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 الخصتتتتتتي ص اخ بتتتتتتير  تتتتتت   ر ال راستتتتتت  استتتتتت ي   

  تتتتتتت   تتتتتتت  ر وال تتتتتتت  بيلشتتتتتتتر   المر بطتتتتتتت  واالستتتتتتتبي 
 وذلتت  الميل تت  قوا ميتتي ب عتت    الشتتر   ق تتي  اح متتيال 

 ستو   ت  المسجل  المصر   الشر ي  من ع ن  عل 
 متتتن الف تتتر  ختتت   شتتتر   ٢٨٣ بلغتتت  الميل تتت  االورا 
  ال راس  اس خ م  وق . ٣١٢٥ عي  وح   ٣١٢٢ عي 

 تروض  الخ بتير اللوجست    االنحت ار   حل ت  اسلو 
  تتت   ر ىنتتتي  ان ال راستتت  ن تتتي   أوضتتتح  و.ال راستتت 
 علتتتتتتتت  اال ار  ومجلتتتتتتتتس المراجعتتتتتتتت  للجنتتتتتتتت  معنتتتتتتتتو 
 ح تت  الميل تت   قوا ميتتي ب عتت    الشتتر   ق تتي  اح متيال 

  االستتتتتت ق   ونقتتتتتص الميل تتتتت  الخبتتتتتتر   تتتتتوا ر عتتتتت   ان
 متتتن  ز تتت  اال ار  ومجلتتتس  المراجعتتت  لجنتتت  العضتتتي 
  متتي.  الميل تت  قوا ميتتي ب عتت    الشتتر   ق تتي  اح متتيال 
 معنتتتتو   تتتتي  ر ىنتتتتي  ان علتتتت  ال راستتتت   ل تتتت  قتتتت م 

 علتتتتتتت  ال اخل تتتتتتت  الرقيبتتتتتتت  ى  تتتتتتت  لضتتتتتتتع  ا جتتتتتتتيب 
 ح تت  الميل تت   قوا ميتتي ب عتت    الشتتر   ق تتي  اح متيال 

 الرقيبت  ى  ت   ت  والقصتور الضع  جوان  ز ي   ان
 ب عتتتت    الشتتتتر   ق تتتتي  اح متتتتيال  متتتتن  ز تتتت  ال اخل تتتت 
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Abstract 

   The study aimed to test the impact 
of some characteristics and the reasons 
related to the company which affect the 
possibility of the company to restate its 
financial statements using a sample of 
Egyptian companies listed in the stock 
market amounted to 172 comp-anies 
during the period from 2011 to 2014. 
The study used the method of logistic 
regression analysis to test the hypoth-
eses about the reasons and characteri-
stics that lead the company to restate its 
financial statements.The results of the 
study showed that the Audit Committee 
and the Board of Directors have sign-
ificant impact on the possibility of the 
Company restatement of  its financial 
statements. The lack of financial experi-
ense and the lack of independence of 
the Audit Committee and Board of Dir-
ectors increase the likelihood that the 
Company will restate its financial sta-
tements. The study also showed evid-
ence that there is a positive effect of the 
weakness of the internal control struc-
ture on the possibility of the co-mpany 
restatement of its financial statements 
.The increasing weaknesses and deficie-
ncies in the structure of internal con-
trols increases the likel-ihood that the 
company  will restate  its financial sta-
tements. 
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 ةــــمقدم
  م تتتتت  الغتتتتترض ااسيستتتتتي للقتتتتتوا   الميل تتتتت   تتتتتي 
اإل صيح عن المعلومي  المحيسب    وال ي  عبتر عتن 

من خيرجيي، الوضع االق صي ي للشر   للمس خ م ن 
و  وا ر المص اق   ليذه القوا   الميل   من خت   ق تي  
مراجتتع الحستتيبي  ب قتت        تت ا  معقولتت  بتت ن القتتوا   
الميل تت   عبتتر بصتتور  حق ق تت  عتتن الوضتتع االق صتتي ي 
للشتتتر  . وطيلمتتتي ا ستتتم  القتتتوا   الميل تتت  بيلمصتتت اق   

عتتن حق قتت  اا ا  الفعلتتي   تتون ىنتتي   قبتتي   وال عب تتر
ا   من جين  المس خ م ن  ي االع مي  عل يتي  تي م ز 

ا ختتتيذ القتترارا ، ول تتن عنتت مي   ستت  بيلضتتع  و قتت ان 
المصتتت اق   ستتت    ال حتتتو  متتتن االع متتتي  عل يتتتي لعتتت   

  ١ال ق   ي المعلومي  الوار   بيي
و ع بتتتتتتر عمل تتتتتتي   عتتتتتت    القتتتتتتوا   الميل تتتتتت  متتتتتتن 
الظتتتتواىر ال تتتتي  تتتت  ر بشتتتت   ستتتتلبي علتتتت  مصتتتت اق   

الميل      مي أنيتي لت   لت  االى متي  ال تي ي متن القوا   
الجينتت  اا تتي  مي الم م تت   تتي ال راستتي  واابحتتتي  
المر بطتت  بيتتذا المجتتي  وال الجينتت  ال طب قتتي المتتر بط 
بمجموعتتتتت  المنظمتتتتت ن وواضتتتتتعي القتتتتتوان ن والمعتتتتتي  ر 
الخيصتت  بيل عتتيم    تتي ستتو  ااورا  الميل تت ، وىتتو 

ي  ستتبب   تتي اني تتير متتي  ع بتتر واحتت  متتن اامتتور ال تت
 قتت  المستت خ م ن  تتي القتتوا   الميل تت  وأ ي  لتتي الع  تت  
متتن اازمتتي  الميل تت  وخستتير  المستت  مر ن الم عتتيمل ن 

  ١ ي سو  ااورا  الميل  
و تتي  راستتت  قتتتي  بيتتي م  تتت  المحيستتتب  الح تتتومي 

لل عتتر  علتتي  ٣١١٣ تتي عتتي  (٢ ( GAOاامر  تتي  
 ميل   وأسبيبيي عمل ي   ع    القوا   ال م ي ان شير

  
 General)ملسننننث الةحةاننننحد الحلننننٌمَ ارم الننننَ  (1)

Accounting Office)   زنننم زلاألنننو مننن  كحنننل مجاننن

الشأٌخ ارم الَ ج لةاد السأنةزٌس جٌا ان جةذ  فنَ 

رع ات زل ا  عن  الحننٌم ًالشن وةذ السنَ 2002عةم 

 كةمر جسع ال كٌالةية الةةلأد 

وجتت  أن نستتب  الز تتي    تتي أعتت ا  الشتتر ي  ال تتي  
مقيرنتت   ٣١١٣قيمتت  ب عتت    قوا ميتتي الميل تت   تتي عتتي 

% وأن عتتتتت   الشتتتتتر ي  ٣١٨قتتتتت  بلغتتتتت  ٨٪٪٢بعتتتتتي 
المستتتتجل   تتتتي بورصتتتت  ااورا  الميل تتتت   تتتتي ن و تتتتور  
وال تتي قيمتت  ب عتت    قوا ميتتي الميل تت  قتت  وصتتل   لتتي 

  % من  جميلي الشر ي  المسجل   ي ستو ٢١نسب  
  ١ااورا  الميل  

 

و م تت   عتت    القتتوا   الميل تت   صتتح ت للمعلومتتي  
الستتيب   صتت ارىي، وبيل تتيلي  تت ن  عتت    القتتوا   الميل تت  
 شتتتت ر بوضتتتتوح  لتتتتي أن المعلومتتتتي  الميل تتتت  الستتتتيب  
 صتتتت ارىي متتتتن قبتتتت  الشتتتتر   لتتتت    تتتتن ذا  مصتتتت اق   
و ينت  اقتت  جتتو  ، وىتتو متتي أ ي  لتتي استت خ ا   عتت    

يل تتت   م شتتتر علتتتي انخفتتتيض جتتتو   القتتتوا   القتتتوا   الم
 ١(Xia and Min, 2011 الميل    

ولق  خل  ان شير ال ع     ي القوا   الميل ت ،  لت  
الحيجتت  للحصتتو  علتتي  يتت  أ ضتت  عتتن الخصتتي ص 
المر بطتتتت  بيلشتتتتر   وال تتتتي  تتتت  ي  لتتتتي  عتتتت    القتتتتوا   

و ي   البيح  من خ   ىذا البح   ح     ١الميل  
 لتتت  العوامتتت  والخصتتتي ص المر بطتتت  بيلشتتتر   وال تتتي 

الشر ي  المسجل     ي  لي  ع    القوا   الميل      
 تتتتي ستتتتو  ااورا  الميل تتتت  المصتتتتر   للمستتتتيع    تتتتي 
 تتتو  ر  يتتت  أ ضتتت  لفلستتتف   عتتت    القتتتوا   الميل تتت   تتتي 

  ١ب    ااعمي  المصر  
 بحثمشكمة ال

   ر  ع    القوا   الميل   بش    ب ر  تي طب عت  
الحر تتتتتت  االق صتتتتتتي    لةستتتتتتوا  الميل تتتتتت ، نظتتتتتتر ا ان 

 ع متتتتت  بصتتتتتف  أسيستتتتت   علتتتتتي القتتتتترارا  االق صتتتتتي    
المعلومي  الوار   بتيلقوا   الميل ت ، وال تي  م ت  أىم ت  
 ب تتتتر  للمستتتت  مر ن  تتتتي ا ختتتتيذ الع  تتتت  متتتتن القتتتترارا  

  لذا١االق صي     اخ  ااسوا  الميل   واالق صي   
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ظير  الحيج   لي وجو  أبحي  محيسب    ر ز  
 علتتي ال  ف تت  ال تتي  م تتن بيتتي ز تتي    قتت  المستت خ م ن
 تتتتي القتتتتوا   الميل تتتت  و عتتتت   طتتتتو ر مينتتتت  المحيستتتتب  
والمراجعتت  علتتتي النطتتتي  المحلتتي والعتتتيلمي، ومتتتن  تتت  
 حق   جو   المعلومي  المحيستب    تي ب  ت  ااعمتي  
المصتتتتر   وال تتتتي  تتتتنع س علتتتتي قتتتترارا  المستتتت  مر ن 

  ١وحر   سو  ااورا  الميل  
 

 مي أن ىني  ن ر   ي ال راسي  ال ي أجر ت   تي 
ىتتتذا المجتتتي   تتتي الب  تتت  المصتتتر  ،  علتتتي التتتر   متتتن 
 عتتتتتت   ال راستتتتتتتي  ال تتتتتتتي  نيولتتتتتت  ااستتتتتتتبي  وا  تتتتتتتير 
االق صتتتتتي    ل عتتتتت    القتتتتتوا   الميل تتتتت   ال أن الغيلب تتتتت  
العظمتتي منيتتي ر تتز  علتتي ااستتوا  الميل تت  الم ق متت  

 تتتت  م تتتت  ىتتتتذه  قتتتتط، لتتتتذل    زا تتتت  الحيجتتتت  نحتتتتو  طب
  ١ال راس   ي ب    الشر ي  المصر  

 

وعلتتتي التتتر   متتتن  عتتت   ال راستتتي  ال تتتي  نيولتتتت  
أستتتبي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت   ال أن  لتتت  ال راستتتتي  
ا بع  م خ   جز   ي من خ    نتيو  بعتض ااستبي  
ل عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت   ون ااختتتتر ، ومتتتتن  تتتت   تتتت ن 

أ  ر شموال   ع بتر   وس ع نطي  ال راس  وا  بيع م خ 
أمتتتتتر ا جتتتتت  ر ا بيل راستتتتت . وقتتتتت  راعتتتتتي البيحتتتتت  اخ  تتتتتير 
العنيصر الم عير  عل يي والمطبق   تي ب  ت  ااعمتي  

  ١المصر  
 

و ستتتتعي ىتتتتذا البحتتتت   لتتتتي  ح  تتتت   لتتتت  االستتتتبي  
والخصتتتتي ص المر بطتتتت  بيلشتتتتر   وال تتتتي  تتتت  ي  لتتتتي 
 عتت    القتتوا   الميل تت  بيلنستتب  للشتتر ي  المستتجل   تتي 

ااورا  الميل تتتت  المصتتتتر  ،  ينتتتي  الع  تتتت  متتتتن ستتتو  
العوام  والخصي ص المر بط  بيلشر   وال ي ق   ز ت  

 يتتتتتتت  وأىميتتتتتمن اح ميال  ح و   ع    القوا   الميل 
 

الخبر  الميل   واالست ق   للجنت  المراجعت   رع    وا  
ومجلتتتتتتس اإل ار  وضتتتتتتع  ى  تتتتتت  الرقيبتتتتتت  ال اخل تتتتتت  

  ١ل   المراجع وانخفيض جو   عم
 دف البحثـــــــه

 يتتت   البحتتت  بصتتتور  أسيستتت    لتتتي  راستتت   لتتت  
العوامتت  والخصتتي ص المر بطتت  بيلشتتر   وال تتي  تت  ي 
 لتتي  عتت    القتتوا   الميل تت  بيلنستتب  للشتتر ي  المستتجل  
 تتتتي ستتتتو  ااورا  الميل تتتت  المصتتتتر  ، ول حق تتتت  ىتتتتذا 
اليتتتت  ،   نتتتتيو  البحتتتت   تتتتي شتتتتقو النظتتتتري استتتت قرا  
و ق تتت   ال راستتتي  ال تتتي  نيولتتت  أستتتبي   عتتت    القتتتوا   
الميل تتت  م تتت  لجنتتت  المراجعتتت  ومجلتتتس اإل ار  وى  تتت  
الرقيبتت  ال اخل تت  و ر تتز ى  تت  المل  تت  وجتتو   عمل تت  
المراجع  والر ع الميلي   مي  س ي   البح   ي شقو 
ال طب قتتتتتي الق تتتتتي  ب راستتتتت   طب ق تتتتت  علتتتتتي ع نتتتتت  متتتتتن 

ااورا  الميل ت  المصتر   الشر ي  الم رج   ي ستو  
ل وض ت  ل  العوام  والخصتي ص المر بطت  بيلشتر   
وال تتتتي  تتتت  ي  لتتتتي  عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت   تتتت  ب  تتتتت  

 االعمي  المصر  .
 دود البحثـــــح

علتتتتتي  لتتتتت   البحتتتتت  ستتتتتو   تتتتت   ال ر  تتتتتز  تتتتتي
الشتتر ي  ال تتتي قيمتتت  ب عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت  بستتتب  

أو بستتتتب  عتتتت    أخطتتتتي   تتتتي المعيلجتتتتي  المحيستتتتب  
المحيستتتب   أو المبتتتي ا المحيستتتب    االل تتتزا  بيلمعتتتي  ر

أو بستتتب  مخيلفتتتي   تتتي مبتتتي ا  المقبولتتت  قبتتتوال  عيمتتتي  
  وبيل تتتتيل  ستتتتو   تتتت   استتتت بعي  اال صتتتتيح المحيستتتتبي

حتتيال  الشتتر ي  ال تت  قيمتت  ب عتت    قوا ميتتي الميل تت  
الستتتبي  أختتتتر  بستتتتب  عمل تتتتي  االنتتتت مي  وعمل تتتتي  

 .االسي  و رجم  القوا   الميل   قس   و جز   
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 طة البحث:ــــخ
   تحقيقـــاه لهـــدف البحـــث ســـيتم تقســـيم الجـــز  البـــاقى

 عمي النحو التالي:
  حل   مفيو   ع    القوا   الميل  . -٢
استت قرا  ال راستتي  الستتيبق  ال تت   نيولتت  االستتبي   -٣

والخصتتتتتتتي ص المر بطتتتتتتت  بيلشتتتتتتتر   وال تتتتتتتي   
 الميل  .   ي  لي  ع    القوا   

 ال راس  ال طب ق   واخ بير  روض البح . -٤
 ن ي   ال راس  ال طب ق  . -٥
  وص ي  البح . -٦
  :مفهوم تعديل القوائم الماليةتحميل  -1

ال  ع بتتتتتتتتتتتر عمل تتتتتتتتتتت   عتتتتتتتتتتت    القتتتتتتتتتتتوا   الميل تتتتتتتتتتت  
 Restatement Financial statements)  متن

الظتتواىر الج  تت    تتي ب  تت  ااعمتتي  ومينتت  المحيستتب  
متتن  ستوا والمراجعت ، ول نيتي لت   لتت  االى متي  ال تي ي 

الجينتت  اا تتي  مي الم م تت   تتي ال راستتي  واابحتتتي  
الجينتت  ال طب قتتي المتتر بط  أو ،المر بطتت  بيتتذا المجتتي 

بمجموعتتتتت  المنظمتتتتت ن وواضتتتتتعي المعتتتتتي  ر الخيصتتتتت  
  ١الميل  بيل عيم    ي ااسوا  

 

أن أو   Jeffre et al., 2006) أوضتح   راست  و 
ظيتتور لمصتتطلت  عتت    القتتوا   الميل تت   تتين  تتي رأي 

( لعتتتي  ٣١رقتتت    ( APB  مجلتتتس مبتتتي ا المحيستتتب  
، ح   أوضت أن ىني  حيال    طل   ع    ٨٢٪٢

  ال غ  تتر  تتي المبتتي ا المحيستتب   القتتوا   الميل تت  وىتتي
ال غ  تتتتر  تتتتي و   طر قتتتت   ق تتتت   المختتتتزون  تتتت ال غ  تتتتر و 

  طر قت  المحيستب  عتن عقتتو  المقتيوال  طو لت  ااجتت 
صتتت ار القتتتوا   الميل تتت  متتتن قبتتت  شتتتر ي  او  متتتر  و  ا 

للحصتتتتو  علتتتتي رأس متتتتي   ضتتتتي ي أو لل تتتت   ر علتتتتي 
  ١عمل ي  االن مي  أو ل سج   ااورا  الميل  

 

 ,Palmrose and Scholze) مي أوضح   راس   
أن مصتتطلت  عتت    القتتوا   الميل تت  ىتتو متتن   (2002

قب تتتتتتت  المصتتتتتتتطلحي  الفن تتتتتتت  ال تتتتتتتي ن جتتتتتتت  بستتتتتتتب  
المخيلفتتتتتتتي  المر بطتتتتتتت  بحتتتتتتت و  ااخطتتتتتتتي  والغتتتتتتتش 
واالح  ي   ي المعيلجي  المحيسب   اامر الذي  ت  ر 

  ١ ي المعيم   وااح ا  االق صي   
 

 (Baber et al.,2009 وقتتتت  قيمتتتت   راستتتت  
ب عر تتتت   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت  علتتتتي أنتتتتو  صتتتتح ت 
لةخطتتي  المحيستتب   ال تتي حتت    متتن قبتت   متتي بستتب  
اإلىمي  وال قص ر أو بسب  وجو  مميرسي  ان ييز   

  ١من قب  اإل ار 
 

 (David et al ., 2008  متي أشتير   راست  
 لتتي أن مفيتتو   عتت    القتتوا   الميل تت   عبتتر عتتن  عتتي   

صتتتت ار القتتتت وا   الميل تتتت  الستتتتيب   صتتتت ارىي صتتتت ي   وا 
 راست  أنتو الوقت  أشتير   ١بسب  ااخطتي  المحيستب  

متتن أ  تتر ااخطتتي  المحيستتب   شتت وع ي ل عتت    القتتوا   
 الميل   ىي ااخطي  المحيسب   الم علق  بت: 

  ح تت   تت   االع تترا   :أخطتتي  االع تترا  بتتيإل را ا
ال قر تتتر   بتتيإل را ا   تتي   تتترا  زمن تت  خيط تتت  م تت 

حت    عت    تي الف تر   التذ عن   را  الف تر  الحيل ت  
  ١ال يل  الميل   

    المصرو ي  وال  يل  : وىي ااخطي  ال تي  حت
بستتتب  رستتتمل  بعتتتض عنيصتتتر المصتتترو ي  وال تتتي 

ي الف تر  علت ج  االع را  بيي  مصترو ي   حمت  
  ١الحيل   والع س

  عتتتتي   ى  لتتتت  ااصتتتتو  و عتتتت    المختتتتزون: وال تتتتي 
 ح   بسب  ع   ال قت   تي  وق ت  است بعي  بعتض 

ستتتتتتل   العنيصتتتتتتر ااصتتتتتتو  و تتتتتتذل  ال ق تتتتتت     تتتتتتر 
للمختتتتزون بيإلضتتتتي    لتتتتي مشتتتتي   وقضتتتتي ي ال م تتتت  

  ١المر بط  بيلمخزون
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   الشتتتتتر ي القضتتتتتي ي المحيستتتتتب   الم علقتتتتت  بينتتتتت مي 
عتتتتتتي    صتتتتتتن   ال عمل تتتتتتي  والبحتتتتتتو  وال طتتتتتتو ر وا 

  ١وخسي ر القروض والمشي   الضر ب  
 

 متتتي اى متتت  الع  تتت  متتتن ال راستتتي  بيلبحتتت   تتتي 
  عتت    القتتوا   الميل تتت  وأستتبيبيي ول يرىتتي م تتت :  عر تت 

(Chen et al.,2013)    ،Firth et al.,2011) ،
 Plumlee and Yohn , 2010  ) وق  ا فقت  ىتذه

ح تت   . ال راستتي  علتتي  عر تت   عتت    القتتوا   الميل تت 
عمل    ع     (Chen et al.,2013  عر    راس  

القتتتتتتتوا   الميل تتتتتتت  علتتتتتتتي أنيتتتتتتتي  صتتتتتتتح ت للمعلومتتتتتتتي  
المحيستتب   المفصتتت عنيتتي  تتي القتتوا   الميل تت  الستتيب  

 ١ ص ارىي ل ونيي مضلل 
( Firth et al., 2011 متي عر ت   راست     

عمل    عت    القتوا   الميل ت  ب نيتي  عت  بم يبت  اع ترا  
صتتتر ت متتتن اإل ار  بوجتتتو   ز  تتت  و تتتش  تتتي القتتتوا   

عر تتتتتتتتتتت   راستتتتتتتتتتت  و  ١الميل تتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتيب   صتتتتتتتتتتت ارىي
 (Plumlee and Yohn, 2010    عمل تتت   عتتت

القتتتوا   الميل تتت  ب نيتتتي عمل تتت   حتتت   بستتتب  ااخطتتتي  
ال اخل تتتتت  وبعتتتتتض الخصتتتتتي ص المر بطتتتتت  بيلمعتتتتتي  ر 

محيستتتب   م تتت  عتتت   الوضتتتوح  تتتي  طب تتت  المعتتتي  ر ال
المحيستتتب  ، واستتت خ ا  الح تتت  الشخصتتتي  تتتي  طب تتت  

                      ١المعي  ر المحيسب   وسو   طب   القواع  المعق  
ممتتتي ستتتب   خلتتتص البيحتتت   لتتت   عر تتت   عتتت    
القوا   الميل   ب نو اعي    صت ار القتوا   الميل ت  وال ت  

ىي متتتتتتن قبتتتتتت  بغتتتتتترض  صتتتتتتح ت ستتتتتتب  وأن  تتتتتت  نشتتتتتتر 
المعلومتتتتتي  المحيستتتتتب   المفصتتتتتت عنيتتتتتي  تتتتت  القتتتتتوا   
الميل  الستتيب   صتت ارىي بستتب  المعيلجتتي  المحيستتب   
الخيط تتتتتت    أوعتتتتتت   االل تتتتتتزا  بيلمعتتتتتتي  ر المحيستتتتتتتب    

 أوالمميرسي  االن ييز   من اال ار .
اســـتقرا  الدراســـات الســـابقة التـــى  -2 

تناولــــــــت الخصــــــــائص المرتبطــــــــة 

ـــي تعـــديل  ـــعدي  ل ـــي ت بالشـــركة والت
 القوائم المالية.

