تقويم نظام الرقابة الداخلية على وفق
املعلومات احملاسبية املضللة

أ.م .د .صفوان قصي عبد احلليم /كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد
الباحث  /تيسري حممد مجعه

ادلستخهص:

أـ طػظػز ثألسؾجس ثالزضصجدَز وثغؿجغُز ثغضٍ شهدنج ثالزضصاجد ثغااجغؿٍ ثدس ثغاً سَاجدر ثغقجؽاز ثغاً ق اجؼ
ثغززجدز ثغدثخػُز ثغداجظ  ,ألقم َاد ثفاد ثغادئجةؽ ثغزةُظاز خاٍ ثَاز وفادر ثزضصاجدَز ,أا ثقام َاؿاع ئػاً ثغضقسار ؾاف
صطذُر ثغظُجطجس وثغسىثقُف وثغضقسر ؾف ثؽزثءثس فؿجَز ثغؿىؽىدثس ؾاف ثغظاززز وثالخاض ص ,ضؿاج َاؿاع ئػاً
ثضاادجء ثغغسااز دجغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ؾااف خ ا ظ ثغضقساار ؾااف مااقز ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز وصقػُػهااج وثضض ااجج
ثغضضػُع خُهج.
وَاد وؽىد ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ئجؾ ً ؾؤعزثً خٍ ثغادَد ؾف ثغؿؿجرطاجس ثغؿقجطاذُز ثغضاٍ صقاد ؾاف زادرر
ثالدثرر ئػً ثقضجػ ؾاػىؾجس ؾقجطذُز ؾضػػز.
وَهدج نذث ثغذقظ إغً دُجـ ثغا زز دُف ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ وق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ,خض ئف دُجـ ؾدهاىؼ
ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز وصقدَااد ثغؿؿجرطااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز ,وضااذغص ثضض ااجج فااجالس ثغضضااػُع خااٍ
ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز وردظ اغاص ؾان قضاجةؼ ئؿػُاز صسُاُؽ ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز .صىماع ثغذقاظ ؾاف خا ظ قضاجةؼ
ثالققادثر ثغططاٍ ثغذظااُظ ثغاً أـ ثتػاخ ثغقظااجدجس َىؽاد غادَهج صا عُز خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضااػػز
(ثغؿذُاجس ,ثؽؿاجغٍ ثغؿىؽاىدثس ,رثص ثغؿاجظ ثغاجؾاع ,ثغؿادَكىـ ,ثغؿطاشوـ ,ثؽؿاجغٍ ثغادَىـ ,,خضا ئاف وؽاىد
ئ زز خُؿج دُف ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ ودُف ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ؾف خ ظ ئؿع ثغززجدز ثغؿقجطذُز ثغدثخػُز ثغؿضؿغػز
دضؿجـ دزز ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز وفؿجَز ثغؿىؽىدثس ؾف ثالخض ص ؾف ؽهز ثخازي .وأوماً ثغذقاظ دضازورر
زُجؼ ثغؿك ؿجس ثغؿهكُز ثغؿ زخز ئػً ؾهكاز ثغؿقجطاذز وثغززجداز ئػاً ضازورر صداُاع ئؿاع ثغضسكُاجس ثغقدَغاز خاٍ
ثغط ااح ئااف ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز خض ا ئااف ثغقااد ؾااف ؾؿجرطااجس ثغضضااػُع ؾااف خ ا ظ صسااىَؽ ثالدثء
ثغؿظضؿز غك جطجس ثغززجدز ثغدثخػُز.
ادلصطهحبث انرئيست نهبحث /ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز ,ثغططا  ,ثغثام ,ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز,
ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ.

*دقظ ؾظضع ؾف رطجغز ؾجؽظضُز.

جملة العلوم
االقتصادية واإلدارية
العدد 39اجمللد22
الصفحات 725-705

ادلقذيت

صظذذش ثغض ئذجس ثغضٍ فدعش خٍ ثالوقز ثالخُزر ثغً ثضاجج ثغغسز دجغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز قضُؾاز ضااح
ثق ؿااز ثغززجدااز ثغدثخػُااز وثغطجرؽُااز وصؿزَااز ؾاػىؾااجس اثس طذُاااز ؾضااػػز ثدس ثغااً ثالضاازثر دؿصااجغـ ثغؿؾضؿاان
دصىرل ئجؾز وؾصجغـ ثغؿظضغؿزَف ودسُز ثغؿظضطدؾُف دصاىرر خجماز ,وَسصاد دجغضضاػُع ثالخا ظ دجغطصاجة
ثغكىئُز غػؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز دجغطجؾع ال د طع ؽشةٍ ؾؿج َظذخ ص ىَم ثغقسجةر طىثء ضجـ اغاص دسصاد ثو دادوـ
زصد ؾف ثؽع خػر ثقطذجع ؽُد فىظ ثغىضن ثغؿجغٍ وقضُؾز ثغك جط غضقسُر ؾصجغـ شطصُز  ,وؾف عاؽ خجقام َااد
ص ىَم غػقسجةر ثغؿجدَز غػىفدر ثالزضصجدَز ,ؾف نكج َذزس دور ثق ؿز ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ثغضا عُز دؿىزاح ثالدثرر
صؾجل ثغضضػُع ,غذغص خ ـ وؽىد آغُز ئؿع زىَز غك جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز صاد دؿغجدز ئجؾع رةُظٍ غزدع ثالدثرر ثغاػُاج
ؾااف ثرصطااجح ؾؿجرطااجس ثغضضااػُع خااٍ فااُف أـ أٌ ضاااح ثو زصااىر خااٍ آغُااز ئؿااع ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز َطػاار
ثغدزمز الرصطجح ؾؿجرطجس ثغضضػُع.
وؾف خ ظ درثطاز ثغا زاز داُف ثغك اجؼ ثغؿقجطاذٍ وق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز َضذاُف ثـ ؽاىنز ق اجؼ ثغززجداز
ثغدثخػُز نى ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ إا َُاد ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ ثغؾُد ؾاف ثغؿضطػذاجس ثغضازورَز اؾادثد ثادثرر وثألطازثج
ثالخاازي خااٍ خااجرػ ثغىفاادر ثالزضصااجدَز دصاادز ئجؾااز دجغذُجقااجس وثغؿاػىؾااجس ثغؿطػىدااز غضقػُااع ثألئؿااجظ وثصطااجا
ثغسزثرثس دىمدم ق جؾج ً غػؿاػىؾجس.
نذث ثغذقظ َاؿع ئػً صسىَؽ ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز غضقسُر ثندثج ثغىفدر ثالزضصجدَز خاٍ ثغقاد ثو ثغط اح
ئااف ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز  .وغضثطُااز ؾداازدثس ثغذقااظ خسااد صااؽ صسظااُؿم ئػااً ع ا ط ؾذجفااظ خص ا
ثغؿذقظ ثالوظ غػؿكهؾُز وداض ثغدرثطجس ثغظجدسز .ثؾج ثغؿذقظ ثغغجقٍ خسد خص غذُاجـ ثغا زاز داُف ثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز وق جؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز خاٍ فاُف صكاجوظ ثغغجغاظ ثغا زاز داُف ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز
وق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ثغىفدثس ثالزضصجدَز ئُكز ثغذقظ ؾف خ ظ ئؿع زجةؿز ثطضسصاجء وثطاضطدثؼ ثالطاجغُخ
ثالفصجةُز غذُجـ ثغا زز دُكهؿج.

ادلبح /األًل ينيجيت انبحً /دراسبث سببقت

 1-1يشكهت انبح/
ثـ وؽىد ق جؼ رزجدز دثخػُز طػُؽ َسػع ؾف ثغضضػُع ثغذٌ َقضؿع فصىغم وَؤدٌ ثغً ثالخ ظ دجغطصجة
ثغكىئُااز غػؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز وثغضااٍ صك ااج ئااجدرً ؾااف قااىئُُف ؾااف ثغضصاازخجس نؿااج ثألخطااجء تُااز ثغؿسصااىدر
وثألخطااجء ثغؿسصاااىدر (ثغثااام ,ثغضاااٍ صاااكاطض ئػاااً ؾصاادثزُز ثغؿاػىؾاااجس ثغؿقجطاااذُز وؾاااف عاااؽ ئػاااً زااازثرثس
ؾظضطدؾُهجَ .قجوظ ثغذقظ ثالؽجدز ئف ثغظؤثظ ثالصٍ
نع صىؽد ئ زز دُف ضاح ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُاز وعهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز خاٍ ثغ ازضجس
ئُكز ثغذقظ؟
 2 -1اىًيت انبح/
ص صٍ أنؿُز ثغذقظ ؾف خ ظ صظػُظ ثغضىء ئػً أنؿُز ؾدهىؼ ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز واغاص ؾاف
خ ظ درثطز أطذجح عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز طىثء ضجقاش ثغؿسصاىدر ثو تُاز ثغؿسصاىدر  ,وزصاىر
ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز خااٍ ثضض ااجج ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز ,خضا ئااف ثغا زااز دااُف ثغك ااجؼ ثغؿقجطااذٍ
وق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز.
 3-1اىذاف انبح/
 .1دُااجـ ؾ دهااىؼ ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز وصقدَااد ثغؿؿجرطااجس ثغضااٍ صااؤدٌ ثغااً ثغضضااػُع خااٍ ثغؿاػىؾااجس
ثغؿقجطذُز.
 .2دُجـ ثغا زز دُف ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ وق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز.
 .3ثضض جج فجالس ثغضضػُع خٍ ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز وردظ اغص ؾان قضاجةؼ صسُاُؽ ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز غػ ازضز
ئُكز ثغذقظ.
 4-1فرضيت انبح: /
صىؽد ئ زز اثس دالغز ؾاكىَز دُف ضاح ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز وعهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز .
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 5 -1االسبنيب االحصبئيت ادلؼتًذة يف انتحهيم :
صؽ ثطضاؿجظ ؾؾؿىئز ؾف ثالطجغُخ ثالفصجةُز غثاز صقػُاع ثغؿاػىؾاجس اثس ثغصاػز دؿضثُازثس ثغذقاظ وثخضذاجر
خزضُجصم ؾكهج ثِصٍ
.1ثغكظخ ثغؿتىَز وثغىطظ ثغؿزؽـ غؿازخز ثصؾجل ضع ؾقىر.
.2ثغىطظ ثغقظجدٍ ثغؿزؽـ غىمح طذُاز ثغؿؾجؾُن ثافصجةُز.
.3صؽ ثطضاؿجظ ثالخضذجر ثغضجةٍ غؿضىطظ ثغقظجدجس الخضذجر ثغا زز دُف ( FFSو  ,NON-FFSغطع فظجح.
.4صؽ ثطضاؿجظ ثالخضذجر ثغضجةٍ غؿضىطظ ضع ؾؤشز ؾف ثغكظخ ثغؿجغُز الخضذجر ثغا زز دُف ( FFSو .,NON-FFS

. 5دكااجء قؿااىاػ غكظااخ ثغؿؤشاازثس ثغؿجغُااز َقضااىٌ ئػااً قظااخ ثغؿؤشاازثس ثغؿجغُااز غػؿضثُاازثس ثغؿظااضسػز خااٍ فااُف
طاُطىـ ثغؿضثُاز ثغؿاضؿاد ناى ئذاجرر ئاف ( ,1,1فُااظ طاضؤخذ ثغسُؿاز ( ,1ناى ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضااػػز
( ,FFSثؾج ثغسُؿز ( ,1طضؤخذ ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغثُز ؾضػػز (.,Non-FFS
. 6صؽ ثطضاؿجظ ثالققدثر ثغططٍ ثغذظُظ غذُجـ ص عُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.

.7صؽ ثطضاؿجظ ثخضذجر ثغكظخ ( ثخضذجر  ,Zغثز
وعهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.

ؾازخز ثـ ضجـ نكجش خزوزجس داُف ؾقاجور ثطاضؿجرر ثالطضسصاجء

دراسبث سببقت:

اًال :انذراسبث انؼربيت

 -1دراست كبظى ()2002
"دور ثؽهشر ثغززجدز وؾظؤوغُضهج خٍ ؾكن وثضض جج ثغض ئخ وثغؿطجغدجس"
نادخش ثغدرثطاز ثغاً دُاجـ ثؽهاشر ثغززجداز وؾظاؤوغُضهج صؾاجل فاجالس ثغض ئاخ وثغؿطجغداجس وثزكااجع ثالدثرر
وثغؾهااجس ثغؿظااضدُدر وؽااىد ق ااجؼ رزجدااز خاااجظ غضااؿجـ ئدثغااز ووضااىؿ ثغسااىثةؽ ثغؿجغُااز وثالطؿتكااجـ ئػااً دزضهااج
وضؿجـ ئدؼ وؽىد ثالخطجء وثغض ئخ وثضض جخهج وؾاجغؾضهج ئكد فدوعهج ,صىمػش ثغدرثطز ثقام ئػاً ثغؿادزر ثـ
َؿجرص ثغ ص ثغؿهكٍ ئكد زُجؾم خٍ ئؿػُز ثغضدزُر وثـ َضن خٍ فظجدجصم ثفضؿجظ وؽىد ص ئخ ثو ؾطجغدجس ئكد
ثغضططُظ غػضدزُر  ,وضذغص ئكاد زُجؾام داجالؽزثءثس ثغضدصاُػُز غػقصاىظ ئػاً صجضُاد ؾاساىظ داجـ ثغساىثةؽ ثغؿجغُاز ال
صقضااىٌ ئػااً ؾاػىؾااجس ؾقجطااذُز تُااز مااقُقز طااىثء ضجقااش قجصؾااز ئااف طزَاار ثغطط ا ثو ثغض ئااخ  ,وثومااش
ثغدرثطااز ثقاام ئػااً ثالدثرر صذكااٍ ق ااجؼ رزجدااز شااجؾع وصادَػاام وصطااىَزل دؿااج َقساار ثناادثج ثغىفاادر  ,وَااؤدٌ ثغااً
ثضض جج فجالس ثغض ئخ وثغؿطجغدجس وؾكن فدوعهج ثو ثغقد ؾكهج.
 -2دراست ادلشيذاني ()2010
" ص عُز خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ؾظضىي ؾصدثزُز وئدثغز ثغضسجرَز ثغؿجغُز"
ندج ثغدرثطز ئػً صظػُظ ثغضىء ئػً ثندثج ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ثغضاٍ صضاؿف ماقز ثغذُجقاجس ثغؿجغُاز
وؾىعىزُضهج ثغضٍ صاطض دؿؾؿىئهج ثغضؿغُع ثغصجدذ غػضسجرَز ثغؿجغُز ,وضذغص إزضزثؿ أقؿىاػ إطضؿجرر إالطضسصاجء
اثس ثاؽجدجس ثغغ ط ,غدق ق جؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز ثغؿقجطاذُز .وؾاف ثغكضاجةؼ ثغضاٍ صىماػش ثغُهاج ثغدرثطاز ئادؼ
صىثخز ؾطىقاجس ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز ثغؿضؿغػاز دجغؿظاضىي ثغؾُهاد غؿاؤن س وضداجءر ؾاىعدٍ ثغقظاجدجس وثغضادزُر
ثغدثخػٍ وؾهجرثصهؽ .ضؿج ثومش ثغدرثطز ثطضؿزثر دَىثـ ثغززجدز ثغؿجغُز دضكدُذ ثغططظ ثغضدرَذُز غؿىعدٍ ثادثرثس
ثغ ُاػُج ,وأزظجؼ ثغقظجدجس ,وثغززجدز وثغضدزُر ثغادثخػ ٍ ,وثغضزضُاش ئػاً أفادط ثغؿداجنُؽ وثغؿؿجرطاجس ثغدوغُاز وثغاؿاع ئػاً
ق ز ثغىئٍ د نؿُز ثغززجدز ثغدثخػُز.

