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ومدى اعتماد مراقبى الحسابات عليها عند  تفسير عوامل خطر الغش فى ضوء معلومات اإلستدامة
 دراسة تطبيقية       – تقييم مخاطر التحريف الهام

 البحث ملخص
 وأوحدسةل  وتامة  ر ة  ال ة  فةى ححالة   تةادام يهدف البحث إلى محاولة  استةادا م مةع مماتمةا  اإ  

حقلةة،   ونةةد والهةةام اقبةةى الحسةةاإلا   اوامةةا  رجةة  الاةةدل، ب إلاإفةةاف  إلةةى أ،ةةاب حةةلعل  إلمةةه المتامةة  الهامةة  واةةى 
نةدرم الدراتةا  السةاإلق  الاةى حاماةق إلالةدور الهةام لمماتمةا  وهذا مع من اق ب لاقتائ  المال،  الهامالاح يف مخاط  

مخةةاط  الاح يةةف الهةةام لاقةةتائ  المال،ةة ب ورلةةا إلاوابارهةةا ازتةةاه الةةذ  ح ح ةة  وا،ةة  حقلةة،   راصةة  ونةةداإتةةادام  
 .اإج اءا  الاندلذي  لام اجم 

المقلدم لبمه الش كا  المساهم   تادام اإمماتما  لمحات  الححال   اتاخدام أتاتبح  ولاحقلق رلا 
رةة ا الداةة م مةةع لاقضةةايا اسجاماة،ةة  والبل ،ةة  الحساتةة،  ال بلةة م الاةةى حنامةةى لاق اوةةا  را  و إلالبترصةة  الميةة ي  

المةةةامالع إلمباحةةةا المحاتةةةب   لمةةة اجملعواةةةى ولنةةة  مةةةع ا راتةةة  ملدان،ةةة   إجةةة اءكمةةةا حةةة  ب م2017م وحاةةةى 2014
 .مد  م 100مبتن  مع  والم اجم  والجهاز الم ك   لامحاتبا  المي   

حدسةةل  وتامةة   فةةى تةةادام اإ ءومؤشةة ا  أ امماتمةةا  لمحاةةت    ور هةةامحتصةة  البحةةث إلةةى وجةةت  وقةةد 
هام لبمه المتام  را  اليا  أاقةاري  اإتةادام  واةى  رجة  ب إلاإفاف  إلى وجت  حلعل  أو الادل،  ال   ر  

مةةةع حضةةةملع ممثاةةة  فةةةى كةةة  اوامةةةا  م اقبةةةى الحسةةةاإلا  والهةةةا ونةةةد حقلةةة،  مخةةةاط  الاح يةةةف الهةةةام لاقةةةتائ  المال،ةةة  
ب حتكلةةد حقةةاري  فةةى حقةةاري  اإتةةادام  ب حةةتاف  ازهم،ةة  النسةةب، إتةةادام فةةى حقةةاري  ا احا،اجةةا  أصةةحاب الميةةاح 

 .تادام إل ام،  حقاري  اإأرل ًا ب و تادام اإ
 .تادام حتكلد حقاري  اإ – ر   ال   أو الادل،  – تادام حقاري  اإ الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The aim of the research is to attempt to benefit from sustainability information 

in the analysis and interpretation of the risk factors of fraud, as well as to indicate the 

impact of some important factors on the degree of auditor's reliance on them when 

assessing the risks of significant misstatement of the financial statements, as the basis 

for the audit procedures. 

To achieve this, the content analysis method was used for the sustainability 

information of some of the listed companies listed on the Egyptian Stock Exchange, 

which belong to the sectors that are highly sensitive to social and environmental 

issues during the period from 2014 to 2017. A field study was also conducted on a 

sample of auditors working in the accounting and auditing offices and the Central 

Auditing Organization of Egypt contentes of 100 single. 

 The research found an important role for the content of sustainability performance 

indicators and indicators in the interpretation of risk factors for fraud, as well as the 

impact of both inclusions of stakeholder needs, availability of relative importance, 

assurance of sustainability reports, and Mandatory sustainability reports on the degree 

of auditor's reliance on them when assessing the risks of significant misstatement of 

the financial statements. 
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 القسم األول: االطار العام للبحث.
 مة:مقد 1/1

مةةص صةةدور حق يةة  الاجنةة  المالم،ةة  لابل ةة  والانم،ةة  فةةى اسناشةةار  المنشةة   إتةةادام أةةدأ ميةة ا  
 ,.Peng B)ب والةةذي ياضةةمع ازإلمةةةا  اسقايةةا ي  واسجاماة،ةة  والبل ،ةة ب م1987)لجنةة  أ ونا نةةد  

2017, p9)مةةةع متوةةة  واتةةةم  تف  حةةةً  محةةةامً  لمجا حةةةإلشةةةب  ما ايةةةد واةةةى أنهةةة اب وأصةةةب  ينإةةة  إللهةةة
 Jones)الانم،ة  المسةادام ""   ب ويمبع اوابارها "الهدف أو نق   نهاية  لمما،ة  حسةمىالاحديا  والمشاك 

P., et al, 2016, p147) . 
 الانم،ةة  المسةةادام  إللنهةةاحم يةةف م 1987وقةةد جةةاء فةةى حق يةة  الاجنةة  المالم،ةة  لابل ةة  والانم،ةة  لمةةام 

ج،ةةةاا المقباةةة . وقةةةد أشةةةار الام يةةةف ازصةةةا  لاانم،ةةة  المسةةةاه أانم،ةةة  از حاب،ةةة  احا،اجةةةا  الحافةةة   وب 
ول ةةع واةةى مةة  الةة معب احخةةذ المدهةةتم أشةةباا  البل ،ةة  واةةى وجةة  الخيةةت ب تةةادام المسةةادام  إلةةى اإ

حشةب  ازإلمةا  اسقايةا ي   ب حلةثمخااد  فةى لة  الاحةتا مةع البمةد اسقايةا ي لابمةد اسجامةاو  والبل ة 
  . (Nabin A., 2017, p11)الانم،  المسادام  واسجاماة،  والبل ،  ممًا ركل م 

إللنهةةا اسأامةةا  وةةع الا كلةة  قيةةل  ازجةة  )نمةةترئ ال ىح،ةة  القةةائ  واةةى حتللةةد  تةةادام اإوحمةة ف 
از اء اسقايا ي المسادام  ول ع أيضًا ححقلق از اء اسجاماو  والحتكم  وازر قة  والبل ة  مةع رة ا 

مةةةص إ ارم وحمايةةة  ميةةةال   لامسةةةاهملع  الاةةة  حخاةةةق س،مةةة  مسةةةادام  ا اح،ج،الا كلةةة  واةةةى القةةة ارا  استةةة
 ,.Ann M) وغلة ه مجمتوة  أوتةص مةع أصةحاب الميةاح ب إلمةا فة  رلةا الةدائنلع والممة ء والمةتر يع 

Zabihollah R., 2012). 
قايةاي  أو البل ،ة  أو زنشة   المنشةلم واةى النةتاحى اس المخاادة  وجت  إلمه الالعل ا  سادوىوي

س،ام المديد مع المنش   إلاسفياح وع الم يد مع المماتما  إلشةلب حةلعل  حاةا إلاإفاف  إلى ب ماة، اسجا
هة  وماهة ب كة  حاةا اسفيةاحا  ورلةا ونةد أ ائ اوابةاره ف ورم أب يلرذ م اقبةى الحسةاإلا  فةى  ازنش  

م ازحبةةام لحيةةتا واةةى كةة  المماتمةةا  الهامةة  والمةةؤع مب وىمةةا يحسةةع مةةع جةةت وياحقةةق رلةةا مةةع رةة ا ا
ب وىمةا يةنمب  فةى النهاية  واةى ححسةلع جةت م وما،ة  الم اجمة  وحندلذ وما،  الم اجم حخ ،ط وند المهن،  

 ويخده مع فجتم الاتقما .
 مشكلة البحث: 1/2

نا،جةةة   ب،ةةةارا  المال،ةة  لمةةةد  كبلةةة  مةةع المنشةةة  هد المةةةال  فةةى ااونةةة  ازرلةةة م المديةةد مةةةع اسنهشةة
 المة اجملعوفشة  ب  ية  فةى القةتائ  المال،ة هأتةد   وةع حح يدةا  جت    الاىارح اب ال ثل  مع حاس  ال 

د تةةةةاروج الجهةةةةا  ب وقةةةة 235 مب 2017ب أأةةةةت جبةةةة )ا هةةةةذه الاح يدةةةةا  والاق يةةةة  ونهةةةةفةةةةى إكاشةةةةاف 
وفاوا،ةة  وما،ةة  الم اجمةة  واةةى  مقةةدر  إل ةة ز زيةةا م مالدجةةت  هذهةةمةةا  المهن،ةة  الةةى الممةة  واةةى تةةد  إوالمن

 م  اإ ار غةمةع حقلة،  مخةاط    ل ة شةا أب اتةاجاإل  المة اجملع الخةارجللع سو  .  ةر اء والازاكاشاف 
،ف يمبةع أب يخدةه مةةع عحلةث أب ر  الدمة  الضةة م،ة بهوحخ ة،ط وما،ة  الم اجمة  مةةع ازمةتر را  از
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اجاإل  تةاسب إفة   ومةع جهة  أرة   ب  ةكاشةاف الا   الم اجمة  فة ،ةى فش  ومانفمال،  وما،  الم اجم  إلمم
  .114مب  2012ب )أرتانلته ءكف غل لى أ اء وما،  م اجم  ا  يؤ قد ح فلها غالمبال

ع ب وهةةةت مةةةا  فةةةص المشةةة  ئ  المال،ةةة  أهم،ةةة  كبةةة   لامةةة اجملعحمثةةة  وما،ةةة  اكاشةةةاف ال ةةة  فةةة  القةةةتاو        
لاشةةديد ال قاإلةة  واةةى المسةة تللع الاندلةةذيلع والمةةالللع  Sarbanes Oxley ازم يبةة  إصةةدار قةةانتب 

 SASنشة م الممةايل   صةدر الممهةد ازم يبة  لامحاتةبلع القةانتنللعأ   حسةاأاهاب كمةاإلالشة كا  وم اجمة
No. 99  القةتائ  المال،ة ب كمةا أصةدر اسححةا  الةدول  لامحاتةبلع إلمنةتاب "اوابةارا  ال ة  ونةد م اجمة 

واةى فة ورم أب يلرةذ الم اجةص الخةارج  فة   والا  حؤكد ISA No. 240, 315 المديد مع الممايل  مث 
 . 775ب  م2015ب وبدال حمع)اباره احاماا وقتع غ  ف  القتائ  المال،  او

ممةا وس شا أب الم اجص يمم  فى ل  ل وف ودم الالكد نا،جة  وةدم حةتاف  المماتمةا  ال اماة ب 
 حاةةا بةةع حخضة،ه  رجة  وةةدم الالكةدب ويشةم حجم،ةص المماتمةةا  مةع ميةا ر وةةدم مانتوة  حاةى يم يا اةا

ب حهةةام ) هةا وأنشة اها  واليةناو  الاةى حنامةى إللهةا المنشةلم وأيضةًا طب،مة  أومالمماتمةا  حالة  اسقايةاال
يمامةةد والهةةا الم اجةةص فةةى  حلةةث حم ةةى حاةةا المماتمةةا  مؤشةة ا  و سس  يمبةةع أب ب 20مب  2017

ححديةةد اإجةة اءا  ال زمةة  لمتاجهةة  حاةةا مخةةاط  الم اجمةة  و إل ةة ز حقلةة،  اكاشةةاف وحقلةة،  حةةاس  ال ةة  
 المخاط .

