميم ف   وة السوس م  جانا أح  قألفضةا   مةط  

يي ا  ففت قسمشار ا   ع   ة قسي   قسممو  سي سا  قس  ية  مة  قأل رةار  حاةث  فمةا  ق  فة   قأل رةار 
مفة   فمةا  ق ل بة را قسفُرة  ففةت   ا ية  ال ماةوم مخةاطر قسغةب  قل قساةف  ح   مخاطر قسغب قسماي

ر إجرق قل قسمرقج   قسم لم  س م   ال طُ 

 ,e.g., Carpenter) ىةةاال  قس  يةة  مةة  قس رقسةةال وبشللأ  منللالع جلةللاا العصللف الللذهنل  
2007; Brazel et al. 2010; Tang & Karim, 2019; Mcallister et al. 2021)  مىةا ع

ُ ا ا ب را  ُر  قسمرقج   ففت قسمشار    ت قأل رةار  شةا   وةع ( ١بال قس اذ قسعلى  الل : )جف
ةة  ٢يموةة  أ  يظ ةةر قسغةةب  ةةت قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   ماةةة قسمرقج ةة   ال) (    وةة   ا ةة  أفضةةا  قسفُر

فوة   م   قحيماسو  الج   يب  ت قسم قلم قسماسو  ال س  سيافانلم ففت ممارس  قسش  قسم ىةت لة   فم
ةة  قسمرقج ةة  ففةةت ألموةة  الجةة   قالسةةيي قب3قسمرقج ةة   ال) قس مفةةت  ( القسي كاةة  ففةةت جموةةع أفضةةا   ُر

القسش  قسم ىت  حاث  فاة  جفبةال قس اةذ قسةعلى  مرقبحة  قسابةا ال  الي قسخحةرا  ةت  اةا   الج ةال 
ةةةة  قألبةةةةة لحةةةةرا  ال  ةةةة  لةةةةعل قسيفبةةةةال مةةةةع  ةةةةابت قسىظةةةةر سفي ةةةةرم  س ةةةةم مميةةةةا ا  رصةةةة  أفضةةةةا  قسفُر
مةةة   س ةةةم لةةة   قسبةةةى  قألالسةةةت  قسم ىوةةة  قسشةةةو ط قسيةةة  يموةةة  أ   ةةةؤثر قسم ف مةةةال  قل قساةةةف  ففةةةت

 قالايرقط  ت فمفو  قسمرقج   

أ   ) 2019Tang & Karim(أالضةح وميملا يتعللق بقيلا  جلودة جلةلاا العصلف اللذهنل  
ر يةؤث علدد الحضلور واالتصلال:( 1 ج  ا مياسس قس اذ قسعلىت   يمة  ففةت ث ثة  فىاصةر لة : 

فة   قساضة ر القال اةا  ففةت قسيفافةة  ةا  أفضةا  قسفُرة   حاةث  فمةا  ق  فة   أفضةا   ةرل قس مةةة 
قسااضرا القسمشار    ت جفبال قس اذ قسعلىت  فما  ا  لىاط  ى ع المشار   أكحر  ةت قسم ف مةال  
ةة  مةة  سةةرف  قالسةةييا   سفغةةب  ُن قألمةةر قسةةع  يبةةالم  ةةت  ابةةا  جةة  ا جفبةةال قس اةةذ قسةةعلىت اُل

يمةةةة هووةةة ال  باةةر  ( هيكللا وتوقيللت جلةللاا العصللف الللذهن :2و قإلجةةرق قل قسمىاسةةا    الي خةةا 
ةةا ا  ةة  فىاةةر لةةال  ةةت  اماةة  جةة  ا جفبةةال قس اةةذ قسةةعلىت  ففةةت سةةحاة قسمةةةا  ُ  مىابشةةال قسفُر

يمةةة ج ة   ُرة  ( جهد لريق العملا: 3  و ضغ ط قس بر  ةار ماة قسفرل نا    م   ضاا  قسم ر  
ي  ا جفبال قس اذ قسعلىت  حاث  فما  ع  مرقبح ق قسابا ال ج   أكحةر أثىةا  قس مة فىار لال س
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ةةة  ال ةةةعس   ق ل جةةة  ا قألحوةةةال  جفبةةة  قس اةةةذ قسةةةعلىت  فمةةةا  ق ل جةةة  ا قسيفافةةةة  ةةةا  أفضةةةا  قسفُر
 قسمر اط   اسغب القسىا ي  ف  لعق قسيفافة  الباسياس  ُ ا ا ج  ا جفبال قس اذ قسعلى  

فمة   ام مراقب الحةاباا للعصف اللذهنل عنلد تقيليم مخلادر الغلش  ميما يتعلق بكيفية استخدو 
سة  ( إطةارقم مميرحةام سروفاة  قسيخ قل مرقبا قسابا ال سف اذ قسعلى  فىة   رق٢٠١9قبيرا ماطفت )

مخةةاطر قسغةةب  حاةةث يىاغةة  ففةةت مرقبةةا قسابةةا ال قسمبةة    فةة  فمفوةة  قسمرقج ةة  قسيخطةةوط سيفبةة  
 ا سخط قل  حاث ييم أالالم  ا ي  قس ةة م مةة  قسيفبة   ال  باي ةةا  القسمةةقس اذ قسعلى     ض   لعل ق

بة   قسنمىو  قس  م  أل قل ةةا  ثةم  ا ية  قألفضةا  قسمشةار ا   ة  قسيفبة    ضة م فة    اةا  بالة  سفيف
فةة   سةة  قسي كاةة  ففةةت ألموةة  قالسيةةنقل  ماةةا ئ الب قفةة  جفبةةا ل الأمةةا  سفيفبةة  يمةة ل  يةة اُل  قأل رةةار  اُل

ياةع  سة  حاة   قألفضةا  ففةت بة ر مىاسةا مة  قس اذ قس على   وما  ا  قألفضا  قسمشار ا   اُل
يا  ا جفب   ماةوم  قسم ف مال ح   قس ماة القسحا   قسي  ي مة    إطارلا  يفو  جفب  قبيرقا قأل رار  اُل

لةةةةةعل قأل رةةةةةار ال اةةةةةفاي ا الليوةةةةةار أنبةةةةةح ا  الألاةةةةةرقم  جفبةةةةة   ا يةةةةة  ال ماةةةةةوم مخةةةةةاطر قسغةةةةةب  اليفةةةةة ق  
 يا ال قسم لم  سىيال  لعق قسيماوم )جفب   ىفاع قسىيال ( قالسي

  مة وبشأ  االهتمام بممارسلة مراقلب الحةلاباا للعصلف اللذهنل للل جمهوريلة مصلر العربيلة  
  صةةاسح  ٢٠١8  اةةا س  الفشةةماالي  ٢٠١8  حبةةانا   ٢٠١3 ىةةاال  قس  يةة  مةة  قس رقسةةال )حبةة   

  ة مراقلب الحةللاباا للعصلف الللذهنلممارسلل( ٢٠١9  ماةطفت  ٢٠١9  صةاسح ال لةرال   ٢٠١9
 القليمر   رقس  القلياار أثر ممارس  مرقبا قسابا ال سف اذ قسعلى  ففت  ة م   ماوم نظم قسربا  

ج ةة  قس قلفوة   ال بةة   ىحةؤقل قسماففةةا  قسمةاساا   ال ماةةوم مةة   قسةيمرقُر  قسشةةر ال  ال ابةا  جةة  ا قسمرق
ابةةةا ال سم قج ةةة  لطةةةر إ قرا قس ماةةةة س مفوةةة  قسمشةةةير    ال ابةةةا  مبةةةي   قسشةةة  قسم ىةةة  سمرقبةةةا قس

رة ولكن لم تختبر هذه الدراساا  ثر خبل  قسمرقج    ال   وم إسييا   مرقبا قسابا ال سمخاطر قسغب
قلللب مراقللب الحةللاباا وقيللده لللدى الهيئلللة العامللة للرقابللة الماليللة علللل  العالقللة بللين ممارسللة مرا

لقوائم الماليللة  ا مللر الللذي يللدعم توجلله الحةللاباا للعصللف الللذهنل وكفاءتلله لللل كشللف الغللش بللا
 البحث الحالل.

وبشأ   ثر ممارسلة مراقلب الحةلاباا للعصلف اللذهنل علل  كفاءتله للل كشلف الغلش بلالقوائم 
) ,Brazel et al. 2007e.g., Carpenter ;2010 ;   مة  أاةار قس  ية  مة  قس رقسةال الماليلة

Carpenter et al. 2011; Chen et al. 2015; Mohdnassir et al. 2016; Gissel & 
Johnstone, 2017; Chen et al. 2018; Dennis & Johnstone, 2018; Hess & 

Andiola, 2018; Tang & Karim, 2019; Mcallister et al. 2021)  إسةت قلةي م  فةا ا
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مرقبةا قسابةةا ال  ة   شةةذ قسغةةب  ةاسم قلم قسماسوةة   ةالي م ممارسةةي  سف اةةذ قسةعلى   حاةةث ق فمةةر 
ففةةت  فةةا ا مرقبةةا   يجللابل ومعنللوي س رقسةةال سةةاسف  قسةةع ر أفةة ل إسةةت أ  قس اةةذ قسةةعلى  سةة   ةة ثار ق

 قسابا ال     شذ قسغب  اسم قلم قسماسو  

أ  قس اةذ قسةعلى  يةؤثر  ففةت  اىھةا ق فةال الجة   إسةت الدراسلاا ھذه تحليا من الباحث ويخلص
 االدراسا ھذه وبتحليا . اسم قلم قسماسو إييا   الم ى ي ففت  فا ا مرقبا قسابا ال     شذ قسغب 

ق ضةةح قفيما  ةةا ففةةت أسةف ب قس رقسةة  قسييُرحوةة  مةة  لةة   قسياةةموم قسييُرحةة  القسم اسيةةال   منججيللا  
ة ق قس  بة  قسااحث الليوار قس رقس  قسييُرحو  الليااريحرر   ج   القسممارنال قسييُرحو   ال   ما  سي ثاُر

مجللال الدراسللة  مةةا ييضةةح فةة ل قلةةي م  .مةةا قم القألكةةةر م  مةة  افياةةارل قألكةةةر قفي قس رقسةة   ماةةة
 سابةا المرقبح  ق ففت قس  ب  اليجرق  قس رقس  قسييُرحو   عل قلياار  م  م  قس رقسال  التجريبية لهذه

 مو أ  أكةر  ر    ب  قس  ب   عل  رقس  أ  حا        قس ال  قسميم م   الطفا  قسماجبيار القس  ي رقا 
 قسم ىوة  قسممارسة   ا ة   ة  قس  بة   ةعل اللياةار   جة  قسااحةث ية فم مةا اموة   ال ة قسة ال  قسى  ة 

 ترةبالف يي ف  قسا    ال وما  عق    قساا   ن را ففت ف الا قسىامو   قس ال  إح    افياار ا قسماُر 
 يؤ ة  قسةعي قألمةر  ٢٠٢١ فةال  ة  أيجُرةر بة  أنھةا ييضةح  ةعل قس رقسةال   اھا أيجُرر قسي  ال منية

  رقسيھا  الأ مو  قس  ب   عل ح قث  ففت

كفةا ا مرقبةا قسابةا ال  ة   ففةتقس اةذ قسةعلى    ة ثار  يموانوة  الباحلث يعتقلد كلل عل  وبناء
بةا ال أنة   فمةا بةال مرقبةا قسا إموانوة  مة  إسوة  قسي صة  م مما   قنط بام كشذ قسغب  اسم قلم قسماسو 
   جة  مةا يحةرر    شةذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة   ال ة  فمةا  ق ل  فا  ة   ة  ممارسةي  سف اةذ قسةعلى 

 نوبالتلالل  يمكل  قساة    ةعق  ة  قسبةا م  قس رقسةال مةع  اال بةال قس  بة  سھةعل ق يةال سيحىة  قسااحةث
 :التالل النحو عل  للبحث ا ول ا تقاق الفرض

H1غلش شلف ال: ي ثر العصلف اللذهنل تلأثيرا   يجابيلا  ومعنويلا  علل  كفلاءة مراقلب الحةلاباا للل ك
 بالقوائم المالية لل بيئة الممارسة المهنية المصرية.

برة مراقلب الحةلاباا علل  العالقلة بلين العصلف اللذهنل وكفاءتله ختحليا  ثر  6-2
 (H2لل كشف الغش بالقوائم المالية وا تقاق الفرض الثانل للبحث  

 ;e.g., Hamilah et al. 2019; Putra et al. 2019)ق فة  قس  ية  مة  قس رقسةال 
Arifuddin & Indrijawati, 2020; Fadillah et al. 2020; Widodo & Chariri, 2021) 

ال خاا  قساىاف  ال مام س م ل   قألمر قسةعي يف ةا  الرقم لامةام   همية خبرة مراقب الحةابااففت  
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ةةا ا  فا  ةة  الب ر ةة  قسم ىوةة  ال ابةةا  جةة  ا أ قلةة   ممةةا يةةى وس ففةةت  فا  ةة   ةة   شةةذ قسغةةب   ةة  ُ 
 اسم قلم قسماسو   الم  ثم ُ ا ا ج  ا فمفو  قسمرقج    

ييضةح مة   افاةة قس  ية  مة  قس رقسةال قسبةا م   خبلرة مراقلب الحةلاباا  بمفهلوم يتعللق وميملا
(e.g., Cahan & Sun, 2015; Ahmed et al. 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; 

Neisiani, 2019; Verwey et al. 2021) ففةت أن ةا   مراقلب الحةلاباا  مكانيلة النظلر لخبلرة
قإلطةةار قسنمىةة  قسةةعي ي حةةر فةة  مةة   إسمةةال مرقبةةا قسابةةا ال  مم مةةال م ىةة  قسمااسةةا  القسمرقج ةة   
القسف م قسمي م  سطحو   صىاف  فماة قسمرقج   القسيا يال قسيشغافو  قسي    قج   ف  قساىاف  ال وفوة  

م فةة  مةة     ةة   موا ةةا قسمااسةةا   طحاةة  مخيفةةذ قسم اسيةةال قسمااسةةحو  قسخاصةة    ةةا  القسةةعي يةةىي
 القسمرقج   نفب ا ففت أ ق  م ال قسمرقج   ال رج   خاا ا قساىاف  

 ,.e.g)الال ما سيافاة قس  ي  م  قس رقسال قسبا م    ما ميما يتعلق بقيا  خبرة مراقب الحةاباا 
Cahan & Sun, 2015; Ahmed et al. 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; Neisiani, 

2019; Verwey et al. 2021)  يمكلن ةيلا  تللل الخبلرة  ولقلا لملدخلين وهملا  ملدخا الخبلرة
)قسعي يشار النخفاي قسي   القس بر المكتةبة من تعود مراقب الحةاباا عل   داء مهمة المراجعة 

ةةا ا فةة   مةةرقل أ قل ةةا سةةىفس فماةةة قسمرقج ةة (  والللذي يمكللن ةياسلله قسمبةةيغرل أل ق   فةة  قسم مةة   ُن
 مةا  مرقبةا قسابةا ال  علدد سلنواامرقبا قسابا ال ففت أ ق  نفس م مة  قسمرقج ة  أال  دبدرجة تعو 

ملدخا الخبللرة المكتةلبة مللن يةن ق  مةة  سةى  أللةر   ال كمقيللا  متلدرجمةع نفةس فماةة قسمرقج ة  أال 
)قسةةعي يشةةار النخفةةاي قس بةةر القسي ةة  قسةة  ل مةة  بحةةة مرقبةةا قسابةةا ال خللالل التخصللص الصللناعل 

والللذي يمكللن قج ةة  نيوية  سفم ر ةة  القسف ةةم قسمي مة  سطحو ةة  صةىاف  فماةةة قسمرقج ةة ( أل ق  فمفوة  قسمر 
سمىشة ا قسمااسةا  القسمرقج ة  ال سة  ال مةا سمة لة قسااة  قسبة او   ةياسه بدرجة التخصلص الصلناعل 

 أال  م    خاا  قساىاف  م  ف م  

 ,.e.g)سبةةا م  البةةاسىظر سف  يةة  مةة  قس رقسةةال ق وميمللا يتعلللق بمللردود خبللرة مراقللب الحةللاباا 
Cahan & Sun, 2015; Ahmed et al. 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; Neisiani, 

2019; Verwey et al. 2021)  مرقبةا قسابةا ال ففةت مليمكن القلول بإمكانيلة انعكلا  خبلرة
ةةع إجةةرق قل  مللن خللالل فةةا ا ال اففوةة  أ ق  م مةة  قسمرقج ةة    زيللادة قسمةة را ففةةت قليوةةار ال طحاةة  ال طُ 
قسماوطةةة   طحو ةة  صةةىاف  فماةةةة  لكللل تالئلللم المخللادرقج ةة  قسمبةةيى  ففا ةةا أل ق   فةةة  قسم مةة   قسمر 

ففةةت  وهللو مللا يللنعكس بالتب يللةقسمرقج ةة  القسياةة يال قسيشةةغافو  قسيةة    قج  ةةا   شةةوة  ةةع  ال  ةةا   
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ةةا ا  فا  ةة   ةة   شةةذ قسغةةب  ةةا ا مبةةي   جةة  ا قسمرقج ةة  قسم ر ةة  الُ    نوةة  قحيمةةا   شةةة قسمرقج ةة  الُ 
 م قلم قسماسو   اس

أاةةار   مةة وبشللأ   ثللر خبللرة مراقللب الحةللاباا عللل  كفاءتلله لللل كشللف الغللش بللالقوائم الماليللة  
 ;e.g., Hamilah et al. 2019; Putra et al. 2019)قس  ية  مة  قس رقسةال قسبةا م  

Arifuddin & Indrijawati, 2020; Fadillah et al. 2020; Widodo & Chariri, 2021) 
  حاث ق فمر ف كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية باختالف خبرتهاختالإست  

قس رقسةال سةةاسف  قسةع ر أفةة ل  شةة   قسية ثار قإلييةةا   سخحةةرا مرقبةا قسابةةا ال ففةةت  فا  ة   ةة   شةةذ 
  قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   نيويةة  الن وةةاد  فةة  قسخحةةرا ففةةت قالر مةةا   اسمبةةي   قسمةة رط سيةة  ا قسمرقج ةة 

ةا ا بة ر  ا ففةت قساة  مة  ممارسةال  ةا ا  فةا ا ال اففوة  أ ق  فمفوة  قسمرقج ة   المة  ثةم ُ  م  ل   ُ 
قسبف ط قالني ا ي سةا قرا   ضة م فة  قسمبةالم   ة    نوة  قسمبةي   قسف فةت سخطةر قسم ف مةال  ال فةم 

وفي  قسيخفخةةة قالسةةيمرقر قسمةةاس  سفشةةر    ال  نوةة  مبةةي   فةة ل  ماثةةة قسم ف مةةال  القساةة  مةة   فةةابم مشةة
ةا ا  فةا ا مرقبةا قسابةا ال  ة   شةذ  قألل ب  القالليوار قس وب   الل  مةا يةى وس  اسياروة  ففةت ُ 

 قسياُرفال قسي لُر   بحا قسغب    قسم قلم قسماسو  

وبشأ  العالقة بين خبرة مراقب الحةاباا عل  ممارسته للعصف الذهنل  ليتضل  للباحلث ملن 
 ;e.g., Carpenter, 2007; Lynch et al. 2009) ةلابقةال تحليلا العديلد ملن الدراسلاا

Brazel et al. 2010; Hoffman & Zimbelman, 2012; Chen et al. 2015; 
Mohdnassir et al. 2016; Li & Vasarhelyi, 2018; Edy, 2021; Widodo & 

Chariri, 2021)  حةةرا مرقبةةا سخ اإليجللابل والمعنللوي    شةة   قسيةة ثار وجللود اتفللاق ميمللا بينهللاإسةةت
جلودة قسابا ال ففةت ممارسةي  سف اةذ قسةعلى   نيوية  الن وةاد  فة  قسخحةرا ففةت قالر مةا   مبةي   

 حكاملله المهنيللة وتطللويره إلجللراءاا و سللاليب كشللف الغللش  بشللكا يةللاهم  يجابللا  لللل التعامللا مللع 
الحةلاباا  الحجم الكبير من البياناا واكتشاف الغش بها  ومن ا مثلة علل  كللل اسلتخدام مراقبلوا

 ساليب التنقيب عن البياناا  وممارستهم للعصلف اللذهنل كأحلد ا دواا وا سلاليب كاا الفعاليلة 
  لل كشف الغش بالقوائم المالية

ؤلع  لحرا مرقبا قسابا ال ففت قس  ب    ثار   رقس  قال يمال ف ل  ى فاھا قس رقسال  عل ففت اُل
  ا  قسيفافة أ  الباحث ويرى قسغب  اسم قلم قسماسو     ا  ممارسي  سف اذ قسعلى  ال فا        شذ

 أ  ا ن   فاففوام )مي  الم(  م  ميغارقم  يىي  أ  لحرا مرقبا قسابا ال الممارسي  سف اذ قسعلى  يمو 
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 وبنلاء  قسيفةافف    قألثةر  سة   ييا ةة ( ممارنة H1ميةا  ) قسي ثاُرة  قس  بة  ق يةال أال/ال ب ا ففت يؤثر
  :التالل النحو (  عل H2الفرض الثانل للبحث   قا تقا يمكن كلل عل 
H2 يختلللف التللأثير اإليجللابل المعنللوي للعصللف الللذهنل عللل  كفللاءة مراقللب الحةللاباا لللل كشللف :

 الغش بالقوائم المالية لل بيئة الممارسة المهنية المصرية بإختالف مةتوى خبرته.