 -3دراست ىبشى ()2012
" ثألداجد ثألخ زُز غػؿقجطذز وثغصىرر ثغصجدزز غػؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز".
ندخش ثغدرثطز ثغً ثغضازج ئػً دوثخن ثدثرثس ثغ زضجس خٍ ثغض ئخ ثغؿقجطذٍ  ,خض ئف ثغضازج ئػً
صطذُسجس ثغض ئخ ثغؿقجطذُز وثداجدنج ثالخ زُز .صىمػش ثغدرثطز ثغً ثـ ثغسىثئد ثغؿقجطذُز صقضىٌ ئػاً ثغادَاد
ؾف ثغغثزثس وثغؿضؿغػز دقزَز ثالخضُجر ؾف داُف ثغطزثةار وثغظُجطاجس ثغؿقجطاذُز  ,وثغضاٍ صظاهع ئؿػُاز ثغض ئاخ
ثغؿقجطااذٍ دظااخ ئاادؼ ثغقظااؽ غااذاض ثغسىثئااد َضاازش غػؿقجطااخ فزَااز ثالخضُااجر .ثومااش ثغدرثطااز دضاازورر زُااجؼ
دوثوَف ثغززجدز ثغؿجغُز وثغؾهجس ثغؿظؤوغز ئف صطذُر ثغسىثئد ثغؿقجطذُز دئضدجء ثغطجدن ثغزطؿٍ ئػً ناذل ثغسىثئاد ؾاف
خ ظ ثطضصدثر دئؽ زجقىقٍ ؾف ثغؾهجس ثغض زَاُز خٍ ثغذػد ,خضـ ثغؿكجز جس ثغاػؿُز دطصىص ثالداجد ثالخ زُز غػؿقجطذز
ئػً ؾظضىي ثغدطز وثغضطذُر  ,وضذغص دطصىص ؾظضسذع ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز.
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ثبنيب :انذراسبث االجنبيت

 -1دراست ()Saarni: 2012
Financial Fraud - Importance of an Internal Control System
(ثالفضُجظ ثغؿجغٍ  -أنؿُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز,
ناادخش ثغدرثطااز ثغااً ثغضااازج ئػ اً أنؿُااز وضدااجءر أق ؿااز ثغززجدااز ثغدثخػُااز وؾاجغؾااز ثالفضُااجظ ثغؿااجغٍ,
وصكجوغش ثغدرثطز ثغك ز خٍ ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز وزد صزضاش ثغدرثطاز ئػاً ثخاذ ثرثء ثالطض اجرَُف وثغطذازثء خاٍ
نذث ثغؿىضىع ,وزد صؽ صقػُع ثغذُجقجس ثغضٍ صؽ ؽؿاهج ؾن ثغؿسجرقز خٍ إطجر ثغك زَز ,وثوضقش ثغدرثطز أـ ق اجؼ
ثغززجدااز ثغدثخػُااز َؾااخ أـ َطااىـ ؽااشءث ؾااف إدثرر ثغؿطااجطز خااٍ ضااع ؾك ؿااز ,إال أـ ئؿاار ثغك ااجؼ َكذثااٍ أـ َطااىـ
ؾضكجطذج ً ؾن فؾؽ ثغ زضز وعسجخز ثغ زضجس .ثطضكجدث إغاً قؿاىاػ ( ,COSO cube –modelوثغكضاجةؼ ثغؿسدؾاز,
وَكذثااٍ أـ َطااىـ ثغك ااز أطجطااُج غػ اازضجس خااٍ خػاار ئكجمااز خجئػااز ؾااف صاادخر ثغذُتااز وثغؿاػىؾااجس وثالصصااجالس
ثغدثخػُز.
 -2دراست ()Abiola & Oyewole: 2013
Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience
(ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ض ح ثغثم ثغطذزر ثغكُؾُزَز,
ندخش ثغدرثطز ثغً صسُُؽ آعجر ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ثغط ح ئاف ثغثام خاٍ ئادد ؾاف ثغذكاىش ثغضؾجرَاز
ثغكُؾُزَااز ,وصااؽ صقػُااع ثغذُجقااجس دجطااضطدثؼ ثألطااجغُخ ثافصااجةُز (ثغؿزداااجس ثغصااثزي صقػُااع ثالققاادثر ,صقػُااع
ثالرصذجط ,وصقػُع ثغذُجقجس .,وصىمػش ثغدرثطز ثغً فسُسز نٍ أـ ثغثم طُطىـ ؾف ثغصاخ ثغسضجء ئػُاز صؿجؾاج,
وصىمااػش ثغدرثطااز ثغااً ئاادد ؾااف ثغضىمااُجس غضسػُااع فااجالس ثغثاام ؾكهااج دخاان ثؽااىر ضجخُااز ثا َؾااخ ئػااً ثغىفاادر
ثالزضصجدَز أـ صظاً إغً دخن أؽىر ئؿجغهج د طع ضجج غضؿطُكهاج ؾاف صػذُاز ثفضُجؽاجصهؽ ثألطجطاُز ,خضا ئاف ثـ
إدثرر ثغىفدر ثالزضصجدَز َكذثٍ ئػُهج أـ ص هز ثغسُجدر ثغؿغجغُز وثغضصزخجس ثغضٍ ال ص ؾن ئػً ثألق طز ثغؿضػػز.
 -3دراست ()Donelson et al: 2014
Internal Control Weaknesses And Financial Reporting Fraud
(ضاح ثغززجدز ثغدثخػُز وثالد ب ثغؿجغٍ ثالفضُجغٍ,
ندخش ثغدرثطز ثغً دُجـ ؾج إاث ضجـ ضاح ثغززجدز ثغدثخػُاز َشَاد ؾاف ؾطاجطز ثالدا ب ثغؿاجغٍ ثغؿضاػع ؾاف
زذع ثالدثرر ثغاػُج دثخاع ثغىفادر ثالزضصاجدَز  ,ثا ثـ ثالدثرر ثغاػُاج زاجدرر ئػاً صؾاجوس ثغضاػُؿاجس  ,وصىماػش ناذل
ثغدرثطز ثغً وؽىد ثدغم زػُػز ئػً آغُز ردظ ثغززجدز ثغسىَز ؾن ؾطجطز ثالفضُجظ  ,ونكجش ثرصذاجط داُف قساجط ضااح
ثغززجدز وئؿػُجس ثغىفدر ثالزضصجدَز  ,ثا ال صىؽد رزجداز ئػاً ؾظاضىي ثغاؿػُاز ,ؾان ثرصداجع خطاز ثادا ب ثغؿاجغٍ
ثغؿضااػع ,ونااذل ثغا زااز َؿطااف أـ صاااشي إغااً ضاااح ثغززجدااز ؾااف خ ا ظ إئطااجء ثغؿاادَزَف خزمااز أضذااز الرصطااجح
ئؿػُجس ثغضضػُع ,خض ئف ثـ صىخز ثغطصجة ثادثرَز ال صؤضد ئػً ؽىدر ثغضسجرَز وقشثنضهج.

حتهيم انذراسبث انسببقت
اًال :انذارسبث انؼربيت

رضااشس ثغدرثطااجس ثغظااجدسز ئػااً صقدَااد ضااع ؾااف دور وخجئػُااز ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز صؾااجل ئدثغااز ثغسااىثةؽ ثغؿجغُااز
وثضض جج أٌ ص ئذجس وثخطاجء وضاؿجـ ئادؼ وؽىدناج ,دجطاضغكجء درثطاز نجشاؽ رضاشس ئػاً دوثخان ثدثرثس ثغ ازضجس خاٍ
ثغض ئخ ثغؿقجطذٍ.

ثبنيب :انذراسبث االجنبيت

رضشس ثغدرثطجس ثغظجدسز ئػً ضداجءر وثعاجر ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز خاٍ ثغط اح ئاف ثالفضُاجظ خاٍ ثغساىثةؽ
ثغؿجغُاز ,دجطاضغكجء درثطاز ( ,Donelson et alرضاشس ئػاً ثـ ضااح ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز َشَاد ؾاف ؾطاجطز
ثالد ب ثغؿجغٍ ثغؿضػع ؾاف زذاع ثالدثرر ثغاػُاج دثخاع ثغىفادر ثالزضصاجدَز .ص اضزش ثغدرثطاز ثغقجغُاز ؾان ثغدرثطاجس
ثغظجدسز خٍ ثـ وؽىد ق جؼ رزجدز دثخػُز طػُؽ َؤدٌ ثغً ثضض جج ثغض ئذجس وثالخطجء ثغؿقجطذُز  ,وغطف ثخضػدش
نذل ثغدرثطاز ئاف ثغدرثطاجس ثغظاجدسز خاٍ ضىقهاج درثطاز دقغاش ثغا زاز داُف ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز وثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ؾف خ ظ ثخضذجر ثغكظخ وثطضطدثؼ ثالققدثر ثغططٍ ثغذظُظ.
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ادلبح /انثبني انؼالقت بني ادلؼهٌيبث احملبسبيت ادلضههت ًنظبو انرقببت انذاخهيت

متييذ

َظاهؽ ناذث ثغذقااظ خاٍ ثغسااجء ثغضاىء ئػااً ثغؿداجنُؽ ثالطجطاُز غػؿاػىؾااجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضااػػز ؾاف فُااظ
ثغؿدهااىؼ وثالقااىثع وثغؿؿجرطااجس ,خض ا ئااف ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز ؾااف فُااظ ثغؿدهااىؼ ,ثالناادثج  ,ثغؿقااددثس
وثغؿسىؾاجس .ؾدهاىؼ وثقااىثع وؾؿجرطاجس ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضاػػز  ,أا َااد وؽااىد ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطااذُز
ثغؿضػػز ؾف ؾصجدر ضاح ثغغسز ثغضٍ صضىغد غدي ثغؿظضغؿزوـ واوٌ ثغؿصاجغـ ثالخازي خاٍ ق اجؼ ثالدا ب ثغؿاجغٍ
غػىفااااادر ثالزضصاااااجدَز ,وؾاااااف عاااااؽ خسااااادثـ ثغغساااااز خاااااٍ ثغؿاػىؾاااااجس ثغؿقجطاااااذُز ثغؿسدؾاااااز دىثطاااااطز ثغساااااىثةؽ
ثغؿجغُز( .,Leauanae& Rasmussen, 2002:1ثا ئزج ؾاُاجر ثغضادزُر ثغادوغٍ( ,241ثغططا ثغاذٌ َاؤدٌ
ثغً ؾاػىؾجس ؾقجطذُز ؾضػػز دجقم صقزَدجس تُز ؾسصىدر خٍ ثغضسجرَز ثغؿجغُز ,ؾغع خط خٍ ؽؿن دُجقجس أو خاٍ
ؾاجغؾضهاج أو خااٍ صساادَز ؾقجطااذٍ تُااز مااقُـ قااجصؼ ئااف ثغظااهى أو صدظااُز ؾثػااىط غػقسااجةر ,أو خطا خااٍ صطذُاار
ثغؿذجدا ثغؿقجطذُز ثغؿضاػسز دجغسُجص أو ثالئضزثج أو ثغضصكُح أو ثغاز أو ثاخصجؿ" ( ثغقػى .,15 2112 ,
ضؿج ئزخش غؾكز رئجَاز ثغؿك ؿاجس (Committee of Sponsoring Organizations of the ,COSO
 Treadway Commissionثغثم ثغذٌ َؤدٌ ثغً ؾاػىؾجس ؾقجطذُز ؾضػػز د قم “ ثغظػىش ثغؿضاؿاد طاىثء
ضجـ دجالرصطجح أو ثغقذج أو ئف طزَر ثانؿجظ ثغذٌ َكضؼ ئكام زاىثةؽ ؾجغُاز ؾضاػػز دصاىرر ؽىنزَاز ,وَكطاىٌ
ثغثم خٍ ثغسىثةؽ ثغؿجغُز ئػً ئدد ؾف ثغاىثؾع وَ خذ ثغادَد ؾف ثالشاطجظ ؾكهاج ثغضقزَداجس ثغؾظاُؿز خاٍ طاؾ س
ثغىفدر ثالزضصجدَز ثو ثغضشَُح ثو ثالمطكجع خٍ ثغاؿػُجس وص ؿع ثعذجس ئؿػُجس ونؿُز ثو صطذُر خجطب غػؿذجدا
ثغؿقجطذُز( قاؿز., 214 2113,

