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 مقدمة
تتمثل القيمة االقتصادية المضافة لمراجعة القوائم الماليةة وواطةطة رمراقةل البطةاوالم المراجة  

إضفاء الثقة علي ويانال التقارير المالية، مما يترتةل عليةا امنانيةة اطةتخدام تلة  الخارجي في 
فةةةي اتخةةةاف توليفةةةة متواينةةةة مةةةن القةةةرارال  -وعةةةد تلةةةويلوا وتبويلوةةةا الةةةي معلومةةةال –الويانةةةال 

االقتصةةادية وواطةةطة الطةةرل الثالةة  رجموةةور الموتمةةين وةةامر الوبةةدت االقتصةةاديةم  ظلةةل تلةة  
لمطةلمال فةي المراجعةة بتةي فوجئةل االوطةاط االقتصةادية ومجموعةة مةن القيمة المضافة من ا

االنويارال المالية لعدد مةن نوريةال النيانةال العم قةة فةي الواليةال المتبةدت االمرينيةة و ير ةا 
من الولدان، مما ترتل عليا  توجيا الطرل الثال  انتقادال الفعةة لمونةة المراجعةة الخارجيةة، 

ممارطةةة دور ةةةا المفتةةرض نجةةرس انةةفار لجموةةور الموتمةةين وةةةامر وفلةة  وطةةول تقاعطةةوا عةةن 
 الوبدت االقتصادية من الطرل الثال  

تأنةةةةدل وجا ةةةةة االنتقةةةةادال الطةةةةاوقة نتيجةةةةة لمةةةةا تةةةةم انتلةةةةافا مةةةةن االطةةةةوال النامنةةةةة وراء تلةةةة  
الةةي دور المراجعةةة  –فةةي ا لةةل البةاالل  –االزمةال، والتةةي الةارل واصةةاو  االتوةةام الصةري  

فةةةةي بةةةةدو  تلةةةة   –ان لةةةةم ينةةةةن متواطئةةةةًا  او متطةةةةترًا  -وةةةةرب الةةةةوعض دورًا مطةةةةاعدًا الةةةةفت اعت
االزمةةال راطلقةةل عديةةد مةةن النتاوةةال علةةي تلةة  االزمةةال مصةةطل  رفضةةائ  ماليةةةرم   ترتةةل 
علي ما طوق ظوور ازمةة ثقةة وةين المونةة والطةرل الثالة  مةن جموةور الموتمةين ، ممةا ترتةل 

قةةة الطةةرل الثالةة ، وفلةة  مةةن خةة ل عةةدد مةةن التلةةريعال عليةةا ان باولةةل المونةةة اطةةتعادت ث
م التةةي باولةل تةةدعيم اطةتق لية المراجةة  "Sarbanes –Oxley Act" رمثةل قةانون اونطةةلي

الخةةارجي فةةي مواجوةةة ضةةووط االدارت، ووضةة  القواعةةد التةةي تنفةةل نةةوع مةةن الرقاوةةة المجتمعيةةة 
عةةةدد مةةن التنظيمةةةال المونيةةةة  علةةي عمةةةل المةةراجعين الخةةةارجيين، واالضةةافة لةةةفل  فقةةةد ا نلةةال
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Company Accounting Oversight Board (PCAOB) .  تمثةل االجةراءال الطةاوقة
نوعةةةًا مةةةن الرقاوةةةة الخارجيةةةة علةةةي المونةةةة، ووخاصةةةة فةةةي بالةةةة مراجعةةةة اللةةةرنال المقيةةةدت فةةةي 

 الوورصة  
أنةةةا يمنةةةن القةةةول ان االزمةةةال رالفضةةةائ م الماليةةةة أو اوجةةةا القصةةةور المنتلةةةفة فةةةي وعةةةض أت 

الممارطال المونية ر والتي ت نتلل  الوًا في الدول المتقدمة من بية  تنظةيم مونةة المراجعةةم 
البةاالل  نةةفل   –ان لةم ينةن نةل  -تمثةل المبةر  الةفت يقةل وراء تطةوير المونةة فةي ا لةل 

فةي الةدول  –ان لةم ينةن دائمةا  –اق  جوود تطةوير المونةة انوةا توةدأ  الوةا يتض  من اطتقراء و 
الي الدول االقل تقدمًا في مجال جوةود تطةوير  –جزئيًا أو نليًا  –المتقدمة ، ثم تنتقل تدريجيًا 

مونةةةة المراجعةةةة الخارجيةةةة  لةةةفل  يمنةةةن القةةةول وصةةةورت مةةةوجزت وةةةان امةةةراض المونةةةة  الوةةةًا يةةةتم 
جوةةا اواًل فةةي تلةة  الةةدول المتقدمةةة، ثةةم تنتقةةل عةةدوت االنتلةةال والعةة   الةةي انتلةةافوا اواًل وع 

التةةي توصةةلل اليوةةا الةةدول  –جزئيةةًا أو نليةةًا  –الةةدول االخةةرت، والتةةي تقةةوم ومبانةةات االطةةاليل 
طواء فةي االنتلةال او فةي العة    وتتوقةل طةرعة ودقةة المبانةات علةي فجةوت التقةدم  المتقدمة

تقدمة وتلة  الةدول  بية  نلمةا ضةاقل تلة  الفجةوت زادل طةرعة المبانةات الموني وين الدول الم
دون دقتوةةةةا، وعلةةةةي النقةةةةيض مةةةةن فلةةةة  نلمةةةةا اتطةةةةعل تلةةةة  الفجةةةةوت زادل دقةةةةة المبانةةةةات  دون 
طرعتوا، ات انا في الدول االنثر تقدمًا تنتقل عدوت اال تمام وانتلةال اوجةا القصةور وصةورت 

تقدمًا ،اال ان الدول االنثر تقةدمًا توتعةد الةي بةد نويةر عةن  طريعة نطويًا والمقارنة والدول االقل
مبانةةات اطةةاليل العةة   التةةي طوقتوةةا الةةدول المتقدمةةة، وفلةة  وطةةول ادرانوةةا الةةي االخت فةةال 
الويئيةةة التةةي قةةد تعةةوق تطويةةق نفةةس اطةةاليل العةة   ونةةفل  لتةةوافر نةةوادر مونيةةة متميةةزت يمننوةةا 

لي النقيض من فل  ففي الدول االقل تقةدمًا تنتقةل عةدوت اوتنار وطائل ع   انثر فاعلية  وع
اال تمةام وانتلةال اوجةا القصةور وصةورت وطيئةة نطةويًا والمقارنةة والةدول االنثةر تقةدمًا ،نمةةا ان 
الةةدول االقةةل تقةةدمًا تقةةوم الةةي بةةد نويةةر ومبانةةات اطةةاليل العةة   التةةي طوقتوةةا الةةدول المتقدمةةة، 

 فةةال الويئيةةة التةةي قةةد تعةةوق تطويةةق نفةةس اطةةاليل العةة   وفلةة  امةةا لعةةدم  ادرانوةةا الةةي االخت
اولعدم توافر نوادر مونية متميزت لديوا يمننوا اوتنار وطائل ع   انثر فاعلية وانثةر م ءمةة 

 للظرول الويئية لتل  الدول 
 الكممات المفتاحية
 مطووال الوش في القوائم المالية  –أزمة لرنة مووايلي 
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 مشكمة البحث -1
ملةةنلة الوبةة  ننتيجةةة ل زمةةة الماليةةة التةةي المةةل والمنةةاك االقتصةةادت للمملنةةة العرويةةة ظوةةرل 

الطعودية  من جراء أزمة لرنة مووايلي، والتي خلقل بالة من عةدم الثقةة فةي مونةة المراجعةة 
وةةةين اوطةةةاط االطةةةرال فال الصةةةلة  بيةةة  اعطةةةل االزمةةةة لتلةةة  االطةةةرال انطواعةةةًا وضةةةعل 

لةي اعمةال مراقوةي البطةاوال، او علةي توافةق الممارطةال المباطةوية الوينل الرقاوي المطوق ع
لللةةرنال مةة  المعةةايير المباطةةوية  لةةفل  تتمثةةل ملةةنلة الوبةة  فةةي إطتنلةةال مطةةووال أزمةةة 

 لرنة مووايلي 
 هدف البحث -2

وناءًا علي ملنلة الوبة  وتبديةد مطةووال االزمةة، طةيقوم الوابة  وتبديةد اوجةا القصةور علةي 
منةةن تبديةةد نةةل مةةن  منةةاطق واجةةراءال  التطةةوير التةةي تطةةا م فةةي ت فةةي نبةةو يجعةةل مةةن الم

اطوال االزمة، مما يترتل عليا تقلةيص ابتمةال تنةرار مثةل  ةفا النةوع مةن االزمةال فةي الويئةة 
االقتصةةةادية والمملنةةةة العرويةةةة الطةةةعودية  أت أن  ةةةدل الوبةةة   ةةةو إقتةةةرا  منةةةاطق واجةةةراءال 

 ر تل  االزمال  التطوير، والتي تطاعد علي من  تنرا
 خطة البحث -3

 انط قًا من ملنلة الوب  والودل المرتجي منا طيتناول الواب  النقاط التالية:
 نوفت مختصرت عن لرنة مووايلي  :أولا 
الممارطةةال المباطةةوية المرتوطةةة وأوجةةا الوةةش المنتلةةفة التةةي طةةا مل فةةي ازمةةة لةةرنة : ثانياااا 

 مووايلي  
 المالية لألزمة التواو  المالية و ير : ثالثاا 
 تبليل مطووال االزمة في ضوء نماف  تفطير الوش والقوائم المالية  :رابعاا 

 : خ صة ونتائج وتوصيال الوب  خامساا 
 : مبددال الوب  وأ م مجاالل الوبو  المطتقولية سادساا 

 وطيتم تناول تل  النقاط علي النبو الوارد في الصفبال التالية 
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 عن شركة موبايمينبذة مختصرة : اولا 
توةةدل الدراطةةة فةةي  ةةفب النقطةةة الةةي دراطةةة الويئةةة التنظيميةةة  والقانونيةةة للةةرنة مووةةايلي، وفلةة  

او مةةةدت مطةةةا متوا فةةةي بةةةدو  تلةةة  االزمةةةة   –ان و جةةةد  –ووةةةدل اطةةةتج ء دور تلةةة  الويئةةةة 
مةةا  بيةة  يمنةةن التعةةرل علةةي الويئةةة التنظيميةةة  والقانونيةةة للةةرنة مووةةايلي مةةن خةة ل اطةةتقراء

يةةةرتوط وموضةةةوع الوبةةة  مةةةن مةةةواد واردت والنظةةةام االطاطةةةي لللةةةرنة ونظةةةام اللةةةرنال والمملنةةةة 
العرويةةة الطةةعودية  فيمةةا يتعلةةق والنظةةام االطاطةةي للةةرنة مووةةايلي، اوضةة  اطةةتقراء مةةواد فلةة  

 النظام ما يلي:
 : ينةون اطةم اللةرنة ر إتبةاد إتصةاالل وينةون  ةرض اللةرنة مزاولةة أعمةالاسم الشاركة -1

االتصاالل وفقةًا لجمية  القةوانين واللةوائ  واةنظمةة المعمةول ووةا فةي المملنةة ، ودون البةد 
 م :3، 2، 1من عمومية ما طلل فنرب ، تزاول اللرنة اةعمال التالية ر المواد: 

تقةةديم خةةدمال الوةةاتل الجةةوال فةةي المملنةةة وفلةة  فيمةةا يتعلةةق والرخصةةة أو الةةرخص التةةي  ( أ 
 ة لللرن االل وتقنية المعلومالتمنبوا  يئة االتص

نلةةةةاء وتلةةةةويل وصةةةةيانة وتةةةةأمين وامةةةةت   الةةةةرخص وجميةةةة   ( ب تطةةةةوير وتمويةةةةل وتصةةةةميم وا 
المعدال واآلليةال واةجوةزت والموجةودال اةخةرا أيةًا نةان نوعوةا المتعلقةة وتلةويل الةرخص 

 .في المملنة
قةوق أو منفعةة أو بةق فةي إدارت ووي  وتطييل وبيةازت واطةتئجار والتعامةل وأيةة ممتلنةال وب ج(

أيةةة ممتلنةةال ، ومةةا فةةي فلةة  الممتلنةةال المنقولةةة و يةةر المنقولةةة ، التةة  قةةد تبةةوز اللةةرنة 
 عليوا أو تمتلنوا

تنفيةف نافةةة االجةةراءال واةلةياء اةخةةرا التةة  تتعلةق وأعمةةال اللةةرنة أو تفضةي الةة  تةةرويج  د(
أو تعزيز أعمال اللرنة م  مراعات التقيد وجمي  القوانين واللوائ  المعمول ووا فةي المملنةة 

 .في نافة اةوقال
 إنلاء لونال اةليال الوصرية وتمديداتوا  ها(
 إدارت وترنيل وتلويل لونال الواتل واةجوزت الطرفية وأنظمة وبدال االتصاالل  و(
 وي  وصيانة أجوزت الواتل الجوال وأنظمة وبدال االتصال  ز(

ويجوز لللرنة أن ينون لوا مصلبة أو تلتر  وأت وجا من الوجوب في مؤططةال أو لةرنال 
تعاونوةةا علةة  تبقيةةق أ راضةةوا أو تنةةون أو يئةةال تةةزاول أعمةةااًل لةةويوة وأعمالوةةا أو التةةي قةةد 
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منملةةة لوةةا ، ويجةةوز لللةةرنة نةةفل  أن تنةةدمج مةة   ةةفب المؤططةةال أو اللةةرنال أو الويئةةال أو 
 م 4تلتريوا رالمادت 

رعلةةرتم أعضةةاء تعيةةنوم الجمعيةةة العامةةة  11يتةةول  إدارت اللةةرنة مجلةةس إدارت مؤلةةل مةةن  -2
، تنةةةون مةةةدت أول مجلةةةس إدارت خمةةةس ومةةة  فلةةة  .العاديةةةة لمةةةدت ال تزيةةةد عةةةن ثةةة   طةةةنوال

طنوال عل  اةنثر تودأ من تاريخ القةرار الةوزارت الصةادر وة ع ن تأطةيس اللةرنة  ويضةم 
أول مجلةةس إدارت والمجةةالس ال بقةةة أروعةةة أعضةةاء يمثلةةون مجموعةةة اتصةةاالل االمةةارال 
ويضةةةم أول مجلةةةس إدارت نةةةفل  طةةةتة أعضةةةاء يمثةةةل نةةةل مةةةنوم أبةةةد وةةةاقي المطةةةا مين مةةةن 

مؤططةةين  و مةة  عةةدم امخةة ل ومةةا طةةوق ، وعةةد انتوةةاء اتفاقيةةة امدارت رنمةةا  ةة  معرفةةة ال
% مةةةن 11أدنةةةابم يبةةةق التصةةةاالل أن ينةةةون لوةةةا ممةةةثً  وابةةةدًا فةةةي مجلةةةس امدارت لنةةةل 

م   مةة  مراعةةات االختصاصةةال المقةةررت للجمعيةةة العامةةة ، 17اةطةةوم فةةي اللةةرنة رالمةةادت 
ل فةةةي إدارت اللةةةرنة ولةةةا بةةةق االلةةةترا  فةةةي لةةةرنال ينةةةون لمجلةةةس امدارت أوطةةة  الطةةةلطا

   أخرا نما ينون لا في بدود اختصاصا أن يقرر:
  وي  أو ر ن اةم   العقارية أو مقر عمل اللرنة  أا

  إعفاء مديني اللرنة من التزاماتوم ب ا
نةة ينون لللرنة مراقل بطاوال أو أنثر من وين المراقوين المطمو  لوم والعمل في الممل -3

العرويةةة الطةةعودية تعينةةا الجمعيةةة العامةةة طةةنويا وتبةةدد منافأتةةا ويجةةوز لوةةا إعةةادت تعيينةةا ، 
وينةةون لةةةا بةةةق االطةةة ع علةة  دفةةةاتر اللةةةرنة وطةةةج توا و يةةر فلةةة  مةةةن الوثةةةائق ولةةةا أن 
يطلةةةل الويانةةةال واميضةةةابال التةةةي يةةةرا ضةةةرورت البصةةةول عليوةةةا، ولةةةا أيضةةةا أن يبقةةةق 