 ي   ىذا الجز  من البح   ل   حل   ال راسي  
الستتتتتتيبق  ل ح  تتتتتت  االستتتتتتبي  والخصتتتتتتي ص المر بطتتتتتت  
بيلشر   ال         ل   ع    القوا   الميل ت . و م تن 
 قستتت   ال راستتتي  ال تتت   نيولتتت  أستتتبي   عتتت    القتتتوا   

 راستتتتتي  ( ٢  :الميل تتتت   لتتتت   تتتتت   مجموعتتتتي   ىتتتت 
متتت ي     رىتتتي و  نيولتتت  الع قتتت  بتتت ن لجنتتت  المراجعتتت  
 راستتتتتي  ( ٣  علتتتتي عمل تتتتي   عتتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت 

متتتت ي و  ى  تتتت  الرقيبتتت  ال اخل تتت  نيولتتت  الع قتتت  بتتت ن 
( ٤   عمل تتتتتي   عتتتتت    القتتتتتوا   الميل تتتتت      رىتتتتتي علتتتتتي

 استت ق   مجلتتس اال ار  راستتي   نيولتت  الع قتت  بتت ن 
 .ي عمل ي   ع    القوا   الميل  م ي     ره علو 

 

ــــة  2-1 ــــين لجن ــــة ب ــــت العلق دراســــات تناول
مــــدي تأثيرهــــا عمــــي عمميــــات و المراجعــــة 

   :تعديل القوائم المالية
 

 نيولتتت  الع  تتت  متتتن ال راستتتي  الع قتتت  بتتت ن لجنتتت  
وبيلر   متن ذلت   قت    المراجع  و ع    القوا   الميل  

ب نيتتي حتتو   تت   ر اخ لفتت  ن تتي   ىتتذه ال راستتي    متتي 
 ١ تلجن  المراجع  علي اح ميال   ع    القوا   الميل ت

 مي  نيول  بعض ال راسي  ااخر   ل  الخصتي ص 
ال تتتي  تتت  ر  تتتي  عيل تتت  و فتتتي   لجنتتت  المراجعتتت  للق تتتي  

علتتي عمل تت   عتت ا  القتتوا    يبتت ورىي الرقتتيبي واإلشتترا 
 الميل   وم ي     ر ذل  علي اح ميال   ع    القوا  

 ١الميل  
 

 (Abottle et al.,2004 ( ق  اس ي     راس  
اخ بتتتتير  تتتت   ر خصتتتتي ص لجنتتتت  المراجعتتتت  وال تتتتي  تتتت  

 (Blueللجنت  ح   ىي من خ   ال وص ي  الصتي ر  
 Ribbon committee   ل حستتتتتتتتتت ن  عيل تتتتتتتتتت  لجنتتتتتتتتتت

المراجعتتتتتت   تتتتتتي  خفتتتتتت ض اح متتتتتتيال   عتتتتتت    القتتتتتتوا   
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وقتت  اع متت   ال راستت  علتتي ع نتت  م ونتت  متتن  .الميل تت 
الشتتتر ي  المستتتجل   تتتي ى  تتت  ستتتو  المتتتي  اامر   تتت  

وقت   ت   قست    ٪٪٪١٢وح تي  ٢٪٪٢خ   الف ر  من
ىذه الع ن   لي ع ن   جر ب ت  اشت مل  علتي الشتر ي  

وع نتتتت  رقيب تتتت    ال تتتتي قيمتتتت  ب عتتتت    قوا ميتتتتي الميل تتتت 
 ١الميل تتت  ي   تتون متتن شتتر ي  لتتت   قتت  ب عتت    قوا ميتت

 غ ترا  الم علقت  بلجنت  المراجعت  وال تي مال  ولق  ر ز 
خضتتتتع  لل راستتتت  علتتتتي االستتتت ق ل   والخبتتتتر  الميل تتتت  

وبيس خ ا  االنحت ار  .والحج  وع   اج ميعي  اللجن 
  ١اللوجس ي    اخ بير  روض ال راس 

وق  أوضح  ن تي   ال راست  أن است ق   أعضتي  
ختت   عتت   وجتتو  % متتن ٢١١لجنتت  المراجعتت  بنستتب  

  ع قي  عي ل   وع قي  اق صي    متع   ار  الشتر  
بيإلضتتي    لتتي  تتوا ر الخبتتر  الميل تت  والمحيستتب   احتت  

متتتتتع   تتتتترار   أعضتتتتتي  لجنتتتتت  المراجعتتتتت  علتتتتتي ااقتتتتت 
اج ميعي  لجن  المراجع  علي ااق  أربع اج ميعي  
ستتنو  ي، و تتذل  أال  قتت  عتت   أعضتتي  لجنتت  المراجعتت  

 تتت  ىتتتذه الخصتتتي ص متتتن  وأن  ي عتتتن  تتت   أعضتتت
شتت نيي ز تتي    عيل تت  لجنتت  المراجعتت  وبيل تتيلي  خفتت ض 

  ١اح ميال   ع    القوا   الميل  
 

( Huang et al., 2011   راس   ن ي   ا فق و 
 تتي  (Abottle et al., 2004  متتع ن تتي    راستت  

أىم   وجو  لجنت  للمراجعت  ل خفت ض عمل تي   عت    
 Huang et)اع مت    راست   وقت  ١القتوا   الميل ت 
al. 2011)    تي ستب   اخ بتير  روضتيي علتي ع نت 

شتتتتتتر   متتتتتتن  ٥٧٦متتتتتتن الشتتتتتتر ي  الصتتتتتت ن   بلغتتتتتت  
الشتتتر ي  الم رجتتت  ببورصتتت  شتتتنغييي  تتتي الف تتتر  متتتن 

ن تتتتتي    وأظيتتتتتر   ٣١١٧وح تتتتتي عتتتتتي   ٣١١٣عتتتتتي  
   تتونال راست  أن الشتتر ي  ال تتي لت  يي لجتتين مراجعتت  

، ح ت  أن وجتو  أقت  اح ميال   ع    قوا ميي الميل ت 

لجن  للمراجع  ىو  عز ز للحو م  الميل    تي مجلتس 
 .اإل ار 

 ,.Shamsul et al)اخ لف   راس      ح ن 
 Abottle) ي ن ي جيي مع  راس     من    (2010

et al.,2004)   و راس(Haung et al., 2011)  
  Shamsul et al., 2010)ح   اس ي     راس   

اخ بتتير  تت   ر لجنتت  المراجعتت  علتتي اح متتيال   عتت    
واع متتتت   ال راستتتتت  علتتتتي الشتتتتتر ي    القتتتتوا   الميل تتتتت 

المستتتجل   تتتي بورصتتت  ميل ز تتتي ختتت   الف تتتر  متتتن عتتتي  
وقتت   تت   ح  تت  ع نتت  متتن   ٣١١٦وح تتي عتتي   ٣١١٣

الشتتتر ي  ال تتتي قيمتتت  ب عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت  ختتت   
تي  ت   ح  ت  ع نت  شتر   ٤٢الف ر  وبلغ   ،  تذل  أ ض 

رقيب تتتت  متتتتن شتتتتر ي  أختتتتري لتتتت   قتتتت  ب عتتتت    قوا ميتتتتي 
شتتتر   أختتتري م مي لتتت  متتتن ح تتت   ٤٢الميل تتت  وبلغتتت  

  ١حج  الشر   والصنيع  ال ي  ن مي  ل يي
 Shamsul)  أوضــــــــــحت نتــــــــــائ  دراســــــــــةو     

etal.,2010)  أن اســتقلل لجنــة المراجعــة يــعدي
 لي أخطا  مالية، حيث أن استقلل لجنـة المراجعـة 
في الشركات الماليزية غير فعال وغير مثمر ويمكن 

   من خلل سببين هما:توضيح ذلك 
أن  ش    لجن  المراجع   تي ميل ز تي  السبب األول:

 جبتتيري وال  وجتت  نتتص   طلتت  أن    تتون ىتتذه اللجنتت  
ع و  علي ذلت    نتو ال  م  ر ن مس قل ن بيل يم  من

تتتتتي أن   تتتتتون ر تتتتت س لجنتتتتت    وجتتتتت  نتتتتتص   طلتتتتت  أ ض 
المراجع  مس ق  علي ااق ، بيإلضي    لي ذلت    نتو 

 تتتتتين متتتتتن المع تتتتتي   تتتتتي الشتتتتتر ي   ٣١١٨قبتتتتت  عتتتتتي 
والم  ر المتيلي بيل واجت   ال نف ذ   الميل ز   ق ي  اإل ار 
 ١ اخ  لجن  المراجع 

ــاني  عتت    تتوا ر الخبتتر  المحيستتب    تتي  :الســبب الث
أعضي  لجن  المراجعت ، وبيل تيلي  ت ن لجنت  المراجعت  
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علتت   أعضتي ييأحت  لتن   تون  عيلت  متتي لت   ت     ى تت  
  ١االق  بيلخبرا  الميل   والمحيسب  

 

-Agrawal and Ch)وق  ا فق  ن ي    راس   
adha , 2005)    متع ن تي    راست(Shamsul et 

al.,2010)    ت   ر است ق   لجنت  المراجعت    ي عت 
ح تتت  اى متتت    علتتتي عمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت 

 ب حل ت    Agrawal and Chadha,2009)   راست 
الع  تتت  متتتن الخصتتتي ص المر بطتتت  بلجنتتت  المراجعتتت  و 
ال تتتي  م تتتن أن  تتت  ر علتتت  اح متتتيال   عتتت    القتتتوا   

    لجتتتتين المراجعتتتت  ، ومشتتتتير تاس ق ل تتتتالميل تتتت  م تتتت  
مست قل ن متن ذوي الخبتر  الميل ت   تي لجتين الم  ر ن ال

ال نف تتتذي علتتتي لجنتتت  المتتت  ر  المراجعتتت ، ومتتت ي  تتت   ر
  اختتت وجتتتو  المتتت  ر المتتتيلي متتت    تتت   ر المراجعتتت ، و 

ستتتتع  ال راستتتت   لتتتتي وقتتتت  ١عضتتتتو   لجنتتتت  المراجعتتتت 
الم غ تتتتترا  الستتتتتيبق  علتتتتتي اح متتتتتيال   اخ بتتتتتير  تتتتت   ر

شتر   متن الشتر ي   ٪٢٦ ع    القتوا   الميل ت  لعت   
وال تي قيمت  ى    ستو  المتي  اامر   ت  الم رج   ي 

و  ٣١١١ب عتتتتتتت    قوا ميتتتتتتتي الميل تتتتتتت  ختتتتتتت   عتتتتتتتيمي 
 وبيستتتتتتت خ ا  نمتتتتتتتتوذ  االنحتتتتتتتت ار اللوجستتتتتتتت ي  ٣١١٢

ال راستتت  أن استتت ق   أعضتتتي  لجنتتت  ن تتتي   أوضتتتح  
   ١ال    ر  ي عمل ي   ع    القوا   الميل  المراجع  

تتتتتو   Akeel and)  متتتتتن    أ تتتتت   ن تتتتتي    راستتتتت    

Dennis , 2012)  ,   Aire et al ., 2005) , 
 Farber , 2005  )   (Stanlay and Dezoort 

,2007  )  Eilifsen and Messier , 2000 )  
 Jaime and Michacl, 2013  مي وصتل   ل تو )

 Abbottle et al., 2004)  (Huang et راس ي  
al.,2011) ١ 

 

 ,Akeel and Dennis)أوضتتتتتح   راستتتتت و 

الع  تتتت  متتتتن ال راستتتتي  ال تتتتي  نيولتتتت   تتتت   ر   (2012
 تتتت  متتتتن الشتتتتر ي  خصتتتتي ص لجنتتتت  المراجعتتتت   تتتتي   

 تتتتت  ي ىتتتتتذه  نول تتتت  اامر   تتتت  والشتتتتتر ي  البر طين تتتتت 
ال راستتتتت  ل خ بتتتتتر خصتتتتتي ص لجنتتتتت  المراجعتتتتت  علتتتتتي 
اح متتتتتيال   عتتتتت    القتتتتتوا   الميل تتتتت  علتتتتتي ع نتتتتت  متتتتتن 

أوضتتتتح  ن تتتتي   ال راستتتت  أن . و الشتتتتر ي  االستتتت رال  
استتتتتت ق   لجنتتتتتت  المراجعتتتتتتت  و تتتتتتوا ر الخبتتتتتتر  الميل تتتتتتت  
والمحيستتب   و تتذل  الخبتتر   تتي مجتتي  الصتتنيع  ال تتي 

ج ميعتي  وطتو   عم  بيي الشتر   متع ز تي   عت   اال
متتتت  يي  تتتت  ي  لتتتتي  خفتتتت ض عمل تتتتي   عتتتت    القتتتتوا   

  ١الميل  
  (Aire et al.,2005)وىو مي أ    عل و  راس 

 تتي أن ىنتتي  الع  تت  متتن العوامتت  والمحتت  ا  لفعيل تت  
لجن  المراجعت   تي  حق ت  اا وار الرقيب ت  واإلشترا    
ال تتتتي  حتتتتي ظ علتتتتي ستتتت م  القتتتتوا   الميل تتتت  و خفتتتتض 

  وىتتتتي االستتتت ق    اح متتتتيال   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت 
و وا ر الشيي ا  المين   وال رجي  العلم ت  الم ق مت ، 

  ستتلط  والقتو  و تتوا ر المتوار  ال زمتت بيإلضتي    لتي ال
  المطلوبتتتتت  المين تتتتت  و تتتتذل  االج يتتتتتي  وبتتتتتذ  العني تتتتت 
والخبتتر   تتي مجتتي    و تتوا ر الخبتتر  الميل تت  والمحيستتب  

 ١الشر     و الصنيع  الذي  عم 
 

 لتي أن  (Farber,2005   مي أشير   راس  
انخفتتتتتيض نستتتتتب  ااعضتتتتتي  المستتتتت قل ن  اختتتتت  لجنتتتتت  
المراجعتتتتتت  وانخفتتتتتتيض عتتتتتت   االج ميعتتتتتتي  اعضتتتتتتي  
اللجنتتت  وعتتت    تتتوا ر الخبتتتر  الميل تتت  اعضتتتي يي  ليتتتي 
عوامتت   ز تت  متتن حتتيال  الغتتش واالح  تتي   تتي القتتوا   
الميل تتتتتت  وبيل تتتتتتيلي ز تتتتتتي   اح متتتتتتيال   عتتتتتت    القتتتتتتوا   

  ١الميل  
 

 ,Eilifsen and Messier) قيمتت   راستت و 
ب ح    أربع أنواع من ااخطتي  ال تي  ت  ي   (2000

و وىتتتت  ىتتتت : النتتتتوع ااو   لتتتتي  عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت 
 تتتتتي  حتتتتت    تتتتتي القتتتتتوا   الميل تتتتت  ن  جتتتتت  ااخطتتتتتي  ال

ال طب تتتتتت  الختتتتتتيطم للمبتتتتتتي ا المحيستتتتتتب   الم عتتتتتتير  
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 لتت  ااخطتتي  ال تتي  حتت    وعل يتتي، والنتتوع ال تتيني ىتت
وال  م تن ا  شتي يي بواستتط  ضتوابط الرقيبت  ال اخل تت ، 

ااخطتتي  ال تتي  فشتت  المراجتتع  النتتوع ال يلتت  ىتتو  لتت و 
الختتتتتيرجي  تتتتتي ال شتتتتت  عنيتتتتتي عنتتتتت   صتتتتت ار القتتتتتوا   

ااخطتتتتي  ال تتتتي  تتتت   النتتتتوع الرابتتتتع ىتتتتو  لتتتت  الميل تتتت ، و 
ا  شتتتتتي يي بصتتتتتور  الحقتتتتت  لعمل تتتتتي   صتتتتت ار القتتتتتوا   

وأوضتتح  ال راستت  أن ىتتذه اانتتواع ااربعتت   ١الميل تت 
لجتتتين  وجتتتو متتتن ااخطتتتي   م تتتن منعيتتتي متتتن ختتت   

مراجعتت  مستت قل   عيلتت    تتوا ر بيتتي عضتتو واحتت  علتتي 
وقتت  اع متت   ال راستت   .ااقتت  متتن ذوي الخبتتر  الميل تت 

  تتتتتتي  ح  تتتتتت  مفيتتتتتتو  الخب تتتتتتر المتتتتتتيلي علتتتتتتي قتتتتتتينون
 Sarbanes-oxely)  بح تتتت    تتتتون حيصتتتت  علتتتتي

و  تتوا ر   تتو الخبتتر    ي علتتي مستت وي عتتيلي علتت   متتيل
 محيس  قينوني مرخص لو بمزاول  المينت  أو   تون 
مراجتتتتع حستتتتيبي  أو مستتتت و  عتتتتن اإل ار  الميل تتتت  أو 
مراقتت  متتيلي، بيإلضتتي    لتتي الفيتت  الواضتتت للمبتتي ا 

ي، والخبتتتتتر   تتتتتي  عتتتتت ا  تالمحيستتتتتب   الم عتتتتتير  عل يتتتتت
 صتتتم    و تتتذل  الخبتتتر   تتتي  ومراجعتتت  القتتتوا   الميل تتت 

و ليتتي عوامتت   ستتيع  و ق تت   ضتتوابط الرقيبتت  ال اخل تت  
 تتي  خفتت ض ااخطتتي  ال تتي  تت  ي  لتتي  عتت    القتتوا   

  ١الميل  
 , Stanly and Dezoort) راست   أشتير  متي 
 لتتتتتتي أن  عتتتتتت    القتتتتتتوا   الميل تتتتتت   ستتتتتت خ     (2007

لل عب تتتتر عتتتتن الفشتتتت   تتتتي القتتتتوا   الميل تتتت ، ح تتتت  أن 
المعلومتتي  المنشتتور   تتي ااصتت  لتت    تتن خيل تت  متتن 

وقتت  أوضتح  ال راستت  أن  عتت     .ااخطتي  الجوىر تت 
القوا   الميل    ح    مي ن  ج  اخطي  الف ر  الستيبق  

متتتتت  م تتتتت  أو ن  جتتتتت  لس يستتتتتي  محيستتتتتب     تتتتتر م  
ال طب   الخيطم لقواع  االع ترا  بتيإل را  أو الق تيس 

ن يالختتيطم لةصتتو  وىتتذا  لتتو  رجتتع  لتتي وجتتو  لجتت

مراجعتتت    تتتر  عيلتتت   تتتي أ ا   ورىتتتي الرقتتتيبي للحفتتتيظ 
  ١علي س م  القوا   الميل  

 

مت ي  ( Lie et al., 2006  نيقشت   راست  و 
 يعل تتتتتت  وجتتتتتتو  لجنتتتتتت  للمراجعتتتتتت  بيلنستتتتتتب  للشتتتتتتر ي  
الم رجتت   تتي ى  تت  ستتو  المتتي  الصتت ن  ، وأوضتتح  
ن ي   ال راس  أن  نشي  لجن  للمراجع   خفتض بشت   
معنتتتوي متتتن عمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت ،  متتتي أن 
 حستتتت ن استتتت ق ل   ىتتتتذه اللجنتتتت  ومصتتتت اق  يي و تتتتوا ر 