انٌاع ادلؼهٌيبث احملبسبيت ادلضههت

نكااجش قىئااجـ ؾااف ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز نؿااج ثغثاام وثالخطااجء تُااز ثغؿسصااىدر  ,إا صكىئااش
ثغضصكُدجس ثغؿطضػدز غػؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ئػً وخر ثغشثوَز ثغضٍ َضؽ ثغك ز دهاج وصضاادد ؾىثزان ثرصطاجح
ثغثم وثغطط إا َؿطف أـ َضؽ خٍ ثغظؾ س أو خٍ أَز ؾزفػز ؾف ؾزثفع ثغادورر ثغؿقجطاذُز ,ؾؿاج َاكاٍ أـ نكاجش
ؾؾ س ضغُزر الرصطجح ثغثم وثغطط وثغضٍ َؿطف صىضُقهج ضؿج َ صٍ ( ثغشنجر, 66 2114 ,
 -1ؾزفػز صظؾُع خٍ ثغظؾ س نى ئدؼ إعذجس ئؿػُز ؾاُكز خٍ ثغدخجصز ثغؿقجطذُز ؾغع ثخض ص زُؿز ؾذُااجس
وئاادؼ ثعذجصهااج ثوثـ َسااىؼ ثغؿقجطااخ دئعذجصهااج ثو ثـ َغذااش ئؿػُااز صطا ثغدضاازر ثغؿجغُااز ثغظااجدسز ئػااً ثقهااج صطا
ثغدضااازر ثغؿج غُاااز ثغقجغُاااز ثو أـ َساااىؼ دضقػُاااع ثغاؿػُاااز ثغؿجغُاااز دطزَساااز خجطتاااز إغاااً طزخُهاااج ثغؿااادَف أو ثغااادثةف.
 -2ؾزفػز ثغضؾؿُن وثغضزفُع صقصع ئكد ثغسُجؼ داؿػُز ثغضزفُع ؾاف دخضاز ثغُىؾُاز إغاً دخضاز ثألطاضجا ,زاد َساىؼ
ثغؿقجطاخ داؿػُاز صزفُاع فظاجح إغاً فظاجح آخاز أو صزفُااع ثغؿذػاة ثغطاجطب إغاً ثغقظاجح أو صزفُاع ثغؿذػاة إغااً
ثغؾجقخ ثغطط ؾف ثغقظجح قدظم.
 -3ؾزفػز ثغضػطُ وإئدثد ثغسىثةؽ ثغؿجغُز نذل ثغؿزفػز نٍ ثغؿزفػز ثألخُزر ؾاف ؾزثفاع ثغادورر ثغؿقجطاذُز
ثغضٍ ؾف ثغؿؿطف ثـ صقدط دهج ثألخطجء وؾف ثغؿؿطف أـ ص خذ ثألخطجء أفد ثألشطجظ ثالصُز
أ -إدرثػ ؾذجغة أو دكىد تُز مقُقز خٍ ثغسىثةؽ ثغؿجغُز.
ح -فذج ؾذجغة أو دكىد.
س -إئطجء ومح تُز ضجج غذاض ثغذكىد.
 -4ؾؾجالس فدوط ثغض ئخ نكجش أقىثع أخزي صزصذظ دؿزثفع ص ثُع ئؿػُاز ؾاف ئؿػُاجس ثغىفادر ثالزضصاجدَز,
خدٍ ؾج َط ئؿػُز صقسر ثغؿذُااجس َؿطاف ثغض ئاخ خاٍ زُؿاز ثغؿذُااجس ؾاف خا ظ ؾذُااجس ونؿُاز ,أَضاج صطػداز
ثاقضجػ َؿطف ثغض ئخ خٍ أرزجؾهج ؾف خ ظ ثغض ئخ خٍ صجرَخ ثالئضزثج دجاَزثد وؾج َضزصخ ئػُم ؾف صطػدز.
ونكجش قىئجـ ؾف ثغضقزَدجس َاد ثغؿدزر ؾاكٍ دهاج ,وَؾاخ ئػُام أخاذنؿج خاٍ ثالئضذاجر نؿاج ,ثغضقزَداجس ثغكجصؾاز
ئف ثد ب ؾجغٍ ؾضػع (تم ثادثرر,؛ وثغضقزَداجس ثغكجصؾاز ئاف ثخاض ص ثغؿىؽاىدثس (تام ثغؿاىعدُف ,وَؿطاف
صىضُقهج ضؿج َ صٍ
 .1إػذاد االبالؽ ادلبيل ادلضهم (غش االدارة) :
َ ااضؿع ثالد ا ب ثغؿااجغٍ ثغؿضااػع ئػااً صقزَدااجس ؾضاؿاادر ؾضضااؿكج ً فااذخج ً غؿذااجغة ؾااغ ثغؿذجغثااز دااجالَزثدثس
وصضااطُؽ ثغكدسااجس وثغضسُااُؽ ثغطااجطب غػؿىؽااىدثس ,أو ئاادؼ إخصااجؿ خااٍ ثغسااىثةؽ ثغؿجغُااز دهاادج صضااػُع وخاادثع
ؾظضطدؾُهج.
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وَقدط ؾغع نذث ثغؿىزح ئجدرً دظاذخ ضاثىط غضػذُاز ثغضىزااجس ثغظاىزُز ,أو ثغزتذاز خاٍ صا اُؽ ثغؿطجخاتس
ثغؿذكُز ئػً ثألدثء. ,Scharff, 2005: 110) .
ثا َسااىؼ ثغؿاادرثء داؿااع فظااجدجس ضجادااز وؾضااػػز ضااؿف ثغسااىثةؽ ثغؿجغُ از ,ؾؿااج َؾاااع فظااجدجس ثغىفاادر
ثالزضصجدَز ص هز د طع أخضع ؾؿاج ضجقاش ئػُام خاٍ ثغىثزان ,Saarni, 2012: 7( .ونكاجش ؾىثزاح ؾاُكاز صاؤدٌ
إغااً إئاادثد ثالد ا ب ثغؿااجغٍ ثغؿضااػع ,ؾااف خ ا ظ صقزَااح ثغذُجقااجس ثغؿجغُااز إغااً فااد داُااد ,وخااٍ داااض ثغىفاادثس
ثالزضصجدَزَ ,ؿطف صقدُش ثادثرر غضطدُض ثألردجؿ دؿذػة ضذُزر غضسػُع ثغضزَذز أو صضطُؽ ثألردجؿ غضاؿجـ صؿىَاع
ثغذكص ,واغص ؾف خ ظ ثالصٍ (,OLUWAGBEMIGA, 2010: 3
أ -صطدُض ؾصجرَح ثغظكز ثغقجغُز ؾف خ ظ صظدَد ؾصجرَح ؾدخىئز ؾسدؾج.
ح -صطدُض ؾصجرَح ثغظكز ثغقجغُز وسَجدر ثالردجؿ  ,ؾف خ ظ خضـ فظجح ثالطضقسجزجس.
س-سَجدر فظجح ثالردجؿ ثغض ثُػُز ؾف خ ظ خضـ فظجح ثالَزثدثس ثغؿ طىش خٍ صقصُػهج.
 .2اختالس ادلٌجٌداث (غش ادلٌظفني) :
ثخض ص ثغؿىؽىدثس تجغذاج ً ؾاج َسضازـ دضشوَاز أو إخداجء ثغظاؾ س أو ثغؿظاضكدثس دهادج ثخداجء فسُساز أـ
ثغؿىؽىدثس زد أطُب ثطضطدثؾهج ,أو صؽ رنكهج ددوـ صدىَض ؾكجطخ ,وطززز ثألؾاىثظ وثغضظاضز ئػُهاج ؾاف خا ظ
ؽاع إدخجالس خجطتز غؿظص ثغدخجصز( .,Saarni, 2012: 7

ممبرسبث ادلؼهٌيبث احملبسبيت ادلضههت

َؿطف صىضُـ ثغؿؿجرطجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ؾف خ ظ ثالصٍ

 .1ادلببنغت ببإليراداث :ثٌ ثالئضزثج د طع تُاز ماقُـ داجاَزثدثس وناٍ وثفادر ؾاف ثألقاىثع ثغضضاػُع ثألضغاز
شُىئج خاٍ ثغساىثةؽ ثغؿجغُاز ,وص اؿع ؾطططاجس ثغؿظاضطدؾز خاٍ ثغضضاػُع ,صظاؾُع ثاَازثدثس ثاؽؿجغُاز ,دادال ؾاف
ثغصجخٍ ,وضذغص صظؾُع ؾذُااجس زذاع ؾااجَُز ثضضظاجدهج  ,ونكاجش أقاىثع أخازي صازصذظ دؿزثفاع ص اثُع ئؿػُاز ؾاف
ئؿػُجس ثغىفدر ثالزضصجدَز ,خُؿج َط ئؿػُز صقسر ثغؿذُاجس َؿطف ثغض ئخ خُهاج خاٍ زُؿاز ثغؿذُااجس ؾاف خا ظ
صظااؾُع ؾذُاااجس ونؿُااز ,خض ا ئااف صطػدااز ثاقضااجػ وَؿطااف ثغض ئااخ خااٍ أرزجؾهااج ؾااف خ ا ظ ثغض ئااخ خااٍ صااجرَخ
ثالئضزثج دجاَزثد وؾج َضزصخ ئػُم ؾف صطػدز.,Saarni,2012: 8-9( .
 .2ادلببنغت ببننفقبث :ثـ ثغؿذجغثز دجغكدسجس صؤدٌ إغً ثرصدجع ثغدخع ثغض اثُػٍ  ,وصطاىـ ؾطططاجس ثغضضاػُع خاٍ
نذث ثغكىع ؾف ثغؿذجغثاز ؾاف خا ظ صظاؾُع صطاجغُح ثغظاػن ثغؿذجئاز ضكدساز تُاز ص اثُػُز دقُاظ ال صاؤعز طاػذج ئػاً
ناااجؾم ثغااازدـ ,ثو رطاااؿػز ؾصاااجرَح ثغض اااثُع ثو ثغؿذجغثاااز داااجغؿىؽىدثس ثغؿطضظاااذز ؾاااف خااا ظ ئؿػُاااز ثغااادؾؼ
وثالطضقىثا  ,خضا ئاف ثغض ئاخ خاٍ ثطااجر ثغؿىؽاىدثس ثغغجدضاز ,وصظاؾُع ثزُاجؼ غػؿىؽاىدثس تُاز ماقُقز خاٍ
فظجح شهزر ثغؿقع ثو ثغؿىؽىدثس تُز ثغؿػؿىطز(.,Saarni,2012: 8-9
 .3انتقييى اخلبطئ نهًٌجٌداث :ونى أَضج قىع ؾف ثقىثع ثغضضاػُع ثغؿظاضطدؼ ,وصطاىـ ؾطططاجس ثغضضاػُع
ثغؿظضطدؾز خٍ نذث ثغكىع صثُُز ثغاؿز ثاقضجؽٍ غػؿىؽىدثس ,وئادؼ صظاؾُع ثغاؿػُاجس ثغقظاجدُز ,وثغض ئاخ خاٍ
ثغسُؿز ثغاجدغز غػؿىؽىدثس( ثغؿاضجس., 2113 21 ,

يفيٌو ًاىذاف نظبو انرقببت انذاخهيت

ثغؿدااجنُؽ ؾض ااجدم د ااجـ ثالئضاازثج دجغكطااجذ ثغىثطاان غك ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز ,ؾااف فُااظ دورل ثغؿهااؽ خااٍ
ثغىفدر ثالزضصجدَز وثئضؿجدل ئػً ثالخزثد دثخع ثغىفدر ثالزضصجدَز ( ., Dilnapoli,2007:6ثا صؽ صازَدام وخساج
غؿاُاجر ثغضادزُر ثغادوغٍ( ,ISA. NO. 315خاٍ ثغدسازر ثغزثدااز ثغززجداز ثغدثخػُاز د قهاج "ثغاؿػُاز ثغضاٍ َساىؼ دهاج
ثألشطجص ثغؿطػدىـ دجغززجدز أو ثادثرر أو تُزنؽ ؾف ثغؿىعدُف دضصؿُؿهج وصطذُسهج وثغؿقجخ ز ئػُهاج ؾاف أؽاع
صىخُز ص ضُد ؾاسىظ فىظ صقسُر أندثج ثغىفدر ثالزضصجدَز خُؿج َضاػر دؿىعىزُز إئدثد ثغط ىخجس ثغؿجغُز وخاجغُاز
وضدااجءر ثغاؿػُااجس وثالؾضغااجظ غػسااىثقُف وثغػااىثةـ ثغضك ُؿُااز ثغؿطذسااز" (ثالصقااجد ثغاادوغٍ غػؿقجطااذُف .,267 2112 ,ضؿااج
زادؾش غؾكاز رئجَاز ثغؿك ؿاجس ( ,Cosoصازَدااج غػززجداز ثغدثخػُاز ئػاً ثقهااج (ئؿػُاز صضا عز دىفادر ؾؾػااض ثالدثرر
وثغؿىعدُف صهدج ثغً صىخُز ص ضُدثس ؾاسىغز خُؿج َضاػر دضقسُر ثالندثج وثغؿضؿغػز دطدجءر وخجئػُاز ثغاؿػُاجس ,
ؾىعىزُز ثغضسجرَز ثغؿجغُز  ,وثالؾضغجظ غػسىثقُف وثغػىثةـ ثغؿاؿىظ دهج( .,Abbas , Iqbal ,2012 :534
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اىذاف نظبو انرقببت انذاخهيت:

َضؿغع ثغهدج ثغزةُض ثغذٌ َكذثٍ أـ صقسسم ثغىفدر ثالزضصجدَز ؾف وضن وصطذُار ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز
خاااٍ (ثغضىخُااار داااُف صصااازخجس وطاااػىش وثنااادثج ثغىفااادر ثالزضصاااجدَز ثغض اااثُػُز ثغضاااٍ صظااااً ثغاااً صقسُسهاااج
(ثغُجور ,23 2114 ,دجغضجغٍ خجـ ثالندثج ثغض ثُػُز ثغضٍ صظاً ثغُهج ثغىفدثس ثالزضصجدَز نٍ(ثغطُزو,16 2112 ,

 .1فؿجَز ؾىؽىدثس ثغىفدر ثالزضصجدَز ؾف ثغضػح وثالخض ص وثغض ئخ وثغضُجع وثالطزثج.
 .2فؿجَز طؾ س ودخجصز وفظجدجس ثغىفدر ثالزضصجدَز ؾف ثٌ ثققزثخجس ثو ثخطجء تُز ؾضاؿدر.
 .3ضؿجـ ؽىدر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز
 .4ثالغضشثؼ دجغظُجطجس وثغػىثةـ ثغؿاؿىظ دهج.

حمذداث نظبو انرقببت انذاخهيت انفبػم:

أـ ئؿػُز صقسُر ثالندثج ثغض ثُػُز غػىفدر ثالزضصجدَز صقطؿهج داض ثغؿقددثس أؾاج ضااح ثدثء ثغاكصاز
ثغذ زٌ أو ؾذدأ ثغضطػدز وثغاجةد أٌ ثـ ئىثةد صطذُر ثغك جؼ ثزع ؾاف صطجغُدام ( . ,wild , 2002 :239وفُاظ ثـ
ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ثغؾُد َسػاع ؾاف ؾطاجطز ثالخطاجء ثغضاٍ غاؽ َاضؽ ض ادهج وضاذغص فادوط ثالخطاجء  ,ضؿاج ثقهاج ال
صضؿف ؾكن ثغضضػُع ثو ض دم الـ خاجغُز ق جؼ ثغززجدز خٍ ض ح ثالخطجء وؾكن ثغضضػُع ؾقددر دظذخ ثالصٍ
(,Jeffrey& rebert ,2010 :299
أ .ئكاادؾج َطااىـ ثغؿىعداىـ ؾضاذااُف ثو ؾهؿػااُف  ,ثو َضصاازخىـ د ااطع خطااج  ,ضؿااج ثقهااؽ َظااُتىـ خهااؽ ثغظُجطااجس
وثالؽزثءثس قضُؾز زػز ثغض نُع ثغاؿػٍ دظذخ زػز ثغدورثس وثغضدرَذجس .
ح .ثغضىثدظ َؿطف أـ صطىـ ؾصؿؿز د طع طٍء
س .أعكجـ ثو ثضغز ؾف ثالخزثد َؿطف ثـ َاؿ ؾاج غػضضػُع وؾطجغدز ثغضىثدظ .
ط .صظضطُن ثالدثرر صؾجوس ثغززجدز ثغدثخػُز غضقسُر ؾطجطخ شطصُز.
ػ .ضػدز صكدُذ ثغززجدز ثغدثخػُز زد صضؾجوس خىثةدنج.

