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Abstract: 

The aim of the research is to identify the concept، importance and characteristics of joint 

auditing and to identify the concept and effects of accounting information asymmetry, as 

well as study the impact of the joint audit system on the asymmetry of accounting 

information and study the impact of the experience and independence of joint auditors on 

the asymmetry of accounting information  .

The research problem centers on the negative effects that result from the asymmetry of 

the accounting information for users of that information, as well as the necessity of applying 

the joint audit method to reduce this phenomenon and benefit from the experience and 

independence of the joint auditors، and the research problem was summarized in the 

following question: 

Does the joint audit system contribute to reducing the phenomenon of asymmetry of 

accounting information? 

The research reached several conclusions، the most important of which is that the 

effectiveness of the experience of the joint auditors increases with the participation of 

individuals who have knowledge and experience in the financial and accounting aspect to 

reduce the asymmetry of accounting information. 
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Several recommendations were reached, the most important of which is that the joint 

auditors should be evaluated and their awareness periodically raised to contribute to 

reducing the asymmetry of accounting information. 

Key Words: Joint Audit, Accounting Information Asymmetry . 
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ك ي ضوء نظام إلتدقيق إلمشتر
 
ح للحد من ظاهرة عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية ف  مدخل مقتر

 

  متر جوإددمحم عبد إل 

إلعرإق،كليةبغدإدللعلومإإلقتصإديةإلجإمعة،م.م

   ريم سعدي حسن

إلعرإق،كليةبغدإدللعلومإإلقتصإديةإلجإمعة،م.م

 شكري سليم

 تونس،جإمعةمنوبة،فويسوو إلب 

 

 :إلملخص

هدفإلبحث ؤىل فوآثإ عدم فوإلوقوفعىلمفهوم ك إلمشبر فوخصإئصإلتدقيق فوأهمية تمإثلإلتعرفعىلمفهوم

،إلمعلومإتإلمحإسبية
ا
كعىلعدمتمإثلإلمعلومإتيضل إلمحإسبيةفود إسةدفو عند إسةأثرنظإمإلتدقيقإلمشبر

إلحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية ي
ضن ن كي 

إلمشبر ن ةفوإستقةلليةإلمدققي  .خب 

تنتجعنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية ي
د إسةإآلثإ إلولبيةإلتر ي

بيقأسلوبتطهميةأفو،فوتركزتمشكلةإلبحثضن

ن كي 
إلمشبر ن إلمدققي  فوإستقةللية ة خب  من فوإإلستفإدة إلظإهرة تلك من للحد ك

إلمشبر مشكلة،إلتدقيق فوتلخصت

 ي
-:إلبحثبإلتوإؤلإآلتر

إلحدمنظإهرةعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية". ي
كضن "هليوهمنظإمإلتدقيقإلمشبر

إستنتإجإتمنفوتوصلإلبحث أؤىلعدة إكأيرإدلديهمأهمهإ تزدإدبإشبر ن كي 
إلمشبر ن إلمدققي  ة معريةنيعإليةخب 

للحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية. ي فوإلمحإست  ةبإلجإنبإلمإىلي فوخب 

فو يعفوعيهمبصو ةدفو يةأؤىلعدةتوصيإتمنفوتمإلتوصل ن كي 
إلمشبر ن تقويمإلمدققي  ي

إلحدهمهإينبصن ي
لبلسهإمضن

 .إلمعلومإتإلمحإسبيةمنعدمتمإثل

ك:إلكلمات إلمفتاحية .عدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبيةإلتدقيقإلمشبر
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 :إلمقدمة

من إإلقتصإدية منخإ جإلوحدة ن لةلعتمإدعىلمدققي  إلمإليةإزدإدتإلحإجة أجليحصإلتقإ يرفوإلقوإئم

فو ي،بدإء أيهمبهإإفو معلومإتتهدفنيتمبكلحيإديةفوموضوعيةمنأجلأفوذلكضن سةلمةفوموضوعيةؤىلتويب 


ا
يضل إلشخصية إت ن إلتحب  عن فوإلبعد إلمحإسبية إلمإليةإلمعإلجإت فوإلقوإئم إلتقإ ير عرض ي

ضن إلحيإدية عن

موتغلمنقبلجهإتمعينة .لموتخدميهإبشكلعإدلفوغب 

إلتوصلطرإف)أقيقمنقبلعدةسلوبإلتدأنتطبيقإفو ي
ك(يوهمضن ؤىلنفسإلنتإئجفونفسإلتدقيقإلمشبر

ةفوإستقةلؤىلعرضهإإلمعلومإتمنأجل بصفتهمموتخدميهإفوذلكبإإلستفإدةمنخب  ن كي 
إلمشبر ن عضإءأليةإلمدققي 

تنفيذين(إلتوجدلهم )غب  ن ظإهرةعدمتمإثلإلحدمنأجلدإ ةإلوحدةلمنعإستغةللهممنؤأيعةلقةمعخإ جيي 

.إلمعلومإتإلمحإسبيةفوإستغةلليةعرضهإألطرإفمعينة



 منهجية إلبحث

 أ
ا
:مشكلة إلبحث :ول تنتجعنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبيةلموتخدمي ي

إآلثإ إلولبيةإلتر ي
كزمشكلةإلبحثضن تبر

إلمعلومإت ،تلك
ا
تيضل من للحد ك إلمشبر إلتدقيق أسلوب تطبيق فو ة ضن ةعن خب  من فوإإلستفإدة إلظإهرة لك

ن كي 
إلمشبر ن ،فوإستقةلليةإلمدققي  ي

-:فوتتلخصمشكلةإلبحثبإلتوإؤلإآلتر

ي إلحد من ظاهرة عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية". "
 
ك ف هل يسهم نظام إلتدقيق إلمشتر



 
 
ؤىليهدفإلبحث-:أهدإف إلبحث -: ثانيا ي

-:تحقيقإآلتر

ك.إلتعرفعىلمفهومفوأهمية -1  فوخصإئصإلتدقيقإلمشبر

 .إلوقوفعىلمفهومفوآثإ عدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية -2

كعىلعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية -3  .د إسةأثرنظإمإلتدقيقإلمشبر

عىلعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية -4 ن كي 
إلمشبر ن ةفوإستقةلليةإلمدققي   .د إسةأثرخب 

 -5 ن تعزيزدفو إلمدققي  ي
حمإيةمصإلحإلوحدةإإلقتصإدية.إلموإهمةضن ي

ضن ن كي 
 إلمشبر

 

 
 
 -أهمية إلبحث:   -:ثالثا

يوتمدهذإإلبحثأهمي
 
منإألهميةفوهوظإهرةعدمتمإثلتهإلعلميةمنكونهيعإلجموضوعإ عىلقد كبب 

إل إلبيئة ي
إلموضوعضن تنإفولتهذإ ي

إلد إسإتإلتر إلمعلومإتإلمحإسبيةفوقلة
ا
ةموضوعإلتدقيقعنأهميعرإقيةيضل

للوصول ن إتإلمدققي  كفوإإلستفإدةمنخب 
.معلومإتمتمإثلةتمكنهإمنمقإ نةإلقوإئمإلمإليةبشكلأيضلؤىلإلمشبر
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 -فرضية إلبحث:  -: رإبعا تمإثلأللبحثيرضية ئسوةمفإدهإ" عدم إلحدمنظإهرة ي

كيوهمضن نإلتدقيقإلمشبر

-فولتحقيقأهدإفإلبحثتمإختبإ إلفرضيإتإلفرعيةإآلتية:،إلمعلومإتإلمحإسبية"

فوإلحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية -1 ن كي 
إلمشبر ن ةإلمدققي  خب  ن توجدعةلقةمعنويةذإتدإللةؤحصإئيةبي 

." 

إلمعل -2 تمإثل عدم من فوإلحد ن كي 
إلمشبر ن إلمدققي  إستقةللية ن بي  ؤحصإئية ذإتدإللة معنوية عةلقة ومإتتوجد

 إلمحإسبية".
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: إل  ي
 طار إلمفاهيمي لعدم تماثل إلمعلوماتإلمبحث إلثان 

 أ
ا
 :تعريف إلمعلومات -:ول


 
أصبحتإلمعلومإتمحددإ

 
 ئسوإ ن ببعضإلخصإئصإلنوعيةأيأنهإإلبدمنإألطرإفللتعإمةلتبي  ن نتتمب 

إتخإذ ي
إلرشإدةضن ي

حإلةعدمتمإثلإلمعلومإتنإإلقرإ إتفولتضطن ي
.كإنخةلفذلكيأننإضن

جدفوى ذإت معلومة لتكون تويرهإ فوإلخصإئصإلوإجب إلمعلومإت هي مإ ؤيضإح إإلمر بدإية ي
ضن ي

ينبصن لذإ

:لموتعمليهإ

إتخإذمختلف ي
ضن لموتعمليهإ فومعتن لتكونذإتدإللة فومعإلجتهإ تنظيمهإ بيإنإتتم إلمعلومإتبأنهإ تتمثل

إلتحليل،(Romney & Steinberg، 2013 ; 213إلقرإ إت) بيإنإتفوتقإ يرمرتبمرحلة عن كذلكعبإ ة فوهي

)أجلإلستخةلصمإتتضمنهإلتقإ يرمن ن .(ahmed n،2007;26إستخدإمهإلتقريرمعي 

 

 
 
 متطلبات تحقيق جودة إلمعلومات إلمحاسبية:  -: ثانيا

إلمعلومإتإلمحإس ذإتجلتكون بية ي
ينبصن عإلية إلمحإسبةأودة معإيب  خصإئصتنصعليهإ بعدة تتمتع ن