  غةونةد حقلة،  مخةاط   صجةاا الم  هلى اليمتى  التافح  الاة  قةد يجةدا جم ال  أ أ،ا  الم  وحش
  الاة  يجةا أب حسةاخدم ،ة  وةع ال ،ضمةيضةاحا  ممةايل  الم اجإ لى قاة  اإرشةا ا  الاة  حقةدمهاإب و ماإ ار 

 غة  لحبمة  وةع مخةاط  صالم اجة شة ا  الاحذي ية  فة  ح ةتيعؤ ف  فةتئها المماتمةا  المسةانب   مةع الم
كاشةاف رلةا ا واةى ملةى حةتفل  المقةدر ا يؤ ب وح ةتيع الخاض،ة  اليةح،ح  والشةاما  الاة  يمبةع أب حةماإ ار 
ازمةةة  الةةةذ  يسةةةادوى الحاجةةة  إلةةةى البحةةةث وةةةع التتةةةائ  الاةةةى   .114مب  2012ب )أرتةةةانلته ال ةةة 

حدن،ةة  حاةةا المخةةاط  حمبةةع المةة اجملع مةةع الاقلةة،  السةةا،  لمخةةاط  الاح يةةف الهةةام لاقةةتائ  المال،ةة  إلمةةا يبدةة  
الةةةذ  ب اكاشةةةاف حةةةاس  ال ةةة  المحاماةةة  واةةةى حه قةةةدر  ححسةةةلعب ورلةةةا مةةةع رةةة ا لمسةةةات  مقبةةةتا نسةةةب،اً 

 ينمب  واى ححسلع جت م وما،  الم اجم  كب . 
اإيجةةةاأ  أو  تةةةادام المنيةةة  ال ئ،سةةة،  لاتصةةةل  أ اء اإ واةةةى أنةةة  تةةةادام حق يةةة  اإوينإةةة  إلةةةى 

اةةلعل  ال ع مخااة  ازطة اف الممن،ة  مةع  ارة  المنشة   ورارجهةا واةى السةاب ب كمةا أنة  هةت وتةلا  إطة
 ,.Zoga D)ب كمةا يمة ز سة،  المنشةلم ونمةترئ الحتكمة  المنشةلم اء والمجاممةى ز ةى اسقايةا   والبل
2017, p15)المنشة   لااب،ة  زيةا م  واةى أنة  اتةاجاإل  مةع تةادام . ويمبةع النإة  إلةى اإفيةاح وةع اإ

وتةةلا  هامةة  إشةة اث أصةةحاب الميةةاح  والاتاصةة   كمةةا أنةة اةةى تةةاتث أكثةة  أر قةة ب ال اةةا وو  قاإلةة  ال
 .(Nabin A., 2017, p12) ممه 

فةةى حخ ةة،ط وحندلةةذ وما،ةة   تةةادام مماتمةةا  اإب يحةةاوا الباحةةث حمإةة،   ور ومننه اننلا المنطلنن 
المتامة  أهة   أ،ةابإلاإفةاف  إلةى  بالاةدل، ححالة  وحدسةل  وتامة  ال ة  أو فةى الم اجمة ب وىيةد  راصة  

واى حاا المماتما  وند حقل،  مخاط  الاح يةف الهةام لاقةتائ  م اقبى الحساإلا    رج  اواما المؤع م واى 
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ححسةلع جةت م وما،ةة  الم اجمة ب ويةتف  حقةاري  را  ميةداس،  ويمبةع اسوامةةا   وىمةا يةنمب  واةى المال،ة ب
 . الق ارا  المخااد والها فى احخار 

لقول بأن مشكلة البحنث تنتلخص فنى محاولنة اإلجابنة علنى بعن  وفى ضوء ما سب ، يمكه ا
 التساؤالت الهامة واى:

 ؟تادام اإ مماتما إلاسواما  واى  حدسل  وتام  ر   ال   أو الادل،  ما مد  إمبان،  -
ونةةةد حقلةةة،   تةةةادام مماتمةةةا  اإ رجةةة  اوامةةةا  م اقبةةةى الحسةةةاإلا  واةةةى واةةةى  المةةةؤع ممةةةا هةةةى المتامةةة   -

 ؟لاقتائ  المال،  الهاميف مخاط  الاح  
 ادف البحث: 1/3

 وأفةى حدسةل  وتامة  ر ة  ال ة   تةادام يهدف البحةث إلةى محاولة  استةادا م مةع مماتمةا  اإ
واةى م اقبى الحساإلا   الهام  واى  رج  اواما حلعل  إلمه المتام  مد   مم ف الادل، ب إلاإفاف  إلى 

 .م لاقتائ  المال، الاح يف الهاحقل،  مخاط   وند حاا المماتما 
 أامية البحث: 1/4
 راصة  ونةداإتةادام  ندرم الدراتا  الساإلق  الاى حاماق إلالةدور الهةام لمماتمةا   عم،  البحث مهنبص أ ح -

حقل،  مخاط  الاح يف الهام لاقتائ  المال، ب ورلا إلاوابارها ازتاه الذ  ح ح   وا،ة  اإجة اءا  الاندلذية  
حدسةل  وتامة  ر ة  ال ة  مد  إمبان،ة  اتاخدام أتاتب ححال  المحات  لمم ف  ب إلاإفاف  إلى لام اجم 

بمه المتام  الهام  الاى حمإة  هةذا ل رطاب وأيضًا حتفل  إأو الادل،  إلاسواما  واى مماتما  اإتادام 
 الدور إلما يساه  فى ححسلع الاقدي ا  وازحبام المهن،  لم اقبى الحساإلا .

 
 البحث: منهج 1/5

 : اواى اتاخدام منهجلع أتاتلع كما يالبحث  يمامد
اضةةمع وةة ز مةةا ور  فةة  از ب المحاتةةب  مةةع يو  المةةنها استةةاق ائىويمامةةد واةةى  :ي النظننر  الجاننن  -

 الهةاممخةاط  الاح يةف  حقلة، اكاشةاف ال ة  و  طة   ب و تةادام اإ مماتمةا وأهم،ة    راتا  حاماةةق طب،مةة 
ل،ةة  جهةةت  ب فضةةً  وةةع ححديةةد مةةا حتصةةاج إفةةى هةةذا المجةةاا ام تةةاداإمماتمةةا    وأهم،ةة بالمال،ةة لاقةةتائ  

 .البحث الحال  ايناقشهوالاى الدجتم البحث،  احديد لالباحثلع ف  هذا اليد  
 حيم،  نمترجلع وهما:ويامث  ف   الجان  العملى: -
اري  أاقةةة تةةتاء المديةة  ونهةةا تةةادام اإمماتمةةةا  محاةةت  لالححالةة   اتةةاخدام أتةةاتب النمننو ا األول: -
المقلةةةةةدم  المسةةةةةاهم لشةةةةة كا  بمه اب ورلةةةةةا لةةةةمجاةةةةة  اإ ارم والماخيةةةةا  المال،ةةةةة  حقةةةةةاري  وأ تةةةةادام اإ

الاةى حنامةى لق اوةا  البا وك،ماويةا ب غةاز وىاة واب ازغذية  والمشة وىا ب والاشةللد و  إلالبترص  المي ي 
ال ة  أو الاةدل،   ة  وححديةد مةدلتسحها إلشةلب وتامة  رب م2017م وحاةى 2014ر ا الداة م مةع والبناء 
 .المقا ح 
لع إلمباحةا المحاتةب  والم اجمة  المةاما لمة اجملعواةى ولنة  مةع املدان،ة   راتة   إج اء النمو ا الثانى: -
حةةلعل  إلشةةلب آرائهةة   واةةى امةة فالأهةةدف ب مدةة  م 100مبتنةة  مةةع  الجهةةاز الم كةة   لامحاتةةبا  الميةة   و 
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 أو الاةدل،  ال ة ر ة  فةى حدسةل  وتامة   تةادام مماتمةا  اإ واةى اواما ه   رج المتام  واى إلمه 
  .لاقتائ  المال،  الهامالاح يف وند حقل،  مخاط  

 حدود البحث: 1/6
الاح يةف وحقلة،  مخةاط   تةادام حلعل  محد ا  الم ق  ألع مماتما  اإيخ ئ وع ن ا  البحث 

ب الجلةد ال،ةا  الحتكمة  وغل هةا الا بلةقالمنشةلم أو تةتاء حاةا الاةى حاماةق إلخيةائ   لاقتائ  المال،  الهام
  .ازوماا الم حب   إلممل  الم اجم ب كما س ياناوا البحث مخاط  ااا المخاط وأيضًا الق،اه ال مى ل

 خطة البحث: 1/7
 واإجاإل  واى حساؤسح ب تتف يسا م  البحث واى النحت الاالى:  وححق،قًا لهدف

 أ أ،ا  البحث. القسم الثانى:
 .ال  الدرتا  الساإلق ححالقسم الثالث: 

 .ر   ال   أو الادل، ف  حدسل  وتام   تادام  ور مماتما  اإ: الرابع القسم
ونةد حقلة،   تةادام مماتمةا  اإ المتام  المؤع م واى  رج  اواما  م اقبى الحساإلا  واةى: الخامس القسم

 .لاقتائ  المال،  الهامالاح يف مخاط  
 .الدرات  الا ب،ق، : سادسالقسم ال

 مجاس  البحث المقا ح .الناائا والاتص،ا  و القسم السابع: 
 

 .أدبيات البحث :الثانىالقسم 
 :ستدامةاإل معلومات مفهوم وطبيعة 2/1

مبة  والةذ  يمع المي احا  الا  مازالج ف  طةتر الا ةتيعب  تادام يماب  مي ا  حقاري  اإ
وةةدم وي اةةق واةةى حاةةا الاقةةاري  او  والبل ةة . المنشةةلم وت،اتةةاحها حجةةاه البمةةد اسقايةةا ي واسجامةة حتجهةةا 

حق ية  الانم،ة  المسةادام ب حق ية  المسةؤول،  اسجاماة،ة  لامنشة  ب وحق ية  المسةاءل ب إس  أب  :مسم،ا  منها
اسجاماة،ةة  يانةةاوا فةة  ازتةةاه المسةةؤول،   المسةةمى ازوا يمابةة  مةةع أكث هةةا رواجةةًاب فاق يةة  المسةةؤول، 