،وعليةةا أن يقةةدم إلةة  الجمعيةةة العامةةة الطةةنوية تقريةةرًا يضةةمنا  موجةةودال اللةةرنة والتزاماتوةةا
موقل اللرنة من تمنينا من البصول عل  الويانال واميضابال التي طلووا، وما ينةون 
قد نلفا من مخالفال ةبنام نظام اللرنال أو أبنام  فا النظةام ورأيةا فةي مةدا مطاوقةة 

 بطاوال اللرنة للواق  
رفة  دعةوا المطةؤولية المقةررت لللةرنة علة  أعضةاء مجلةس امدارت لنل مطا م البةق فةي  -4

إفا نةةان مةةن لةةأن الخطةةأ الةةفت صةةدر مةةنوم إلبةةاق ضةةرر خةةاص وةةا ولةةرط أن ينةةون بةةق 
اللرنة فةي رفعوةا مةازال قائمةا   ويجةل علة  المطةا م أن يخطةر اللةرنة وعزمةا علة  رفة  

 م  46الدعوا رمادت 
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ي السااب  التعارض الياسي سايقوم الباحاث بالشاارة باإلضافة لمنظاام الساساي لشاركة موباايم
الااي المااواد ذات الصاامة بموضااوع البحااث ي والتااي وردت بنظااام الشااركات بالمممكااة العربيااة 

 السعودية. وقد امكن من استقراء ذلك النظام استخالص ما يمي:
 م مةةن الةةنص علةةي المطةةئولية التضةةامنية العضةةاء مجلةةس االدارت عةةن31مةةا ورد والمةةادت ر –1

تعويض اللرنة او المطا مين او الوير عن الضرر الناليء مةن اطةاءتوم تةدوير لةئون 
اللرنة او مخالفة ابنام النظام او نظةام اللةرنة اةطةاس  بية  ي عتوةر المجلةس مطةئوال 
والنامةةةل عةةةن القةةةرارال االتةةةي صةةةدرل واجمةةةاع االعضةةةاء ، امةةةا القةةةرارال التةةةي تصةةةدر 

عضةةةةاء المعارضةةةةون افا نةةةان اعتراضةةةةوم مثوتةةةةًا فةةةةي وا لويةةةة االراء فةةةة  ي طةةةةال عنوةةةا اال
 مبضر اجتماع االمجلس 

م جواز ان ترف  اللرنة دعوت ضد مجلس االدارت وطةول اخطةاء 79نما ورد في المادت ر  –2
م ات 81المجلةةس التةةي يترتةةل عليوةةا اضةةرار لمجمةةوع المطةةا مين، نمةةا اعطةةل المةةادت ر

فا ترتةل علةي االخطةاء فةي قةرارال مطا م البق في رف  دعوت علةي اعضةاء المجلةس ا
 المجلس الباق ضرر خاص وا  

م والمطةةئولية علةةي نةةل لةةخص قةةام عمةةدًا وةةة او لةةار  فةةي اجةةراء 49نمةةا القةةل المةةادت ر  –3
ترتل عليا اعطاء انطواع  ير صبي  او مضلل ولةان اطةعار او قيمةة ات ورقةة ماليةة 

ل في تل  الورقةة او االمتنةاع وورض ب  االخرين علي علي اللراء او الوي  او االنتتا
 عن فل   ويدخل في عداد تل  االجراءال ما يلي:

القيةةام وعمةةل او تصةةرل اليجةةاد انطوةةاع نةةافل يةةوبي ووجةةود عمليةةال تةةداول نلةةط خ فةةا  –أ
للبقيقةةةة مثةةةل عقةةةد صةةةفقال فةةةي اوراق ماليةةةة ال تنطةةةوت علةةةي انتقةةةال بقيقةةةي لملنيةةةة تلةةة  
االوراق، والقيةةةام وادخةةةال امةةةر او اوامةةةر لويةةة  ر او للةةةراء م ورقةةةة ماليةةةة معينةةةة مةةة  العلةةةم 

راء ملاووة مةن بية  البجةم والطةعر و التوقيةل قةد ا دخلةل المطوق ووجود امر او اوامر ل
 او طتدخل من قول طرل او اطرال اخرت مختلفة لنفس الورقة المالية 

تضةةةمين نلةةةرت اصةةةدار الورقةةةة الماليةةةة ويانةةةال  يةةةر صةةةبيبة جو ريةةةة او ا فالوةةةا بقةةةائق  –ب
الورقةةة جو ريةةة يتعةةين تضةةمينوا فةةي النلةةرت وفي ضةةوء فلةة  فانةةا مةةن بةةق مةةن الةةترت تلةة  

  ]م55المادت ر[المطالوة وتعويض عن الضرر الفت اصاوا من جراء فل  
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م  الةةي ان المطةةئولية عةن التصةةرفال الطةاوقة تقةة  علةةي عةاتق نةةل مةةن 55نمةا الةةارل المةادت ر
الجوةةة المصةةدرت للورقةةة الماليةةة واعضةةاء مجلةةس ادارتوةةا والوطةةطاء الةةفين تولةةوا عةةرض الورقةةة 

وفوت الخوةةةرت رالمباطةةةل أو المونةةةدس أو المةةةثمن م الةةةفين تمةةةل الماليةةةة علةةةي الجموةةةور للويةةة  
او وعةض  -االطتعانة ووم للمصادقة علي دقة المعلومال الواردت والنلرت  ويتعين العتوةار ابةد

االطرال الطاوقة مطةئواًل ان ي ثوةل المةدعي وقةوع ضةرر عليةا مةن جةراء خطةأ الطةرل  -او نل
 المدعي عليا 

علةي الةر م  -ان المنةاك التتنظيمةي والقةانوني للةرنة مووةايلي يتض  مةن االطةتعراض الطةاوق 
لةم ينةن مانعةًا ودرجةة نافيةة لمةا واجوتةا اللةرنة  –من العديد من مظا ر القوت التي يتميةز ووةا 

 الي ما يلي: –من وجوة نظر الواب   –من ملانل  ويرج  الطول في فل  
ان تعيةةةين مراقةةةل البطةةةاوال يةةةتم عةةةن طريةةةق الجمعيةةةة العموميةةةة للمطةةةا مين ولةةةيس عةةةن  –1

م، وفلةة  وفقةةًا لمةةا اطةةتقرل عليةةا 39طريةةق لجنةةة المراجعةةة واللةةرنة نمةةا اوضةةبل المةةادت ر
الممارطة العملية  بية  يةؤدت التعيةين وواطةطة لجنةة المراجعةة الةي تةدعيم اطةتق ل مراقةل 

ووط تمارطةةةوا االدارت عليةةةا، والتةةةي توةةةدل فةةةي المقةةةام البطةةةاوال  وعةةةدم رضةةةوخا اليةةةة ضةةة
االول الةةةي إبةةةدا   ةةةش او تضةةةليل فةةةي العةةةرض أو امفصةةةا  المةةةرتوط وةةةالقوائم الماليةةةة، 
 –وصةةورت يترتةةل عليوةةا ان ت ظورالقةةوائم الماليةةة المرنةةز المةةالي او نتيجةةة االعمةةال وصةةورت 

توجيا مةوارد م نبةو االطةتثمار  تخدع المطتثمرين المرتقوين وتدفعوم الي –مخالفة للبقيقة 
 في اللرنة   

ترنيةةةز االدارت وصةةةورت انوةةةر مةةةن ترنيزالملنيةةةة ، بيةةة  تمتلةةة  لةةةرنة اتصةةةاالل االمةةةارال  -2
%م من اطةوم لةرنة مووةايلي، وينوةا يةنص النظةام االطاطةي للةرنة مووةايلي 5 27بوالي ر

رنة مووةايلي مةن علي ان يمثل لرنة اتصاالل االمارال اروعة اعضاء في مجلس ادارت ل
%م مةةن الملنيةةة يمثلوةةا 25اجمةةالي علةةرت اعضةةاء يمثلةةون مجلةةس االدارت ات ان بةةوالي ر

%م في مجلس االدرارت، مما يترتل عليا وجود اطرال اخرت  ير م مثلة في المجلةس 41ر
او م مثلة واقل من بصتوا، مما يعني انبيةاز تلةنيل المجلةس الةي اطةرال معينةة، ممةا قةد 

 علي المتاجرت والملنية  -قرارال المجلس، نما قد يطاعد جزئيًا  يؤثر علي جودت
وعةةد ان تةةم تنةةاول الويئةةة التنظيميةةة والقانونيةةة  لللةةرنة، طةةيقوم الوابةة  وتوضةةي  مظةةا ر ازمةةة 

 لرنة مووايلي، التي ت عتور نتا  تل  الويئة  
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        الممارساااات المحاسااابية المرتبطاااة ب وجاااس الغاااش المكتشااافة التاااي سااااهمت :ثانيااااا 
 في ازمة شركة موبايمي

ألارل التبقيقال التي تم اجرائوا ومناطوة ازمة لرنة مووايلي الي وجود عةدد مةن الممارطةال 
المباطةةوية قامةةل ووةةا اللةةرنة والتةةي لةةال وعضةةوا صةةور مةةن الوةةش و او مخالفةةال للمعةةايير 

 المباطوية، بي  يمنن توضي  تل  الممارطال في النقاط التالية   
 الممارسات المحاسبية المرتبطة ببرنامج ولء العمالء –أ

الةةي ضةةمان اطةةتمرار والء العمةة ء لللةةرنة مةةن  -نابةةد الوةةرامج الترويجيةةة –يوةةدل الورنةةامج 
خ ل من  العميل نقاط مقاول اطتخدام منتجال لرنة مووايلي من الطل  والخةدمال، علةي ان 

لةرط اال يقةل رصةيد العميةل مةن النقةاط و –ينون مةن بةق العميةل اطةتودال رصةيدب مةن النقةاط 
وطةةةل  و او خةةةدمال مةةةن منتجةةةال مووةةةايلي او مةةةن منتجةةةال لةةةرنال اخةةةرت  -عةةةن بةةةد معةةةين

مبةةةددت مةةةن الطةةةل  والخةةةدمال  وفةةةي بالةةةة االطةةةتودال مةةةن منتجةةةال لةةةرنة اخةةةرت، تةةةتم تطةةةوية 
ل  العمليةةة وةةين اللةةرنتين واعتوةةار لةةرنة مووةةايلي مدينةةة وقيمةةة مةةا بصةةل عليةةا العميةةل مةةن طةة

وخدمال بتي تقةوم لةرنة مووةايلي وطةداد قيمةة تلة  الطةل  والخةدمال  إوتنةرل لةرنة مووةايلي 
مةن خة ل االتفةاق مة  عةدد مةن اللةرنال –الية جديدت للورنامج من خ ل قيام لةرنة مووةايلي 

والترويج لمنتجةال عةدد مةن اللةرنال وواطةطة رطةائل اع نيةة ترطةلوا مووةايلي لمطةتخدميوا  -
راء منتجةةال تلةة  اللةةرنال، ووةةفل  ت عتوةةر مووةةايلي دائنةةة لتلةة  اللةةرنال وقيمةةة تبةةثوم علةةي لةة

تل  النقاط التي تتبملوةا مووةايلي للتةرويج لمنتجةال تلة  اللةرنال  اال ان االتفةاق يةنص علةي 
ان مديونيةةةة اللةةةرنال التةةةي يةةةتم التةةةرويج لمنتجاتوةةةا للةةةرنة مووةةةايلي تتمثةةةل فيمةةةا قةةةام العمةةة ء 

لراء منتجال تل  اللرنال وليس وقيمة نل النقاط وفل  فقةًا لةنص العقةد، واطتودالا من نقاط ل
وفةةي  ةةفب البالةةة تتمثةةل ايةةرادال مووةةايلي لةةدت اللةةرنال االخةةرت فيمةةا تةةم اطةةتودالا مةةن نقةةاط 

خ فةةةةةًا لنصةةةةةوص العقةةةةةد ووالمخالفةةةةةة للمعةةةةةايير –ولةةةةةيس نامةةةةةل النقةةةةةاط  اال ان ادارت مووةةةةةايلي 
نقةةاط نةةايرادال رونانوةةا إطةةت ودلل والنامةةلم، وممةةا زاد مةةن اعتوةةرل قيمةةة نامةةل ال -المباطةةوية

–بدت تل  المخالفة ان ما تم اطتودالا من نقاط نان قليل جدًا، مما ترتل عليةا تضةخيم نويةر 
 م 2114في قيمة ايرادال لرنة مووايلي  راالقتصادية الطعودية،  -علي خ ل البقيقة
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شاااركة موباااايمي ماااح شاااركة اتحااااد عاااذيب الممارساااات المحاسااابية المرتبطاااة ب تفاقياااة  –ب
 لالتصالت

نتناول في  فب النقطة الممارطال المباطوية المرتوطة و تفاقية لرنة مووايلي مة  لةرنة اتبةاد 
عفيل ل تصةاالل  بية  اورمةل لةرنة مووةايلي اتفاقيةة مة  لةرنة اتبةاد عةفيل ل تصةاالل، 

ل البةةةق فةةةي اطةةةتخدام لةةةونة وومقتضةةةي تلةةة  االتفاقيةةةة ينةةةون للةةةرنة اتبةةةاد عةةةفيل ل تصةةةاال
مةةةن اللةةونال لنقةةل الويانةةالم للةةرنة مووةةايلي مقاوةةل ايجةةار معةةةين  االليةةال الوصةةرية رنةةوع 

وموجةةةل عقةةةد  يةةةر قاوةةةل ل لوةةةاء، اال ان طةةةريان العقةةةد يوةةةدا وعةةةد توقيةةة  العقةةةد موالةةةرت وودايةةةة 
ت إطةةةةتخدام لةةةةرنة عةةةةفيل للةةةةونة اةليةةةةال، والةةةةفت ينطةةةةوت وةةةةالطو  علةةةةي نةةةةون اللةةةةونة جةةةةا ز 

الطةةتخدام لةةرنة عةةفيل لوةةا  وقةةد نانةةل ونةةود العقةةد تماثةةل عقةةود االيجةةار المنتوةةي والتمليةةة   
نتيجة لفل  قامل لرنة مووايلي واالعترال وااليرادال الناتجة عن مثل  فا النةوع مةن العقةود  
اال ان لةةرنة اتبةةاد عةةفيل قامةةل والوةةاء االتفاقيةةة نظةةرًا لوجةةود عوائةةق فنيةةة ولوجوطةةتية بالةةل 

اطتخدام لرنة عفيل لللونة، وقد نان العقد يعطي البةق للةرنة عةفيل فةي الوةاء العقةد دون 
في تل  البالة رعدم امنانية اطةتخدام اللةونة خة ل مةدت معينةة مةن توقية  العقةدم  اال ان فلة  
االلواء قد تم وعد قيام لةرنة مووةايلي وةاالعترال وةااليرادال المرتوطةة ووةفا العقةد ر ةم معرفتوةا 

ا زيةة لةونة الويانةال ل طةتخدام، وان  ةفا يعطةي البةق للةرنة اتبةاد عةفيل فةي الوةاء وعدم ج
العقةةد  ات ان لةةرنة مووةةايلي قةةد اعترفةةل وةةايرادال ر ةةم وجةةود درجةةة عةةدم تانةةد  قويةةة للوايةةة 
وعةةدم تبقةةق تلةة  االيةةرادال، وبتةةي وعةةد قيةةام لةةرنة اتبةةاد عةةفيل وطةةتخدام بقوةةا المنصةةوص 

تفاقية لم تقم لرنة مووةايلي والوةاء االعتةرال وتلة  االيةرادال فةي فلة  عليا في العقد والواء اال
ةةةد ادارت لةةةرنة مووةةةايلي تضةةةليل مطةةةتخدمي ويانةةةال التقةةةارير الماليةةةة  التةةةاريخ  ممةةةا يوضةةة  تعم 

فةةةةةةةةةةي رقةةةةةةةةةةم االيةةةةةةةةةةرادال   –دون وجةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةق  –الخاصةةةةةةةةةةة ووةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةة ل الموالوةةةةةةةةةةة 
(http://www.aleqt.com)  

 مرتبطة ب تفاقية شركة موبايمي مح شركة زين لالتصالتالممارسات المحاسبية ال –ج
اللتين تعدان الملةولين الثةاني والثالة  لخةدمال « زين»تم اورام اتفاقية وين لرنتي مووايلي ، و
، وتبديةةدا فةةي لةةور مةةايو رأيةةارم، بينمةةا وقعةةل 2118الوةةاتل الجةةوال فةةي الطةةعودية فةةي عةةام 

ولةةونة لةةةرنة مووةةايلي وفلةةة  مةةن خةةة ل قيةةةام  مةةن خةةةدمال« زيةةةن»اللةةرنتان اتفاقيةةةة اطةةتفادت 
الطةةةعودية تلةةةمل خةةةدمال التجةةةوال الةةةةوطني، « زيةةةةن»لةةةرنة مووةةةايلي وتقةةةديم خةةةدمال للةةةرنة 



 ت بيِ رقت اىطشف اىزاىذ.....ٍسبباث اىغش فى اىخقاسيش اىَاىي                            كامل سالممحمد أحمد / دأ. 