تعدأهمخإصيةيجبتويرهإبإلمعلومإت ي
جودةإلمعلومإتمثلخإصيةإلمةلئمةإلتر تعدبمثإبةمعإيب  ي

إلدفوليةفوإلتر

إلمحإسبةإلمإلية) عريتمنقبلمجلسمعإيب  ي
توfasbإلمحإسبيةفوإلتر ي

إلقد ةيرللمعلومإت(بأنهإإلخإصيةإلتر

إلقرإ  إتجإه تغيب  يجبؤعىل ذإأذ تكون إلتوقيتفون فومةلئمة تنبؤية )إتقيمة إلمعلومإتقيمتهإ يقدتهذه إل

 ،(29:2007،إلحيإىلي
ا
يضل فوجود فو ة ضن ذلك ؤعن ي

ضن إلثقة من د جة بتويب  ذلك فويتم عليهإ لةلعتمإد مكإنية

إلمعلومإتلتمكنإلموتخدم ي
منإإلعتمإدعليهإفوينبصن ن عرضأي  ي

إلمعلومإتبخصإئصأخرىكإلموضوعيةضن ن نتتمب 

ة فوإلصغب  لجهةمعينة)سإخي ن بخ،(635:2019،هذهإلمعلومإتإلمحإسبيةفوعدمفوجودتحب  ن إصيةفوإلسيمإإلتمب 

فوتوجيلإأل إلتعبب  ي
،هإلمعلومإتمكإنيةإلتحققفوإلتأكدمنصحةهذإحدإثإإلقتصإديةفوإلصدقضن ي

نتعرضأفوينبصن

موتخدميهإلتكونقإبلةللفهم ن إلمعلومإتبطريقةيوهليهمهإفومصطلحإتمتعإ فعليهإبي  فو ة،هذه نأمعضن

ت تويرإلمعلومإتلموتخدميهإحإضن
 
إ

ا
ةفوموتقبل فوإلصغب  (.636:2019،بشكلشإملبدفونؤخفإءحقإئق)سإخي

إلمحإسبيةإلد أسسفوليةفوجودتنإستتطلبإلمعإيب  ي
عرضتلكإلمعلومإتفوضن ي

عدإدهإفوتجميعهإفوطرقؤقضن

نتوتخدمكلإلمؤسوإتنفسإلمعإلجةللعمليإتإلمشإبهةفوهذإضمإنلوهولةعمليةإلمقإ نةسوإءأأي،حوإبهإ

إلمؤسوةفومثيةلتهإ ن إلقطإعإلذيتنشطييهبأفوبي  ن أفوينهإفوبي 
 
تطبيقتإ يخيإ سنةفوإخرىلنفسإلونةفويعتب  ن بي 

سبيللضمإنقإبليةمقإ نةإلمعلومإت) إلمحإسبيةإلدفوليةخب  .(ahmed n، 2007;31إلمعإيب 



 
 
 -أشكال إلمعلومات إلمحاسبية:  -: ثالثا

يوجدعدةأشكإلللمعلومإتإ
 
بنهمفويقإ ن :لمحإسبيةيمكنأننمب  ي

ة-لئلتر &إلصغب  (28-29:2019:)سإخي

طإلكفإية-:إلمعلومات إلناقصة -1 لشر تفتقد ي
إلمعلومإتبإلمعلومإتإلتر هذه ،تتمثل كإييةأي غب  نإقصة تكون

 .لموتخدميهإ
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ة -2 لمتعلنبعدللجمهو فوإنمإإقترصتعىلمنيصد هإ-:إلمعلومات إلممتر  ي
تتمثلههإلمعلومإتبإلمعلومإتإلتر

قمةإلولطةأفوبحكمنشإطه ي
معلومإمركزهضن فوبذلكيهي

 
تسيةفومحددةتحديدإ

 
ذإمإأعلنتيأنهإستؤثرعىلإفوكإييإ

. ن  قرإ إتإلموتخدمي 

-إلمعلومات إلمتماثلة:  -3 ي
إلمعلومإتبإلمعلومإتإلتر تتمثلهذه

 
فوطإلمذكو ةسإبقإ إلحإلةتحملجميعإلشر فوهي

يوتحيلإلوصول ي
 .ليهإؤإلتر

متمإثلةنأننقولأفومنمإسبقيمكن غب  فوطإلوإبقةللذكرأقلؤذإلمتتويرعىلإألإلمعلومإتتعتب  ،حدإلشر

كميةفونوعية ي
إألطرإففومنهيعدمتمإثلإلمعلومإتهوعدمإلموإفوإةضن ن أي،إلمتعإقدةإلمعلومإتإلمتحصلعليهإبي 

يمكنألأ يمكننيكتوبمعلومإتأحدإألطرإفنه ي
إآلخرفوإلتر حوزة ي

ألسوتضن لتحقيقمصإلحذإتيةن ،يوتغلهإ

 نيتمتغليبإلمصلحةإلشخصيةعىلإلمصلحةإلعإمةمنخةللإلتفردبمعلومإتمنشأنهإأنتقلبإلموإزينأبمعتن

 ن تقييمهإألسعإ أسهمؤ،(إؤلدإ ةإلمتعإقدين)أصحإبإألسهمفوإألطرإفبي  ي
ذيمكنلبلدإ ةتقديممعلومإتمضللةضن

 إلووق ي
ضن كة إألسهم)إلشر لحملة ة كبب   أسمإلية خإئر يلحق ممإ إإلهم أسعإ  عىل سيؤثر ذلك فوبإكتشإف إلمإىلي

ahmed n، 2007;31-32.(



 
 
 -:مفهوم عدم تماثل إلمعلومات -:رإبعا

إلموإفوإ عدم عند يحدث بأنه إلمعلومإت تمإثل عدم مفهوم إؤلدإ ةفوضح ن يبي  معينة معلومإت بإمتةلك ة

عإدينتيجةإألطرإفإلدإخليةمنجهةفوإألطرإففو تحقيقعإئدغب  يمكنلبلدإ ة إلخإ جيةمنجهةأخرىفوبإلتإىلي

ةمعلومإتية)محمود ن .(7:2005،إمتةلكهإممب 


 
إؤلدإ ةأفوإألطرإفإلدإخليةلمعلومإتحولإألعىلأنهإحيإزةكمإعرفأيضإ فوإلموتقبىلي دإءإإلقتصإديإلحإىلي

بشكل كة للشر أكب  فوإألطرإفمنحيإزة ن فوإلمحللي  ن مثلإلموتثمرينفوإلدإئني  لهإ إلخإ جية ي
ضن ن إلمتعإملي  من هم غب 

 موتثمر،(189:2013،أحمدإلووق) حيإزة ي
أفوفوذلكيعتن يوجدأكب  بينمإ كة إلشر حولقيمة لمعلومإتخإصة

قفعندإلمعلومإتإلعإمةيقطممإيؤثرموتثمرفونآخرفونلمتصللهمتلكإلمعلومةبعدفوأند جةإستفإدتهمت

 ن بوضوحبي  ن لعدم،(96:2016،إلمحإسبية)دمحمإأل بإحإلحقيقيةفوإأل بإحعىلقد إتهمبشأنإلتمب  ن فوهنإكشكلي 

أفوفولعدمإلتمإثلتمإثلإلمعلومإتيتضمنإلشكلإأل ن إألطرإفإلدإخليةمنجهةفوإألطرإففوإؤلدإ ةعدمإلموإفوإةبي 

يتضمنعدمإلتمإثلأ،إ جيةمنجهةإخرىإلخ ي
أفومإإلشكلإلثإتن ن إلخإ جيةبعضهإإلبعضإألطرإفعدمإلموإفوإةبي 

ن إلموتثمرينإلمحللي  ن فويعدعدمتمإثلإلمعلومإتسلوكمعتمدمنقبل،إإلجإنبأفومثإلذلكعدمإلتمإثلييمإبي 

عإديإألطرإف بهدفتحقيقعإئدغب  معلومإتية ة ن تمتلكمب  ي
،إلتر تلجأ منإيعؤىلإؤلدإ ةيقد تحقيق ذلكبقصد

ة ةمنخةللعدمإؤلشخصيةمبإشر مبإشر أفوغب  كةإلتنإيدي إ بمركزإلشر تمإثلإلمعلومإتعندمإفويحدثعدم،ضن

إألطرإفمعلومإتحدأيكونلدى خرىفوعدمتمإثلإلمعلومإتيؤديطرإفإألةلاليضلمنإلمعلومإتإلمتإحأفوأكب 

فوسوءإإلستنتإجفوسوءإإلستدإلل)ؤىل .(146:2008،أحمدمخإطرسوءإلفهمفوسوءإلتفوب 
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 -:مخاطر عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية -: خامسا

 إلعإلمي إإلقتصإدي إلكيإن تهدد ي
إلمخإطرإلتر أهم من إلوحدةتعدظهو إألزمإتإلمإلية لذلكأن فوبتفوب 

عبإ ةعنمجموعة عمليإتإقتصإديةييمإبينهإفومعفوجودعدمتمإثلللمعلومإتيتوببأفوحدإثأإإلقتصإديةهي

( ظهو بعضإلمشإكلمنهإفومإيظهرقبلإلتنفيذللعمليةإإلقتصإدية)إإلختبإ إلعكدي ي
بعدتنفيذإلعمليةأفوذلكضن