البل ،ةةةةة   ل، مسةةةةةؤ ال إلجانةةةةةااليةةةةةد   جمةةةةةص هةةةةةذهيحق يةةةةة  الانم،ةةةةة  المسةةةةةادام   اسجاماة،ةةةةة  لامنشةةةةة  ب ألنمةةةةةا
  (Roca, L. & Searcy, C., 2012, p103).واسقايا ي 
إللنة  "وما،ة  ححديةد وحيةن،فب وس،ةاهب  تةادام حق ية  اإ (Menzies M., 2015, p9) م فوي

مة ب واسجاماة،ة ب وازر س،ة ب مجاس  )اسقايا ي ب والحتكالواسوا افب واإفياح وع از اء ف  جم،ص 
والبل ،ةة  ". وىةةالنإ  لهةةذا الام يةةف نجةةد أنةة  يشةةل  إلةةى مجمتوةة  مةةع الخ ةةتا  الاةة  ين ةةتي والهةةا إنشةةاء 

وتةةةةلا  لاامبلةةةة  واإفيةةةةاح وةةةةع مجمةةةة  إللنةةةة    31مب  2016ب )ف حةةةةاب يم فةةةة ب كمةةةةا تةةةةادام حق يةةةة  اإ
 عل  وحةلع  المنشةلم إلازحةداا والا لة ا  البل ،ة الحقةائق والمماتمةا  ال م،ة  والنتة،ة  الاة  حبةلع مسةات  حةل

 واسقايا ي  واسجاماة، .
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إلةةى ممارتةة  الق،ةةاه اإفيةةاح والمسةةاءل  أمةةام أصةةحاب الميةةاح   تةةادام يشةةل  حق يةة  اإكمةةا 
وهةةةت ممارتةةة  طتة،ةةة   الةةةداراللع والخةةةارجللع وةةةع از اء الانإ،مةةة  نحةةةت ححقلةةةق هةةةدف الانم،ةةة  المسةةةادام 

القضةةةايا اسجاماة،ةةة  والبل ،ةةة  فةةة  المما،ةةةا  الاجاريةةة  وكةةةذلا الاداوةةة  مةةةص أصةةةحاب والةةةذ  يتفةةة  إ رائ 
  .(Aparna B., Siya T., 2017, p322)المياح  

إللنةةةة  أحةةةةد أنةةةةتاع الاقةةةةاري  الاةةةةى حمةةةةدها إ ارم المنشةةةة   إلشةةةةب   تةةةةادام ويمةةةة ف الباحةةةةث حق يةةةة  اإ
المماتمةةا  المال،ةة   حاضةةمعوالاةةى  أصةةحاب الميةةاح ب حجةةاهارا،ةةار ب أهةةدف ححقلةةق الشةةداس،  والمسةةاءل  

ورؤياهةةةا واتةةةا اح،ج،احها واةةةى أ ائهةةةا اسقايةةةا    لمال،ةةة  إلشةةةلب مةةةد  انمباتةةةا  أهةةةداف المنشةةة  وغلةةة  ا
 المجاممى. و والبل ى 

أ  فة  اتةاحداا قتاوةد القلةةد م وىةةد2004منةذ وةام  تةادام أ ركةج البترصة  المية ي  أهم،ةة  اإو 
تةةمج إلةةى حشةةج،ص المنشةة   المقلةةدم واةةى كمةةا وحتكمةة  المنشةة  ب واإفيةةاح إلمةةا ي اوةةى أإلمةةا  الشةةداس،  

البترصةة  ( الدول،ةة  تةةادام اإ والمسةةؤول،  المجامع،ةة  وحم يةة  الممةة  مةةص مبةةا را  تةةادام لاةة ام إلمدهةةتم اإاس
مب النسةةخ  النهائ،ةة  لاةةدلل  استا شةةا   2016. لةةذاب أصةةدر  فةةى  يسةةمب   17مب  2016الميةة ي ب 

راص  ما ياماق إلجهت  حماي  البل ة  والمسة تل،  اسجاماة،ة   تادام دم وع أ اء اإالمقل إفياح المنش  
ب أهةدف رفةص Environment, Social Responsibility and Governance (ESG)والحتكمة 

 تت  الماا المي ي .  فى تادام التوى إللهم،  اإ
 Globalلااق يةة  الشةةام  نشةة   النسةةخ  ازولةةى مةةع المبةةا رم المالم،ةة وواةةى المسةةات  المةةالمى 

Reporting Initiative (GRI)   مب وحة  اإفيةاح وةع الجلة  الثةان  فة  مةؤحم  القمة  2000فة  وةام
م فة  جتهانسةب  . أمةا اإصةدار الثالةثب الةذ  وة ف 2002المالم  لاانم،  المسادام  الذي وقد فة  وةام 

  إلشةلب جتانةا المجامةص المحاة  وحتتة،ص الاتج،ةG3.1 مب وحة  ححديثة  إلةى2006نش  ف  وةام  G3 إلات 
م مبا ئهةةا الاتجله،ةة  الجلةة  2010وحقةةت  اإنسةةابب عةة  أطاقةةج المبةةا رم المالم،ةة  لااق يةة  الشةةام  فةة  وةةام 

مب نش   المبا رم المالم،ة  لححيةاءا  نسةخ  جديةدم 2016ف  أكاتى  وأرل ًا  G4. ال اإلص المم وف  إلات 
 Sumaiya A., Pappu) م2018  حلة  الاندلةذ إلمةد يتنلةتحم ف إلممةايل  المبةا رم المالم،ة  الاة  تةادر

K. Dey, 2017, pp63-64) 
ال ئ،سة،   م ازإلمةا 2002وقةد حةد  مةؤحم  القمة  المةالم  لاانم،ة  المسةادام  فة  جتهانسةب ئ وةام 

 : 61  مب2015ب السلد)لمي ا  الانم،  المسادام  وه  
رةة ا  ححسةةلع مسةةات  ال فال،ةة  لادةة   مةةعويةة ا  منةة  : Economic dimensionالبمةةد اسقايةةا ي  -أ

زيا م نيلب  ف  الساص والخدما  الض وري . ويا اا رلا ل،  اتةا  ا المةتار  ال ب،ع،ة  إللفضة  ط يقة  
 ممبن ب إلما يحقق أفض  وائد ممبع إللق  ح ال،ف ممبن .

مام  مةص الا : وي ك  واى حماي  وت م  البل   وحسع Environmental dimensionالبمد البل   -ب
والمةةتار  ال ب،ع،ةة  لابل ةة   المةةتار  ال ب،ع،ةة  وحتل،دهةةا ليةةال  اإنسةةابب  وب إحةةداا الخاةة  فةة  المبتنةةا 

 .)مث  ازرز والماء والهتاء  أو اتان افها أو حاتعها



 - 49 - 

والم قةةا  الد  يةة   : ويشةةم  المبتنةةا  والسةةما  البشةة ي  Social dimensionالبمةةد اسجامةةاو  -جةةة
أو ح  حة  مةع احا،اجةا   س،  وما حسه  إل  مع جهت  حماون، ب أو حسبب  مع إشةبال،ا بوالجماة،  والمؤت

 .وم الا وف تط واى النإ  اسقايا ي  والس،ات، 
ينب ة  واةى المنشةلم رصةدها واإفيةاح ونهةا فة   الاة  هةذا إلجانةا إلمةه مؤشة ا  س،ةاه از اء

  :34-27مب  2016ترص  المي ي ب الدوري  والاى ح  ى الجتانا الاال،  )الب تادام حقاري  اإ
 الجتانا البل ، . -
 الجتانا المجامع، . -
وحش لا، ب أر س،ةا  الممة  ومسة تل،  مماتما  مال،  الحتكم : وحشم  )ل،ب  الما ،  وحقت  الم ثب  -

 . ل،ب  مجا  اس ارم والمما،ا المنشلمب 
 :ستدامةاإل معلوماتأامية  2/2

 فةص  ممةاازإلما  المخااد  لنشاط المنش  ب  ىالمال،  س حمث  إلشب  كاف اواقا  إللب الاقاري  يتجد 
حنشة  المنشة    حلةثب تةادام اإفيةاح وةع المماتمةا  غلة  المال،ة ب ومةع ألنهةا حقةاري  اإإل الم الب إلى 

الابةةايع فةة   حخضةة،هو  بهةةاالخاصةة  أالمال،ةة  المماتمةةا  و قةة  مندمةة  ححسةةلع  أهةةدفطتاة،ةة  حاةةا الاقةةاري  
حةةتفل  إلاإفةةاف  إلةى . (Beatriz B. et al, 2017, p1141)مةا  أةلع أصةةحاب الميةاح  الممات 

ا الاقةةاري  هةةس حاناولو   احأصةةحاب الميةة اهةةا  أهةةامةةام إلجتانةةا يهتمةةا  أكثةة  شةةمتًس وةةع المنشةة   واسامم
فضةً   ب،ة ا اسقايةا ي  والبل ،ة  واسجاماةهإلمسةؤول،اح   مةع حقلة،  مةد  وفةاء المنشة  هب مما يمبةنلدي االاق

 م .2016ب ، لإأ ا )المنشلم  اتام اري ى اوع اسطم ناب و
إو ةةاء أصةةحاب الميةةاح  صةةترم شةةاما  وةةع أهم،ةة  كبلةة م مةةع رةة ا  تةةادام ويباسةةا حق يةة  اإ

حاةى مةع وجهة   -أنش   المنشلم مع أجة  ححسةلع حتفل  مماتما  مدلدم وع كم،  ونتة، و أ اء المنشلمب 
فةةةةةةة  أصةةةةةةةحاب الميةةةةةةةاح  لاقلةةةةةةة،  هةةةةةةةذه ازنشةةةةةةة   واحخةةةةةةةار القةةةةةةة ارا  مم   -نإةةةةةةة  أر س،ةةةةةةة  واجاماة،ةةةةةةة 

إلاإفةاف  إلةى أنهةا حمنةةة  المسةةةاثم يع الد صة  لاقلة،  ب  (Patrizia G. et al, 2017, P362)المناتةب 
 .المخاطةة  والدةة   المااحةة  لاحقةةق مبةةدأ الشةةداس، 

المدية   تةادام ا  اإأب مماتمة (Mandy M. Cheng et al, 2015)كمةا حتصةاج  ارتة   
 لااةةةةا لمنشةةةةلمب فالمسةةةةاثم وب غلةةةة  المحاةةةة فلع ينإةةةة وا  ا،ا حمابةةةة  مؤشةةةة ا  حاتةةةةم  لاقلةةةة،  اتةةةةا اح،جونهةةةة

 , ووفقةةةًا لدراتةةة المؤشةةة ا  إلبتنهةةةا أكثةةة  أهم،ةةة  ورا  حةةةلعل  ايجةةةاأ  قةةةتي لجةةةذأه  واةةةى استةةةاثمار. 
2010)Dennis M. Patten, Ronald P. Guidry    ينإة  أيضةًا إلةى الشة كا  الاة  حمةد حق ية

 .أق  جت مرو  إتادام إيجاأ،ًا إلشب  أكب  مع الش كا  الا  حمد حق ي   جت م وال،  رو إتادام 
 الامتية أب ح ادة    (Ng, Anthony C., Rezaee, Zabihollah, 2012)هة    راتة وأل

ب لمقارنة  مةص الشة كا  الاة  س حدية ب إلاتادام ح تب أق  إلالنسب  لاش كا  الا  ح ش  وع مماتما  اإ
. هةذا تةادام ب والاحة ث نحةت ححسةلع اإفيةاح المتحةد وةع اإتةادام اةى أهم،ة  وس،مة  حقةاري  اإووأكد  

الاخض،ةف سةاود فةى حلةث يًا إلجةت م ازرىةاحب ية حبط إيجاإلة تةادام حجة  اإفيةاح وةع اإفاف  إلةى أب إلاإ

https://www.emeraldinsight.com/author/Patten%2C+Dennis+M
https://www.emeraldinsight.com/author/Guidry%2C+Ronald+P
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 ,Rezaee Z., Tuo L., 2017)مع الا وا ف  ازرىاح وتاتث اإفياح اسناهةازي غلة  ازر قة  
p122-123) . 