ي وبشتتتتتت   معنتتتتتتوي  تتتتتر بط ستتتتتتلب    ليتتتتتتي الخبتتتتتر  الميل تتتتتت 
 متتتتتتي  .ب خفتتتتتت ض اح متتتتتتيال   عتتتتتت    القتتتتتتوا   الميل تتتتتت 

ن تي   ال راست  أن وجتو  لجنت  للمراجعت   تي  أوضتح 
الشر   الم رجت   تي الصت ن  حستن متن جتو   القتوا   

   ١الميل   بش    عي 
 , Kalbers and Fogarty)  راست   أ ب تو 

أن  يعل تتتت  لجنتتتت  المراجعتتتت    تتتتون  التتتت   تتتتي  (1993
 ي عقت  اج ميعتي ي   أعضي يينشيط اللجن  واس مرار 

بطر ق  من ظم  متن أجت   نف تذ واجبتي ي ، وقت   ستيع  
ان ظي  انعقي  االج ميع الخيص بلجن  المراجعت  علتي 
 تتو  ر معلومتتي  ولتتو بطر قتت    تتر مبيشتتر  عتتن نشتتيط 

قـا  أعضـا  لجنـة كمـا أن لاللجن   ي أ ا  أعميليي، 
من المراجع الداخمي والخارجي من  كل  المراجعة مع   

ـــل مـــن احتمـــاالت حـــدوث األخطـــا   الممكـــن أن يقم
ـــوائم  ـــديل الق ـــات تع ـــي عممي ـــعدي  ل ـــي ت ـــة الت المالي

 المالية وذلك بطريقتين:

 
 

وىي االج ميع الم  رر ب ن اللجن   قة األولي:يالطر 
المعير  الميل   والمراجع ال اخلي والخيرجي  ز   من 

والمحيستتب   اعضتتي  اللجنتت ، وىتتو اامتتر التتذي  ز تت  
متتتن قتتت ر  اللجنتتت  علتتتي ال عيمتتت  الفتتتوري متتتع المشتتتي   

 .المحيسب   بمجر  ح و يي
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ـــة:يالطر  ـــة الثاني وىتتتي لقتتتي  اللجنتتت  الم  تتترر متتتع  ق
المراجتتتع الختتتيرجي  ستتتيع  علتتتي  وج تتتو المراجتتتع  لتتتي 

عمل تتتت   المنتتتتيط  ال تتتتي  ح تتتتي  اى متتتتي  ختتتتيص أ نتتتتي 
المراجعتتت ، وىتتتو متتتي قتتت   ستتتيع  علتتتي  خفتتت ض حجتتت  
الضتتغوط المر بطتت  بعنصتتر التتزمن علتتي المراجتتع  تتي 
نيي تتتت  الستتتتن  بيلشتتتت   التتتتذي  ز تتتت  متتتتن جتتتتو   عمل تتتت  
المراجعتت  وبيل تتيلي  خفتت ض اح متتيال   عتت    القتتوا   

  ١الميل  
( ٣١٢٣متتتتن أن  راستتتت    شتتتتيى ن، وعلتتتتي التتتتر  

ا فقتتت  متتتع ال راستتتي  الستتتيبق   تتتي أن استتت ق   لجنتتت  
المراجعتتتتت  و تتتتتوا ر الخبتتتتتر  الميل تتتتت  اعضتتتتتي  اللجنتتتتت  
و  رار اج ميعي  اللجن  سو   سيع  علي  خفت ض 
عمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت ،  ال أن ىتتتذه ال راستتت  
 م تز  عتن   رىتي متن ال راستي   تي أنيتي  مت  علتتي 

اق صي    مخ لف  وىتي جميور ت  مصتر العرب ت ،  ب   
ح   أن ىني  ن ر   تي اابحتي  ال تي  نيولت   عت    

وقت  ١القوا   الميل    ي ال و  العرب   والشر  ااوستط
الع قتت  بتت ن عمل تتي   عتت     بيخ بتتير راستت  الاى متت  

القتتتوا   الميل تتت  ومجموعتتت  متتتن الخصتتتي ص المر بطتتت  
لخبتتتر  الميل تتت  ال تتتتي ب عضتتتي  لجنتتت  المراجعتتت  وىتتتي ا

  م تتع بيتتي أعضتتي  اللجنتت ، و ور تت  عقتت  االج ميعتتي  
وبصتتتف  من ظمتتت  اعضتتتي  لجنتتت  المراجعتتت ، وستتتمع  
أعضي  لجن  المراجع  المس قل ، والف تر  الزمن ت  ال تي 
 قضتت يي أعضتتي  لجنتت  المراجعتت   تتي اللجنتت ، والمبتتيل  

  ١العضي ييالنق    الم  وع  
متتتتتن الشتتتتتر ي   اع متتتتت   ال راستتتتت  علتتتتتي ع نتتتتت و 

المستتجل   تتي ستتو  ااورا  الميل تت  المصتتر   عتت  ىي 
شتتر   منيتتي مجموعتت  متتن الشتتر ي  ال تتي قيمتت   ٧٪

شر   خ   الف ر   ٥٩وع  ىي ب ع    قوا ميي الميل   
 متتي أن ال راستت    ٪٣١١  ستتمبر  وح تت   ٣١١٩متتن 

الميل تت   قوا ميتتي ر تز  علتتي الشتتر ي  ال تتي  ت  ستتح 

جتتترا  بعتتتض ال عتتت     علتتت  ىتتتذه القتتتوا   الميل تتت   وا 
اس خ ا  معيلجي  محيستب   خيط ت  أو مخيلفت   ن  ج 

وقت   ت  است خ ا  نمتوذ   .لمبي ا اإل صيح المحيسبي
الحتتيال  ال تتي   ستت      تت  وانتت جستت   االنحتت ار اللو 

ب نو  نتي ي  ( ع    القوا   الميل       يي الم غ ر ال يبع
  ١الق يس

ز تتتتي   الخبتتتتر   راستتتت  أن الأوضتتتتح  ن تتتتي    متتتتي 
الميل تت  وال نظ م تت  لعضتتو لجنتت  المراجعتت   تت  ي  لتتي 
ز ي   معير  ااعضي  وق را ي  علي ا خيذ القرارا ، 

 حستتت ن  عيل تتت  التتت ور  وىتتتو اامتتتر التتتذي  تتت  ي  لتتتي
علتتتتي العمل تتتتي   المراجعتتتت  الرقتتتتيبي واإلشتتتترا ي للجنتتتت 

 متي . لشتر  لالخيص  ب ع ا  ومراجعت  القتوا   الميل ت  
اللجنتتت  التتتذ ن   صتتتفون ب تتت   متتتن الخبتتتر   أن أعضتتتي 

والنشتتتيط متتتن ختتت   االن ظتتتي   تتتي عقتتت  االج ميعتتتي  
 متي   سو   قومون ب ورى  اإلشترا ي والرقتيبي بنجتيح

أن أعضتتي  اللجنتت  التتذ ن   م عتتون بعضتتو   مجموعتت  
متتن اللجتتين المخ لفتت    ولتت  لتت  ي  المز تت  متتن التت وا ع 

 ى   تتي للحفتتيظ علتتي ستتمع ي  لضتتمين استت مرار  واجتت
عضتتتو   ىتتتذه اللجتتتين، وىتتتو متتتي  عنتتتي ق تتتيمي  ب نف تتتذ 
المستتتتتت ول ي  المو لتتتتتت  ليتتتتتت  بتتتتتت  بر قتتتتتت ر متتتتتتن ال قتتتتتت  

وبيل تتتيلي  ١للوصتتو   لتتتي  قتتتير ر ميل تت  عيل تتت  الجتتتو  
 تتتتت ن الخصتتتتتي ص المخ لفتتتتت  الخيصتتتتت  بعضتتتتتو لجنتتتتت  
المراجعتت  والم م لتت   تتي االستت ق   والخبتتر  واالن ظتتي  

 ليتتي عوامتت   تت  ي   تتي االج ميعتتي  والستتمع  الط بتت 
 متتتتي  ١ لتتتي  خفتتت ض عمل تتتي   عتتتت    القتتتوا   الميل تتت 

 راستتت  أنتتتو ال  وجتتت  ع قتتت  ار بتتتيط الأوضتتتح  ن تتتي   
بتت ن الف تتر  الزمن تت  ال تتتي  قضتت يي العضتتو  تتي اللجنتتت  
وعمل تتتتي   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت ،  متتتتي أنتتتتو ال  وجتتتت  
ع قتتت  ار بتتتيط بتتت ن المبتتتيل  النق  تتت  ال تتتي  تتت     عيتتتي 

جنتتت  المراجعتتت  والحتتت  متتتن عمل تتتي   عتتت    اعضتتتي  ل
القوا   الميل  ، و م ن  فس ر ىذه الن  ج  علي أسيس 
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أن العضتتتتتو المستتتتت ق    تتتتتون متتتتت  وع بيلحفتتتتتيظ علتتتتتي 
  ١سمع و

 

 Xue) ( ٣١٢٣    شتتتيى ن  راستتتي وا فقتتت   
and Huang,2006)   (Booth and Deli, 

علي أن لجن  المراجع  ال ي   ست  أعضتي يي  (1995
بيلستتتتتمع  الط بتتتتت    تتتتتون أ  تتتتتر قتتتتت ر  علتتتتتي ا  شتتتتتي  

الميل تتتتتت ، و  صتتتتتت  المشتتتتتتي   المحيستتتتتتب   وااخطتتتتتتي  
السمع  الط ب  بع   اللجين ال ي  شتير    يتي العضتو 

نع س بيإل جتتي   ت  ت     لتت  ز تي   خبرا تو ممتتيوال تي 
ذا علتتتتي مستتتت وي أ ا تتتتو، ون  جتتتت  لتتتتذل   تتتت ن م تتتت  ىتتتت

العضتتتو   تتتون متتت  وع  اخل  تتتي بيلحفتتتيظ علتتتي الستتتمع  
الج تت   والبعتت  عتتن المشتتي   ال تتي قتت   ستتي  بستتمع و 

ضتتو لمختتيطر التت عيوي القضتتي    ال تتي قتت   تت  ر ر و ع
بيلستتل  علتتي  عتتي    رشتت حو ل ستت مرار  تتي عضتتو   

متتت  وع ا ا   ، ممتتتي  جعلتتتوالمجتتتيلس ال تتتي  عمتتت  بيتتتي
 خفتتتتت ض  لتتتتتيممتتتتتي  تتتتت  ي   ،واجبي تتتتتو ب متتتتتين و فتتتتتي  

  ١عمل ي   ع    القوا   الميل  
   (,.Sh- Care et al وقتتتتتتتت  اخ لفتتتتتتتت   راستتتتتتتت 

ivdasani and Yermack, 1999)  عتن  راست ي
  (Booth andDeli,1995)  (  ٣١٢٣  شتيى ن ، 

أن ااعضتتي  ذوي الستتمع  الط بتت   تت   استت ي     تت  
  قتتتتواى  وقتتتت را ي   تتتتي العمتتتت   تتتتي أ  تتتتر متتتتن مجلتتتتس

 تتتي اإلشتتترا  علتتتي عمتتت    قتتت را يوبيل تتتيلي  ضتتتع  
اإل ار  ، وىتتتو متتتي قتتت   نتتت   عنتتتو انخفتتتيض  تتتي اا ا  

   ١وبيل يلي ز ي   عمل ي   ع    القوا   الميل  
وبنتتتي  علتتت  ميستتتب   خلتتتص البيحتتت  متتتن  حل تتت  
ن ي   ال راسي  السيبق  ال ي  نيول  الع ق  ب ن لجن  
  المراجع  وم ي     رىي علتي اح متيال   عت    القتوا 

الميل تت  أن معظتت  ىتتذه ال راستتي  ر تتز علتتي ااستتوا  
الم ق متتتتت ، ب نمتتتتتي ر تتتتتز القل تتتتت  منيتتتتتي علتتتتتي ااستتتتتوا  
النيشتتت   م تتت  الستتتو  المصتتتري،  علتتتي ستتتب   الم تتتي  

استت ي    بعتتض ال راستتي  اخ بتتير الع قتت  بتت ن لجنتت  
المراجعتتتت  و عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت   تتتتي ستتتتو  ااورا  

 Joseph et al)الميل ت  اامر   ت  م ت   راستي  
.,2011)  ،Deborah et al .,2008 ،)(Vineeta 

and Errol, 2012)، (Abottle et al .,2004) 
 تتتي حتتت ن أن ىنتتتي   راستتتي  أختتتري اخ بتتتر  ىتتتذه  ١

الع قتتتتت   تتتتتي ستتتتتو  ااورا  الميل تتتتت  بشتتتتتنغييي  تتتتتي 
( Huang et al .,2011الصتت ن م تت   راستتي   

 ،Lie et al .,2006  مي اخ بر   راست  )(Akeel 
and Dennis , 2012  ىذه الع ق   ي سو  ااورا

الميل تتتتتتتتت  بيستتتتتتتتت رال ي،  تتتتتتتتتي حتتتتتتتتت ن اخ بتتتتتتتتتر   راستتتتتتتتت  
 Shamsul et al.,2010  ىتذه الع قت   تي ستو )

ااورا  الميل تتتتت  بميل ز تتتتتي، و عتتتتت   راستتتتت    شتتتتتيى ن ، 
( ال راستت  الوح تت   ال تتي اخ بتتر  ىتتذه الع قتت  ٣١٢٣

 ق  بيست خ ا   ي منطق  الشر  ااوسط واخ بر  الع
ع ن  من الشر ي  المسجل   ي ستو  ااورا  الميل ت  

 ١المصر  
وأظيتتر  ال راستتي  الستتيبق  ال تتي  نيولتت  الع قتت  
بتت ن لجنتت  المراجعتت   و عتت    القتتوا   الميل تت  أن ىنتتي  
ا فتتتتي  لمعظميتتتتي علتتتتي أن ىنتتتتي  ار بتتتتيط بتتتت ن لجنتتتت  
المراجعت  واح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت ،   متتي عتت ا 

ال تي أوضتح   (Shamsul et al.,2010   راست  
انتتتو ال  وجتتت  ار بتتتيط بتتت ن لجنتتت  المراجعتتت  واح متتتيال  
 عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت ، و رجتتتتع ىتتتتذا لطب عتتتت  ال ولتتتت  
الميل ز تتتتت  وال تتتتتي ال  وجتتتتت  نتتتتتتص قتتتتتينوني بيتتتتتي  لتتتتتتز  
الشتتتتتر ي  الميل ز تتتتت  بضتتتتترور  أن   تتتتتوا ر بيتتتتتي لجتتتتتين 
مراجعتت  مستت قل  ذا  خبتتر  ميل تت ،  وأوضتتح   راستت  

 Agrawal and Chadhma,2005)  أن االر بيط
بتت ن لجنتت  المراجعتت  واح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت  
 ١  طل   وا ر عتيملي االست ق   والخبتر  الميل ت  مع تي

و  وقتتع البيحتت  أن لجنتت  المراجعتت  عنتت مي   تتوا ر ليتتي 
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االستتت ق   والخبتتتر  الميل تتت    نيتتتي   تتتون أحتتت  العوامتتت  
 الييمتتتت  ال تتتتي  ستتتتيع   تتتتي  خفتتتت ض عمل تتتتي   عتتتت   
 ١القتتتوا   الميل تتت   تتتي ستتتو  ااورا  الميل تتت  المصتتتر  

ــي يمكــن  شــتقاق فــرة الدراســة االول وبالتــالى ف  ن
 والثانى كما يمى:

       يوجــــــد تــــــاثير معنــــــو  ســــــمبىالفــــــرة األول: 
     ذو داللـــة  حصـــائية بـــين اســـتقلل لجنـــة المراجعـــة

  0و احتماالت قيام الشركة بتعديل القوائم المالية
يوجـــد تـــاثير معنـــو  ســـمبى ذو نى: الفـــرة الثـــا

       داللة  حصـائية بـين الخبـرة الماليـة لمجنـة المراجعـة
 0و احتماالت قيام الشركة بتعديل القوائم المالية

 

دراسات تناولت العلقة بين هيكل الرقابـة  2-2
الداخمية ومدي تأثيرها عمـي عمميـات تعـديل 

 :القوائم المالية
 تت   ر ى  تت  الرقيبتت   نيولتت  الع  تت  متتن ال راستتي  

عمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت  بصتتتف   ال اخل تتت  علتتت 
عيمتت  و تت   ر ضتتع  الرقيبتت  ال اخل تت  بصتتف  خيصتت  

استتت ي     لقتتت   علتتت   ح متتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت .
اخ بتير الع قت   (Pascal et al., 2011   راست  

بتتت ن ى  تتت  الرقيبتتت  ال اخل تتت  واح متتتي   عتتت    القتتتوا   
متتتتتتن ختتتتتت    راستتتتتت  الع قتتتتتت  بتتتتتت ن ال قر تتتتتتر   الميل تتتتتت 

واإل صتتتيح عتتتن عتتت   ونتتتوع نقتتتيط الضتتتع  الجوىر تتت  
لي    الرقيب  ال اخل   واح مي   ع    القتوا   الميل ت ،  
وذلتت  متتن ختت   االع متتي  علتتي ع نتت  متتن الشتتر ي  
المستتجل   تتي ستتو  ااورا  الميل تت  اامر   تت  وبلغتت  

م   واع . ٣١١٦،  ٣١١٥شر   خ   عيمي ٦٢٩
 Ge) ال راستت  علتتي ال صتتن   التتذي ق م تتو  راستت 

and Mc Vay, 2005   ـــق ـــا يتعم ـــاطفيم ـــأنواق نق  ب
الجوهرية لهيكل الرقابة الداخمية والتـي يـتم الضعف 

 أنواق وهي:  9تقسيمها  لي

                          ١( علي مس وي حسي  مح  ٢ 
  ١( مشي   المطيبق ٣ 
                                           ١( ال  ر  ٤ 
  ١( الس يسي  المحيسب  ٥ 
                                ١(  سو ي  نيي   الف ر ٦ 
  ١( االع را  بيإل را ا ٧ 
                                      ١( الفروع ال يبع ٨ 
  ١( اإل ار  العل ي٩ 
  ١( قضي ي ال  نولوج ي٪ 

 

أوضتتتتتتح  ن تتتتتتي   ال راستتتتتت  أن عتتتتتت   نقتتتتتتيط قتتتتتت  و 
الضتتع  الجوىر تتت  لي  تت  الرقيبتتت  ال اخل تت  ال تتتي  تتت   
ال قر تتتتر واإل صتتتتيح عنيتتتتي  تتتتر بط معنو  تتتتي بيح متتتتيال  

أن ز تتي   عتت   أوجتتو و  ١ عتت    القتتوا   الميل تت  للشتتر  
القصتتتتور ونقتتتتيط الضتتتتع  الجوىر تتتت  لي  تتتت  الرقيبتتتت  

القتتتتتتوا   ال اخل تتتتتت   تتتتتتر بط بز تتتتتتي   اح متتتتتتيال   عتتتتتت    
ن نتتتوع نقتتتيط  متتتي أوضتتتح  ن تتتي   ال راستتت  أ ١الميل تتت 

الضتتع  الجوىر تت  لي  تت  الرقيبتت  ال اخل تت  وال تتي  تت   
 تتر بط معنو  تتي بيح متتيال   عتت    القتتوا    عنتتوال قر تتر 
أنتتتتتو عنتتتتت مي   علتتتتت  نقتتتتتيط الضتتتتتع   ح تتتتت ١الميل تتتتت 

الجوىر تت  للرقيبتت  ال اخل تت  بيلجوانتت  المحيستتب   م تت  
 تتترا  بتتتيإل را ا  و ستتتو ي  نيي تتت  االستتت حقيقي  واالع

وال تتتت ج ري الف تتتتر  والس يستتتتي  المحيستتتتب   والمشتتتت قي  
ال متتو لي   تتون الشتتر   أ  تتر اح متتيال  ل عتت    قوا ميتتي 
الميل تتت  مقيرنتتت  بيلشتتتر ي  االختتتري ال تتتي  تتتر بط   يتتتي 
نقيط الضع  الجوىر   بجوان  أخري   ر محيستب   

ر  العل تتتي م تتت  ال تتت ر   والفصتتت  بتتت ن الواجبتتتي  واإل ا
  ١والفروع ال يبع 

متتع  (Ya fang, 2013 ا فقت  ن تتي    راستت  و 
ح تتتتتتت   (Pascal et al., 2011  ن تتتتتتتي    راستتتتتتت  

اخ بتير الع قت  بت ن الرقيبت  ال اخل ت   ااولياس ي    
أن  عتت    القتتوا    وأوضتتح  ١و عتت    القتتوا   الميل تت 
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 ع بتتر و الميل تت   نشتت  بستتب  مشتتي   الرقيبتت  ال اخل تت ، 
قيب  ال اخل   ىي خط ال  يع ااو  لجتو   ال قتير ر الر 

أوضتتح  ال راستت  أن ال راستتي  الستتيبق   متتي  .الميل تت 
 جيىل  أن الرقيب  ال اخل   ليي مس و ي  مخ لف  متن 
الجو   وبيل يلي   ن ىذا   ر ت  عل تو  ت   را  مخ لفت  
. علتتتي الشتتتر ي  ال تتتي قيمتتت  ب عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت 

علتتتتي ع نتتتت  متتتتن الشتتتتر ي  ال تتتتي  ال راستتتت  واع متتتت  
( شتتتر   ختتت   ٥١٤قيمتتت  ب عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت   

 ١ ٣١١٦وح ي  ٣١١٥الف ر  من 
عمل تتتي   عتتت     زا تتت  وأوضتتتح  ن تتتي   ال راستتت  