قابة المالية عل  العالقة تحليا  ثر قيد مراقب الحةاباا لدى الهيئة العامة للر  6-3
بين العصف الذهنل وكفاءته لل كشف الغش بالقوائم المالية وا لتقاق الفلرض 

 (H3الثالث للبحث  
وميمللا يةة فم باةة  مرقبةةا قسابةةا ال المىشةة    سةة   قس ا ةة  قس امةة  سفربا ةة  قسماسوةة  جةة  ا قسمرقج ةة   

سة   ةا  ممار  سف  بة  ليلة كمتغيلر معلدليتعلق بقيد مراقلبل الحةاباا لدى الهيئة العامة للرقابة الما
باة   تحليلا متطلبلاامرقبا قسابا ال سف اذ قسعلى  ال فا        شذ قسغب  اسم قلم قسماسوة    ةي  

بةي جا  مرقبةح  قسابا ال س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  سة   السة  م ىوة    مةا أ  لةعل قسميطفاةال 
اةة  بةية مرقبحة  قسابةا ال سة   قس ا ة  ضةرالرا  ة ق ر قسي ل ففت مرقبةح  قسابا ال قسرقيحا     قسماة 

ضةرالرا ال قسم ى  قسم لم القسخحةةرا القسمة را القسمة  ا قسم ىوة   القسية   شةمة  ة ق ر  ةرل قس مةة  قل قسخحةرا 
رلةةا الر ةةع  فا   ةا  اسيةة ُرا القسي فةةوم قسمبةيمر مةة  لةة    ةرقم  لاصةة    اإلضةةا   إسةة ت قالليمةال  يطُ 

 قب يةةة  ا الضةةرالرا قإلاةةرقم ففا ةةا الميا  ي ةةا القسيفيةةوب ففا ةةا القالليمةةال  م قفةة    ةة ق ر نظةةم ربا ةة  قس
 (  ٢٠١٦السف ط قسم ى  )ُ ي    

وميمللا يتعلللق بللالخبرة والمعرلللة المهنيللة المالئمللة لمراقللب الحةللاباا المقيللد لللدى الهيئللة العامللة 
 .e.g., Che et al. 2018; Zamzami et al)  أالضةح قس  ية  مة  قس رقسةال للرقابلة الماليلة

2018; Quick & Henrizi, 2019)   إسةت أ  قسخحةرا مة  قسر ةالن قألساسةو  قسية   ةؤثر ففةت ج ة
ةةة   بةةحا قسغةةةب  ةةة  قسمةةة قلم  فةةةال قسي لُر مرقبةةا قسابةةةا ال ال ةةةؤثر ففةةت جةةة  ا  ماومةةة  سمخةةاطر قسياُر

  قسمىاسةةةا  قسماسوةة   المةةة  ثةةم  ةةةؤثر ففةةت جةةة  ا قسمرقج ةةة   الأيضةةام  ةةةؤثر ففةةت إصةةة قرل س حوةةال قسم ىوةةة
الي خةةا  قسمةةرقرقل القأل القل قس  مةة   اةة را أكةةةر  بةة  الم ضةة  و   المةة  لةةعل قسمةةرقرقل القأل القل  بةةرقر 

 Mohdnassir etممارسي  سف اذ قسعلى      شذ قسغب  اسم قلم قسماسو  م  ف م   السم    صة 
al. (2016) ابةةا ال  ةة  إسةةت أ  قس اةةذ قسةةعلى  سةة   ةة ثار إييةةا   الم ىةة ي ففةةت  فةةا ا مرقبةةا قس

يختللللف بلللاختالف خبلللرة مراقلللب كشةةةذ قسغةةةب  ةةةاسم قلم قسماسوةةة   الأ  لةةةعق قسيةةة ثار قإلييةةةا   القسم ىةةة ي 
 الحةاباا.
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وميمللا يتعلللق بضللرورة  سللتيفاء مراقللب الحةللاباا المقيللد لللدى الهيئللة العامللة للرقابللة الماليللة 
ةة  فمةةة القسيةة   يرةة   مةة  ث ثةة  فىاصةةر  قس ىاةةر قألال   اللةة لشللرو  المللالءة المهنيللة    الجةة    ُر

 ;e.g., Gul et al. 2013)ففت  رج  فاسو  م  قسم ارا القسرفا ا   مة  إ فة  قس  ية  مة  قس رقسةال 
Knechel et al. 2013; Jackson et al. 2017)  ففةت أ  قس مةة مة  لة   قسميم فة  يةؤ ي

ةة ةةى وس ففةةت جةة  ا قساوةةم قسم ىةة   لاصةة  مةةع ُ  ا ا مةة ا إسةةت  بةة  اليجمةةاع  ةةا  أ ةةرق  قسميم فةة   اُل
ةة  قس مةةة   مةةا أ   ةةرل قس مةةة  رةة   أكةةةر بةة را ففةةت قسيافاةةة الحةةة قسمشةةاكة الأ ق   قالر اةةاط  ةةا   ُر
قسم ةةةال الي قرا قس اةةةذ قسةةةعلى   افياارلةةةا الفةةةا  سفخحةةةرا القسم ر ةةة   القسةةةعي يةةةى وس  ةةة الرل ففةةةت جةةة  ا 

 قألحوال قسم ىو   الم  ثم ج  ا قسمرقج    وة 

وهللو يللرورة وجلللود نظللام لعللال  ونللاا المللالءة المهنيللة وميمللا يتعلللق بالعنصللر الثللانل مللن مك
 ة   ا ة  ج قناة     قية  مة  مبة  سوال قسمةا ا  قلةة مىشة ا قسمااسةا  القسمرقج ة   مةرالرقم لرقابة الجودة 

 اإلسينقل  بواسال قالسيمرقر أال بح   قس ماة القإلسينقل  اسميطفاال قألل اوة   الففةت رأسة ا قالسةيم    
 ;e.g., Bagley, 2010)سي ثاةةةةة  القسمشةةةةة را  السمةةةةة  قسةةةةةيى  قس  يةةةةة  مةةةةة  قس رقسةةةةةال القني ةةةةةا قم   مفوةةةةة  ق

)2019 Andiola et al.; 2014Andiola,    إست  ا ي  مشاكة قساوم قسم ى  ال وع يمو  س مفوة
قسفاةةةا قسةةة الري ألالرقل قس مةةةة مةةة  بحةةةة قسمشةةةر ا   أال قسفةةةاحا  أ    ةةة   سوةةة  سضةةةما   ةةةع  قس ىايةةة  

  قر قساوم قسم ى  قسى ال  قسم ىو   الأح  أاوا  إص

  مة  تمرة وهو التنمية المهنيلة المةل وميما يتعلق بالعنصر الثالث من مكوناا المالءة المهنية 
( أ  قسي فةةوم قسم ىةة  قسمبةةيمر الأسةةاساا قسيةة ُرا قسيةة   اةةاك  قسممارسةةال ٢٠١8أالضةةح فحةة  قسمياةة  )

  ي فةة   اسي قنةةا قسم ر وةة  القإل رقكوةةقس مفوةة  يموى ةةا مةة  ر ةةع  فةةا ا مرقبحةة  قسابةةا ال  لاصةة   ومةةا ي
ل قسي   بمح س م  يص قر أحوال م ىو   قل ج  ا   مةا أ  قسي فةوم قسم ىة  قسمبةيمر سمرقبحة  قسابةا ا

يؤثر إييا ام ففت ج  ا أحوام   اف  فام   الففت برقر إفيما ل ففت أساساا قس اذ قسعلى   اف  
   لاص    ما يباف ل ففت  شذ قسغب  اسم قلم قسماسو

وميما يتعلق باإللت ام بقواعد  دا  الةلو  المهنل لمراقب الحةاباا المقيلد للدى الهيئلة العاملة 
( أنة  مة  قسم ةم إسيةنقل مرقبةا قسابةا ال  م قفة  أ قب الأل اوةال ٢٠١٦  يةةر  ُ يةة   )للرقابة المالية

قسية  ياة رلا المة  ثةم  السف ط قسم ى  سما س ا م    ثار إييةا   ففةت جة  ا قسمةرقرقل القألحوةال قسم ىوة 
جةة  ا قسمرقج ة    مرقبةةا قسابةا ال  ال قسمبةةي   قسمر فةع مة  قسيطةة ر قألل بة  يظ ةةر حباسةو  أكحةةر 
وة    وة   با رقم ففت  ا ي   اة را أ ضةة قسبةف ط ياةر قسمىاسةا  اُل سفم ف مال ف  ننقل  قس ماة  اُل

 أبة فرض  سانخرقط  و  
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اليلة رقلم رار مجللس  دارة الهيئلة العاملة للرقابلة المولل جمهوريلة مصلر العربيلة  لإنله ولقلا  لقل
اا باعادة تنظيم يواب  القيد واستمرار القيد والشطب للل سلجا مراقبلل الحةلاب 2٠21( لةنة 3 

 ( أ  يوةة   مةة   ةةا  منقالسةة  قسم ىةة  قسمماةة ي ١   ينةة  يشةةيرط سفماةة   ةة  قسبةةية مةةا يفةة : )لللدى الهيئللة
  ( فة ل صة الر أي أحوةال جىالوة  ن الوة  ضة٢  قرا قسماسوة   ال) اسبية قس ال سفمااسحا  القسمةرقج ا   ة

( سةة ق  مما ةةة 4( فةة ل صةة الر أي أحوةةال    يحوةة  ضةة  مرقبةةا قسابةةا ال  ال)3مرقبةةا قسابةةا ال  ال)
( أ  يوةةة   فضةةة قم  شةةةرا  منقالسةةة  قسم ىةةة  قساةةةرا سفمااسةةةا  القسمرقج ةةة   ىما ةةة  5قسخةةة مال قسممةةةرر  ال)

فت قألبة ففت با  مرقبا قسابا ال ضم  م  س م قسا   ة  ( مرالر لمس سى قل ف٦قسيياُرا   ال)
سماسوة   قمرقج   القفيما  قسم قلم قسماسو  سشر ال قسمبالم   اسبية قس ةال سفمااسةحا  القسمةرقج ا   ة  قرا 

( قسقوةةةال  مرقج ةةة  حبةةةا ال اةةةر ال قسمبةةةالم  لةةة   قسخمةةةس سةةةى قل قسبةةةا م  ففةةةت طفةةةا قسماةةة  7ال)
  حبةا ال ثة   اةر ال مبةالم  ففةت قالبةة  ةة سةى   مةا ييفة  مةع البشرط أ  يو   ب  بةال  مرقج ة

 ( أ  يوةة   مماةة قم  اسبةةية8قسم ةةايار قسماةةُر  سفمرقج ةة  القسفاةةا قسماةة ال  الم ةةال قسي كةة  قأللةةر   ال)
( أ  9قسم ة  سةة   قسي ةا  قسمر ةةني سفمااسةاال ممةة  ينقالسةة   قسم ىة  مةة  لةارو قسىطةةال قساوةة م   ال)

ممةةةا يفةةة : )أ( فضةةةُ   جمروةةة  قسمااسةةةحا  القسمةةةرقج ا  قسماةةةُر  أال ييامةةة   وةةة  ففةةةت قالبةةةة القحةةة  
قساا   ففت إح   قسش ا قل قسم ىو  قألجىحوة  قسم ا سة  س ةا  أال قسااة   ففةت  رجة  قسة  ي رقل  ة  
قسمااسةةةا  مةةة  إحةةة   قسيام ةةةال قسم يةةةرم   ةةةا  ةةة  ماةةةر  ال)ب( قسماةةة   ةةة  سةةةية مرقبحةةة  حبةةةا ال 

م ( إسةيوفا  اةرالط قسمة را القسمة  ا قسم ىوة  مة  لة    مة ي١٠ال)قسحى ط س   قسحى  قسمر ني قسماري  
ةة  فمةةة يضةةم ث ثةة  ففةةت قألبةةة مةة   الي قسخحةةرا  ةة  ميةةا  قسمااسةةا   مةةا يفاةة  الجةة   مةةا يفةة : )أ(  ُر
القسمرقج   سشر ال قسمبالم  سم ا ال  مة ف  لمس سى قل  ال)ب( مفخا سفىظةال قسمطحة   اسمىشة ا 

 ةاسي فوم    قالسةيم سو  قسم ىوة   ال)و( قسىظةال قسمطحة   اسمىشة ا س سيةنقلسفربا   ففت قسي  ا القسيامم  م
 قسم ى  قسمبيمرا   

سماة  مة  قأ  با  مرقبا قسابا ال س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو    ما ييطفا  لعق ويرى الباحث 
 ةةةا  ممارسةةةي   اةةةرالط  سةةةوو   سةةة   ةةة ثار ففةةةت قألحوةةةال قسم ىاةةةة  سةةةة   الباسيةةةاس  قسيةةة ثار ففةةةت قس  بةةة 

الفلرض  ا لتقاق يمكلن كللل علل  وبنلاء  سف اةذ قسةعلى  ال فا  ة   ة   شةذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة   
  :التالل النحو (  عل H3الثالث للبحث  

H3 يختلللف التللأثير اإليجللابل المعنللوي للعصللف الللذهنل عللل  كفللاءة مراقللب الحةللاباا لللل كشللف :
الهيئلة  مهنيلة المصلرية بحةلب ملا  كا كلا  مقيلدا  للدىالغش بالقوائم المالية لل بيئلة الممارسلة ال

 العامة للرقابة المالية من عدمه.
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 منهجية البحث  -7
 لةعق  اماة  سحاة  بي  م مى يو  قسااث    قسممال قألال   ىاال  قس رقس  قسييُرحو  سفااث  ال  

النمة  و  قسة  قس ر  الفاىة  مة   ألة قم قس رقسة  قسييُرحوة   المييمةع قسااحةث سرةة سة م ي ةري قس ة م
  قسااث  ال  صوع الاواد ميغارقل قس رقس   الأ القل اليجةرق قل قس رقسة  قسييُرحوة   القسياةموم قسييُرحة

 :قسياس  قسىا  القسم اسيال القسممارنال قسييُرحو   ال س  ففت

 التجريبية   هداف الدارسة 7-1
  ماةةر  إلييةةا   بةي  م قس رقسةة  قسييُرحوة  قلياةةار  ةرالي قسااةةث  ة   ا ةة  قسممارسة  قسم ىوةة   ة

 ساة فمف  ففت ما إ ق  ا  لىاط   ثار سممارس  مرقبا قسابا ال سف اذ قسةعلى  ففةت  فا  ة   ة  
كشةةذ قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   ال ةةعس  قلياةةار أثةةر  ةة م مةة  لحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال الباةة ل سةة   قس ا ةة  

 & Widodo)رقس  اواسام ففت قس ام  سفربا   قسماسو   ميغارق  م  ال  ففت قس  ب  قسرلوبو  ماة قس 
Chariri, 2021)  

 مجتمع وعينة الدراسة  7-2
مةة  مرقبحةة  قسابةةا ال  موا ةةا قسمااسةةا   يتكللو  مجتمللع الدراسللة  غللراض التحليللا ا ساسللل

 Carpenter, 2007 ; Pashaei)القسمرقج    قسمرلا س م  مرقج   قسشر ال قسمبالم  اواسام ففت 
et al. 2021) مفةةر ا رالفةة   ةة   ٢5٠فاىةة   اوموةة  مةة   سةة  قسمييمةةع  ضةةمىر  البةة   ةةم قليوةةار

قليوارلا ف ا أم ر ألم ا   شمة ف   م  قسمما ي  س   قس ا ة  قس امة  سفربا ة  قسماسوة  الياةر قسمماة ي   
 كما  شمة مىشآل مااسا  المرقج    حارا قسايم الصغارا  مما ا اليار مما ا  

يرةة   مةة  أفضةةا  لا ةة   يةيتكللو  مجتمللع الدراسللة  غللراض تحليللا الحةاسللال مةة  قألكةةا يماا  اُل
م ألةةع  ةقسية ُرس  القس ا ة  قسم االنة    ببةال قسمااسةا  القسمرقج ة   وفوةة  قسييةارا جام ة  قإلسةوى ُر   البة  

مفةةةر ا رالفةةة   ةةة  قليوارلةةةا أ   شةةةمة قس اىةةة  ميم فةةة  مةةة  حمفةةة   9٠فاىةةة   اوموةةة  مةةةى م  ضةةةمىر 
 أال قسمااسا  قسماسوة   الأ  يو نة ق مييانبةا  بة ر قسماجبيار القس  ي رقا  لاص      خاا قسمرقج  