الد صةةة   إحاحةةة ورلةةةا مةةةع رةةة ا  بامنشةةةلمل را  أهم،ةةة  تةةةادام أب حقةةةاري  اإ وياضةةة  ممةةةا تةةةبق
لاحالةةة  مةةةد  حةةةلعل  أنشةةة اها اسقايةةةا ي  واةةةى النةةةتاحى البل ،ةةة  واسجاماة،ةةة  وإحخةةةار اإجةةة اءا  المناتةةةب  

ادة  مةع رة ا الحيةتا واةى ميةا ر جديةدم لة أه المةاا إللقة  ح  كةذلاب محاماة لمتاجه  أي  آعار تةاب،  
  مةةةةع رةةةة ا حةةةةتفل  الميةةةةاح  المخاادةةةة زصةةةةحابهامةةةة  أيضةةةةًا كمةةةةا أنهةةةةا السةةةةت ب  فةةةةى ححسةةةةلع تةةةةمماها
  حخار الق ارا  السا،م .واس،  إلما يحقق المساءل  والشداس،  المماتما  ال ا

 :الغش أو التدليس خطرللقوائم المالية فى ضوء عوامل  الهامالتحريف تقييم مخاطر  2/3
 أو المتأصنلة المخناطر المزممنةواةى نةتولع مةع المخةاط  وهمةا  الهةامحشم  مخةاط  الاح يةف 

Inherent Risk  الممةام   لاخ ةل الةذي يبةتب  إللنهةا "قاأا،ة  رصةلد حسةاب أو نةتع ممةلع مةع مة فحو
أنةةتاع أرةة   مةةع الممةةام   فةةى لةة  وةةدم وجةةت  إجةة اءا   جته يةةًا إرا اجامةةص مةةص أر ةةاء فةة  أرصةةدم أو

"المخةاط  الناحجة  وةع حةدوا ر ةل فة  أحةد  هةىو  Control Riskوالمخناطر الرقابينة  لا قاإل  الدارا، ب
نتع مملع مع الممام   الذ  يبتب جته يًا إرا اجامص مص ر ل ف  أرصدم أو نتع آرة  مةع  صدم أوازر 

 ,AICPA) إجة اءا  ال قاإلة  الدارا،ة  الممام  ب وس يمبع منم  أو إكاشاف  ف  وقج مناتا وع ط يق
2006, No 47., par 21). 

إلةى البحةث إلجدية  وةع كة   المال،ة لاقتائ  الهام الاح يف حقل،  مخاط  تبل  الم اجص فى  ويسمى
حنشةةل مثةة  حاةةا  أب ويمبةةعب لمماتمةةا ا جةةته ي فةة  صةةد  وودالةة  الاةةى يمبةةع أب حةةؤع  إلشةةب  المخةةاط 

قةد  الخ ةل أو ال ة  لم اجةص حقةدي  ر ةترم كةتب افإب واةى لذا  .المخاط  مع وجت  أر اء أو حدوا غ 
 ر ةل أو غة اإ رم وةع أي  ستادسةار مةعا المال، ب كمةا أب وا،ة  لامماتما جته   حح يف  يؤ ياب إلى

  .265 مب 2017)ش فب  هام ح  إكاشاف 
 ,SAS)  ،ةة  الم اجمةة  ازم يبايلممةةنشةة م فتفقةةًا ل بحتجةةد حم يدةةا  وديةةدم لا ةة  أو اسحا،ةةااو 
No.99)  أحداا ماممدم يناا ونها حح يف جته ي إلالقتائ  المال،  محة  الم اجمة "ب وأب وا  أن  "يم ف

قةةتائ   وهمةةا   وةةع الخ ةةل هةةت حممةةد القيةةد فةة  ال ةة ب ويتجةةد نةةتولع أتاتةةلع مةةع ال ةة بمةةا يملةة  ال ةة
ذلا قةةةد يخدةةةق م اقةةةا لةةةكمةةةا س يتجةةةد نإةةةام كامةةة  ل شةةة  ال ةةة ب  بارةةةا ه ازصةةةتاو  المال،ةةة  مضةةةاا ب

مع،ةةةار أشةةةار  كمةةةاب ب واةةة  الةةة غ  مةةةع الاخ ةةة،ط الم ئةةة  زومةةةاا الم اجمةةة ال ةةة الحسةةةاإلا  فةةة  كشةةة  
شةةخ  أو أكثةة  فةة  اإ ارمب    إلةةى أب ال ةة  يمنةة  "فمةةً  مقيةةت ًا مةةع قبةة 240قةة  )الم اجمةة  الةةدول  ر 

هةةذا الدمةة  إلاتةةاخدام الخةةداع مةةع أجةة   عب أو أطةة اف رارج،ةة ب وياماةةقأول ةةا المبادةةتب إلال قاإلةة  والمةةتلدلو 
 ينةةةاا ونةةة  حح يةةةف فةةة  الاقةةةاري  المال،ةةة " الحيةةةتا واةةةى ميةةةاح  غلةةة  وا لةةة  أو غلةةة  قانتن،ةةة ب والةةةذي

(IFAC, 2006, No. 240). 
  ال ةةةة  إللنةةةة  حممةةةةد إردةةةةاء أو حمةةةةدي  الب،انةةةةا  إل ةةةة ز 12مب  2014ب يتتةةةة ) ييةةةة كمةةةةا 

آرةة ب أو ححملاةة  إلمةةا ي يةةد وةةع الا اماحةة ب أو الحيةةتا  الحيةةتا واةةى منةةافص راصةة ب أو لاضةةال  طةة ف
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  المال،ة  ازوماا الخاص ب أو الاح يف الماممةد لامماتمةا واى أصتا ومماا ا  المنشلم ستاخدامها ف 
 .أو ط ف عالث المنشلممع قب  متلد  

الا وةةا فةة  الةةدفاح  والسةةج   إلقيةةد إردةةاء وجةة  أو  ويمبةةع أب ي ح ةةا ال ةة  وةةع ط يةةق
 ب أو إلقيد الالعل  واى مد   سل  القةتائ  المال،ة  واةىالمتجت ا  ارا ه أو إلقيد إتاءم اتامماا أحد

ويمامةةةد الم اجةةةص واةةى مةةةا يسةةةمى إلمتامةةة  أو   .19  مب2012ب الحاةةةتنا،جةة  أومةةةاا المشةةة وع وم كةة ه )
الاة  حاتاجةد  ارة  أل ة   ةبارم وع مجمتو  مع المؤش ا ال  ب وهى  وحقل،  اكاشاففى إشارا  الخ   

اسوابةار أنهةا س حجة م  فةىوالا  حشل  إلةى احامةاا وجةت   رجة  أواةى مةع اسحا،ةااب مةص ازرةذ  ازومااب
 .سحاماا وجت  اسحا،ااححذي ي  ا إلمثاإل  إشارم ب ول نه ار  المنشلم أتجت  احا،اا

  99ونشة م ممةايل  الم اجمة  ازم يب،ة  رقة  )  240ويادق كً  مع مع،ار الم اجمة  الةدولى رقة  )
زهةة  وتامةة  الخ ةة  ياضةةمع وتامةة  حاماةةق إلخيةةائ  الاشةة ل  واستةةاق ار المةةالىب واةةى حيةةن،ف محةةد  

الإة وف الاة  ينشةل حتفة،  ب حلةث حة  ق إلإ وف اليةناو وتام  حاماق إلخيائ  اإ ارمب ووتام  حاما
مةع رة ا اسوامةا  وتامة  ال ة  مةع  وامة وكذلا إشارا  ر ة  الم اجمة  الماماقة  إلبة   اسحا،اابفلها 
جتانةا رئ،سة  يمبةع لام اجةص الخةارج  أب ي كة  والهةا   الةذي يتفة  ع عةو مثاةث ال ة ب ما يم ف إل واى

 :وهىال    حدوالاالكد واى 
 . وافص سرح اب اسحا،ااأو المامالع ف  والض تط: وغالبًا ما ح تب لد  إ ارم المنشلم الحتا .أ

 .إ ارم المنشلم أو المامالع لديها سرح اب اسحا،اا    : حهلئ الإ وف الد ب. الد  
 .. المب را : لجتء إ ارم المنشلم أو المامالع لخاق مب ار  حم   له  مجاًس لاب ي  اسحا،ااةج

أب يةدره مةا واةى الم اجةص إلمةد الحيةتا واةى المماتمةا  إلخيةت  المنشةلم وىل اهةا جا يكما 
أو فة تط أو حةتفل   المماتما  حشةل  الةى وجةت  أحةداا أو لة وف حةدا واةى وجةت   وافةصحاا إرا كانج 
  :156   بم2007ب ل دى) ف  الحسباب ما يا  يلرذ ب كما رح اب ال  الد   س

 ارا ه لألصتا. ا إرا كانج حاضمع حقاري  مال،  احا،ال،  أوب وهذا يمن  منتع المخاط  -
 ف  القتائ  المال، . لى حح يف جته ي إيؤ ي إلما ما إرا كاب رو حج  جته ي  المخاط ب وهذا يمن   -
 جته ي ف  القتائ  المال، . احاماا حدوا المخاط ب وهذا يمن  إللن  تتف يا حا وا،  حح يف -
 هذا يمن  ما إرا كانج المخاط  المحاما  مناش م ف  القتائ  المال، .مد  اناشار المخاط ب و  -

 .تحليل الدرسات السابقة :القسم الثالث
 (م2017، درغامدراسة )