 ي
إلخطرإإلخةلضر ؤىلأضإية،(فويدش) ي

،)جمإلإلدين-:ذلكفوجودإإلنتهإزيةبإلتعإملمعإلعمليةإإلقتصإديةفوكإآلتر

(638-639:2009

ي  -1
ر
)يتعلقإلخطرإأل-:إلخطر إالخالف ي

خةلضر ي
غإلب،تمإمإلعقدؤإلمعنوي(بولوكإلفردفونيتهضن ي

فوهوإلمشكلةإلتر
 
مإإ

 إلخطرببعضؤتظهربعد فويتعلق إلعقد هذهبرإم أن إتكمإ تأثب  عدة لهإ يكون قد ي
فوإلتر لاليرإد إلترصيإتإلولبية

 .إلترصيإتقدإلتكونمرإقبةمنإلطرفإلموؤفولفوهومإيفتحإلمجإلأمإمإإلنتهإزية

عنإستغةلليةإلوكيلجهلإلموكللبعضإلمعلومإتييعملعىلأمنمإسبقيمكنإلقول تعبب  نحإلةإإلنتهإزيةهي

 عندمإإليمكنللوكيلمتإبعةترصيإتإلموكل.أفومصلحتهإلشخصيةتحقيق

إختيإ هم-:إالختبار إلعكسي  -2 ي
 شيديولدسوءإختيإ سوإءمنأصحإبإإلسهمضن ترصفغب  ي

(فوهومإيعتن ي )إلولت 

 ي
إستثمإإؤلدإ ةأفولوكةلئهمضن ي

إختيإ مو ديهإممإينتجعنهعدمإلكفإءةضن ي
 دإلمتإحةلتحقيقنتإئج إلموإللمؤسوةضن

 .يجإبيةتعظمثرفوةحملةإألسهمؤ

ي إلزمات إلمالية:  -3
 
هذهإلموإهمةعنعدمقد ةإلووق-إلمساهمة ف يضلأعىلإلتوجيهإلكفءلالموإلنحوتعب 

. ي
فوإلخطرإإلخةلضر إإلختيإ إلعكدي ي

 إلفرصإإلستثمإ يةبوببإستفحإلظإهرتر

لالتضحإلوببإألإفو إلقرفوضفوإلموتفيدينحولإلوضعيةزمإتسإخي مإنحي ن تمإثلإلمعلومإتبي  إلمإليةهوعدم

سدإدهإ ي
إلقرفوضفوعدممعريةإلنيةإلحقيقيةضن ي صعوبةإلتقييمإلوليمأفوإلمإليةإلحقيقيةلطإلت  عدمسدإدهإفوبإلتإىلي

أفوقإتهإؤىلللمخإطرممإأدى ي
منحهإفوعدمإلقد ةعىلإستيفإءهإضن ي

.إلمحددةإؤلشإفضن



 
 
تمإثلإلمعلومإتإ-إآلثار إلسلبية لعدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية:  -: سادسا آثإ سلبيةمنلعدم لمحإسبةعدة

(27-28:2014،:)عبدإلملكأهمهإ

تنتجعنعدمتمإثلإلمعلومإت:إنخفاض كفاءة سوق إلمال -1 ي
يعدمنأهمأسبإبإنخفإضكفإءةسوقإلمإلفوإلتر

 :بوبب

لةل -أ إلتوجيهإلخإزئ
 
 .لعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبيةبينهمستثمإ إتمنجإنبإلموتثمرنظرإ

تويرإلمعلومإت،عدمإلتخصيصإلوليملالموإلإلموتثمرةمنجإنبإلوحدة -ب ي
ة(ضن قدمإلموإفوإة)موتوىإلخب 

منتجة إلقيإمبأنشطةغب  ي
 .لدىإلموتثمرعنكيفيةإستخدإمإإلموإلضن

عإديلبعض-:قيق عائد غتر عاديتح -2 عإئدغب  إلمعلومإتتحقيق تمإثل عدم إألطرإفعىلحوإبينتجعن

ؤىلدإءإلوحدةممإيؤديألمعريتهمإلمبكرةبمعلومإتعنطرإفأخرىمنخةلأ ي
ضن ن عنكلإلمتعإملي  ي تركأثرسلت 

 .إلووق
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-:وأصحاب إلمصالح إلدإرةخلق فجوة بير   -3 ن كإييةبي  تحدثتلكإلفجوةعندمإتكونإلبيإنإتفوإلمعلومإتغب 

فو أإؤلدإ ة توضيح يعدم عىلإؤلدإ ةصحإبإلمصإلح قإد فون غب  إلموتثمرين يجعل ضي    ح بشكل ألهدإفإلوحدة

إلقد ،مإلأؤذإكإنتإلوحدةحققتأهدإيهإتحديدمإ ي
إلتقريرفويجوةضن ي

ةعىلإلفهمفوممإيحدثيجوةضن ي
ضن يجوة

 إلمعلومإت
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ك إلجانب إلمفاهيمي  :إلمبحث إلثالث إلتدقيق إلمشتر

 أ
ا
كإل    -:ول  :طار إلمفاهيمي للتدقيق إلمشتر

كبأنه"تدقيقيقومبهإثنإن أفويعرفإلتدقيقإلمشبر كةأكب  فويوقعإنعىلإلتقريربصو ةمشبر ن منإلمدققي 

قوإئممإليةموحدةتخصلبيإنإت تنشر ي
كإتإلتر  "(Porter ,et.al ,2014;827) إلشر

 
أرففوع

 
من بأنهيضإ ن قيإمإثني 

كةمعينةيتممنخةللهإتقويممهإمإلتدقيقبينهمإفوإستعرإضفو مرإقبةمكإتبإلتدقيقإلموتقلةبأعمإلإلتدقيقلشر

إلمكتبإآل منإخرفوكلمكتبألعمإل تمثل((Holm&Thinggaard,2016;131كةلهمإ"صدإ تقريرفوإحدموقع

إلجهدإلمبذفولفويقومإنبإلتخطيط ي
كإنضن يشبر ن تدقيقموتقلي  ي إلتدقيقبتوزي    عمجهودإتإلعملعىلمكتت  عملية

بينهمإفويصد إنتقريرفوإحديحملفوجهةنظرفوإحدةفوموقع ي
كلعمليةإلتدقيقمعتوزي    عمهإمإلعملإلميدإتن إلمشبر

كةلكلمنهمإعن إلتقريرعليهمنهمإتكونإلموؤفوليةمشبر ي
تمتفوعنإلمعلومإتإلموجودةضن ي

عمليةإلتدقيقإلتر

( Ratizinger,2012 ;23 )فويرإهإإلبعضإنهإ ي
كإتإلتدقيقيتشإ كإنعمليةتدقيقكيإنقإنوتن منشر ن بوإسطةإثني 

( Alanezi,2012;28)  إلموؤفوليةفوتقويمإلعملفوإلمهإمإلمرتبطةبإلتدقيقييمإبينهمإ

أإتمذكرهيرىإلبإحثإننخةللمفوم ن ك"هوتدقيقإلقوإئمإلمإليةلزبونمحددبوإسطةإثني 
نإلتدقيقإلمشبر

أفو )مكإتبأكب  ن إلحوإبإتإلخإ جيي  أفومنمرإجصي
 
كونمعإ عنبعضيشبر ن إلتخطيطفوإشخإص(موتقلي  ي
جرإءإتإضن

يتنإسبفوحجمعملهمفوتبإدلإآل إءفوإإليكإ ييمإإلتدقيقفوتقويملعملفوإلمهإمييمإبينهمإفوتحديدإلموؤفوليإتبمإ

موحديتضمنمدىصحةفومصدإقيةإلقوإئمإلمإليةمنؤبهدفبينهم ي
إلحدمنظإهرةعدمأجلصدإ تقريرتدقيطر

 ن إلقوإئمإلمإليةبي  ي
رفوإلجهإتإلموتفيدةمنهإفويتحملكةلهمإإلموؤفوليةبإلتضإمنعنتقريإؤلدإ ةتمإثلإلمعلومإتضن

كيتنإفولإلنقإطإإلتيةأجعة"فومنخةللمإتمذكرهيتضحإلمرإ :نإلتدقيقإلمشبر

)مكإتب1 ن حوإبإتخإ جيي  ي إكمرإقت 
ةأفو.إشبر .إيرإد(لهمنفسموتوىمنإلخب 

..تكونإلموؤفوليةتضإمنيةبينهمإحوبنوعفوحجمإلعملإلمنجز2

..تقويمإلعملبينهمإ3

.إلتدقيق.تحديدإلهدفمنعملية4

.صدإ تقريرموحدموقعمنكةلهمإؤ.5



 
 
ك:  -:ثانيا للجدلعىلموتوىإلممإ سةإلمهنيةفوإنتقلهذإمفهوم إلتدقيق إلمشتر كظهركحدثمثب 

إلتدقيقإلمشبر

لعلمإلتدقيقؤىلإلجدلبدفو ه كفوتنفيذعمليةإلتدقيقأفوعىلإلرغممن،إلجإنبإإلكإديمي ،نمفهومإلتدقيقإلمشبر


 
فويقإ منذعقود إلمدخلإلمتعإ فعليه لهذإ

 
عإلميإ ؤأفومضتسوإء

 
أفوقليمإ

 
إلتقإ يرإلمإليةؤمحليإ نشر إلأنفوقتية

كإ إلشر ى كب  تعرضتإليهإ ي
فوإإلنهيإ إتإلتر كإتإلتدقيق ىشر فوكب  مهؤىلدتأتإلعإلمية إإلهتمإم زيإدة

 
أفونيإ

 
كإديميإ

مهنةإلتدقيق)يوسف ي
ككآليةإلستعإدةإلثقةضن إلوإليإتإلمتحدةإألمريكية،(339:2015،بمدخلإلتدقيقإلمشبر ي