يقٌيبث نظبو انرقببت انذاخهيت

غك جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ؾسىؾجس َدسد دادوقهج ناذث ثغك اجؼ خصىماُضم وزدرصام وصاكاطض طاػذج ئػاً صقسُار
ثندثخم (ثغُجور , ,16 2111 ,وؾف ثدزس نذل ثغؿسىؾجس
 .1اذليكم انتنظيًي نهٌحذة االقتصبديت
غطٍ َطدؼ ثغهُطع ثغضك ُؿٍ ثندثج ثغززجداز ئػاً ثئؿاجظ ثغىفادر ثالزضصاجدَز  ,وضاؿجـ فظاف طاُز ثغاؿاع
وثغسضااجء ئػااً ثفضؿااجالس ثغضضااػُع وخاازص ثطااضث ظ ثغظااػطز غػاذااظ دساادرثس ثغىفاادر ثالزضصااجدَز الدااد ؾااف صقدَااد
وثضـ غػص فُجس وثغدصع خٍ ثدثء ثغاؿع خضا ئاف ثغدصاع خاٍ ثالفضداجع داجغؿىؽىد وثغؿقجطاذز دطاع ؾاج َضاػار
دم( ضشثر ., 22 2111 ,
 .2االفراد
َضطػخ وؽىد ثخزثد ئػً درؽز ؾف ثغض نُع ثغاػؿٍ غػسُجؼ دجغؿظاؤوغُجس  ,ثا ثـ ثغاكصاز ثغذ ازٌ ؾهاؽ خاٍ
قؾجؿ ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز( َقًُ وئػٍ ., 44 1111 ,
 .3انفصم بني ادلسؤًنيبث
َؾخ ئػً ثغىفدثس ثالزضصجدَز ثـ صدصع دُف ؾظؤوغُجس ثغااجؾػُف خُهاج فضاً صسػاع ؾاف ثفضؿاجظ ثغثام أو
فدوط أخطجء تُز ؾضاؿدر خٍ ثغذُجقجس ثغؿقجطذُز دئخضزث ئدؼ ثغضىثطؤ دُف ؾىعدُف أو ثضغز خٍ صكدُذ ثغض ئاخ
أو ثخدجء ثٌ ثخطجء تُز ؾضاؿدر ( ثغُجور ., 17 2111 ,
 .4نظبو حمبسبي سهيى
ثـ ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ ثغظػُؽ َظضكد ثغً ؾؾؿىئز ؾضطجؾػز ؾاف ثغادخجصز وثغظاؾ س ودغُاع ؾذاىح غػقظاجدجس
وؾؾؿىئم ؾاف ثغؿظاضكدثس( ق ؿاٍ وثغااشح  ,, 137 2112 ,وثـ وؽاىدل د اطع طاػُؽ َطداع غا دثرر دضقسُار
ثغضذظ ثغؿقجطذٍ ثغذٌ َاد ؾف ؾسىؾجس ثغززجدز ثغدثخػُز( ثغطُزو ., 27 2112 ,
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 .5دنيم اإلجراءاث
َضضؿف ثغدغُع ثغططىثس ثالؽزثةُاز وثغضكدُذَاز ثغؿدصاػز غطاع ئؿػُاز ؾاف ئؿػُاجس ثغىفادر ثالزضصاجدَز ؾان
دُجـ ثغؿىعح ثغاذٌ َساىؼ دا دثء ضاع خطاىر( ثغُاجور .,17 2111 ,الـ ثغؾؿان داُف ناذل ثغاؿػُاجس خاٍ َاد وثفاد
َ طع خطزث ئػً ثغىفدر ثالزضصجدَز دىؽىد ص ئخ ثو ثخض ص غذغص ئػً ثالدثرر صىسَن ثغاؿع د اطع َضاؿف غهاج
وؽىد رزجدز اثصُز أو صػسجةُز خٍ ثعكجء صكدُذ ثغاؿػُز واغاص دىثطاطز ؾاج َقسسام ؾىعاح رزجداز ئػاً ؾىعاح ثخاز ,
وؾف عؽ صسع خزمز ثغض ئخ وثغثم وثغطط ( ثطؿجئُع ., 17 2111 ,
 .6ضٌابط أداريو ًتذقيق داخهي
صظجئد خٍ صقسُر ثغطدجءر خاٍ ثالدثء ؾاف خا ظ رزجداز ثالدثء ثغداػاٍ وؾسجرقضام دؿظاضىَجس ثالدثء ثغؿططاظ
ودرثطااز ثالققزثخااجس ووضاان ثؽاازثءثس ثغضصااقُـ  ,وؾااف ثؾغػااز ثالدوثس ثغززجدااز ثغؿظااضطدؾز خااٍ نااذث ثغؿؾااجظ
ثغؿىثسقجس ثغضسدَزَز ,وثدثرر ثغضدزُر َسن ئػً ئجصسهج ؾضجداز ثالغضشثؼ دك جؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز وأئا ؼ ثالدثرر ئاف
ثَز ثققزثخجس( ثغُجور , 16 2111 ,

انؼالقت بني اننظبو احملبسبي ًنظبو انرقببت انذاخهيت

ثـ وؽىد ئ زز دُف ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ وق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز َظهؽ خٍ صقسُر ثالندثج ثغض اثُػُز ,إا إـ
ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ ثغظػُؽ َظهؽ خٍ صىخُز رزجدز دثخػُز خجئػز ,ضؿج َُاد ثغاكصز ثألطاجص خاٍ رزجداز وإدثرر أق اطز
ثغىفدثس ,وَؿطف ثغسىظ إـ ثغك جؼ ثغؿقجطاذٍ ناى ؽاىنز ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز  ,ثا إقام ق اجؼ اقضاجػ ثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطذُز ثغ سؾز اصطجا ثغسزثرثس وَظجئد خٍ إئدثد صساجرَز ؾضجدااز دورَاز صظاجئد دادورنج ئػاً صقسُار رزجداز
خجئػاز ,وَاشدثد ثغادور ثغاذٌ َؿطاف أـ َؤدَام ثغك اجؼ ثغؿقجطاذٍ خاٍ ؾؾاجظ ثغززجداز ثغدثخػُاز ض فاد ؾسىؾجصهاج فُاظ
َظااجئد ئػااً ؾازخااز أدثء ثادثرر ثغؿجغُااز وَىضااـ ؾااج قدذصاام ض اع إدثرر غضقسُاار أناادثخهج وأـ َظااػظ ثغضااىء ئػااً
ثغؿؾااجالس ثغضااٍ صضطػااخ ؾشَاادثً ؾااف ثغززجدااز(ثغىردثس .,327-326 2114 ,ؾااف ؽجقااخ أخااز خاائـ ق ااجؼ ثغززجدااز
ثغؿقجطااذُز ثغدثخػُااز َؿغااع ؽااشءثً ؾااف ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز ثغااذٌ َُاكااً دضقسُاار ثغثجَااجس ثغؿقجطااذُز غػىفاادر
ثالزضصجدَز ,خهى ثغططاز وث غظُجطاجس وثاؽازثءثس ثغؿقجطاذُز وثغؿجغُاز دهادج ثغؿقجخ از ئػاً ؾاىثرد وؾؿضػطاجس
ثغىفدر ثالزضصجدَز  ,وصقضُز ثغضسجرَز ثغؿجغُز دجغدرؽز ثغؿطػىدز ؾف ثغغسز وثغضؿغُع ثغصجدذ(ئغؿجـ.,13 1111 ,

قصٌر (ضؼف) نظبو انرقببت انذاخهيت يف االبالؽ ػن ادلؼهٌيبث احملبسبيت ادلضههت

غسد أد زسس ثغدضجةـ ثغؿجغُز ضاح أق ؿز ثغززجداز ثغدثخػُاز خاٍ ثغادَاد ؾاف ثغىفادثس ثالزضصاجدَز ؾؿاج ثدي
دهج إغً ثالنضؿجؼ ثغؿضشثَد د ق ؿز ثغززجدز ثغدثخػُز ودورنؿج خٍ ؾك ؿاجس ثألئؿاجظ ثغقدَغاز  ,وزاد ئاشث ثغطغُاز ؾاف
ثغذجفغُف نذث ثغضاح خٍ أق ؿز ثغززجدز إغً ئدؼ ثئضؿجد نذل ثغىفدثس ثالزضصجدَز د طع ضجج ئػً وعُدز ثغززجدز
ثغدثخػُااز وئاادؼ إئطجةهااج ثألنؿُااز غاادور نااذل ثغىعُدااز ض ا دثر صظاااً ضااؿف ؾااج صظاااً إغُاام غضداُااع ثغااك ؽ ثغززجدُااز
( خ ا ذ .,2 2111 ,وَاااد ثضض ااجج ثغضضااػُع وثالد ا ب ئكاام ؾااف ثغؿىضااىئجس ثغسدَؿااز ثغقدَغااز خااٍ ثغدرثطااجس
ثغؿقجطذُز ,خدٍ ددثَز ؾؿجرطجس ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ أوثخاز ثغسازـ ثغضجطان ئ از وددثَاز ثغسازـ ثغا ازَف ضجقاش
ؾهكااز ثغؿزثزذااز صاضاازج دا ـ ثضض ااجج ثغضضااػُع نااى ناادخهج ثألطجطااٍ( َىطااح . , 41 2111 ,ونكااجش ئاادد ؾااف
ثغؿؤشازثس ثغضاٍ صذاُف ثغضااح خاٍ ثؽاازثءثس ثغززجداز ثغدثخػُاز وناٍ ضاجالصٍ ( رشاُد وثخاازوـ -331 2112 ,
,331
ال صىؽد خطز ؾطضىدز غاؿع وق جطجس زظؽ ثغززجدز ثغدثخػُز دؿج َضاؿف صسُاُؽ ضداجءر أدثء ثغسظاؽ وصثطُاز ضجخاز
ق ااجطجس ثغىفاادر ثالزضصااجدَز ,خض ا ئااف ئاادؼ وؽااىد دزقااجؾؼ ؾضطجؾااع غػضاادزُر َ ااؿع ضجخااز ق ااجطجس ثغىفاادر
ثالزضصجدَز.
ضاح ثؽزثءثس ثغززجدز وثغضدزُر ثغدثخػٍ غػىفدر ثالزضصاجدَز ثغكاجصؼ ئاف ضااح ثغؿ ضاجس ثغاجؾػاز خاٍ ؾؾاجظ
ثغززجدز ثالؾز ثغذٌ َظهؽ خٍ صد ٍ فجالس ثغططجء وثغثم.
تُجح ثغؾدَز خٍ ئؿػُجس ثغؾزد ثغظاكىٌ غػؿىؽاىدثس ,ثا ثـ ؾا اؽ ئؿػُاجس ثغؾازد شاطػُز وتُاز خاػُاز ألقهاج
صاضؿد ئػً زىثةؽ ثغؾزد غػظكىثس ثغظجدسز ؾن ثضجخز داض ثغاؿػُجس خ ظ ثغظكز.
ئاادؼ ثال نضؿااجؼ ؾااف زذااع ثالدثرر ثغاػُااج غػىفاادر ثالزضصااجدَز غضىؽُهااجس وؾ ف ااجس ثغززجدااز ثغدثخػُااز  ,وثئطااجء
ثالنؿُز ثغ سؾز غػضسجرَز ثغضٍ صادنج  ,ثا ثقهج صاد زظؽ ثغززجدز ثغدثخػُز تُز ؾهؽ وصادنج فػسم سثةدر ؾسُادر غػاؿاع
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وص طع ئخء ئػً ثالدثرر.

طرائق انتأثري ػهى تقٌيى نظبو انرقببت انذاخهيت

ثـ ؾااف ثالناادثج ثألطجطااُز غك ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز نااى صااىخُز ؾاػىؾااجس ؾقجطااذُز ؾىعىزااز غػقدااجع ئػااً
ؾصجغـ ثغؿظجنؿُف وضذغص ثألطزثج ثألخزي ,وضع وفادر ثزضصاجدَز ؾػشؾاز دئئطاجء ؾاػىؾاجس ضازورَز ,ماجدزز
وضجخُز غطع ثغؿضاجؾػُف ودقظخ ثغؿذجدا ثغؿسذىغز زذىال ئجؾج .وغطاف َىؽاد ئادر طازذ ووطاجةع صػؾا ثغُهاج ثالدثرر
وئجرضىث ثغضسجرَز ثغؿجغُاز وثغؿقجطاذُز ثغضاٍ صظاؿـ دجغض ئاخ دجغؿاػىؾاجس وصثُُاز ثغقساجةر دهادج ثغضا عُز ئػاٍ

ثصؾجل ززثرثس ثغؿظضطدؾُف وثغض عُز ئػً ثؽزثءثس صسىَؽ ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز ,ضؿج ثقم غطع وفدر طزَسضهاج خاٍ ثغضضاػُع,
وؾف دُف صػص ثغطزثة ر ثغضٍ صؤدٌ ثغً ثخداجء ثغقساجةر وصشَاح ثغؿاػىؾاجس وناٍ ضاذجدُز ثغذُجقاجس وتؿاى ثغؿصاطػقجس
وثسدوثؽُز ثغؿاجَُز وثغطػؿجس ثغؿذهؿز وثخض ج ثالطض ثغؿقجطذُز ( ثدى فؿجؼ ., 52 2111 ,

ادلبح /انثبن /انؼالقت بني ادلؼهٌيبث احملبسبيت ادلضههت ًنظبو انرقببت انذاخهيت
يف انشركت ػينت انبح/

ؾف ثؽع صقػُع وصسُُؽ ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز وثغىزاىج ئػاً قساجط ثغساىر وثغضااح خُام صؾاجل ثغط اح ئاف
ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز وؾااف عااؽ ثالد ا ب ئكاام غطجخااز ثالطاازثج ثغؿظااضدُدر خسااد صااؽ ثئاادثد وصطذُاار زجةؿااز
ثطضسصجء خجمز غهذث ثغثز ثئضؿد ؾسُجطهج ئػً صدرػ ؾف( ,2-1درؽز وصضؿكش خؿظز ؾقجور رةُظز وداض ثغؿقجور
صقضىٌ ئػً ؾؾجالس وضع ؾؾجظ ثو ؾقىر ؾطىـ ؾف ئدر خسزثس ,وصؿش درثطز ع ط شزضجس غهذث ثغثز وطىج صظضطدؼ
*
خٍ ثغضقػُع

اًال -:ػرض اننسب نإلجببت ادلتصهت ًانٌسط ادلرجح ًاننسبت ادلئٌيت دلؼرفت اجتبه كم حمٌر.

وصؽ ثئدثد زجةؿز ثطضسصجء غطع شزضز ئػً فدر وضجقش ثغكضجةؼ -
شزضز  Xؾف خ ظ ثغؾدوظ ( ,1ق فظ
-1
ؽدوظ (َ ,1ذُف ثغىطظ ثغؿزؽـ وثغكظذز ثغؿتىَز غطع ؾقىر
قظذز (قاؽ,
ثغؿقىر
36.4
ثغدوثخن وثالطذجح الرصطجح ثغضضػُع
21.1
ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم
53.1
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز
52.1
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز-ثغؿ ضزَجس
41.1
ثغضضػُع دجغكسدَز
27.3
ثغضضػُع دجغقظجدجس ثغؿدَكز وثغدثةكز
41.1
ثغضضػُع دجغزوثصخ وثالؽىر
51.1
ثغضضػُع دجغؿذُاجس
61.1
صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز
51.1
ثغسُااىد ثغؿااؤعزر ئػااً خجئػُااز ق ااجؼ ثغززجدااز
ثغدثخػُز

قظذز (ال,
63.6
61.1
47.1
47.1
61.1
72.7
61.1
51.1
41.1
51.1

ثغىطظ ثغؿزؽـ*
1.64
1.61
1.46
1.47
1.61
1.73
1.61
1.51
1.41
1.51

ثغكظذز ثغؿتىَز
62.1
11.1
73.1
73.5
61.1
66.5
61.1
75.1
71.1
75.1

ثغؿصدر ثئدثد ثغذجفظ دجالئضؿجد ئػً دزقجؾؼ (  * ,Spssثغىطظ ثغقظجدٍ= ئدد ثغكاؽ*+1ئددال *  /2فؾؽ ثغاُكز

 -1ثغاادوثخن وثالطااذجح الرصطااجح ثغضضااػُع دػثااش قظااذز ثالؽجدااز داا (قاااؽ ,%36.4( ,وقظااذز ثالؽجدااز داا (ال,
( ,%63.6ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.64دكظذز ( ,,%62.1وثالصؾجل ققى (ال,
 -2ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم دػثش قظذز ثالؽجدز دا (قااؽ ,%21.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,%61.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%11.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -3ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز دػثاش قظاذز ثالؽجداز دا (قااؽ ,%53.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,%47.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.46دكظذز ( ,,%73.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -4ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز-ثغؿ ضزَجس دػثش قظذز ثالؽجدز دا (قااؽ ,%52.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,
( ,%47.1ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.47دكظذز ( ,,%73.5وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
* َؿطف ثغزؽىع إغً ؽؿُن ثغؿطضصزثس ثغىثردر خٍ نذث ثغؿذقظ خٍ ثغؿػقر (.,1
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 -5ثغضضااػُع دجغكسدَااز دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%41.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال ,%61.1( ,ودىطااظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%61.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -6ثغضضااػُع دجغقظااجدجس ثغؿدَكااز وثغدثةكااز دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%27.3( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال,
( ,%72.7ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.73دكظذز ( ,,%66.5وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -7ثغضضااػُع دجغزوثصااخ وثالؽااىر دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%41.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال,%61.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%61.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -6ثغضضااػُع دجغؿذُاااجس دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%51.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال ,%51.1( ,ودىطااظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.51دكظذز ( ,,%75.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ثغقُجد.,
 -1صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز دػثش قظذز ثالؽجداز دا (قااؽ ,%61.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال ,%41.1( ,ودىطاظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.41دكظذز ( ,,%71.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -11ثغسُىد ثغؿؤعزر ئػً خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز دػثش قظذز ثالؽجدز د (قاؽ ,%51.1( ,وقظاذز ثالؽجداز
د (ال ,%51.1( ,ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.51دكظذز ( ,,%75.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ثغقُجد.,
شزضز  Yؾف خ ظ ثغؾدوظ ( ,2ق فظ
-2
ؽدوظ (َ ,2ذُف ثغىطظ ثغؿزؽـ وثغكظذز ثغؿتىَز غطع ؾقىر
قظذز (قاؽ,
ثغؿقىر
36.4
ثغدوثخن وثالطذجح الرصطجح ثغضضػُع
21.1
ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم
43.6
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز
ثغضضااااااػُع دااااااجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُااااااز52.1 -
ثغؿ ضزَجس
21.1
ثغضضػُع دجغكسدَز
16.2
ثغضضػُع دجغقظجدجس ثغؿدَكز وثغدثةكز
61.1
ثغضضػُع دجغزوثصخ وثالؽىر
51.1
ثغضضػُع دجغؿذُاجس
61.1
صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز
ثغسُااااىد ثغؿااااؤعزر ئػااااً خجئػُااااز ق ااااجؼ 51.1
ثغززجدز ثغدثخػُز