11 

 

والملارنة في مواق  اةوةرا  ووصة ل التراطةل ونقةل البرنةة الدوليةة منةفا  مقاوةل موةال  تلتةزم 
لةم تقةم وطةداد عةدد  –لي بطل ادعاءال لرنة موواي –لرنة زين وطداد ا  إال ان لرنة زين 

مليةةار م ممةةا جعةةل  2 2مةةن االقطةةاط تولةة  قيمتوةةا  بطةةل ادعةةاءال لةةرنة مووةةايلي بةةوالي 
تطلةل اللجةوء للتبنةيم وخصةوص الموةال   -وعد فللوا فةي بةل الملةنلة وديةاً  –لرنة مووايلي 

مليةةار  1 1المطةةتبقة لوةةا طةةرل لةةرنة زيةةن ، مةة  قياموةةا وتنةةوين مخصصةةال إجماليةةة وقيمةةة 
مليةون دوالرم، مقاوةل إجمةةالي الةفمم المطةةتبقة مةن لةةرنة رزيةنم الطةةعودية نمةا فةةي  293م ر
الةةل  811،نمةةا قامةةل اللةةرنة وزيةةادت المخصةةص وقيمةةة ر2114أنتةةوور رتلةةرين اةولم  31

% مةةن مطالوةةال لةةرنة مووةةايلي للةةرنة زيةةن  ووعةةد 91مم اخةةرت لنةةي تمثةةل المخصصةةال 
مليةةون م فةةي  219صةةدر بنةةم نوةةائي لصةةالبوا ومولةة  يلي عةةدت جةةوالل قضةةائية للةةرنة مووةةا

 النزاع القائم وخصوص اتفاقية الخدمال الموّقعة م  لرنة زين الطعودية 
(http://www.aleqt.com) & (http://www.alriyadh.com) 

 أخرى مور الممارسات المحاسبية المرتبطة ب -د
ورت نويةةةرت فةةةي االزمةةةة الماليةةةة للةةةرنة واالضةةةافة الةةةي الممارطةةةال الطةةةاوقة والتةةةي طةةةا مل وصةةة

التي تم تلنيلوا وواططة الويئةة الماليةة  –مووايلي، فقد الار التقرير الفت قدمتا لجنة الفبص 
الةةةي ممارطةةةال اخةةةرت طةةةا مل فةةةي االزمةةةة الماليةةةة للةةةرنة مووةةةايليي تتمثةةةل تلةةة   -الطةةةعودية

 الممارطال فيما يلي:
بية  قةد الةار تقريةر اللجنةة الةي تةأخر اللةرنة فةي ابتطةال  :استهالك  الصاو  الثابتاة –1

إطةةتو   وعةةةض االصةةول فال التنلفةةةة المرتفعةةةة، وقةةد اوصةةةل اللجنةةة وتعةةةديل مصةةةروفال 
االطةةةتو   مةةةن خةةة ل وةةةدء ابتطةةةال االطةةةتو   مةةةن تةةةاريخ رطةةةملة تلةةة  االصةةةول رعةةةام 

 –وقة التةي لةم يةتم وما قولام، مما طيترتل عليا والطو  زيةادت خطةائر الطةنوال الطةا 2114
ومةا قولوةام، نمةا طةيترتل  2114ابتطةال اطةتو   عنوةا ر –والمخالفة لمعايير المباطةوة 

 م  2115عليا والتوعية تبطين اروا  الطنوال التالية ر عام
 :مساااااااااتحقات اعضااااااااااء مجماااااااااس الدارة مااااااااان التنفياااااااااذيين و يااااااااار التنفياااااااااذيين –2

%م 219نمةةو فةةي اروةةا  اللةةرنة ونطةةوة راوضةةبل التقةةارير الماليةةة للةةرنة مووةةايلي وجةةود 
م  وونةاءًا علةي فلة  قةررل ادارت اللةرنة 2114م الةي ر2118خ ل الطنوال الخمس من ر

زيةةادت مطةةتبقال  اعضةةاء مجلةةس االدارت مةةن التنفيةةفيين و يةةر التنفيةةفيين، بيةة  ولوةةل تلةة  
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م 299المطةتبقال مةةن منافةال ورواتةةل وتعويضةةال ل عضةاء مةةن نوةار التنفيةةفيين مولةة  ر
مليةةون م عةةن الخمةةس طةةنوال الملةةار اليوةةا ولوةةاقي االعضةةاء التنفيةةفيين و يةةر التنفيةةفيين 

 م مليون ريةال عن نفس الفترت، و و ما قد الار اليا تقرير لجنة الفبص  4 39ر  مول 
ألقةل االزمةة الماليةة للةرنة مووةايلي الضةوء علةي ملةنلة مبتملةة  عدم شفافية الفصاح: –3

 رنة مووةةايلي، والتةةي  تتمثةةل فةةي عةةدم لةةفافية االفصةةا  فةةي القةةوائم الماليةةةتعةةاني منوةةا لةة
وعدم اتابة المعلومةال لنةل مطةا مي اللةرنة فةي نفةس التوقيةل، ممةا يخلةق مناخةًا م ئمةًا 
 –للتعامل علي اطوم اللرنة ونةاءًا علةي معلومةال داخليةة، و ةو االمةر الةفت تمنعةا ا لةل 

عةةةةةةد المنظمةةةةةةة لطةةةةةةوق المةةةةةةال فةةةةةةي اطةةةةةةواق المةةةةةةال التلةةةةةةريعال والقوا –ان لةةةةةةم ينةةةةةةن نةةةةةةل 
العالمية ويؤنةةةد مةةةا طةةةوق مةةةا اوضةةةبا تبليةةةل التعةةةام ل علةةةي اطةةةوم لةةةرنة مووةةةايلي فةةةي 
الجلطةةال الطةةاوقة علةةي ايقةةال التةةداول علةةي الطةةوم، بيةة  اتضةة  وجةةود معةةام ل نثيفةةة 

،وقد ولة  والوي  لطوم اللرنة  في الجلطال الث ثة الطاوقة علي تعليةق التعامةل علةي الطةوم
%م، مما يلةير الةي 5 7من نثافة تل  المعم ل انوا ادل الي تراج  طعر الطوم ونطوة ر

وجةةود تطةةرل للمعلومةةال المتعلقةةة وايقةةال التعامةةل علةةي الطةةوم قوةةل بةةدو  االيقةةال ، وان 
 ةةفا التطةةرل تةةم لفئةةة مةةن المتعةةاملين ولةةيس لجميةة  المتعةةاملين ممةةا يمثةةل اخةة اًل ولةةفافية 

 ا  وتوقيل االفص
ترتةةةل علةةةي الممارطةةةال الطةةةاوقة عةةةدد مةةةن االثةةةار الماليةةةة و يةةةر الماليةةةة التةةةي واجوتوةةةا لةةةرنة 

 م   2115مووايلي، والتي طيتم تناولوا في النقطة الطاوقة  رالخليج الجديد، 
 التوابح المالية و ير المالية لألزمة –ثالثاا 

التواوةة  الماليةةة و يةةر الماليةةة، ترتةةل علةةي االزمةةة التةةي عانةةل منوةةا لةةرنة مووةةايلي عةةددًا مةةن 
 ويمنن تلخيص تل  التواو  في النقاط التالية:

م، رمعيةةةةةةةةةار اميةةةةةةةةةرادال 2114 11 13م، رالةةةةةةةةةوطن أون اليةةةةةةةةةن، 2115 11 31رالجزيةةةةةةةةةرت 
 مم 1998الطعودت، 

قيام  يئة الطوق المالية الطعودية وتنليةل فريةق متخصةص وفبةص القةوائم الماليةة للةرنة  –1
ريق اعضاء من  يئة الطوق المالية الطعودية وخوراء ماليون وقةانونيون، مووايلي  يضم الف

وقد من  قرار تلنيل الفريق نل الصة بيال العضةائا لفبةص القةوائم الماليةة لللةرنة ومةا 
قةةةد يتطلوةةةا فلةةة  مةةةن فبةةةص ايةةةة دفةةةاتر و او وثةةةائق يةةةرت الفريةةةق ضةةةرورت فبصةةةوا للقيةةةام 
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ن مطةئولي اللةرنة الطةاوقين او ال بقةين او ومومتا، ونفل  اطتدعاء من يرت اطةتدعائا مة
لةةةرنة المراجعةةةة التةةةي تقةةةوم ومراجعةةةة القةةةوائم الماليةةةة لللةةةرنة واالطةةةتماع الةةةي اقةةةوالوم  وقةةةد 
اتضةة  وجةةود مخالفةةة للةةرنة مووةةايلي البةةد لةةروط قةةرض لصةةال  ابةةد دائنيوةةا، والمتعلةةق 

نال، وان قيمةةة المخالفةةة ونطةةوة االلتزامةةال الةةي االيةةرادال قوةةل الضةةرائل والفائةةدت واالطةةتو 
م مليةةةار ريةةةةال  وقةةةد ترتةةةل علةةةي  ةةةفب المخالفةةةة ان ارتفعةةةل االلتزامةةةال المتداولةةةة 11تولةةة  ر

%م لمؤططةال ماليةة 25م منوا بوالي ر2114م مليار ريةال عن عام ر3 15لللرنة الي ر
ومصةةةارل عالميةةةة، نمةةةا وأن دائنةةةي اللةةةرنة رفضةةةوا اعطةةةاء اللةةةرنة مولةةةا لتاجيةةةل طةةةداد 

  نمةةا توصةةل فريةةق الفبةةص ملةةي ضةةرورت تطويةةق لةةرنة مووةةايلي لمعةةايير المباطةةوة ديونوةةا
الدوليةةة وفلةة  وةةداًل مةةن تطويةةق المعةةايير الطةةعودية التةةي ال تةةوفر إرلةةادال مبةةددت لمعالجةةة 
وعةةض العمليةةال، بيةةة  ترتةةل علةةةي عةةدم وضةةو  وتبديةةةد المعةةايير الطةةةعودية فيمةةا يتعلةةةق 

اقيةةةة لةةةرنة رعةةةفيلر وبالةةةة الورنةةةامج الترويجةةةي وةةوعض بةةةاالل تبقةةةق االيةةةرادال ربالةةةة اتف
وفقةًا  –روالء العم ءرم، بي  ترتل علي عدم وضو  المعايير الطعودية في تلة  البةاالل 

تةوفير  طةاء لللةرنة للت عةل قةي توقيةل االعتةرال وةااليرادال، ات  -لوجوة نظر الفريق 
نة فةي االروةا  مةن خة ل ان اتواع المعايير الدولية نةان طةيعوق مةن امنانيةة ت عةل اللةر 

 الت عل في توقيل االعترال وااليرادال 
وناءًا علةي تقريةر  –نرد فعل لما توصل اليا فريق الفبص، اصدرل ادارت لرنة مووايلي ويانًا 

تنةةاول عةةدد  -لجنةةة المراجعةةة واللةةرنة التةةي نلفتوةةا ادارت اللةةرنة وتقصةةي اطةةوال ازمةةة اللةةرنة 
مةن خة ل  –من خ لوا طمانة المطةتثمرين، وقةد تنةاول الويةان من النقاط التي باولل اللرنة 

 النقاط التالية: -م 2114م و ر2113مقارنة وعض المؤلرال المالية لعامي ر
م، وفلة  وعةد البصةول علةي تطةوي ل 2114وفاء اللرنة ونافة التزاماتوا المرتوطة وعةام ر –أ

قةةة ونطةةوة االلتزامةةال الةةي االيةةرادال ماليةةة، نمةةا وان المخالفةةة المنطةةووة الةةي اللةةرنة والمتعل
قوةةل الضةةرائل والفائةةدت واالطةةتو نال قةةد بةةدثل نتيجةةة لتعةةدي ل االروةةا  وااليةةرادال التةةي 
تمةةةل علةةةي علةةةي القةةةوائم الماليةةةة لللةةةرنة، ممةةةا جعةةةل اروةةةا  اللةةةرنة تةةةنخفض عةةةن البةةةد 

لةةرنة قةةادرت م مليةةار ريةةةال  نمةةا اوضةة  الويةةان ان ال67 2المطلةةول للوفةةاء والنطةةوة ومولةة  ر
 م 2124علي الوفاء وأقطاط إلتزاماتوا التي تمتد بتي عام ر
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%م نتيجةة للتوطةعال فةي اللةونة مة  نقةص فةي الةةفمم 3 2ارتفةاع اصةول اللةرنة ونطةوة ر –ب
المدينةةةة نتيجةةةة لتبطةةةن مجوةةةودال التبصةةةيل التةةةي توةةةفلوا ادارال اللةةةرنة فال الصةةةلة نما 

ل تمويةل التوطةعال مةن خة ل قةروض واوراق %م وطةو7 21ارتفعل الفمم الدائنة ونطةوة ر
 دف  طويلة االجل  

%م نتيجةةة لتوزيعةةال االروةةا  والخطةةائر المبققةةة 4 16انخفةةاض بقةةوق الملنيةةة ونطةةوة ر -جااا
 م 2114خ ل عام ر

م  ي امةور اطةتثنائية 2114ان ما مرل وا اللرنة خ ل الروعين الثال  والراو  من عام ر –د
خاف ا اطاطًا لتقييم اللرنة وناءا عليوا  بية  تملة  اللةرنة عديةد  ير اعتيادية ال يمنن ات

مةةن مقومةةال النجةةا  مثةةل التةةدفقال النقديةةة التلةةويلية المطةةتقرت والمرتفعةةة، وقاعةةدت العمةة ء 
العريضة والونية التبتية المتطورت، ولونة االتصاالل واطةعة التوطيةة  نمةا ان المجلةس لةم 

 الطاوق االلارت اليوا قد تتنرر في االعوام التالية  يتوين لا ان الظرول االطتثنائية
الةةةةي تعوةةةةد مؤططةةةةة االمةةةةارال  -إمعانةةةةًا فةةةةي طمانةةةةة المطةةةةا مين  –اخيةةةةرًا الةةةةار الويةةةةان  -هااااا

ل تصةةةةاالل راتصةةةةااللر دعةةةةم لةةةةرنتوا اللةةةةقيقة مووةةةةايلي، وانوةةةةا رات مؤططةةةةة االمةةةةةارال 
زمتوا الطارئةة والعةودت طةريعًا ل تصاالل م لديوا ثقة ناملة في تولل لرنة مووايلي علي ا

الةةي النمةةةو، وطةةةتقوم المؤططةةة وةةةدعم لةةةرنة مووةةايلي فيمةةةا طةةةتتخفب مةةن اجةةةراءال لمراصةةةلة 
 النجا  والنمو المعتاد منوا       

م التي اثرل جو ريًا علي ثاني انوةر لةرنة 2115ترتل علي تل  االزمة المالية رالعروية  -2
ال بةةةادت فةةةي طةةةعر طةةةوم اللةةةرنة، ممةةةا ادا فةةةي طةةةوق االتصةةةاالل الطةةةعودية بةةةدو  تقلوةةة

وةةالطو  الةةي ايقةةال التةةداول علةةي طةةوم اللةةرنة، ويوضةة  الجةةدول التةةالي تقلوةةال طةةعر طةةوم 
 اللرنة وصورت زمنية م  توضي  ل بدا  التي صابول نل تقلل من التقلوال:

 

تقمبات سعر سهم شركة موبايمي بصورة زمنية مح توضيح لالحداث التي  :1جدو  
  ك  تقمب من التقمباتصاحبت 

 التاريخ الحدث وتاثيره االثر علي سعر السهم

 %.8اسحفاع سعش اىسهٌ بْسبت 

عةزي   حوقيع ششمت ٍوباييي احفاقيةت ٍةع شةشمت

ىالحصةةا ث حلصةةو بَقخعةةاةا شةةشمت عةةزي  

عيةي قةةس اسةةخخذاً  َسةةيِ اىةةس ّقطةةت اسسةةاه 

ٍةةةةِ ّقةةةةاغ اسسةةةةاه شةةةةشمت ٍوبةةةةاييي    رىةةةةل 

 ٍوباييي.باىَشاسمت ٍع ششمت 

21/3/2114 
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اّخفاض سعش اىسهٌ بْسبت 

11.% 

عزي  ىالحصا ث اىغاء ا حفاقيةت  اعالُ ششمت

ٍع ششمت ٍوباييي  اىخي ماّج سخشخشك ششمت 

عزي  ٍع ششمت ٍوباييي فةي اسةخخذاً  َسةيِ 

اىةةةس ّقطةةةت اسسةةةاه ٍةةةِ ّقةةةاغ اسسةةةاه شةةةشمت 

 ٍوباييي. 