يطن

منإلجوإن Sarbanes Oxlrxy صد قإنون بإلتدقيقفوإلخدمإتإألإلذيتنإفولإلكثب  ،خرىإلمرتبطةبهبإلمرتبطة
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ضتإلمفوضيةإإلفو أفو بإإيبر ي
إءإلصإد ةفوضن إلو قةإلخرصن ي

تهدفؤلصةلحمهنة2010 بيةضن ي
حإتإلتر إلعديدمنإلمقبر

تلكإآلليإتهآمإ سإتهفوفومإلتدقيق ن ك"إلذيمنبي  أليإت"إلتدقيقإلمشبر
 
ثإ نقإشإ

 
إ ؤؤىلدىأممإكبب  ي

حضن صدإ مقبر

ىفوإلمتوسطة2011 كإتإلكب  كللشر .يشجععىلتطبيقإلتدقيقإلمشبر

كنجدفوعند أنهنإكأإلحديثعنإلتدقيقإلمشبر
 
ميإتمرإديةنهإتوأمنهإخرىمنإلتدقيققديفهمأنوإعإ

ك إلحقيقةأإلؤللتدقيقإلمشبر ي
أنهإضن

 
أنوإعإ ي

،:خرىمنإلتدقيقفويمكنتوضيحهإكإآلتر (519:2020)إلنعيمي

فويعرفبأنهمجردهذإإلنوعمنإلتدقيقيت:أ.إلتدقيقإلمضإعف)إلمزدفوج( ن بشكلكإملمرتي  ي
مإنجإزإلعملإلتدقيطر

ليإتمحددةآمإتفوتشكيلنظريبوببعدمفوجودتعلي
 
فوفوإضحةلتطبيقهعمليإ

  (  Ratzinger-Sakel,et.al2012;9)  
 ي
إلتدقيقإلثنإتئ أفويتمثلهذإإلنوعبقيإممكتبتدقيقفوإحد:ب. بعضإألأكب  ي

منمجموعةجزإءأحيإن(بتدقيق)ضن

كة إلتدقيقنجإزإلعملإلتدؤيقرإتمحددةمنهإفوبعدأفومنإلفقرإتمنإلقوإئمإلمإليةللشر ي يقومكةلمكتت  ي
عدإدؤقيطر

ثمخرإلذييعتمدعىلكةلإلتقريرينآمدققؤىلتقريرهمإلخإصبهممبشكلموتقلكلعىلحدإلذيبدفو هيريع

يقومإأل فويقدمهعدإدتقريرموحدإبخب  ن كةموضعإلتدقيقؤىليعتمدعىلإلتقريرينإلوإبقي  إلشر

 ( Herbint,2014;2). ) الزبون( 

منسإليبإلتدقيقإلمذكو ةبمإييهمإأنأمنخةللمإتقدميرىإلبإحثإنفو كهوعملجمإشي لتدقيقإلمشبر

 كألفويعتمدعىلإلتنويقفوإلتخطيطفوإؤلمنمرإقبحوإبإتأكب  عدإدإلمشبر يتضمنتحملكلجهةمنجهةفوكب 

خةلقيةفوإلمهنيةحولعمليةإلتدقيقإلمكلفةبإنجإزهإعىلإلعكسمنإلتدقيقإلمنفردإلتقليديإلذيموؤفوليإتهإإأل

نوإعأنأإلعملإلذيكلفبإنجإزهفونةلحظإلمدققحيثيتحملموؤفوليةأفويعتمدعىلعملمنفردلمكتبإلتدقيق

:لهإإلخصإئصإإلتيةإلتدقيقإلمذكو ة

كة1 هدفمحددهوبيإنصحةفودقةفوجودةإلقوإئمإلمإليةللشر ي
..تتشإ كضن

إك.2 إشبر تنفيذإلعملأفومنمكتبأكب  ي
.مرإقبحوإبإتضن

.3 لكإية فومحدد فوإضح بشكل فوإلموؤفوليإت إلصةلحيإت فوتحديد موبق فوتخطيط عإىلي تنويق إألطرإفتتطلب

إلعملإل ي
إلمشإ كةضن ي

.تدقيطر

ألن إلد إسإتإلوإبقة إستطةلع نةلحظفومنخةلل ذكرنإهإ ي
إلتر إلتدقيق أوإع ن أأكب 

 
إلتدقيقشيوعإ نوإع ي

ضن

بع ي
كفويأتر هوإلتدقيقإلمشبر (فوإلوإقعإلعمىلي ي

أدهإلتدقيقإلمزدفوج)إلثنإتئ
 
إ إلتدقيقإلمضإعفحيثإليوجددليلخب 

 بشكلفوإسعفوفوإضح)إلنعيمي إلوإقعإلعمىلي ي
(. 520:2020،عىلإستخدإمهضن
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كأ -:ثالثا كمنخةللإلنقإطإإلتيةأيمكنتلخيص:همية إلتدقيق إلمشتر :هميةإلتدقيقإلمشبر

(: 576:2017،)نشوإن

كةفوسيلةلزيإدةكفإءةفويإعليةعملية -أ إلقوإئمإلمإليةللشر ي
كشفإإلخطإءفوإلتةلعبفوإلغشضن ي

.إلتدقيقضن

قد -ب ي
إلقد ةعىلإلحدمنمخإطرإلتدقيقإلتر جودةعمليةإلتدقيقمنخةللزيإدة ن لتحوي  فوعمىلي مدخلعلمي

.تنشأعندإتبإعإلتدقيقإلفردي

عمليةإلتدقيقإلتقليديأ -ت ي
(. )إلفرديسلوبلمعإلجةإفوجهإلقصو ضن

 -ث ن .فوإلجهإتإلموتفيدةمنإلقوإئمإلمإليةإؤلدإ ةفوسيلةيعإلةللحدمنظإهرةعدمتمإثلإلمعلومإتبي 

إلبإحثإن كحوب أي إلمشبر إلتدقيق إلعمليوهم يريق يشكله لمإ إلمإلية إلقوإئم جودة ي
ضن تعزيزإلثقة ي

ضن

إ إتمبر منخب  يملكه فوبمإ تدقيقية قوة كمن
إلعملإلمشبر يريق ن إتبي  إلخب  عىلتبإدل إلقد ة من يويره فومإ كمة

كفوموإجه أيإلمشبر ي
منإلممكنسإليبإلتدقيقإلتقليديفومعإلجةظإهرةعدمأقصو ضن ي

نأتمإثلإلمعلومإتإلتر

يمتقريرفومإتطلبهإلجهإتإلموتفيدةإلمختلفةمنتلكإلمعلومإتفوتقدإؤلدإ ةتقديمبيإنإتمإليةمنتحصلبوبب

.يمتإزبإلموضوعيةفوإلجودةفوإلدقةفوإلحيإدية



 
 
كأ -:رإبعا :هدإف إلتدقيق إلمشتر ي

كلتحقيقإآلتر :يهدفإلتدقيقإلمشبر

(Institute Of  Certified Public Accounting Of Singapore ,2015; 3  ) 
عدتفويقإلمبإدئإلمحإسبيةأنهإأإلجوهريةفوإلمإليةمنإلتحريفإتتأكيدمعقولبشإنخلوإلقوإئمؤىلإلتوصل -أ

.إلمتعإ فعليهإ

منقبليريقؤ -ب تقريرإلمقدم ي
كضن يحصإلتدقيقإلمشبر لنتيجة فويقإ إلمإلية إلقوإئم محإيدحول ي

 أييتن بدإء

 إلتدقيق

إ -ت جإنب من إلمدقق إستقةلل عىل فوإلمحإيظة جإنب من إلتدقيق إدلة دقة تعزيز ي
ضن خرإلموإهمة

(Deng،et.al،2012;43.)

إلمإليةتقليلمخإطرإلتدقيقألقلحدممكنفوزيإدة -ث إلنظم فوتقييمكفإءة إلمعلومإتإلمحإسبية موثوقية نوبة

كةموضوعإلتدقيق)نشوإن إلشر ي
.(575:2017،فوإلتدقيقيةإلمطبقةضن

كهمإألأنمنأفويرىإلبإحثإن يحققهإإلتدقيقإلمشبر ي
هدإفإلتر

يملكهإكليريق -أ ي
إلتر نقإطإلقوة كفوإستخدإم إتيريقإلتدقيقإلمشبر إكمةفوتنوعخب 

منإلمهإ إتإلمبر إإلستفإدة

لدعمتعزيزكفإءةفويإعليةعمليةإلتدقيق.