قظذز (ال,
63.6
61.1
56.2
47.1

ثغىطظ ثغؿزؽـ
1.64
1.61
1.56
1.47

ثغكظذز ثغؿتىَز
62.1
11.1
76.1
73.5

61.1
61.6
41.1
51.1
41.1
51.1

1.61
1.62
1.41
1.51
1.41
1.51

11.1
11.1
71.1
75.1
71.1
75.1

 -1ثغاادوثخن وثالطااذجح الرصطااجح ثغضضااػُع دػثااش قظااذز ثالؽجدااز داا (قاااؽ ,%36.4( ,وقظااذز ثالؽجدااز داا (ال,
( ,%63.6ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.64دكظذز ( ,,%62.1وثالصؾجل ققى (ال.,
 -2ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم دػثش قظذز ثالؽجدز د (قاؽ ,%21.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,%61.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%11.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -3ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز دػثاش قظاذز ثالؽجداز دا (قااؽ ,%43.6( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,%56.2( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.56دكظذز ( ,,%76.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -4ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز-ثغؿ ضزَجس دػثش قظذز ثالؽجدز د (قاؽ ,%52.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,
( ,%47.1ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.47دكظذز ( ,,%73.5وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -5ثغضضااػُع دجغكسدَااز دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%21.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال ,%61.1( ,ودىطااظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%11.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
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 -6ثغضضااػُع دجغقظااجدجس ثغؿدَكااز وثغدثةكااز دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%16.2( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال,
( ,%61.6ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.62دكظذز ( ,,%11.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -7ثغضضااػُع دجغزوثصااخ وثالؽاىر دػثااش قظااذز ثالؽجدااز دا (قاااؽ ,%61.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز دا (ال,%41.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.41دكظذز ( ,,%71.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -6ثغضضااػُع دجغؿذُاااجس دػثااش قظااذز ثالؽجدااز دا (قاااؽ ,%51.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز دا (ال ,%51.1( ,ودىطااظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.51دكظذز ( ,,%75.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ثغقُجد.,
 -1صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز دػثش قظذز ثالؽجداز دا (قااؽ ,%61.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال ,%41.1( ,ودىطاظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.41دكظذز ( ,,%71.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -01القي و ا الث و على فاووي نفايوول قاوونا الللنةوول الاا ايوول ةا و قسووةل اابنةوول ةوو) (ق ووا ( %0101قسووةل
اابنةوول ةوو) (ا ( %0101ة سووح اسوونةج ثوولب ( 0001ةقسووةل ( ، %0001كنق و اابوونج اابنةوول قا و
(الايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونا 0
الشلكل  Zثن الل البا ل ( 3قالاا
ؽدوظ (َ ,3ذُف ثغىطظ ثغؿزؽـ وثغكظذز ثغؿتىَز غطع ؾقىر
قظذز (قاؽ,
ثغؿقىر
36.4
ثغدوثخن وثالطذجح الرصطجح ثغضضػُع
21.1
ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم
43.6
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز-ثغؿ ضزَجس 52.1
41.1
ثغضضػُع دجغكسدَز
36.4
ثغضضػُع دجغقظجدجس ثغؿدَكز وثغدثةكز
61.1
ثغضضػُع دجغزوثصخ وثألؽىر
51.1
ثغضضػُع دجغؿذُاجس
41.1
صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز
ثغسُااىد ثغؿااؤعزر ئػااً خجئػُااز ق ااجؼ ثغززجدااز 51.1
ثغدثخػُز

قظذز (ال,
63.6
61.1
56.3
47.1
61.1
63.6
21.1
51.1
61.1
51.1

ثغىطظ ثغؿزؽـ
1.64
1.61
1.56
1.47
1.61
1.64
1.21
1.51
1.61
1.51

ثغكظذز ثغؿتىَز
62.1
11.1
76.1
73.5
61.1
62.1
61.1
75.1
61.1
75.1

 -1ثغاادوثخن وثالطااذجح الرصطااجح ثغضضااػُع دػثااش قظااذز ثالؽجدااز داا (قاااؽ ,%36.4( ,وقظااذز ثالؽجدااز داا (ال,
( ,%63.6ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.64دكظذز ( ,,%62.1وثالصؾجل ققى (ال.,
 -2ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم دػثش قظذز ثالؽجدز د (قاؽ ,%21.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,%61.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%11.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -3ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز دػثاش قظاذز ثالؽجداز دا (قااؽ ,%43.6( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,%56.3( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.56دكظذز ( ,,%76.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -4ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز-ثغؿ ضزَجس دػثش قظذز ثالؽجدز د (قاؽ ,%52.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال,
( ,%47.1ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.47دكظذز ( ,,%73.5وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -5ثغضضااػُع دجغكسدَااز دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%41.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال ,%61.1( ,ودىطااظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%61.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -6ثغضضااػُع دجغقظااجدجس ثغؿدَكااز وثغدثةكااز دػثااش قظااذز ثالؽجدااز د ا (قاااؽ ,%36.4( ,وقظااذز ثالؽجدااز د ا (ال,
( ,%63.6ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.64دكظذز ( ,,%62.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
 -7ثغضضااػُع دجغزوثصااخ وثالؽااىر دػثااش قظااذز ثالؽجدااز دا (قاااؽ ,%61.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز دا (ال,%21.1( ,
ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.21دكظذز ( ,,%61.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (قاؽ.,
 -6ثغضضااػُع دجغؿذُاااجس دػثااش قظااذز ثالؽجدااز دا (قاااؽ ,%51.1( ,وقظااذز ثالؽجدااز دا (ال ,%51.1( ,ودىطااظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.51دكظذز ( ,,%75.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ثغقُجد.,
 -1صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز دػثش قظذز ثالؽجداز دا (قااؽ ,%41.1( ,وقظاذز ثالؽجداز دا (ال ,%61.1( ,ودىطاظ
فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.61دكظذز ( ,,%61.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ال.,
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 -11ثغسُىد ثغؿؤعزر ئػً خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز دػثش قظذز ثالؽجدز د (قاؽ ,%51.1( ,وقظاذز ثالؽجداز
د (ال ,%51.1( ,ودىطظ فظجدٍ ؾزؽـ ( ,1.51دكظذز ( ,,%75.1وضجقش ثصؾجل ثالؽجدز ققى (ثغقُجد.,
وغثز ثغضدززز دُف ثغ زضجس ثغضٍ صسىؼ دئئدثد ؾاػىؾجس ؾقجطذُز ؾضػػز طىج َضؽ ثطضطدثؼ ثالخضذجر ثغضاجةٍ
غػضدززااز دااُف ثغ اازضجس ثغضااٍ صقضااىٌ فظااجدجصهج ئػااً ؾاػىؾااجس ؾقجطااذُز ؾضااػػز وثغ اازضجس ثغضااٍ ال صقضااىٌ
فظااجدجصهج ئػااً ؾاػىؾااجس ؾقجطااذُز ؾضااػػز فُااظ صااؽ ثغقصااىظ ئػااً ثغؿاػىؾااجس ؾااف خ ا ظ ثغط ااىخجس ثغؿجغُااز
غػ زضجس ئُكز ثغذقظ وفظخ ثالصٍ

ثبنيب :حتهيم احلسبببث :

*

صؽ ثطضطدثؼ ثالخضذجر ثغضجةٍ غؿضىطظ ثغقظجدجس الخضذجر ثغا زز دُف ( FFSو  ,NON-FFSغطاع فظاجح
وضجقش ثغكضجةؼ غػ زضجس دصىرر ئجؾز ؾف خ ظ ثغؾدوظ ( ,4ق فظ
ؽدوظ (َ ,4ذُف ثالخضذجر ثغضجةٍ غؿضىطظ ضع فظجح ؾف فظجدجس ثغدرثطز غػ زضجس ئُكز ثغدرثطز
ثغقظجدجس
ثغدَىـ
فسىذ ثغؿػطُز
ثغؿذُاجس
ثؽؿجغٍ ثغؿىؽىدثس
مجخٍ ثغدخع
ثغؿدَكىـ
رثص ثغؿجظ ثغاجؾع
ؾؾؿع ردـ
ثغؿطشوـ
ثؽؿجغٍ ثغدَىـ

Non-false
1531375111
1111626241
1666412331
6137172212
-1661116466
2521621761
1242212311
-1165136216
4713623731
7641266314

False
5161714266
-66526741
1617313621
11676114667
-3667145242
3646144157
673176566
-2634251534
4663611612
13736165126

t-test
*2.56
1.66
1.17
1.43
*2.52
1.61
1.61
*2.64
1.16
1.16

ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؾدوغُز ئكد ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز (2.16 =,13
 -1فظجح ثغدَىـ عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,2.56ونٍ ثضذز ؾف زُؿضهج ثغؾدوغُز ئكد ؾظاضىي دالغاز
( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13وثغذجغثااز ( ,2.16ونااذث َاكااٍ وؽااىد خزوزااجس اثس دالغااز ؾاكىَااز دااُف ( FFSو
 ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -2فظااجح فسااىذ ثغؿػطُااز عهاازس ثغسُؿااز ثغضجةُااز ثغؿقظااىدز ( ,1.66ونااٍ ثمااثز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -3فظجح ثغؿذُاجس عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.17وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13وثغذجغثااز ( ,2.16ونااذث َاكااٍ ئاادؼ وؽااىد خزوزااجس اثس دالغااز ؾاكىَااز دااُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -4فظجح ثؽؿجغٍ ثغؿىؽىدثس عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.43ونٍ ثمثز ؾف زُؿضهج ثغؾدوغُاز ئكاد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -5فظجح مجخٍ ثغدخع عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,2.52ونٍ ثضذز ؾف زُؿضهج ثغؾدوغُز ئكاد ؾظاضىي
دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ وؽىد خزوزجس اثس دالغاز ؾاكىَاز داُف ( FFSو
 ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -6فظجح ثغؿدَكىـ عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.61وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13وثغذجغثااز ( ,2.16ونااذث َاكااٍ ئاادؼ وؽااىد خزوزااجس اثس دالغااز ؾاكىَااز دااُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
* ثغ ااؿزٌ .قااذَز ئذااجص ثداازثنُؽ وثغاااشثوٌ  .دؽػااز ثداازثنُؽ ؾهاادٌ " ,ثالزضصااجدٌ ثغسُجطااٍ وصطذُسجصاام"  ,ؾطضااخ ثغؾشَاازر  ,دثاادثد ,
.42 2111
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 -7فظجح رثص ثغؿجظ ثغاجؾع عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.61وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح .
 -8فظجح ؾؾؿع ردـ عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,2.64ونٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ وؽىد خزوزجس اثس دالغاز ؾاكىَاز داُف ( FFSو
 ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -9فظجح ثغؿطشوـ عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.16وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13وثغذجغثااز ( ,2.16ونااذث َاكااٍ ئاادؼ وؽااىد خزوزااجس اثس دالغااز ؾاكىَااز دااُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.
 -11فظجح ثؽؿجغٍ ثغدَىـ عهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظاىدز ( ,1.16وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغقظجح.

ً
ثبنثب :حتهيم اننسب ادلبنيت:

صؽ ثطضطدثؼ ثالخضذجر ثغضجةٍ غؿضىطظ ضع ؾؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظاخ ثغؿجغُاز الخضذاجر ثغا زاز داُف (FFS
و  ,NON-FFSوضجقش ثغكضجةؼ غػ زضجس دصىرر ئجؾز ؾف خ ظ ثغؾدوظ ( ,5ق فظ
ؽدوظ (َ ,5ذُف ثالخضذجر ثغضجةٍ غؿضىطظ ضع ؾؤشز ؾف ثغكظخ ثغؿجغُز
غػ زضجس ئُكز ثغدرثطز
Indicators
EQ/DEBT
TA /SAL
SAL/NP
SAL/REC
TA/NP
TA/WC
TA/GP
SAL/INV
TA/TD

Non-false
-4.143
1.263
-1.151
1.134
-1.261
1.152
-1.163
2.511
1.724

False
3.617
1.111
-2.667
1.561
-1.516
1.136
-1.371
2.247
1.377

t-test
1.36
1.11
*2.62
1.75
*2.22
1.61
*2.34
1.26
*2.33

ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؾدوغُز ئكد ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز (2.16 =,13
ثغؿؤشاز  DEBT/EQعهازس ثغسُؿاز ثغضجةُاز ثغؿقظاىدز ( ,1.36وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز
-1
ئكااد ؾظااضىي دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13وثغذجغثااز ( ,2.16ونااذث َاكااٍ ئاادؼ وؽااىد خزوزااجس اثس دالغااز
ؾاكىَز دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشز  SAL/TAعهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.11ونٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
-2
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشااز NP/SALعهاازس ثغسُؿااز ثغضجةُااز ثغؿقظااىدز ( ,2.62ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
-3
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكاٍ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز داُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشااز  REC/SALعهاازس ثغسُؿااز ثغضجةُااز ثغؿقظااىدز ( ,1.75ونااٍ ثمااثز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز
-4
ئكااد ؾظااضىي دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13وثغذجغثااز ( ,2.16ونااذث َاكااٍ ئاادؼ وؽااىد خزوزااجس اثس دالغااز
ؾاكىَز دُف ( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشااز  NP/TAعهاازس ثغسُؿااز ثغضجةُااز ثغؿقظااىدز ( ,2.22ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
-5
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكاٍ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز داُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
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ثغؿؤشز WC/TAعهزس ثغسُؿاز ثغضجةُاز ثغؿقظاىدز ( ,1.61وناٍ ثماثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
-6
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشااز GP/TAعهاازس ثغسُؿااز ثغضجةُااز ثغؿقظااىدز ( ,2.34ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
-7
ؾظااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااضىي
دالغاااز ( ,1.15ودرؽاااز فزَاااز ( ,13وثغذجغثاااز ( ,2.16وناااذث َاكاااٍ وؽاااىد خزوزاااجس اثس دالغاااز ؾاكىَاااز داااُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشز INV/SALعهزس ثغسُؿز ثغضجةُز ثغؿقظىدز ( ,1.26ونٍ ثمثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
-6
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكٍ ئدؼ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز
داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
ثغؿؤشااز TD/TAعهاازس ثغسُؿااز ثغضجةُااز ثغؿقظااىدز ( ,2.33ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
-1
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13وثغذجغثز ( ,2.16ونذث َاكاٍ وؽاىد خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز داُف
( FFSو  ,NON-FFSغهذث ثغؿؤشز ؾف ؾؤشزثس ثغكظخ ثغؿجغُز.
رابؼب :بنبء اننًٌرج ننسب ادلؤشراث ادلبنيت  :غذكجء قؿىاػ َقضىٌ ئػً قظاخ ثغؿؤشازثس ثغؿجغُاز
غػؿضثُاازثس ثغؿظااضسػز خااٍ فااُف طااُطىـ ثغؿضثُااز ثغؿاضؿااد نااى ئذااجرر ئااف ( ,1,1فُااظ طااضؤخذ ثغسُؿااز ( ,1نااى
ثغضضػُع ( ,FFSثؾج ثغسُؿز ( ,1طضؤخذ ئدؼ ثغضضػُع ( ,Non-FFSوعهز ثغكؿىاػ ثغضجغٍ
FFS = -0.001 + 0.14 DEBT/ EQ – 1.958 SAL /TA + 0.312 NP/ SAL + 0.399
REC/ SAL – 4.409 NP/ TA + 0.023 WC/ TA + 1.89 GP/ TA – 0.123
INV/ SAL + 0.079 TD/ TA + ei
فُظ ثـ (* ,eiنى فد ثغطط ثغا اىثةٍ وثغاذٌ طاُضىسع ثغضىسَان ثغطذُااٍ دؿضىطاظ ؾااُف وصذاجَف وؾاف عاؽ قسادر
( ,FFSفُظ ثـ
2
= ei
*