29/5/2114 

   حاريش.

ا رةةش اىَةةاىي ءىغةةاء اعةةالُ شةةشمت ٍوبةةاييي اُ 

ٍييةوُ  333.7اءحفاقيت ٍع ششمت  عزي  يبية  

 لاير  سيخٌ  صَها ٍِ ّخائج اىشبع اىزاّي.

1/6/2114 

 %.6اسحفاع سعش اىسهٌ بْسبت 

اعةةالُ شةةةشمت ٍوبةةةاييي اىْخةةةائج اىَاىيةةةت ىيشبةةةع 

   اىةةزا ا ظةةت اسةةخَشاس 2114اىزةةاّي ىعةةاً 

َّةةو اسبةةاك شةةشمت ٍوبةةاييي   رىةةل فةةي قاىةةت 

 ةو ارش اىغاء ا حفاقيت ٍع ششمت عزي .حجا

21/6/2114 

إّخفاض سعش اىسهٌ بْسبت 

31.% 

عةةذً حَنةةِ شةةشمت ٍوبةةاييي ٍةةِ ّشةةش قوائَهةةا 

اىَاىيت  رىل ىوجود حعةذيالث ةاٍةت فةي اىقةوائٌ 

اىَاىيت ىٌ حخَنِ اىششمت ٍِ اجشائها في حةاسي  

 ّشش اىقوائٌ. 

31/11/2114 

   حاريش.

اىقةةةوائٌ اىَاىيةةةت ىيشبةةةع قيةةةاً اىشةةةشمت بةةةاعالُ 

اىزاىةةذ   اىخةةي ا هةةشث حشاجةةع اسبةةاك اىشةةشمت 

 ّخيجت ىخعذيو قوائَها اىَاىيت.

3/11/2114 

إّخفاض سعش اىسهٌ بْسبت 

32.% 

 2.2ٍطاىبت ششمت ٍوباييي ىشةشمت صيةِ بَبية  

ٍييةةاس سيةة اه  ٍةةع قيةةاً شةةشٍت ٍوبةةاييي يخنةةويِ 

 ٍيياس سي اه.  1.1ٍخصصاث بقيَت 

2/12/2114 

إّخفاض سعش اىسهٌ بْسبت 

32.% 

اعالُ اىششمت اىقوائٌ اىَاىيةت ىيشبةع اىشابةع ٍةِ 

   قةةذ افصةةلج حيةةل اىقةةوائٌ عةةةِ 2114عةةاً 

( ٍييةةةةاس سيةةةة اه   رىةةةةل ّخيجةةةةت 2.2 سةةةةائش  

ىخعةةةذيالث فةةةةي مةةةةو ٍةةةةِ اسةةةةخهالك ا  ةةةةوه 

  ٍصش فاث اىذعايت  ا عالُ.

21/1/2115 

اسحفاع سعش اىسهٌ بْسبت 

27.% 

بةةاييي بياّةةاي اىةةي اىَسةةاةَيِ أ ةةذسث شةةشمت ٍو

بغشض غَأّخهٌ عيي قذسحها عيي اىوفاء بنافةت 

   بعةةذً  جةةود ايةةت 2115اىخضاٍاحهةةا عةةِ عةةاً 

 ةةش ف يتلخَةةو اُ حةةيدا اىةةي حعةةذيو اىقةةوائٌ 

 .2114اىَاىيت مَا قذد في عاً 

5/3/2115 

إّخفاض سعش اىسهٌ بْسبت 

25% 

ٍةةةِ  ةةةاله سئةةةي   –اعةةةالُ شةةةشمت ٍوبةةةاييي 

عضٍهةةةا حنةةةويِ ٍخصةةة   –ا ٍجيةةة  اداسحهةةة

بقيَت ٍيياس سي اه ىَقابيةت ا ىخضاٍةاث اىَلخَيةت 

 في قاه  ساسة قعيخها ٍع ششمت صيِ.

8/3/2115 

إّخفاض سعش اىسهٌ بْسبت 

18.% 

اعيْج اىششمت قوائَها اىَاىيت عِ اىشبةع ا  ه 

   اىخةةي افصةةلج عةةِ  سةةائش 2115ٍةةِ عةةاً 

( ٍييةةةوُ سيةةة اه ّخيجةةةت ىخسةةةجيو 199بَبيةةة   

ٍصةةةش فاث اسةةةخهالك ا ةةةوه رابخةةةت اظةةةافيت 

 ( ٍييوُ سي اه. 251بقيَت  

21/4/2115 

 اىسهٌ ٍوقوف عِ اىخذا ه.

ا ةذسث ةيةةت اىسةول اىَاىيةت اىسةعوديت قةةشاساي 

بخعييس اىسهٌ عِ اىخذا ه بعذ اُ حسيَج اىهيةةت 

اىخقشيةةش ا  ىةةي ىفشيةةس اىعَةةو    اىةةزا ا ظةةت 

8/6/2115 
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اىخعةةةذيالث اىَطيةةةوئ اجشائهةةةةا عيةةةي اىقةةةةوائٌ 

 اىَاىيت ىيششمت.  

 اىسهٌ ٍوقوف عِ اىخذا ه.

اعيْج ششمت ٍوباييي عِ حوقعها صيادة  سائش 

بسةةةب  اىخعةةةذيالث اىخةةةي اقخشقهةةةا 2114عةةةاً 

فشيس اىفل  بأرش سجعي عيةي اىقةوائٌ اىَاىيةت 

.  حخعيةةةةةس حيةةةةةل  2114ىيشةةةةةشمت عةةةةةِ عةةةةةاً 

اىخعةذيالث باىَعاىجةةت اىَلاسةةبيت ىةةبعط اىعقةةود 

ٍةةةع عةةةذد ٍةةةِ ٍةةةوصعي اىشةةةشمت   حعةةةذيالث 

 ا شا ٍشحبطت باسخهالك ا  وه.  

27/6/2115 

 اىسهٌ ٍوقوف عِ اىخذا ه.

اىشةةةشمت قوائَهةةةا اىَاىيةةةت اىَعذىةةةت  قةةةذ اعيْةةةج 

افصلج حيل اىقةوائٌ فةي اىشبةع ا  ه ٍةِ عةاً 

( ٍييةةوُ سيةة اه  45عةةِ  سةةائش حبيةة   2115

 رىةةل  الفةةاي ىخوقعاحهةةا بخلقيةةس اسبةةاك  يشجع 

رىةةل اىةةي اىخعةةذيالث اىخةةي اىخةةي ا  ةةج ىجْةةت 

 اىخلقيس بإجشائها عيي اىقوائٌ اىَاىيت.

31/6/2/2115 

 اىخذا ه.اىسهٌ ٍوقوف عِ 

اعيْج اىششمت قوائَها اىَاىيت عِ اىشبع اىزةاّي 

   اىخةةةي ا هةةةشث  سةةةائش بَبيةةة   2115ىعةةةاً

( ٍييةةةوُ سيةةة اه   رىةةةل بسةةةب  حنةةةويِ 811 

ٍخص  ىَقابيت ا ىخضاٍاث اىَلخَيت في قةاه 

 ساسة قعيخها ٍع ششمت صيةِ  با ظةافت اىةي 

( 211اسحفةةةاع اىَصةةةش فاث ا داسيةةةت بَبيةةة   

 ٍييوُ سي اه.

2/8/2115 

 

يتض  من الجدول الطاوق وجود تقلوال بادت فةي فتةرال قصةيرت جةدا قةد تصةل الةي يةومين فةي 
طعر طوم لرنة مووايلي، ولعل فل   و مةا اعطةي موةررًا قويةًا لويئةة الطةوق الماليةة الطةعودية 
اليقال التداول علي الطوم عدت مرال، وقد وصلل فترت االيقال في وعض االبيةان الةي انثةر 

ور  مةن نابيةة اخةرت فقةد تةم توجيةا اتوةام موةدئي الةي ادارت اللةرنة والمطةئولية عةن تلة  من لة
 –التقلوال الناتجة عن عدد من صور الوش والتبريفةال المنتلةفة وةالقوائم الماليةة والتةي تمةل 

وعلةةم االدارت ور وتوةةا  ونتيجةةة لوةةفا االتوةةام فقةةد نةةان مةةن الطويعةةي اوعةةاد القيةةادال  –وةة  لةة  
التي نانةل تتةولي مقاليةد االمةور وقةل انتلةال الوةش عةن ادارت امةور اللةرنة، ولةفل   االدارية

فقةةةةد قةةةةرر مجلةةةةس ادارت لةةةةرنة مووةةةةايلي ايقةةةةال العضةةةةو المنتةةةةدل والةةةةرئيس التنفيةةةةفت لللةةةةرنة 
المونةةدس خالةةد عمةةر النةةال وتفةةويض نائوةةا ميرنةةان اونانةةدان وتطةةيير اعمةةال اللةةرنة، وفلةة  

ن انتوةةاء فريةةق الفبةةص مةةن عملةةا ورفةة  تقريةةرب الةةي مجلةةس ولبةةي 2114 11 21اعنوةةارًا مةةن 
 االدارت، وقةةد بظيةةل تلةة  الخطةةوت وتاييةةد المطةةا م الرئيطةةي االول والثةةاني  فةةي لةةرنة مووةةايلي

% مةةن اطةةوم لةرنة مووةةايلي، ونةةفل  5 27رمجموعةة اتصةةاالل االمةارال التةةي تمتلةة  بةوالي 
 اطوم لرنة مووايليم   % من11لرنة االتصاالل الطعودية التي تمتل  بوالي 
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 حدوث تعديالت في الرباح المعمنس لشركة موبايمي عمي النحو التالي: -3
ترتةةل علةةي تلةة  التعةةدي ل تخفةةيض رصةةيد  :2113تعااديالت فااي الفتاارات السااابقة لعااام  –أ

مليةةون  11726وةةدال مةةن  11863م مليةةون م لنةةي تصةةو  863االروةةا  الموقةةات ومولةة  ر
م وقةةد تةةم  ةةفا التعةةديل طةةول ا فةةال ابتطةةال اللةةرنة ال  نةةال اصةةول ر ةةم الوةةدء فةةي 

 اطتخداموا 
 2113تعديالت تتعم  بعام  –ب
ترتةل علةي تلة  التعةدي ل تخفةيض االروةا  التةي  :2113تعديالت في الربح الو  لعام  –1

مليةةون  1341وةةدال مةةن  1271م مليةةون م لنةةي تصةةو  71طةةوق االعةة ن عنوةةا ومولةة  ر
 م 

ترتل علي تلة  التعةدي ل تخفةيض االروةا  التةي  :2113تعديالت في الربح الثاني لعام  –2
مليةون  1273وةدال مةن  1197م مليون ريةال لنةي تصةو  76طوق االع ن عنوا  ومول  ر

 ريةال 
ترتل علي تل  التعةدي ل تخفةيض االروةا  التةي  :2113تعديالت في الربح الثالث لعام  –3

 1632وةةةدال مةةةن  1445م مليةةةون ريةةةةال لنةةةي تصةةةو  187طةةةوق االعةةة ن عنوةةةا  ومولةةة  ر
 مليون م 

االروةا  التةي ترتةل علةي تلة  التعةدي ل تخفةيض  :2113تعديالت في الربح الرابح لعام  –4
مليةون  1692وةدال مةن  871م مليون ريةال لنةي تصةو  912طوق االع ن عنوا  ومول  ر

 ريةال 
ةةةدلل  6677فقةةةد ولوةةةل االروةةةا  المعلةةةن عنوةةةا  2113وعلةةةي مطةةةتوت طةةةنا  مليةةةون ريةةةةال ثةةةم ع 

ةةدلل تعةةديل ثةةان الةةي  5937تعةةديل اول  الةةي  مليةةون ريةةةال ، وبيةة   4692مليةةون ريةةةال ثةةم ع 
مليةةون ريةةةال ، وفلةةة   1245مولةةة   2113ثةةر االجمةةالي للتعةةةدي ل علةةي اروةةا  عةةام يولةة  اال
 % تقريوا من االروا  والتعديل الثاني 26ونطوة 

 2114تعديالت تتعم  بعام  –جا
نانةل النتةائج المنلةورت عةن فلة  الروة  تلةير الةي : 2114تعديالت في الربح الو  لعاام  –1

تعديل تل  النتائج وواططة لجنة المراجعةة لتصةو  اروةا  مليون ريةال ، ثم تم  1411أروا  
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مليةون ريةةال   311مليون ريةال ثم تم تعديل تل  النتائج تعديل ثاني لتصةو   1612ومول  
 مليون ريةال  1311ات تم تخفيض االروا  ومقدار 

لةي نانل النتةائج المنلةورت عةن فلة  الروة  تلةير ا :2114تعديالت في الربح الثاني لعام  –2
مليون ريةال، ثم تم تعديل تلة  النتةائج وواطةطة لجنةة المراجعةة لتصةو  اروةا   1312أروا  
مليةون ريةةال  ات  92مليون ريةال ثم تم تعديل تل  النتائج تعديل ثاني لتصو   412ومول  

 مليون ريةال  321تم تخفيض االروا  ومقدار 
ج المنلةورت عةن فلة  الروة  تلةير الةي نانل النتةائ :2114تعديالت في الربح الثالث لعام  –3

مليةةون ريةةةال، ثةةم تةةم تعةةديل تلةة  النتةةائج وواطةةطة لجنةةة المراجعةةة لتصةةو  اروةةا   472أروةةا  
 مليون ريةال  321مليون ريةال  ات تم تخفيض االروا  ومقدار  129ومول  

ر الةي نانةل النتةائج المنلةورت عةن فلة  الروة  تلةي :2114تعديالت في الربح الرابح لعاام  –4
مليةةون ريةةةال، ثةةم تةةم تعةةديل تلةة  النتةةائج وواطةةطة لجنةةة المراجعةةة لتصةةو     3411خطةةائر 

 مليون ريةال  1312مليون ريةال  ات تم تخفيض الخطائر ومقدار  2118خطائر ومول  
ةةدلل الةةي  913فقةةد ولوةةل الخطةةائر المعلةةن عنوةةا  2114وعلةةي مطةةتوت طةةنا  مليةةون م ثةةم ع 

 2114ال وبي  يولة  االثةر االجمةالي للتعةدي ل علةي خطةائر عةام مليون رية 1576خطائر  
 % تقريوا من الخطائر المعدلة 72مليون ريةال، وفل  ونطوة  663مول  

ممةةةا يلةةةير الةةةي  2114و2113يتضةة  ممةةةا طةةةوق وجةةةود تعةةةدي ل جو ريةةةة فةةي نتةةةائج عةةةامي 
لتةةي انتلةةفتوا لجةةان فدابةةة االخطةةاء التةةي انتلةةفتوا لجنةةة المراجعةةة واللةةرنة ونةةفل  االخطةةاء ا

المراجعةةة التةةةي لةةةنلتوا  يئةةة الطةةةوق الماليةةةة الطةةعودية ، وال لةةة  ان فلةةة  يلةةير الةةةي ضةةةرورت 
تبليةةل لمطةةووال مةةا بةةد  فةةي ضةةوء نمةةاف  الوةةش وةةالقوائم الماليةةة و ةةفا طةةينون مبةةور النقطةةة 