قإلموةةا   ةة   ةةة   ةة   حاةةث أنةة  نظةةرقم سا قثةة  قسم ضةة ع الصةة  بي  سيةة ل   ةةض قس رقسةةال قألجىحوةة  
(Brazel et al. 2009; Cohen et al. 2008 إسة  إجةرق  قسييربة  ففةت قسطفاة  سيماةوم مة ي )

  ةة  قسةة ال  قألجىحوةة  قسميم مةة  م ىوةةام  مةة   ةةابإ رقك ةةم سفم ضةة ع ماةةة قسااةةث  الي ق  ةةا  قألمةةر  ةةعس  
 أالست أ  يو    س  مطف بام    مار  ال وما يف   وا   اسااالل قسم  ف  القسمبيفم  القساا ب :
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 بيا  بالحاالا التجريبية الموزعة والمةتلمة :1جدول 
   

 

 لى مراقبي الحساباتبيان بالحالت التجريبية الموزعة والمستلمة في ظل التحليل األساسي ع :أولا 

إجمالي الحالت 

 الموزعة

عدد الحالت 

 المستلمة
 3عدد الحالت المستبعدة 

عدد الحالت 

 الصادقة

250 
من  %44بنسبة  110

 الحاالت الموزعة

من الحاالت  %8بنسبة  20

 الموزعة

 %81.8بنسبة  90

 من الحاالت المستلمة

 لمستلمة في ظل تحليل الحساسية على األكاديميينبيان بالحالت التجريبية الموزعة وا :ثانياا 

إجمالي الحالت 

 الموزعة

عدد الحالت 

 المستلمة
 عدد الحالت المستبعدة

عدد الحالت 

 الصادقة

90 
من  %100بنسبة  90

 الحاالت الموزعة

من الحاالت  %4.5بنسبة  4

 الموزعة

 %95.5بنسبة  86

 من الحاالت المستلمة
 

 نموكج البحث 7-3
 ( قسياس :١ ر نم  و قسااث     ة قسيافاة قألساس   اسشوة ربم )يظ

 

   

 

                                                 
ر قساةا ب  قسية  سةم  ييةا  قلياةار قساة ل )مةةة: إجا ة  قسمفةر ا   جة    اُرفةال  م قسيا ا  قسر ال  يار قسمويمف  ال عس  قسااالل ياة 3

 ة   ج لُر  مر ف   ج قم القليوار ن ع قسرأي نظوع  الأيضام قالجا   ففت قسبؤق  قسرق ع   جة    اُرفةال ج لُرة  ألةر   خة م قسغةب
 حو ال  مط( صا   قسمحو ال  ففت قسريم م  أ  قسااس   م  اموم ا   ج   يب    صا   قسم

 لل حا التحليا ا ساسلنموكج البحث  :1 كا 
 

 المصدر: إعداد الباحث   
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 يا  متغيراا الدراسةتوصيه وة 7-4
  م   صوع الاواد ميغارقل قس رقس   ما يف :

 

 قياسه توصيفه نوعه المتغير
األثر 

 المتوقع

كفاءة مراقب 

الحسابات في 

كشف الغش 

 بالقوائم المالية

 

 تابع

ت علدددل ال شدددف قددددرة مراقدددب الحسدددابا

والتقريددددر عددددن التحريفددددات ال و ريددددة 

بددالقوائم الماليددة  مددن كدد ع ال شددف عددن 

فددي  تسددتفد   اإلدارة التددي تصددرفات

 علل شخصية منفعة المقام األوع  تحقيق

األكدر،   مصدال  األردرا  كافة حساب

 اإلرددار واكتددرا  عدن اتتفدا  وتدن م

للشددركة والخددرو   والتنظيمددي القداتوتي

ار إعداد التقدارير الماليدة المتعمد علل إر

 .SAS No. 99; ISA No)المطبدق 

240). 

تقدددير مفددردات الدرالددة للنسددبة 

المئويددددددة لوتددددددود التحريفددددددات 

ال و ريددة بسددبب وتددود الغددش 

فع ً في القوائم الماليدة التدي بفدا 

 ;Brazel et al. 2014)غدش 

Nsorambala, 2021). 

 

----- 

ممارلة مراقب 

الحسابات 

 للعصف الذ ني

 مستقل

أداة تسدتخدم عندد مراتعددة القدوائم الماليددة 

من قبل مراقب الحسابات  ويشتر  فيفدا 

تميع أفراد فريدق المراتعدة لدواء كداتوا 

من الخبراء ام ال  ويفضل أن تضم تقنيدة 

العصددف الددذ ني مختلددف أتددوار التف يددر 

والثقافددات بدددًء مددن الشددريإ و ددوالً إلددل 

تبددادع األف ددار حددوع  المددويفين مددن أتددل

يعتقدددددددددددددددددددون  أيددددددددددددددددددن وكيددددددددددددددددددف

ت ددددددون عر ددددددة   الماليددددددة القددددددوائم أن

و  الغدددش بسدددبب للتحريفدددات ال و ريدددة 

تخفدددي ارت ددداب  كيدددف يم دددن لددد دارة أن

الغدددددددددش فدددددددددل القدددددددددوائم والتقدددددددددارير 

 .Mcallister et al)االحتياليدة  الماليدة

2021) 

امددداد مراقبددي الحسددابات بحالددة 

ت ريبيدة بفددا غدش فعدد ً تتضددمن 

يدث يدتم م موعة من األلدئلة  ح

اإلتابددة علددل  ددذل األلددئلة  مددن 

كدد ع ألددلوب العصددف الددذ ني 

الفددرد) دبدددون عصددفه  ومددرل 

مددددن كدددد ع ألددددلوب العصددددف 

الذ ني وفقاً أللدلوب المناقشدات 

المفتوحددة دالعصددف الددذ ني فددي 

 4 ددددددددددددددددورة م موعدددددددددددددددداته

(Mcallister et al. 2021). 

 

 

 

+ 

 

 

كبرة مراقب 

 الحسابات
 ُمعدع

ر عن مد، إلمدام اإلرار الزمني الذ) يعب

مراقددددددب الحسددددددابات بمقومددددددات مفنددددددة 

المحالدددبة والمراتعدددة  والففدددم المتعمدددق 

عددددددد لدددددنوات شدددددغل  لوييفدددددة 

 5مراقددب حسددابات  فددنتا كاتدد  

لددنوات فدد كثر يصددنف علددل أتدد  

± 

 علي

(H1) 

                                                 
: ييفةس  ةة فضة  مة  أفضةا   ُرة  قسمرقج ة  الحاة ق اُل سة  قس  ية  مة  العصف الذهن  الفردى  بدو  عصف كهنلل(ال مام ألسف ب  4

: وعلاا( سلو  العصف الذهن  ولقا   سلو  المناقشاا المفتوحة  العصف اللذهنل للل صلورة مجمقأل رار ب ر قإلموا   الال مةام 
ةة  قسمرقج ةة   ييطفةةا أالال مةة   ةةة فضةة  مةة  ةة  قسمرقج ةة  قسمشةةار    ةة  قس اةةذ قسةةعلى  قسمىفةةر   يفةة   سةة   قجيمةةاع  ُر أفضةةا   ُر

المطاسا   ة فض  م  قالفضةا  قسي حاةر فة  أ رةارل  خاة ص مخةاطر قسغةب ساقوة  أفضةا  قسميم فة    اىمةا يبةيمع  قوة  أفضةا  
ر قسمُن  م  مخاطر قسغب قسي  ب   ر   نيير ف  أ رةا قسفُر  سيف  قأل رار       س   يمىح سرة فض   رص  سم ا ثانو  سي ضوح

مىابشة  قالُر      حا  يبيمع  قو  أفضا  قسفُر  سيف  قأل رار مرا ألر   الال مةام س ةعق قسىة ع  فيمة   فة  قسميم فةال الج ةا س جة  س
 أ رارلم ف نو  
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لطبيعددددددة  ددددددناعة عميددددددل المراتعددددددة 

والتحدددديات التشدددغيلية التدددي تواتددد  تلدددإ 

الصدددددددناعة وكيفيدددددددة تطبيدددددددق مختلدددددددف 

المعال ددددات المحالددددبية الخا ددددة بفدددددا  

والدددذ) يدددن م عدددن مدددد، تعدددود مراقدددب 

تعددددة الحسددددابات علددددل أداء مفددددام المرا

 Verwey)ودرتة تخصص  الصناعي 

et al. 2021). 

مددن تو) الخبددرة وي كددذ القيمددة 

ه  أما إتا كاتد  أقدل مدن تلدإ 1د

يعتبددر أقددل كبددرة وي كددذ القيمددة 

 ه.2019 فر د توي ي  

قيد مراقب 

، الحسابات لد

الفيئة العامة 

 للرقابة المالية

 معدع

اإلدرا  فددي لدد ل مراقبددي  بدد  يقصددد

الحسدددابات لدددد، الفيئدددة العامدددة للرقابدددة 

المالية إتا كان مراقب الحسابات مستوفياً 

 & Liuلمتطلبددددددات وشددددددرور القيددددددد د

Huang, 2020   ه.2019  توي ي 

حصدددددددر مراقبدددددددي الحسدددددددابات 

المقيدددددين لددددد، الفيئددددة العامددددة 

اليدة مدن إتمدالي عددد للرقابة الم

مفردات العينة  فنتا كان مراقب 

الحسددددابات مقيددددداً لددددد، الفيئددددة 

العامة للرقابة المالية ي كذ القيمة 

ه  وإن لدددم ي دددن مقيدددداً ي كدددذ 1د

 ,Liu & Huangالقيمة  فر د

 ه.2019  توي ي   2020

± 

 علي

(H1) 

 

 

  دواا وإجراءاا الدراسة التجريبية  7-5
5ريبية عل  حالتين التراييتيناعتمدا الدراسة التج محىايا  ففت  وانةال   فوة  مة  القبةع قسمة قلم  

ا ففت  اُرفال ج لُر     قسم قلم قسماسو   بحا قسغب    صا   قسمحو ةال   قسماسو  قسمىش را  ال ايُ 
ةةةارقل قسما قنوةةة  سمىشةةةآل  ةةةع قساةةةاسيا  قسييةةةُرحايا  قسقوةةةال  اس  يةةة  مةةة  قسُن البةةة  رقفةةةت قسااحةةةث فىةةة    ُ 

ااسا  القسمرقج   ال بفوم القسةي ل قساةاالل قسييُرحوة   اساة  سفمشةار ا   ة  قسييربة   ال ة  ار قسفرصة  قسم
سفمشةةار ا   ةة  مىابشةة  قسااحةةث القالجا ةة  ففةةت قسيفبةةارق  م الأسةة في م  ال ةة   ةةة مةةرا يةةيم   جوةة    ةةض 

 ة  قسمة قلم قسماسوة  قألس ف  س  رق  قسمشار ا   اسييرب  م   اى ا أ  يم م ق  يم ير قحيمةا  الجة   قسغةب 
   البعس  يموة  حاةر أ القل قس رقسة  قسييُرحوة   ة   ةة مة   Edy (2021 ىبا  م ُ   اواسام ففت )

قسمةةة قلم قسماسوةةة  قسمىشةةة را قسيةةة    ةةةا يةةةب  قسممةةةا  ل قسشخاةةةو   قساةةةاسيا  قسييةةةُرحايا   القالسةةةيحوا   
 القإلجا ال ففت قألس ف  قسمرق م  سفااسيا  قسييُرحايا   

 

 
                                                 

طفةةا مةة   ةةة مرقبةةا  (ل صللالل المبيعللااحالللة العصللف الللذهنل الفللردي بللدو  عصللف وبهللا غللش لللالحالللة التجريبيللة ا وللل    5
ا   سللو  العصلف اللذهنل الجملاعل ولقلحالة الحالة التجريبية الثانية  حبا ال قإلجا   ففا ا  ا را مىفر ا  ة ففت ح ا   اىما 

مة   5 م  مبوم مرقبح  قسابا ال إست ميم فةال حاةث  ضةم   ةة ميم فة   (وبها غش لل صالل المبيعااالمناقشاا المفتوحة 
 ب مرقبحة  قسابةةا ال قسمشةةار ا   ة  قسييربةة  ال ةة  لةعل قسااسةة  بةةال مرقبحةة ق قسابةا ال  ممارسةة  قس اةةذ قسةعلى  قسيمةةاف  ال مةةام ألسةةف

 قسمىابشال قسمفي ح  ال س     مااالس  مى م     شذ قسغب    قسم قلم قسماسو  قسمر م  س م  اسااس  قسييُرحو  قسةانو  
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 ن حيث  جراءاا الدارسة لقد مرا بالخطواا التالية:  ما م
ع أالس  س اى  مة  قسشةر ال قسمماة ا  ة  قسح رصة  قسماةُر   حاةث  ةم  مبةوم قسمة قلم  م فمة  اىو -أ

قسماسوةة  سفشةةر ال ماةةة قس رقسةة  إسةة  بةة قلم ماسوةة  مار ةة  البةة قلم ماسوةة  ياةةر مار ةة   ال سةة   ةةيجرق  
 ة  ر لةعق قسياةىوع  ة   ا ة  قألفمةا  قسماةُر   حاةث ر ةن   ية س ة ل  ة  ر ب قفة   وانةال   فوة  

ب قسااحث    لعل قس رقس  ففت   ُ ع حاسيا    ما  اُرفال ج لُر     قسم قلم قسماسو   بةحا قسغة
    صا   قسمحو ال ففت مفر قل قس رقس  

 ال البةة  قسةةيخ ل قسااحةةث فةة  ق مةة  قسىمةةا و قإلحاةةالو  قسُراضةةو  سياةةىوع قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر  
(  البة  أالضةح قس  ية  مة  e.g., Dechow et al. 2011; Price et al. 2011ماةة قس رقسة  )

قموانوة   (e.g., Beneish, 1999; Dechow et al. 2011; Price et al. 2011)قس رقسةال 
ةةة   ةةة  فمفوةةة   شةةةذ قسيا M-Scoreالنمةةة  و  F-Scoreقسةةةيخ قل  ةةةة مةةة  نمةةة  و  فةةةال قسي لُر ُر
أيضةةا إموانوةة  قسةةيخ قل  ةةة مةة   Pustylnick (2011)قسماسوةة   الأالضةةح  بةةحا قسغةةب  ةة  قسمةة قلم 

رقم سىمة  و   القسةعي ي P-Score  النمةة  و Altman Z-Scoreنمة  و   سفيىحةةؤ  ةةاسي ةر  Zيحةةر  طةةُ 
قسمةاس  قسمبةيمحف  سفشةةر ال  حاةث ر ةةن ففةت ميةةاالل قسغةب  ةة  قإليةرق قل الميةةاالل حة ال  قسغةةب  

أنة   Pustylnickقسي فا لاص      قسم قلم قسماسو   حاةث أالضةح القسيىحؤ أيضا  اسياُرفال فام   ال 
ةةةر مويةةةا   سفمااسةةةا  القسمرقج ةةة  فةةة  قسغةةةب  ةةةي  أكةةةةر مةةة  لمبةةةا   اسمالةةة  مةةة   Deloitteال مةةةا سيمُر

 حاالل قسغب نا ي  ف  قسغب    قالفيرقم  اإليرق  القألص   يار قسمفم س   مةة قسش را   
اىةة  قسشةةر ال قسمماةة ا  اسح رصةة  قسماةةُر   القسيةة  أالضةةار ر   مةة  فاةةقالسةةيمرقر ففةةت قليوةةار  -ب

قسىما و قسُراضو  قنط قل ا ففت يب  شوة فال   ما أ  رل قسمؤارقل  قل قس  ب  الج   يب 
ة قسم قلم قسماسو  س عل قسشر   إس  ب قلم ماسو  م خياةرا      ى  إيرق قل قسمحو ال  الم  ثم  م  اُ 

ا ال  قل قساف   ييرق  قسمحو ال  شوة لاص )م  قس م    رالف   ا ا أال يخة قسيفخوا  اساب
 قالسيامابال  قسمخنال       إسخ( 

ة   ة  قسمة قلم قسماسوة   بةحا قسغةب  ة   م  اموم حا -و ا  ففت  اُرفةال ج لُر سيا   يُرحايا   ايُ 
 قإليرق قل  الطفا قسااحث قإلجا   ففت ما يف :

ةة  قسىا يةة  فةة  قسغةةب   اةةف  فامةة    ةة  مةةا لةة   ماومةة  سمخةةاطر قسياُر الةلل ال ا ول: فةةال قسي لُر
 ؟ 2019ا12ا31قسم قلم قسماسو  سفشر   ف  قسبى  قسمىي و     

الب   م إفطا   رجال ميفاال   ساجا   ففت لعق قسبؤق   م  ل   قسيخ قل مقواد سوورل موة   
ض جةةة قم إسةةةت  ماةةةوم مةةةىخف 0( حاةةةث  شةةةار قس رجةةة  10إسةةةت  0مةةة  إحةةة   فشةةةرا  رجةةة   يفةةةاالل مةةة  )

إسةت  ماةوم  10سمخاطر قسياُرفال قسي لُر  قسىا ي  ف  قسغب    قسمة قلم قسماسوة    اىمةا  شةار قس رجة  
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ةةةةة  قسىا يةةةةة  فةةةةة  قسغةةةةةب  ةةةةة  قسمةةةةة قلم قسماسوةةةةة  اواسةةةةةام ففةةةةةت  فةةةةةال قسي لُر مر فةةةةةع جةةةةة قم سمخةةةةةاطر قسياُر
Carpenter (2007)  

ةة  الحيماسوةة  الجةة الةلل ال الثللانل: ةة   بةةحا قسغةةب  ةة  مةةا لةة   مةة يرط سفىبةةا  قسم ُ      اُرفةةال ج لُر
 ؟ 2019صا   محو ال قسشر   ف  سى  

ة   بةحا  ة  الحيمةا  الجة    اُرفةال ج لُر طفا م   ة مفر ا    لعق قسبؤق   ا ية  نبةا  م ُ  اُل
قسغةب  ةة   ىةة  قسمحو ةال  اةةف  لاصةة   البة   ةةم إفطةةا  نبةا ميفاال ةة  ساجا ةة  ففةت لةةعق قسبةةؤق   مةة  

اواسةام ( %100إسةت   %0وة   مة  إحة   فشةرا  رجة   يفةاالل مة  )ل   قسيخ قل مقواد سووةرل م
  Carpenter (2007)ففت 
ي و     ما ل  ن ع قسرأي قسعي س م  ح ي  ففت قسم قلم قسماسو  سفشر   ف  قسبى  قسمى  ال الثالث:لالة
 ؟ 2019ا12ا31

ةةة  نا يةةة  فةةة  قسغةةةب  ةةة  قس الةللل ال الرابلللع: فةةةال ج لُر مةةة قلم قسماسوةةة  ال مةةةا سيماومةةة  سخطةةةر الجةةة    اُر
ة  ألةر   للل ر يللقسمر م    اف  فام   الصا   قسمحو ةال  اةف  لاصة    لةة   جة   اُرفةال ج لُر

قسغةةب  ةة  بخللالف   2019ا12ا31 بةةحا قسغةةب  ةة  قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   فةة  قسبةةى  قسمىي وةة   ةة  
 ؟2019صا   محو ال قسشر   ف  سى  