هةةةدفج الدراتةةة  إلةةةى الامةةة ف واةةةى مةةةد  اتةةةاخدام إشةةةارا  ر ةةة  الم اجمةةة  فةةة  ححسةةةلع فمال،ةةة  
بةً  مةع ارا  ر ة  الم اجمة  الماماقة  إلالخارج،  ف  كش  اسحا،اا المال ب ورلا مع ر ا إش الم اجم 
 حشةةم واةةى ولنة   إجةة اء  راتة  ملدان،ة تةتء اتةةاخدام ازصةتاب وحة  و الاقةةاري  المال،ة ب اإ ارمب  المةامالعب

ول نهةةا حةةتف   إشةةارا  ر ةة  الم اجمةة  س حجةة م أتجةةت  اسحا،ةةاابأب الدراتةة  إلةةى  ب وحتصةةاجمدةة  م 64
خ ة  الماماقة  إلالمةامالع حسةاخدم فة  الإشارا   أبوىلنج الناائا  و م  ححذي ي  سحاماا وجت  اسحا،ااب

إلةةاإ ارمب وىنسةةب  الماماقةة  خ ةة  الإشةةارا   %90.77ب وىنسةةب  %16.73كشةة  اسحا،ةةاا المةةال  أنسةةب  
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خ ةة  الماماقةة  إلسةةتء الإشةةارا   %8.77الماماقةة  إلالاقةةاري  المال،ةة ب وىنسةةب   خ ةة الإشةارا   72.72%
الم اجمة  فة  كشة  اسحا،ةاا  ادةق مباحةا الم اجمة  واةى فمال،ة   ور إشةارا  ر ة اتةاخدام ازصةتاب وح

 المال  وححسلع فمال،  الم اجم  الخارج، .
 ( (Mangala D., Kumari P., 2017دراسة

ل شةة  وةةع ال ةة  والتقايةة  منةة  الاةة  حسةةاخدمها هةةدفج الدراتةة  إلةةى أ،ةةاب أعةة  فمال،ةة  أتةةاللا ا 
م اجةةةص لمم فةةة  حيةةةتره  إلشةةةلب فمال،ةةة  مخااةةة   336المنشةةة  ب وقةةةد أج يةةةج  راتةةة  اتاقيةةةائ،  شةةةماج 

كمةا أب  بأتاللا مبافح  ال  ب وأله   الناائا أب حتكم  الش كا  ه  از ام ازكث  فمال،  فةد ال ة 
لتقةةج المناتةةاب والدحةة  المنةةاإ ب والس،اتةةا  واإجةة اءا  اتةةاخدام ح نتلتج،ةةا المماتمةةا ب والاةةدقلق فةة  ا

إلةى اإندةا  واةةى  ينإة  أبلةذا يجةا  بفة  الحةد مةع الممارتةا  اسحا،ال،ة  فةة  المنشةلم يسةاه المؤتسة، ب 
 .اتاثمارًا زن  يجنا الخسائ  المحاما  إلسبا ال  أن   ازتاللا الدمال  لمبافح  ال   واى

 م(2015، لرحمه)عبدادراسة 
قةةدرم المةة اجملع  دفج الدراتةة  إلةةى ححالة  وحقلةة،   ور الميةة  الةذهن  اإل ا ونةة  فةةى ححسةلعهة 

مةة اجملع ب مةةع رةة ا ومةة   راتةة  ملدان،ةة  واةةى ولنةة  مةةع الحةةاس  ال ةة  فةة  القةةتائ  المال،ةة  فةة  اكاشةةاف
الملنةة  والماتتةة   فة  السةةمت ي ب وحتصةاج إلةةى أب هنةاث احدةةا  كبلة  أةةلع أفة ا   إلمباحةا الم اجمةة  ال بة   

واةى اكاشةاف حةاس  ال ة  فة  القةتائ   حتا  ور المي  الذهن  اإل ا ون  ف  ححسلع قدرم الم اجملع
سةاود واةى  راتة  وححالة  الةدوافص أو الضة تط سرح ةاب ال ة ب و راتة  وححالة  ي حلةث يمبةع أب بالمال،ة 

 . ال  الد ز الا  حسم  إلارح اب 
 

  (Rasa K., Živilė G., 2015دراسة )
الاة  يمبةع أب حشةل  س،مهةا إلةى حةدوا غة  أو احا،ةاا  الدرات  إلى ححديد النسةا المال،ة  هدفج

ف  الب،انا  المال،  مع قب  المدي يع الاندلةذيلع ومةتلد  المنشة  ب ورلةا مةع رة ا ومة   راتة  حج يب،ة  
  125)   وأرة   غلة  مح فة 25وع ط يق ححالة  النسةا المال،ة  لمجمتوة  مةع القةتائ  المال،ة  المح فة  )
وجةت  ارا فةا  فةى إلمةه النسةا  ل  ييدر إلشلنها حق ي  م اجم  ماحدظ  فةى للاتان،ةاب وألهة   الناةائا 

نسةةةب  مجمةةة  الةةة ى  إلةةةى المال،ةةة  والاةةةى يمبةةةع أب حشةةةل  إلةةةى أنهةةةا أكثةةة  حساتةةة،  لا ةةة  أو اسحا،ةةةاا مثةةة  
 . ازصتا ىجمالب نسب  مجم  ال ى  إالمب،ما 
 م(  2015،عرابىدراسة )

طةةار مةةع المؤشةة ا  المال،ةة  وغلةة  المال،ةة  البل ،ةة  لاخضةة،ه مخةةاط  هةةدفج الدراتةة  إلةةى وفةةص إ
إلالجهةةةاز وارابةةةار مةةةد  قبتلةةة ب ورلةةةا مةةةع رةةة ا و فةةة  واةةةى ولنةةة  مةةةع المةةة اجملع  الم اجمةةة  الخارج،ةةة 

ب هنةةاث قبةةتا مةةع المةة اجملع أ ب وحتصةةاج الدراتةة  إلةةىالم اجمةة مباحةةا المحاتةةب  و الم كةة   لامحاتةةبا  و 
ليةةمتىا  الاةةى حةةتاجهه  ونةةد فةةى الا اةةا واةةى ا يسةةاودر المقاةة حب راصةة  أنةة  إطةةااالخةةارجلع ستةةاخدام 

 .منش   الماتع  لابل  ال مخاط  الم اجم حقل،  
 (Gullkvist B., Jokipii A., 2013) دراسة

http://journals.sagepub.com/author/Mangala%2C+Deepa
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%89%d8%8c+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%af+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af&criteria1=2.


 - 53 - 

  والخارجللعالداراللع ) ع الم اجملعهدفج الدرات  إلى الام ف واى مد  إ راث ك  م 
 ب وح  وم   رات  ملدان،  وبة  اسنا نةج واى ولن ا إشارا  ر   اسحا،اادف  فنان المالللعوالمحاالع 

إشارم ر ة  إلشلب  149ب مع ر ا حيم،  إتاب،اب يحاتي واةى المالللعمع الم اجملع والمحاالع 
الخ    أوفحج الناائا أب هناث ود  مع إشارا و اسحا،اا فة  القتائ  المال،  وتتء اتاخدام ازصتاب 

طة اف روي الم قة ب حتاجةد ازكبل م وغل  وا ية  مةص  لا شة  وةع اسحالةااب منها وجةت  ممةام  الهام  
مجمتوة  مةع المدي يع لديه  تتاأق جنائ، ب وغل ها. وقد أوصج الدرات  إلض ورم اتاخدام الم اجملع 

 المهن  لام اجملع.واى جت م از اء  ينمب إلما  باسحا،اا المال  إشارا  ر   الم اجم  ف  كش 
 م(2013، حسهراسة )د

ححالةةة  الاةةةلعل  المابةةةا ا أةةةلع جاسةةةا  الميةةة  الةةةذهن  لد يةةةق الم اجمةةة  هةةةدفج الدراتةةة  إلةةةى  
هةةةذا الد يةةق واةةى اكاشةةةاف مةةتاطع الضةةةم  والقيةةتر فةةة  نإةةام ال قاإلةةة   الخارج،ةة . وىةةلع قةةةدرم أوضةةاء

وأتةاحذم ال بة   مباحا الم اجم  لم اجملع إلواى ولن  مع اج اء  رات  ملدان،  ورلا مع ر ا إالدارا، ب 
واةةى ح بلةةق جاسةةا  الميةة  الةةذهن  فةة  حقلةة،   لنةة الممتافقةة  ب وحشةةل  الناةةائا إلةةى فةةى ميةة  الجاممةةا 

  .ال قاإل  الدارا،  ف يق الم اجم  لمخاط 
 م(2012،أسعددراسة )
ل قاإلةة  الدارا،ةة  حقلةة،  نإةة  ا فةةىهةةدفج الدراتةة  إلةةى أ،ةةاب أعةة  اتةةاخدام إشةةارا  ر ةة  الم اجمةة    

ومةةةد  اسوامةةةا  والهةةةاب وحةةة  ومةةة   راتةةة  ملدان،ةةة  واةةةى ولنةةة  مةةةع المةةة اجملع الخةةةارجللع وأوضةةةاء هل ةةة  
مدةةةة  مب وحتصةةةةاج الدراتةةةة  إلةةةةى وجةةةةت  حةةةةلعل  إيجةةةةاأ   324الاةةةةدري  إلالجاممةةةةا  الميةةةة ي  مبتنةةةة  مةةةةع 

وأيضةةًا ححسةةلع فمال،ةة   بشةةلملامنحقلةة،  فمال،ةة  نإةة  ال قاإلةة  الدارا،ةة   فةةىستةةاخدام إشةةارا  ر ةة  الم اجمةة  
 وع اسحا،اا. الم اجم  ف  ال ش 

 (Sengur E. Dilek, 2012)دراسة 
واةةى  كةة  ح حلةةث بس،مةةا ياماةةق أاةةداأل  منةةص ال ةة  حيةةتر المةة اجملع مم فةة إلةةى الدراتةة   هةةدفج 
ارةةةا ه الب،انةةةا  المال،ةةة  اسحا،ال،ةةة ب  وهةةةىالاال،ةةة   اسحا،ةةةاا نةةةتاعزفمال،ةةة  حةةةداأل  منةةةص اسحا،ةةةاا س،ةةةاه 

م اجةص  54واوامد  الدرات  واى إودا  قائم  اتاقياء وحتزيمها واى ولن  مبتن  مةع  بازصتا والدسا 
حةةداأل  ا حلةةا س،مةةا ياماةةق أإحيةةائ،  ناةةائا وجةةت  فةة و  را   سلةة  الوحبةةلع  بم اجةةص  اراةةى 92رةةارجى و

ب واتةةاق ا المةة اجملع وفةةص مدونةة  تةةاتث الشةة كا ب وما ابةةا  الاةةدقلق الدمةةاا وهةةىالتقايةة  مةةع ال ةة  
فةة  رأيهةة   كبلةة اً  . وىاإفةةاف  إلةةى رلةةاب فةةإب لةةد  المسةةاجلبلع ارا فةةاً الخةةارجللع زنةةتاع اسحا،ةةاا السةةاإلق 