عىللعمليةإلتدقيق.أرإقبإلحوإبإتفوضمإنموتوىجودةدعمفوتعزيزإستقةلليةم -ب

 -ت بهإمرإقبإآلجرإءإتفوإألبإلتحققمنإؤلكلمرإقبإلحوإبإتقيإم قإم ي
تقديمعمإلإلتر فوبإلتإىلي يك(

إلشر خر)

كيحملتوقيعهمإبشكلمتضإمنفويتحملونموؤفوليتهمإ .تقريرفوإحدمشبر
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ك -:خامسا أHerbinetحدد:مزإيا إلتدقيق إلمشتر ي

كإلتر إلمشبر إلتدقيق مزإيإ هم ي
ضن  ب  عمجإإلتأحرصهإ   هي

(Herbinet,2014;4):

إتإلتقنيةأل:جهات إلمعرفة إلتقنية-أ كمنإلخب 
توتفيدإلجهإتإلمطبقةللتدقيقإلمشبر منمكتبفوتتيحتبإدلكب 

إتفوإلتقنيإتإلحديثةللتدقيق .إلخب 

زيإدةإؤل:إلنوعية-ب ي
بدإعفوإكتوإبإلمهإ إتفوموإكبهإلمعإييوهمضن إلمحإسبيةإلدفوليةفومعإيب  إؤلب  إلدفوىلي بةلغإلمإىلي

 إلتدقيقفوبإلتأكيدإلدفوليةفوبإلتحديدمعيإ إلتدقيقفوإلتأكيدإلدفوىلي .600فومعإيب 

:إالستقاللية وإلموضوعية-ت ي
ضن ن يعززإستقةللإلمدققفوتقليلمخإطرإلحيإدفوإإلنحيإزفويوهمبزيإدةقد ةإلمدققي 

فويشجععىلإلحوإ إتفوإلن عمليةإلعملبشكلموتقلفوموضوشي قإشإتإلعلميةفوموإجهإلمشإكلإلعمليةخةللسب 

.إلتدقيق

عمل:سياسة إالقتصاد إلكلي -ث يخدم إلجنويإت متعددة كإت للشر بإلنوبة خإصة جدد فوزبإئن ألسوإق إلدخول

 ةفوإلمتوسطةبشكلكبب  ...مكإتبإلتدقيقإلصغب 



 
 
ك -: سادسا كإلعيوبإإلتية:عيوب إلتدقيق إلمشتر  & Lobo) فو(1462016،)مندفو :يؤخذعىلإلتدقيقإلمشبر

Other،2013;3 )

-أ كإءإلتهربمنإلموؤفولأقيمةللتدقيقخإصةعندمإيحإفولإلتعسي إلشر ن يةفوإإلعتمإدعىلجهودإلمدققحدإلمدققي 

إآل ي
.free riderخرفوهومصطلحيومإلركوبإلمجإتن

بعضإأل-ب ي
منإحيإنضن ن تدقيقمتنإيوي  ن بإلتدقيقنيتعإفونإنفويتبإدإلنإلمعلومإتعندإلقيإمألصعبعىلمكتبي 


 
كممإيؤثرسلبإ حإلةفوجوإلمشبر ي

عىلجودةعمليةإلتدقيقخإصةضن محإسبيةدفوليةفومعإيب  تتطلبؤدمعإيب  بةلغمإىلي


 
قد إ .منإلحكمإلشخري

إل-ت ي
ضن كإء يؤديؤىلتدقيقفوإنحيإزهعدمإستقةللمكتبمنإلشر ؤؤىلإلزبونبشكلكبب  موضوشي صدإ تقريرغب 

كفويؤثرعىلسمعةمكت كبإآلفومنحإزقديوثرعىلمصدإقيةعمليةإلتدقيقإلمشبر يكبعمليةإلتدقيقإلمشبر .خرإلشر



 
 
ك-: سابعا كعىلإآلتر:مبادئ إلتدقيق إلمشتر كزمبإدئإلتدقيقإلمشبر ي

(Audit Reprt,no 1247;2014, 3)تر

إل:وحدة إلقيادة-أ إلتدقيق ي لمكتت  ك
إلمشبر إلتدقيق لجإن قيإدة إؤلبمعتن عند إلتدقيق عملية عن ن عدإدموؤفولي 

كفوإؤلفوإلتخطيطم إففوإلتخطيطهإمإلتدقيقإلمشبر .شر

نامج-ب :وحدة إلتر كموحد مشبر ي
برنإمجتدقيطر مكتبفوفوجود لكل إلمهإم منخةلله فوإلتوإصلآيحدد إإلتصإل لية

ك( إلزبون)إلموتفيدمنعمليةإلتدقيقإلمشبر ن بينهمفوبي 

فوضوحطبيعةفوإلمقومإتإإلسإسيةإلمطلوبةفوتحديدإلمهإمبشكلضي    حفومفهوملجميعكإد :وحدة فريق إلعمل-ت

ك كموحدإلعملإلمشبر فوعملإلفريقكفريقعملمشبر
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):وحدة إلتنسيق-ث تكونموؤفولةهنإكجهةفوإحدة ي
إلتر ك( إلتدقيقلجنةإلتدقيقإلمشبر ي مكتت 

ن عنإلتنويقبي 

.دإءمكإتبهمللمهإمإلمحددةلكلفوإحدمنهمأتبإدلبعضمهإمإلتدقيقفوتقييمنأبش

إلتدقيقبشإنمكونإت:وحدة إالتصال-ج ي مكتت 
ن هنإكجهةفوإحدة)لجإنإلتدقيق(للتنويقبي  ن عمليةإإلتصإلبي 

 ي ك.مكتت  عىلعمليةإلتدقيقإلمشبر ن إلتدقيقفوإلقإئمي 



 ث
 
ي إلقوإئم إلمالية  -:امنا

 
ك كآلية لموإجهة عدم تماثل إلمعلومات ف  :إلتدقيق إلمشتر

تكليفعند يوإجهونصعوبةفومشإكلتفرضهإأكب  ن كةألفولمرةيإنإلمشإ كي 
عمليإتتدقيقمشبر ي

منمكتبضن

كيجبضمإنأجلطبيعةعمليإتإلتدقيقفوطبيعة)موضوعإلتدقيق(فومن نتتمعمليةأنجإحعمليةإلتدقيقإلمشبر

إؤل ن ةمقإ بةبي  منحيثكفإءةفوخب  ن يكي  إلشر ن يمتلكهإإلمكتبي  ي
فوإلتنويقبينهمفوإلتخطيطمكإنيإتإلتر ي

إلكإد إلتدقيطر

إلعملتحديدإلوإجبإتفوإلموؤفوليإت إتيجية فوإسبر ك( كة)موضوعإلتدقيقإلمشبر إلشر كإلموبقفود إسة لكلإلمشبر

إلعملإعتمإدإعىلطرففوتقويمإلعملإلذييتمعىلإسإسيقرإتإلحوإبإت إلبيإنإتإلمإليةفوحوبموإحة ي
ضن

ةإلزمنية إلفبر

نش إسإسنوع عىل إلعمل تقويم عملية يتطلبفوتتم ممإ إإلقتصإدية إلوحدة مكإتبؤإط ن بي  تنويق جرإء

كة( إلزبون)إلشر ن كفوبي 
كحوليقرة،إلتدقيقإلمشبر مكإتبإلتدقيقإلمشبر ن إلرأيبي  ي

حإلحصولإختةلفضن ي
فوضن

فوحكميجبحأفومعينة نأإلهتتطلبإجتهإدشخري مشإكلتتعلقبإلعملأيبةلغإلزبونعنؤإليتمإلمكإتبفونتتمبي 

ؤليجإدإلحلول ن عنإلمكتبي  ن فوممكنتشكيللجنةمصغرةتضمممثلي  فومحإفولةحلتلكإإلختةليإتبشكلموضوشي

.(123:2016،بوغزإلةأ) إلمنإسبة

إلحدمنظإهرةعدمتمإثلإلمعلومإت ي
ضن ن كي 

إلمشبر ن ؤ إلمحإسبيةفويمكنتوضيحأثرإستقةلليةإلمدققي  ي
ذينبصن

بدإيةإأل ي
تجنبعضن ي

ضن فو إقدمتمإثلإلمعلومإتفوضعتهيئةإألمرتوضيحمفهومإستقةللإلمدققلمإلهمندفو كبب 

)إبرإهيمفويعقوب إلستقةللإلمدققفوهي ن :( 22:2022،إلمإليةإإلمريكيةمفهومي 

إإلستقةلل-أ ي
إلذهتن ي

.لحخإصةمرتبطةبإلزبونمصإأينيقومإلمدققبنفوهعنأفويعتن

فوقوإعدإلولوكإلمه-ب ن إمبإلقوإني  ن
إإللبر ي

فوإإلستقةللإلظإهريفويعتن ي
أتن ي

تتضمنضن ي
هميقرإتهإعدمأعرإفإلمهنةإلتر

.سيطرةإلوحدةإإلقتصإديةعىلإلمدقق

إستقةلفويرىإلبإحثإنمنإأل تعزيزإستقةلليةمرإقبإلحوإبإت)إلمدقق(هي ي
توهمضن ي

 ليةإلتخطيطمو إلتر

.عدإدإلتقريرؤفوإستقةلليةإلتنفيذفوإستقةللية

ةلمكتبهمنجإنبفومنجإنبآخريؤدي تحقيقشهرةكبب  ي
تقليلظإهرةعدمؤىلفويوهمإستقةللإلمدققضن

 ن إلمعلومإتبي  مضإيةإؤلدإ ةتمإثل تحقيققيمة ي
ضن فوتوهم إلمصد ة إلمإلية بإلقوإئم تهتم ي

إلتر فوإلجهإتإلخإ جية

 ن تمكي  ي
إلموتفيدةمنإتخإذإلقرإ إتإلمنإسبة.إألطرإفللمعلومإتلكونهإتحملصفةإلجودةإلعإليةتوهمضن

إؤلدإ ةبأيعةلقةمعمجلسنجإزموؤفوليإتهؤأفوبدإء أيهؤموتقلبإلشخصإلذيإليتأثرعندفويتمثلإلمدققإل

فوفوأنقوإعدإلحوكمةتعتمدعىلك،خردإخلإلوحدةآشخصأيأفو ن إلموتقلي  ن أفإءةفونشإطإلمدققي  ن نإلموتخدمي 
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فوإإلستقةللإلظإهري ي
إإلستقةللإلحقيطر ي