 التالية 
 تحمي  مسببات الزمة في ضوء نماذج تفسير الغش بالقوائم المالية: رابعاا 

تناول الواب  في النقاط الطاوقة مظا ر االزمة التي تعرضل لوا لرنة مووةايلي وردود افعةال 
الطوق لتل  االزمة وما ترتل علي تل  االزمة من تعدي ل في القوائم الماليةة ، ممةا ادت الةي 

، ومةةا ترتةةل علةةي فلةة  2114و  2113اعةةادت اصةةدار وعةةض القةةوائم الماليةةة الخاصةةة وعةةامي 
مة  ازمةة لةرنة   -الي بةد مةا  –عر طوم اللرنة  وال ل  وان ما بد  يتلاوا من انويار ط

 انرون، علي نبو يجعل تل  االزمة رانرون اللرق االوططر 
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يتطلل تبليل مطووال ازمةة مووةايلي القةاء الضةوء علةي مفوةوم الوةش والنظريةال التةي تناولةل 
فل  العوامةةل التةةي تخةةتص ووةةا  ةةفا المفوةةوم والعوامةةل التةةي تتةةداخل نمطةةووال عامةةة للوةةش، ونةة

وعض الدول التي قطعل لوطًا علي طريةق التنميةة  يترتةل علةي مةا طةوق ان تبليةل مطةووال 
 االزمة يتطلل تناول النقاط التالية:

 تعريل االخ قيال والوش  –1
 النماف  المختلفة لتفطير الوش   –2
 مبفزال العوامل المطووة للوش في الدول النامية  –3
 ولة وين مطووال أزمة لرنة مووايلي م  عناصر ومبفزال الوش المقا –4

 وطول يتناول الواب  تل  النقاط علي النبو الوارد في الصفبال التالية 
 تعريف الخالقيات والغش –1

علةةي انوةةا مجموعةةة مةةن القواعةةد  -وفقةةًا للدراطةةال اليونانيةةة القديمةةة –الخالقياااتيمنةةن تعريةةل 
الم نظمةةة للطةةلو  االخ قةةي فةةي المجتمةة ، نمةةا انةةا يمنةةن م بظةةة اخ قيةةال مجتمةة  مةةا مةةن 
خةةةة ل م بظةةةةة العةةةةادال المتولولةةةةةة فةةةةي فلةةةة  المجتمةةةة   نمةةةةةا عةةةةرل قةةةةاموس ر انطةةةةةفورد ر 

م طةةلو  الفةةرد فةةي مختلةةل مةةا يقةةوم وةةا مةةن االخ قيةةال انوةةا مجموعةةة مةةن الموةةادتء التةةي تبنةة
تصرفال يتضة  ممةةا طةوق ان االخ قيةةال تلةير الةةي ل بمةةة مةن المعةةايير التةي تبةةدد الصةةوال 
والخطةةةأ، والتةةةي يتبةةةدد علةةةي اطاطةةةوا مةةةا يتعةةةين علةةةي اللةةةخص القيةةةام وةةةا فةةةي لةةةنل بقةةةوق، 

واللةة  وان مةةن قةةيم     التزامةةال نبةةو، منةةاف  للمجتمةة  وفلةة  فةةي ضةةوء عةةدالتوا ومةةا تبققةةا 
التعريل الطاوق ل خ قيال يقود الي وض   ينل ل خ قيال اللخصية يتنون مةن مجموعةة 
من المواداء التي ارتضي ووا اللةخص لنةي تبنةم تصةرفاتا البياتيةة، وتتمثةل  ةفب الموةاداء 

الةةةةةنفس فةةةةةي االمانةةةةةة والنزا ةةةةةة والموثوقيةةةةةة والعدالةةةةةة واللةةةةةفافية واللةةةةةجاعة واالعتةةةةةدال وضةةةةةوط 
  وواالضةةافة الةةي تلةةة  الموةةادتء توجةةد مجموعةةة مةةةن القةةيم االخ قيةةة والتةةي تؤطةةةس والوضةةو 

وتبةةافظ  علةةي المعةةايير التةةي يةةرتنن اليوةةا اللةةخص للتفرقةةة وةةين مةةا يجةةل فعلةةا ومةةا ال يجةةل 
فعلةةا  وفيمةةا يتعلةةق وةةالوش فانةةا مصةةطل  يلةةير الةةي فعةةل خةةاطيء متعمةةد فو طويعةةة اجراميةةة 

او قيةةام لةةخص واعمةةال ابتياليةةة لتبقيةةق مناطةةل  يةةر  وفلةة  لتبقيةةق نفةة  لخصةةي او مةةالي،
ملروعة او البصول علي مزايا  ير م طتبقة او ا تصال بقةوق االخةرين، وفلة  مةن خة ل 
العرض الخاطيء وصورت متعمدت لمعلومال، او اخفاء معلومال عةن طةرل معةين للتةاثير فةي 
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لومةةال  ويتصةةل مرتنةةل قراراتةةا علةةي نبةةو يبقةةق مصةةال  الطةةرل الةةفت قةةام واخفةةاء تلةة  المع
الوةةش وعةةدت صةةفال لخصةةية الةةارل لوةةا عةةدد مةةن الدراطةةال، وتتمثةةل ا ةةم تلةة  الصةةفال فةةي 
الوةةةرور واالنانيةةةة والةةةفناء والخوةةةرت والثقةةةة وةةةالنفس والدرايةةةة ونيفيةةةة تجةةةاوز االجةةةراءال الرقاويةةةة 
ي المرتوطةةة وموضةةوع الوةةش، ووعةةدم وجةةود قةةيم اخ قيةةة تبنةةم تصةةرفاتا، وانةةا ال يةةرت خطةةأ فةة

 القيام وطلو  يتنافي م  قيم المجتم  
يتضةة  ممةةا طةةوق أن الوةةش يمثةةل خةةرو  عةةن امطةةار اةخ قةةي المفتةةرض، وفلةة  لمةةا لةةا مةةن 
طويعةةة إجراميةةة ترمةةي إلةة  بصةةول اللةةخص علةة  مزايةةا  يةةر مطةةتبقة ممةةا قةةد يترتةةل عليةةا 
 إلبةةةاق ضةةةرر وةةةالوير، ممةةةا ينفةةةي وجةةةود إطةةةار أخ قةةةي يبنةةةم تصةةةرفال مرتنةةةل الوةةةش، فوةةةو

 لخص موتم وفاتا رأنانيم يودل إل  تعظيم مصالبا عل  بطال مصال  الوير 
 النماذج المختمفة لتفسير الغش  –2

 :تعددل الدراطال التي قدمل نظريال لتفطير الوش مثل
 (Yousof et al., 2015)  (Sorunke, 2014)   (Abdullahi & Mansor, 2015)  . 

 وطيتم تناول نل منوا عل  النبو الوارد:وقد تمثلل تل  النظريال في ث ثة  
 نموذج مثمث الغش –أ

 قدم فل  النموف  تفطيرًا للوش يرتنن إل  ث ثة عوامل، وتتمثل تل  العوامل في اآلتي:
: والتي تمثل دواف  ارتنال الوش وعادت ما تتمثل في وجود ابتيا  رعةوزم مةالي الضغوط –1

 لدا مرتنل الوش ال يمنن تدويرب 
: وتمثةةل إمنانيةةة تبقيةةق اللةةخص لمناطةةل  يةةر ملةةروعة مةةن خةة ل االطةةتي ء رصااةالف –2

 عل  موارد ليس لا بق فيوا 
: ويلير إل  إقنةاع اللةخص لنفطةا و رتنةال مةا يزمة  ارتناوةا مةن  ةش الشخصي التبرير –3

 (Dorminey et al., 2010, 2012)رتوريرم 
العوامةةل المطةةووة للوةةش والعوامةةل المطةةووة  (Albrecht et al., 2004)وقةةد قارنةةل دراطةةة 

م البةرارت  وأن البريةق 3م الوقود، ر2م اةونطجين، ر1للبريق  بي  تتمثل تل  العوامل في ر
لةةن يبةةد  إال وتضةةافر العناصةةر الث ثةةة، نمةةا وأن بةةدت ولةةدت البريةةق تتوقةةل علةة  قةةوت نةةل 

 عنصر، ونفل  بدت الوش التي تتوقل عل  قوت نل عنصر 
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 The Fraud Diamond Theoryوذج مربح الغش نم -ب 
 ,Kassem and Hilgson)و (Wolfe and Hermonson, 2004)قةدمل دراطةال 

تعةديً  علة  نمةوف  مثلة  الوةش، وقةد أضةال  (Gbegi and Adebisi, 2013)و  (2012
  بيةةةة  أوضةةةةبل Capabilityفلةةةة  التعةةةةديل متويةةةةرًا إلةةةة  مثلةةةة  الوةةةةش و ةةةةو راممنانةةةةالر 

الدراطال أن عديد من باالل الوش لم تنن لتبد  إفا لم يتةوافر اللةخص المناطةل الرتنةال 
الوةةةش والةةةفت يمتلةةة  اممنانةةةال الم ئمةةةة أت أن المرتنةةةل المبتمةةةل للوةةةش يجةةةل أن يمتلةةة  

 Abdullahi and)الموةةارال واممنانةةال ال زمةةة الرتنةةال الوةةش  وقةةد أنةةدل فلةة  دراطةةة 

Mansour, 2015)  أن توافر الفرصة يفت  الوال أمام إرتنال الوةش وأن الةدواف  رالضةووطم
والتوريةةر يقةةودان اللةةخص لعوةةور الوةةال أمةةا إمنانةةال اللةةخص فوةةي التةةي تمنةةن مةةن التعةةرل 
علةة  الفرصةةة المتابةةة خلةةل الوةةال المفتةةو  ومةةن تبديةةد الطريقةةة الم ئمةةة ل طةةتفادت وتبقيةةق 

لة  الدراطةال إلة  أرنةان ارتنةال الوةش، والتةي تمثلةل فةي النف  من تل  الفرص  وقد ألارل ت
 اآلتي:

 لخص فو طلطة ويمثل مصدر القوت داخل التنظيم الرتنال الوش  –1
 قدرت اللخص عل  إطتو ل نقاط ضعل النظام المباطوي ونظام الرقاوة الداخلية  –2
ل تنطةةوت علةة  تةةوافر الثقةةة لةةدا مرتنةةل الوةةش أنةةا لةةن يةةتم إنتلةةال مةةا قةةام وةةا مةةن أفعةةا –3

 الوش، وفي بالة إنتلافوا ف نا طيتجاوز ا وطوولة 
تةةوافر إمنانيةةة لةةدا مرتنةةل الوةةةش لمقاومةةة الضةةووط التةةي قةةةد يقةة  تبةةل طائلتوةةا نتيجةةةة  –4

الرتنةةةال الوةةةش رمثةةةل الضةةةووط النفطةةةية المتمثلةةةة فةةةي تأنيةةةل الضةةةمير مةةةثً  والضةةةووط 
 تجة عن الوشم المادية مثل الخول من فقد ما بصل عليا من مناف  نا

 Fraud Pentagon Modelنموذج مخمس الغش  -ج
يعتوةةر نمةةوف  مخمةةس الوةةش إمتةةدادًا لنةةل مةةن نمةةوف  مثلةة  الوةةش ومروةة  الوةةش، وقةةد قةةدمل 

 فا النموف  في طياق اقترا  الدراطة لوطائل منافبةة الفطةاد والوةش  (Marks, 2011)دراطة 
 وتدعيم اةخ قيال  أضافل الدراطة متويرين لمثل  الوش و ما:

 Arroganceالتكبر والغرور  1–ج
يلير  فا المتوير إل  نزعة فةي اللةخص تجعلةا يتصةور أنةا أفضةل مةن اآلخةرين وفةي منانةة 

ءال رقاويةةة يتضةةمنوا  ينةةل الرقاوةةة الداخليةةة لةةن يةةتم تطويقوةةا أعلةة  مةةنوم، ولةةفل  فةة ن أيةةة إجةةرا
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عليةةا  وقةةد قةةدمل الدراطةةة عةةدت مؤلةةرال لقيةةاس نزعةةة التنوةةر والولةةرور مثةةل أن مةةن لديةةا تلةة  
النزعة  و لخص مبل لللورت، قادر عل  االلتفال بةول القواعةد دون أن يةتم انتلةافا، وأنةا 

منةا، وأنةا نمةط إدارتةا مطةتود، وأنةا واطةتمرار  يمارس طلطاتا وصورت قاطية عل  من  ةم أدنة 
 لديا لعور والخول من فقد منصوا 

 Coropetenseاإلمكانات والكفاءة  2–ج
، إال أن تفطةةير  ةةفا Capabilityألةةار إلةة   ةةفا المتويةةر نمةةوف  مروةة  الوةةش تبةةل مصةةطل  

ة المتوير نان ونفس المعنة  فةي ظةل نمةوفجي مروة  ومخمةس الوةش، بية  يلةير وصةفة عامة
دارت المواقل وما يبقق مصالبا   إل  قدرت اللخص عل  تجاوز إجراءال الرقاوة الداخلية وا 

توصلل الدراطة من خ ل إتواع أطةلول المقةاو ل اللخصةية إلة  تأنيةد أ ميةة تةأثير العوامةل 
التةةي تضةةمنتوا نمةةاف  الوةةش المختلفةةة رمثةةل ومروةة  ومخمةةس الوةةشم مثةةل الةةدواف ، الضةةووط، 

 ر، اممنانال     إلخ الفرص، التوري
وامضافة إل  فل  فقةد توصةلل الدراطةة إلة  مجموعةة مةن العوامةل الفرعيةة التةي قةد ينةون لوةا 
دور  ةةام فةةي تبفيةةز المطةةووال اةطاطةةية للوةةش رووصةةفة خاصةةة فةةي الةةدول الناميةةةم والطةةاوق 

 املارت إليوا  وطول يتم تناول تل  العوامل في النقطة التالية 
 وام  المسببة لمغش في الدو  الناميةمحفزات الع –3

يودل الواب  في  ةفب النقطةة إلة  إلقةاء الضةوء علة  وعةض العوامةل المبفةزت لمطةووال الوةش 
 ,Marks)وصفة عامة، والتي لوا خصوصية في الدول اةقل تقدمًا، والتي ألارل لوا دراطة 

بيةة  قامةةل الدراطةةة واطتنلةةال تلةة  المبفةةزال وةةالتطويق علةة  ماليزيةةا، وقةةد توصةةلل  (2011
الدراطةةة أن أ ةةم تلةة  المبفةةزال: الجلةة  والجوةةل وامصةةرار علةة  ارتنةةال الوةةش  بيةة  يعتوةةر 
الجلةة  مبفةةزًا لةةدور الضةةووط الماليةةة اللخصةةية التةةي تةةدف  اةفةةراد إلةة  ارتنةةال الوةةش  نمةةا 

وةةرور، بيةة  يخلةةق إعتقةةادًا لةةدا مرتنوةةي الوةةش أنوةةم علةة  درايةةة يعتوةةر الجوةةل مبفةةزًا لةةدور ال
ناملةةة ونةةةل المتويةةةرال الموقفيةةة المرتوطةةةة وموضةةةوع الوةةش، ممةةةا يجعلةةةا يةةرفض االقتنةةةاع وأيةةةة 

وصةبة  –وطةول جولةا  –معلومال عن تل  المتويرال تتعارض م  معتقداتا، وفلة  العتقةادب 
عرفة البقيقية، مما يجعةل مةن يتصةل والجوةل معلوماتا  وينطوت الجول عل  امفتقار إل  الم

ن أدرنوةةا  ال ينتوةةا إلةة  المعلومةةال التةةي تتعةةارض مةة  معتقداتةةا وأن تنوةةا لوةةا ف نةةا ال يةةدرنوا وا 
ف نةةا ال يبةةتفظ ووةةا فةةي فانرتةةا رالنطةةيانم  لةةفل  فةة ن الجوةةل مةةن العوامةةل التةةي تبفةةز وصةةورت 
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ئم الماليةة  بية  يعتقةد مرتنوةي الوةش طلوية دور اممنانال التي قد تؤدت إلة  الوةش فةي القةوا
 –نتلةافا، وفلة  لثقةتوم  يةر الموةررتأن و منانوم ارتنال الوش في القوائم المالية دون أن يتم ا

أن المنديرين التنفيفيين لن يقوموا و جراء اختوةارال لةاملة لنةل عناصةر القةوائم  –نتيجة لجولوم
 المالية 