فمال،ةةة  وفةةةص وما،ةةة  رقاأ،ةةة  مناتةةةب  لمنةةةص الب،انةةةا  المال،ةةة  اسحا،ال،ةةة ب وارةةةا ه ازصةةةتا مةةةد  إلشةةةلب 
 .والدسا 
 (Chance, Don M., Schexnaildre, Ashley R., 2011) دراسة

 هدفج الدرات  إلى محاول  الاتص  إلى مجمتو  مع إشارا  ر   الم اجم  الا  حاماةق إلةإ ارم 
ازصةةتاب والاةة  حثلةة  نتوةةًا مةةع الشةةا إلشةةلب وجةةت  نشةةاط احا،ةةال  فةة  المنشةةلمب ورلةةا مةةع رةة ا ححالةة  

تة  إلةى أنة  يمبةع النإة  فة  وحتصةاج الدراب محات  إلمه الاقاري  المال،  ف  التسيا  الماحدم ازم يب، 
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ر ة  الم اجمة ب وأب المنشة   اناهجةج ممارتةا  احا،ال،ة   وتائةد ازصةتا مةع وةام ارة  كلحةد إشةارا 
 .ار  مع ر ا حتحلد وتائد ازصتا مع وام

 م(2008، الوشلىدراسة )
    ال ة  مةع وجهة  نإة  م اقبةى الحسةاإلا ى ححديد ازهم،  النسب،  لمتام  رهدفج الدرات  إل

الإةةة وف المال،ةةة  لامنشةةةلمب تةةةاتث )الةةة،معب حلةةةث صةةةندج المتامةةة  واةةةى أتةةةاه تةةةبص مجمتوةةةا  هةةةى فةةةى 
البل ةة  الانافسةة، ب جةةت م ال قاإلةة  الدارا،ةة ب حتكمةة  الشةة كا ب وأرلةة ًا و قةة  اإ ارم اإ ارمب فةة تط از اءب 

مةع المة اجملع  ولنة وم   راتة  ملدان،ة  مةع رة ا إوةدا  قائمة  اتاقيةاء وحتزيمهةا واةى ب وح   إلالم اجص
 مدةةةة  مب 200 مبتنةةةة  مةةةةعوالجهةةةةاز الم كةةةة   لا قاإلةةةة  والمحاتةةةةب   المةةةةامالع إلمباحةةةةا المحاتةةةةب  والم اجمةةةة 

تةتاء فةى ندة   الخ ة وجت  ارا ف فى مسات  ازهم،ة  النسةب،  س،مةا أةلع وتامة  وحتصاج الدرات  إلى 
   المجمتوا .ك  المجمتو  أو واى مسات  

   (Malcolm S. Normah H, 2005) دراسة
مةةةع قبةةة  كمةةةا ينإةةة  إللهةةةا )اإشةةةارا  الحمةةة اء  وتامةةة  وإشةةةارا  الخ ةةة إلةةةى ححديةةةد أهةةة  هةةةدفج 

مةةةع ملنةةة  ل إلالب يةةةد كتتةةةلا  لجمةةةص الب،انةةةا  اتةةةاخدمج هةةةذه الدراتةةة  اتةةةا  واً و  فةةة  مالل يةةةاب المةةة اجملع 
مةةاره  27مةع  اوابةاراً  المةالل ي  المحاتةبلع ممهةدمباحةا الم اجمة  المدرجةة  لةد  وةد  مةع  فةى المة اجملع

الاشةةة ل  واستةةةاق ار المةةةال  حمابةةة  وتامةةة  وإشةةةارا  الخ ةة  الماماقةةة  إلإلةةةى أب  الدراتةةة أشةةار  و ب م2003
 .ب ع  ريائ  اليناو كث  أهم، ب حالها ريائ  اإ ارماز

 م( 2005دراسة )علي، 
 اً ط ايجاإلةةةةفةةةة  ازورا  المال،ةةةة  مةةةة حب هةةةةدفج الدراتةةةة  إلةةةةى ارابةةةةار مةةةةا إرا  كةةةةاب حةةةةدوا الا وةةةةا

واة   لةدوافص اإ ارم سرح ةاب الا وةا فة  القةتائ  المال،ة كةاب هنةاث حةلعل   ال ة ب ومةا إرا  إلمناص  مثاث
 كانةةج إمبان،ةة  ارح ةةاب الا وةةا حةةؤع  واةة  مةةدي وحتقلةةج وطب،مةة مةةا إرا حخ ةة،ط إجةة اءا  الم اجمةة ب و 

 ا  الا وةةا ووقتوةة  فمةةً ب يجاأ،ةة  أةةلع محةةدإ إجةة اءا  الم اجمةة ب وحتصةةاج الدراتةة  إلةةى وجةةت  و قةة 
 إج اءا  الم اجم . مدي وحتقلج وطب،م وانمباه هذا واى 

 ( م2002، لقريقري دراسة )ا
هةةدفج الدراتةة  الةةى ارابةةار مةةد  حةةلعل  إلمةةه المتامةة  الماماقةة  إلةةإ ارم المملةة ب صةةناو  المملةة ب  

خةةارج  لمسةةةات  ص الوما،ةة  م اجمةة  المملةةة ب وىمةةه وتامةةة  الخ ةة  الحامةةة  ازرةة   واةةةى حقلةة،  الم اجةةة
مدة  م واةى  160وما،ة  الم اجمة ب وحة  ومة   راتة  ملدان،ة  واةى ولنة  مةع الخ   الحام  ونةد حخ ة،ط 

اناةةةائا جةةةاء فةةة  ح حلةةةا ازهم،ةةة  النسةةةب،  لمتامةةة  لمباحةةةا المحاتةةةب  والم اجمةةة  فةةة  مدينةةة  جةةةدمب ووفقةةةًا 
ب أمةا لد  الحسةاإلا راب وةاا فة  مةت  ارم الما،ا وىمةده ممةدا  و ممدا  وراب واا ف  اإ المجمتو  ازولى

المجمتوةة  الثان،ةة  صةةناو  المملةة  حاسةة  إلالاقن،ةة  المال،ةة  ممةةا يجمةة  المناجةةا  و فةة  لااقةةا م عةة  متاجهةة  
فةة تط المنافسةة  ما ايةةدم فةة  صةةناو  المملةة ب وفةةى المجمتوةة  الثالثةة  وةةدم وجةةت  إجةة اء  رقاإلةة   ارا،ةة  

قة  مةع التقةج الة زمب ع أإنجةاز وما،ة  الم اجمة  فة  زمةكاس،  لد  المملة  عة  المملة  ي اةا مةع الم اجةص 
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وفى المجمتو  ال اإلم  ودم وجةت  غ ةاء مناتةا ل لا امةا  الاماقدية  عة  لةد  المملة  زيةا م فة  المخة وب 
 وع السنتا  الساإلق . 

 ياض  ااحى:، ومه العرض الساب  للدراسات السابقة 
،ةةاا المةةال  وححسةةلع فمال،ةة  الم اجمةة  الخارج،ةة  الم اجمةة  فةة  كشةة  اسحا فمال،ةة   ور إشةةارا  ر ةة  -

متامةةة  إلحاماةةق المديةةد مةةع المجةةاس  الاةةى  يتجةةدب كمةةا لهةةا المنشةةلم لاجنةةا المخةةاط  الاةة  قةةد حامةة ز
 ةةة  الإةةة وف المال،ةة  لامنشةةةلمب تةةةاتث اإ ارمب فةةة تط از اءب البلالمةةةامالع واإ ارمب  مثةةة وإشةةارا  الخ ةةة  

 .أو كالهما مماً  تتء اتاخدام ازصتا وأالاقاري  المال،  ماد لاشم  ب وحالانافس، ب ال قاإل  الدارا، 
المؤشة ا  المال،ة      ال ة  أهمهةافى اسوابار وند اكاشاف وحقل،  ر از وا  الاى يجا أرذها أهم،  -

 .ححال  النسا والمؤش ا  المال، و ب وغل  المال،  البل ،  وجاسا  المي  الذهن  لد يق الم اجم 
ورلا مع ر ا أناء مؤش  شةام  القتائ  المال،  فى    ال   خده رلإطار شام  وما ام   ل  حتف  -

لةةة،  فقةةةط الجتانةةةا مةةةص م اوةةةام ب يشةةةم  كةةة  أنشةةة   المنشةةةلم الدارا،ةةة  والخارج،ةةة إلحلةةةث لمتامةةة  الخ ةةة  
 راص  ف  الش كا  المي ي .اسقايا ي  لامنشلم أ  وأيضًا الجتانا اسجاماة،  والبل ،  

فةى حخ ة،ط ورلةا  الاى يا  اإفياح ونها تادام اإ مماتما واما  واى اس ز لمد  إمبان،  ل  حام -
ا إرا ب ومةالاح يف الهام لاقةتائ  المال،ة حقل،  مخاط  حدسل  وتام  الخ   وند راص  فى وما،  الم اجم  

 م اجةةص الخةةارجىأ ام مدلةةدم لامةةع مماتمةةا  اإتةةادام  دورب وحجمةة  هةةذا الةةكةةاب هنةةاث وتامةة  مملنةة  حمةة ز 
ب وهةةت مةةةا يمةةد ف صةة  لابحةةث الحةةالى إتةةا ماا مةةا حتصةةاج إل،ةةة    المهن،ةة أحبامةةإلمةةا يحسةةع مةةع جةةت م 

 الدراتا  الساإلق  فى هذا الشلب. 
 .الغش أو التدليس خطرفي تفسير عوامل  ستدامةاإلدور معلومات : الرابع القسم

 لها فح  اتا اح،ج،  المنشلم وما ية حبط أهةا المناخ أو البل   الاى يمبع مع ر تادام حمب  حقاري  اإ
ب شةةحا ممةةع ممةةام   تةةتاء كانةةج مال،ةة  أو أل ،ةة  أو اجاماة،ةة ب ومةةا يةة حبط أةةذلا مةةع مخةةاط ب وأكةةد   راتةة  )

يسةةةةاود فةةةةى حقلةةةة،  المخةةةةاط  إلشةةةةب  تةةةةا،  وحيةةةةم،  ححالةةةة  وما،ةةةةا  وأنشةةةة   المنشةةةةلم   أب 1176 مب 2016
 ا  الهام  الناحج  وع ال  . اإج اءا  المناتب  لمتاجه  الاح يد

أب وجةةةةت  إلمةةةةه الاةةةةلعل ا  تةةةةتاء اسيجاأ،ةةةة  أو السةةةةاب،  زنشةةةة   وأومةةةةاا المنشةةةةلم واةةةةى النةةةةتاحى  كمةةةةا
اسقايا ي  واسجاماة،  والبل ، ب يساتجا واى الم اجص ف ورم أب يلرذ فى حسبان  حاا الالعل ا . وهت ما يادةق 