  القتتتوا   الميل تتت  متتتع انخفتتتيض جتتتو   الرقيبتتت  ال اخل تتت 
علتتتي  الشتتتر ي  ال تتتي لتتت  يي مشتتتي   وقصتتتور متتتي أن 

ل  يي  ع       ون   مس وي ب    الرقيب  للشر     
 ل  الشتر ي  ال تي  ع ي القوا   الميل   أ  ر مقيرن  م

 ١محتت  لتت  يي مشتتي   وقصتتور علتتي مستت وي حستتي  
ال راستت  أن ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت   أوضتتح وبيل تتيلي 

   تتتتي ا  شتتتتي  ومنتتتتع حتتتت و  ااخطتتتتي   ع بتتتتر ميمتتتتي
وبيل يلي   ن ضع  جو   الرقيب  ال اخل    ت  ي  لتي 

متتتتن ختتتت   متتتتيال   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت  ز تتتتي   اح 
بت ن جتو   الرقيبت  ال اخل ت   االر بيط الستلبي والمعنتوي

 ١وعمل ي   ع    القوا   الميل  
 ( Ling et al ., 2015 واست ي     راست    

اخ بتير الع قتت  بت ن  عتت   مترا   عتت    القتوا   الميل تت  
وضتتع  ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت ، اع متتي  ا علتتي ع نتت  

شتتتر   أمر   تت  متتتن ختتت    ٢٩٧٣مل    ونتتت  متتنشتتي
مقيرنتت   قتتير ر الرقيبتت  ال اخل تت  ليتتذه الشتتر ي  ختت   

  ١ ٣١٢٣وح    ٣١١٥الف ر  من 
 

وأوضح  ن ي   ال راست  أن الشتر ي  ال تي لت  يي 
ضع  وقصور  ي ى    الرقيب  ال اخل     ون أ  ر 
اح متتتيال  ل عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت  للع  تتت  متتتن المتتترا  

رنتتت  ب لتتت  الشتتتر ي  ال تتتي لتتت س لتتت  يي ضتتتع   تتتي مقي

وأوضتح  ال راست  أن  قتير ر  ١ى    الرقيب  ال اخل  
الرقيبتتت  ال اخل تتت   متتت ني ب نتتتذار مب تتتر ب لتتت  المشتتتي   
المحيستتتتب   ال تتتتي  تتتت  ي  لتتتتي  عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت  

  ١للشر ي 
 

و   تتت  ن تتتي   ال راستتت  علتتتي أىم تتت  الحيجتتت   لتتتي 
  بتتتتيع متتتتني  استتتتت بيقي لتتتتربط  عتتتتت    القتتتتوا   الميل تتتتت  
بضتتتتع  وقصتتتتور ى  تتتت  الرقيبتتتت  ال اخل تتتت ، وبيل تتتتيلي 
 لقتتي  الضتتو  علتتي أىم تت   صتتم   الضتتميني  ال ي  تت  
متتن اإلجتترا ا  المنيستتب  ال تتي  حقتت  الرقيبتت  ال اخل تت  

  القتتتتتوا   الفعيلتتتتت  ل جنتتتتت  أو  خفتتتتت ض  رصتتتتت   عتتتتت  
الميل تتت ،  ح تتت  أن  عتتت    القتتتوا   الميل تتت  للع  تتت  متتتن 
المتتتتتترا   م تتتتتتن  جنبتتتتتتو  ذا  ينتتتتتت  ىنتتتتتتي   جتتتتتترا ا  
 صح ح   لمشي   وقضي ي الرقيب  ال اخل   بعت  المتر  

    ١ااولي ل ع    القوا   الميل  
وبنتتتي  علتتت  ميستتتب    ضتتتت للبيحتتت  متتتن  حل تتت  

الع قتتت  بتتت ن ن تتتي    ال راستتتي  الستتتيبق  ال تتتي  نيولتتت  
ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت  ومتت ي  تت   ره علتتي اح متتيال  
 عتتت    القتتتوا   الميل تتت  أنيتتتي ر تتتز   تتتي اخ بتتتير ىتتتتذه 
الع قتتتت  علتتتتي ااستتتتوا  الميل تتتت  الم ق متتتت  وبيل ح  تتتت  
الشر ي  المسجل   ي سو  ااورا  الميل   اامر     
، وبيل تتتتيلي  تتتت ن ىنتتتتي  نقتتتتص واضتتتتت  تتتتي ال راستتتتي  

ع قتتت   تتتي ااستتتوا  الميل تتت  ااختتتر  الخ بتتتير ىتتتذه ال
   ١بخ   السو  االمر  ي

تتي أن ىنتتتي  ا فتتي  ليتتتذه   متتي أ ضتتت للبيحتتت  أ ض 
ال راسي  علي أن ى    الرقيب  ال اخل    ر بط بش   
معنتتوي بيح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت ، وأن وجتتو  
قصتتور ومشتتي    تتي ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت   ز تت  متتن 

 ١عتتت    القتتتوا   الميل تتت  والع تتتساح متتتيال  عمل تتتي   
 مي أ ضت للبيح  أنو علتي التر   متن قلت  ال راستي  
ال تتتتي  نيولتتتت  الع قتتتت  بتتتت ن ى  تتتت  الرقيبتتتت  ال اخل تتتت  
واح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت   ال أنيتتي  م تتز   تتي 



 .....الشركة على احتماالت قيام الشركة بتعديل قوائمها الماليةب المرتبطة خصائصتأثير ال          محمد مصطفى محمد الغول/ أ

13 
 

 ح  تتتت  أنتتتتواع القصتتتتتور والمشتتتتي   المر بطتتتت  بي  تتتتت  
 عت     الرقيب  ال اخل ت  ومت ي     رىتي علتي اح متيال 

 Pascal et al)القتتوا   الميل تت ،  ذ  رقتت   راستت 
( بتتتتت ن نتتتتتوع ن Yafang,2013و راستتتتت    (2011,.

من المشي    ي ى  ت  الرقيبت  ال اخل ت  وىمتي مشتي   
مر بطتتتتتت  بيلجوانتتتتتت  المحيستتتتتتب   م تتتتتت  االستتتتتت حقيقي  
و وق  تي  االع تترا  بتتيإل را ا  و ستو ي  نيي تت  الف تتر  

و طب تتتتت  الس يستتتتتي   وال تتتتت ج ر ال متتتتتو لي والمشتتتتت قي 
المحيستتتتب  ، و تتتتذل  ىنتتتتي  نتتتتوع لختتتتر متتتتن المشتتتتي   
المر بطتتتت  بي  تتتت  الرقيبتتتت  ال اخل تتتت  م علتتتت  بيلجوانتتتت  
  تر المحيستتب   م تت  ال ت ر   والفصتت  بتت ن الواجبتتي  

   ١والفروع ال يبع  للشر   واإل ار  العل ي
 

و  ف  البيح  مع مي  وصل   ل و ىذه ال راستي  
يبتتتت  ال اخل تتتت   ع بتتتتر متتتتن  تتتتي أن ضتتتتع  ى  تتتت  الرق

ااستتتبي  ااسيستتت   ال تتتي  ستتتيع   تتتي ز تتتي   عمل تتتي  
 عتت    القتتوا   الميل تت  للشتتر ي  خيصتت  عنتت مي  تتر بط 
ذلتتت  الضتتتع   تتتي ى  تتت  الرقيبتتت  ال اخل تتت  بيلجوانتتت  
المحيستتتب   وذلتتتت  بيلمقيرنتتتت  بيلجوانتتت  ااختتتتر    تتتتر 

 Ling et) المحيسب   .  مي   ف  البيح  مع  راس  
al .2015)    ي أن ع   معيلج  وح  مشي   ى  ت 

الرقيب  ال اخل    ت  ي  لتي   ترار مترا   عت    القتوا   
       ١الميل  

 

و خلص البيح  ممي سب   لت  أنتو علتي التر     
متتتن قلتتت  ال راستتتي  ال تتتي  نيولتتت  الع قتتت  بتتت ن  عتتت    
القتتوا   الميل تت  وى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت   ال أنيتتي   فتت  

ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت  متتن ااستتتبي   تتي أن ضتتع  
ااسيستتت   ال تتتي  ستتتيع   تتتي ز تتتي   اح متتتيال   عتتت    
القتوا   الميل ت  للشتر ي  خيصت  عنت مي   علت  ضتع  
ى  تتتتت  الرقيبتتتتت  ال اخل تتتتت  بيلجوانتتتتت  المحيستتتتتب   م تتتتت  
االستتتتتتتتتت حقيقي  و وق  تتتتتتتتتتي  االع تتتتتتتتتترا  بتتتتتتتتتتيإل را ا  
و ستتو ي  نيي تت  الف تتر  و طب تت  الس يستتي  المحيستتب   

المش قي  وال مو   ال  ج ري وذل  بيلمقيرنت  بجوانت  و 
الضع  ااختر  المر بطت  بيلجوانت    تر المحيستب   
م تت  ال تت ر   والفصتت  بتت ن الواجبتتي  والفتتروع ال يبعتت  
للشتتتر   واإل ار  العل تتتي. وبيل تتتيل    نتتت   م تتتن  شتتت قي  

  رض ال راس  ال يل   مي  ل :
 

يوجد تاثير معنو  ايجابى ذو داللة  الفرة الثالث:
 حصـــــائية بـــــين ضـــــعف هيكـــــل الرقابـــــة الداخميـــــة 

 0واحتماالت قيام الشركة بتعديل القوائم المالية
دراســـــات تناولـــــت العلقـــــة بـــــين  2-3

لل مجمــس اادارة ومــدي تــأثير  قاســت
 :عمي عمميات تعديل القوائم المالية

 ,.Huang et al) نيولت  الع  ت  متن ال راستي      

2011) ،   Shamsul et al.,2010  ،)(Beasley 
et al., 1996)     ،Agrawal et al.,2005 ،)   

  William et al. 2012 ) ،  (Lawrence et al., 
اخ بير الع قت  بت ن است ق   مجلتس اإل ار    (2012

   .  وم ي     ره علي عمل ي   ع    القوا   الميل  
( Huang أوضتتتح  بعتتتض ال راستتتي   لقتتت    

et al.,2011) ،) (Beasley et al.,1996،  
Lawrence et al.,2012)    أن ىنتتتي  ع قتتت

و عتتتت    القتتتتوا    اإل ار ستتتتلب   بتتتت ن استتتت ق   مجلتتتتس 
 لمتتتتي  لمتتتي  حستتتن استتت ق   مجلتتتس اإل ار     الميل تتت 

وبيل تتتتتتيلي  خفتتتتتت ض  ، لتتتتتتي ز تتتتتتي    في  تتتتتتو أ ي ذلتتتتتت 
  ١عمل ي   ع    القوا   الميل  

 

 (Huang et al., 2011  اى متتت   راستتت  و 
بيخ بتتتير  تتت   ر استتت ق   مجلتتتس اإل ار    حتتت  لل تتتي  
حو م  الشر ي  علي اح ميال   ع    القوا   الميل   
 تتي الشتتر ي  الصتت ن   بيتت    تتو  ر  ل تت  علتتي  ور 
مجلتتتتس اإل ار    حتتتت  لل تتتتي  حو متتتت  الشتتتتر ي   تتتتي 

وأوضتتح  ١ عز تتز و حستت ن جتتو   المعلومتتي  الميل تت 
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بتتتتتتر العنصتتتتتتر ن تتتتتتي   ال راستتتتتت  أن مجلتتتتتتس اإل ار   ع 
ااسيستتي  تتي لل تتي  حو متت  الشتتر ي  والتتذي   نتتيو  

أن و مستتتتت ول ي  ضتتتتتمين جتتتتتو   المعلومتتتتتي  الميل تتتتت ، 
مجلتتس اإل ار  التتذي  نطتتوي علتتتي نستتب  مر فعتت  متتتن 

  جعتت المت  ر ن وااعضتتي  المست قل ن   تتر ال نف تذ  ن 
معتتت   الغتتتش واالح  تتتي   تتتي ال قتتتير ر الميل تتت  أقتتت  ، 

التذ ن  ن  ي مجلتس اإل ار  ح   أن الم  ر ن المس قل
  س ط عونع ق  أو صل  ب  ار  الشر    ال  وج  لي 
بموضتوع   ورقيبت    ار  الشتتر ي   لرا يتت ال عب تر عتن 

وعتتتتت و  علتتتتتي ذلتتتتت   تتتتت ن ىتتتتت ال  المتتتتت  ر ن  .بفعيل تتتتت 
المس قل ن من الخير  لتن  ختيطروا بستمع ي  الخيصت  

 ي   ، بيإلضتتي    لتتي أن لتت تمتتع   ار  الشر تت ال  واط تتو 
 جير  وخبرا   ن    سيى   تي  حست ن لل تي  عمت  
الشتتتتتتتر   ، وبيل تتتتتتتيلي   لمتتتتتتتي ار فعتتتتتتت  نستتتتتتتب  ىتتتتتتت ال  
ااعضتتتتتتي   اختتتتتتت  مجلتتتتتتس اإل ار   لمتتتتتتتي انخفضتتتتتتت  

  ١اح ميال   ع    القوا   الميل   للشر ي 
 

 راستتتتتت   الن تتتتتتي   الستتتتتتيب  أ تتتتتت   علتتتتتتيلقتتتتتت  و    
 Beasley et al ., 1996 )   وال تي  نيولت   راست

 القتتتتوا  الشتتتتر ي  ال تتتتي لتتتت  يي أخطتتتتي  محيستتتتب    تتتتي 
الميل تتتت  ومطيلبتتتت  ى  تتتت  ستتتتو  المتتتتي  ليتتتتذه الشتتتتر ي  

وقتتت  استتت ي    ىتتتذه ال راستتت   .ب عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت 
االخ بتتتتتير ال جر بتتتتتي ل تتتتت   ر وجتتتتتو  نستتتتتب   ب تتتتتر  متتتتتن 
ااعضتتي  الختتيرج  ن المستت قل ن  اختت  مجلتتس اإل ار  

  وجتتتو  أخطتتتي  محيستتتب    تتت  ي بعتتت  علتتتي اح متتتيال
  ١ذل  ل ع    القوا   الميل  

 

وأوضتتتح  ن تتتي   ال راستتت  وال تتتي اع متتت   علتتتتي 
شتتتر   بيتتتي أخطتتتي  محيستتتب   و  ٨٦ع نتتت  م ونتتت  متتتن

شتتر   أختتتري أمر   تتت  ال  نطتتوي قوا ميتتتي الميل تتت   ٨٦
علتتتي أخطتتتي  محيستتتب   وذلتتت  ختتت   الف تتتر  متتتن عتتتي  

أستتتتتتتتتلو   . وبيستتتتتتتتت خ ا ٢٪٪٢وح تتتتتتتتت  عتتتتتتتتتي  ٩١٪٢
االنح ار اللوجست ي الم عت    وصتل  ال راست   لتي أن 

الشتتتر ي  ال تتتي ال وجتتت  لتتت  يي أخطتتتي  محيستتتب    تتتي 
القتتتتوا   الميل تتتت  لتتتت  يي نستتتتب  مر فعتتتت  متتتتن ااعضتتتتي  
الختتتتيرج  ن المستتتت قل ن مقيرنتتتت  ب لتتتت  الشتتتتر ي  ال تتتتي 
لتت  يي أخطتتتي  محيستتب    تتتي قوا ميتتي الميل تتت  ومطيلبتتت  

شتتتتر ي  ب عتتتت    قوا ميتتتتي ى  تتتت  ستتتتو  المتتتتي  ليتتتتذه ال
     ١الميل  
تي أن مل  ت  ىت ال     وأوضح  ن ي   ال راس  أ ض 

ااعضتتي  بيلشتتر   وطتتو    تتر  عمليتت   اختت  مجلتتس 
  ار  الشتتر   بيإلضتتي    لتتي  تتول ي  العمتت   تتي الع  تت  
من مجتيلس اإل ارا  بيلشتر ي  ااختر   ليتي عوامت  
 ستتتتتيع   تتتتتي وجتتتتتو  أعضتتتتتي  مجلتتتتتس   ار  مستتتتت قل ن 

ض من اح ميال  وجتو  ااخطتي  المحيستب    تي  خف
القتتوا   الميل تت  وبيل تتيلي  خفتتض متتن اح متتيال   عتت    
القتتتتوا   الميل تتتت . لتتتتذل  أ ب تتتت  ال راستتتت  وجتتتتو  ع قتتتت  
ستتتتتلب   معنو تتتتت  بتتتتت ن نستتتتتب  أعضتتتتتي  مجلتتتتتس اإل ار  
المستتتتت قل ن متتتتتن الختتتتتير  واح متتتتتيال  وجتتتتتو  أخطتتتتتي  

الميل تت   محيستتب    تت  ي بعتت  ذلتت   لتتي  عتت     القتتوا  
  ١للشر ي 
 Lawrence et al.,2012) (اخ لف   راس  و  

حيولت  ال وستع  تي  أنيتيعن   رىي من ال راسي   ي 
علتتتتي   تتتت   ره عر تتتت  استتتت ق   مجلتتتتس اإل ار  ومتتتت ي 

 قتت   نيولتت  الع  تت   ١اح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت 
متتتن ال راستتتي  ال ر  تتتز  تتتي  عر تتت  استتت ق   مجلتتتس 
اإل ار  علتتي عتتت   وجتتتو  ع قتتت  عي ل تتت  أو ميل تتت  متتتع 

  (Lawrence et al.,2012) اإل ار   ال أن  راست  
حيولتت  ال وستتع  تتي ذلتت  ال عر تت  متتن ختت    ضتتي   

 حقت  واشتير  الت  انتو عنصر ال نو تع بت ن الجنست ن 
 والمز تتتتت  متتتتتن االستتتتت ق   لمجلتتتتتس اإل ار ، ح تتتتت  أنتتتتت

 ستتتتتتتيع  علتتتتتتتي  نتتتتتتتيو  الحلتتتتتتتو  المخ لفتتتتتتت ، و ستتتتتتتي  
 ١اال صتتتتتتي ، وبيل تتتتتتيلي ز تتتتتتي   نشتتتتتتيط مجلتتتتتتس اإل ار 

 راستت  اخ بتتتير  تت   ر أحتتت  أشتت ي  ال نتتتوع الاستت ي    و 



 .....الشركة على احتماالت قيام الشركة بتعديل قوائمها الماليةب المرتبطة خصائصتأثير ال          محمد مصطفى محمد الغول/ أ

15 
 

 تتتتتتي مجلتتتتتتس اإل ار  علتتتتتت  اح متتتتتتي   عتتتتتت    القتتتتتتوا   
أن ىنتتتتتي   ا  رضتتتتت وعلتتتتت  وجتتتتتو ال ح  تتتتت   ١الميل تتتتت 

ع قتتتت  ار بتتتتيط ستتتتلب   بتتتت ن وجتتتتو  العنصتتتتر النستتتتي ي 
   اختت  مجلتتس اإل ار  واح متتي   عتت    القتتوا   الميل تت 

  وا    رض ال راس  مع أن وجو  العنصر النستي ي و 
 اخ  مجلس اإل ار   ستيى  و عتزز متن قت ر  المجلتس 

 تتتي   ح تتت  أوضتتتح  ن  علتتت  مراقبتتت  ال قتتتير ر الميل تتت 
الع  تتت  متتتن البحتتتو   تتتي علتتت  التتتنفس واالج متتتيع أن 
المجموعتتتي  ال تتتي  نطتتتوي علتتت   نتتتوع بتتت ن الجنستتت ن 

وبش   أ  تر  ح  ت ا     ز ا    يي  عيل   صنع القرارا 
 تتتت ن وجتتتتو  العنصتتتتر النستتتتي ي  اختتتت  مجلتتتتس اإل ار  

 والتتتتذي خلتتتت  نتتتتوع متتتتن ال نتتتتوع  اختتتت  مجلتتتتس اإل ار  
   ستتتيع  علتتت   خلتتت  م تتتز  لعمل تتت  صتتتنع القتتترار ح تتت

 نتتتتتتوع الحلتتتتتتو  للميتتتتتتي  و تتتتتتذل   تتتتتت  ي  لتتتتتت   حف تتتتتتز 
المنيقشتتي  الجميع تت  والوصتتو   لتت  منيقشتتي   عيلتت  

 ١وبيل يلي ا خيذ قرارا  ذا  جو   أعل 
 

 Lee)اوضتتتح   راستتت   تتت  متتتن  علتتت  الع تتتس

and Farh, 2004)     Pelled et al., 1999  )
  Hambrick et al., 1996  )(Cady and 

Valentine, 1999   Eagly et al., 1992 )  
     وجو  العنصر النسي ي  اخ  مجلس اإل ار  أن 

 قلتت  متتن  ميستت  التت   تت خر  تت  عمل تت  ا ختتيذ القتترار و 
و  تتتر    ضتتتع المجموعتت  واال صتتتي    متتتي ب تتتني  ممتتتي 

 .صنع القرارا عمل   
  ف تت   تت   ر  منيقشتت محتتور اى متتي  ال راستت   و تتين

وجو  العنصر النسي ي  من خ   وجتو  امترأ  واحت   
علتتتتت  ااقتتتتت   اختتتتت  مجلتتتتتس اإل ار ( علتتتتت   مستتتتت و  

ومتتتت    تتتت   ر ذلتتتت   الرقيبتتت  والم يبعتتتت  لمجلتتتتس اإل ار 
والخ بتير  ترض  عل  اح ميال   ع    القوا   الميل  .