ريةةةرم علةةة  أنةةةا نزعةةةة إيجاويةةةة تتضةةةمن توجةةةا نبةةةو رنمبفةةةز للتو اإلصااارارأخيةةةرًا يمنةةةن تعريةةةل 
تبقيةةةق اة ةةةدال الصةةةعوة وصةةةرل النظةةةر عةةةن العقوةةةال التةةةي تعتةةةرض تبقيةةةق تلةةة  اة ةةةدال 

(Kirby et al, 2014)  وأن  فب النزعة تدعم إصرار اللخص عل  إرتنال  ةش فةي القةوائم
الضةووط، الفةرص،  المالية بت  ولةو نانةل العوامةل اةطاطةية المرتوطةة وةالوش رمثةل الةدواف ،

 التورير، الورورم تبل الطيطرت أو في بد ا اةدن  
يتض  مما طوق أن الجل  والجول وامصةرار تمثةل مبفةزال قويةة للعوامةل المطةووة للوةش فةي 
القةةوائم الماليةةة  ور مةةًا مةةن فلةة  فةة ن الوةةش فةةي القةةوائم الماليةةة لةةن يقةة  إفا لةةم تتةةوافر الفرصةةة  

مةةةةن أن الوةةةةةش ال يبةةةةةد  ومعةةةةةزل عةةةةةن  (Wells, 2001) ويؤنةةةةد فلةةةةة  مةةةةةا أوضةةةةةبتا دراطةةةةة
ومةةةا فيوةةةا  –المطةةةووال والمبفةةةزال المرتوطةةةة ووةةةا  بيةةة  أوضةةةبل الدراطةةةة أن جميةةة  الجةةةرائم 

تمثةل نتةا  تضةافر وةين الةداف  والفرصةة، أت أن الجلة  وامصةةرار  –الوةش فةي القةوائم الماليةة 
الفرصةةةة الرتنةةال الوةةش  نمةةةا يمةةث ن دوافةة  لمرتنوةةي الوةةةش، وينمةةا يطةةا م الجوةةةل فةةي خلةةق 

يمنةةةن أن تتولةةةد الفرصةةةة أيضةةةًا مةةةن ضةةةعل  ينةةةل الرقاوةةةة الداخليةةةة رالمتمثةةةل فةةةي عةةةدم القيةةةام 
 واالختيارال الم ئمةم  أت أنا يمنن القول أن الوش يطتلزم:

 تضافر عناصر مثل  الوش رالضووط والفرصة والتوريرم  -
نابيةةة والتوريةةر والضةةووط مةةن نابيةةة الع قةةة وةةين نةةل مةةن الجوةةل والجلةة  وامصةةرار مةةن  -

 أخرا في ظل وجود الفرصة، وفل  نما  و موض  واللنل التالي:
 
 
 
 
 

 اىعغوغ

 اىفش ت اىخبشيش

 اىجشع  اىجهو

  اء شاس
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ومن خ ل أطلول المقاو ل اللخصية م  مديرت عينةة مةن اللةرنال المطةجلة فةي الوورصةة 
وجةةةود ارتوةةةاط طةةةردت وةةةين الوةةةش فةةةي القةةةوائم الماليةةةة لللةةةرنال وماليزيةةةا توصةةةلل الدراطةةةة إلةةة  

المطةجلة فةي الوورصةةة وماليزيةا وعةةدد مةن العوامةةل التةي تمثةةل عناصةر نمةةاف  الوةش ومبفةةزال 
 لتل  العناصر وقد تمثلل أ م تل  العوامل في :

لةةين الةةدواف  الماليةةة للمةةديرين والراميةةة إلةة  تبقيةةق مطةةتوا أداء معةةين رمقاولةةة توقعةةال المبل -
 الماليينم رالدواف م 

 وجود ضووط مالية عل  مديرت اللرنال المطجلة في الوورصة رالضووطم  -
 إنخفاض نطوة اةعضاء الخارجيين في مجلس امدارت رالفرصةم  -
 إرتفاع معدل دوران مديرت إدارت المراجعة الداخلية رالفرصةم  -
 لفرصةم إرتفاع معدل رعدد مرالم التعدي ل في القوائم المالية را -
إرتفةةاع معةةدل رعةةدد مةةرالم التعةةدي ل فةةي الطياطةةال المباطةةوية وانتظةةام تلةة  التعةةدي ل  -

 رالتوريرم 
وجود طياطال  ير مفص  عنوا رإخفاء طياطال مباطويةم فةي معالجةة الةديون الملةنو   -

 في تبصيلوا راممنانالم 
 تقييد بق الدخول واالط ع عل  القوائم المالية راممنانالم  -
 المطئول وين منصوي امدارت التنفيفية وعضوية مجلس امدارت رالتنور والورورم جم   -
 جم  المطئول وين منصوي امدارت التنفيفية وأت منصل طياطي  ام رالتنور والورورم  -
 أن تنون منافأت المديرين التنفيفيين مرتوطة وأداء اللرنة في الوورصة رالجل م  -
ة تةةرتوط والبونمةةة للمةةديرين التنفيةةفيين و يةةر التنفيةةفيين عةةدم تقةةديم مقةةررال أو دورال نافيةة -

 رالجولم 
 ارتفاع لورت المدير في مبافل اةعمال رالتنور والورورم  -

أوضةةبل نتةةائج الدراطةةة الطةةةاوقة أن عناصةةر نمةةاف  الوةةش المختلفةةةة رمثلةة  ومروةة  ومخمةةةس 
نتةائج الدراطةة أنومةا مةن الوشم والعوامل المبفزت لوا ومن أ موا الجلة  والجوةل اللةفان أثوتةل 

أ ةةم العوامةةل المبفةةزت لمطةةووال الوةةش فةةي ماليزيةةا ندولةةة أقةةل تقةةدمًا، نمةةا أوضةةبل الدراطةةة أن 
تلةة  النتةةائج تنطوةةق علةة  الةةدول التةةي تلةةوا ماليزيةةا مةةن بيةة  درجةةة التقةةدم االقتصةةادت  وبتةة  

التاليةةةة  يةةةتم التبقةةةق مةةةن فلةةة  علةةة  مطةةةتوا أزمةةةة لةةةرنة مووةةةايلي، طةةةيقوم الوابةةة  فةةةي النقطةةةة
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ومناقلة الع قة وةين مطةووال أزمةة لةرنة مووةايلي مة  عناصةر نمةاف  الوةش والمبفةزال التةي 
 تم توضيبوا 

 المقابمة بين مسببات أزمة شركة موبايمي مح عناصر ومحفزات الغش: – 4
يوةةةدل الوابةةة  فةةةي  ةةةفب النقطةةةة إلةةة  مناقلةةةة إمنانيةةةة امرتنةةةان إلةةة  عناصةةةر نمةةةاف  الوةةةش 

لتفطةةير أزمةةة لةةرنة مووةةايلي  بيةة  قةةد تةةم اختوةةار قةةدرت تلةة  النمةةاف  علةة   ومبفزاتوةةا نأطةةاس
تفطير الوش في القوائم المالية في دول أنثر تقدمًا، والل  وأن نجةا  تلة  النمةاف  فةي تفطةير 

فةةي  –إلةة  بةةد نويةةر  –مطةةووال أزمةةة مووةةايلي طيضةةفي علةة  تلةة  النمةةاف  صةةووة العموميةةة 
 ئم المالية في ويئال مختلفة تفطير الوش والتبريفال في القوا

لتبقيةةةق الوةةةدل مةةةن  ةةةفب النقطةةةة، طةةةيقوم الوابةةة  واطةةةتعراض مظةةةا ر أزمةةةة لةةةرنة مووةةةايلي 
الطةةاوق واطةةتنتا  العوامةةل المطةةووة والمبفةةزال المطةةاعدت والتةةي تناولتوةةا نمةةاف  الوةةش، وطةةيتم 

 دول االطتعراض أواًل وصورت مختصرت في جدول ثم طيقوم الواب  وتفصيل ويانال الج
 المقابمة بين عوام  ومحفزات الغش من ناحية: 1جدو  

 مح أوجس الغش المكتشفة في شركة موبايمي من ناحية أخرى
 

 أوجه الغش المكتشفة في شركة مىبايلي
العىامل والمحفزات المرتبطة 

 بمظاهر الغش

 اىغش اىَشحبػ ببشّاٍج "  ء اىعَالء" – 1

 اىفش ت -

 اىعغوغ -

 اىجهو -

 اىغش س -

اىغةةش اىَةةشحبػ بإحفاقيةةت شةةشمت ٍوبةةاييي ٍةةع شةةشمت  – 2

 "عزي " ىالحصا ث

 اىفش ت -

 اىعغوغ -

 اىجهو -

 اىغش س -

اىغةةش اىَةةشحبػ باحفاقيةةت شةةشمت ٍوبةةاييي ٍةةع شةةشمت  – 3

 "سّيِ" ىالحصا ث

 اىفش ت -

 اىجهو -

 إغفاه اقخسائ اسخهالك األ وه اىزابخت – 4

 اىفش ت -

 اىعغوغ -

 اىجهو -

 اء شاس -

 اىفش ت - ٍسخلقاث أععاء ٍجي  اءداسةاىَباىغت في  – 5
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 اىطَع -

 عذً شفافيت اءفصاك – 6
 اىفش ت -

 اءٍناّاث -

 يمنن التعليق عل  الجدول  الطاوق في النقاط التالية:
تةةةم تخصةةةيص العمةةةود اةول ةوجةةةا الوةةةش المنتلةةةفة فةةةي لةةةرنة مووةةةايلي وينمةةةا اطةةةتودل  –1

العمود الثاني توضي  العوامل والمبفزال فال الصلة ونل وجا عل  بدب مةن أوجةا الوةش 
 المنتلفة في لرنة مووايلي 

فيمةةةا يتعلةةةق وأوجةةةا الوةةةش المرتوطةةةة ونةةةل مةةةن رورنةةةامج والء العمةةة ءر، و رإتفاقيةةةة لةةةرنة  –2
ووةةايلي  مةة  لةةرنة عةةفيل ل تصةةااللر، يةةرا الوابةة  أن مةةن أ ةةم العوامةةل التةةي أفةةرزل م

 صروتي الوش الطاوقتين ما يلي:
: أت وجود مناك مطاعد علة  ارتنةال الوةش نتيجةة لتضةافر عوامةل أ موةا ضةعل الفرصة –أ

 ينةةةل الرقاوةةةة الداخليةةةة، ضةةةعل إمنانةةةال القةةةائمين عليوةةةا، ونةةةفل  عةةةدم فاعليةةةة المراجعةةةة 
الخارجية نتيجةة لنجةا  اللةرنة فةي اطةتمالة المراجة  الخةارجي رمةن خة ل إطةناد أداء عةدد 

 من الخدمال امطتلارية إليا وأتعال موال  فيوام لني يتطتر عل  ما ارتنوتا من  ش 
: تمثلةةةل أ ةةةم الضةةةووط علةةة  لةةةرنة مووةةةايلي فةةةي توقعةةةال المبللةةةين المةةةاليين  الضاااغوط –ب

لللةرنة، والتةي قةدمل صةورت عةن توقعةال ةروةا  لةرنة مووةايلي  المرتوطة واةروا  الفترية
ومعةةدالل نمةةو اةروةةا ، وقةةد لةةنلل تلةة  التوقعةةال ضةةوط نويةةر علةة  إدارت لةةرنة مووةةايلي 
لني تتمنن مةن الوصةول واةروةا  إلة  أرقةام تقتةرل مةن توقعةال المبللةين، بتة  ولةو عةن 

 رادال لم تتبقق وعد طريق ممارطال مباطوية خاطئة ترتل عليوا االعترال و ي
: بي  يرا الوابة  أن مرتنوةي صةورتي الوةش الطةاوقتين نةان لةديوم اقتنةاع لةديد الغرور –ج

أنوةةم فةةي منانةةة مرتفعةةة تجعةةل مةةن الطةةول علةةيوم إختةةراق امجةةراءال الرقاويةةة، وقةةد نةةانوا 
مبقةةةين فةةةي إعتقةةةاد م بيةةة  أن صةةةورتي الوةةةش الطةةةاوقتين لةةةم يةةةتم انتلةةةافوما إال وعةةةد فتةةةرت 

 ل والقصيرت ليط
وامضافة لما طوق، ف ن  نا  وعض المبفزال التةي طةاعدل فةي بةالتي ورنةامج والء العمة ء 
واتفاقيةة عةفيل علة  زيةادت تةأثير الفرصةة والضةووط نمةًا ونيفةًا علة  مقةدار التبريفةال الناتجةة 

يةتم أنا لةن  –إل  بد نوير  –عن الوش في القوائم المالية  بي  نان مرتنوي الوش متأندين 
انتلةةةال مةةةا ارتنوةةةوب مةةةن  ةةةش، وفلةةة  العتقةةةاد م أن الجوةةةال المنوطةةةة واللةةةرنة لةةةن تجةةةرت 
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، بية  الجها اختوارال لاملة لنل عناصةر القةوائم الماليةة وقةد تمثلةل أ ةم تلة  المبفةزال فةي 
فةةةي  –إلةةة  بةةةد نويةةةر  –يةةةرا الوابةةة  أن جوةةةل مرتنوةةةي صةةةورتي الوةةةش الطةةةاوقتين قةةةد طةةةا م 

 ين للوش ارتنال الصورتين الطاوقت
فيما يتعلق وأوجا الوش المرتوطة واتفاقية لرنة مووايلي م  لرنة زين ل تصةاالل، يةرا  –3

الوابةةة  أن مةةةن أ ةةةم العوامةةةل المطةةةووة ةوجةةةا الوةةةش طةةةاوقة الةةةفنر فةةةي تلةةة  النقطةةةة  ةةةي 
، بي  تواينل جو ريًا تقديرال لرنة مووةايلي ميراداتوةا  يةر المبصةلة مةن لةرنة الفرصة

لر م  اةرقام البقيقية عل  نبو يعنس موالوة  ير موةررت مةن جانةل إدارت رزين ل تصاال
لةةرنة رمووةةايلير وطةةول ضةةعل  ينةةل الرقاوةةة الداخليةةة وعةةدم نفةةاءت وفاعليةةة أداء نةةل مةةن 
المراج  الداخلي والمراج  الخارجي، مما أوجد فرصة طةانبة للموالوةة فةي تقةدير اميةرادال 

 خيم اميرادال ومن ثم اةروا   ير المبصلة، مما يترتل عليا تض
يرا الواب  نفل  من نابية أخرا أن من أ م المبفزال المطةاعدت علة  ارتنةال أوجةا الوةش 

الةفت يلةةير إلة  إفتقةار مرتنوةةي تلة  اةوجةا مةةن الوةش إلة  المعرفةةة الجهاا ي طةالفة الةفنر  ةو 
عتقةةاد م وةةأن فلةة  النافيةةة التةةي تمنةةنوم مةةن تقةةدير اميةةرادال  يةةر المبصةةلة، وامضةةافة إلةة  إ

وةةةأن الجوةةةال المعنيةةةة واللةةةرنة لةةةن تجةةةرت  – يةةةر الموةةةرر  –الوةةةش لةةةن ي نتلةةةل، العتقةةةاد م 
 اختوارال لاملة لنل عناصر القوائم المالية 

فيما يتعلق و  فال ابتطال مصةرول اطةتو   لةوعض اةصةول الثاوتةة  يةرا الوابة  أن  –4
تنةةال الوةةش رضةةعل  ينةةل الرقاوةةة  ةةفب البالةةة مةةن الوةةش بةةدثل ننتيجةةة لتةةوافر فرصةةة ار 

 ضااغوطالداخليةةة، عةةدم نفةةاءت أداء نةةل مةةن المراجةة  الةةداخلي والخةةارجيم، نةةفل  إلةة  وجةةود 
 وتبقيق مطتويال معينة من اةروا  

النةاو  مةن الجها  من نابية أخرا، ف نا من أ م المبفزال لبدو   ةفب البالةة مةن الوةش  ةو  
بتطةةةال إ ةةة   لألصةةةول الثاوتةةةة التةةةي تلةةةار  فةةةي إفتقةةةار المعرفةةةة المباطةةةوية رالتةةةي توجةةةل ا