 ةةةى ونةةةد حقةةةدي  ر ةةة  يلرةةةذ الم اجةةةص فةةةى حسةةةبان  الجانةةةا البل   الةةةذ  أكةةةد واةةةى أهم،ةةة  أبم2015ب و اأةةة مةةةص )
أيضةةًا حتصةة   وقةةد. ب وأب يضةةص فةةى اوابةةاره حةةدو  ازهم،ةة  النسةةب،  لااح يدةةا  الممبنةة  لامناصةة  البل ،ةة الم اجمةة 

وقةدرم الم اجةص واةى حقلة،  مخةاط   امنشلم  إلى وجت  و ق  جته ي  ألع زيا م المخاط  البل ،  لم2015ب و اأ )
 اجمةة ب إلاإفةةاف  إلةةى وجةةت  قيةةتر فةةى أتةةاللا الم اجمةة  الحال،ةة  والاةةى حمةةت  حقلةة،  الم اجةةص لامتامةة  البل ،ةة  الم

 فةىوقدرح  واى حخض،ه مخاط  الم اجم . ممةا يسةاا م البحةث وةع التتةائ  وال ة   لمسةاودم الم اجةص الخةارجى 
 .اا واى اليمتىا  الاى حتاجه الا 

)مثة    واةى أنة  يمبةع أب ح ةتب المؤشة ا  غلة  المال،ة  Daniel Ames et al, 2012) أيضةاً  أكةدو 
 تى  كبلةة مصةةمجةةد قةةد حت فحيةة ا ا . ل إلالنسةةب   مدلةةدم فةة  حقلةة،  مخةةاط  اسحا،ةةاا وةةد  المةةتلدلعب ورفةةا الممةة ء

ب ممةةا لاحقةةق مةةع صةةح  الب،انةةا  المال،ةة فةةى ا هةةاويمبةةع لامةة اجملع استةةادا م من با ويةة  المؤشةة ا  غلةة  المال،ةة ل
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أهم،ةة  المماتمةةا  غلةة  المال،ةة  فةةى ح شةةلد أحبةةامه  المهن،ةة  وإب اراادةةج  رجةة  أهم،ةة  حاةةا المماتمةةا  س،مةةا يمبةة  
 ألنها.

إلاإفةةاف  إلةةى اإرشةةا ا  الةةتار م فةةى مع،ةةار الم اجمةة  الةةدولى رقةة   دراتةةا  السةةاإلق الحةة  اسوامةةا  واةةى و 
ال ةةة  أو  ر ةةة مةةة  وإشةةةارا  ام  لمتافةةةى أنةةةاء مؤشةةة  شةةة  99  ونشةةة م ممةةةايل  الم اجمةةة  ازم يب،ةةة  رقةةة  )240)

)ماحةق رقة   لاقتائ  المال،  وند حقل،  مخاط  الاح يف الهاموالها م اقبى الحساإلا  والاى يمبع أب يمامد  الادل، 
والحتكمةة  اسجاماة،ةة  والبل ،ةة   فةةى مجةةاا المسةة تل،ا  تةةادام اإ مماتمةةا ومةةع رةة ا المنةةافص الاةةى ححققهةةا  .  1)

 حاةةةةا المتامةةةة يمبةةةةع استةةةةادا م مةةةةع رلةةةةا فةةةةى حةةةةتفل  مؤشةةةة ا  و سس  هامةةةة  إلشةةةةلب  بيةةةةا  إلجانةةةةا از اء اسقا
لاقةةتائ   الهةةامب إلمةةا يحسةةع مةةع جةةت م ازحبةةام المهن،ةة  لم اقبةةى الحسةةاإلا  ونةةد حقلةة،  مخةةاط  الاح يةةف واإشةةارا 

  المال، .
 وفى ضوء  لك، يمكه إشتقاق الفرض التالى:

 
 

 

معلومات  علىمراقبى الحسابات  اعتمادعلى درجة العوامل المؤثرة : الخامس القسم
 .للقوائم المالية الهامالتحريف تقييم مخاطر  عند ستدامةاإل

 :(1)ستدامةاإلمعلومات تضميه احتياجات أصحاب المصلحة فى  5/1
أي مجمتوة  أو فة   محةد  يمبةع أب يةؤع  واةى واةى أنهة   أصةحاب الميةاح  ).p38)Ong S. H ,2016 ,يمة ف  (1) 

المسةةةاهملع والةةةدائنلع والمةةةتلدلع والمةةةتر يع يشةةةم  هةةةذا مةةةع ياةةةلع  أاحقلةةةق أهةةةداف المنشةةةلم. و مالمنشةةةلم أو  قلةةةق أهةةةدافحح
ك،انا    واى أنه ينإ  إلله  لااق ي  الشام  المالم،  امبا رمل ووفقاً  بوالمساها لع والحبتم  ووتائ  اإو م ووام  الجمهتر

واةى قةدرم المنشةلم واةى حندلةذ   والاة  مةع الماتقةص أب حةؤع  أفمةاله بومناجاحهةا ورةدماحها إللنش   المنشلم واالع  ي ممعأو أف ا  
 . GRI, 2013) اتا اح،ج،احها وححقلق أهدافها

يهةةةا  أصةةةحاب الميةةةاح  إلالمماتمةةةا  المال،ةةة  وغلةةة  المال،ةةة  الماماقةةة  إلالمنشةةةلم ووما،احهةةةاب كمةةةا 
 ام  لامنشةةةةلمب ورلةةةةا مةةةةع رةةةة ا الضةةةة تط الاةةةة يامبةةةةتب  ورًا هامةةةةًا فةةةة  حشةةةةبل  إجةةةة اءا  وأفمةةةةاا اإتةةةةاد

لةذا يجةا واةى  .(Jones P. et al, 2016, p5)يمارتةتنها واةى قة ارا  الس،اتة  البل ،ة  واسجاماة،ة  
المنشةة   أب حسةةمى إشةة اكه  فةةى إطةةار أل ةة  وماهةةاب حلةةث يةةؤع   إشةة اكه  واةةى الق،مةة  السةةتس،  لامنشةةلمب 

ةعب لةةةةلامنشةةةةلم فةةةةى حةةةةاس  المقاطمةةةة ب أو إفةةةة اإلا  المتلدة فماةةةةى تةةةةبل  المثةةةةاا حا اجةةةةص الق،مةةةة  السةةةةتس، 
ع ليسةه  فةى أنةاء عقة  مابا لة  ألةنه  وىة إلاإفةاف  إلةى أب إشة اكه  فةى ححديةد أولتيةا  اإتةادام  إلالمنشةلم

  .18مب  2016المنشلم )البترص  المي ي ب 
   أب استةةةةامان  إللصةةةةحاب الميةةةةاح  فةةةةى إوةةةةدا  حقةةةةاري 992  مب2016كمةةةةا حةةةة   )حسةةةةعب 

كمةةا اإتةةادام  لةة  أهم،ةة  س يمبةةع إن ارهةةاب لمةةا يمثاةة  مةةع حةةلعل  إيجةةاأى واةةى محاةةت  الاق يةة  الميةةدرب 
حةةةتفل  إرشةةةا ا  أكثةةة  وفةةةتحًا حةةةتا ك،ض،ةةة  ححديةةةد والتصةةةتا وإشةةة اث أصةةةحاب حتصةةةى الباحثةةة  إلضةةة ورم 

 المياح  فى وما،  فح  وحقل،  حقاري  اإتادام  الماماق إلالمنش  . 
 ه إشتقاق الفرض التالى:وفى ضوء  لك، يمك

صاح عنها فى تفسير عوامل خطنر "يساعد محتوى معلومات ومؤشرات أداء اإلستدامة التى يتم اإلف
 الغش أو التدليس".
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 :(1)ستدامةاإل معلوماتفى  امية النسبيةاأل توافر 5/2

مةةص حجنةةا المماتمةةا   ازهم،ةة  النسةةب،  مسةةلل  هامةة  لضةةماب اإفيةةاح وةةع البنةةت  الهامةة حمةةد 
 بنشةة  ازم ءمةة   مةةد  الةةذي يمبةةع أب ياةةلع  إلمةةد  مةةع المتامةة  وهةة  حخضةةص لاحبةة  المهنةة ب و ال ائةةدم

ويمبةع ب القدرم واى الالعل  واى ق ارا  المسةاخدملعو  بازهم،  ال م،  لألنش   بتة،  لألنش  ازهم،  الن
أب ح بق واى جم،ص ازإلمةا  ازرة   )الحتكمة  وازر س،ةا  واسجاماة،ة  والبل ،ة   ز اء اإتةادام   أيضاً 

(Ann M., Zabihollah R., 2012). 
 م،ةة  النسةةب،  فةة  حقةةاري هحقلةة،  از أب ال ةة ز مةةع (Calabrese A., 2016) وقةةد أوفةة 

ااعةةةةار  ى نحةةةةت أفضةةةة اةةةةت ححديةةةةد أولتيةةةةا  جتانةةةةا اإتةةةةادام  والمؤشةةةة ا  الاةةةة  حمبةةةة  وهةةةةاإتةةةةادام  
م،ة  هندة  از  اإفيةاح وةع جتانةا اإتةادام  لة،  لةب كمةا أب منشةلمااسقايةا ي  والبل ،ة  واسجاماة،ة  ل

  ي . ها جت هوع الجتانا والمؤش ا  الا  حماب    اً المنش   أب حقدم حق ي ىاويجا ل   منشلمب لذا 
  اهم،  النسب،  وع الجتانا المدي  ونألهإج اء حقل،  متفتو  لأب ينب   النإ  إلى حلث 

ؤع  واةى قة ارا  يةالمماتما  ح تب جته ي  إرا كاب إغدالهةا أو حح يدهةا يمبةع أب واى أتاه أب ازهم،  النسب،   حم ف (1) 
حالة  ازهم،ة  النسةب،  إلةى ححديةد القضةايا اسجاماة،ة  واسقايةا ي  والبل ،ة  الاة  حمبة  المخةاط  أو يهدف حب و علالمساخدم
اإفيةةاح وةةةع ب كةةذلا مةةةص ازرةةذ فةة  اسوابةةةار القضةةايا ازكثةة  إعةةةارم لاقاةةق زصةةحاب الميةةةاح  بلامنشةةلمالمااحةة  الدةة   

حخااةة  مةةع صةةناو  وهةةى البل ،ةة  واسجاماة،ةة  لامنشةةلمب أهةة  القضةايا اسقايةةا ي  و  مةةص كثةة  انسةةجاماً ازالجتانةا والمؤشةة ا  
 .(IFRS, 2016) زر    زر   ومع منشلم
وينب ةةة  ححديةةةد  بمةةةص أصةةةحاب الميةةةاح  حداوا،ةةةاً  وما،ةةة  حشةةةارك،  حشةةةم  حةةةتاراً هةةةت  تةةةادام فةةة  حق يةةة  اإ

ثة  م ءمة ب يجمة  الاقةاري  أ ا إلمةب سحا،اجةا  أصةحاب الميةاح  المسائ  الما ية  وححديةد أولتياحهةا وفقةاً 
  .(Calabrese A. et al, 2017, p439)وأكث  متعتس،  وشداس،  

المجةةاس  را  ازهم،ةة  النسةةب،  واةةى G4) )ااقةةاري لم،ةة  لوححةةد  المبةةا ت الاتجله،ةة  لامبةةا رم الما
اةةى و كبلة اً  قايةا ي  والبل ،ة  واسجاماو ة  الهامة  لامنشةةلم أو حةؤع  حةلعل اً نهةا حاةا الاة  حمبة  الاةةلعل ا  اسأ

ال ةةةة زب ي اةةةةا مةةةةع الشةةةة وا  ال شةةةة  وةةةةع مماتمةةةةا   ب ولهةةةةذاحقل،مةةةةا  وقةةةة ارا  أصةةةةحاب الميةةةةاح 
يمبةع لامنشة   حةتفل  التقةج والمةاا إلمةا إلمسات  مناتةا مةع الاداصةل ب وفقةا لاقل،مهةا المةا يب  تادام اإ

  .(Calabrese A. et al, 2017, p445) بوالمتار  ف  حندلذ مهام اإفياح
 

 مكه إشتقاق الفرض التالى:وفى ضوء  لك، ي
 
 
 

بات عليهننا عننند "يسننهم تننوافر األاميننة النسننبية فننى معلومننات اإلسننتدامة فننى اعتمنناد مراقبننى الحسننا
 تقييم مخاطر التحريف الهام للقوائم المالية".