شتتتر    ٣٨٩متتتن االستتت عين  بع نتتت  م ونتتت البحتتت   تتت  
الميل   من خ   االع مي  عل   قيم  ب ع    قوا ميي

ال قير ر الصي ر  من م    المحيسب  الح تومي العتي  
ع نتتت  رقيب تتت     تتتو ن متتتي  تتت     تتتي الوال تتتي  الم حتتت  

شتتتر   ول تتتن لتتت   قتتت  ب عتتت     ٣٨٩م ونتتت  أ ضتتتي  متتتن
 ااولتيقوا ميي الميل   وىذه الع ن  م طيبق  مع الع نت  
متن و  ،ي من ح   ال وار خ والحج  ومراجعي الحستيب

 من   الحج مراجع   ب ر  لشر ي ح   م   ان مي ي  
وذلتت    و تتذل  مجتتي  الصتتنيع  ( Big:4) نوع تت  التتت

للست طر  علتت  العوامتت  ااختتر  ال تتي  تت  ر  تتي  عتت    
  .القوا   الميل  

وأوضتتتتح  ن تتتتي   ال راستتتت  أن ال نو تتتتع لتتتتو  وا تتتت  
  حق ق تتت  متتتتن ختتت   ز تتتتي    عيل تتت  حو متتتت  الشتتتتر ي 

أن وجو  اإلني   اخ  مجلتس اإل ار  ح   أوضح  
   ي  ل  مز   متن الرقيبت  الفعيلت  وبيل تيلي انخفتيض 

أن  عتت    القتتوا       ذاح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت 
الميل تتتتت   نبتتتتتع متتتتتن الخطتتتتت  أو الغتتتتتش و تتتتتي أي متتتتتن 
الحتتتتيل  ن  تتتت ن الخطتتتت  والغتتتتش  نبتتتتع متتتتن عتتتت    في تتتت  

القتتوا   يتتي ل لتت  اال  راضتتي  ال تتي  قتتو  عل  االستت جيب 
و تتتتي م تتتت  ىتتتتذه اامتتتتور   تتتتون ال نتتتتوع بتتتت ن   الميل تتتت 

 المز تت الجنستت ن  تتي مجلتتس اإل ار  متت  ر متتن ختت   
وبيل يلي   تون ىنتي    من ال ش     ي الوضع الراىن
متتتن ختتتت     ونقيشتتتي عمل تتت  صتتتنع قتتترار أ  تتتتر  تتت اوال

 قوا  قضي ي الم علق  بتيللل المز   من المنيقشي  الفعيل 
  العمل تتتتتتتتتي  و فيصتتتتتتتتت   ال قتتتتتتتتت  را  الميل تتتتتتتتت  ون تتتتتتتتتي 

 وأرا    و عل قتتتتتتتي قيستتتتتتت حقيالمحيستتتتتتتب   الييمتتتتتتت  واال
 ١المراجع ن

وا  شتتتتف  ال راستتتت  أن ىنتتتتي  انخفتتتتيض جتتتتوىري 
ومعنتتتوي  تتتي اح متتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت   تتتي ظتتت  
وجتو  علت  ااقت  عنصتر نستي ي واحت   اخت  مجلتس 

ح   أن المجلس الج   ىتو التذي   تون لت     اإل ار 
الفضتتو  إل تتير  المز تت  متتن ااستت ل  وال عمتت    وضتتيأع

عنتتت مي ذلتتت   تتتي القضتتتي ي الييمتتت  والمعقتتت   و  حتتت   
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  تتتتتون ىنتتتتتي   نو تتتتتع بتتتتت ن الجنستتتتت ن  اختتتتت  مجلتتتتتس 
  ١اإل ار 

وعلي ع س ن ي   ال راسي  السيبق  أوضتح   راست  
 Agrawal)( و Shamsul et al ., 2010من      

et al ., 2009)    وWilliam et al ., 2012  )
انتتو ال  وجتت   متت  ار بتتيط بتت ن استت ق   مجلتتس اإل ار  

  ١ ع    القوا   الميل    واح ميال
 

  (Shamsul et al.,2010)  نيول   راس  وق  
اخ بتتتتير  تتتت   ر استتتت ق   مجلتتتتس اإل ار    حتتتت  لل تتتتي  
حو متت  الشتتر ي  علتتي اح متتي   عتت    القتتوا   الميل تت  

المستتتتجل   تتتتي بتتتتيل طب   علتتتتي ع نتتتت  متتتتن الشتتتتر ي  
 ح ت  عتي ٣١١٣ عي  بورص  ميل ز ي خ   الف ر  من

وأوضتتتتتتتتح  ن تتتتتتتتي   ال راستتتتتتتت  أن استتتتتتتت ق    ١٣١١٦
 مجلس اإل ار  واز واج   العم  للم  ر ن ال نف تذ  ن ال

و م ن  فست ر ذلت  علتي   ر بط ب ع    القوا   الميل   
أستتتتتتيس عتتتتتت    عيل تتتتتت  استتتتتت ق   مجلتتتتتتس اإل ار   تتتتتتي 

ىتتتتتتذا   فتتتتتت  متتتتتتع الع  تتتتتت  متتتتتتن و   الشتتتتتتر ي  الميل ز تتتتتت 
ال راستتتتي  الستتتتيبق  ال تتتتي  نيولتتتت  الشتتتتر ي  الميل ز تتتت  
ح تتتتتتت  أن استتتتتتت ق   مجلتتتتتتتس اإل ار   تتتتتتتي الشتتتتتتتر ي  
الميل ز   ال  عبر عن الخبر  وال قظ  وال ق  والصترام  

 ق صتتتتتر التتتتت ور الر  ستتتتتتي  ل تتتتتتنو    تتتتتي رقيبتتتتت  اإل ار 
للمتتتتت  ر ن المستتتتت قل ن  تتتتتي الشتتتتتر ي  الميل ز تتتتت  علتتتتتي 

بتتتت ال متتتتن رقيبتتتت   بتتتتهرا ي  ووجيتتتتي  نظتتتترى المشتتتتير   
  ١اإل ار 

 

مع  (Agrawal et al., 2005  وا فق   راس  
 تتي أنتتو ال  (Shamsul et al.,2010   راستت  

 وجتت  ار بتتيط بتت ن استت ق   مجلتتس اإل ار  واح متتيال  
ال  وجتت   تت   ر الستت ق      انتتو عتت    القتتوا   الميل تت 

ول تتن   مجلتتس اإل ار  عنتت مي   تتون م غ تتر قتتي   بذا تتو
  ون اس ق   مجلس اإل ار   عي   تي  خفت ض  ح  

عيمت   وجو اح ميال   ع    القوا   الميل   ال ب  من 

ىي  وىو  وا ر الخبر  الميل   ال زم  اعضي  مجلس 
ور اإل ار   تتتتتي ىتتتتتذه الحيلتتتتت    تتتتتون لمجلتتتتتس اإل ار   
  ١ عي   ي  خف ض اح ميال   ع    القوا   الميل  

 

وبنتتتي  علتتت  ميستتتب    ضتتتت للبيحتتت  متتتن ختتت   
عرض ن ي   ال راسي  السيبق  أن ىنتي   عتيرض  ت  
ن تتتتي   ىتتتتذه ال راستتتتي  حتتتتو   تتتت   ر استتتت ق   مجلتتتتس 

و تتتتري اال ار  علتتتت  عمل تتتتي   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت . 
 ور  عتتي  بتت  قتتو البيحتت  أن استت ق   مجلتتس اإل ار  

يامر  تت   تي  خفت ض اح متتيال   عت    القتتوا   الميل ت 
ال   علتتت   قتتتط بتتتت ن استتت ق   مجلتتتس اإل ار   ضتتتتمن 
ع   وجو  ع قي  اق صتي    أو ميل ت  أو عي ل ت  متع 

 ستتتيع  علتتتي  حق تتت  رقيبتتت   عيلتتت   ممتتتي  ار  الشتتتر   
تتتتتتي  علتتتتتتي   ار  الشتتتتتتر   بتتتتتتيلموقع  ول نتتتتتتو   علتتتتتت  أ ض 

ح تتت    عضتتتو مجلتتتس اإل ار التتتوظ في التتتذي  شتتتغلو 
 عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت  علتتتتي الموقتتتتع التتتتوظ في   تتتت  ر

لعضو مجلس اإل ار   اخ  الشر   من خت   ار فتيع 
اح متتيال  التت وران اعضتتي  مجلتتس اإل ار   تتي حيلتت  

 عت    القتوا   الميل ت    متي  ت  ر   ع    القتوا   الميل ت 
علتتتتي  قتتتت ان أعضتتتتي  مجلتتتتس اإل ار   م ين تتتت  شتتتتغ  

ممي  عت   ،ص   ي مجيلس   ارا  لشر ي  أخريمني
من ال وا ع الييمت  اعضتي  مجلتس اإل ار  المست قل ن 
ل خفتت ض اح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت  متتن ختت   

  ١ حق   مز   من الرقيب  الفعيل 
 

 مي   ضت للبيحت  متن  حل ت  ن تي    ال راستي   
الستتتيبق  ال تتتي  نيولتتت  الع قتتت  بتتت ن استتت ق   مجلتتتس 
اإل ار  واح ميال   ع    القوا   الميل   أن معظ  ىذه 
ال راستتتي  قتتت  ر تتتز  علتتتي ااستتتوا  الميل تتت  الم ق متتت  
ب نمي ر تز القل ت  منيتي علت  االستوا  النيشت   ، ح ت  

بتتتير ىتتتذه الع قتتت   تتتي استتت ي    بعتتتض ال راستتتي  اخ 
 William et) م ت ستو  ااورا  الميل ت  اامر   ت  

al .,2012) (، Beasley et al  .,1996  ،)

Lawrence et al .,2012)  ،)(Dalia et al 
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.,2009)  ،) (Agrawal and Chadha,2005 ١ 
 (Huang et al.,2011) تتي حتت ن اخ بتتر   راستت  

ىتتذه الع قتت   تتي ستتو  ااورا  الميل تت  بشتتنغييي  تتي 
خ بتتتر   راستتت    ,.Shamsul et al)الصتتت ن، وا 

 ق  اخ بتر  ىتذه الع قت   تي ستو  ااورا    (2010
وبيل تتتتتيلي  تتتتتري البيحتتتتت  أن ىنتتتتتي   ١الميل تتتت  بميل ز تتتتتي

نقص  ي ىذه ال راسي  الخ بير ىتذه الع قت  خيصت  
  ١ ي  و  الشر  ااوسط

 

تتتتي أن ىنتتتتي  اختتتت         متتتتي أ ضتتتتت للبيحتتتت  أ ض 
        تتتتتتي ن تتتتتتي   ىتتتتتتذه ال راستتتتتتي ، ح تتتتتت  ا فقتتتتتت  الع  تتتتتت  

       (،Huang et al.,2011  متتتتتتتتن ال راستتتتتتتتي  م تتتتتتتت  
  Beasley et al.,1996  ، )(Lawrence et 

al.,2012)    ،Dalia et al.,2009 ) علتتي أن
ىنتتتتي  ار بتتتتيط معنتتتتوي بتتتت ن استتتت ق   مجلتتتتس اإل ار  
واح ميال   ع    القوا   الميل  ،  ذ  ت  ي المز ت  متن 
استتتت ق   مجلتتتتس اإل ار  متتتتن ختتتت   وجتتتتو  أعضتتتتي  
ومتتتتت  ر ن متتتتتن الختتتتتير    تتتتتوا ر ليتتتتت  الخبتتتتتر  الميل تتتتت  
والمحيستتتتتب    لتتتتتي  خفتتتتت ض عمل تتتتتي   عتتتتت    القتتتتتوا   

 راستتتتتتتتت  ومتتتتتتتتتن جينتتتتتتتتت  لختتتتتتتتتر أشتتتتتتتتتير   ١الميل تتتتتتتتت  
 Agrawal and Chadha,2005)  لتتي أنتتو ال 

 وجتت  ار بتتيط بتت ن استت ق   مجلتتس اإل ار  واح متتيال  
 عتت    القتتوا   الميل تت ، انتتو ال  وجتت   تت   ر الستت ق   
مجلتتتس اإل ار  عنتتت مي   تتتون م غ تتتر مستتت ق   ، وح تتتي 
  تتتتون استتتتت ق   مجلتتتتتس اإل ار   عتتتتتي   تتتتتي  خفتتتتت ض 

البت  متن  توا ر عيمت   اح ميال   ع    القتوا   الميل ت 
ىتتتي ،  وىتتتو  تتتوا ر الخبتتتر  الميل تتت  بجينتتت  االستتت ق   

  ١لمجلس اإل ار 
 

 (Shamsul et al., 2010) مي أوضح   راست 
أنتتتتتتو ال وجتتتتتت  ار بتتتتتتيط بتتتتتت ن استتتتتت ق   مجلتتتتتتس اإل ار  
واح ميال   ع    القوا   الميل ت  و  رجتع ىتذا لطب عت  

 William et) ال ول  الميل ز  ،  ذل  أوضح   راس 

al.,2012)  أن  تتت   ر استتت ق   مجلتتتس اإل ار  علتتتي
 خفتت ض عمل تتي   عتت    القتتوا   الميل تت    وقتت  علتتي 
ش   الع ق  مع لل ي  حو م  الشر ي  ااخر    ذا 
 ينتتتت  ع قتتتت    يمل تتتت   ظيتتتتر  ور استتتت ق   مجلتتتتس 
اإل ار   تتي  خفتت ض اح متتيال   عتت    القتتوا   الميل تت ، 

  مجلتتس ب نمتتي  ذا  ينتت  الع قتت   بي ل تت   تت ن استت ق 
اإل ار  لت س بيلضترور   ت  ي  لتي  خفت ض اح متتيال  

  ١ ع    القوا   الميل  
 

و ري البيح  أنتو علتي التر   متن اخت    ن تي   
ىتتتتتذه ال راستتتتتي  حتتتتتو   ور استتتتت ق   مجلتتتتتس اإل ار  
ومتت ي  تت   ره علتتي عمل تتي   عتت    القتتوا   الميل تت ،  ال 
أن ن تتي   ىتتذه ال راستتي    فتت   تتي مضتتمونيي  تتي أن 
استتتت ق   مجلتتتتس اإل ار  و تتتتوا ر الخبتتتتر  الميل تتتت  ليتتتتذا 
المجلتتتس بيإلضتتتي    لتتتي ال  يمتتت  متتتع لل تتتي  حو متتت  
الشتتر ي  ااختتر  و تترض ال ولتت  والي  تتي  ال نظ م تت  
المستتت ول   اختتت  ال ولتتت  للع  تتت  متتتن القتتتوان ن واللتتتوا ت 
والمعتتتي  ر ال تتتي  ستتتيع  مجلتتتس اإل ار   تتتي أ ا   وره 

نف ذ تت ، وأن  تت  ىتتذه العوامتت  الرقتتيبي علتتي اإل ار  ال 
مج معتتت   تتت  ي  لتتتي ال خفتتت ض متتتن عمل تتتي   عتتت    

 متتتي  تتتري البيحتتت  أن ىتتتذه ال راستتتي  ١القتتتوا   الميل تتت 
اخ لف   ي ش   الظرو  المح ط  بيس ق   مجلس 
اإل ار  ول نيي ا فق   ي المضتمون المتر بط بيست ق   

تتتتتي أن استتتتت ق   مجلتتتتتس  ١مجلتتتتتس اإل ار  و تتتتتري أ ض 
عمتت  علتتي  خفتت ض اح متتيال   عتت    القتتوا   اإل ار   

الميل   من زاو   أخري   علت  بتيلموقع التوظ في التذي 
 شغلو عضو مجلس اإل ار  ان  ع    القوا   الميل ت  
   ر علي الموقع الوظ في لعضتو مجلتس اإل ار  متن 
ختتت    قتتتت ان أعضتتتي  مجلتتتتس اإل ار   م ين تتت  شتتتتغ  

ر ي  منيصتتت  أختتتري  تتتي مجتتتيلس   ارا  أختتتري لشتتت
، ( Suraj ,2005 راس   أخري وىو مي أ    عل و 

وبيل تتتتيلي  ع بتتتتر ىتتتتذا متتتتن التتتت وا ع الييمتتتت  اعضتتتتي  
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مجلس اإل ار  المس قل ن ل خف ض اح ميال  عمل تي  
لذل    وقع البيحت  أن است ق   ١ ع    القوا   الميل  

مجلتتس اإل ار    عتت  احتت  العوامتت  الييمتت  ال تتي  ستتيع  
ع    القوا   الميل    تي ستو  علي  خف ض عمل ي   
وبنتتتي  علتتت  ميستتتب    نتتتو  ١ااورا  الميل تتت  المصتتتر  

  م ن  ش قي   رض ال راس  الرابع  مي  ل : 
 

يوجـد تـاثير معنـو  سـمبى ذو الفرة الرابـع: 
ـــس االدارة  ـــين اســـتقلل مجم ـــة  حصـــائية ب دالل

   .الشركة بتعديل القوائم المالية واحتماالت قيام
التطبيقيـــة واختبـــار فـــروة الدراســـة -3

 البحث:
 يت   ال راست  ال طب ق تت   لتي ال حقتت  متن الن تتي   
ال ي    ال وص   ل يي  ي ال راس  النظر    وذل  عتن 
طر تت  اخ بتتير  تتروض البحتت  و ح  تت  أىتت  التت الال  

 ١ ي ب    ااعمي  المصر   لن ي   اخ بير الفروض
 مجتمع وعينة الدراسة:3-1 

   تتتتون مج متتتتتع ال راستتتتت  متتتتن الشتتتتتر ي  المق تتتتت   
ببورص  ااورا  الميل   المصر   وال ي قيم  ب عت      

وح تتت   ٣١٢٢قوا ميتتتي الميل تتت  ختتت   الف تتتر  متتتن عتتتي 
وق  اع مت  البيحت  علتي قيعت   الب ينتي  ١ ٣١٢٥عي 

الخيصتت  بشتتر   مصتتر لنشتتر المعلومتتي  ل ح  تت   لتت  
لميل تتت  ختتت   الشتتتر ي  ال تتتي قيمتتت  ب عتتت    قوا ميتتتي ا

  وقتت  ٣١٢٥وح تتي عتتي  ٣١٢٢  تتر  ال راستت  متتن عتتي 
شر   قيم  ب ع    قوا ميي الميل    ٧٪٢أم ن  ح    

  ١خ     ر  ال راس 
 

وقتتت  حتتت   البيحتتت  مجموعتتت  متتتن الشتتتروط والمعتتتي  ر 
الواجتتت   وا رىتتتي  تتتي الشتتتر ي  ال تتتي   ضتتتمنيي ع نتتت  

 ال راس  وذل   مي  لي:
رص  ااورا  الميل ت  أن   ون الشر ي  مق    ببو  -٢

  ١المصر  

أن   تتون الشتتر ي  قيمتت  ب عتت    قوا ميتتي الميل تت   -٣
بستتتتتب  أخطتتتتتي   تتتتتتي المعيلجتتتتتي  المحيستتتتتتب   أو 
بستتتتتتب  عتتتتتت   االل تتتتتتزا  بيلمعتتتتتتي  ر المحيستتتتتتب   أو 
تي أو بستب   المبي ا المحيستب   المقبولت  قبتوال  عيم 
مخيلفتتتتتتتي   تتتتتتتي مبتتتتتتتي ا اإل صتتتتتتتيح المحيستتتتتتتبي، 

عي  الشتتتر ي  ال تتت  قيمتتت  وبيل تتتيلي   نتتتو  تتت  استتت ب
ب عتتتت    قوا ميتتتتي الميل تتتت  استتتتبي  أختتتتر   تتتتر بط 
بيلتتت م  واالستتت حواذ أو  جز تتت  ااستتتي  أو  وقتتت  
العمل تتتتتي  أو  عتتتتت     خيصتتتتت  ب رجمتتتتت  القتتتتتوا   

   ١الميل  
أن   تتتون العملتتت  المستتت خ م   تتتي القتتتوا   الميل تتت   -٤

  ١للشر ي  بيلع ن  ىي الجن و المصري
 تت  المع لتت  لشتتر ي  الع نتت  أن   تتون القتتوا   الميل -٥

  ١قوا   ميل   سنو   ومس قل 
 جتت  أن   تتوا ر الب ينتتي  عتتن   تتر  ال حل تت  ح تت   -٦

 م تتتتتتتتن ق تتتتتتتتيس الم غ تتتتتتتترا  المستتتتتتتت قل  وال يبعتتتتتتتت   
  ١لل راس 

وق      ح    حج  ع نت  ال راست  متن خت   است خ ا  
   -(:٣١٢١المعي ل  ال يل    خل  ،

 [٢+٣(  ٢-حج  الع ن  = ن/ ] ن
 أن:ح   
  ١ن:  م   حج  المج مع 
 :  م تتت  الخطتتت  المستتتموح بتتتو  تتتي  قتتت  ر حجتتت   

  ١% من حج  الع ن ٢١الع ن  و م  
( ٢-٧٪٢/ ]  ٧٪٢وبنتتي  عل تتو  تت ن حجتت  الع نتت  = 

  ١شر   ٧٨[ = ٢+ ٣(١.٢ 
وبعتتت   حتتتص الشتتتروط والمعتتتي  ر الستتتيبق  ل تتت  شتتتر   

شتتر   و ع بتتر ىتتذا  ٩٧أم تتن  ح  تت  ع نتت     تتون متتن
  ١الحج   ي   ي ومنيسب ي إلجرا  ال حل    اإلحصي   

 
 