أنلطة الوبدت االقتصاديةم  نمةا يمنةن القةول ووجةود إصةرار علة  ارتنةال الوةش ر ةم ارتنةال 
 صور أخرا فادبة من الوش 

فيمةةا يتعلةةق والموالوةةة فةةي ابتطةةال مطةةتبقال ةعضةةاء مجلةةس امدارت  يةةرا الوابةة  أن  –5
يجةةة لتةةوافر الفرصةةة، والطمةة ، بيةة  تمثلةةل  ةةفب الصةةورت مةةن صةةور الوةةش قةةد بةةدثل ننت

الفرصةةة فةةي عةةدم وجةةود قواعةةد للبةةد اةقصةة  لمنافةةإلل أعضةةاء مجةةالس امدارت، ممةةا أتةةا  
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وة   –الفرصة ةن تول  المنافإلل أرقةام مرتفعةة  يةر مطةووقة  مةن نابيةة أخةرا فقةد طةا م 
صةورت مةن الطم  نأبد مبفزال الوش ونأبد الخصةائص الولةرية فةي إنتةا   ةفب ال –ل  

مة  عةدم زيةادت  –ولةو وةدون موةرر  –الوش  بية  يطةع  امنطةان دائمةًا إلة  زيةادت عوائةدب 
 مجوودب 

فيمةةةةا يتعلةةةةق وعةةةةدم لةةةةفافية امفصةةةةا ، يةةةةرا الوابةةةة  أن  ةةةةفب الصةةةةورت مةةةةن صةةةةور الوةةةةش  –6
المنتلفة في لةرنة مووةايلي قةد بةدثل نتيجةة لتضةافر الفرصةة، واممنانةال  بية  تمثلةل 

أداء المراجعة الداخلية والخارجية فةي التبقةق مةن أن لةفافية امفصةا  الفرصة في ضعل 
وةةةالقوائم الماليةةةة تتوافةةةق مةةة  قواعةةةد امفصةةةا  وفقةةةًا للمعةةةايير المباطةةةوية فال الصةةةلة، نمةةةا 
صابل فل  توافر اممنانال ال زمة لدا مرتنل الوش التي جعلتا يةتمنن مةن إخفةاء مةا 

لقةةوائم الماليةةة، وةةل وأنثةةر مةةن فلةة  فقةةد اطةةتطاع يريةةد مةةن معلومةةال عةةن قةةراء ومطةةتخدمي ا
أن يفصة  وطريقةة تمييزيةة،  –اةمر الةفت يتطلةل تةوافر إمنانةال مرتفعةة  –مرتنل الوش 

أت عةةةدم إتابةةةة المعلومةةةال لنةةةل مطةةةا مي اللةةةرنة فةةةي نفةةةس التوقيةةةل، اةمةةةر الةةةفت أفةةةرز 
ة  وقةةد أنةةد مةةا طةةوق مناخةةًا م ئمةةًا للتعامةةل علةة  أطةةوم اللةةرنة ونةةاءًا علةة  معلومةةال داخليةة

وجود معام ل نثيفة لوي  أطوم لرنة مووةايلي فةي الجلطةال الطةاوقة علة  تعليةق التعامةل 
 عل  الطوم، وفل  قول أن ينون تعليق التعامل معروفًا للمطا مين 

يتض  من االطتعراض الطاوق أن صور الوةش المنتلةفة فةي لةرنة مووةايلي قةد بةدثل نتيجةة 
والمبفةةزال اختلفةةةل فةةي بةةةدتوا مةةن بالةةةة ةخةةرا، و ةةةفا مةةا طةةةيتم لتضةةافر عةةةدد مةةن العوامةةةل 

 التعرض إليا في نتائج الوب  
 خامساا: خالصة ونتائج وتوصيات البحث

   خالصة البحث
نوفت مختصةرت عةن لةرنة مووةايلي، وفلة  ووةدل توضةي  مفةردال الويئةة النقطة األولى تناولل 

فةي  –إن نةان لوةا مطةا مة  –مطةا مة تلة  الويئةة التنظيمية والقانونية للرنة مووايلي، ومدا 
المطاعدت عل  إفراز أوجا الوةش التةي أدل إلة  أزمةة لةرنة مووةايلي وقةد اتضة  وجةود وعةض 
مظا ر طاعدل علة  أزمةة لةرنة مووةايلي منوةا مةا يةرتوط وتعيةين مراقةل البطةاوال ومنوةا مةا 

 يرتوط والتفاول وين ترنيز امدارت وترنيز الملنية 
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الممارطةةال المباطةةوية المرتوطةةة وأوجةةا الوةةش المنتلةةفة التةةي طةةا مل النقطااة الثانيااة تناولةةل 
فةةي أزمةةة لةةرنة مووةةايلي  اطةةتعرض الوابةة  فةةي تلةة  النقطةةة أ ةةم الممارطةةال المباطةةوية التةةي 
أفةةرزل عةةددًا مةةن أوجةةا الوةةش ولةةرنة مووةةايلي  بيةة  اتضةة  أن وعضةةًا مةةن تلةة  الممارطةةال 

ررورنامج والء العم ءر، راتفاقية لرنة مووةايلي مة  لةرنة اتبةاد يرتوط وورامج واتفاقال خاصة 
عفيل ل تصااللر، واتفاقية رلرنة مووايلي مة  لةرنة زيةن ل تصةااللرم، وأن أ لةل ملةانل 
تلةة  الممارطةةال ترجةةة  إلةة  التطويةةةق  يةةر الطةةةليم نمةةًا ونيفةةًا لموةةةدأ تبقةةق اميةةةراد  مةةن نابيةةةة 

عن ضةعل  ينةل الرقاوةة الداخليةة وعةدم نفةاءت أداء أخرا، فقد نتجل وعضًا من صور الوش 
نةةل مةةن المراجعةةة الداخليةةةة والمراجعةةة الخارجيةةة رإ فةةال ابتطةةةال إطةةتو   لةةوعض اةصةةةول 

 الثاوتة، الموالوة في مطتبقال أعضاء مجلس امدارت، وعدم لفافية امفصا م 
قةةد ترتةةل علةة  أزمةةة لةةرنة التواوةة  الماليةةة و يةةر الماليةةة لألزمةةة، بيةة   النقطااة الثالثااةتناولةةل 

مووةةايلي عةةددًا مةةن اآلثةةار التةةي ألقةةل وظ لوةةا علةة  الويئةةة االقتصةةادية  تمثلةةل أ ةةم اآلثةةار فةةي 
تنليل  يئة طوق المال الطعودية لفريق متخصص وفبص القوائم المالية للرنة مووةايلي عةن 

يقةال التعامةل عليةا لفتةر 2115، 2114عامي  ت، وتعةديل ، إنويار طعر طوم لرنة مووةايلي وا 
 اةروا  المعلنة للرنة مووايلي 

تبليةةةةل مطةةةةووال اةزمةةةةة فةةةةي ضةةةةوء نمةةةةاف  الوةةةةش وةةةةالقوائم الماليةةةةة  النقطااااة الرابعااااة تناولةةةةل 
 –نأبةد الصةور  يةر اةخ قيةة  –اطتعرض الواب  تعريل اةخ قيةال وصةفة عامةة والوةش 

الصةفال منوةا  وصفة خاصة، وقد اتض  من تل  النقطةة أن مرتنةل الوةش يتصةل وعديةد مةن
مةةا يتعةةةارض مةةة  القةةةيم اةخ قيةةةة  انتقةةةل الوابةة  إلةةة  النمةةةاف  المختلفةةةة لتفطةةةير الوةةةش والتةةةي 
ألةةةارل لوةةةا النتاوةةةال المباطةةةوية رمثلةةة  الوةةةش، مروةةة  الوةةةش، ومخمةةةس الوةةةشم، نمةةةا تنةةةاول 
الوابة  وعةةض الدراطةال التةةي ألقةل الضةةوء علة  المبفةةزال التةي تضةةاعل مةن تةةأثير العوامةةل 

لوةةش ووخاصةةة فةةي الةةدول الناميةةة  وأخيةةرًا قةةام الوابةة  والمقاولةةة وةةين مطةةووال أزمةةة المطةةووة ل
لةرنة مووةةايلي مةة  عناصةر ومبفةةزال الوةةش التةي ألةةارل إليوةةا الدراطةال التةةي تناولةةل نمةةاف  
تفطير الوش، وفل  للوقول عل  فاعلية تل  النماف  فةي تفطةير صةور الوةش المرتوطةة وأزمةة 

 لرنة مووايلي 
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 البحثنتائج 
 أطفرل دراطة أزمة لرنة مووايلي عل  النبو الطاوق عن النتائج التالية:

علة   –إلة  بةد نويةر  –وجود خلل في الويئة القانونيةة والتنظيميةة للةرنة مووةايلي طةاعد  –1
 بدو  أزمة لرنة مووايلي، وقد تمثلل أ م مظا ر  فا الخلل فيما يلي:

لبطةةاوال يةةتم ومنةةأا عةةن لجنةةة المراجعةةة، ممةةا قةةد أن تعيةةين وعةةزل وتبديةةد أتعةةال مراقةةل ا –أ
يترتةةل عليةةا إفقةةاد مراقةةل البطةةاوال الطةةتق لا وعةةدم قدرتةةا علةة  مقاومةةة ضةةووط امدارت 
الوادفةةةة إلةةة  تمريةةةر الوةةةش فةةةي القةةةوائم الماليةةةة دون أن يعةةةدل مراقةةةل البطةةةاوال رأيةةةا  وقةةةد 

جة  الخةارجي وتواطةؤب مة  عدم نفاءت دور المرا –نما تمل املارت إليا  –ترتل عل  فل  
اللةةرنة فةةي إخفةةاء صةةور الوةةش الطةةاوق املةةارت إليوةةا مقاوةةل قيةةام إدارت اللةةرنة و طةةناد عةةدد 

 من الخدمال امطتلارية لا 
وجةود تفةاول جةو رت وةين درجةة ترنيةز الملنيةة ودرجةة ترنيةز امدارت، بية  تمتلة  لةرنة  –ب

ي في بين أن نطةوة تمثيلوةا فةي %م من أطوم لرنة مووايل25اتصاالل اممارال بوالي ر
فةةي تلةةنيل  – يةةر موةةرر  –%م، ممةةا يعنةةي وجةةود إنبيةةاز 41مجلةةس امدارت تصةةل إلةة  ر

المجلس لصال  أطرال معينة عل  بطال أطةرال أخةرا  ويترتةل علة  فلة  التةأثير طةلوًا 
عل  المتاجرت والملنيةة  ويؤنةد فلة  مةا  –ولو جزئيًا  –عل  جودت قرارال المجلس ويطاعد 

د  وناءًا عل  تقرير الفريق المتخصةص المنلةل مةن قوةل  يئةة الطةوق الماليةة الطةعودية ب
  بيةة  قةةد أظوةةر فلةة  2115، 2114وفبةةص القةةوائم الماليةةة للةةرنة مووةةايلي عةةن عةةامي 

%م منوةةةا 25م مليةةةار ريةةةةال وأن أنثةةةر مةةةن ر11التقريةةةر إخفةةةاء لةةةوعض االلتزامةةةال ومولةةة  ر
د ا قةةةد بةةةان، مةةة  رفةةةض تلةةة  المؤططةةةال إعطةةةاء لمؤططةةةال ماليةةةة عالميةةةة وأن أجةةةل طةةةدا

 لرنة مووايلي مولة للطداد، مما أوق  اللرنة في مصاعل مالية لفترت ليطل قصيرت 
 أنا يمنن تقطيم صور الوش المرتوطة وأزمة مووايلي إل  مجموعتين عل  النبو التالي:  –2
مةةن صةةور الوةةش وتطويةةق موةةدأ تبقةةق اميةةرادال فةةي المباطةةوة،  المجموعااة األولااىتةةرتوط  –أ

والةةفت لةةم تطوقةةةا إدارت اللةةرنة ووةةةدل تضةةخيم أروابوةةةا لمقاولةةة توقعةةةال المبللةةين المةةةاليين 
ولأن أروا  اللرنة  وقد تمل مخالفة  فا المودأ في عدت مرال مثةل ورنةامج والء العمة ء، 

اقيةة مة  لةرنة زيةن ل تصةاالل  وقةد طةاعد وامتفاقية م  لرنة عةفيل ل تصةاالل، واالتف
لةةةرنة مووةةةايلي علةةة  الت عةةةل فةةةي تطويةةةق موةةةدأ تبقةةةق اميةةةرادال أن المعيةةةار الطةةةعودت 
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لتبقيةةةةق اميةةةةةرادال لةةةةةم يتطةةةةرق إلةةةةة  بةةةةةاالل عديةةةةةدت تنطوةةةةق علةةةةة  ورنةةةةةامج والء العمةةةةة ء 
بيةة  واالتفاقيةال مةة  لةةرنة عةةفيل وزيةةن ل تصةاالل، إال أن فلةة  ال يمثةةل عةةفرًا لللةةرنة، 

 –نمةةةا تةةةنص أ لةةةل المعةةةايير المباطةةةوية الوطنيةةةة  –نةةةان يجةةةل عليوةةةا فةةةي تلةةة  البالةةةة 
امرتنةةان إلةة  المعةةايير الدوليةةة للمباطةةوة، والتةةي ال تجيةةز االعتةةرال وةةاميراد فةةي البةةاالل 

 التي اعترفل فيوا لرنة مووايلي واميرادال 
مووةةايلي وضةةعل  ينةةل مةةن صةةور الوةةش المنتلةةفة فةةي لةةرنة  المجموعااة الثانيااةتةةرتوط  –ب

الرقاوةةة الداخليةةة وطةةوء أداء مراقةةل البطةةاوال وجلةة  أعضةةاء مجلةةس امدارت  بيةة  ترتةةل 
علةة  نةةل مةةن ضةةعل  ينةةل الرقاوةةة الداخليةةة وطةةوء أداء مراقةةل البطةةاوال عةةدم ابتطةةال 
مصةةروفال اطةةتو   لةةوعض ال أصةةول الثاوتةةة، وعةةدم لةةفافية امفصةةا  الةةفت ترتةةل عليةةا 

ال في نفس التوقيل لجموور المتعاملين عل  أطوم لرنة مووايلي ممةا عدم إتابة المعلوم
أدا إل  تبقيق فئة من المتعاملين ةروا   ير عادية رأو تجنل خطائر  ير عاديةةم نمةا 
ترتةةةل علةةة  جلةةة  أعضةةةاء مجلةةةس امدارت الموالوةةةة  يةةةر الموةةةررت فةةةي مطةةةتبقال أعضةةةاء 

 مجلس امدارت 
نة مووةةايلي فةةي ضةةوء نمةةاف  تفطةةير الوةةش وةةالقوائم اتضةة  مةةن تبليةةل مطةةووال أزمةةة لةةر  –3

 المالية ما يلي:
وجود ث ثة نماف  رئيطية لتفطير الوش في القوائم المالية، بي  اقتةر  نةل منوةا عةددًا مةن  –أ

الةةفت مثمااث الغااش العوامةةل المطةةووة للوةةش وةةالقوائم الماليةةة تتمثةةل تلةة  النمةةاف  فةةي نمةةوف  
الةفت مربح الغاش رالضووط، الفرصة، التوريرم، نموف  ي رج  الوش إل  ث ثة عوامل  ي 

الةفت مخمس الغاش أضال إل  مثل  الوش عامً  مطووًا للوش و و اممنانال، ونموف  
 أضال إل  مرو  الوش عامل الورور 

أن عةةدد مةةن الدراطةةال المرتوطةةة وةةالوش فةةي القةةوائم الماليةةة والتةةي أ جريةةل فةةي دول ناميةةة  –ب
مبفةةزال للعوامةةل المطةةووة للوةةش التةةي ألةةارل إليوةةا نمةةاف  الوةةش ألةةارل إلةة  عةةدد مةةن ال

طاوقة الفنر  بي  تمثلل أ م تل  المبفزال في الجل  والجول وامصةرار، وقةد أوضةبل 
نتةائج تلة  الدراطةةال أن تلة  المبفةزال تضةةاعل وتطةرع مةن تةةأثير العوامةل المطةووة للوةةش 