 تجريبية التصميم التجريبل والمعالجاا والمقارناا ال 7-6
يظهللر التصللميم التجريبللل الختبللار لللروض البحللث مللن خللالل الجللدول التللالل  حيللث تللم  جللراء 

 التالل:  وكلل عل  النحو 2×  2×  2تصميم تجريبل 

 

 ستقلالمتغير الم                            

 المتغيران المعدلن

 العصف الذهنى الفردى

 )بدون عصف ذهني(

ا العصف الذهني الجماعي وف قا

 ألسلوب المناقشات المفتوحة

كبرة مراقب 

 الحسابات

 تو كبرة

 ه1د

كفاءة مراقب الحسابات في 

 كشف الغش بالقوائم المالية

 ه2د

كفاءة مراقب الحسابات في كشف 

 الغش بالقوائم المالية

 قليل الخبرة

 ه3د

كفاءة مراقب الحسابات في 

 كشف الغش بالقوائم المالية

 ه4د

بات في كشف كفاءة مراقب الحسا

 الغش بالقوائم المالية

القيد في ل ل الفيئة 

 العامة للرقابة المالية

 مقيد

 ه5د

كفاءة مراقب الحسابات في 

 كشف الغش بالقوائم المالية

 ه6د

كفاءة مراقب الحسابات في كشف 

 الغش بالقوائم المالية

 غير مقيد

 ه7د

كفاءة مراقب الحسابات في 

 كشف الغش بالقوائم المالية

 ه8د

كفاءة مراقب الحسابات في كشف 

 الغش بالقوائم المالية
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 معالجاا تجريبية كما يلل: 8ويحتوي الجدول الةابق عل  
/ كفاءة  سمرقبا قسابا ال  ال لحرا  بدو  عصف(قسيخ قل قس اذ قسعلى  قسفر ي (: 1معالجة   -

 مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية.
سمرقبةةةا  ولقلللا   سللللو  المناقشلللاا المفتوحلللةس اةةةذ قسةةةعلى  قسيمةةةاف  قسةةةيخ قل ق(: 2معالجلللة   -

 / كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية. قسابا ال  ال لحرا
/  سمرقبةةا قسابةةا ال بفاةةة لحةةرا  بللدو  عصللف(قسةةيخ قل قس اةةذ قسةةعلى  قسفةةر ي (: 3معالجللة   -

 ة.كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالي
سمرقبةةةا  ولقلللا   سللللو  المناقشلللاا المفتوحلللةقسةةةيخ قل قس اةةةذ قسةةةعلى  قسيمةةةاف  (: 4معالجلللة   -

 / كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية. قسابا ال بفاة لحرا
/ كفللاءة  سمرقبةةا حبةةا ال مماةة   بللدو  عصللف(قسةةيخ قل قس اةةذ قسةةعلى  قسفةةر ي (: 5معالجللة   -

 لغش بالقوائم المالية.مراقب الحةاباا لل كشف ا
سمرقبةةةا  ولقلللا   سللللو  المناقشلللاا المفتوحلللةقسةةةيخ قل قس اةةةذ قسةةةعلى  قسيمةةةاف  (: 6معالجلللة   -

 / كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية. حبا ال مما 
/ كفاءة  سمرقبا حبا ال يار مما   بدو  عصف(قسيخ قل قس اذ قسعلى  قسفر ي (: 7معالجة   -

 لحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية.مراقب ا
سمرقبةةةا  ولقلللا   سللللو  المناقشلللاا المفتوحلللةقسةةةيخ قل قس اةةةذ قسةةةعلى  قسيمةةةاف  (: 8معالجلللة   -

 / كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية. حبا ال يار مما 
 والختبار لروض للبحث يتم  جراء المقارناا التالية:

 H1( وكلل إلختبار الفرض 8+6+4+2( ×  7+5+3+1  [(: 1مقارنة  
 H2وكلل إلختبار الفرض  ](4×3 [×  ]( 2×1  [(: 2مقارنة  
 H3وكلل إلختبار الفرض  ](8×7 [×  ]( 6×5  [(: 3مقارنة  

 روض البحثنتائج اختبار ل -8
ع يبي  م لعق قسين  م  قسااث  ىاال   ا ي  ن ع   ُ ةع مييمةع قس رقسة  )لةة مييمةع قس رقسة  يياة
ةةع طحو ةة  أل ال(  النيويةة  قلياةةار قساةة ل القسةاةةال  النيةةال  قلياةةار  ةةرالي قسااةةث  ال سةة  ففةةت  ُ   

 :قسياس  قسىا 
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 د نوع توزيع مجتمع الدراسةتحدي 8-1
 ق  ةا    ُ ةع مييمةع قس رقسة  يياةع إسم ر ة  مةا  Kolmogorov – Smirnov ةم إجةرق  قلياةار 
ةةةع طحو ةةة  أل ال )  ُ  Hamilah et al. 2019  )  ال سةةة  مةةة  أجةةةة  ا يةةة  مةةةا إ ق  ةةةا  سةةةايم إجةةةرق
  Non Parametric Testsأال قاللياةارقل قس م فموة   Parametric Testsقاللياةارقل قسم فموة  

ماة  متغيراالجميع ال 0.05(  قا من P-Value  0.000ةيمة الأ  رل نيال  لعق قاللياار أ  
سمييمع قسةعي سةاحر مىة  فاىة  قس رقسة  )قسعي يىا ففت أ  ق مما يعنل رلا لرض العدمقس رقس   

)قسةعي يةىا ففةت أ  قسمييمةع قسةعي سةاحر مىة  فاىة   وقبول الفرض البديايياع قسي ُ ع قسطحو  (  
لياةار قس رقس  ال يياع قسي ُ ةع قسطحو ة (  البىةا م ففةت  سة   ةم قالفيمةا  ففةت قاللياةارقل قس م فموة  ال

  رالي قسااث 

  االصدق والثبا اختبار نتيجة 8-2
سقوةاد قساة ل القسةاةال  حاةث يقةوس لةعق  Cronbach’s Alpha م إجرق  قلياةار  رالناةام أسفةا 

قاللياةةةار مةةة   ثاةةةال إجا ةةةال أ ةةةرق  قس اىةةة  ففةةةت قألسةةة ف  قسمم مةةة  س ةةةم  القلياةةةار مةةة   قسم ث اوةةة   ةةة  
ال  قسةةييا ا  م  المةة   صةة حو   وانةةال قس رقسةة  سفيافاةةة قإلحاةةال  سم ر ةة  مةة   إموانوةة    مةةوم قسىيةة

قسي   م قساا   ففا ا م  قس اى  ففت مييمع قس رقس   اُل لةع لةعق قسم امةة اومةام  يةرقالا  ةا  قساةفر 
ام سف قحة  100 -0القس قح  قسااوح ) %( الي ق  انر قسحوانةال   ةا ثاةال  ةي  لةعق قسم امةة يوة   مبةااُل

ام سفاةفر   ةعق ي ىة  فة ل ثاةال قسحوانةال   .Janssen et al)قسااوح  الي ق  ا  لعق قسم امة مبااُل
شار قسةاال إسةت قسةيمرقر قسمقوةاد الفة ل  ىابضة  مةع نفبة   أي أ  قسمقوةاد ي طة  نفةس (2020   اُل

قسىيةةال   احيمةةةا  مبةةةاال سقومةةة  قسم امةةةة إ ق أفاةةة   طحومةةة  ففةةةت نفةةةس قس اىةةة   ال محةةةة اومةةة  قسم امةةةة إ ق 
مللا كرونبللاف  لفللا ةيمللة معااللةة  مةا  امةة   ة  لةةعق قسااةث  حاةةث أ  ةرل قسىيةةال  أ    0.5 يةاال ل 

 ( وهو ما يمثا مةتوى جيد من الصدق والثباا.0.782 

 ( H1ا ول   الفرض اختبار نتيجة 8-3
راقب العصف الذهنل ي ثر  يجابيا  ومعنويا  عل  كفاءة مقسي  م لعق قسفري قلياار ما إ ق  ا  

ل   البةة  قسةةيخ الحةللاباا لللل كشللف الغللش بللالقوائم الماليللة لللل بيئللة الممارسللة المهنيللة المصللرية
فر  بة    قس م فمة  س اىيةا   Wilcoxon Signed-Rank Testقسااحةث  ة  لةعق قسشة   قلياةار اُل

 ذاھل والختباريار مبيمفيا  إلجرق  قسممارنال قسةىالو  ال ا ي  م   قإللي م  ا  السوط  قس اىيا   
  :عدم كالتالل كفرض صياغته  عادة تم  حصائيا   الفرض
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H0ةةام ففةةت  فةةا ا مرقبةا قسابةةا ال  ةة   شةةذ قسغةةب : ال يةؤثر قس اةةذ قسةة على   ةة ثارقم إييا وةام الم ىُ 
  اسم قلم قسماسو      ا   قسممارس  قسم ىو  قسماُر  

 ال م صواي  قسفري إحاالوام  ما يف :
6للرض العلدم :2=M1: M0H  أي أ  السةوط ر ال  قس اىة  ففةت قسااسة  قسييُرحوة  قسةانوة  )حاسة  قس اةذ

ام ألسةةف ب قسمىابشةةال قسمفي حةة  الب ةةا يةةب  ةة  صةةا   قسمحو ةةال( يبةةاالي السةةوط قسةةعلى  قسيمةةاف  ال مةة
ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قألالست )حاس  قس اذ قسعلى  قسفر ي  ة ال  فاةذ الب ةا يةب  ة  

 صا   قسمحو ال( 
أي أ  السوط ر ال  قس اى  ففةت قسااسة  قسييُرحوة  قسةانوة  )حاسة  قس اةذ  2M≠1: M1Hالفرض البديا:

سعلى  قسيماف  ال مام ألسف ب قسمىابشال قسمفي ح  الب ا يب    صةا   قسمحو ةال( ال يبةاالي السةوط ق
ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قألالست )حاس  قس اذ قسعلى  قسفر ي  ة ال  فاةذ الب ةا يةب  ة  

 ما ل  م ضح  ة  قسية ال   H1صا   قسمحو ال(  ال ظ ر نيال  قاللياار قالحاال  سففري قألال  
 ( قسياس :٢بم )ر 

 لل حا التحليا ا ساسل H1نتيجة اختبار الفرض ا ول  :2جدول 
 

P-Value اسم الختبار اإلحصائي 
8.758 Wilcoxon Signed-Rank Test (Z) 

0.000 Asymp. Sig. (2-tailed) 
 

أبةة مة   P-Valueإ ق  انةر اومة   Wilcoxon Signed-Rank Test (Z)الال مةام اللياةار 
كحةةر أ P-Valueو ىةة   سةة  ر ةةض  ةةري قس ةة ل البحةة   قسفةةري قسحةة ية  أمةةا إ ق  انةةر اومةة     0.05
    و ى   س  بح    ري قس  ل الر ض قسفري قسح ية     0.05م  

 Wilcoxon( ال مةةةةةام سىيويةةةةة  قلياةةةةةار 0.000) P-Value( أ  اومةةةةة  ٢اُل ضةةةةةح قسيةةةةة ال  ربةةةةةم )

Signed-Rank Test (Z)   لرض العدم وقبول الفرض البلديا وبالتالل يتم رلا   0.05أبة مة
H1 . ال يفة  لةعل قسىيوية  مةع مةا   صةفر إسوة  قس  ية  مة  قس رقسةال(e.g., Carpenter, 2007; 

Mohdnassir et al. 2016; Mcallister et al. 2021). 

ة  مةة  قسيافاةة  ال ةة   ةة الجةة    ة ثار  سممارسةة  مرقبةا قسابةةا ال سف اةةذ   يجللابل ومعنللوي السمُن
قسعلى  ففت  فا        شذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة   ة   ا ة  قسممارسة  قسم ىوة  قسماةُر   ق ضةح أ  

                                                 
٦ 1M 2فت قسااس  قسييُرحو  قألالست   شار إست السوط ر ال  قس اى  فM    شار إست السوط ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قسةانو  
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ممارسةةة  مرقبةةةا قسابةةةا ال سف اةةةذ قسةةةعلى  قسيمةةةاف  ال مةةةام ألسةةةف ب قسمىابشةةةال قسمفي حةةة  أ   إسةةةت 
سابا ال سف اذ قسعلى  قسفر ي ) ة ال  م  ممارس  مرقبا ق بدرجة  كبركشذ قسغب  اسم قلم قسماسو  

( %85) العصللف الللذهنل الجمللاعلفاةةذ(  حاةةث  ةةا  قسمي سةةط قسابةةا   سةةر ال  قس اىةة   ةة  حاسةة  
 ( %29.6) العصف الذهنل الفرديقسمي سط قسابا   سر ال  قس اى     حاس    كبر من

اقبلل ة  و   مر ويرى الباحث    هذه النتيجة تعكس واقلع الممارسلة المهنيلة للل البيئلة المصلري
الحةللاباا يعطللو   ولويللة لممارسللة العصللف الللذهنل الجمللاعل  حيللث يةللاعدهم لللل كشللف الغللش 

لماليلة بالقوائم المالية بدرجة  كبلر ملن ممارسلتهم للعصلف اللذهنل الفلردي  وملن ثلم خللو القلوائم ا
 من التحريفاا الجوهرية بةبب الغش. 

 ( H2الرئيةل الثانل   الفرض اختبار نتيجة 8-4
التلأثير اإليجلابل المعنلوي للعصلف اللذهنل علل  كفلاءة قسي  م لعق قسفري قلياار ما إ ق  ةا  

مراقللب الحةللاباا لللل كشللف الغللش بللالقوائم الماليللة لللل بيئللة الممارسللة المهنيللة المصللرية يختلللف 
فر  بةةة    بلللإختالف مةلللتوى خبرتللله.  Wilcoxonالبةةة  قسةةةيخ ل قسااحةةةث  ةةة  لةةةعق قسشةةة   قلياةةةار اُل

Signed-Rank Test    قس م فمةة  س اىيةةا  ياةةر مبةةيمفيا  إلجةةرق  قسممارنةةال قسةىالوةة  ال ا يةة  مةة
علدم  كفلرض صلياغته  علادة تلم  حصلائيا   الفلرض ھلذا والختبلارقإللةي م  ةا  السةوط  قس اىيةا   

  :كالتالل
H0 ال يخيفةةذ قسيةة ثار قإلييةةا   قسم ىةة ي سف اةةذ قسةةعلى  ففةةت  فةةا ا مرقبةةا قسابةةا ال  ةة   شةةذ :

 م قلم قسماسو      ا   قسممارس  قسم ىو  قسماُر   يلي م مبي   لحر   قسغب  اس

 ال م صواي  قسفري إحاالوام  ما يف :
أي أ  السوط ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قسةانو  يباالي السوط ر ال   M1: M0H=2لرض العدم:

 قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قألالست 
 سوط ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قسةانو  ال يباالي السةوطأي أ  ال  2M≠1: M1Hالفرض البديا:

ا  مة H2ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قألالست  ال ظ ر نيال  قاللياةار قالحاةال  سففةري قسةةان  
 ( قسياس :3ل  م ضح    قسي ال  ربم )
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 لل حا التحليا ا ساسل H2نتيجة اختبار الفرض الثانل  :3جدول 
 

 المحسوبة (Z)قيمة  P-Value تالمقارنا
أثددر كبددرة مراقددب الحسددابات تو الخبددرة  علددل الع قددة م دداع 

 H1الفرض األوع 
0.000 8.370 

أثر كبرة مراقب الحسدابات قليدل الخبدرة  علدل الع قدة م داع 

 H1الفرض األوع 
0.003 3.000 

 

  قلياةةةةةار ال مةةةةام سىيويةةةةة (P-Value  0.003 & 0.000ةيملللللة ( أ  3اُل ضةةةةح قسيةةةةة ال  ربةةةةم )
Wilcoxon Signed-Rank Test (Z) ( كوي الخبللرة  وقليللا  اسىبةةا  سخحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال

  اللةةعق ي ىةة  أ  لحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال سةة   ةة ثار م ىةة ي ففةةت قس  بةة  ماةةة 0.05( أبةةة مةة  الخبللرة
  بةال (H1(  السيا ي  م   ب ا   ثار لحرا مرقبا قسابا ال ففت قس  ب  ماة قس رقس  )H1قس رقس  )

قسااحث  يجرق  ممارن   ا  قسااسيا  قسبا ميا  )مرقبا حبا ال  ال لحرا  البفاة قسخحرا(  اسيخ قل اوم  
(Z(  قسماب ب    رفما  ق ل اوم )Z قسماب ب      س  ففت ب ا   ثار لحرا مرقبةا قسابةا ال ففةت )

( قسمابة ب   ة  Zاومة  ) ( ييضةح أ 3قس  ب  ماة قس رقس   الباسرج ع إست قسىيال   ة  قسية ال  ربةم )
( قسمابةة ب   ةة  حاسةة  مرقبةةا Z(  انةةر أكحةةر مةة  اومةة  )8.370) كو الخبللرةحاسةة  مرقبةةا قسابةةا ال 

(  اللعق ي ى  أ  لحرا مرقبا قسابا ال س    ثار م ى ي ففت قس  بة  3.000) قليا الخبرةقسابا ال 
ال يفة  لةعل قسىيوية  مةع مةا . H2وبالتالل يتم رلا لرض العدم وقبول الفرض البديا ماة قس رقس   

 .e.g., Mohdnassir et al. 2016; Mcallister et al)  صةفر إسوة  قس  ية  مة  قس رقسةال 
2021). 

سخحةرا مرقبةا قسابةا ال ففةت قس  بة    يجلابل ومعنلوي السمُن  م  قسيافاة  ال    ة الجة    ة ثار 
قسيمةةاف  ال مةةام ألسةةف ب  (  ق ضةةح أ  ممارسةة  مرقبةةا قسابةةا ال سف اةةذ قسةةعلى H1ماةةة قس رقسةة  )

ل مة  ممارسة  مرقبةا قسابةا ا بدرجلة  كبلرقسمىابشال قسمفي ح  أ   إست  شذ قسغب  اسم قلم قسماسوة  
العصف سف اذ قسعلى  قسفر ي )  ال  فاذ(  حاث  ا  قسمي سط قسابا   سر ال  قس اى     حاس  

حاللة العصلف اللذهنل  (  كبر من المتوسل  الحةلابل للردود العينلة للل%85.5الذهنل الجماعل  
 حالة مراقب الحةاباا كو الخبرة.الل  ما   ر  ا را القضا      (%31.5الفردي  

نه كلملا ويرى الباحث    تأثير خبرة مراقب الحةاباا عل  العالقة محا الدراسة  مر منطقل    
ف كشل زاد خبرة مراقب الحةاباا كلملا تحةلنت جلودة  حكامله المهنيلة وتطلويره إلجلراءاا و سلاليب

عاليلة الغش  ومن ا مثلة عل  كلل اعتماده عل  العصف الذهنل كأحلد ا دواا وا سلاليب كاا الف
 لل كشف الغش بالقوائم المالية لل بيئة الممارسة المهنية المصرية.
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 ( H3الرئيةل الثالث   الفرض اختبار نتيجة 8-5
 وي للعصلف اللذهنل علل  كفلاءةالتلأثير اإليجلابل المعنلقسي  م لعق قسفري قلياار ما إ ق  ةا  

ف مراقللب الحةللاباا لللل كشللف الغللش بللالقوائم الماليللة لللل بيئللة الممارسللة المهنيللة المصللرية يختللل
حةث  ة  لةعق الب  قسةيخ ل قساا بحةب ما  كا كا  مقيدا  لدى الهيئة العامة للرقابة المالية من عدمه.