فُظ ثـ َؿطف صسدَزل ؾف خ ظ ثغكؿىاػ ثئ ل.
وقضجةؼ ثغكؿىاػ ثغظجدر قظضطزػ زُؽ ثغؿضثُز ثغؿاضؿاد ( ,,Yiوؾاف عاؽ قسادر قؿاىاػ
وداد صسدَز ضع ؾف  eiو
ثالققدثر ثغططٍ ثغؿضادد وضجقش ثغكضجةؼ ضؿج َػٍ
FFS = 22.519 + 0.037 DEBT/ EQ – 46.555 SAL /TA + 6.092 NP/ SAL – 3.151
REC/ SAL +6.838 NP/ TA – 9.391 WC/ TA – 13.782 GP/ TA – 0.405
INV/ SAL + 7.117 TD/ TA
ؾػقر ( ,1زجةؿز ثغؿطضصزثس
ثغؿصطػـ دجغػثز ثغازدُز
ثغذُجقجس ثغؿجغُز تُز ثغطجادز ( تُز ثغؿضػػز,
ثغذُجقجس ثغؿجغُز ثغطجادز (ثغؿضػػز,
ثغدَىـ

ثغؿصطػـ دجغػثز ثالقطػُشَز
Non- False financial statements
False financial statements
Debt

ؾطضصز
ثغؿصطػـ
NON- FFS

رزؽ
ثغؿصطػـ
1

FFS
DE

2
3

* تم اعداد النموذج اعاله من قبل الباحث بمساعدة الخبير االحصائي وباالعتماد على ثغ ؿزٌ .قذَز ئذجص ثدزثنُؽ و ثغاشثوٌ .
دؽػز ثدزثنُؽ ؾهدٌ " ,ثالزضصجدٌ ثغسُجطٍ وصطذُسجصم"  ,ؾطضخ ثغؾشَزر  ,دثدثد .66 2111 ,
* ثغ ؿزٌ .قذَز ئذجص ثدزثنُؽ و ثغاشثوٌ  .دؽػز ثدزثنُؽ ؾهدٌ " ,ثالزضصجدٌ ثغسُجطٍ وصطذُسجصم"  ,ؾطضخ ثغؾشَزر  ,دثدثد ,
.34 2111
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فسىذ ثغؿػطُز
ثغؿذُاجس
ثؽؿجغٍ ثغؿىؽىدثس
مجخٍ ثغزدـ
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Eqity
Sales
Total assets
Net profit

EQ
SAL
TA
NP

4
5
6
7
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ثغؿدَكىـ
رثص ثغؿجظ ثغاجؾع
ؾؾؿع ثغزدـ
ثغؿطشوـ
ثؽؿجغٍ ثغدَىـ

Receivable
Working capital
Gross profit
Inventory
Total debt

REC
WC
GP
INV
TD

8
9
10
11
12

خبيسب -:اختببر فرضيت انبح: /

صااؽ ثطااضطدثؼ ثالققاادثر ثغططااٍ ثغذظااُظ وثخضذااجر ثغكظااخ غؿازخااز ئ زااز ثغض ا عُز دااُف عهااىر ثغؿاػىؾااجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ودُف ضااح ق اجؼ ثغززجداز ثغدثخػُاز فُاظ طاُضؽ ثخضذاجر ثغدزضاُز (نكاجش ئ زاز ؾاكىَاز داُف
ضاح ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز وعهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,وطُطىـ ثغاؿع
 -1ئػً ضع فظجح ؾن عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز دجطضطدثؼ ثالققدثر ثغططٍ ثغذظُظ.

 -2ضع ؾقىر ؾف ؾقجور ثطضؿجرر ثالطضسصجء ؾن عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز واغص دجطضطدثؼ ثخضذجر ثغكظخ.

وضجقش ثغكضجةؼ ضؿج َػٍ
-1قضجةؼ ثالققدثر ثغططٍ ثغذظُظ ؾف خ ظ ثغؾدوظ ( ,6ق فظ
ؽدوظ (َ ,6ذُف قضجةؼ ثالققدثر ثغططٍ ثغذظُظ غض عُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز
ثغؿضػػز

ثغؿضثُزثس ثغؿظضسػز
ثغدَىـ
فسىذ ثغؿػطُز
ثغؿذُاجس
ثؽؿجغٍ ثغؿىؽىدثس
مجخٍ ثغدخع
ثغؿدَكىـ
رثص ثغؿجظ ثغاجؾع
ؾؾؿع ثغزدـ
ثغؿطشوـ
ثؽؿجغٍ ثغدَىـ

ثغؿضثُااااااااااااااز زُؿاااااااااااااز زُؿااز ؾاجؾااع زُؿاااااز ؾاجؾاااااع ثغسُؿاااز ثغدجةُاااز ثغدالغز
ثغؿقظىدز
ثغضقدَد %
دُضج
ثغغجدش
ثغؿاضؿد
ال َىؽد ص عُز
2.11
1.14
1.37
1.61
ال َىؽد ص عُز
1.61
1.14
-1.21
2.66
وؽىد ص عُز
13.75
1.51
1.72
-2.42
عهىر
وؽىد ص عُز
11.25
1.46
1.66
-1.41
ثغؿاػىؾجس
ال َىؽد ص عُز
3.35
1.21
-1.45
-1.26
ثغؿقجطذُز
وؽىد ص عُز
5.63
1.31
1.55
1.12
ثغؿضػػز
وؽىد ص عُز
12.61
1.51
1.71
1.52
ال َىؽد ص عُز
2.17
1.14
-1.37
-1.35
وؽىد ص عُز
16.47
1.51
1.77
-1.35
وؽىد ص عُز
4.76
1.25
1.51
-1.21

زُؿز  Fثغؿقظىدز ئكد ؾظضىي دالغز  1.15ودرؽز فزَز ( 4.67 = ,1 , 13
 -1فظجح ثغدَىـ( (DEBTدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,2.11ونٍ ثمثز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغز ( ,1.15ودرؽاز فزَاز ( ,13,1وثغذجغثاز ( ,,4.67وناذث َاكاٍ ئادؼ وؽاىد صا عُز اثس دالغاز ؾاكىَاز غهاذث
ثغقظجح خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثغضجغٍ
Yi = 0.61 + 0.37 DEBT
 -2فظااجح فسااىذ ثغؿػطُااز( ,EQدػثااش زُؿااز  Fثغؿقظااىدز ( ,1.61ونااٍ ثمااثز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13,1وثغذجغثز ( ,,4.67ونذث َاكٍ ئدؼ وؽىد ص عُز اثس دالغاز ؾاكىَاز
غهذث ثغقظجح خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = 2.86 – 0.21 EQ
 -3فظجح ثغؿذُاجس ) (SALدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,13.75ونٍ ثضذز ؾف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13,1وثغذجغثااز ( ,,4.67ونااذث َاكااٍ وؽااىد صاا عُز اثس دالغااز ؾاكىَااز غهااذث
ثغقظاجح خاٍ عهااىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضاػػز ,ودؿااج ثـ ثشاجرر ؾاجؾااع دُضاج ؾىؽذااز ناذث َاكااٍ داجـ ثغضا عُز
ثَؾجدٍ ,ودػثش زُؿز ؾاجؾع ثغضقدَد ( ,1.51ونذث َاكٍ ثـ ؾجقظذضم ( ,%51ؾف عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز
ثغؿضػػز طذذم فظجح ثغؿذُاجس ,وزد دػثش زُؿاز ؾاجؾاع دُضاج ( ,1.72وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز وناذث َاكاٍ ئكاد صثُُاز
وفدر وثفدر خاٍ فظاجح ثغؿذُااجس طاىج َطاىـ نكاجش سَاجدر دؿسادثر ( ,%72خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز
ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = -2.42 + 0.72 SAL
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 -4فظجح ثؽؿجغٍ ثغؿىؽىدثس ) (TAدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,11.25ونٍ ثضذز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13,1وثغذجغثز ( ,,4.67ونذث َاكٍ وؽىد ص عُز اثس دالغز ؾاكىَز غهذث
ثغقظجح خٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز  ,ودؿاج ثـ ثشاجرر ؾاجؾاع دُضاج ؾىؽذاز ناذث َاكاٍ داجـ ثغضا عُز
ثَؾااجدٍ ,ودػثااش زُؿااز ؾاجؾااع ثغضقدَااد ( ,1.46ونااذث َاكااٍ دااجـ ؾااج قظااذضم ( ,%46ؾااف عهااىر ثغؿاػىؾاااجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز طذذم فظاجح ثؽؿاجغٍ ثغؿىؽاىدثس ,وزاد دػثاش زُؿاز ؾاجؾاع دُضاج ( ,0.68وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز
ونذث َاكٍ ئكد صثُُز وفدر وثفدر خٍ فظجح ثؽؿجغٍ ثغؿىؽىدثس طىج َطىـ نكجش سَاجدر دؿسادثر ( ,%68خاٍ
عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثغضجغٍ
Yi = -1.41 + 0.68 TA
 -5فظجح مجخٍ ثغدخع ) ,NPدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,3.35ونٍ ثمثز ؾف زُؿضهج ثغؾدوغُز ئكد ؾظضىي
دالغز ( ,1.15ودرؽاز فزَاز ( ,13,1وثغذجغثاز ( ,,4.67وناذث َاكاٍ ئادؼ وؽاىد صا عُز اثس دالغاز ؾاكىَاز غهاذث
ثغقظجح خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثغضجغٍ
Yi = -1.26 - 0.45 NP
 -6فظجح ثغؿدَكىـ ( ,RECدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,5.63وناٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13,1وثغذجغثااز ( ,,4.67ونااذث َاكااٍ وؽااىد صاا عُز اثس دالغااز ؾاكىَااز غهااذث
ثغقظجح خٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز  ,ودؿاج ثـ ثشاجرر ؾاجؾاع دُضاج ؾىؽذاز ناذث َاكاٍ داجـ ثغضا عُز
ثَؾجدٍ ,ودػثش زُؿز ؾاجؾع ثغضقدَد ( ,1.31ونذث َاكٍ دجـ ؾجقظذضم ( ,%31ؾف عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطاذُز
ثغؿضػػز طذذم فظجح ثغؿدَكىـ ,وزد دػثش زُؿز ؾاجؾاع دُضاج ( ,0.55وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز وناذث َاكاٍ ئكاد صثُُاز
وفدر وثفدر خٍ فظجح ثغؿدَكىـ طىج َطاىـ نكاجش سَاجدر دؿسادثر ( ,%55خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز
ثغؿضػػز  ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = 0.12 + 0.55 REC
 -7فظجح رثص ثغؿجظ ثغاجؾع ) ,WCدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,12.61ونٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13,1وثغذجغثز ( ,,4.67ونذث َاكٍ وؽىد ص عُز اثس دالغز ؾاكىَز غهذث
ثغقظاجح خاٍ عهااىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضاػػز ,ودؿااج ثـ ثشاجرر ؾاجؾااع دُضاج ؾىؽذااز ناذث َاكااٍ داجـ ثغضا عُز
ثَؾجدٍ ,ودػثش زُؿز ؾاجؾع ثغضقدَد ( ,1.51ونذث َاكٍ دجـ ؾجقظذضم ( ,%51ؾف عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطاذُز
ثغؿضػػز طذذم فظجح رثص ثغؿجظ ثغاجؾع  ,وزاد دػثاش زُؿاز ؾاجؾاع دُضاج ( ,0.71وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز وناذث َاكاٍ
ئكااد صثُُااز وفاادر وثفاادر خااٍ فظااجح رثص ثغؿااجظ ثغاجؾااع طااىج َطااىـ نكااجش سَااجدر دؿساادثر ( ,%71خااٍ عهااىر
ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = 0.52 + 0.71 WC
 -6فظجح ؾؾؿع ثغزدـ ) (GPدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,2.17ونٍ ثمثز ؾف زُؿضهج ثغؾدوغُز ئكد ؾظاضىي
دالغز ( ,1.15ودرؽاز فزَاز ( ,13,1وثغذجغثاز ( ,,4.67وناذث َاكاٍ ئادؼ وؽاىد صا عُز اثس دالغاز ؾاكىَاز غهاذث
 HGPSHFخٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز  ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = -0.35 - 0.37 GP
 -1فظجح ثغؿطشوـ ) ,INVدػثش زُؿز  Fثغؿقظىدز ( ,16.47ونٍ ثضذز ؾف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ئكاد ؾظاضىي
دالغااز ( ,1.15ودرؽااز فزَااز ( ,13,1وثغذجغثااز ( ,,4.67ونااذث َاكااٍ وؽااىد صاا عُز اثس دالغااز ؾاكىَااز غهااذث
ثغقظاجح خاٍ عهااىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضاػػز ,ودؿااج ثـ ثشاجرر ؾاجؾااع دُضاج ؾىؽذااز ناذث َاكااٍ داجـ ثغضا عُز
ثَؾااجدٍ ,ودػثااش زُؿااز ؾاجؾااع ثغضقدَااد ( ,1.51ونااذث َاكااٍ داا ـ ؾااج قظااذضم ( ,%51ؾااف عهااىر ثغؿاػىؾاااجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز طذذم فظجح ثغؿطشوـ ,وزد دػثش زُؿاز ؾاجؾاع دُضاج ( ,0.77وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز وناذث َاكاٍ
ئكد صثُُز وفادر وثفادر خاٍ فظاجح ثغؿطاشوـ طاىج َطاىـ نكاجش سَاجدر دؿسادثر ( ,%77خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = -1.35 + 0.77 INV
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 -11فظااجح ثؽؿااجغٍ ثغاادَىـ(  ,TDدػثااش زُؿااز  Fثغؿقظااىدز ( ,4.76ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ئكااد
ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13,1وثغذجغثز ( ,,4.67ونذث َاكٍ وؽىد ص عُز اثس دالغز ؾاكىَاز غهاذث
ثغقظجح خٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ثغؿضاػػز  ,ودؿاج ثـ ثشاجرر ؾاجؾاع دُضاج ؾىؽذاز ناذث َاكاٍ داجـ ثغضا عُز
ثَؾجدٍ ,ودػثش زُؿز ؾاجؾع ثغضقدَد ( ,1.25ونذث َاكٍ ثـ ؾجقظذضم ( ,%25ؾف عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز
ثغؿضػػز طذخ فظجح ثؽؿجغٍ ثغدَىـ  ,وزد دػثاش زُؿاز ؾاجؾاع دُضاج ( ,0.50وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز وناذث َاكاٍ ئكاد
صثُُز وفدر وثفدر خٍ فظاجح ثؽؿاجغٍ ثغادَىـ طاىج َطاىـ نكاجش سَاجدر دؿسادثر ( ,%50خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
ثؾج ؾاجدغز ثالققدثر خطجقش دجغ طع ثالصٍ
Yi = -0.21 + 0.50 TD
 -2قضااجةؼ ثخضذااجر ثغكظااخ ثغثااز ؾااف نااذث ثالخضذااجر نااى غػضااازج ئػااً خُؿااج ثاث ضااجـ نكااجش خزوزااجس دااُف ؾقااجور
ثطااضؿجرر ثالطضسصااجء ؾاان عهااىر ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز ,وطااىج َااضؽ ثطااضطدثؼ صىسَاان عكااجةٍ ثغقاادَف
دؿاػؿضاٍ ثغكؾاجؿ وثغد اع وطااُطىـ ثفضؿاجظ ثغكؾاجؿ ثغااذٌ طاُسجرـ دام ناى ثفضؿااجظ عهاىر ثغؿاػىؾاجس ثغؿقجطااذُز
ثغؿضػػز  ,ثؾاج ثفضؿاجظ ثغكؾاجؿ غطاع ؾقاىر طاُطىـ ثغكظاذز ثغؿتىَاز ثغاذٌ فصاع ئػُهاج ضاع ؾقاىر ,ثؾاج خزضاُجس
ثالخضذجر طضطىـ ضؿج َػٍ
)Ho: P = P(FFS
)vs H1: P > P(FFS) or P(FFS
وطكظضطدؼ ثخضذجر  Zوثغذٌ نى