تتتي ب ح  تتت  مجموعتتت  أختتتري   متتتي قتتتي  البيحتتت  أ ض 
شتتتر   لتتت   قتتت  ب عتتت    قوا ميتتتي  ٩٧رقيب تتت  م ونتتت  متتتن
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ع الصتتتتنيع  الميل تتتت  م مي لتتتت  متتتتن ح تتتت  طب عتتتت  ونتتتتو 
وبيل تيلي  صتبت الحجت  النيتي ي لع نت   ١والسن  الميل  

شر    نقس   لتي مجمتوع  ن، مجموعت   ٢٨٣ال راس  
شر   قيم  ب ع    قوا ميي الميل ت   ٩٧ جر ب    م   

شتتتتر   لتتتت   قتتتت  ب عتتتت     ٩٧ومجموعتتتت  رقيب تتتت   م تتتت  
  ١قوا ميي الميل  

 توصيف وقياس متغيرات الدراسة:  3-2
ال راستتتت   تتتي ىتتتتذا الجتتتز   وصتتتت   وق تتتتيس  ستتت ي   

م غ تتتتترا  ال راستتتتت ، وذلتتتتت  بيتتتتت   صتتتتت ي   نمتتتتتوذ  
ال راستتتتتت  الخ بتتتتتتير  تتتتتتروض البحتتتتتت ، ح تتتتتت   نقستتتتتت  
م غ را  ال راس   لي م غ ر  يبع وع   من الم غ ترا  

 المس قل  والرقيب   وذل   مي  لي:
 المتغير التابع:  3-2-1

ق  ( و Restatementوىو  ع    القوا   الميل    
 تتتت  ق تتتتيس ىتتتتتذا الم غ تتتتر اع متتتتي  ا علتتتتتي الع  تتتت  متتتتتن 

 ;( Joseph et al., 2011)ال راستتتتتتي  الستتتتتتتيبق  

(Abbott et al., 2004 ); (Huang et al., 

2011); (Lawrence et al.,2012) ; (Rebecca 

et al.,2014;) (Pascal et al., 2011)  ح   انو
 لتتي   نظتتر ا الن الع نتت  الخيصتت  بيل راستت   تت   قستت ميي

مجموع  ن،   ن ن ي   الم غ ر ال تيبع  ت   قست ميي  لتي 
مجمتتوع  ن وىمتتي: المجموعتت  ااولتتي  م تت  الشتتر ي  

(، ٢ال ي قيم  ب ع    قوا ميي الميل ت  و  ختذ الق مت   
والمجموع  ال ين    م   الشر ي  ال تي لت   قت  ب عت    

 ١(١قوا ميي الميل   و  خذ الق م  
 المستقمة:المتغيرات  3-2-2
ـــة:  3-2-2-1 ـــة المراجع  AC)اســـتقلل لجن

Indep)  
 تتتت  ق تتتتيس ىتتتتذا الم غ تتتتر عتتتتن طر تتتت  اح ستتتتي  نستتتتب  
الستتت ق   لجنتتت  المراجعتتت ، وىتتتي عبتتتير   عتتتن ختتتير  
     قستتتتتتم  عتتتتتت   أعضتتتتتتي  لجنتتتتتت  المراجعتتتتتت  المستتتتتتت قل ن

 Abbott)عل   جميلي ع   أعضي  لجن  المراجعت  

et al., 2004);  William et al., 2012)      
                                        نسب  اس ق   لجن  المراجع =

 
 

 

وق      ح    مفيو  العضو المس ق  و ق تي لقواعت  
ق تت  ااورا  الميل تت  بيلبورصتت  المصتتر   الصتتي ر عتتن 

( بين العضو المس ق  ىتو ٥ى    الرقيب  الميل   رق   
عضو   ر  نف ذي من   تر مستيىمي الشتر   والتذي 
ال  تتتتتربط ب نتتتتتو وبتتتتت ن الشتتتتتر   وشتتتتتر  يي القيبضتتتتت  أو 

وأ  تتتي متتتن ااطتتترا  ذا  شتتتر ي يي ال يبعتتت  أو الشتتتق ق  
الع قتتتت  بيتتتتي أي رابطتتتت  عمتتتت  أو ع قتتتت   عيق  تتتت  أو 
عضتتو   مجلتتس   ار  أ  تتي منيتتي ختت   التت    ستتنوا  
تتتتي أو متتتتن أقتتتتير   الستتتتيبق  علتتتتي  ع  نتتتتو، ولتتتت س زوج 

  ١ال رج  ال ين   اي من ى ال 
 

 الخبــرة الماليــة لمجنــة المراجعــة: 3-2-2-2
(AC Expert) 

 تتتتتت   ح  تتتتتت  مفيتتتتتتو  الخبتتتتتتر  الميل تتتتتت  والمحيستتتتتتب   
الخيصتتت  ب عضتتتي  لجنتتت  المراجعتتت  بيستتت خ ا  مفيتتتو  

 ;( ٣١٢٣ستتتتربينز أو ستتتتلي للخبتتتتر  الميل تتتت   شتتتتيى ن،
 Abbott et al., 2004);(Joseph et al.,2011) 
;  Romans et al., 2000) ;(William et al., 

وىتو ذلت  العضتو التذي ل  تو م ىت  علمتي   (2012
 تتتتتي مجتتتتتي  المحيستتتتتتب  أو اإل ار  الميل تتتتت  أو العلتتتتتتو  
الميل تتتت  المصتتتتر   ، أو  عمتتتتت   تتتتي وظ فتتتت  محيستتتتت  
   قتتتينوني أو مراجتتتع حستتتيبي  مع متتت  أو مراقتتت  متتتيلي 
أو ني تت  ر تت س شتت ون ميل تت  أو متت  ر بنتت  استت  ميري 
أو مس شتتتتتتير استتتتتت  ميري أو أستتتتتت يذ جتتتتتتيمعي ب حتتتتتت   

      ال جير  أو محل  ميلي أو ر  س للقطيع الميلي  ل ي
 ١ ي  ح   الشر ي 

 

    وقتتتت   تتتت  ق تتتتيس الخبتتتتر  الميل تتتت  للجنتتتت  المراجعتتتت  
من خ   أنتو  ذا  توا ر  أحت  المت ى   الستيبق   ت  

  ٢١١× الة ابعد  ع ت األعضةد الةسسلاأ  تاخل لجند

 إبةةلي ع ت سعضةد لجند الة ابعد
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عضتتو واحتت  علتتي ااقتت  متتن أعضتتي  لجنتت  المراجعتت  
ذا لتت    تتوا ر أ  تتي متتن ٢ تت ن الشتتر     ختتذ الق متت    ( وا 

المتت ى   الستتيبق   تتي أعضتتي  لجنتت  المراجعتت    نيتتي 
   ١(١  خذ الق م   

 

 (ICWضعف الرقابة الداخمية: ) 3-2-2-3
 تتتت  االع متتتتي   تتتتي ق تتتتيس م غ تتتتر ضتتتتع  ى  تتتت  

مي   تتوا ر نقتتيط ضتتع  الرقيبتت  ال اخل تت  علتتي أنتتو عنتت 
جوىر تت   تتي ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت   تت ن الشتتر   ىنتتي 

( وعنتتتتت مي ال   تتتتتوا ر أي نقتتتتتيط ضتتتتتع  ٢  ختتتتتذ رقتتتتت  
 Pascal et)١(١جوىر ت   ت ن الشتر     ختذ الق مت  

al., 2011);  Ya fang et al., 2014); 
 Rebecca et al., 2014)١ 
ـــــــــــــــس3-2-2-4 اادارة :  اســـــــــــــــتقلل مجم

(Board Indep) 
 تتت  ق تتتيس نستتتب  استتت ق   مجلتتتس اإل ار  متتتن ختتت    

 ح    ع   أعضي  مجلس اإل ار  المس قل ن    قسم  
 ١ىذا الع   علي  جميلي ع   أعضتي  مجلتس اإل ار 

 Shamsul et al., 2010 ); (Lawrance et 
al., 2012) 

 نسب  اس ق   مجلس اال ار  =
                                            ×٢١١   

 

وق      ح    مفيو  العضو المس ق  و ق تي لقواعت  
ق تت  ااورا  الميل تت  بيلبورصتت  المصتتر   الصتتي ر عتتن 

( وال تتتتي   نتتتتيو  ٥ى  تتتت  الرقيبتتتت  الميل تتتت  المتتتتي   رقتتتت   
و  العضتتو المستت ق  و تتي نفتتس الوقتت    فتت  متتع مفيتت

مفيتتتتتو  ستتتتتربينز أو ستتتتتلي للعضتتتتتو المستتتتت ق  والتتتتتذي 
اع م   عل تو  يلب ت  ال راستي  بت ن العضتو المست ق  
ىتتو عضتتو   تتر  نف تتذي متتن   تتر مستتيىمي الشتتر   
والتتذي ال  تتربط ب نتتو وبتت ن الشتتر   وشتتر  يي القيبضتت  

  ذا  أو شر ي يي ال يبع  أو الشق ق  وأ  ي متن ااطترا

الع قتتتت  بيتتتتي أي رابطتتتت  عمتتتت  أو ع قتتتت   عيق  تتتت  أو 
عضتتو   مجلتتس   ار  أ  تتي منيتتي ختت   التت    ستتنوا  
تتتي متتتن أقتتتير  ال رجتتت  ال ين تتت  اي  الستتتيبق  ولتتت س زوج 

   ١من ى ال 
 المتغيرات الرقابية: 3-2-3
ـــــــــــــة  3-2-3-1 عـــــــــــــدد اجتماعـــــــــــــات لجن

 (AC Meetالمراجعة:)
العتت   الفعلتتي و تت  ق تتيس ىتتذا الم غ تتر عتتن طر تت  

الج ميعي  لجن  المراجعت   تي  ت  شتر  ، ح ت  أنتو 
من الم وقع أنو  لمي زا   اج ميعتي  لجنت  المراجعت  
 نع تتتس ذلتتت   تتتي  حق تتت  مز تتت  متتتن  عيل تتتي  الرقيبتتت  
وا  شي  ااخطتي ، وبيل تيلي انخفتيض عمل تي   ع ت  

 (Romans et al., 2008 ١القوا   الميل  
  ((AC Sizeحجم لجنة المراجعة: 3-2-3-2

 تت  ق تتيس ىتتذا الم غ تتر عتتن طر تت  العتت   الفعلتتي 
اعضي  لجن  المراجع   ي    شر  ، ح   أنو متن 
الم وقتتتع أنتتتو  لمتتتي زا  عتتت   أعضتتتي  لجنتتت  المراجعتتت  
 نع تتتتتتتس ذلتتتتتتت   تتتتتتتي ز تتتتتتتي   جتتتتتتتو   اا ا ، وبيل تتتتتتتيلي 

 Romans)١انخفيض عمل ي   ع    القوا   الميل ت 
etal.,2008)   

 Board)حجــــم مجمــــس اادارة:  3-2-3-3

size) 
 تتتت  ق تتتتيس ىتتتتذا الم غ تتتتر عتتتتن طر تتتت  العتتتت   الفعلتتتتي 
اعضتتي  مجلتتس اإل ار ، ح تت  أوضتتح  الع  تت  متتن 
ال راستتتتتي  أنتتتتتو  لمتتتتتي زا  حجتتتتت  المجلتتتتتس وزا  عتتتتت   
أعضتتتتي و انخفضتتتت  جتتتتو   اال صتتتتيال    متتتتي ب تتتتني  
وبيل تتتيلي  تتتنخفض  عيل تتت  المجلتتتس  تتتي الرقيبتتت  علتتتي 
 صتر ي  اإل ار . بيإلضتي    لتي ذلتت   ت ن ز تي   عتت   
أعضتتتتتتي  مجلتتتتتتس اإل ار  ستتتتتتو   تتتتتت  ي  لتتتتتتي وجتتتتتتو  
مستت و ي  م فيو تت  متتن الخبتتر  وبيل تتيلي  فتتيو  التت وا ع 
ن  جتتت  ل ختتت      متتتي ب تتتني  بشتتت ن الحتتتوا ز المي  تتت  

    ع ت سعضةد مجا  اإلتاسخ الةسسلاأ        

 إبةةلي ع ت سعضةد مجا  اإلتاسخ 
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ال تتتتي  حصتتتتلون عل يتتتتي. وعلتتتتي ىتتتتذا  تتتت ن اح متتتتيال  
ر  تتتي حيلتتت  حتتت و   عتتت    للقتتتوا   الميل تتت    تتتون أ بتتت

 Gerald and Yu) ١مجيلس اإل ارا  اا بر حجم ي
pung, 2013); (Lawrnece et al., 2012; 

 Abbott et al., 2004);(Core et al., 1999) 
 (Sizeحجم الشركة: ) 3-2-3-4

   ق يس حج  الشر   عن طر   لو ير    الق مت  
ال   ر تت  إلجمتتيلي أصتتو  الشتتر  . ح تت   عبتتر حجتت  

 نتوع العمل تي  و عت   الفتروع و بتر حجت  الشر   عتن 
العمتتتت   الم عتتتتيمل ن متتتتع الشتتتتر  ،  يلشتتتتر ي   ب تتتتر  
الحجت    ستت  عمل ي يتي بيل عقتت  وبيل تيلي ضتتع  عمل تت  
الرقيبتت  ممتتي  تت  ر علتتي جتتو   القتتوا   الميل تت  وبيل تتيلي 
ز تتتي   ااخطتتتي  ممتتتي  تتتنع س علتتتي ز تتتي   اح متتتيال  

   لي أن الشتر ي   ع    القوا   الميل  . ىذا بيإلضي 
 ب تتتر  الحجتتت    تتتون عرضتتت  بشتتت   أ بتتتر الى ميمتتتي  
المحللتت ن المتتيل  ن وىتتو متتي قتت   تت  ع اإل ار   لتتي   بتتيع 
س يستتي  محيستتب     تتر م  متت   تت  ي بعتت  ذلتت   لتتي 

 ; ( Huang et al., 2011  ١ ع    القوا   الميل  
 Romans et al., 2008)١ 
 

 (ageعمر الشركة:) 3-2-3-5
عمر الشر   بع   الستنوا  ال تي   يتي     ق يس

 تتتت   تتتت او  أستتتتي  الشتتتتر    تتتتي ستتتتو  ااورا  الميل تتتت  
المصر  . ح ت   حتيو  البيحت   راست   لت  أ  مت   
 تتت  ر عمتتتر الشتتتر   علتتت   ح متتتيال  ق يميتتتي ب عتتت    
قوا ميتتتتي الميل تتتت   ىتتتت  الشتتتتر ي  ال تتتتي   م تتتتز بتتتتيلعمر 
الزمنتتتتي الطو تتتت    ستتتت  بتتتتيلخبر   تتتتي مجتتتتيلس   ار يتتتتي 

بيل تتتتيلي   تتتتون أ  تتتتر قتتتت ر  علتتتتي مواجيتتتت  المشتتتتي   و 
وبيل تتيل  انخفتتيض عمل تتي   عتت    القتتوا   الميل تت ، أ  
الع س    أن العمر الزمن  الطو ت  للشتر ي   ت    
 لتت  ز تتي   جحتت  عمل ي يتتي وان شتتيرىي و عقتت ىي وبيل تتيل  

. يع عمل ي   ع    القتوا   الميل ت ز ي   االخطي  وار ف
 ((Romans et al.,2008 ;(٣١٢٣  شيى ن ، 

 

 (Dualازدواجية المناصب: ) 3-2-3-6
(  ذا ٢ تتتت  ق تتتتيس ىتتتتذا الم غ تتتتر ب عطتتتتي  الق متتتت  

 ينتتت  الشتتتر    تتت     يتتتي الجمتتتع بتتت ن منصتتت  ر تتت س 
مجلتتتس اإل ار  والمتتت  ر ال نف تتتذي للشتتتر   عنتتت  نفتتتس 

(  ذا لتت   تت   الجمتتع ١الشتتخص أو  تت    عطتتي  الق متت  
بيالز واج تت  ىنتتي  بتت ن المنصتتب ن. ح تت  أن المقصتتو 

ىو أن  شغ  المت  ر ال نف تذي للشتر   منصت  ر ت س 
مجلتتتتتس اإل ار ، وىتتتتتو متتتتتي  قلتتتتت  متتتتتن  عيل تتتتت  الرقيبتتتتت  
وبيل تتتتتيلي ز تتتتتي   اح متتتتتيال   عتتتتت    القتتتتتوا   الميل تتتتت . 

 ١(Joseph et al., 2011  ;(٣١٢٣ شيى ن،
 

خســـــــــائر الســـــــــنوات الســـــــــابقة:  3-2-3-7
(Loss) 

 تتتتتت  ق تتتتتتيس ىتتتتتتذا الم غ تتتتتتر عتتتتتتن طر تتتتتت   عطتتتتتتي  
(  ذا  ين  الشر   ق  حقق  خستي ر  تي أي ٢الق م  

عطتي   من السن  ن السيبق  ن ل ع    القتوا   الميل ت ، وا 
(  ذا لتتتت    تتتتن ىنتتتتي  خستتتتي ر  تتتتي أي متتتتن ١الق متتتت  

الستتتن  ن الستتتيبق  ن ل عتتت    القتتتوا   الميل تتت ، ح تتت  أن 
شتتتر   ل بنتتتي  حق تتت  خستتتي ر قتتت    تتتون  ا تتتع إل ار  ال

س يستتي  محيستتب     تتر م  متت  لمواجيتت  الصتتعوبي  
الميل تت  ال تتي   عتترض ليتتي وال تتي  تت  ي بعتت  ذلتت   لتتي 

 ,Ya fang) ١ز ي   اح ميال   عت    القتوا   الميل ت 
;2013)  Alan et al., 2012) 

 (Growthمعدل النمو لمشركة:) 3-2-3-8
 تتتتت  ق تتتتتيس معتتتتت   النمتتتتتو بتتتتتيل غ ر  تتتتتي  جمتتتتتيلي 
ااصو  للسن  ن السيبق  ن علي عمل ت   عت    القتوا   

ح تتتتتت  أن الشتتتتتتر ي  ال تتتتتتي   ستتتتتت  بتتتتتتيلنمو  ١الميل تتتتتت 
المس مر   ون مجيلس   ار يي مي م  ب مور أ  ر من 
اإلشرا  والرقيب  وبيل تيلي   تون قوا ميتي الميل ت  أ  تر 

ح متتتيال   عتتت    عرضتتت  لل  عتتت  وبيل تتتيلي ار فتتتيع ا
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 ;(Abbott et al.,2004) ١الميل تتتتتتت القتتتتتتتوا   
 Lawrence et al., 2012 ); ،١(٣١٢٣  شيى ن 

 

 : معـدل العائـد عمـي األصـول 3-2-3-9
(ROA) 

 ت  ق تيس معت   العي ت  علت  االصتو  عتن طر ت  
ح ت  أن ١قسم  صي ي ال خ  علي  جميلي ااصتو 

الشتتتتر ي  ال تتتتي  واجتتتتو ضتتتتغوط متتتتن جينتتتت  الستتتتو  
ل حق تتت  معتتت ال  عي تتت  مر فعتتت    تتتون أ  تتتر عرضتتت  
إل بيع س يسي  محيسب     ر م  م     ي بع  ذلت  

 Haung) لي ز ي   اح ميال   عت    القتوا   الميل ت  
et al., 2011);  Ya fang,2013)١  

 

 نمـــــوذج االنحـــــدار الموجســـــتيي: 3-3 

Logistic Regression Model  
 

ستتو   تت   استت خ ا  نمتتوذ  االنحتت ار اللوجستت  ي 
وذلتتتت  الخ بتتتتير  تتتتروض البحتتتت ، ح تتتت  أنتتتتو  ع بتتتتر 
ااستتتتلو  الم  تتتت  ل لتتتت  الحتتتتيال  ال تتتتي   تتتتون   يتتتتي 

( ٢الق متتت  الم غ تتتر ال تتتيبع  نتتتي ي الق تتتيس ح تتت    ختتتذ 
( ١عن مي  قو  الشر   ب ع    قوا ميي الميل ت  والق مت  

وقت  قيمت  الع  ت   ١عن مي ال      ع    القوا   الميل  
متتتن ال راستتتي  بيالع متتتي  علتتتي ىتتتذا النمتتتوذ  ل راستتت  
متت ي  تت  ر الم غ تتر ال تتيبع وىتتو  عتت    القتتوا   الميل تت  
 بيلع  تت  متتن الم غ تترا  المستت قل  م تت   راستت   تت   متتن

 Abbott et al., 2004);( Agrawal and 

Chadha, 2005);(Stone et al.,2011) 

; Dechow et al., 1996);( Joseph et al., 
2011); Stone et al., 1999);( Maddala, 
1996); Maddala,1993);(Beasley,1996)١ 

 
 
 

 وبنا  عميي يمكن صياغة نموذج الدراسة كما يمي :
Prob (Restatement =1) = β0 + β1 (AC 

Indep) +β2 (AC Expert) + β3 (ICW)+ 
      β4 (Βoard Indep )+ β5 (AC Meet)  + 

β6 (AC size) + β7 (Board size) + β8 
(size) + β9 (age) + β10 (Dual) +  β11 

(Loss) + β12 (Growth) + β13 (ROA) + 
εі 

اإلحصتتي ي وستتو   ع متت  البيحتت  علتتي البرنتتيم  
 SPSS وىو اح  البرام  اإلحصتي    الجتيىز  ال تي )

 ستتتتتيع   تتتتتي حستتتتتي  معتتتتتيم   االنحتتتتت ار الخيصتتتتت  
 بتتيلنموذ  المستت خ    تتي ال راستت  ل وضتت ت متت ي  تت   ر
الم غ تترا  المستت قل  علتتي الم غ تتتر ال تتيبع  تتي نمتتتوذ  

 ١االنح ار اللوجس  ي
 

 نتائ  اختبار فروة البحث:   3-4
ىذه الجز    اخ بير  تروض  س ي   ال راس   ي 

علتتتي طب عتتت  الع قتتت  بتتت ن الم غ تتتر  البحتتت ، للوقتتتو 
ال تتيبع وىتتو  عتت    القتتوا   الميل تت  ومتت ي  تت  ره بيلع  تت  
من الم غ را  المس قل  وىي اس ق   لجن  المراجع ، 
والخبر  الميل   للجن  المراجع ، وضع  ى    الرقيب  
ال اخل تتتتت ، واستتتتت ق   مجلتتتتتس اإل ار ، جتتتتتو   عمل تتتتت  

قتتت  قتتتي  البيحتتت  و  ١المراجعتتت ، و ر تتتز ى  تتت  المل  تتت 
بيالع متتي  علتتي نمتتوذ  االنحتت ار اللوجستت  ي الخ بتتير 
الفتتتتروض متتتتن ختتتت   استتتت خ ا  البرنتتتتيم  اإلحصتتتتي ي 

SPSS     ن تتتتتي    حل تتتتت  ٢و وضتتتتتت الجتتتتت و  رقتتتتت )
 االنح ار اللوجس   .
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 اللوجستيى( نتائج تحليل االنحدار 1جدول رقم )

 

Parameter B 
Std. 