فر  بة    مة  س اىيةا  ياةر مبةيمفيا  س م فق Wilcoxon Signed-Rank Testقسشة   قلياةار اُل
 الفللرض ھللذا والختبللارإلجةةرق  قسممارنةةال قسةىالوةة  ال ا يةة  مةة   قإللةةي م  ةةا  السةةوط  قس اىيةةا   

  :عدم كالتالل كفرض صياغته  عادة تم  حصائيا  
H0 ال يخيفةةذ قسيةة ثار قإلييةةا   قسم ىةة ي سف اةةذ قسةةعلى  ففةةت  فةةا ا مرقبةةا قسابةةا ال  ةة   شةةذ :

قس امة         ا   قسممارس  قسم ىو  قسماُر   ابا مةا إ ق  ةا  مماة قم سة   قس ا ة قسغب  اسم قلم قسماسو
 سفربا   قسماسو  م  ف م  

 ال م صواي  قسفري إحاالوام  ما يف :
أي أ  السوط ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قسةانو  يباالي السوط ر ال   M1: M0H=2لرض العدم:

 ت قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قألالس
 أي أ  السوط ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قسةانو  ال يباالي السةوط 2M≠1: M1Hالفرض البديا:

ا  مة H3ر ال  قس اى  ففت قسااس  قسييُرحو  قألالست  ال ظ ر نيال  قاللياار قالحاال  سففةري قسةاسةث 
 ( قسياس :4ل  م ضح    قسي ال  ربم )

 ل حا التحليا ا ساسلل H3نتيجة اختبار الفرض الثالث  :4جدول 
 

   المحسوبة (Z)قيمة   P-Value المقارنات
يددة  أثدر قيددد مراقددب الحسددابات لدد، الفيئددة العامددة للرقابددة المال

 H1 0.000 7.922علل الع قة م اع الفرض األوع 

أثددر عدددم قيددد مراقددب الحسددابات لددد، الفيئددة العامددة للرقابددة 

 H1 0.000 3.938 المالية  علل الع قة م اع الفرض األوع
 

 Wilcoxon( ال مةةةةةام سىيويةةةةة  قلياةةةةةار 0.000) P-Value( أ  اومةةةةة  4اُل ضةةةةةح قسيةةةةة ال  ربةةةةةم )

Signed-Rank Test (Z) (  مقيلد   اسىبا  سما  مرقبا قسابا ال س   قس ا   قس ام  سفربا ة  قسماسوة
سفربا ة  قسماسوةة    اللةةعق ي ىة  أ  باة  مرقبةةا قسابةا ال سة   قس ا ةة  قس امة  0.05( أبةة مة  وغيلر مقيللد

(  السيا يةة  مةة   بةة ا  ةة ثار باةة  H1مةة  ف مةة  سةة   ةة ثار م ىةة ي ففةةت قس  بةة  ميةةا  قسفةةري قألال  )
(  بةال H1مرقبا قسابا ال س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسوة  مة  ف مة  ففةت قس  بة  ماةة قس رقسة  )

الفة ل باة ل سة   قس ا ة  قس امة   قسااحث  يجرق  ممارن   ةا  قساةاسيا  قسبةا ميا  )باة  مرقبةا قسابةا ال  
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( قسمابةة ب      سةة  ففةةت بةة ا Z( قسمابةة ب    رفمةةا  ق ل اومةة  )Zسفربا ةة  قسماسوةة (  اسةةيخ قل اومةة  )
  ثار با  مرقبا قسابا ال س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  ففت قس  ب  ماة قس رقس   الباسرج ع إست 

حالللة قيللد مراقللب الحةللاباا لللدى ( قسمابةة ب   ةة  Z( ييضةةح أ  اومةة  )4قسىيةةال   ةة  قسيةة ال  ربةةم )
 عللدم قيللد( قسمابةة ب   ةة  حاسةة  Zمةة  اومةة  )  كبللر(  انةةر 7.922) الهيئللة العامللة للرقابللة الماليللة

(  اللةةعق ي ىةة  أ  باةة  مرقبةةا قسابةةا ال 3.938مرقبةةا قسابةةا ال سةة   قس ا ةة  قس امةة  سفربا ةة  قسماسوةة  )
وبالتلالل يلتم م  س    ثار م ى ي ففت قس  بة  ماةة قس رقسة   س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  م  ف 

ال يفةة  لةةعل قسىيويةة  مةةع مةةا   صةةفر إسوةة  قس  يةة  مةة  . H3رلللا لللرض العللدم وقبللول الفللرض البللديا 
  e.g., Liu & Huang, 2020; Mcallister et al. 2021)قس رقسال )

رقبةا قسابةا ال ففةت قس  بة  سخحةرا م  يجلابل ومعنلوي السمُن  م  قسيافاة  ال    ة الجة    ة ثار 
(  ق ضةةح أ  ممارسةة  مرقبةةا قسابةةا ال سف اةةذ قسةةعلى  قسيمةةاف  ال مةةام ألسةةف ب H1ماةةة قس رقسةة  )

ل مة  ممارسة  مرقبةا قسابةا ا بدرجلة  كبلرقسمىابشال قسمفي ح  أ   إست  شذ قسغب  اسم قلم قسماسوة  
ال  قس اىةةة   ةةة  حاسةةة  سف اةةةذ قسةةةعلى  قسفةةةر ي ) ةةة ال  فاةةةذ(  حاةةةث  ةةةا  قسمي سةةةط قسابةةةا   سةةةر 

قسمي سةةط قسابةةا   سةةر ال  قس اىةة   ةة  حاسةة  قس اةةذ   كبللر مللن( %84.9قس اةةذ قسةةعلى  قسيمةةاف  )
لل حالة قيد مراقب الحةلاباا للدى الهيئلة ( الل  ما   ر  ا را القضا  %29.3قسعلى  قسفر ي )

 العامة للرقابة المالية.

ه مللن للرقابللة الماليللة  ومللا يتطلبلل ويللرى الباحللث    قيللد مراقللب الحةللاباا لللدى الهيئللة العامللة
لللرق   للرو  مثللا تللوالر التأهيللا المهنللل المالئللم  والخبللرة والمللالءة المهنيللة ومللا  للمله مللن تللوالر

حلا الدراسلة وسلاعد مراقبلل الحةلاباا معلدل العالقلة -العما كاا الخبرة والتعليم المهنل المةتمر
و سللاليب كشللف الغللش  وممارسللتهم  لللل اإلرتقللاء بجللودة  حكللامهم المهنيللة وتطللويرهم إلجللراءاا

اليلة للعصف الذهنل الجماعل كأحلد ا دواا وا سلاليب كاا الفعاليلة للل كشلف الغلش بلالقوائم الم
 لل بيئة الممارسة المهنية المصرية.  

 التحليا االيالل  -9
) ,.Mohdnassir et 2007Carpenter, e.g ;قسبةا م   قس رقسةال  افاةة مة  سفااحةث ييضح

)2021Mcallister et al.  ;2016al.   قسمى يوةال كيحة   قإلضةا   قسيافاةة قفياةار إموانوة 
 أ   اسيافاة قألساس   الم اسي  قس رقس  ماة سف  بال قسف م أال قس ض ا م  قسمُن  إلضفا  قسميا  

 أثرلا  م  قسيام  يبح  سم ميغارقل قالفيما  ففت ل   م  إ  الج   قألساس  قسااث  ىم  و لفة
 .قس رقس  ماة ففت قس  بال سا مام  قلياارلا  م قسي  قسميغارقل أثر م اسي  طُرم  ار غا أال
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مو   قس رقس  ماة قسرلوبو  قس  بال قلياار إلفا ا مى يو  أن  ففت قإلضا   قسيافاة   ُرع اُل
 أال ربا وة  كميغاةرقل ج ية ا )الم اسيي ةا ميغاةرقل قسةيا ق  لة   مة     يف ا      اسيافاة قألساس 

 القسيةا ع قسمبةيمة قسميغاةُر   خة م   ةا  قإلضةا و  قسميغاةرقل طُرمة  م اسية   غااةر أال م  سة (
 قإلضةا   قسيافافةا  نيةال   ةا  ممارنة  إلجةرق  ف بة ( ال سة   ة ي قسرلوبةاا  قسميغاةُر  ) افياارلمةا
  نيال   م  إسو  قسي صة  م ما ففت لعق قإللي م الأثر إلي   ما  م   سيا ي  القألساس  

 e.g., Mohdnassir et al. 2016; Janssen)قساةف    قل قسبةا م  قس رقسال ألم البيافاة
et al. 2020; Mcallister et al. 2021)  أي ق اةاع مة   أ ضةفو  يموة  إثةارا  بةا   فة 

قس  بة  ماةة قس رقسة   إفةا ا قلياةار  ةم قسيبةا   لةعق ففةت قسمي ة    الساجا ة  أال قسربةا   قسمة لفا 
ةةةة كلللا علللل  حلللده اسيافاةةةة قألساسةةة   (H2 & H3 سفرضةةةا  قسةةةةان  القسةاسةةةث قسخاصةةة   ا     ةةة   اُ 

قسميغاةةُر  قسم ةة سا  )لحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال  الباةة ل سةة   قس ا ةة  قس امةة  سفربا ةة  قسماسوةة ( إسةةت ميغاةةُر  
وملن ثلم تلم اسلتبدال الفريلين الثلانل والثاللث محلا الدراسلة بالتحليلا ا ساسلل بةل الين  ربا اا   

ييم إجرق  ممارن   ا  نيال  قسيافافاا  قإلضا   القألساس  ال ا ي  م   قاللي م  اى ما  ال سة   حيت
 غري    ار قسمُن  م  قس ض ا ففت قس  ب  قسرلوبةو   اسيافاةة قألساسة   القسيامة  مة  بة را قسية ثار 

 ففت ب ا أال ق يال قس  ب  ماة قس رقس      إ لا  قسميغارقل قسربا و  

ةة   ةةا  ممارسةة  مرقبةةا قسابةةا ال سف اةةذ قسةةعلى  ال فا  ةة   ةة   شةةذ ال ةة  سةةوال  قس  بةة  قسي ثاُر
 ال  قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   قسةةي  م قسبةةؤقال  قألال  القسةةةان  قلياةةار مةةا إ ق  ةةا  )لحةةرا مرقبةةا قسابةةا
ى  سةعلالبا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو ( يؤثرق أيضام  يانا ممارس  مرقبا قسابا ال سف اذ ق

ففت  فا        شذ قسغةب  ةاسم قلم قسماسوة   السفيامة  مة   سة  قألثةر  ةم قلياةار أثةر  ةة ميغاةر مة  
 (  ى م أال ال  اسياس :٢  د١قسميغارقل قسربا و  ساجا   ففت )د

( بشللأ   ثللر خبللرة مراقللب الحةللاباا 1ابللة عللل  الةلل ال ا ول   نتيجللة اإلج 9-1
 لية عل  كفاءته لل كشف الغش بالقوائم الما

قسةةي  م قسبةةؤق  قألال  قلياةةار مةةا إ ق  ةةا  لحةةرا مرقبةةا قسابةةا ال  ةةؤثر ففةةت  فا  ةة   ةة   شةةذ 
ال قسغب  اسم قلم قسماسو      ا   قسممارس  قسم ىو  قسماُر    ش   ممارسي  سف اذ قسعلى    ة  سةو
ةة   ةةا  ممارسةة  مرقبةةا قسابةةا ال سف اةةذ قسةةعلى  ال فا  ةة   ةة   شةةذ قسغةةب  ةةا سم قلم قس  بةة  قسي ثاُر

 ( التالل نتيجة اإلختبار اإلحصائل لهذا الة ال:5ويوي  الجدول رقم  قسماسو   
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 نتيجة اختبار الة ال ا ول لل حا التحليا اإليالل :5جدول 
 

معالجة 

 المتغير

حالة اعتبار خبرة مراقب الحسابات 

ا في ظل التحليل اإلضافي  متغيراا رقابيا

ت متغيراا حالة اعتبار خبرة مراقب الحسابا

 معدلا للعالقة في ظل التحليل األساسي
P-Value 0.000 0.000 

يضةةةةح مةةةة  قسيةةةة ال  ربةةةةم ) قبةةةةا ( سفميغاةةةةر قسربةةةةا   )لحةةةةرا مر P-Value (0.000( أ  اومةةةة  5اُل
 . ( "بنعم"1ومن ثم تمت اإلجابة عل  الة ال ا ول    0.05قسابا ال( أبة م  مبي   قسم ىُ   

 ا  معلدال  حليا اإلحصائل لل حالة  عتبار خبرة مراقب الحةلاباا متغيلر ويرى الباحث    نتيجة الت
ة  سة من جهل و رقابيا  لم تختلف  وهذا ي كد  همية هذا المتغير لل التأثير عل  العالقة محا الدرا

 وعل  كفاءة مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالقوائم المالية من جهة  خرى.

( بشأ   ثر قيد مراقب الحةاباا للدى 2انل   إلجابة عل  الة ال الثانتيجة  9-2
  الهيئة العامة للرقابة المالية عل  كفاءته لل كشف الغش بالقوائم المالية

ماسوة  قسي  م قسبؤق  قسةان  قلياار ما إ ق  ا  با  مرقبا قسابةا ال سة   قس ا ة  قس امة  سفربا ة  قس
قسممارسةةة  قسم ىوةةة  قسماةةةُر    شةةة    يةةةؤثر ففةةةت  فا  ةةة   ةةة   شةةةذ قسغةةةب  ةةةاسم قلم قسماسوةةة   ةةة   ا ةةة 

ممارسي  سف اذ قسعلى      سوال قس  ب  قسي ثاُر   ا  ممارس  مرقبةا قسابةا ال سف اةذ قسةعلى  
حصلائل ( التالل نتيجة اإلختبار اإل6ويوي  الجدول رقم  ال فا        شذ قسغب  اسم قلم قسماسو   

 لهذا الة ال:

 ل لل حا التحليا اإلياللنتيجة اختبار الة ال الثان :6جدول 
 

 

معالجة 

 المتغير

حالة اعتبار قيد مراقب الحسابات لدى 

 الهيئة العامة للرقابة المالية متغيراا 

ا في ظل التحليل اإلضافي  رقابيا

حالة اعتبار قيد مراقب الحسابات لدى 

 دلا الهيئة العامة للرقابة المالية متغيراا مع

 للعالقة في ظل التحليل األساسي
P-Value 0.018 0.000 

يضةةةةح مةةةة  قسيةةةة ال  ربةةةةم ) بةةةةا ( سفميغاةةةةر قسربةةةةا   )باةةةة  مرقP-Value (0.018( أ  اومةةةة  ٦اُل
ة   ة وملن ثلم تملت اإلجابل 0.05قسابا ال س   قس ا   قس ام  سفربا ة  قسماسوة ( أبةة مة  مبةي   قسم ىُ 

 ( "بنعم". 2عل  الة ال الثانل   

للل حاللة  عتبلار قيلد مراقلب الحةلاباا للدى الهيئلة ويرى الباحث    نتيجة التحليا اإلحصلائل 
العامة للرقابة المالية متغيرا  معدال   و رقابيا  لم تختلف  وهذا ي كد  همية هذا القيد وما يتطلبله ملن 
 للرو  وخاصللة المللالءة المهنيللة لللل التللأثير عللل  العالقللة محللا الدراسللة مللن جهللة  وعللل  كفللاءة 

 وائم المالية من جهة  خرى.مراقب الحةاباا لل كشف الغش بالق



 ...ة.........ه لدى الهيئة العامة للرقابخبرة مراقب الحسابات وقيد                      أسامة جمدى فؤاد حمـمد أبو العالد/

342 

 

(  اسيافاةة قألساسة   H2 & H3قسفرضةا  قسةةان  القسةاسةث ) قلياةار  ةا  نيةال  ال ومةا يفة  ممارنة 
 قسفرضا : س عي  قسمما ف  قسربا و   اسميغارقل قسخاص  ففت قألس ف  قإلجا   النيال 

 اإليالل والتحليا ا ساسل التحليا نتائج بين مقارنة :7جدول 
 

 مدخل تبني ظل في الفروض
 المتغيرات المعدلة

 النتائج
 مدخل تبني ظل في األسئلة

 المتغيرات الرقابية
 اإلجابة

:H2  (يختلدددف التددد ثير اإلي دددابي المعندددو
للعصددددف الددددذ ني علددددل كفدددداءة مراقددددب 
الحسابات في كشدف الغدش بدالقوائم الماليدة 
فددددي بيئددددة الممارلددددة المفنيددددة المصددددرية 

 بنكت   مستو، كبرت .

 ل تم قبو

:  دل تدد ثر كبددرة مراقددب الحسددابات 1س
علددل كفاءتددد  فدددي كشددف الغدددش بدددالقوائم 
الماليدددددة فدددددي بيئدددددة الممارلدددددة المفنيدددددة 
المصرية  في ليا  الع قة الت ثيرية بدين 
ممارلددت  للعصددف الددذ ني وكفاءتدد  فددي 

 كشف الغش بالقوائم المالية؟

 تعم

H3 (يختلدددف التددد ثير اإلي دددابي المعندددو :
فدددداءة مراقددددب للعصددددف الددددذ ني علددددل ك

الحسابات في كشدف الغدش بدالقوائم الماليدة 
في بيئة الممارلة المفنية المصرية بحسب 
بدة ما إتا كان مقيداً لدد، الفيئدة العامدة للرقا

 المالية من عدم .