*
^

P  P
pq / n

Z 

x
n
q 1  p
^

P 

وطضسجرـ زُؿز ثخضذجر  Zؾن زُؿز  Zثغؾدوغُز ؾف ؽدثوظ ثغضىسَن ثغطذُااٍ ثغسُجطاٍ ئكاد ؾظاضىي دالغاز
( , 1.15وفُظ ثـ ثالخضذجر ؾف ؽجقخ وثفد الـ ثغدزضُز ثغذدَػز ثؾج ثضذز ثو ثماثز غاذث طاضطىـ ثغسُؿاز ثغؾدوغُاز
غؾجقخ وثفد ( ,1.645خجاث ضجقش ثغسُؿز ثغؿقظىدز غؿاُجر ثالخضذجر أمثز ؾف ثغسُؿز ثغؾدوغُز خ قكج قسذع خزضاُز
ثغادؼ ( ,,Hoوقزخض ثغدزضُز ثغذدَػز ( ,H1ونذث َاكٍ ثـ ثفضؿجالس قؾجؿ صطذُر ثٌ ؾقىر َطاىـ فاىظ قظاذز
ثغكؾااجؿ ثغذجغثااز () ,,P(FFSثٌ قظااخ قؾااجؿ نااذث ثغؿقااىر صطااىـ ضاااُدز ,وثاث ضجقااش ثغسُؿااز ثغؿقظااىدز غؿاُااجر
ثالخضذجر ثضذز ؾف ثغسُؿز ثغؾدوغُز خ قكج قزخض خزضُز ثغادؼ ( ,,Hoوقسذاع ثغدزضاُز ثغذدَػاز ( ,,H1وناذث َاكاٍ
ثـ ثفضؿاجالس قؾاجؿ صطذُار ثٌ ؾقاىر َؾاخ ثـ صطاىـ ثضذااز ؾاف قظاذز ثغكؾاجؿ ثغذجغثاز () ,P(FFSوثاث ضاجـ قظااذز
ثغكؾجؿ غػؿقىر ثزع ؾف نذل ثغكظذز نذث َاكٍ ثـ قظذز ثغد ع نٍ ثالضذز ,وضجقش ثغكضجةؼ ودقظخ ثغؿقجور ضؿج َ صٍ

* ثغ ااؿزٌ .قااذَز ئذااجص ثداازثنُؽ و ثغاااشثوٌ  .دؽػااز ثداازثنُؽ ؾهاادٌ " ,ثالزضصااجدٌ ثغسُجطااٍ وصطذُسجصاام"  ,ؾطضااخ ثغؾشَاازر  ,دثاادثد ,
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ؽدوظ (َ ,7ذُف ؾاُجر ثالخضذجر غ ؾقجور زجةؿز ثالطضسصجء ؾن عهىر ؾاػىؾجس ؾقجطذُز ؾضػػز
ثغؿقىر
ثغدوثخن وثالطذجح الرصطجح ثغضضػُع
ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكم
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغغجدضز
ثغضضػُع دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز-ثغؿ ضزَجس
ثغضضػُع دجغكسدَز
ثغضضػُع دجغقظجدجس ثغؿدَكز وثغدثةكز
ثغضضػُع دجغزوثصخ وثألؽىر
ثغضضػُع دجغؿذُاجس
صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز
ثغسُىد ثغؿؤعزر ئػً خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز

ثغكظذز ثغؿتىَز )P(FFS
62.1
11.1
77.1
73.5
63.5
66.5
71.1
71.1
76.5
61.5

1.47

زُؿز  Zثغؿقظىدز
4.66
7.66
3.53
2.11
5.23
6.27
2.37
3.14
3.44
4.21

ثغدالغز
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ
دثظ

 -1ثغاادوثخن وثالطااذجح الرصطااجح ثغضضااػُع دػثااش زُؿااز  Zثغؿقظااىدز ( ,4.66ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز
ثغذجغثااز ( ,1.645ونااذث َاكااٍ رخااض خزضااُز ثغااادؼ وزذااىظ ثغدزضااُز ثغذدَػااز ثٌ ثـ نكااجش خزوزااجس اثس دالغااز
ؾاكىَااز ,وق فااظ ثـ ثغكظااذز ثغؿتىَااز غهااذث ثغؿقااىر ثضذااز ؾااف قظااذز ) P(FFSونااذث َاكااٍ ثـ ؾقااىر ثغاادوثخن
وثالطذجح الرصطجح ثغضضػُع َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -2ثضض جج ثغضضػُع وثالد ب ئكام دػثاش زُؿاز  Zثغؿقظاىدز ( ,7.66وناٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ثغذجغثاز
( ,1.645ونااذث َاكااٍ رخااض خزضااُز ثغااادؼ وزذااىظ ثغدزضااُز ثغذدَػااز ثٌ ثـ نكااجش خزوزااجس اثس دالغااز ؾاكىَااز,
وق فااظ ثـ ثغكظااذز ثغؿتىَااز غهااذث ثغؿقااىر ثضذااز ؾااف قظااذز ) P(FFSونااذث َاكااٍ ثـ ؾقااىر ثضض ااجج ثغضضااػُع
وثالد ب ئكم َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -3ثغضضااػُع د اجغؿىؽىدثس ثغغجدضااز دػثااش زُؿااز  Zثغؿقظااىدز ( ,3.53ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ثغذجغثااز
( ,1.645ونااذث َاكااٍ رخااض خزضااُز ثغااادؼ وزذااىظ ثغدزضااُز ثغذدَػااز ثٌ ثـ نكااجش خزوزااجس اثس دالغااز ؾاكىَااز,
وق فظ ثـ ثغكظذز ثغؿتىَز غهذث ثغؿقىر ثضذاز ؾاف قظاذز ) P(FFSوناذث َاكاٍ ثـ ؾقاىر ثغضضاػُع داجغؿىؽىدثس
ثغغجدضز َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -4ثغضضااػُع دااجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُااز-ثغؿ ااضزَجس دػثااش زُؿااز  Zثغؿقظااىدز ( ,2.11ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج
ثغؾدوغُز ثغذجغثز ( ,1.645وناذث َاكاٍ رخاض خزضاُز ثغاادؼ وزذاىظ ثغدزضاُز ثغذدَػاز ثٌ ثـ نكاجش خزوزاجس اثس
دالغز ؾاكىَز  ,وق فظ دجـ ثغكظذز ثغؿتىَز غهذث ثغؿقىر ثضذز ؾف قظذز ) P(FFSونذث َاكٍ ثـ ؾقىر ثغضضاػُع
دجغؿىؽىدثس ثغؿطشقُز -ثغؿ ضزَجس َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -5ثغضضػُع دجغكسدَز دػثش زُؿز  Zثغؿقظىدز ( ,5.23ونٍ ثضذز ؾف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ثغذجغثاز ( ,1.645وناذث
َاكٍ رخض خزضُز ثغادؼ وزذىظ ثغدزضُز ثغذدَػز ثٌ ثـ نكجش خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز  ,وق فاظ داجـ ثغكظاذز
ثغؿتىَااز غهااذث ثغؿقااىر ثضذااز ؾااف قظااذز ) P(FFSونااذث َاكااٍ ثـ ؾقااىر ثغضضااػُع دجغكسدَااز َااؤعز خااٍ عهااىر
ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -6ثغضضااػُع دجغقظااجدجس ثغؿدَكااز وثغدثةكااز دػث اش زُؿااز  Zثغؿقظااىدز ( ,6.27ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز
ثغذجغثااز ( ,1.645ونااذث َاكااٍ رخااض خزضااُز ثغااادؼ وزذااىظ ثغدزضااُز ثغذدَػااز ثٌ ثـ نكااجش خزوزااجس اثس دالغااز
ؾاكىَااز ,وق فااظ دااجـ ثغكظااذز ثغؿتىَااز غهااذث ثغؿقااىر ثضذااز ؾااف قظااذز ) P(FFSونااذث َاكااٍ ثـ ؾقااىر ثغضضااػُع
دجغقظجدجس ثغؿدَكز وثغدثةكز َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -7ثغضضااػُع دجغزوثصااخ وثالؽااىر دػثااش زُؿااز  Zثغؿقظااىدز ( ,2.37ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ثغذجغثااز
( , 1.645ونذث َاكٍ رخض خزضاُز ثغاادؼ وزذاىظ ثغدزضاُز ثغذدَػاز ثٌ ثـ نكاجش خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز ,
وق فاظ دااجـ ثغكظااذز ثغؿتىَاز غهااذث ثغؿقااىر ثضذااز ؾاف قظااذز ) P(FFSونااذث َاكاٍ ثـ ؾقااىر ثغضضااػُع دجغزوثصااخ
وثالؽىر َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -6ثغضضااػُع دجغؿذُاااجس دػثااش زُؿااز  Zثغؿقظااىدز ( ,3.14ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج ثغؾدوغُااز ثغذجغثااز (,1.645
ونذث َاكٍ رخض خزضُز ثغاادؼ وزذاىظ ثغدزضاُز ثغذدَػاز ثٌ ثـ نكاجش خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز  ,وق فاظ داجـ
ثغكظذز ثغؿتىَز غهذث ثغؿقىر ثضذز ؾف قظذز ) P(FFSونذث َاكٍ ثـ ؾقىر ثغضضاػُع دجغؿذُااجس َاؤعز خاٍ عهاىر
ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
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 -1صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز دػثش زُؿاز  Zثغؿقظاىدز ( ,3.44وناٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ثغذجغثاز (,1.645
ونذث َاكٍ رخض خزضُز ثغاادؼ وزذاىظ ثغدزضاُز ثغذدَػاز ثٌ ثـ نكاجش خزوزاجس اثس دالغاز ؾاكىَاز  ,وق فاظ داجـ
ثغكظذز ثغؿتىَز غهذث ثغؿقىر ثضذز ؾف قظذز ) P(FFSونذث َاكٍ ثـ ؾقىر صسُؽ ثغززجدز ثالدثرَز َؤعز خٍ عهىر
ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
 -11ثغسُىد ثغؿؤعزر ئػً خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز دػثش زُؿز  Zثغؿقظىدز ( ,4.21ونٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج
ثغؾدوغُز ثغذجغثز ( ,1.645وناذث َاكاٍ رخاض خزضاُز ثغاادؼ وزذاىظ ثغدزضاُز ثغذدَػاز ثٌ ثـ نكاجش خزوزاجس اثس
دالغز ؾاكىَز  ,وق فظ دجـ ثغكظذز ثغؿتىَز غهذث ثغؿقىر ثضذز ؾاف قظاذز ) P(FFSوناذث َاكاٍ ثـ ؾقاىر ثغسُاىد
ثغؿؤعزر ئػً خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز َؤعز خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.
وؾااف خ ا ظ ؾااج صساادؼ ؾااف خ ا ظ ثالخضذااجرَف ق فااظ دااجـ ثتػااخ ثغكضااجةؼ ضجقااش اثس ص ا عُز ونكااج َؿطااف ثغسااىظ دااجـ
(صىؽد ئ زز اثس دالغز ؾاكىَز دُف ضاح ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز وعهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضاػػز ,ودهاذث
خسد صؽ ثعذجس خزضُز ثغذقظ.

ً
أًال :االستنتبجبث

ادلبح /انرابغ االستنتبجبث ًانتٌصيبث

 .1ثـ ثغضضاػُع َك ا قضُؾااز صصازخجس طاىثء ضجقااش ؾسصاىدر ثو تُااز ؾسصاىدر (ثغثام وثالخطااجء ,,أا َااد ثغكااىع
ثالوظ ثضغز خطىرر وص عُزثً ثا صضىخز خُم ثغكُز وثغططظ ثغؿدروطز ؾظذسج ,ئػاً ثغاطاض ؾاف ثغكاىع ثغغاجقٍ ثغاذٌ ال
صضىخز خُم ثغكُز الرصطجدم ,ألقم َقدط قضُؾز ثغظهى ثو ثغضاح خٍ صطذُر ثغؿذجدا ثغؿقجطذُز ثغؿسذىغز زذىال ئجؾاج
وال طُؿج ؾج َزصذظ دم ص عُز ثالدثرر ضؿاج ثـ دااض ثغؿؿجرطاجس صادخع خاٍ قطاجذ طاػطز ثالدثرر غثاز ثغاضقطؽ خاٍ
صىزُش داض ثالق طز صسدَؿج ثو ص ؽُ  ,ثو ثخضُجر طُجطز ؾقجطاذُز ؾاُكاز ثو ثخضُاجر صذىَاخ ؾااُف ؾؿاج زاد َاؤعز
طػذج ً ثو ثَؾجدج ً ئػً قضُؾز ثغك جط.
 .2نكجش ئ زز وثضقز خُؿج دُف ثغك جؼ ثغؿقجطذٍ ئف طزَر دزز ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغاذٌ َسادؾهج ؾاف ؽهاز,
ودااُف ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز ؾااف خاا ظ ئؿااع ثغززجدااز ثغؿقجطااذُز ثغدثخػُااز ثغؿضؿغػااز دضااؿجـ دزااز ثغؿاػىؾااجس
ثغؿقجطذُز وفؿجَز ثغؿىؽىدثس ؾف ثالخض ص ؾف ؽهز ثخزي.
 .3ؾف خ ظ قضجةؼ ثالققدثر ثغططاٍ ثغذظاُظ ثصضاـ ثـ ثتػاخ ثغقظاجدجس َىؽاد غادَهج صا عُز خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز ؾااغ فظااجح ثغؿذُاااجس فُااظ دػثااش زُؿااز  Fثغؿقظااىدز ( ,13.75ونااٍ ثضذااز ؾااف زُؿضهااج
ثغؾدوغُز ئكد ؾظضىي دالغز ( ,1.15ودرؽز فزَز ( ,13,1وثغذجغثز ( ,,4.67ونذث َاكٍ وؽىد صا عُز اث دالغاز
ؾاكىَز غهذث ثغقظجح خٍ عهىر ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز ,ودؿج ثـ ثشجرر ؾاجؾع دُضج ؾىؽذز خهذث َاكاٍ ثـ
ثغضا عُز ثَؾااجدٍ ,ودػثااش زُؿااز ؾاجؾااع ثغضقدَااد ( ,1.51ونااذث َاكااٍ ثـ ؾجقظااذضم ( ,%51ؾااف عهااىر ثغؿاػىؾااجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز طذذم فظجح ثغؿذُاجس ,وزد دػثش زُؿاز ؾاجؾاع دُضاج ( ,1.72وناٍ زُؿاز ؾىؽذاز وناذث َاكاٍ
ئكد صثُُز وفادر وثفادر خاٍ فظاجح ثغؿذُااجس طاىج َطاىـ نكاجش سَاجدر دؿسادثر ( ,%72خاٍ عهاىر ثغؿاػىؾاجس
ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز دجالضجخز ثغً داجزٍ ثغقظاجدجس (ثؽؿاجغٍ ثالماىظ ,رثص ثغؿاجظ ثغاجؾاع ,ثغؿادَكىـ ,ثغؿطاشوـ,
ثؽؿجغٍ ثغدَىـ.,
 .4ثصضااـ ؾااف خ ا ظ ئؿااع ثخضذااجر(  , Zدااجـ ثتػااخ ؾقااجور ثطضسصااجء ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز صااؤعز خااٍ عهااىر
ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز ثغؿضااػػز ؾااف دُكهااج ؾقااىر ثغاادوثخن وثالطااذجح الرصطااجح ثغضضااػُع فُااظ دػثااش زُؿااز Z
ثغؿقظىدز ( ,4.66ونٍ ثضذاز ؾاف زُؿضهاج ثغؾدوغُاز ثغذجغثاز ( ,1.645وناذث َاكاٍ رخاض خزضاُز ثغاادؼ وزذاىظ
ثغدزضُز ثغذدَػز ثٌ ثـ نكجش خزوزجس اثس دالغز ؾاكىَز ,وق فظ دجـ ثغكظذز ثغؿتىَز غهذث ثغؿقىر ثضذز ؾف قظذز
 ,P(FFSونااذث َاكااٍ ثـ ؾقااىر ثغاادوثخن وثالطااذجح الرصطااجح ثغضضااػُع َااؤعز خااٍ عهااىر ثغؿاػىؾااجس ثغؿقجطااذُز
ثغؿضػػز.
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ً
ثبنيب :انتٌصيبث