فوإلموتثمرينيهتمونضن ن للمعلومإتإلمحإسبيةمنهمإلموإهمي  ن إلخإ جيي 

( يتمثلإإلستقةل،)إلشكىلي ي
ضن ي

ةتجإهإهتمإمإتألإلحقيطر ن متحب  ،إؤلدإ ةنتكونإآل إءفوإإلحكإمإلشخصيةللمدققغب 

مإإإلستقةلأ ي
(ييتمثلضن  &amatدإءعملهبموضوعيةكإملة)أتكونلديهمعريةتإمةتمكنهمننألإلظإهري)إلشكىلي

dowds، 1994;4(

إل ي
ضن ن كي 

إلمشبر ن ةإلمدققي   حدمنظإهرةعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبيةفويمكنتوضيحأثرخب 

إلمدقق ة خب  تعتب  ن كي 
إلمشبر ن حدإألأي 

 
إلمهمةنظرإ تتطلبمنأل كإن ي

إلتر إلمشإكلإلمحإسبية إلعديدمن ن

ةإلمدقق)قطب فوهذإبإإلعتمإدعىلخب  تعتمدعىلإلحكمإلشخري ي
هذإ،(1:2009،إلمدققإلقيإمبحلهإفوإلتر ي

فوضن

إلوإليإتإلمتحدةبوضعمجموعةمنإلمتطلبإت(sarbanes- oxley actإلمجإلقإمقإنون) ي
إلوإجبتويرهإلدىضن

أإلمدققمنهإ ي أفونيكونمدققخإ ج  ي
مجإلإلمحإسبةفوإلأفومحإسبقإنوتن ي

تدقيقفولديهحإصلعىلشهإدةعلميةضن

 بكيفية كإملة ؤد إية إلمإلية إلقوإئم )عدإد بهإ إلقيإم إلمدقق عىل يجب ي
إلتر إلموؤفوليإت بطبيعة د إية فولديه

sarbanes- oxley act، 2002 ; 15(
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ي :إلمبحث إلرإبع
إلجانب إلتطبيقر

 أ
ا
 : تحديد عينة إلبحث ومرحلة جمع إلبيانات: ول

منخةللتصميم تمإإلعتمإدعىلأسلوبإإلستقصإء إلمرحلة هذه ي
أسئلةكوسيلةلجمعإلبيإنإتضن إستمإ ة

تحقيقأهدإفإلبحثفوتنطويتلكإلبيإنإتعىل ي
توإعدضن ي

 :إلةلزمةللبحثفوإلتر

كآ -أ إلمشبر إلتدقيق موضوع أهمية إلبحثحول محل إلوحدة إلحدمن، إء مجإل ي
ضن منه إإلستفإدة ؤمكإنية فومدى

 .ظإهرةعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية

منيرفوضإلبحثفومدىصحةإلتحققإؤل -ب ي
خطأتلكإلفرفوضحيثتحتويقإئمةإإلستبإنةعىلإألسئلةأفوحصإتئ

 تحققمإيىلي ي
 :إلتر

فوإلحدمن:فولإلقومإأل -3 ن كي 
إلمشبر ن ةإلمدققي  خب  ن عدميهتمبتحديدإلعةلقةإلمعنويةذإتإلدإللةإؤلحصإئيةبي 

 .تمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية

 -4 ي
فوإلحدمنيهتمبت:إلقومإلثإتن ن كي 

إلمشبر ن إستقةلليةإلمدققي  ن حديدإلعةلقةإلمعنويةذإتإلدإللةإؤلحصإئيةبي 

 .عدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية

حيثتمتوزي    ع:إلعينة -ج ن إلخإ جيي  ن إإلتحإديفومكإتبإلمدققي  ديوإنإلرقإبةإلمإىلي ي يتكونمجتمعإلبحثمنمنتوت 

دإد60 فوطإلمطلوبةأصإإلستبإنإتتمإستبعإدبعدتفحفو54إستبإنةفوتمإسبر لعدمتحققإلشر
 
 ب  عإستبإنإتنظرإ

%منإإلستبإنإت83إستبإنةبنوبة50فوبذلكيكونعددإإلستبإنإتإلخإضعةللد إسة،لبلجإبةعىلأسئلةإإلستبإنة

 .إلموزعة

نؤىلفوتمتقويمإإلستبإنة :قومي 

إأل إلمعلومإتإلشخصيةفولإلقوم من يتكون إلعينة: أليرإد إلنوبية إلتكرإ إت من يتكون إلبحثؤذ لعينة فوإلعإمة

.شكإلإلبيإنيةإلجدإفولفوإألفوإلمتضمن

 ي
:يتكونمنإلمعلومإتإلخإصةبموضوعإلبحثؤذيتكونمنإلتكرإ إتإلنوبيةؤلجإبإتأيرإدإلعينةإتجإهإلقومإلثإتن

فوإلمتضمنإلجدإفولفوإإلشكإلإلبيإنية.،عبإ إتمحإفو إإلستبإنة



 
 
 :ثبات وصدق أدإة إلبحث: ثانيا

إلتأكدمنأنإؤلجإبةستكونفوإحدة ثبإتإألدإة ي
لوتكر تطبيقهإعىلإألفويعتن

 
فوقتتقريبإ ي

شخإصنفوهمضن

إلتأكدمن.آخر ي
أأمإصدقإألدإةيعتن

 
إلمحإفو طرديةفوذإتدإللةفوأنإلعةلق،نهإسوفتقسسمإأعدتلقيإسه ن ةبي 

أقلمنؤ
 
فوإلحدمنعدم0.004توإفويأفوحصإئيةعإليةجدإ ن كي 

إلمشبر ن ةإلمدققي  فويةلحظأنإلمحو ينإإلفول)خب 

فوإلحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية ن كي 
إلمشبر ن )إستقةلليةإلمدققي  ي

(ذفو تمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية(فوإلثإتن

قوي ،إ تبإط قيمة tفوإن أكب  tإلمحووبة توإفوي ي
فوإلتر لمإ2.01إلجدفولية صإدقة إإلستبإنة يقرإت تعتب  فوبذلك


 
.فوضعتلقيإسه



http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

479  

 
 

www.rimakjournal.com 

 



 
 
ي إلمستخدم :ثالثا

 :أسلوب إلتحليل إالحصان 

 ي
تمتجميعهإمنإستمإ ةإإلستبيإنفوقدspssلقدتمإستخدإمبرنإمجإلتحليلإؤلحصإتئ ي

تحليلإلبيإنإتإلتر ي
ضن

( لبلجإبةعىلإألتمإؤلجإبةعىلفويقمقيإس)ليكردإلخمإخي إإلستبإنةفوإعطإءإلرموزإلتإليةؤلعطإءحريةأكب  ي
سئلةضن

 ،2إلأتفق=،3محإيد=،4أتفق=،5أتفقبشدة=:لخيإ إتإؤلجإبةفوهي
 
فوقدتمإعتمإدإلوسط،1=إلأتفقكليإ

 ي
أأفو(يؤذإكإنتقيمةإلوسيطلبلجإبإتيوإفوي15/5)3إلفرذن ي

منإلوسطإلفرذن قبولإلفرضيةفوإذإكإن3كب  ي
يعتن

.ييتم يضإلفرضية3أقلمن  :فولتحقيقأهدإفإلبحثفوتتضمنتلكإلتحليةلتكمإيىلي

ألغرإضإلحكم،"للحكمعىلمصدإقيةقإئمةإإلستبإنةفومإتتضمنهمنمحتويإتCronbach's Alphaإختبإ ألفإ" .أ

إت قيإسإلمتغب  ي
 عىلمدىتجإنسإلبنودإلموتخدمةضن

إلمحووبةمعموتوىT يضيرفوضإلبحثفوذلكبمقإ نةأفوللحكمعىلمدىؤمكإنيةقبولT" Test"إختبإ  .ب

 (.0.05إلمعنوية)

"Kolmogorov Smirnov"تحليلإلتمإثل .ت للحكمعىلمدىتمإثلتوزي    عإلعينةمعتوزي    عإلمجتمعفومدىتعبب 

 .إلعينةعنإلمجتمع

 

 
 
 :فرضيات إلبحث :رإبعا تمإثلؤللبحثيرضية ئسوةمفإدهإ" عدم إلحدمنظإهرة ي

كيوهمضن نإلتدقيقإلمشبر

-فولتحقيقأهدإفإلبحثتمإختبإ إلفرضيإتإلفرعيةإآلتية:،إلمعلومإتإلمحإسبية"

فوإلحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية -1 ن كي 
إلمشبر ن ةإلمدققي  خب  ن توجدعةلقةمعنويةذإتدإللةؤحصإئيةبي 

." 

إلمعل -2 تمإثل عدم من فوإلحد ن كي 
إلمشبر ن إلمدققي  إستقةللية ن بي  ؤحصإئية ذإتدإللة معنوية عةلقة ومإتتوجد

 إلمحإسبية".