 تم قبول 

:  ل ي ثر قيد مراقب الحسابات لد، 2س
 الفيئة العامة للرقابدة الماليدة علدل كفاءتد 

ماليدة فدي بيئدة في كشف الغدش بدالقوائم ال
الممارلددة المفنيددة المصددرية  فددي لدديا  
الع قددة الت ثيريددة بددين ممارلددت  للعصددف 
الذ ني وكفاءت  في كشدف الغدش بدالقوائم 

 المالية؟

 تعم

 

يضةح  قلياةار  ىيةال  الممارني ةا قسربا وة  قسميغاةرقل مة لة  ةة  ة  قألسة ف  إجا ة   ياةع مة  اُل
 سرة م    ثار الج   ففت قسم لفا  ك    س   ق فال نيال قسم قسميغارقل م لة  ة قسفر و     قسفرالي

ف اذ م  لحرا مرقبا قسابا ال البا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  ففت قس  ب   ا  ممارسي  س
 قسعلى  ال فا        شذ قسغب  اسم قلم قسماسو  

 تحليا الحةاسية  -1٠
ميانة   أال مة   بة ا مة  سفيامة  ففا ةا الفيمةا ق يةيم قسي  قسمى يوال قساباسو  إح    افاة ي يحر

 أال قسااةث  ال خيفةذ قس سةالة سفةرالي قألساسة  قسيافاةة  اسةيخ قل إسا ةا قسي صةة  ةم قسية  قسىيةال 
إسةت   رقسة  مة  إسا ةا قسي صةة  ةم قسية  قسىيةال  بة ا مة   مة  سفيامة  قسةيخ قم ا يموة  قسية  قسمة قلة

  مىوة   يةرقل مة قر ففةت قسااةث  ةرالي قلياةار طُرة  فة  قساباسةو   افاةة إجةرق  يةيم ألةر    مة 
 ,e.g., Brazel et al. 2010; Tang & Karim, 2019; Widodo & Chariri)مخيففة  
 أال قس رقسة   ماةة قسمبةيمة أال قسميغاةر قسيةا ع سفميغاةر   يفة  ممايوس قسيخ قل ل     أال م (2021
 .e.g., Carpenter et al. 2011; Cockrell & Stone, 2011; Chen et al)كفا مةا 

2015; Gissel & Johnstone, 2017; Mcallister et al. 2021)رالي قلياار   أال إفا ا  
 ;e.g., Boddy, 2012; Smith et al. 2012)مخيففة   مييمةع الفاىة  ففةت  ةاسيطحا  قسااةث

Hess, M. F., & Andiola, 2018; Edy, 2021). 
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  ة  إسا ةا قسي صةة  ةم قسية  قسىيةال  حباسةو    مة  الياةار قسااحةث يمة ل سة م  سة   ففةت البىةا م 
 ة مجتملع وعينلة مختلفل علل  بلالتطبيق البحلث لروض اختبار  عادةففت  قألساس  قفيما قم  قسيافاة

ييمةةةةة  ةةة  قألكةةةا يماا   أفضةةةا  لا ةةة  قسيةةة ُرس  القسم رسةةةا  قسمبةةةاف ي  القسم اةةة ي   مبةةةم قسمااسةةةا  
 القسمرقج    وفو  قسييارا جام   قإلسوى ُر  

ب ت  قسىيةال   خيفةذ لةة :قسيةاس  قسيبا   ف  قإلجا   إست قساباسو   افاة ل   م  قسااحث اُل
  ةالي م قألساسة  قسيافاةة لة   مة  قسااةث  ةرالي  الياةار يي فة   ومةا إسا ةا  ةم قسي صةة قسية 

7قسيبةا   بةال قسااحةث  ي ُ ةع قساةاسيا  قسييةُرحايا  لةعق ففةت مييمةع الفاىة  قس رقسة ؟ الساجا ة   ففةت 
أفضةةا  لا ةة  قسيةة ُرس القسم رسةةا  قسمبةةاف ي  القسم اةة ي   البةة  رقفةةت قسااحةةث  بةةفوم القسةةي ل قساةةاالل 
قسييُرحو   اسا  سفمشار ا     قسييرب   ال ة  ار قسفرصة  سفمشةار ا   ة  مىابشة  قسااحةث القالجا ة  ففةت 

سييربة  مة   اى ةا أ  قسيفبارق  م الأس في م  ال    ة مرا ييم   جو    ض قألس ف  س  رق  قسمشةار ا   ا
ةةا ففةةت ) ةة  اواسم (  Edy, 2021يم مةة ق  يمةة ير قحيمةةا  الجةة   قسغةةب  ةة  قسمةة قلم قسماسوةة   ىبةةا  م ُ 

 مجتمع وعينة الدراسة:  ( مدى حةاسية نتائج اختبار الفروض باختالف8ويوي  الجدول رقم  

 الحةاسية وتحليا ا ساسل التحليا نتائج بين مقارنة :8جدول 
 

 صيغتها البديلةالفروض في 
  نتائج اختبار الفروض 
 في ظل التحليل األساسي

نتائج اختبار الفروض في 
 ظل تحليل الحساسية

H1 ً  : يدد ثر العصددف الددذ ني تدد ثيراً إي ابيدداً ومعنويددا
علدددل كفددداءة مراقدددب الحسدددابات فدددي كشدددف الغدددش 

 ية.بالقوائم المالية في بيئة الممارلة المفنية المصر
 تم قبول  تم قبول 

H2 يختلدددف التددد ثير اإلي دددابي المعندددو) للعصدددف :
الددذ ني علددل كفدداءة مراقددب الحسددابات فددي كشددف 
الغددش بددالقوائم الماليددة فددي بيئددة الممارلددة المفنيددة 

 المصرية بنكت   مستو، كبرت .

 تم قبول  تم قبول 

H3 يختلدددف التددد ثير اإلي دددابي المعندددو) للعصدددف :
الددذ ني علددل كفدداءة مراقددب الحسددابات فددي كشددف 

لغددش بددالقوائم الماليددة فددي بيئددة الممارلددة المفنيددة ا
ة المصرية بحسب ما إتا كان مقيداً لد، الفيئدة العامد

 للرقابة المالية من عدم .

 تم قبول  تم قبول 

 

                                                 
ةة   ةة  قسمةة قلم قسماسوةة   بةة 7 فةةال ج لُر ةةا ففةةت  اُر ايُ  حا حةاسيا  ق يرقضةةايا  محىايةةا  ففةةت  وانةةال   فوةة  مةة  القبةةع قسمةة قلم قسماسوة  قسمىشةة را  اُل

( طفا م  حاس  قس اذ قسعلى  قسفر ي   ال  فاذ الب ا يب    صا   قسمحو ال  قألالست )قسغب    صا   قسمحو ال  قسااس  قسييُرحو
على  قس اةذ قسةحاسة  كة فض  لا     ُرس القس ا   قسم االن  قإلجا ة  ففا ةا  اة را مىفةر ا  ةة ففةت حة ا   اىمةا قسااسة  قسييُرحوة  قسةانوة  )

ال (  م  مبوم أفضا  لا    ة ُرس القس ا ة  قسم االنة  إسةت ميم فةقسمحو ال الب ا يب    صا  قسيماف  ال مام ألسف ب قسمىابشال قسمفي ح  
 م  أفضا  لا   قسي ُرس القس ا   قسم االن  قسمشار ا     قسييربة  ال ة  لةعل قسااسة  بةال أفضةا  لا ة  قسية ُرس 5حاث  ضم   ة ميم ف  

لم مفي حة  ال سة   ة  مااالسة  مةى م  ة   شةذ قسغةب  ة  قسمة قالقس ا   قسم االن   ممارس  قس اذ قسعلى  قسيماف  ال مام ألسف ب قسمىابشال قس
  قسماسو  قسمر م  س م  اسااس  قسييُرحو  قسةانو  
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 تماملا   تلدعم الحةاسلية نتلائج تحليلا ييضةح أ  قسبةا   قسية ال  ي ضةا ا قسية  قسىيةال   يافاةة
 .ا ساسل التحليا نتائج

 لبحث نتائج ا -11
ا أسفر قسااث  شقو  قسىظري  القسييُرح  ف  ميم ف  م  قسىيال  قس ام   القسي  يمو  إييا لا  وم

 يف :
أصةةاح مرقبةةا قسابةةا ال مبةة  الم فةة   شةةذ قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   قألمةةر قسةةعي يةةؤثر ففةة  سةة م   -

ط ففةت فمفوة   خطةوالف قس  لعل قسم قلم  الفى  إ رقط مرقبةا قسابةا ال س ةعل قسمبة  سو   ين ةا سةيؤثر 
ال اةةةةموم إجةةةةرق قل قسمرقج ةةةة   سرةةةة  يااةةةةة ففةةةةت    اةةةة  م مةةةة    ةةةة   قسمةةةة قلم قسماسوةةةة  لاسوةةةة  مةةةة  

 قسياُرفال قسي لُر  
ييةةةةا أ   ايةةةة ي فمفوةةةة  قسيخطةةةةوط سفمرقج ةةةة  ففةةةةت جفبةةةةال سف اةةةةذ قسةةةةعلى   حاةةةةث أ  جفبةةةةال  -

ة  مةة  قأل رةار قسياة ا فةة  قسغةب اليارلةةا مة  قس  قمةة ةة   قس اةذ قسةعلى    سةة  قسمُن قسيةة   بةاف   ُر
 قسمرقج   ففت قسقوال  م ام  ففت أكمة الج  

ي ج  الج ا  سف اذ قسعلى   أح لما إييا    القالر سفح   سعق يىاغ  قس مة  م ر قإلموةا  ففةت  -
قساةةة  مةةة  قس جةةة  قسبةةةفح  سف اةةةذ قسةةةعلى  القسميمةةةةة  ةةة  م  بةةةال قإلنيةةةاو  القسيخةةة م مةةة  قسيماةةةوم  

ةةةة    اإلضةةةةا   إسةةةةت مااالسةةةةة    ظةةةةوم قس جةةةةة  قإلييةةةةةا   القسيمةةةةافس قإلجيمةةةةاف   القس ومىةةةة  ف فةةةةت قسفُر
 القسميمةةة  ة   ضا ر قسي    القسيافان  ال ىمو  ب رقل قسيفرار قال يراري 

  مةةة جفبةةال قس اةةذ قسةةعلى  ففةةت  ابةةا  مبةةي   قسشةة  قسم ىةة  سمرقبحةة  قسابةةا ال  ةةاسريم مةة   -
 ةاسةةةةيخ قل ممارسةةةال إ قرا فمفوةةة   ماةةاالالل فماةةةة قسمرقج ةةة   يضةة ام مبةةةي   قسشةةةة  قسم ىةةةةت س ةةةم

 قسمرقج   
إ  أ رةةةار قسغةةةب قسيةةة    سةةة لا جفبةةةال قس اةةةذ قسةةةعلى    يحةةةر أ رةةةار جاةةة ا سرشةةةذ قسغةةةب  ةةةاسم قلم  -

ةة  قسمرقج ةة  قسخارجوةة  قالسةةي ان    ةةا  ةة   قةةوم أنظمةة  قسربا ةة  قس قلفوةة   اس موةة  سفُر مىشةة ا قسماسوةة   اُل
 ماة قسمرقج   

ةة  قسمرقج ةة   ة  قسمرحفةة  قأللاةرا  اللةة  مرحفة  قسيماةةوم لةة  قسغةري مةة  مرقحةة قس اةةذ قسةعلى -   سفُر
   قحيما     ية لط  قسمرقج   ال مام س  رار قسيا ا قسي   م   سا لا ال مام سيفبال قس اذ قسعلى

ففةت   يجلابل ومعنلوي قس اةذ قسةعلى  سة   ة ثار توصا البحث لل حا التحليا ا ساسل   لل      -
قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة   الأ  ممارسةة  مرقبةةا قسابةةا ال سف اةةذ  كفةةا ا مرقبةةا قسابةةا ال  ةة   شةةذ

بدرجللة قسةةعلى  قسيمةةاف  ال مةةام ألسةةف ب قسمىابشةةال قسمفي حةة  أ   إسةةت  شةةذ قسغةةب  ةةاسم قلم قسماسوةة  
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 اإليجللابل والمعنللوي مةة  ممارسةة  مرقبةةا قسابةةا ال سف اةةذ قسةةعلى  قسفةةر ي  الأ  لةةعق قسيةة ثار   كبللر
 رقبا قسابا ال البا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو  ك م م  لحرا مباختالف  يختلف

س ا ة  كة م مة  لحةرا مرقبةا قسابةا ال الباة ل سة   ق  ارا النتائج لل حا التحليا اإليالل  ل      -
 م قسماسوة   ة ففةت  فا  ة   ة   شةذ قسغةب  ةاسم قل ومعنويلا    يجابيلا  قس ام  سفربا   قسماسو  يؤثرق  ة ثارقم 

 رلوبو  ماة قس رقس   ال س  فى  م اسيي ما  ميغاُر  ربا اا   سوال قس  ب  قس
ففةت   يجلابل ومعنلوي إسةت قس اةذ قسةعلى  سة   ة ثار  توصلت الدراسة لل حلا تحليلا الحةاسلية  -

يفةذ كفا ا مرقبا قسابا ال     شذ قسغب  اسم قلم قسماسو   الأ  لعق قسي ثار قإلييا   القسم ىة ي يخ
     يشار ما قسابا ال البا ل س   قس ا   قس ام  سفربا   قسماسو   الل  يلي م   م م  لحرا مرقبا 

 قألساس   قسيافاة نيال  كحارا   رج    فم قساباسو  نيال   افاة

 توصياا البحث  -12
 ةة  ضةة   لةة م قسااةةث الحةة ال ل  النياليةة   شةةقو  قسىظةةري القسييُرحةة   ال ةة  ضةة   مشةةوف  قسااةةث 

 الل     ي ص  قسااحث  ما يف :
ففةة    ضةةوح ألموةة  ممارسةة   تعمللا الجهللاا المنظمللة للمهنللة وجهللاا ويللع المعللايير  يجللب    -

   مرقبا قسابا ال سف اذ قسعلى  سمباف   م فف  قس  ا   اسينقما  م  ال شذ قسغب  اسم قلم قسماسو
مو  أ  ييم  س  فة  طُرة   ير ةن ففة   240قسماةري ربةم   رللاق دليلا ار لادي بم يلار الغلشاُل

 ال قس اذ قسعلى      شذ قسغب  اسم قلم قسماسو  ألمو  المىا ع جفب
 شة   قسغةب سا قكةا  240لاص  قسمروار قسماري ربةم  يرورة تطوير معايير المراجعة المصرية  -

وة  أح      ي ل قسمروار قسمىا ر  س ق  قس الس  أال قألمُروة   ة  لةعق قألمةر  سي  ة  قسفية ا قسى  
 القسنمىو     لعق قسمروار 

  اسيىموةة  قسم ىوةة  سمرقبحةة  قسابةةا ال  ةة  ميةةا   شةةذ مكاتللب المحاسللبة والمراجعللةيللرورة اهتمللام  -
قسغب  ف  طُر  فم   الرقل   ُرحو  الالرش فمة س م  ار قارقم  الي قسخحرا مى م مع قالسي ان  
  سةةا عا قسمرقج ةةة   مةةةع قسير اةةةن ففةةة   ةةة فاي م   لموةةة  جفبةةةال قس اةةةذ قسةةةعلى   ةةة   شةةةذ قسغةةةب 

وةة  قسةةيخ قل نمةةا و  شةةذ قسغةةب النمةةا و قسخطةةر القسةةيخ قل أسةةاساا قسمرقج ةة   ةةاسم قلم قسماسوةة   ال وف
ع قسا ية   ال س  سي لاة ال ىمو  ب رقل مرقبح  قسابةا ال قس ةامفا   ة   فة  قسموا ةا ففة  قسي امةة مة

 قسيط ر قسميبارع القسم م  ألساساا قر راب قسغب 
 قسمبة  سو   ف اةة ففةت ي مةة والمراجعلة المحاسلبة لمهنلة مصلر للل مهنلل تنظليم وجلود يلرورة -

س ةة ال القالجيما وة    قسم ىوة  مبة  سايو  ال ةعق القسمة ن   قسيىةال   شةما ا قسابةا ال قسمان نوة  سمرقبحة 
ةةةة   قسمشةةةةرالع أال قسمميةةةةرا قسمطةةةةرالا سفىمةةةةاش مةةةة   الي قإللياةةةةاص قا  يوةةةة   لطةةةة ل ففةةةةت قسطُر

 قسااوح 
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ام  ا قاعللدة بيانللا يجللب    يتللوالر لللدى الهيئللة العامللة للرقابللة الماليللة -  يضةةم   يةةيم  اةة ية ا سةةىُ 
 اةةىوفام سفشةةر ال قسمماةة ا  إسةةت اةةر ال  م قلم ةةا قسماسوةة  يةةب الاةةر ال سةةوس   ةةا يةةب  ففةةت يةةرقر 
  ةض قسح رصةةال قس اسموةة   مةةع ضةرالرا اةةطا باةة  قسشةةر ال قسمبةالم  قسمماةة ا مةة  قسح رصةة   فىةة  

  ر را    اسم قلم قسماسو قكيشام قر را  ا سااالل قسغب القسي سوس  الم ااا  مر رح  قسغب سمىع ق
 سمياحة  سة  ق ا خا  قس  ل ناة  إموانوة   مااة  قسمرالنة   يوصل الباحث الهيئة العامة للرقابة المالية -

قسمةةة يُر  فىةةة  قالليوةةةار  ةةةا  قسحةةة قلة قسمااسةةةحو   سيايةةةوم بةةة ر  م ففةةةت إموانوةةة  قالسةةةيغ   قسبةةةاذ 
ةةةع قسمةةة قلم قسماسوةةة   الس ةةة ةةة   ضةةةفاة ال اُر ة  فةةةم م ةةةايار قسمااسةةةا  قسماةةةُر  سبةةةفطي م  فةةة  طُر

  يراا قل لاص   اإلجرق قل يو   مفا ق س عق قسغري 
 خاةةةوا فةةة    ةةةام مةةة   يجلللب    تتبنلللل  قةلللام المحاسلللبة والمراجعلللة بالجامعلللاا المصلللرية -

سيخ قل ققسبافال قسم يم ا سممرر قسمرقج   سفي ُرا قس مف  فف   وفو  برق ا قسم قلم قسماسو   ال وفو  
 ساا  شذ قسغب  ال س  سي لاة ال ىمو  م ارقل قسطفا  فىة  ميةا  ي م سف قبةع قس مفة    ة نما و الأسا

 قسيخرو 

 لدراساا المةتقبلية المقترحة ا -13
ةةة    ةةة  ضةةة   لةةة م قسااةةةث  اللطيةةة   القسمشةةةوف  قسيةةة   ىاالس ةةةا  المةةةا أسةةةفرل فىةةة  قس رقسةةة  قسىظُر

ة يلرى الباحلث بأهميلقسمميرحة   إ   القسييُرحو  م  نيال  يمو  فري   ض قسىمةاط قسااةوة  قسمبةيمحفو 
 اتجاه البحث المحاسبل لل مصر مةتقبال  نحو المجاالا التالية:

ففةة   فا  ةة   ةة   شةةذ قسغةةب   ثللر اعتمللاد مراقللب الحةللاباا علللل اإللصللاحاا النوييللة والةللردية -
  رقس   يُرحو   - اسم قلم قسماسو 

 سممةايوس ياةر قسماسوة  قسمةؤثرا ففةة ففة  قسةيىااط ق  ثلر ممارسلة مراقلب الحةلاباا للعصلف اللذهنل -
 رقس   يُرحو    - ابا  مم ر   فف   شذ قسغب  اسم قلم قسماسو 

 رقسةة   -ففةةةت  فا  ةة   ةة   شةةذ قسيةةرقلم قسماسوةة    ثللر ممارسللة مراقللب الحةللاباا للعصللف الللذهنل -
  يُرحو  

 -اطر قسغةةبففةةةت  ةةة  وم قسةةييا   قسمرقجةةع قسةة قلف  سمخةة قيلللا  تلللأثير جلةلللاا العصلللف اللللذهنل -
  رقس   يُرحو  

سغةب ففةت الجة   ق  ثر اعتماد مراقب الحةاباا عل   دواا دعم القلرار للل االرتقلاء بجلودة حكمله -
  رقس   يُرحو   - اسم قلم قسماسو 