Error 

95% Wald 

Confidence 

Interval 

Hypothesis Test 

Lower Upper 

Wald 

Chi-

Square 

Df Sig. 

(Intercept) -41.219 6.1389 -53.251 -29.187 45.084 1 .000 

AC_indep                                    000. 1 3496.910 29.268- 31.274- 5119. 30.271- ااسلما لجند الة ابعد 

[AC_expert=1]                     000. 1 3238.560 83.030- 88.953- 1.5111 85.991- الخح خ الةةلأد لاجند الة ابعد 

[ICW=1]                              000. 1 8708.153 69.166 66.321 7259. 67.743 ضعف ىألل ال كةجد ال اخاأد 

Board_indep                                000. 1 1710.060 41.005- 45.085- 1.0409 43.045- ااسلما مجا  ارتاسخ 

AC_meet                            000. 1 3076.196 2.980- 3.198- 0557. 3.089-     ع ت ابسةةعةذ لجند الة ابعد 

AC_size                                           000. 1 119.659 3.324- 4.775- 3702. 4.050- حجم لجند الة احعد 

Board_size                                       حجم مجا  ارتاسخ  3.339 .0824 3.177 3.500 1641.941 1 .000 

Size                                                          حجم الش ود  2.800 .8726 1.090 4.510 10.295 1 .001 

Age                                                          000. 1 5365.558 3.813 3.614 0507. 3.714 عة  الش ود 

[Dual=1]                                         000. 1 521.419 14.266 12.011 5754. 13.138 ازتًابأد الةنةصث 

[Loss=1]                                    344. 1 895. 735. 2.107- 7251. 686.- خسةل  السنٌاذ السةجلد 

Growth                                              000. 1 892.664 85.682 75.132 2.6912 80.407 مع ا ذةٌ الش ود 

ROA                                       000. 1 37.959 17.248- 33.341- 4.1055 25.294- مع ا العةل  عاَ األصٌا 

 

Dependent Variable:   ع    القوا   الميل 
 

 ١( ن  ج  ىذا االخ بير٣ ولق      جرا  اخ بير معنو   النموذ      و وضت ج و  رق  
 (  اختبار معنوية نموذج االنحدار الموجستيى2جدول )

Omnibus Test 

Likelihood Ratio Chi-Square Df Sig. 

9.517E10 17 .000 
 

وقتت  أوضتتح  ن تتي   االخ بتتير   متتي   علتت  بمتت ي 
  م ع  م  م  نموذ  االنح ار اللوجس  ي أن النموذ 

% ٦بمعنو تتت   حصتتتي    عيل تتت  عنتتت  مستتت وي معنو تتت  
وىي أق  من  ١.١١١( =p-value ح   أن ق م   

بمتتتي  عنتتت  أن الم غ تتترا  المستتت قل  ليتتتي  تتتت   ر  ١.١٦
 ١عل  الم غ ر ال يبع

 

 نتيجة اختبار الفرة األول:
اس ي   الفرض ااو  اخ بتير متي  ذا  تين ىنتي  

 حصي    بت ن است ق       ر معنوي سلبي ذا   الل  
لجن  المراجع  واح ميال  ق ي  الشتر   ب عت    القتوا   
الميل تت . و وضتتت ن تتي   ال حل تت  اإلحصتتي ي أن ق متت  

( الختتتتتتتيص بيستتتتتتت ق   لجنتتتتتتت  1βمعيمتتتتتتت  االنحتتتتتتت ار 
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، وىتي ق مت  ستيلب  ومعنو ت  ٣٨٢ ٤١-المراجع  بلت  
 ٢٪ ٧٪٤٥( = Chi-squareح تتتتت  بلغتتتتت  ق متتتتت   
الج ول    ي ج و   وز تع مربتع  وىي أ بر من الق م 

%، ٦عنتتت  مستتت وي معنو تتت   ٩٥٢ ٤ تتتي وال تتتي بلغتتت  
وىتتتي أقتتت  ١١١ ١( =  p-value متتتي بلغتتت  ق متتت   

  وىو مي  عطي  الل  بوجو      ر معنوي  ١٦ ١من 
وستتلبي بتت ن استت ق   لجنتت  المراجعتت  واح متتيال  ق تتي  

ذلتتتت  أن استتتت ق    ١الشتتتتر   ب عتتتت    قوا ميتتتتي الميل تتتت 
 تت  ر  تتي  عيل تت  و فتتي   لجنتت  المراجعتت  للق تتي  اللجنتت  

بتت ورىي الرقتتيبي واإلشتترا  علتتي عمل تت   عتت ا  القتتوا   
الميل  ،  مي أن اس ق   لجنت  المراجعت   ع بتر  عز تز 
للحو متتتتت  الميل تتتتت   اختتتتتت  الشتتتتتر  ، وبيل تتتتتيلي  ع بتتتتتتر 
استت ق   لجنتت  المراجعتت  متتن العوامتت  الييمتت  والمتت  ر  

  ب عتتت    قوا ميتتتي الميل تتت .  تتتي اح متتتيال  ق تتتي  الشتتتر 
وبنتي  علتت  ذلت   تت  قبتو  الفتترض ااو  والتذي  تتنص 
علي أن ىني      ر معنوي سلبي ذو  الل   حصتي    
بتت ن استت ق   لجنتت  المراجعتت  واح متتيال  ق تتي  الشتتر   

   ١ب ع    القوا   الميل  
 نتيجة اختبار الفرة الثاني: 

ىنتتتي  استتت ي   الفتتترض ال تتتيني اخ بتتتير متتتي  ذا  تتتين 
 تت   ر معنتتوي ستتلبي ذا   اللتت   حصتتي    بتت ن الخبتتر  
الميل تتتتت  للجنتتتتت  المراجعتتتتت  واح متتتتتيال  ق تتتتتي  الشتتتتتر   

و وضتتتتتتت ن تتتتتتي   ال حل تتتتتت   ١ب عتتتتتت    القتتتتتتوا   الميل تتتتتت 
( الخيصتت  β2اإلحصتتي ي  أن ق متت  معيمتت  االنحتت ار 
،   ٢٪٪ ٩٦-بتتتيلخبر  الميل تتت  للجنتتت  المراجعتتت  بلغتتت  

-Chi  بلغتت  ق متت   وىتتي ق متت  ستتيلب  ومعنو تت  ح تت
square = )وىتتتتتتتي أ بتتتتتتتر متتتتتتتن الق متتتتتتت   ٦٧ ٤٣٤٩

الج ول تتتت   تتتتي جتتتت و   وز تتتتع مربتتتتع  تتتتي وال تتتتي بلغتتتت  
% ،  متتي بلغتت  ق متت  ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤

 p-value  = )١٦ ١وىتتتتتتي أقتتتتتت  متتتتتتن   ١١١ ١    
وىتتتو متتتي  عطتتتي  اللتتت  بوجتتتو   تتت   ر ستتتلب  و معنتتتوي 

ل تتتي   عتتت    للخبتتر  الميل تتت  للجنتت  المراجعتتت  علتت  عم
القتتتتتتتتوا   الميل تتتتتتتت   ح تتتتتتتت  أنتتتتتتتتو  لمتتتتتتتتي زا   الخبتتتتتتتتر  
الميل  للجنتتت  المراجعتتت   لمتتتي  ينتتت  قتتتي ر  علتتتي  فيتتت  
أعم  لةعمي  الميل   وأقت ر علتي  يت  لل تي  الرقيبت  
ال اخل   بي   منع و شت  ااخطتي  الميل ت ، و  تون 
قتتي ر  علتتي  عتت ا  وطتتترح ااستت ل  وم يبعتت  اإلجيبتتتي  

اإل ار  ومراجعتتتتتتتتي الحستتتتتتتتيبي  عنتتتتتتتت  ال عيمتتتتتتتت  متتتتتتتتع 
الختتتتتيرج ن وااطتتتتترا  ااختتتتتر  ذا  الصتتتتتل ، اامتتتتتر 
التتتذي  عتتتزز متتتن قتتت ر يي علتتتي عمل تتت   عتتت ا  القتتتوا   
الميل تتت  ومنتتتع أو ال قل تتت  متتتن ال عتتت      تتتي القتتتوا   
الميل تتتت . وبنتتتتي  علتتتت  ذلتتتت   تتتت  قبتتتتو  الفتتتترض ال تتتتيني 
لل راستتت  والتتتذي  تتتنص علتتتي أن ىنتتتي   تتت   ر معنتتتوي 

لتتت   حصتتتي    بتتت ن الخبتتتر  الميل تتت  للجنتتت  ستتتلبي ذو  ال
المراجعتتتت  واح متتتتيال  ق تتتتي  الشتتتتر   ب عتتتت    قوا ميتتتتي 

  ١الميل  
 نتيجة اختبار الفرة الثالث:

اس ي   الفرض ال يل  اخ بير مي  ذا  تين ىنتي  
    ر معنوي   جيبي ذا   الل   حصي    ب ن ضع  

ب عت    ى    الرقيب  ال اخل   واح ميال  ق ي  الشتر   
و وضتتت ن تتتي   ال حل تت  اإلحصتتتي ي  ١قوا ميتتي الميل تتت 

( والختتتتيص بضتتتتع  β3أن ق متتتت  معيمتتتت  االنحتتتت ار  
، وىتتتي ق متتتت   ٨٥٤ ٧٨ى  تتت  الرقيبتتتت  ال اخل تتت  بلتتتت  

( Chi-squareموجبتت  ومعنو تت  ح تت  بلغتت  ق متت   
وىتتي أ بتتر متتن الق متت  الج ول تت   تتي  ٢٦٤ ٩٨١٩= 

عنتتتت   ٩٥٢ ٤جتتتت و   وز تتتتع مربتتتتع  تتتتي وال تتتتي بلغتتتت  
(  p-value% ،  مي بلغت  ق مت   ٦مس وي معنو   

  وىتتتو متتتي  عطتتتي  ١٦ ١وىتتتي أقتتت  متتتن   ١١١ ١= 
 الل  بوجو      ر معنوي وا  جيبي بت ن ضتع  ى  ت  
الرقيبتتتتت  ال اخل تتتتت  واح متتتتتيال  ق تتتتتي  الشتتتتتر   ب عتتتتت    

و ع بتتتر ى  تتت  الرقيبتتت  ال اخل تتت  ىتتتو  ١قوا ميتتتي الميل تتت 
ي  أو   عتتت  ختتتط التتت  يع ااو  ال  شتتتي  أي أخطتتت
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عنتت   عتت ا  القتتوا   الميل تت ، وبيل تتيلي  تت ن عتت    تتوا ر 
 جترا ا  رقيبتت   اخل ت  ستتل م  ستو   تت  ي  لتي مز تت  
من ااخطي  ومز   من ال  عت ، اامتر التذي  ن يتي 

و وضتتتتت   ١بز تتتتي   اح متتتتيال   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت 
الن تتي   أن ضتتع  ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت   ع بتتر متتن 

يمتتتتت  المتتتتت  ر   تتتتتي ق تتتتتي  الشتتتتتر   ب عتتتتت    العوامتتتتت  الي
قوا ميتتتي الميل تتت  خيصتتت  عنتتت مي   علتتت  ضتتتع  ى  تتت  
الرقيبتت  ال اخل تت  بيلجوانتت  والعنيصتتر المحيستتب   م تت  
االستتتتتتتتتت حقيقي  و وق  تتتتتتتتتتي  االع تتتتتتتتتترا  بتتتتتتتتتتيإل را ا  
و ستو ي  نيي ت  الف تر  و طب ت  الس يستي  المحيستب  . 
 وبنتتتتي  علتتتت  ذلتتتت   تتتت  قبتتتتو  الفتتتترض ال يلتتتت  لل راستتتت 
والتذي  تنص علتي أن ىنتي   ت   ر معنتوي   جتتيبي ذو 
 اللتتت   حصتتتي    بتتت ن ضتتتع  ى  تتت  الرقيبتتت  ال اخل تتت  

  ١واح ميال  ق ي  الشر   ب ع    قوا ميي الميل  
 نتيجة اختبار الفرة الرابع:

اس ي   الفرض الرابتع اخ بتير متي  ذا  تين ىنتي  
    ر معنوي سلبي ذا   الل   حصي    بت ن است ق   

س اإل ار  واح ميال  ق ي  الشر   ب ع    قوا ميتي مجل
الميل  ،  متن خت   ن تي   ال حل ت  اإلحصتي ي   ضتت 

( والختتيص بيستت ق    β4أن ق متت  معيمتت  االنحتت ار  
وىتتتتتي ق متتتتت  ستتتتتيلب   ١٥٦ ٥٤-مجلتتتتتس اإل ار  بلتتتتت  

( = Chi-squareومعنو تتتتتتت  ح تتتتتتت  بلغتتتتتتت  ق متتتتتتت   
و  وىي أ بر من الق م  الج ول    ي جت  ١٧ ٢٨٢١

( عنتتت  مستتت وي ٩٥٢ ٤ وز تتتع مربتتتع  تتتي وال تتتي بلغتتت  
( =  p-value% ،  متتتتتتي بلغتتتتتت  ق متتتتتت   ٦معنو تتتتتت  
   وىو مي  عطتي  اللت   ١٦ ١وىي أق  من  ١١١ ١

بوجو      ر معنوي سلبي ب ن اس ق   مجلس اإل ار  
ح    ١واح ميال  ق ي  الشر   ب ع    قوا ميي الميل  

اال ار   لمتتتتي  أنتتتتو  لمتتتتي زا   نستتتتب  استتتت ق   مجلتتتتس
انخفض  عمل ي   عت    القتوا   الميل ت ، ح ت    تون 
لعضتتتو مجلتتتس اال ار  المستتت ق  والتتتذي ال  شتتتغ  أي 

منص   نف ذي  تي الشتر   قت ر  أ بتر علتي اإلشترا  
وبنتي  علت   ١والرقيب  و وج و اإل ار  للمصلح  العيم 

ذل     قبو  الفرض الرابع لل راس  والذي  نص علي 
ر معنتتتوي ستتتلبي ذا   اللتتت   حصتتتي    أن ىنتتتي   تتت   

بتت ن استت ق   مجلتتس اإل ار  واح متتيال  ق تتي  الشتتر   
  ١ب ع    قوا ميي الميل  

 نتيجة اختبار المتغيرات الرقابية:
اللوجستتتت  ي أن  رأظيتتتتر  ن تتتتي   نمتتتتوذ  االنحتتتت ا

ىني  بعض الم غ را  الرقيب    تين ليتي  ت   ر معنتوي 
ميل تت  وىتت  عتت   ستتلبي علتتي عمل تتي   عتت    القتتوا   ال

اج ميعتتتتي  لجنتتتت  المراجعتتتت  وحجتتتت  لجنتتتت  المراجعتتتتت  
 قتتت  أوضتتتح  ن تتتي    ١ومعتتت   العي تتت  علتتتي ااصتتتو 

ال حل تتتتتتت  اإلحصتتتتتتتي ي أن ق متتتتتتت  معيمتتتتتتت  االنحتتتتتتت ار  
-الختتتتتيص بعتتتتت   اج ميعتتتتتي  لجنتتتتت  المراجعتتتتت  بلتتتتت  

وىي ق م  سيلب  ومعنو    ح   بلغ  ق م    ٪١٩ ٤
 Chi-square = )ن وىتتتتتتي أ بتتتتتتر متتتتتت ٧٪٢ ٤١٨٧

الق م  الج ول    ي ج و   وز ع مربع  ي وال ي بلغ  
%  ،  مي بلغت  ق مت  ٦عن  مس وي معنو    ٩٥٢ ٤

 p-value  = )وىتو  ١٦ ١وىي أق  من  ١١١ ١  
متتتتتتي    تتتتتت  وجتتتتتتو    تتتتتت   ر معنتتتتتتوي ستتتتتتلبي ذو  اللتتتتتت  
 حصتتتتتتي    بتتتتتت ن عتتتتتت   اج ميعتتتتتتي  لجنتتتتتت  المراجعتتتتتت  

ي زا  وعمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت ، ح تتت  انتتتو  لمتتت
عتتتتت   اج ميعتتتتتي  لجنتتتتت  المراجعتتتتت   لمتتتتتي انخفضتتتتت  

  ١عمل ي   ع    القوا   الميل  
 

 مي أوضح  ن  ج  ال حل   اإلحصتي ي أن ق مت  
-معيم  االنح ار الخيص بحج  لجن  المراجع  بلت  

وىتتي ق متت  ستتيلب  ومعنو تت   ح تت  بلغتت  ق متت   ١٦ ٥
 Chi-square = )وىتتتتتتتتي أ بتتتتتتتتر متتتتتتتتن  ٪٧٦ ٪٢٢

 ي ج و   وز ع مربع  ي وال ي بلغ   الق م  الج ول  
% ،  متتي بلغتت  ق متت  ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤

 p-value  = )وىتو  ١٦ ١وىي أق  من  ١١١ ١  
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متتتتتتي    تتتتتت  وجتتتتتتو    تتتتتت   ر معنتتتتتتوي ستتتتتتلبي ذو  اللتتتتتت  
 حصتتي    بتت ن حجتت  لجنتت  المراجعتت  وعمل تتي   عتت    
القوا   الميل  ، ح   أنو  لمي زا  حج  وعت   أعضتي  

لمراجع   لمتي انخفضت  عمل تي   عت    القتوا   لجن  ا
       ١الميل  

 

 متتتي أوضتتتتح  ن  جتتتت  ال حل تتتت  اإلحصتتتتي ي أن 
ق متتت  معيمتتت  االنحتتت ار الختتتيص بمعتتت   العي تتت  علتتتي 

وىتتي ق متت  ستتيلب  ومعنو تت     ٥٪٣ ٣٦-ااصتتو  بلتت  
 ٪٦٪ ٤٨( = Chi-squareح تتتتتتت  بلغتتتتتتت  ق متتتتتتت   

مربتع  وىي أ بر من الق م  الج ول    ي ج و   وز تع
% ، ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤ تتي وال تتي بلغتت  

وىتتي أقتت   ١١١ ١( =  p-value متتي بلغتت  ق متت   
  وىتو متتي    ت  وجتو    تت   ر معنتوي ستتلبي ١٦ ١متن 

ذو  اللتت   حصتتي    بتت ن معتت   العي تت  علتتي ااصتتو  
وعمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت ، ح تتت  أنتتتو  لمتتتي زا  

فضتت  عمل تتي  معتت   العي تت  علتتي ااصتتو   لمتتي انخ
 ١ ع    القوا   الميل  

وبتتيلر   متتن أن ن تتي   ال حل تت  اإلحصتتي ي  وضتتت أن 
ق متتتت  معيمتتتت  االنحتتتت ار الختتتتيص بخستتتتي ر الستتتتنوا  

وىتتتي ق متتت  ستتتيلب   وضتتتت أن  ٧٩٧ ١-الستتتيبق  بلتتت  
ىنتتي   تت   ر ستتلبي،  ال أن ىتتذا ال تت   ر   تتر معنتتوي، 

وىتتي  ٤٥٥ ١( = Chi-squareح تت  بلغتت  ق متت   
لق متت  الج ول تت   تتي جتت و   وز تتع مربتتع  تتي أقتت  متتن ا

% ،  متي ٦عن  مست وي معنو ت   ٩٥٢ ٤وال ي بلغ  
وىتتتي أ بتتر متتتن ٤٥٥ ١( =  p-valueبلغتت  ق متت   

  وىو مي  ش ر  ل  أن  ت   ر خستي ر الستنوا   ١٦ ١
السيبق  علي عمل تي   عت    القتوا   الميل ت  ىتو  ت   ر 

 ١سلبي   ر معنوي
   نمتوذ  االنحت ار ومن نيح   أخر  أظير  ن ي

اللوجستتت  ي أن ىنتتتي  بعتتتض الم غ تتترا  الرقيب تتت   تتتين 
ليي     ر معنتوي   جتيبي علتي عمل تي   عت    القتوا   

الميل   ى  حج  مجلس اإل ار  وحجت  الشتر   وعمتر 
 ق   ١الشر   واز واج   المنيص  ومع   نمو الشر  