 

 
 
ي للدرإسة إلميدإنية خامسا

 :نتائج إلتحليل إلحصان 

 :Alphaنتيجة إختبار ألفا  .1

لهذإإإلهوإإلختبإ إلذييتمييهتحديدمدىمصدإقيةقإئمةإإلستبإنةفومإتت
 
منمحتويإتفوطبقإ

 
ختبإ ضمنه

بتقيمةإلفإمنإلوإحدإلصحيحدلذلكعىلإلمصدإقية بتقيمةإلفإمنكلمإإقبر فوعىلإلعكسمنذلككلمإإقبر

1فوإلجدفول قم)،إلصفردلذلكعىلعدمإلمصدإقية ي
 :(يظهرقيمةإختبإ إلفإكمإيأتر

Alpha F Prob 

 0.0004.722 0.932

تظهرلنإقيمةألفإ) تدلعىلأنهنإكعةلقةجوهريةعندموتوىمعنويةأقلمن)0.932فوبإلتإىلي 0.05)(فوهي

.ممإيدلعىلإلتجإنسفوإلمصدإقية

 :وىلإختبار إلفرضية إلفرعية إل .2
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 ن كي 
إلمشبر ن ةإلمدققي  خب  ن تحتويهذهإلفرضيةعىلإختبإ مدىفوجودعةلقةمعنويةذإتدإللةؤحصإئيةبي 

إألفوسإط2فوإلجدفول قم)،عدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبيةفوإلحدمن ن هميةإلمعيإ يفوإألإلحوإبيةفوإإلنحرإف(يبي 

.إلنوبيةللفرضيةإألفوىل

 .همية إلنسبية للفرضية إلوىلإلحسابية وإالنحرإف إلمعياري وإل( إلوساط 2جدول رقم )

 تفق بشدةإ إلفقرإت
5 

 إتفق
4 

 محايد
3 

 ال إتفق
2 

 
 
 ال إتفق كليا

1 
إلوسط 
ي   إلحسانر

 إالنحرإف إلمعياري

   % إلعدد % إلعدد % إلعدد % إلعدد % إلعدد 

1 22 44 16 32 7 14 3 6 2 4 4..6 1..95 

2 17 34 2. 4. 6 12 7 14 . . 3.94 1..18 

3 17 34 18 36 1. 2. 2 4 3 6 3.88 1.118 

4 26 52 14 28 5 1. 5 1. . . 4.22 ..995 

5 15 3. 24 48 6 12 5 1. . . 3.98 ..914 

للمحو إإلفول) ي (1.028إلمعيإ ي)(فوإإلنحرإف4.016إلوسطإلحوإت 



فوإإلنحرإفإلمعيإ يللفقرإتحيثجإءتإلفقرة قم)2يوضحإلجدفول قم) ي (بأعىلفوسط4(إلوسطإلحوإت 

بلغ) ي )3(فوحصلتإلفقرة قم)0.995(فوإنحرإفمعيإ ي)4.22حوإت  ي (فوإنحرإف3.88(عىلأقلفوسطحوإت 

(.1.118معيإ ي)

)فولغرضإلتحققمنقبولإلفرضية ي
للفرضيةمعإلوسطإلفرذن ي إلمتوسطإلحوإت  إلذيهو3يتممقإ نة )

فوإلمتوسط،T(يوضحنتيجةإختبإ 3(فوإلجدفول قم)0.05معيإ قبولإلفرضيةعندموتوىدإللةمعنويةأقلمن)

معيإ قب ي
إلفرذن ي معإلوسطإلحوإت  ي .ولإلفرضيةفوإإلنحرإفإلمعيإ يإلحوإت 

ي  ،tإختبار ( نتائج 3جدول رقم )
 معيار قبول إلفرضية 3مع إلوسط إلفرض 

إلوسط  إلعدد إلفرضية إالوىل
ي   إلحسانر

إالنحرإف 
 إلمعياري

مستوى  tقيمة 
 إلداللة

كير  وإلحد من عدم  ة إلمدققير  إلمشتر توجد عالقة معنوية ذإت داللة ؤحصائية بير  ختر
 تماثل إلمعلومات إلمحاسبية ". 

5. 4..16 1..28 39.67 ..... 



لل ي أ(4.016فرضيةإألفوىلفوإلذيبلغ)فوقدجإءإختبإ إلمتوسطإلحوإت  ي
نتيجة،3عىلمنإلوسطإلفرذن ن فوتبي 

tإتإلبحثتظهرعندموتوىمعنوية)3إلموضحةبإلجدفول قم) قبولإلفرضيةحيثأنمتغب  ي
ينبصن

 
(0.000(أنه

.(فوعىلهذإيتمقبولهذهإلفرضية0.05أقلمن)

فوتحتويهذهإلفرضيةعىلإختبإ مدىفوجودعةلقةمعنويةذإتدإللةؤحصإئية:إلفرضية إلفرعية إلثانيةإختبار  -3

 من فوإلحد ن كي 
إلمشبر ن إلمدققي  إستقةللية ن إلمعلومإتإلمحإسبيةبي  تمإثل ).عدم  قم إألفوسإط4فوإلجدفول ن يبي  )

.هميةإلنوبيةللفرضيةإلثإنيةفوإألإلحوإبيةفوإإلنحرإفإلمعيإ ي
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 .همية إلنسبية للفرضية إلثانيةإلحسابية وإالنحرإف إلمعياري وإل( إلوساط 4جدول رقم )

 تفق بشدةإ إلفقرإت
5 

 إتفق
4 

 محايد
3 

 ال إتفق
2 

 ال إتفق كليا
1 

إلوسط 
ي   إلحسانر

إالنحرإف 
 إلمعياري

   % إلعدد % إلعدد % إلعدد % إلعدد % إلعدد 

1 15 3. 25 5. 7 14 3 6 . . 4..4 ..832 

2 17 34 19 38 12 24 2 4 . . 4..2 ..868 

3 27 54 12 24 6 12 4 8 1 2 4.2. 1..69 

4 24 48 16 32 4 8 4 8 2 4 4.12 1.118 

5 13 26 25 5. 6 12 6 12 . . 3.9. ..931 

6 6 12 27 54 9 18 6 12 2 4 3.58 ..991 

ي )
ي للمحور إلثان   (968..إلمعياري ) ( وإالنحرإف 3.977إلوسط إلحسانر



فوإإلنحرإفإلمعيإ يللفقرإتحيثجإءتإلفقرة قم)4يوضحإلجدفول قم) ي (بأعىلفوسط3(إلوسطإلحوإت 

) بلغ ي )4.20حوإت  فوإنحرإفمعيإ ي )1.069(  قم فوحصلتإلفقرة )6( ي فوسطحوإت  أقل عىل فوإنحرإف3.58( )

(.0.991معيإ ي)

 )فولغرضإلتحققمنقبولإلفرضية ي
للفرضيةمعإلوسطإلفرذن ي إلمتوسطإلحوإت  إلذيهو3يتممقإ نة )

فوإلمتوسط،T(يوضحنتيجةإختبإ 5(فوإلجدفول قم)0.05معيإ قبولإلفرضيةعندموتوىدإللةمعنويةأقلمن)

معيإ قبولإلفرضيةفوإإلنحرإفإلمعيإ ي ي
إلفرذن ي معإلوسطإلحوإت  ي .إلحوإت 



ي  ،tإختبار ( نتائج 5جدول رقم )
 معيار قبول إلفرضية 3مع إلوسط إلفرض 

إلوسط  إلعدد إلفرضية إلثانية
ي   إلحسانر

إالنحرإف 
 إلمعياري

مستوى  tقيمة 
 إلداللة

كير   توجد عالقة معنوية ذإت داللة ؤحصائية بير  إستقاللية إلمدققير  إلمشتر
 وإلحد من عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية ". 

5. 3.977 ..968 44..1 ..... 



للفرضيةإلثإنيةفوإلذيب ي أ(3.977لغ)فوقدجإءإختبإ إلمتوسطإلحوإت  ي
نتيجة،3عىلمنإلوسطإلفرذن ن فوتبي 

tإتإلبحثتظهرعندموتوىمعنوية)5إلموضحةبإلجدفول قم) قبولإلفرضيةحيثأنمتغب  ي
ينبصن

 
(0.000(أنه

.(فوعىلهذإيتمقبولهذهإلفرضية0.05أقلمن)

يعةلهأتمإمإإلختبإ ؤفومنمإسبقفوبعد ن إلفرعيتي  ن ثبإتهإؤنإلفرضيةإلرئسوةتمأمكنإلقوللقبولإلفرضيتي 

مفإدهإ" ي
إلحدمنظإهرةعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية"أفوإلتر ي

كيوهمضن .نإلتدقيقإلمشبر
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ي مجتمع إلبحث -4
 
 :إختبار تماثل توزي    ع إلعينة ف

إتإلبحثتظهربموتوىمعنويةأقلمن97يظهرأن)Kolmogorov Smirnovفوهوإختبإ  %(منمتغب 

0.05) ةعنإلمجتمعفوعشوإئيةفوتتبعإلتوزي    عإلطبيصي .(فوهذإمعنإهأنإلعينةمعب 



 :أسئلة محاور إالستبانة -5

كير  وإلحد من عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية :ولإلمحور إل
ة إلمدققير  إلمشتر  ختر

ي للحد من عدم تماثل  1 ة بالجانب إلماىلي وإلمحاسبر إك أفرإد لديهم معرفة وختر
كير  باشتر ة إلمدققير  إلمشتر تزدإد فعالية ختر

 إلمعلومات إلمحاسبية

ي رفع تأهيل منتسبيها 2
 
تهم ف كير  إلسعي لفهم طبيعة نشاط إلوحدة لزيادة ختر  عل إلمدققير  إلمشتر

ي إلحد من عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبيةأهمية تقويم إلمدققير   3
 
كير  ورفع وعيهم بصورة دورية لإلسهام ف

 إلمشتر

ورة  4 كير  حول ذلك ةقامؤض 
ة إلمدققير  إلمشتر  دورإت تثقيفية حول مخاطر عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية لزيادة ختر

ي إلحكم إلشخصي عل إلعمليات إلم 5
 
كير  ف  عدإد إلقوإئم وإلتقارير إلماليةؤاسبية وإلدرإية إلكاملة لكيفية حزيادة قدرة إلمدققير  إلمشتر

ي 
كير  وإلحد من عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية :إلمحور إلثان   إستقاللية إلمدققير  إلمشتر