 رقسة  -ففت ممارسال قسبف ط قالني ا ي المىع قر راب قسغب  ة  قسمة قلم قسماسوة  ثر جودة المراجعة  -
  ا  اسح رص  قسماُر   طحوقو  ففت قسشر ال قسمما
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اةة ا سفشةةر ال ياةةر قسمم دراسللة تحليليللة وتطبيقيللة مقارنللة لنمللاكج ةيللا  الغللش بللالقوائم الماليللة -
  اسح رص  قسماُر  

 رقسة   -ففةت  فا  ة   ة   شةذ قسغةب قإلسريرالنة   ثر ممارسة مراقب الحةلاباا للعصلف اللذهنل -
  يُرحو  

 المراجع
 المراجع باللغة العربية : وال  

مةئولية المراقب بشأ  الغش والتدليس عند مراجعة القوائم (  ٢٠٠8قس ام  سفربا   قسماسوة   ) قس ا  
  www.fra.gov.eg( مياا ففت: ٢4٠  مروار قسمرقج   قسماري ربم )المالية

ماسوة   اسح رصة  قسممةرقر ميفةس (  ب قفة  باة  الاةطا قألالرقل قس٢٠٢١قس امة  سفربا ة  قسماسوة   ) قس ا ة 
 يفةةةةةا ا  ىظةةةةةوم ضةةةةة ق ط قسماةةةةة   ٢٠٢١ا١ا١8 يةةةةةاُرخ  ٢٠٢١( سبةةةةةى  3إ قرا قس ا ةةةةة  ربةةةةةم )

القسةةةةةةيمرقر قسماةةةةةة  القسشةةةةةةةطا  ةةةةةة  سةةةةةةية مرقبحةةةةةةة  قسابةةةةةةا ال سةةةةةة   قس ا ةةةةةةة   ميةةةةةةاا ففةةةةةةةت: 
www.fra.gov.eg  

ر قسةةةيخ قل جفبةةةال قس اةةةذ قسةةةعلى  قالسريرالنةةة  ففةةةت (  أثةةة٢٠١8حبةةةانا   لاسةةة  حمةةة ي أحمةةة   )
اُرة  مبي    ب   ىحؤقل قسماففا  قسماساا : مع  رقس  ما قنو   قسميف  قس فموة  سف رقسةال قسيي

س جام   -القسحا و     ٢4٠-٢٢١(: 4)9مافافو   قسييارا  االس كفو - بىاا قسبُ 

قس اةذ قسةعلى  سفُرة  قسمرقج ة   ة  (  قسة الر قسيفةافف  سيفبةال ٢٠١3حب   أمةان  لااةم قسبةا   )
 كفوة - فةا  اةمس ام ة ج - ماوم نظم قسربا   قس قلفو   قسميف  قس فمو  س بياةا  القسييةارا 

  49٠-398(: 4)43قسييارا  

يةةة    مامةةة  لمةةةوس جم ةةة  لطةةةاب  ) محلللدداا العالقلللة بلللين مةلللتوى ممارسلللة مراقلللب (  ٢٠١٦ُ 
 - يفللاا الجوهريللة بللالقوائم الماليلللةالحةللاباا للشللل المهنلللل وسللالمة حكملله عللل  التحر 

 ام    مى  ر ج – رقس   يُرحاة   رساس    ي رقل يار مىش را   فو  قسييارا 

(  قسةةةةيخ قل قس اةةةةذ قسةةةةعلى  ٢٠١8اةةةةا س   مةةةةؤم  فحةةةة  ك م فشةةةةماالي   امةةةةة قسبةةةةا  أحمةةةة   )
ةة  قسمرقج ةة  مةة ف مام  ىظةةال قسةةع ا  قسييمو ةة  فىةة   ماةةوم قالسةةيمرق   ُر :  رقسةةقالسريرالنةة  سفُر

ة   ٦4-33(: ٢)38قسييارا   كفو - ىطاط جام   - يُرحو   ميف  قسييارا القسيمُ 

http://www.fra.gov.eg/
http://www.fra.gov.eg/
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ي  صاسح  رضا إ رقهوم فح  قسما ر  ماارط  قسر اف  إ رقهوم  قسيم ة  ي  إيمةا  فحة  قسفيةاا م لىة قال 
(   الر جفبةةال قس اةةذ قسةةعلى   ةة   ابةةا  مبةةي   قسشةة  قسم ىةة  ٢٠١9هاةة  فةمةةا   )
ة  قسم اصةراسفمرقجع سم قج  -   لطر إ قرا قس ماة س مفوة  قسمرقج ة   ميفة  قس رقسةال قسيياُر

  ٦٦٠-٦٢9(: ٦)5قسييارا   كفو - كفر قسشوخ جام  

(   الر  ةةةرقم  قس اةةةذ قسةةةعلى  قالسريرالنةةة   ةةةة  ٢٠١9صةةةاسح  صةةةا اىا  مامةةة   مامةةة  مامةةة    )
ة   بىةاا  ام ة ج -القسحا وة   ابا  ج  ا قسمرقج   قسمشةير    قسميفة  قس فموة  سف رقسةال قسيياُر

س   ٦85-٦٦١(: 3)١٠قسييارا  االسمافافو    كفو - قسبُ 

 (  أثر  رج  قسم  ا قسم ىو  سمىش ا مرقبا قسابا ال ففت٢٠١8فح  قسميا   مام   مام  قسبا   )
ج  ا أحوام  قسم ىوة   شة   قالسةيمرقُر  الأمة ر قسمرقج ة  قألساسةو  القسم ف مةال قأللةر   ة  

ةةرل ياةةر ق  –وةة   رسةةاس    يةة رقل ياةةر مىشةة را   فوةة  قسييةةارا  رقسةة   يُرح -سم ةة   قسي يةة  مُر
 جام   قإلسوى ُر  

(  مةةى   مميةةرا سقوةةاد  ةة ثار جفبةةال قس اةةذ قسةةعلى  ٢٠١9ماةةطفت  مامةة   حبةة  ماةةطفت  )
 -قسمااسةةح   قسفرةر ففةت  ة  وم إسةييا   قسمرقجةع سمخةاطر قسغةةب:  رقسة   يُرحوة   ميفة 

  47-١(: ٢)٢3قسييارا    كفو- فا  امس جام  

ي   حا ل ماف ظ مام   ) (  أثةر  رجة    مة  قسيمة يرقل قسمااسةحو  ففة   خطةوط إجةرق قل ٢٠١9نُ 
 -وة   ميفة  قالسةرى ُر  سفااة   قسمااسةحو  رقس   يُرح -قسمرقج   ال مُرر مرقبا قسابا ال

  4٦١-395(: 3)3قسييارا   كفو - قإلسوى ُر  جام  
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 ملحق البحث: الحالتين التجريبيتين
 لفردي بدو  عصف( الحالة التجريبية ا ول   حالة العصف الذهنل ا

 
 

 ا ستاك الفايا:  ..........................................................
  

 تحية ديبة وبعد     
 

 ثر ممارسلة مراقلب الحةلاباا للعصلف اللذهنل علل  كفاءتله يم ل قسااحث  يف ق   اث إللياار 
 لل كشف الغش بالقوائم المالية:

  ال  يحةر  ف  قسمفام    ا أح  ألم أ القل قسااث إلجرق  قس رقس  قسييُرحو ال مةة قسااس  قسياسو  القألس
 مشار يرم    لعق قسااث لامام سفغاي  ففموام الم ىوام 

مةة ر قسااحةةث مبةةامام حبةة    ةةاالنرم المبةةالميرم قسف اسةة   ةة  إثةةرق  قسم ر ةة  قسمااسةةحو  القسم ىوةة    اُل
  مةةع فةت  ةةة قألسة ف  قسمر مة   اسااسةة  قسييُرحوة سةعس  ي مةة قسااحةةث  ة    ةةاالنرم قسمةمةر  ي ة ق  رأيوةةم ف

قسي كاة  ففةةت أ  إجةةا يرم ففةةت لةعل قألسةة ف   المةةا  يضةةمى  مةة   وانةال  سةة م  اظةةت  اسبةةُر  قسيامةة   
 الس م  بيخ ل أليرقي قسااث قس فم   مط 

 

 وتفضلوا بقبول لائق االحترام والتقدير       
 

 قسااحث                                                                         
 س    ا أسام  مي ي  ؤق  مام  أ   ق                                                           

 م رد  مبم قسمااسا                                                                  
 ى ُر جام   قإلسو - فو  قسييارا                                                             
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 القةم ا ول
 البياناا الشخصية

  اختياري( إلسم/  .................................................ا -1
  الم هالا الدراسية -2

 سى :                         بكالوريو  محاسبة
 دبلوماا الدراساا العليا:

                                                         ف ل  -
   ف ل                                                        -
   ف ل                                                        -
   ف ل                                                        -

 
            سى :             

 سى :                        
 سى :                        
 سى :                        

 ماجةتير:
-                                                    
-                                                    

 
 سى :                        

                  سى :       
 دكتوراه:

-                                                    
-                                                    

 
 سى :                        
 سى :                        

  خرى  برجاء تحديدها(:
-                                                    
-                                                    

 
 سى :                        
 سى :                        

  ضوية وزمالة المنظماا المهنية المصرية والدوليةع -3
 فض  جمرو  قسمااسحا  القسمرقج ا  قسماُر  -
   ماة جمرو  قسمااسحا  القسمرقج ا  قسماُر  -
 فض  جمرو  قسضرقلا قسماُر  -
  ماة جمرو  قسضرقلا قسماُر  -
 ألر :                                                   -

 مىع سى :                   
 مىع سى :                   
 مىع سى :                   
 مىع سى :                   
 مىع سى :                   

  لشهاداا المهنيةا -4
- CPA 
- CMA 
 ألر :                                                 -

 مىع سى :                   
 مىع سى :                   
 مىع سى :                   

 ............................. اريخ الترخيص بمراجعة حةاباا الشركاا المةاهمةت -5
 ............................. قابة المالية     وجد(قيد لل سجا الهيئة العامة للر تاريخ ال -6
  عدد سنواا الخبرة: -7
      سى قل                    ١٠سى قل            أكةر م   ١٠: 5سى قل                     م   5أبة م   
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 القةم الثانل
 الحالة االلترايية

المماةةة ا  اسح رصةةة  قسماةةةُر    ١98١سبةةةى   ١59مبةةةالم  لاضةةة   سفمةةةان   قسشةةةر   )د( اةةةر   
النبةا  ٢٠١9ا١٢ا3١ال  مة    ميا   يارا قسيينلة   القا ة  قسمة قلم قسماسوة  قسمفخاة  سفشةر    ة  

 قسيغار      ض قسابا ال 

 31/12/2019قائمة المركز المالي الملخصة في  -1
 

 لتغيرنسبة ا 2018 2019 البيــــــــــــــــــــان

 %24.68- 65657630 49451776 إتمالي األ وع رويلة األتل

 األصول المتداولة:
   

 %57.99 26563176 41967310 المخزون

 %53.99 29792045 45876820 عم ء وأورا  قبض

 %217.80 4097665 13022456 أكر)

 %66.85 60452886 100866595 إتمالي األ وع المتداولة

 %35.44 56073153 75944332 ات المتداولةإتمالي االلتزام

 %4.69 4379733 24922263 رأس الماع العامل

 %6.19 70037363 74374039 إتمالي االلتثمار

 حقوق الملكية:
   

 %0.13 53634583 53706620 رأس الماع المدفور واالحتياريات

 %10.80 12668386 14037096 أرباح مرحلة

 %46.31- 1440747 773486 أرباح العام

 %9.11 67743716 685172012 إتمالي حقو  المل ية

 %155.35 2293647 5856837 إتمالي االلتزامات رويلة األتل

 %6.19 70037363 74374039 إتمالي حقو  المل ية و االلتزامات رويلة األتل
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 31/12/2٠19قائمة الدخا الملخصة عن الةنة المنتهية لل  -2
 

 نسبة التغير 2018 2019 ــــــــــــانالبيــــــــ

 %28.16 130294711 166986935  افل المبيعات

 %26.05 120016394- 151279390- ت لفة المبيعات

 %52.82 10278317 15707545 م مل الرب 

 %27.35 5950583 7577944 مصروفات بيع وادارية وعمومية

 0 690972 ايرادات أكر)
 

 %67.50 50000- 83750-  لس اإلدارةبدالت حضور أعضاء م

 %104.24 4277734 8736823 أرباح التشغيل

 %80.40 2085529- 3762289- مصروفات تمويلية

 12239 637858- أكر)
 

 %96.72 2204444 4336676  افل األرباح قبل الضرائب

 %366.57 763697- 3563190-  رائب الدكل و الضريبة الم تلة

 %46.31- 1440747 773486  افي رب  العام

 %43.75- 0.16 0.09 تصيب السفم من  افي الرب 
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  31/12/2٠19قائمة التدلقاا النقدية الملخصة عن الةنة المنتهية لل  -3
 

 نسبة التغير 2018 2019 البيــــــــــــــــــــان

 التدفقات النقدية من األتشطة التشغيلية
   

 %96.72 2204444 4336676  افي أرباح العام قبل الضريبة

 %75.57 2213532 3886289 إ    األ وع الثابتة

 0 416602 االتخفاض في قيمة المخزون
 

 0 144196- رد اال مح ع في قيمة العم ء
 

 0 546776- رد اال مح ع في قيمة األر دة المدينة األكر،
 

 %112.20 2055447 4361703 أكر)

 
12310298 6473423 90.17% 

 %35.97 11635557- 15820736- التغير في المخزون

 %107.73 7673793- 15940579- التغير في العم ء وأورا  القبض

 %28.36- 12678454 9082233 تغيرات أكر)

 %64.84 157473- 10368784- التدفقات النقدية دالمستخدمة فيه أتشطة التشغيل

 %78.86 2117969- 3788126- أكر)

 1281708- 0 ل مدفوعة رائب دك
 

 %2.98 3557150- 14156910- ل افي التدفقات النقدية دالمستخدمة فيه أتشطة التشغي

 %1.48- 18724742- 8916438  افي التدفقات النقدية من أتشطة االلتثمار

 %74.10- 21631417 5602739  افي التدفقات النقدية من األتشطة التمويلية

 %25.99 1394060 1756327 ديسمبر 31في النقدية وما في ح مفا 
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 بعا الم  راا المالية المقارنة للشركة -4
 

 المؤشر المالي 2019 2018
 رأس الماع العامل / إتمالي األ وع 0.17 0.03

 األرباح المحت زة / إتمالي األ وع 0.10 0.11

  افي الرب  قبل الفوائد والضرائب/ إتمالي األ وع 0.03 0.02

 القيمة السوقية لحقو  المل ية / إتمالي االلتزامات 0.0007 0.0014

 المبيعات / إتمالي األ وع 1.11 1.03

 8Score -Altman Zقيمة  1.54 1.29

 حقو  المل ية / إتمالي األ وع 0.46 0.54

 9Score -Pقيمة  1.89 1.89

 المصروفات اإلدارية والبيعية / المبيعات 0.0453 0.04567

 مالي االلتزامات / إتمالي األ وعإت 0.54 0.46

1.07 

 

1.20 

 

 DSRIمؤشر العمالء 
حسابات العم ء (السنة االحالية)

 المبيعات (السنة الحالية)

حسابات العم ء (السنة السابقة)

المبيعات (السنة السابقة)

 

1.20 0.84 

 GMI مؤشر مجمل الربح
المبيعات (السنة السابقة)−المبيعاتت لفة  (السنة السابقة)

المبيعات (السنة السابقة)

المبيعات (السنة الحالية)−المبيعاتت لفة  (السنة السابقة)

المبيعات (السنة الحالية)

 

0.96 1.53 

 AQI مؤشر جودة األصل
(1−(ال اريةاأل وع( السنة الحالية) + 𝑃𝑃𝐸( السنة الحالية) ))

إتمالي األ وع( السنة الحالية)

(1−(ال اريةاأل وع( السنة السابقة) + 𝑃𝑃𝐸( السنة السابقة) ))

إتمالي األ وع( السنة السابقة)

 

1.26 1.28 

 SGI مؤشر نمو المبيعات

المبيعات (السنة الحالية)

المبيعات (السنة السابقة)
 

                                                 
8 Z= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

 X3 مةة قسىبا   ةا  قألربةاا قسماييةنا اليجمةاس  قألصة   ا ال X2 مةة قسىبا   ا  رأد قسما  قس امة اليجماس  قألص   ا ال X1 حاث
قومةة   مةةةة قسىبةةا   ةةا  قسقومةة  قسبةة او  سامةة ل قسمفروةة  القس X4 مةةةة قسىبةةا   ةةا  قألربةةاا بحةةة قسف قلةة  القسضةةرقلا اليجمةةاس  قألصةة   ا ال

  مةة قسىبا   ا  صا   قسمحو ال اليجماس  قألص    X5قس  يُر  إلجماس  قس ي   ا ال
 

9P= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

 مةةةة X3 مةةةة قسىبةةا   ةةا  قألربةةاا قسماييةةنا اليجمةةاس  قألصةة   ا الX2   ةةا  حمةة ل قسمفروةة  اليجمةةاس  قألصةة   ا ال مةةةة قسىبةةاX1حاةةث
جمةةاس   مةةة قسىبةا   ةا  قسقومة  قسبة او  سامة ل قسمفروة  القسقومة  قس  يُرة  إلX4قسىبةا   ةا  قألربةاا بحةة قسضةرقلا اليجمةاس  قألصة   ا ال

 اليجماس  قألص    مةة قسىبا   ا  قإليرق قل X5قس ي   ا ال
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1.24 

 

1.26 

 

 DEPI مؤشر اإلهالك
مصرو  اإل   ( السنة السابقة)

مصرو  اإل   ( السنة السابقة) + 𝑃𝑃𝐸( السنة السابقة ) 

مصرو  اإل   ( السنة الحالية)

مصرو  اإل   ( السنة الحالية) + 𝑃𝑃𝐸( السنة الحالية )

 

 

0.96 

 

0.99 

 SGAI مؤشر المصروفات اإلدارية والبيعية والعامة
المصروفات البيعية واإلدارية و العامة(السنة الحالية)

المبيعات (السنة الحالية)

المصروفات البيعية واإلدارية و العامة(السنة السابقة)

المبيعات (السنة السابقة)

 

 

1.71 

 

1.18 

 LVGIمؤشر الرفع المالي 

+ األتل رويلة االلتزامات (الحالية السنة ) األتل قصيرة االلتزامات 

(الحالية السنة ) األ وع إتمالي

اماتااللتز + األتل رويلة  (السابقة السنة ) األتل قصير االلتزامات 

(السابقة السنة ) األ وع إتمالي

 

 

-0.18 

 

0.12 

 TATA مؤشر الستحقاقات

∆  ريبة الدكل المدفوعة  −   − ∆ النقدية  − (∆  رأس الماع العامل 

مصروفات اإل    وااللتنفاد  (السنة الحالية) ) − ∆ في ال زء ال ار) من الديون رويلة األتل 

إتمالي األ وع(السنة الحالية)
 