 ة والقوائم المالية والتي اقتربتوا النماف  المختلف
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أوضةة  تبليةةةل صةةور الوةةةش المنتلةةفة فةةةي لةةرنة مووةةةايلي أن العوامةةل النامنةةةة وراء تلةةة   –ج
الصةةور  ةةي العوامةةل التةةي قةةدمتوا نمةةاف  الوةةش الطةةاوق املةةارت إليوةةا، نمةةا وأن المبفةةزال 
التةي طةةاعدل علةة  تولوةةل الوةةش وانتلةةارب فةي منةةاطق عديةةدت واللةةرنة  ةةي المبفةةزال التةةي 

لصلة  مما يمنن معا القول وأن الظرول الويئيةة لوةا دور مبةدود اقتربتوا الدراطال فال ا
فةةي العوامةةل النامنةةة وراء صةةور الوةةش ونةةفل  مبفةةزال تلةة  العوامةةل، ممةةا يؤنةةد أن الوةةش 
يةةرتوط ودرجةةة مةةا وعوامةةل وخةة ل الظةةرول الويئيةةة المرتوطةةة ودرجةةدت التقةةدم االقتصةةادت فةةي 

ي نل الدول وصرل النظر عةن درجةة مجتم  ما  أت أنا ظا رت عالمية عرضة للبدو  ف
تقةةدموا االقتصةةادت، إال أنةةا قةةد تختلةةل درجةةة وراعةةة مرتنةةل الوةةش بطةةل  ينةةل إمناناتةةا 

 ودرجة التقدم االقتصادت في المجتم   –ولو جزئيًا  –الفت قد يرتوط 
يؤند النتيجةة الطةاوقة مةا يمنةن التوصةل إليةا مةن مقارنةة طةيناريو الوةش فةي لةرنة أنةرون  –4

ر ةةم أن الفاصةةل الزمنةةي وةةين أبةةدا  الوةةش فةةي  –ولةةرنة مووةةايلي، بيةة  تلةةير المقارنةةة 
اللةةةرنتين يزيةةةد عةةةن علةةةرت طةةةنوال وامخةةةت ل الواضةةة  فةةةي المتويةةةرال االقتصةةةادية وةةةين 

مملنةةة العرويةةة الطةةعودية، ور ةةم مةةا ي فتةةرض مةةن قةةوت  ينةةل الواليةةال المتبةةدت اةمرينيةةة وال
إلة  وجةود تماثةل نويةر فةي  –الرقاوة الداخلية واللرنال اةمرينية عةن اللةرنال الطةعودية 

المظةا ر الرئيطةية للوةش فةي البةالتين، إال أن مةا ترتةل علة  الوةش مةن تلةويا فةي القةةوائم 
ل بجةم المويعةال وبجةم اةصةول يختلةل المالية منطووًا إل  وعض المتويرال اةطاطية مث

جو ريةةًا لصةةال  لةةرنة مووةةايلي، ممةةا يمنةةن مةةن امطةةتنتا  أن  ينةةل الرقاوةةة الداخليةةة فةةي 
لرنة أنرون نان عل  درجة ما من القوت جعلةل مرتنوةي الوةش علة  بةفر، ممةا أثةر طةلوًا 

 عل  نطوة التبريل في القوائم المالية للرنة أنرون 
أن  –نمةةةا أوضةةة  طةةةيناريو أزمةةةة لةةةرنة أنةةةرون  –لةةةرنة مووةةةايلي  أوضةةة  طةةةيناريو أزمةةةة –5

مراقل بطاوال اللرنة في نلتا اللةرنتين نةان متواطئةًا مة  مرتنوةي الوةش، وأن تقريةرب فو 
الةرأت النظيةل فةي الفتةرال الماليةةة التةي تةم إرتنةال الوةش ووةةا، قةد قةدم  طةاءًا قويةًا لتمريةةر 

قنةةاع جموةةور المتعةةاملين علةة   اةطةةوم وصةةبة أرقةةام القةةوائم الماليةةة  يرجةة  وقةةائ  الوةةش، وا 
قيةةام مراقةةل البطةةاوال ووةةفا الةةدور المتةةواطل إلةة  قيةةام اللةةرنة رطةةواء أنةةرون أو مووةةايليم 
ولراء اطتق ل ورأت مراقل البطاوال من خ ل إطناد مجموعةة مةن الخةدمال االطتلةارية 

 وعائد موال  فيا إل  مراقل البطاوال  
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ة لةرنة مووةايلي قصةور  ينةل البونمةة واللةرنة عةن منة  و  أو أوضبل م وطةال أزمة –6
انتلال و   أو إعاقة مظا ر ومبفزال الوةش واللةرنة، وفلة  ر ةم مةا ورد وتقريةر مراقةل 

 البطاوال من إرتفاع درجة املتزام البونمي لللرنة 
 توصيات البحث

 إنط قًا من نتائج الوب  يمنن التوصل للتوصيال التالية:
طةناد أيةة خةدمال ضرورت  –1 إطناد ص بية تعيين وعزل وتبديد أتعال مراقل البطاوال، وا 

لةةا ومناقلةةة أيةةة أوجةةا خةة ل معةةا إلةة  لجنةةة المراجعةةة وةةداًل مةةن الوضةة  البةةالي الةةفت يةةتم 
ومقتضةةةاب إطةةةناد تلةةة  الصةةة بيال إلةةة  الجمعيةةةة العموميةةةة للمطةةةا مين  يةةةؤدت فلةةة  إلةةة  

ووالتةةةةالي تدينةةةةا ابتمةةةةاالل تواطةةةةؤ مراقةةةةل  صةةةةيانة أفضةةةةل الطةةةةتق ل مراقةةةةل البطةةةةاوال،
 البطاوال م  إدارت اللرنة في إرتنال  ش في القوائم المالية 

ضةةرورت مراعةةات التةةوازن وةةين  ينةةل الملنيةةة و ينةةل مجلةةس امدارت، وبيةة  تتناطةةل نطةةوة  –2
تمثيةةل طةةرل أو جوةةة مةةا فةةي مجلةةس امدارت مةة  نطةةوة ملنيةةة  ةةفا الطةةرل ةطةةوم اللةةرنة  

 ا امخ ل قد يترتل عليا ارتفاع إبتمال متاجرت مجلس امدارت والملنية بي  أن  ف
ضةةةرورت تعةةةديل معيةةةار اميةةةرادال الطةةةعودت وبيةةة  يتضةةةمن قواعةةةد صةةةريبة للتعامةةةل مةةة   –3

اللةةروط المختلفةةة التةةي تةةرد فةةي أيةةة إتفاقةةال والتةةي تةةرتوط وتبقةةق اميةةرادال، بتةة  ال ينةةون 
 –عةةدم إلةةتمال المعيةةار علةة  تلةة  القواعةةد فريعةةة للبنةةم اللخصةةي الةةفت قةةد يترتةةل عليةةا 

القةةوائم الماليةةة  وامضةةافة إلةة  فلةة  يجةةل أن يلةةير  تبريفةةال فةةي –وقصةةد أو وةةدون قصةةد 
ونةةل معةايير المباطةةوة والمراجعةةة المبليةةة ونةةل الةةدول  –معيةار تبقةةق اميةةرادال الطةةعودت 

علةة  أنةةا إفا و جةةدل بالةةة فةةي الواقةة  العملةةي لةةم يتناولوةةا المعيةةار المبلةةي، ف نةةا يجةةةل  –
 البالة  الرجوع إل  المعيار الدولي وتطويق ما ورد وا ولأن تل 

ضرورت مراجعة  ينل الرقاوة الداخلية ولةرنة مووةايلي وصةفة عامةة، وامجةراءال المطوقةة  –4
لمراجعةةةةة االلتةةةةزام وونةةةةود االتفاقةةةةال وصةةةةفة خاصةةةةة، ونةةةةفل  مراجعةةةةة االلتةةةةزام والطياطةةةةال 
المباطةةوية  بيةة  قةةد إتضةة  مةةن تبليةةل العوامةةل النامنةةة وراء أزمةةة لةةرنة مووةةايلي وجةةود 

إجةةراءال الرقاوةةة الداخليةةة التةةي توةةدل إلةة  التبقةةق مةةن االلتةةزام وةةالتطويق قصةةور لةةديد فةةي 
 الطليم لنل من الطياطال المباطوية وونود ولروط امتفاقال والورامج الترويبية 
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ضةةةرورت وضةةة  طةةةقل لمنافةةةإلل أعضةةةاء مجلةةةس امدارت طةةةواء مةةةن داخةةةل أو مةةةن خةةةار   –5
قرار منافإلل موال  فيوا تمثةل عوئةًا اللرنة، بت  ال يطتول أعضاء المجلس طلطاتوم في إ

علةةة  مةةةوارد اللةةةرنة، وقةةةد تةةةدفعوا رأت اللةةةرنةم إلةةة  مباولةةةة إخفةةةاء تلةةة  المنافةةةإلل جزئيةةةًا 
ربت  ال تتعرض منتقادال جموور الموتمةين واللةرنةم مةن خة ل عةدم لةفافية امفصةا ، 
 ممةةا يمثةةل أبةةد مظةةا ر الوةةش  مةةن نابيةةة أخةةرا، فقةةد يترتةةل علةة  خةةول أعضةةاء مجلةةس
امدارت من فقدان ما يبصلون عليا من منافإلل ضخمة قياموم و رتنال وتمرير الوش فةي 

 القوائم المالية 
إمتةةدادًا للنقطةةة الطةةاوقة، يجةةل وضةة  طةةقل لعةةدد اللةةرنال التةةي يمنةةن لنةةل عضةةو مةةن  –6

أعضاء مجلس امدارت من خار  اللرنة أن ينتطةل لعضةوية مجلةس إدارتوةا  بية  يترتةل 
مةن جوةود وخوةرال أعضةاء  –إلة  بةد نويةر  –ضمان اطتفادت اللرنال  عل  فل  الطقل

مجلةةةس امدارت مةةةن خةةةار  اللةةةرنة، وةةةداًل مةةةن تلةةةتيل تلةةة  الجوةةةود علةةة  عةةةدد نويةةةر مةةةن 
 اللرنال 

ضةرورت مراجعةةة دليةةل البونمةةة الطةةعودت فةةي ضةوء مةةا أطةةفرل عنةةا أزمةةة لةةرنة مووةةايلي  –7
داخلي ومراقةل البطةاوال، وبية  يةتم من أوجا قصور خاصة فةي أداء نةل مةن المراجة  الة

تةةةدعيم اطةةةتق ل نةةةل منومةةةا، وأن تترنةةةز خطةةةوط اتصةةةالوم مةةة  لجنةةةة المراجعةةةة روةةةداًل مةةةن 
مجلةس امدارتم ممةةا قةةد يترتةةل عليةا إرتفةةاع إبتمةةاالل عةةدم تمريةر الوةةش مةةن قوةةل المراجةة  

البةةونمي الةةداخلي والخةةارجي  وامضةةافة لمةةا طةةوق، يجةةل إيجةةاد مليةةة فعالةةة لقيةةاس االلتةةزام 
لللةةرنال المقيةةدت فةةي الوورصةةة، وفلةة  مةةن خةة ل تصةةميم مؤلةةر لسلتةةزام البةةونمي يقةةيس 
وصورت صادقة درجة  ةفا املتةزام  فوةالر م مةن وجةود مؤلةرال لوةفا املتةزام يةتم إطةتخداموا 
في الويئة الطعودية إال أنوةا لةم تةنج  فةي إنتلةال عةدم املتةزام البةونمي ولةرنة مووةايلي، 

إلتةةةةزام  2115، 2114  تقريةةةر مجلةةةةس إدارت لةةةةرنة مووةةةايلي فةةةةي عةةةةامي بيةةة  قةةةةد أوضةةةة
 اللرنة وقواعد بونمة اللرنال وفقًا لدليل البونمة الطعودت 

علة   –إنلاء تنظيم لفابصي الوش والمملنة العروية الطعودية  بي  يتول   ةفا التنظةيم  –8
عينةة مةن القةوائم الماليةة فبةص  –لانلة التنظيمال الملاووة في الواليال المتبدت وأورووا 

فةةةةي القةةةةوائم  –إن وجةةةةد  –لللةةةةرنال المطةةةةا مة الطةةةةعودية، وفلةةةة  ووةةةةدل إنتلةةةةال الوةةةةش 
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الماليةةة، علةة  أن يةةتم الفبةةص طةةنويًا، مةة  مراعةةات التأ يةةل العلمةةي والعملةةي ةعضةةاء  ةةفا 
 التنظيم 

بيةةة   إنلةةةاء تنظةةةيم للرقوةةةة علةةة  أعمةةةال مراقوةةةي البطةةةاوال والمملنةةةة العرويةةةة الطةةةعودية  –9
يتةول   ةفا التنظةيم تقيةيم مةدا مطةئولية مراقوةةي البطةاوال عةن الوةش المنتلةل فةي القةةوائم 
المالية لللرنال التي يراجعونوا، وأن تنون نتيجة  فا التقييم عةامً  باطةمًا فةي تجديةد رأو 

 عدم تجديدم ترخيص مزاولة المونة لمنتل مراقل البطاوال 
 بحوث المستقبميةسادساا: حدود البحث وأهم مجالت ال

توجةةةد مجموعةةةة مةةةن البةةةدود قةةةد تةةةؤثر علةةة  إمنانيةةةة تعمةةةيم نتةةةائج الوبةةة  نمةةةا توجةةةد مجةةةاالل 
 للوبو  المطتقولية فال الصلة  وطول يتناول الواب  فل  نما يلي 

 حدود البحث
 يمنن إيجاز بدود الوب  في النقاط التالية:

اطةةتقاء عةةدد مةةن المعلومةةال فال الصةةلة مةةن صةةبل ومجةة ل قةةد ال ينةةون لوةةا الصةةووة  –1
العلميةةة للمصةةادر التةةي ي عتمةةد عليوةةا للمعلومةةال فةةي أوبةةا  علميةةة  يرجةة  طةةول فلةة  إلةة  
عدم وجود مجوودال وبثية طاوقة فةي  ةفا الموضةوع، نمةا وأن لةرنة مووةايلي لةم تعتةرض 

  ل مما يعطي انطواع وصبة تل  المعلومال عل  ما تم نلرب في تل  الصبل والمج
أن إعةةداد ونلةةر الوبةة  قةةد تةةأخر لنبةةو ث ثةةة طةةنوال وعةةد بةةدو  اةزمةةة  ويرجةة  الطةةول  –2

الرئيطةةي للتةةأخير فةةي أن العديةةد مةةن المعلومةةال نةةان لوةةا طةةرية خةة ل فتةةرت التبقيقةةال وتةةم 
طتنمال الوب   امفرا  عنوا وعد تل  الفترت، مما ترتل عليا تأخير في إعداد ون  لر وا 

االعتماد في تبليل مطووال اةزمة عل  االطتدالل المنطقي وعدم إجةراء دراطةة تطويقيةة،  –3
وفل  ةن الوب  لةا طويعةة إطتنلةافية، وصةورت تموةد مجةراء وبةو  مطةتقولية تعتمةد علة  

 دراطال تطويقية ميدانية 
 مجالت البحوث المستقبمية –أ

 المطتقولية فال الصلة في المجاالل التالية: يمنن إجراء عدد من الوبو 
دراطةةة املةةارال التبفيريةةة التةةي نةةان مةةن الممنةةن إنتلةةافوا ولةةرنة مووةةايلي والتةةي نةةان  –1

 يمنن من خ لوا التعرل عل  إمنانية وجود  ش مبتمل 
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 التعدي ل المقتربة عل  معيار اميرادال الطعودت لت في تنرار أزمة مووايلي  –2
علةةة  العوامةةةل المطةةةووة للوةةةش فةةةي بالةةةة لةةةرنة  –مةةةن خةةة ل دراطةةةة ميدانيةةةة  –التعةةةرل  –3

 مووايلي م  ترتيووا بطل اة مية  
 مراجح البحث

 أولا: المراجح العربية
 م 1998معيار اميرادال لطنة  –الويئة الطعودية للمباطوين القانونيين  –1
 تداول موق   – 2116تقرر مجلس إدارت لرنة مووايلي،  –2
  2115 11 16جريدت الخليج الجديد االقتصادية وتاريخ  –3
   2114 11 8جريدت االقتصادية الطعودية وتاريخ  –4
   2115 11 31جريدت الجزيرت وتاريخ  –5
   2115جريدت العروية أون الين،  –6
   2114 11 13جريدت الوطن أون الين،  –7
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