ي دعم إستقالليتهمإ 1
 
ي دورة مالية وإحدة ليسهم ف

 
كير  ف

إك إلمدققير  إلمشتر
 شتر

كير  بمجلس عدم إ 2 ي زيادة إستقالليتهم للحد من ظاهرة عدم تماثل إلمعلومات ؤرتباط إلمدققير  إلمشتر
 
دإرة إلوحدة يسهم ف

 إلمحاسبية

كير  من  3
طرإف خارجية محايدة وليس دإخلية ) إعضاء غتر تنفيذين ( للحد من ظاهرة عدم تماثل أإختيار إلمدققير  إلمشتر

 إلمعلومات إلمحاسبية

ي تقليل مخاطر عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية إستقاللية 4
 
كير  تسهم ف

 إلمدققير  إلمشتر

كير  بشكل دوري للحد من عدم تماثل إلمعلومات إلمحاسبية 5
ورة تقويم ورفع وعي إلمدققير  إلمشتر  ض 

ي صلب إلقوإئم إلمالية لبيان مخاطرها 6
 
كير  ف

ورة تضمير  تقرير إلمدققير  إلمشتر  ض 
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 إلمبحث إلخامس

 إالستنتاجات وإلتوصيات

 أ
ا
للبحثتمإلتوصل :إالستنتاجات :ول ي

:همهإأإتمنعدةإستنتإجؤىلمنخةللإلجإنبإلنظريفوإلتطبيطر

للحدمنعدم -1 ي فوإلمحإست  ةبإلجإنبإلمإىلي إكأيرإدلديهممعريةفوخب 
بإشبر ن كي 

إلمشبر ن ةإلمدققي  تزدإديعإليةخب 

 إلمحإسبية.تمإثلإلمعلومإت

بمجلسنعدمإؤ -2 ن كي 
إلمشبر ن زيإدةإستقةلليتهمللحدمنظإهرةعدمتمإثلؤ تبإطإلمدققي  ي

دإ ةإلوحدةيوهمضن

 إلمعلومإتإلمحإسبية.

من -3 ن كي 
إلمشبر ن تنفيذين(للحدمنظإهرةعدمأإفخإ جيةمحإيدةفولسسدإخلية)طرأإختيإ إلمدققي  عضإءغب 

 سبية.تمإثلإلمعلومإتإلمحإ

إلحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية. -4 ي
فو يعفوعيهمبصو ةدفو يةلبلسهإمضن ن كي 

إلمشبر ن  أهميةتقويمإلمدققي 

دعمإستقةلليتهم.إ -5 ي
دفو ةمإليةفوإحدةلسوهمضن ي

ضن ن كي 
إلمشبر ن إكإلمدققي 

شبر

 

 
 
 :همهإأعدةتوصيإتمنؤىلمنخةللإإلستنتإجإتتمإلتوصل :: إلتوصياتثانيا

 يعتأهيلمنتوبيهإ. -1 ي
تهمضن لفهمطبيعةنشإطإلوحدةلزيإدةخب  إلوصي ن كي 

إلمشبر ن  عىلإلمدققي 

فو ة -2 دعمإستقةلليتهمإضن ي
دفو ةمإليةفوإحدةلسوهمضن ي

ضن ن كي 
إلمشبر ن إكإلمدققي 

 .شبر

إلحدمنعدمتمإثلإلمعلو -3 ي
فو يعفوعيهمبصو ةدفو يةلبلسهإمضن ن كي 

إلمشبر ن تقويمإلمدققي  ي
 .مإتإلمحإسبيةينبصن

منإطر -4 ن كي 
إلمشبر ن تنفيذين(للحدمنظإهرةعدمأإفخإ جيةمحإيدةفولسسدإخلية)إختيإ إلمدققي  عضإءغب 

 تمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية.

بشكلدفو يللحدمنعدمتمإثلإلمعلومإتإلمحإسبية. -5 ن كي 
إلمشبر ن إلمدققي  فو ةتقويمفو يعفوشي  ضن
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 إلمصادر

:إلمصادر إلعربية

ح لعمليات إلتدقيقييحإءعبدتل"،عمإ خليل&يعقوب،برإهيمؤ .1 ك للبيانات إلمالية دليل مقتر "بحثإلمشتر

 .2022سنة،2،عدد12مجلد،مجلةكليةمدينةإلعلممنشو 

دحدفوح"،أحمد .2 ن ي تحسير  كفاية نظم إلرقابة إلدإخلية وفعاليتها حوي 
 
كة دور لجنة إلمرإجعة ف ي إلشر

 
"مجلةف

 .2008،دمشق،1إلعدد24مجلد،جإمعةدمشقللعلومإإلقتصإديةفوإلقإنونية

حمدي،أحمد .3 قنإة" قياس أثر تخفيض عدم تماثل إلمعلومات عل كفاءة سوق رأس إلمال " ،هإلة جإمعة

 .2013،إلقإهرة،إلمجلةإلعلميةللد إسإتإلتجإ يةفوإلبيئية،كليةإلتجإ ة،إلوويس

إلدين .4 ،خإسف،جمإل مقدمفلسفة إلتوريق وإالزمات إلمالية إلعالمية"" بحث إلمإليةؤىل إإلزمة مؤتمر

جإمعةسطيف،فوإإلقتصإديةفوإلدفوليةفوإلحوكمةإلعإلمية ي
 .2009،إلجزإئر،إلمنعقدضن

 .5 ،إلحيإىلي ي  .2008،إلمنشو إتإإلكإديميةإلمفتوحة" إلتحليل إلماىلي "،فوليدنإج 

 .6 ة،سإخي ة،إليإس&إلصغب  إت إلسلبية لعدم تماثل إلمعلومات"،خب  ي إلحد من إلتأثتر
 
"آليات إلحوكمة ودورها ف

 .2019،فو قلة،جإمعةقإصديمربإح

إلملك .7 أحمد،عبد ي إلبورصة  إلدإرةدور إالفصاح عن تعليقات  جب"
 
ي تخفيض عدم تماثل إلمعلومات ف

 
ف

 .2014،1إلعدد28مجلد،مرص،"كليةإلتجإ ةإلمرصية

إلتكامل بير  إآلليات إلمحاسبية وغتر إلمحاسبية لنظم إلحوكمة وأثره عل إالدإء وخفض سعيد"أحمد،قطب .8

إإلسكند يةفجوة إلتوقعات عن إلقيمة إلعادلة للمنشاة جإمعة إلعلمية،" للبحوث إلتجإ ة كلية ،21ص،مجلة

 .مرص،2009

 إلموقع عىل منشو ة "نحن من " بعنوإن مقإلة ،2016 ،غزإلةأبو طةلل مجموعة .9 ي
فوتن للمجموعة، إإللكبر

https://www.tagorg.com/?lang=ar 

،دمحم .10 ي وإنعكاساتها عل  إلرباحقياس وتفستر إلعالقة بير  إلسياسات إلمحاسبية إلمتبعة وجودة  "،شويكإ نإج 

شمسإسعار إالورإق إلمالية ن  .2016،مرص،كليةإلتجإ ة،"جإمعةعي 

إلويد،محمود .11 ،صفإء ي وعدم تماثل إلمعلومات بالبورصة إلمرصية "" ي إالفصاح إلمحاسبر
 
مجلة،إلتوسع ف

 .2005،سوهإج،إلبحوثإلتجإ يةإلمعإضة

 .12 أحمد،متوىلي كة" قياس إثر تطبيق برإمج إلذظي دليل من إلبورصة إلمرصية - عل إسعار إالسهم مرإجعة إلمشتر

 .2013،4عدد،2مجلد،كليةإلتجإ ةجإمعةطنطإ،"إلمجلةإلعلميةللتجإ ةفوإلتمويل

"،مندفو  .13 كة عل ممارسات إدإرة دمحمإبرإهيم درإسة – إلرباحإثر إلتفعيل إالختياري لمدخل إلمرإجعة إلمشتر

ي إلبورصة إلمرصية
 
كات إلمقيدة ف ،قومإلمحإسبةفوإلمرإجعة،كليةإلتجإ ة،تطبيقية عل إلشر ي "مجلةإلفكرإلمحإست 

شمس ن ،جإمعةعي  ي
 .2016،إلعددإلثإتن

"،نشوإن .14 ن ك كمدخل لتحسير  جودة إلتقارير إلماليةإسكند محمودحوي 
بحث،"إالتجاه نحو إلتدقيق إلمشتر

مجل ي
 .2017،23مجلد،100عدد،ةإلعلومإإلقتصإديةفوإإلدإ يةمنشو ضن
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 .15 ي بإسمةيإلح"،إلنعيمي
 
ك بير  صعوبات إلتطبيق وتحسير  إدإء إلتدقيق درإسة إستطالعية ف

إلتدقيق إلمشتر

مجلةقهأليزإنوتإلمصارف إلعرإقية  ي
مجلةعلميةمحكمةصإد ةعنإلجإمعةإللبنإنيةإلفرنوية،"بحثمنشو ضن

 .2020إلعرإق،إ بيل،2عدد5مجلد،إ بيل–

ي إلكشف  إثر تفعيل مدخل إلمرإجعةحنإندمحمإسمإعيل"،يوسف .16
 
كة عل كفاءة مرإقب إلحسابات ف إلمشتر

ي إلقوإئم إلمالية
 
،"وإلتقرير عن إلغش ف ي ،كليةإلتجإ ة،قومإلمحإسبةفوإلمرإجعة،مجلةإلفكرإلمحإست  ن جإمعهعي 

،شمس ي
 .2015،إلعددإلثإتن
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