-3.16 -1.39 10Score -Beneish M 
 

 ولرا لل البياناا اإليامية التالية عن الشركةت -5
 

 المقاييس غير المالية 2019 2018 نسبة التغير

 الحصة السوقية للشركة 27.4 32.9 % 16.7 -

 بيعإتمالي عدد مويفي ال 790 1017 % 22.3 -

 منافذ التوزيع 68 92 % 35.3 -

 عدد المنت ات 111 114 -%  2.7

 كطور االتتا  7 7 % 0

 عدد العم ء 2400330 2759000 13% -

 مساحات التخزين 201 317 36.6% -

- 30.8% 13/26 9/26 
التوزيع ال غرافي لمنافذ البيع علي 

 محافظات ال مفورية

 ةفي المقاييس غير المالي متولط تسبة التغير   % 19.675 -

 

 

                                                 
10 Beneish M- Score = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI – 

0.172*SGAI + 4.679*TATA -0.327* LVGI 
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  و نللل قمللت بتخطللي  و داء  جللراءاا المراجعللة 2٠19بصللفتل مراةبللا لحةللاباا الشللركة عللن سللنة 
 بمفرد   ولل يوء البياناا الةابقة يرجل التكرم باإلجابة علل اثتل:

ة  قسىا ية  فة  قسغةب   اةف  فامة    ة  قسمة قلم قسماس -١ وة  ما ل   ماوم  سمخةاطر قسياُرفةال قسي لُر
                 ؟                              2019ا12ا31سفشر   ف  قسبى  قسمىي و     

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 مرتفع تداً    متولطة   منخفض تداً 
 

ة   بةحا قسغةب  ة  صةا   محو ةال ما ل   م ير  -٢ ط سفىبا  قسم ُ   الحيماسو  الج    اُرفال ج لُر
 %                                                                ؟  2019قسشر   ف  سى  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 مرتفع تداً    متولطة   منخفض تداً 
 

سةةرأي قسةةعي سةة م  ح يةة  فىةة  مرقج ةة  قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   فةة  قسبةةى  قسمىي وةة   ةة  مةةا لةة  نةة ع ق -3
                                                                    ؟         2019ا12ا31

 رأي نظوع   -
 رأي نظوع مع سفر قإلنياال  يضا    مرا  اسو  سفمرا قسرأي   -
 رأي ميافظ مع إضا    مرا   ضواو  سا م  سفمرا قسرأي   -
 رأي م اكس مع إضا    مرا   ضواو  سا م  سفمرا قسرأي   -
 ق  قسرأي مع إضا    مرا   ضواو  سا م  سفمرا قإلميىاع   قإلميىاع ف  إ    -

ة  نا ية  فة  قسغةب  ة  قسمة قلم قسماسوة  قسمر مة    اةف  ال ما سيماوم -4   سخطةر الجة    اُرفةال ج لُر
ة  ألةر   بةحا قسغةب  فام   الصا   قسمحو ال  اف  لاص      رأي  لة   ج   اُرفال ج لُر

   خةة م قسغةةب  ةة  صةةا   2019ا12ا31قسمىي وةة   ةة   ةة  قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   فةة  قسبةةى  
 ؟2019محو ال قسشر   ف  سى  

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.................................... 
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 الحالة التجريبية الثانية 

  سلو  المناقشاا المفتوحة(  حالة العصف الذهنل الجماعل ولقا  

 
 

 ا ستاك الفايا:  ..........................................................
  

 تحية ديبة وبعد     
 

 ثر ممارسلة مراقلب الحةلاباا للعصلف اللذهنل علل  كفاءتله يم ل قسااحث  يف ق   اث إللياار 
 لل كشف الغش بالقوائم المالية:

  ال  يحةر ح  ألم أ القل قسااث إلجرق  قس رقس  قسييُرحو ال مةة قسااس  قسياسو  القألس ف  قسمفام    ا أ
 مشار يرم    لعق قسااث لامام سفغاي  ففموام الم ىوام 

مةة ر قسااحةةث مبةةامام حبةة    ةةاالنرم المبةةالميرم قسف اسةة   ةة  إثةةرق  قسم ر ةة  قسمااسةةحو  القسم ىوةة    اُل
  مةةع ر مة   اسااسةة  قسييُرحوة سةعس  ي مةة قسااحةةث  ة    ةةاالنرم قسمةمةر  ي ة ق  رأيوةةم ففةت  ةةة قألسة ف  قسم

قسي كاة  ففةةت أ  إجةةا يرم ففةةت لةعل قألسةة ف   المةةا  يضةةمى  مةة   وانةال  سةة م  اظةةت  اسبةةُر  قسيامةة   
 الس م  بيخ ل أليرقي قسااث قس فم   مط 

 وتفضلوا بقبول لائق االحترام والتقدير       
 

                                                                             
 قسااحث                                                                            

 ةةة   ا أسةةةام  ميةةة ي  ةةةؤق  مامةةة  أ                                                               
 قس   

 م رد  مبم قسمااسا                                                                      
 ى ُر جام   قإلسو - فو  قسييارا                                                                
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 القةم ا ول
 البياناا الشخصية

  اختياري( إلسم/  .................................................ا -1
  الم هالا الدراسية -2

 سى :                         و  محاسبةبكالوري
 دبلوماا الدراساا العليا:

   ف ل                                                        -
   ف ل                                                        -
   ف ل                                                        -
                                                       ف ل    -

 
 سى :                        
 سى :                        
 سى :                        
 سى :                        

 ماجةتير:
-                                                    
-                                                    

 
 سى :                        
 سى :                        

 دكتوراه:
-                                                    
-                                                    

 
 سى :                        

        سى :                 
  خرى  برجاء تحديدها(:

-                                                    
-                                                    

 
 سى :                        
 سى :                        

  ضوية وزمالة المنظماا المهنية المصرية والدوليةع -3
 و  قسمااسحا  القسمرقج ا  قسماُر فض  جمر -
  ماة جمرو  قسمااسحا  القسمرقج ا  قسماُر   -
 فض  جمرو  قسضرقلا قسماُر  -
  ماة جمرو  قسضرقلا قسماُر  -
 ألر :                                                      -

 مىع سى :                   
 مىع سى :                   

             مىع سى :       
 مىع سى :                   
 مىع سى :                   

  الشهاداا المهنية -4
- CPA 
- CMA 
 ألر :                                                 -

 مىع سى :                   
 مىع سى :                   
 مىع سى :                   

 ............................. باا الشركاا المةاهمةبمراجعة حةاتاريخ الترخيص  -5
 ............................. اريخ القيد لل سجا الهيئة العامة للرقابة المالية     وجد(ت -6
  عدد سنواا الخبرة: -7
                         سى قل ١٠سى قل            أكةر م   ١٠: 5سى قل                     م   5أبة م   
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 القةم الثانل
 الحالة االلترايية

المماةةة ا  اسح رصةةة  قسماةةةُر    ١98١سبةةةى   ١59قسشةةةر   )د( اةةةر   مبةةةالم  لاضةةة   سفمةةةان   
النبةا  ٢٠١9ا١٢ا3١ال  مة    ميا   يارا قسيينلة   القا ة  قسمة قلم قسماسوة  قسمفخاة  سفشةر    ة  

 قسيغار      ض قسابا ال 

  31/12/2٠19رك  المالل الملخصة لل قائمة الم -1
 

 نسبة التغير 2018 2019 ــــــــــــانالبيـــ

 %24.68- 65657630 49451776 إتمالي األ وع رويلة األتل

 األ وع المتداولة:
   

 %57.99 26563176 41967310 المخزون

 %53.99 29792045 45876820 عم ء وأورا  قبض

 %217.80 4097665 13022456 أكر)

 %66.85 60452886 100866595 إتمالي األ وع المتداولة

 %35.44 56073153 75944332 إتمالي االلتزامات المتداولة

 %4.69 4379733 24922263 رأس الماع العامل

 %6.19 70037363 74374039 إتمالي االلتثمار

 حقو  المل ية:
   

 %0.13 53634583 53706620 رأس الماع المدفور واالحتياريات

 %10.80 12668386 14037096 أرباح مرحلة

 %46.31- 1440747 773486 أرباح العام

 %9.11 67743716 685172012 إتمالي حقو  المل ية

 %155.35 2293647 5856837 إتمالي االلتزامات رويلة األتل

 %6.19 70037363 74374039 إتمالي حقو  المل ية وااللتزامات رويلة األتل
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 31/12/2٠19قائمة الدخا الملخصة عن الةنة المنتهية لل  -2
 

 نسبة التغير 2018 2019 ــــــانالبيـــــــــ

 %28.16 130294711 166986935  افل المبيعات

 %26.05 120016394- 151279390- ت لفة المبيعات

 %52.82 10278317 15707545 م مل الرب 

 %27.35 5950583 7577944 مصروفات بيع وادارية وعمومية

 0 690972 ايرادات أكر)
 

 %67.50 50000- 83750- بدالت حضور أعضاء م لس اإلدارة

 %104.24 4277734 8736823 أرباح التشغيل

 %80.40 2085529- 3762289- مصروفات تمويلية

 12239 637858- أكر)
 

 %96.72 2204444 4336676  افل األرباح قبل الضرائب

 %366.57 763697- 3563190- ب الدكل و الضريبة الم تلة رائ

 %46.31- 1440747 773486  افي رب  العام

 %43.75- 0.16 0.09 تصيب السفم من  افي الرب 
 

  31/12/2٠19قائمة التدلقاا النقدية الملخصة عن الةنة المنتهية لل  -3
 

 نسبة التغير 2018 2019 ـــــانالبيـــــــــ

 النقدية من األتشطة التشغيلية التدفقات
   

 %96.72 2204444 4336676  افي أرباح العام قبل الضريبة

 %75.57 2213532 3886289 إ    األ وع الثابتة

 0 416602 االتخفاض في قيمة المخزون
 

 0 144196- رد اال مح ع في قيمة العم ء
 

 0 546776- رد اال مح ع في قيمة األر دة المدينة األكر،
 

 %112.20 2055447 4361703 أكر)

 
12310298 6473423 90.17% 

 %35.97 11635557- 15820736- التغير في المخزون

 %107.73 7673793- 15940579- التغير في العم ء وأورا  القبض

 %28.36- 12678454 9082233 تغيرات أكر)

 %64.84 157473- 10368784- التدفقات النقدية دالمستخدمة فيه أتشطة التشغيل

 %78.86 2117969- 3788126- أكر)

 1281708- 0  رائب دكل مدفوعة
 

 %2.98 3557150- 14156910- ل افي التدفقات النقدية دالمستخدمة فيه أتشطة التشغي

 %1.48- 18724742- 8916438  افي التدفقات النقدية من أتشطة االلتثمار

 %74.10- 21631417 5602739 تشطة التمويلية افي التدفقات النقدية من األ

 %25.99 1394060 1756327 ديسمبر 31النقدية وما في ح مفا في 
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 بعا الم  راا المالية المقارنة للشركة -4
 

 المؤشر المالي 2019 2018
 رأس الماع العامل / إتمالي األ وع 0.17 0.03

 األرباح المحت زة / إتمالي األ وع 0.10 0.11

  افي الرب  قبل الفوائد والضرائب/ إتمالي األ وع 0.03 0.02

 القيمة السوقية لحقو  المل ية / إتمالي االلتزامات 0.0007 0.0014

 المبيعات / إتمالي األ وع 1.11 1.03

 11Score -Altman Zقيمة  1.54 1.29

 حقو  المل ية / إتمالي األ وع 0.46 0.54

 12Score -Pقيمة  1.89 1.89

 المصروفات اإلدارية والبيعية / المبيعات 0.0453 0.04567

 إتمالي االلتزامات / إتمالي األ وع 0.54 0.46

 

1.07 

 

1.20 

 

 DSRIم شر العم ء 
حسابات العم ء (السنة االحالية)

 المبيعات (السنة الحالية)

حسابات العم ء (السنة السابقة)

المبيعات (السنة السابقة)

 

 

1.20 

 

0.84 

 GMI م شر م مل الرب 
المبيعات (السنة السابقة)−المبيعاتت لفة  (السنة السابقة)

المبيعات (السنة السابقة)

المبيعات (السنة الحالية)−المبيعاتت لفة  (السنة السابقة)

المبيعات (السنة الحالية)

 

 

0.96 

 

1.53 

 AQI م شر تودة األ ل
(1−(ال اريةاأل وع( السنة الحالية) + 𝑃𝑃𝐸( السنة الحالية) ))

إتمالي األ وع( السنة الحالية)

(1−(ال اريةاأل وع( السنة السابقة) + 𝑃𝑃𝐸( السنة السابقة) ))

إتمالي األ وع( السنة السابقة)

 

 

1.26 

 

1.28 

 SGI م شر تمو المبيعات

المبيعات (السنة الحالية)

يعاتالمب (السنة السابقة)
 

 

1.24 

 

1.26 

 

 DEPI م شر اإل   

                                                 
11 Z= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

 X3با   ةا  قألربةاا قسماييةنا اليجمةاس  قألصة   ا ال مةة قسى X2 مةة قسىبا   ا  رأد قسما  قس امة اليجماس  قألص   ا ال X1 حاث
قومةة   مةةةة قسىبةةا   ةةا  قسقومةة  قسبةة او  سامةة ل قسمفروةة  القس X4 مةةةة قسىبةةا   ةةا  قألربةةاا بحةةة قسف قلةة  القسضةةرقلا اليجمةةاس  قألصةة   ا ال

  مةة قسىبا   ا  صا   قسمحو ال اليجماس  قألص    X5قس  يُر  إلجماس  قس ي   ا ال
 

12P= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

 مةةةة X3 مةةةة قسىبةةا   ةةا  قألربةةاا قسماييةةنا اليجمةةاس  قألصةة   ا الX2 مةةةة قسىبةةا   ةةا  حمةة ل قسمفروةة  اليجمةةاس  قألصةة   ا الX1حاةةث
جمةةاس   مةةة قسىبةا   ةا  قسقومة  قسبة او  سامة ل قسمفروة  القسقومة  قس  يُرة  إلX4قسىبةا   ةا  قألربةاا بحةة قسضةرقلا اليجمةاس  قألصة   ا ال

  مةة قسىبا   ا  قإليرق قل اليجماس  قألص   X5قس ي   ا ال
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مصرو  اإل   ( السنة السابقة)

مصرو  اإل   ( السنة السابقة) + 𝑃𝑃𝐸( السنة السابقة ) 

مصرو  اإل   ( السنة الحالية)

مصرو  اإل   ( السنة الحالية) + 𝑃𝑃𝐸( السنة الحالية )

 

 

0.96 

 

0.99 

 SGAI ة والبيعية والعامةم شر المصروفات اإلداري
المصروفات البيعية واإلدارية و العامة(السنة الحالية)

المبيعات (السنة الحالية)

المصروفات البيعية واإلدارية و العامة(السنة السابقة)

المبيعات (السنة السابقة)

 

 

1.71 

 

1.18 

 LVGIم شر الرفع المالي 

+ األتل رويلة االلتزامات زاماتااللت  (الحالية السنة ) األتل قصيرة 

(الحالية السنة ) األ وع إتمالي

+ األتل رويلة االلتزامات (السابقة السنة ) األتل قصير االلتزامات 

(السابقة السنة ) األ وع إتمالي

 

 

-0.18 

 

0.12 

 TATA م شر االلتحقاقات

∆  ريبة الدكل المدفوعة  −   − ∆ النقدية  − (∆  رأس الماع العامل 

مصروفات اإل    وااللتنفاد  (السنة الحالية) ) − ∆ في ال زء ال ار) من الديون رويلة األتل 

إتمالي األ وع(السنة الحالية)
 

-3.16 -1.39 13Score -Beneish M 
 

 ولرا لل البياناا اإليامية التالية عن الشركة:ت -5
 

 المقاييس غير المالية 2019 2018 نسبة التغير

 الحصة السوقية للشركة 27.4 32.9 % 16.7 -

 إتمالي عدد مويفي البيع 790 1017 % 22.3 -

 منافذ التوزيع 68 92 % 35.3 -

 عدد المنت ات 111 114 -%  2.7

 كطور االتتا  7 7 % 0

 عدد العم ء 2400330 2759000 13% -

 مساحات التخزين 201 317 36.6% -

- 30.8% 13/26 9/26 
ال غرافي لمنافذ البيع علي التوزيع 

 محافظات ال مفورية

- 19.675 % 

 
 ةمتولط تسبة التغير في المقاييس غير المالي  

 

                                                 
13Beneish M- Score = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 0.115*DEPI – 

0.172*SGAI + 4.679*TATA -0.327* LVGI 
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ملن العصلف اللذهنل الجملاعل   و نلل تملار  2٠19بصفتل مراةبا لحةاباا الشلركة علن سلنة  -
 جعلللةخللالل مناقشلللة زمالئللل بالمكتلللب مللن كوي الخبلللرة والتأهيللا بلللدءا  مللن قبوللللل للتكليلله بمرا

كا عللل  مللا   والحكللم الجمللاعلحةللاباا الشللركة مللرورا  بتخطللي   جللراءاا المراجعللة وجمللع ا دلللة 
وإعلداد  كانت هنا  تحريفاا جوهرية بلالقوائم الماليلة خاصلة بةلبب الغلش وانتهلاءا  بإبلداء اللر ي

  ولللل يللوء البيانللاا الةللابقة 2٠19مةللودة تقريللر  عللن مراجعللة حةللاباا الشللركة عللن سللنة 
 تكرم باإلجابة علل اثتل:يرجل ال

سماسوة  قما ل   ماوم  سمخاطر قسياُرفال قسي لُر  قسىا ي  فة  قسغةب   اةف  فامة    ة  قسمة قلم  -1
                 ؟                              2019ا12ا31سفشر   ف  قسبى  قسمىي و     

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 مرتفع تداً    متولطة   منخفض تداً 
  

ة   بةحا قسغةب  ة  صةا   محو ةال ما ل   م ير  -٢ ط سفىبا  قسم ُ   الحيماسو  الج    اُرفال ج لُر
 %   ؟                                                               2019قسشر   ف  سى  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 مرتفع تداً    متولطة   منخفض تداً 
  

سةةرأي قسةةعي سةة م  ح يةة  فىةة  مرقج ةة  قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   فةة  قسبةةى  قسمىي وةة   ةة  مةةا لةة  نةة ع ق -3
                ؟                                                              2019ا12ا31

 رأي نظوع  -
 رأي نظوع مع سفر قإلنياال  يضا    مرا  اسو  سفمرا قسرأي  -
 ظ مع إضا    مرا   ضواو  سا م  سفمرا قسرأي رأي مياف -
 رأي م اكس مع إضا    مرا   ضواو  سا م  سفمرا قسرأي  -
 قإلميىاع ف  إ  ق  قسرأي مع إضا    مرا   ضواو  سا م  سفمرا قإلميىاع    -

ة  نا ية  فة  قسغةب  ة  قسمة قلم قسماسوة  قسمر مة    اةف  ال ما سيماوم -4   سخطةر الجة    اُرفةال ج لُر
ة  ألةر   بةحا قسغةب فام    الصا   قسمحو ال  اف  لاص      رأي  لة   ج   اُرفال ج لُر

   خةة م قسغةةب  ةة  صةةا   2019ا12ا31 ةة  قسمةة قلم قسماسوةة  سفشةةر   فةة  قسبةةى  قسمىي وةة   ةة  
                           ؟                                  2019محو ال قسشر   ف  سى  

 

 