أوضتتح  ن تتي   ال حل تت  اإلحصتتي ي  وضتتت أن ق متت  
 ار الختتتيص بحجتتت  مجلتتتس اإل ار  بلتتت  معيمتتت  االنحتتت

وىتتتي ق متتت  موجبتتت  ومعنو تتت    ح تتت  بلغتتتت   ٪٤٤ ٤
وىتتتتي أ بتتتتر  ٥٢٪ ٢٧٥٢( = Chi-squareق متتتت   

متن الق مت  الج ول تت   تي جت و   وز تتع مربتع  تي وال تتي 
% ،  متي بلغت  ٦عن  مس وي معنو ت   ٩٥٢ ٤بلغ  
 ١٦ ١وىتتي أقتت  متتن  ١١١ ١( =  p-valueق متت   

    ت   ر معنتوي   جتيبي ذو  اللت    وىو مي      وجو 
 حصتتتي    بتتت ن حجتتت  مجلتتتس اإل ار  وعمل تتتي   عتتت    
القوا   الميل  ، ح   أنو  لمي زا  حج  وعت   أعضتي  
مجلتتتتتس اإل ار   لمتتتتتي زا   عمل تتتتتي   عتتتتت    القتتتتتوا   

 ١الميل  
 مي أوضح  ن ي   االنح ار اللوجس  ي أن ق مت  

 ٩ ٣ معيمتتت  االنحتتت ار  الختتتيص بحجتتت  الشتتتر   بلتتت 
وىتتتتي ق متتتت  موجبتتتت  ومعنو تتتت     ح تتتت  بلغتتتت  ق متتتت  

 Chi-square = )وىي أ بتر متن الق مت   ٦٪٣ ٢١
الج ول تتتت   تتتتي جتتتت و   وز تتتتع مربتتتتع  تتتتي وال تتتتي بلغتتتت  

%،  متتي بلغتت  ق متت  ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤
 p-value = )وىو متي ١٦ ١وىي أق  من ١١٢ ١  

      وجو       ر معنتوي   جتيبي ذو  اللت   حصتي   
بتتت ن حجتتت  الشتتتر   وعمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت ، 
ح   أنو  لمي زا  حج  الشر   زا   عمل تي   عت    

  ١القوا   الميل  
 

تتتتتتتي ن تتتتتتتي   االنحتتتتتتت ار          اللوجستتتتتتت  ي  و وضتتتتتتتت أ ض 
الشتتر   بلتت   الختتيص بعمتتر أن ق متت  معيمتت  االنحتت ار

وىي ق م  موجب  ومعنو    ح   بلغ  ق مت   ٨٢٥ ٤
 Chi-square = )وىتتتتتتي أ بتتتتتتر متتتتتتن  ٦٦٩ ٦٤٧٦

الق م  الج ول    ي ج و   وز ع مربع  ي وال ي بلغ  
% ،  متتي بلغتت  ق متت  ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤



 .....الشركة على احتماالت قيام الشركة بتعديل قوائمها الماليةب المرتبطة خصائصتأثير ال          محمد مصطفى محمد الغول/ أ

27 
 

 p-value  = )وىتتو ١٦ ١وىتتي أقتت  متتن  ١١١ ١  
متتتتتي    تتتتت  وجتتتتتو    تتتتت   ر معنتتتتتوي   جتتتتتيبي ذو  اللتتتتت  
 حصتتي    بتت ن عمتتر الشتتر   وعمل تتي   عتت    القتتوا   

يل تتتتتت ، ح تتتتتت  أنتتتتتتو  لمتتتتتتي زا  عمتتتتتتر الشتتتتتتر   زا   الم
  ١عمل ي   ع    القوا   الميل  

 

 متتي  وضتتت ن  جتت  ال حل تت  اإلحصتتي ي أن ق متتت  
معيمتت  االنحتت ار  الختتيص بيز واج تت  المنيصتت  بلتت  

وىتتتي ق متتت  موجبتتت  ومعنو تتت   ح تتت  بلغتتت   ٢٤٩ ٢٤
وىي أ بر متن  ٪٥٢ ٦٣٢( = Chi-squareق م   

و   وز ع مربع  ي وال ي بلغ  الق م  الج ول    ي ج 
% ،  متتي بلغتت  ق متت  ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤

 p-value  = )وىتو  ١٦ ١وىي أق  من  ١١١ ١  
متتتتتي    تتتتت  وجتتتتتو    تتتتت   ر معنتتتتتوي   جتتتتتيبي ذو  اللتتتتت  
 حصتتتي    بتتت ن از واج تتت  المنيصتتت  وعمل تتتي   عتتت    
القتتتتوا   الميل تتتت ، ح تتتت  أنتتتتو  لمتتتتي  تتتتين ىنتتتتي  جمتتتتع 

إل ار  متتتتع منصتتتت  المتتتت  ر لمنصتتتت  ر تتتت س مجلتتتتس ا
ال نف ذي للشر   عن  شخص واحت   ت ن ىتذا  ز ت  متن 

 ١عمل ي   ع    القوا   الميل  
 

 متتي أوضتتح  ن تتي   نمتتوذ  االنحتت ار اللوجستت  ي 
أن ق متتتتت  معيمتتتتت  االنحتتتتت ار  الختتتتتيص بمعتتتتت   نمتتتتتو 

وىتتتي ق متتت  موجبتتت  ومعنو تتت     ٨١٥ ٩١الشتتتر   بلتتت  
 ٧٧٥ ٣٪٩( = Chi-squareح تتتتت  بلغتتتتت  ق متتتتت   

وىي أ بر من الق م  الج ول    ي ج و   وز تع مربتع 
% ، ٦عنتت  مستت وي معنو تت   ٩٥٢ ٤ تتي وال تتي بلغتت  

وىتتي أقتت   ١١١ ١( =  p-value متتي بلغتت  ق متت   
  وىو مي      وجو       ر معنتوي   جتيبي  ١٦ ١من

ذو  اللت   حصتتي    بتت ن معت   نمتتو الشتتر   وعمل تتي  
لمتتي زا  معتت   نمتتو  عتت    القتتوا   الميل تت ، ح تت  أنتتو  

  ١الشر   زا   عمل ي   ع    القوا   الميل  
 

 
 
 

 نتائ  الدراسة التطبيقية: -4
 ستتتت ي   البيحتتتت   تتتتي ىتتتتذا الجتتتتز  متتتتن ال راستتتت  
استتت عراض ن تتتي   اخ بتتتير  تتتروض ال راستتت  وذلتتت  متتتن 

 كما يمي:خ    حل   أى  ن ي   ال راس  ال طب ق   
 

قبتتتتتتو   أوضتتتتتتح  ن تتتتتتي   ال حل تتتتتت  اإلحصتتتتتتي ي أواًل:
       الفتتتتتتتتتترض ااو  وال تتتتتتتتتتيني لل راستتتتتتتتتت ، وبيل تتتتتتتتتتتيلي
 تتت ن ىنتتتي   ل تتت  علتتت  أن لجنتتت  المراجعتتت   لعتتت  
تتتتتي   حتتتتت  العوامتتتتت  ااسيستتتتت   المر بطتتتتت    ور ا ىيم 
ب ستتتبي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت ، ح تتت  أوضتتتح  
ن تي   ال حل ت  اإلحصتتي ي أن ىنتي   ت   ر معنتتوي 
  ستتتتلبي الستتتت ق   لجنتتتت  المراجعتتتت  و تتتتوا ر الخبتتتتر 

الميل تتت  ليتتتي علتتتي عمل تتتي   عتتت    القتتتوا   الميل تتت  
ال تتتتتتتي  قتتتتتتتو  بيتتتتتتتي الشتتتتتتتر  ،   لمتتتتتتتي زا   نستتتتتتتب  
االستتتتت ق   الخيصتتتتت  ب عضتتتتتي  لجنتتتتت  المراجعتتتتت  
و تتتوا ر  الخبتتتر  الميل تتت   اختتت  ىتتتذه اللجنتتت   لمتتتي 
   انخفضتتتت  عمل تتتتي   عتتتت    القتتتتوا   الميل تتتت  ال تتتتي

و  فتت  ىتتذه الن  جتت  متتع ن تتي    ١ قتتو  بيتتي الشتتر  
 ;(Abottle et al., 2004) استتتتتت   تتتتتت   متتتتتتن ر 

(Huang et al., 2011); (Akeel and 

Dennis, 2012); (Aire et al., 2005); 
 Farber,2005); (Stanlay       and      Dezoort, 

2007) (Elifsen and; Messier,2000); 
(Jaime and Michacl,2013) ;(Lie et al., 

   ١(٣١٢٣  شيى ن،; (2006

 
 

اخ لفتتت  ن تتتي   ال راستتت  ال طب ق تتت  متتتع ن تتتي     متتتي
(، ح   أوضتح  Shamsul et al., 2010 راس   

( أن است ق   Shamsul et al., 2010ن ي    راس   
لجنتت  المراجعتت  و تتوا ر الخبتتر  الميل تت  ليتتي   تتر  عتتي  
و  ر م مر  ي  خف ض ااخطتي  الميل ت  والمحيستب   
ال تتتي  تتت  ي  لتتتي  عتتت    القتتتوا   الميل تتت ، و رجتتتع ىتتتذا 
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 ي الن ي    لي طب عت  ال ولت  ال تي  ت    يتي   االخ  
 ,.Shamsul et al)ال راس ، ح   اع م    راس  

ي الشتتتر ي  المستتتجل   تتتي ستتتو  ااورا  علتتت (2010
الميل تت  بميل ز تتي وال تتي   صتت  بعتت   وجتتو  معتتي  ر أو 
قواعتتت   نظ م تتت   لتتتز  الشتتتر ي  الميل ز تتت  بتتت ن    تتتون 
لجتتتتين المراجعتتتت  متتتتن متتتت  ر ن وأعضتتتتي  مستتتت قل ن أو 
ح تتت  علتتتي ااقتتت    تتتون ر تتت س لجنتتت  المراجعتتت  متتتن 

 تت  ااعضتتي  المستت قل ن ممتتن   تتوا ر ليتت  الخبتتر  الميل
والمحيستتب  ، وبيل تتيلي  تت ن ن  جتت  لتتذل  لتت    تتن لجتتين 
المراجعتتتت   تتتتي الشتتتتر ي  الميل ز تتتت   عيلتتتت   تتتتي الق تتتتي  

وعلي ع س ذل  ١ب ورىي  ي عمل   اإلشرا  والرقيب 
 خ لتت   تتي ب  تت  الشتتر ي  المصتتر   ح تت  أنتتو و ق تتتي 
ل ل   قواع  ومعي  ر حو م  الشر ي   ي مصر  ت ن 

  تتتو ن لجنتتت  للمراجعتتت  ىنتتتي   لتتتزا  علتتتي الشتتتر ي  ب
لتتتتذل   تتتت ن  ١و  تتتتون أحتتتت  أعضتتتتي يي متتتتن المستتتت قل ن

استت ق   لجنتت  المراجعتت  و تتوا ر الخبتتر  الميل تت  ليتت ال  
ااعضتتتي   حتتتت  متتتتن حتتت و  عمل تتتتي   عتتتت    القتتتتوا   
الميل ت  بعتت   طتتر ، وىتي أن استت ق   لجنتت  المراجعتت  
و وا ر الخبر  الميل   ليي  جعليي أ  ر قت ر  علتي  فيت  

 ا  ى  تتت  الرقيبتتت  ال اخل تتت  بمتتتي  ضتتتمن وجتتتو  اجتتترا
لل تتي  منيستتب  لز تتي    عيل تت  الرقيبتت  ال اخل تت   تتي منتتع 
و شتتتتتت  ااخطتتتتتتي ، وبيل تتتتتتيل   تتتتتت ن استتتتتت ق   لجنتتتتتت  
المراجعتت  و تتوا ر الخبتتر  الميل تت  ليتتي ال  قلتت   قتتط متتن 
حت و  ااخطتتي  المر بطتت  بيلعنيصتتر المحيستتب   عنتت  

تي متن ااخطتي   ع ا  القتوا   الميل ت ، ول نتو   قلت  أ ض 
ال تتتي  حتتت   وال  م تتتن  منعيتتتي أو ا  شتتتي يي بواستتتط  

  ١ جرا ا  الرقيب  ال اخل  
 

ــــا: أوضتتتتح  ن تتتتي   ال حل تتتت  اإلحصتتتتي ي قبتتتتو   ثانًي
الفتتترض ال يلتتت  لل راستتت ، وبيل تتتيلي  تتت ن ىنتتتتي  
 ل تتت  علتتتت  وجتتتتو   تتتت   ر معنتتتتوي   جتتتتيبي ذا  
 اللتتتتت   حصتتتتتي    بتتتتت ن ضتتتتتع  ى  تتتتت  الرقيبتتتتت  

وعمل تتي   عتت    القتوا   الميل تت ، ح تت   ال اخل ت 
 ع بتتر ى  تت  الرقيبتت  ال اخل تت  ىتتو ختتط التتت  يع 
ااو  لمواجيتتتت  ااخطتتتتي  المحيستتتتب   والميل تتتت  
ال ي  ت  ي  لتي  عت    القتوا   الميل ت ، وبيل تيلي 
 تتت ن ىتتتذا  وضتتتت أىم تتت  الحيجتتت   لتتتي  صتتتم   
اإلجتتتترا ا  المنيستتتتب  وال ي  تتتت  ل حق تتتت  الرقيبتتتت  

يلتت  ل جنتت  عمل تتي   عتت    القتتوا   ال اخل تت  الفع
الميل تتتت ، ومتتتتن  تتتت   تتتت ن ضتتتتع  ى  تتتت  الرقيبتتتت  
ال اخل تتت   ع بتتتر متتتن ااستتتبي  ااسيستتت   ال تتتي 
 سيع   تي ز تي   عمل تي   عت    القتوا   الميل ت  
خيصتتتت  عنتتتت مي   علتتتت  ضتتتتع  ى  تتتت  الرقيبتتتت  
ال اخل   بيلجوان  المحيسب   م   االس حقيقي  

ا  و ستو ي  نيي ت  و وق  ي  االع ترا  بتيإل را 
و  فتتت   ١الف تتتر  و طب تتت  الس يستتتي  المحيستتتب  

ىتتتتتتذه الن  جتتتتتت  متتتتتتع ن تتتتتتي    راستتتتتت   تتتتتت   متتتتتتتن 
 Pascal et al., 2011) ;( Yafang, 

2013); Yafang et al.,2014 );(Plu-
mlee and Yohn,2010); (Hennes et 

al.,2008)١   
 
 

ــــًا: أوضتتتتح  ن تتتتي   ال حل تتتت  االحصتتتتي   قبتتتتو   ثالًث
الفتتترض الرابتتتع  وبيل تتتيل   تتت ن ىنتتتي   ل تتت  علتتت  
وجتتتو   تتت   ر ستتتلبي معنتتتوي ذا   اللتتت   حصتتتي    
الستتتت ق   مجلتتتتس اإل ار  علتتتتي عمل تتتتي   عتتتت    
القوا   الميل  ،   لمي زا   نسب  اس ق   أعضي  
مجلتتتتس اإل ار   لمتتتتي انخفضتتتت  عمل تتتتي   عتتتت    

ذلتت   أن استت ق   مجلتتس اإل ار   ١القتوا   الميل تت 
 ع بتتتتتتتر عنصتتتتتتتر أسيستتتتتتتي  تتتتتتتي لل تتتتتتتي  حو متتتتتتت  
الشتتر ي  والتتذي   نتتيو  مستت ول ي  ضتتمين جتتو   
المعلومتتتتي  الميل تتتت ، ح تتتت  أن ىتتتت ال  ااعضتتتتي  
المستتتت قل ن  اختتتت  مجلتتتتس اال ار  وال تتتتي ال  وجتتتت  
لتتتت  ي  أي ع قتتتتي  اق صتتتتي    أو عي ل تتتت  بتتتت  ار  
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رقيبتت   عيلتت  الشتتر   ىتت  أ  تتر قتت ر  علتتي  حق تت  
علتتتي   ار  الشتتتر  ، ح تتت    تتتون لعضتتتو مجلتتتس 
اال ار  المستتت ق  التتتذي ال  شتتتغ  منصتتت   نف تتتذي 
  قتتتتتت ر  أ بتتتتتتر علتتتتتتي اإلشتتتتتترا  والرقيبتتتتتت  و وج تتتتتتو 
      اإل ار  نحتتتتتتتتتو المصتتتتتتتتتتلح  العيمتتتتتتتتتت ، وىتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتي

 Huang):أ    عل و الع    من ال راسي  م ت 
et al.,2011) ; Beasley et al.,1996) 

; Lawrence et al.,2012);(Dalia et 
al.,2009); Suraj,2005);(William et 
al.,2012)  . 

 

 توصيات البحث: -5
فــي ضــو  هــدف البحــث ومــا انتهــي  ليــي مــن نتــائ  

 يوصي الباحث بما يمي:
ضتتتترور  اى متتتتي  الي  تتتتي  ال شتتتتر ع   وال نظ م تتتتت   -

المر بط  بسو  المي  بيلقضي ي الم علقت  بعمل تي  
الميل تتتتت  ووضتتتتتع مع تتتتتير  وضتتتتتت  عتتتتت    القتتتتتوا   

الخطوا  ال فص ل   ومس وي اإل صتيح المطلتو  
عنتتتت   عتتتتت    القتتتتوا   الميل تتتتت  ل حق تتتت  مز تتتتت  متتتتتن 

 ١الشفي   
ضتتتتترور   فع تتتتت   ور الجيتتتتتي  الرقيب تتتتت  ووضتتتتتع  -

الجتزا ا  والعقوبتي  المنيستب    متي   علت  بيل   ت  
متتتتن ال تتتتزا  الشتتتتتر ي  المصتتتتر   ب طب تتتت  لل تتتتتي  

  فتت  متتع القواعتت  وا ل تتي   حو متت  الشتتر ي  بمتتي
المحتتتتتت     تتتتتتي  ل تتتتتت  قواعتتتتتت  ومعتتتتتتي  ر ح ومتتتتتت  
الشتتر ي   تتي مصتتر   متتي  ختتص لجنتت  المراجعتت  
ومجلس اإل ار  ومراق  الحسيبي  وى  ت  الرقيبت  

  ١ال اخل  
ضرور  االى مي  بيلوسي   ال ي  م ن متن خ ليتي  -

 خف ض  لت  ا  تير الستلب   الم ر بت  علتي  عت    
     تتتت  م تتتت   غ  تتتتر مراقتتتت  الحستتتتيبي ،القتتتتوا   الميل

أو  غ  تتر المتت  ر المتتيلي، أو ق تتي  الشتتر   ب نشتتي  

موقتتع  ل  رونتتي  نشتتر متتن خ لتتو القتتوا   الميل تت  
ال ي     ع  ليي و وض ت  ل  ااسبي  ال تي أ   
 لي  ع    القوا   الميل   ومي ىتي ا  تير الم ر بت  

   ١علي ذل 
ضتتتترور  العمتتتت  علتتتتي  صتتتت ار مجموعتتتت  متتتتن     -

القتتتتتوان ن ال تتتتتي  ز تتتتت  متتتتتن جتتتتتو   اا ا  المينتتتتتي 
للمحيستتتتتتتتب ن والمتتتتتتتتراجع ن ، وبيل تتتتتتتتيلي  خفتتتتتتتت ض 
معتت ال  ااخطتتي  ال تتي  تت  ي  لتتي  عتت    القتتوا   

 ١الميل  
 ع البحثــــــــــــمراج

 أواًل: مراجع بالمغة العربية:
" قواعتتت  . ٣١٢٧الي  تتت  العيمتتت  للرقيبتتت  الميل تتت  . -

ق تت  وشتتط  ااورا  الميل تت  بيلبورصتت  المصتتر  " 
( لستتتتتتن  ٤٦، قتتتتتترار مجلتتتتتتس   ار  الي  تتتتتت  رقتتتتتت   

 ١ ٣٧: ٢و ع    و ٣١٢٧
 

. " ال حل تتت  اإلحصتتتي ي  ٣١١٨جتتتولي بيب نتتت .  -
،  ار الفتتيرو  للنشتتر SPSSبيستت خ ا  برنتتيم  " 

،  رجمتت  ٤٣٣ -٤٢٧وال وز تتع، الطبعتت  ااولتتي، 
 ١ / خيل  العيمري

. " ور حو متتتتت   ٣١٢١خل تتتتت ، محمتتتتت   بتتتتتراى  .  -
الشر ي   ي  حق   جتو   المعلومتي  المحيستب   
وانع يستتتتي يي علتتتتي ستتتتو  ااورا  الميل تتتت   راستتتت  
نظر تتتتت   طب ق تتتتتت  "، مجلتتتتت  ال راستتتتتتي  والبحتتتتتتو  

جيمعتت  الزقتتيز  ،  -ال جير تت ،  ل تت  ال جتتير  ببنيتتي
 .٧١-٢الع   ااو :

نمتتتتوذ  مق تتتترح  .٣١٢٣.شتتتتيى ن ، محمتتتت  أحمتتتت  -
ل راستتتتتتت  الع قتتتتتتت  بتتتتتتت ن خصتتتتتتتي ص االستتتتتتت ق ل   
الخيص  ب عضي  لجن  المراجع  وعمل ي   ع    

المجمـــــة العمميـــــة للقتصـــــاد القتتتتتوا   الميل تتتتت   ، 
جيمعت  عت ن شتتمس ،  -،  ل ت  ال جتير  والتجــارة 

   .٥٤٨-٤٧٤الع   ااو  ، المجل  ال يني: 
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