 .1ضزورر ثغقد ؾف ؾؿجرطجس ثغضضػُع ؾف خ ظ صداُع ق جؼ صسىَؽ ثالدثء ثغؿظضؿز غك جطجس ثغززجدز ثغدثخػُز
 .2ضاازورر زُااجؼ ثالدثرر خااٍ ثغ اازضجس ئُكااز ثغذقااظ دجطااضطدثؼ ثالق ؿااز ثالغطضزوقُااز وثغضااٍ ؾااف شااجقهج صظااهُع
ثالؽزثءثس وصسػُع ثرصطجح ثغضضػُع.
 .3ضزورر ثغضكظُر دُف ثزظجؼ ثغ زضجس ثغضٍ ؾف شجقهج ثغؿظجئدر خٍ ثدثء ئؿع ثغززجداز ثغدثخػُاز د اطع ثخضاع
وثضد  ,وثغاؿع ئػً ثؽزثء ثغؿسجرقجس ؾن ثغ زضجس ثغؿؿجعػز غضذجدظ ثالخطجر وثَؾجد ثغقػىظ غػؿ جضع ثغؿضؿجعػز.
 .4قىمٍ دضزورر زُجؼ ثغؿك ؿجس ثغؿهكُاز ثغؿ ازخز ئػاً ؾهكاز ثغؿقجطاذز وثغززجداز ئػاً ضازورر صداُاع ئؿاع
ثغضسكُجس ثغقدَغز خٍ ثغط ح ئف ثغؿاػىؾجس ثغؿقجطذُز ثغؿضػػز.

ادلصبدر ًادلراجغ

اًال :ادلصبدر انؼربيت

 .1أدى فؿجؼ  ,ؾجؽد ثطؿجئُع  ,ثعز صطذُر زىثئد ثغقىضؿام ئػاً ثاخصاجؿ ثغؿقجطاذٍ وؽاىدر ثغضساجرَز ثغؿجغُاز "
درثطز ؾُدثقُز ئػً ثغ زضجس ثغؿدرؽز خٍ طىذ خػظطُف غ ورثذ ثغؿجغُز " رطجغز ؾسدؾم غػقصاىظ ئػاً درؽاز
ؾجؽظضُز خٍ ثغؿقجطذز وثغضؿىَع  ,ثغؾجؾام ثاط ؾُز – تشل ضػُز ثغضؾجرر .2111 ,
 .2ثالصقجد ثغدوغٍ غػؿقجطذُف" ,إمدثرثس ثغؿاجَُز ثغدوغُز غززجدز ثغؾىدر وثغضادزُر وثغؿزثؽااز وئؿػُاجس ثغض ضُاد
ثألخاازي وثغطاادؾجس اثس ثغا زااز" ,ػ ,1طذاااز ,2112صزؽؿااز ؽؿاُااز ثغؿؾؿاان ثغازدااٍ غػؿقجطااذُف ثغسااجقىقُُف,
ثغؿطضذز ثغىطكُز ,ئؿجـ-ثغؿؿػطز ثألردقُز ثغهجشؿُز.2112 ,
 .3ثطاااؿجئُع  ,ثفؿاااد ؾطاااٍ ئذااادق  ,درثطاااز وصساااىَؽ ق اااجؼ ثغززجداااز ثغدثخػُاااز خاااٍ ثغ ااازضز ثغاجؾاااز غػصاااكجئجس
ثغذضزوضُؿُجوَز - ,دقظ صطذُسٍ  ,ؾسدؼ ثغً نُتز ثألؾكجء خٍ ثغؿاهد ثغازدٍ غػؿقجطذُف ثغسجقىقُُف ونى ؽاشء ؾاف
ؾضطػذجس قُع شهجدر ثغؿقجطذز ثغسجقىقُز  ,ثغؿاه د ثغا زدٍ غػؿقجطذُ ف ثغس جق ىقُُف .2111 ,
 .4ثغقػى  ,شُزَف ؾصطدً  ,ثغؿظؤوغُز ثغؿهكُز غؿدزسٍ ثغقظجدجس خٍ ثضض جج ثغثم وثغطط خٍ ثغسىثةؽ ثغؿجغُز
 درثطز صطذُسُز غؿطجصخ صدزُر ثغقظجدجس خٍ زطجع تشر ,رطجغز ؾجؽظضُز تُز ؾك اىرر  ,ثغؾجؾااز ثالطا ؾُز ,تشر .2112 ,
 .5ثغطُزو  ,ثَؿجـ ؾؤَد  ,صقظُف خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز وخر أقؿىاػ (( , cocoدقظ ؾظضع ؾاف رطاجغز ,
ؾؾػز ثغاػىؼ ثالزضصجدَز وثالدثرَز  ,ثغؿؾػد  11ثغادد . 2112 , 71
 .6رشاُد ثقصاجج ؾقؿاىد  ,ثغقؿادثقٍ  ,رثخااز ثدازثنُؽ  ,ثالئزؽااٍ ,ئادقجـ طاجغؽ  ,خجئػُاز ق اجؼ ثغززجداز ثغؿجغُااز
وثعاازل ئػااً ثغدظااجد ثغؿااجغٍ خااٍ ثغااازثذ – درثطااز صطذُسُااز ئػااً ؽجؾاااز ثغؿىمااع ,ؾؾػااز ؽجؾاااز ثالقذااجر غػاػااىؼ
ثالزضصجدَز وثالدثرَز ,ؾؾػد  ,4ئدد  ,6غاجؼ .2112
 .7سنجر ,طهجؼ  ,ثغؿزثؽاز ثغدثخػُز خٍ ثغؿؤطظز ثالزضصجدَز دورر ؾذُاجس -سدجةف -درثطز فجغز ؾؤطظز قدطجظ
 GPlثغذىَزر ,رطجغز ؾجؽظضُز تُز ؾك ىرر  ,ثغؾشثةز.2114 ,
 .6ثغ ااؿزٌ ,قااذَز ئذااجص ثداازثنُؽ  ,ودؽػااز ,ثداازثنُؽ ؾهاادٌ ثغاااشثوٌ  ,ثالزضصااجد ثغسُجطااٍ وصطذُسجصاام  ,ؾطضااخ
ثغؾشَزر غػطذجئز وثغك ز  ,ثغطذام ثالوغً .2111 ,
 .1ئغؿجـ ,ئذد ثغزسثذ ؾقؿد ,ثماىظ ثغضادزُر وثغززجداز ثغدثخػُاز ,دثر ثغطضاخ غػطذجئاز وثغك از ,ثغطذااز ثغغجقُاز ,
.1111
 .11خ ذ ,ؾقؿد ,ثغضدزُر ثغدثخػٍ وئ زضم دضذظ ثغؾىدر خاٍ ثغؿؤطظاجس ثغاؿىؾُاز ثازضصاجدَز ثغقجماػز ئػاً
شهجدر ثغؾىدر ثالَشو ,1111ثغؾشثةز.2111 ,
 .11ضجعؽ  ,غؤٌ صسٍ  ,دور ثؽهشر ثغززجدز وؾظؤوغُضهج خٍ ؾكان وثضض اجج ثغض ئاخ وثغؿطجغداجس ,دقاظ ثغؿاهاد
ثغازدٍ غػؿقجطذُف ثغسجقىقُُف – ثغازثذ .2116 ,
 .12ضشثر ,ؾكً قجعؽ  ,صداُع ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ عع فىضؿز ثغ زضجس دقظ صطذُسٍ خٍ ؾصزج ثغزشُد ,
ؾساادؼ ثغااً ؾؾػااض ثؾكااجء ثغؿاهااد ثغازدااٍ غػؿقجطااذُف ثغسااجقىقُُف ونااى ؽااشء ؾااف ؾضطػذااجس قُااع شااهجدر ثغؿقجطااذز
ثغسجقىقُز  ,ثغؿاهد ثغازدٍ غػؿقجطذُف ثغسجقىقُُف .2111 ,
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 .13ثغؿ هدثقٍ ,ئ ء فظُف ؾقؿد  ,ص عُز خجئػُز ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ؾظضىي ؾصدثزُز وئدثغاز ثغضساجرَز
ثغؿجغُااز (دقااظ صطذُسااٍ خااٍ شاازضز ثغصااكجئجس ثغطدُدااز ,,ؾساادؼ إغااً نُا ر ثألؾكااجء خااٍ ثغؿاهااد ثغازدااٍ غػؿقجطااذُف
ثغسااجقىقُُف ونااى ؽااشء ؾااف ؾضطػذااجس قُااع شااهجدر ثغؿقجطااذز ثغسجقىقُااز ,ثغؿاهااد ثغازدااٍ غػؿقجطااذُف ثغسااجقىقُُف,
.2111
 .14ثغؿاضجس ,ثفظجـ دف مجغـ ,ثغثام خاٍ ثغساىثةؽ ثغؿجغُاز دجغ ازضجس ثغؿظاجنؿز ثغظااىدَز  ,ؾؾػاز ثغؿقجطاذىـ
ثغادد 74طكز .2112
 .15ق ؿٍ ,ثَهجح وثغاشح  ,ناجقٍ  ,صادزُر ثغقظاجدجس – ثالطاجر ثغك ازٌ  ,دثر وثةاع غػك از وثغضىسَان ئؿاجـ ,
ثغطذاز ثالوغً .2112 ,
 .16قاؿااز ,ئؿااجد مااجغـ  ,ؾىزااح ثغؿاادزر ثغطااجرؽٍ صؾااجل ؾظااؤوغُز ثانؿااجظ خااٍ ض ااح ثغثاام ,ثغؿاُااجر ,ؾؾػااز
صطزَش غػاػىؼ ثالدثرَز وثالزضصجدَز  ,ؾؾػد  ,1ثغادد .2113 ,21
 .17نجشؽ  ,نجشؽ ئػٍ  ,ثاداجد ثألخ زُز غػؿقجطاذز وثغصاىرر ثغصاجدزز غػؿاػىؾاجس ثغؿقجطاذُز ,ؾؾػاز ثالدثرر
وثالزضصجد  ,ؾؾػد  ,35ئدد . 2112 , 11
 .16ثغىردثس ,خػح ئذدق" ,دغُع ثغضدزُر ثغدثخػٍ وخر ثغؿاجَُز ثغدوغُز ثغصجدرر ئف ,"IIAؾؤطظز ثغاىرثذ
غػك ز وثغضىسَن ,ئؿجـ-ثغؿؿػطز ثألردقُز ثغهجشؿُز.2114 ,
 .11ثغُااجور  ,ئػااٍ ئصااجؼ  ,ق ااجؼ ثغززجدااز ثغدثخػُااز ثالطااجر ثغك اازٌ وثالؽاازثءثس ثغاؿػُااز  ,دثر ثغاادضضىر غػاػااىؼ
ثالدثرَز وثالزضصجدَز  ,ثغطذاز ثالوغً .2114 ,
 .21ثغُجور  ,ئػٍ ئصجؼ ؾقؿد  ,دور ق جؼ ثغززجدز ثغدثخػُز خٍ ؾطجخقز عجنزر تظاُع ثألؾاىثظ  ,وخساج ً غؿسازرثس
غؾكز دجسظ 2/وصىمُجس غؾكز ثغاؿع ثغؿجغٍ ثغدوغُز دقظ صطذُسٍ غاُهكز ؾف ثغؿصجرج ثغطجمز خٍ ثغاازثذ  ,ؾسادؼ
ثغااً نُتااز ثالؾكااجء خااٍ ثغؿاهااد ثغازد اٍ غػؿقجطااذُف ثغسااجقىقُُف ونااى ؽااشء ؾااف ؾضطػذااجس قُااع شااهجدر ثغؿقجطااذز
ثغسجقىقُز ,ثغؿاهد ثغازدٍ غػؿقجطذُف ثغسجقىقُُف .2111 ,
َ .21قًُ  ,ئذجص فؿُد و قصُح ,ؽجطؽ ؾقؿاد ئػاٍ ,ثؽازثءثس ثغززجداز ثغدثخػُاز وثغضاذظ ثغادثخػٍ خاٍ نُتاز
ثغضاػُؽ ثغضسكٍ  ,ؾؾػز ثغاػىؼ ثالزضصجدَز وثالدرثَز  ,ثغؿؾػد  11ثغادد ,1111. 71 ,
َ .22ىطح ,ثط ؼ ئذد ثغدضجؿ ؾقدىع ,خؾاىر ثغضىزااجس خاٍ ثغؿزثؽااز وص عُزناج ئػاً زازثرثس ثغؿظاضغؿزَف خاٍ
طىذ ثألورثذ ثغؿجغُز خٍ ؾصز ,2111 ,رطجغز ؾجؽظضُز تُز ؾك ىرر.
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Evaluation of internal control system over according misleading accounting
information
Abstract
The economic and financial crises in the world economy series led to
increased awareness of the importance of the internal control system, because it
is one of the main pillars of any economic unit, as it works to verify the
application of policies, regulations and laws and verification of asset protection
from theft and embezzlement procedures, it is also working on trust accounting
information imparted through the validation of accounting information, analyze
and detect the misleading.
The existence the internal control system a factor in many of the accounting
practices that limit the ability of the administration to produce misleading
financial reporting
The aimes of this research to the statement of the relationship between the
accounting system and internal control system, as well as a statement from the
concept of accounting information and misleading determine misleading
accounting practices, as well as detect cases of misleading in accounting
information and connect it with the results of evaluation of the internal control
system, The research concluded that through simple linear regression results
that most accounts have an effect on the appearance of misleading accounting
information (sales, total assets, working capital, inventory, debtors) as well
athere is a complementary relationship between a clear accounting system by the
accuracy of accounting information which is provided on the one hand, and
between the internal control system through a internal accounting control to
ensure the accuracy of accounting information and the protection of the assets of
embezzlement on the other ,side recommend Search The need for professional
organizations overseeing the accounting profession and oversight need to
activate work of modern techniques in the detection of misleading accounting
information as well as misleading practices reduction through continuous
performance evaluation for internal oversight activities .

Keywords: internal control system, error, fraud, accounting misinformation,
accounting system.
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