 

"يسهم تضميه احتياجات أصحاب المصلحة فى معلومنات اإلسنتدامة فنى اعتمناد مراقبنى الحسنابات 
 عليها عند تقييم مخاطر التحريف الهام للقوائم المالية".
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 :ستدامةاإل معلوماتتوكيد  5/3
فةةةة  المقةةةةت  ازرلةةةة م لةةةة  يقاةةةة ب أ يةةةةا م  تةةةةادام ب اسحجةةةةاه المانةةةةام  فةةةة  مجةةةةاا الاق يةةةة  وةةةةع اإإ

. وفةة  تةة،ا  هةةذا تةةادام كامةةاا حقةةاري  اإإميةةداس،  المماتمةةا  و قاهةةا إلسةةبا اإحسةةاه إلمةةدم اسحسةةا  و 
كتتةةةلا  لام يةةة   رجةةة  الثقةةة  فةةة   قةةة  المماتمةةةا    رارج،ةةة   ب يا اةةةا فةةةمانفاقةةةار إلةةةى الميةةةداس،فةةةإب اس

 . (Beatriz B. et al, 2017, p1)المدي  ونها
مماتمةا  الف  مساودم أصحاب المياح  فى الحيةتا واةى  وحؤ   ردما  الاتكلد  ورًا حلتياً 

 ارا،ًا مةع رة ا  تادام لد اإالا  يمبع اسواما  والهاب الدس،ق ب وف  التقج المناتا. ويمبع حتفل  حتك
مةع الاتكلةد المسةاق   الم يةد تةادام اإ مماتمةا ول،د  الم اجص الدارا . ومص رلةاب قةد ي اةا مسةاخدمى 

يم ةة  ميةةداس،  أكبةة  لاب،انةةا  المال،ةة  الم اجمةة  وىمةةا  والمتفةةتو  مةةع رةة ا م اجةةص رةةارجى مسةةاق ب
 ,.Fazzini M., Lorenzo D) دةق مةصوهةت مةا يا، (Ann M., Zabihollah R., 2012) المنشةترم

2016, p231)   ممارتةة  يندةةذها وةةد  أكبةة  مةةع المنشةة   لاحسةةلع  تةةادام حتكلةةد حق يةة  اإ يةة   أبالةةذ
 .  ميداس،  وشداس،  المماتما  البل ،  واسجاماة،  المدي  ونها

المةالللع حدا  أراء كةً  مةع المة اجملع الخةارجللع والمحااةلع م  إلى ا2016ب حتصاج )حسعكما  
وةع ط يةق الم اجةص الخةارجى أهةدف حدن،ة  المخةاط  وفجةتم الثقة  لةد   تةادام حتا أهم،  حتكلد حقاري  اإ

م  إلةى وجةت  حةلعل  2017ب حتصة  )فة ئكمةا  المسادلديعب وإفةداء الثقة  واةى المماتمةا  المدية  ونهةا.
قةة ار مةةن  اسئامةةابب كمةةا  واةةى تةةادام لااتكلةةد المهنةةى لم اقةةا الحسةةاإلا  إلشةةلب إفيةةاح المنشةة   وةةع اإ

أوصةةى إلضةة ورم إلةة ام الهل ةة  المامةة  لا قاإلةة  المال،ةة  المنشةة   المقلةةدم إلالبترصةة  الميةة ي  إلاإفيةةاح وةةع 
 حساإلا  مساق  إلشلب هذا اإفياح.ميحتىًا أاق ي  حتكلد م اقا  تادام اإ

اإفيةاح وةع ت،اتةا    إلةى أب J. et al, 2011) Ridley حتصةاج  راتة  وفةى المقاأة ب
وممارتةةاحها وحةةداأل هاب  وب فةةماب أو حلكلةةد مسةةاق ب يخدةةه مةةع مندماةة  وميةةداقلا  إلالنسةةب   تةةادام اإ

 زصحاب المياح . 
 

 وفى ضوء  لك، يمكه إشتقاق الفرض التالى:
 
 
 
 
 
 

 :ةستداماإل معلوماتلزامية إ 5/4
ن ةةةتي واةةةى مخةةةاط  اإفيةةةاح اسناقةةةائ  وغلةةة  يقةةةد  تةةةادام اإ لمماتمةةةا   ال تة،ةةة  ال ب،مةةة إب

ب الاقةاري حاةا حنإة،  أفضة  لمحاةت   ازمة دو  سةاي الةذ ام  وع المماتما  الماماقة  إللنشة   المنشةلم.ال 

"يسهم التوكيد المستقل لمعلومات اإلستدامة فى اعتماد مراقبى الحسابات عليها عنند تقينيم مخناطر 
 التحريف الهام للقوائم المالية".

 
 
 
 

http://www.emeraldinsight.com/author/Ridley%2C+Jeffrey
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 ماتمةةا مويمبةع لامنشةة   أب حقةدم ب (Vojislav S., 2017, p10)مةع أجة  إحاحةة  إمبان،ة  المقارنة  
 ا ون،  لامنش  ب و مجهةا مةص الاقةاري  المال،ة  السةنتي  أو قةد حنةاا لإإلمدم ط  ب مث  متاقمها ا تادام اإ

وهنةةاث وةد  مةةع  بالمماتمةا  لنشةة  هةذهما ايةدم فةة تط حنإ،م،ة   هنةةاثو  .مسةةاقا  أةذاحها إتةادام حقةاري  
 ويمامةد ارا،ةار المبةدأ الاةتجله  باليةد  فةى هةذاحباوهةا إ المبا ت الاتجله،  والممايل  الا  يمبع لامنشةلم

 ,.Lozanoa, R) لامنشةةةلم والنإةةةام القةةةانتن  لاباةةةد الةةةذي حقةةةص س،ةةة  المنشةةةلم تةةةادام واةةةى مةةةنها اإ
Huisinghb, D., 2011, p 99) . 

ب الاخض،ةةةف مةةةع مشةةةاك  التكالةةة يسةةةاود فةةةى قةةةد  تةةةادام أب الم يةةةد مةةةع اإفيةةةاحا  وةةةع اإكمةةةا  
 المةةال  تةةادام لحيةةتا واةةى مماتمةةا  را  صةةا  ومدلةةدم إلشةةلب أ اء اإا فةةىأصةةحاب الميةةاح  ويسةةاود 

وةع از اء فة  مجةاا ازر س،ةا  والحتكمة  والمسةؤول،  اسجاماة،ة  والقضةايا  واى المد  ال تي ب فضة ً 
أصةةةحاب  الانإ،م،ةةة  ال اةةةا الما ايةةةد مةةةع قبةةة  الس،اتةةةا  والهل ةةةا  اوينب ةةة  أب يةةةدرث وافةةةمت  بالبل ،ةةة 

 Ann)ف  المساقب   تادام الاق ي  اإل ام  وع اإ ب والنإ  ف تادام فياح وع اإاإالمياح  إلشلب 
M., Zabihollah R., 2012). 

اإفيةاح المتحةد الةذي يحةد مةع اإفيةاح  تادام اإمماتما  اإفياح اإل ام  وع  يحققكما 
الحيةتا  فةى  أصةحاب الميةاحإلمةا يسةاود  بالقيتر وةع قيةد وأوع نقاط القتم وإهماا نقاط الضم  

حشةةج،ص اإ ارم واةةى الا كلةة  ب إلاإفةةاف  إلةةى ومتحةةدمب ومماتمةةا  قاأاةة  لامقارنةة واةةى مماتمةةا  مع،اريةة  
احخةار أصةحاب  ب وأيضةًا مةع ححقلةق أهةداف ازرىةاح واةى المةد  القيةل أةدسً  واى از اء المال  المسةادام

  .(Ann M., Zabihollah R., 2012, p304)إلشک  أفض  ه  المياح  ق اراح
 :وفى ضوء  لك، يمكه إشتقاق الفرض الخامس التالى

 
   
  
  

 
 
 
 
 
 

 لبحث:ما ل ا  االمام لويتف  الشب  الاالى اإطار 
 
 

 

ينيم مخناطر التحرينف اإلستدامة فى اعتماد مراقبى الحسابات عليهنا عنند تق "يسهم إلزامية معلومات
 الهام للقوائم المالية".

 

قييم ت
مخاطر 
 التحريف

 عوامل اقتصادية

  ومؤشرات أداء معلومات
 التى ستدامةاإل
 عنها فصاحاإليتم  

 

  ومؤشرات أداء معلومات  
 اقتصادية

 

وإشارات             عوامل 
 الغش أو التدليس خطر 
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 .الدراسة التطبيقية: سادسالقسم ال
 :التطبيقيةمنهجية الدراسة  6/1

 بمنهمةا نمةترئ ل ة إلى جة ئلع إلحلةث يةا  حيةم،   واى حقس،مها الا ب،ق، حمامد منهج،  الدرات  
 كما ياى:إلب  نمترئ  الخاص والد وز الما ل ا  مبع حتف،  وي

 
 

 ستدامةاإلتحليل محتوى معلومات نمو ا 
 المتغير التابع المتغير المستقل الفرض
ب وحةةة  تةةةادام اإفيةةةاح وةةةع مماتمةةةا  اإ 

س،اتةةةةةة  مةةةةةةع رةةةةةة ا ححالةةةةةة  محاةةةةةةت  كةةةةةة  
وحةة  س،اتةة  مةةع   ةة  ال ةة  أو اإحا،ةةاابوتامةة  وإشةةارا  ر
  1))ماحةق رقة   لمتام  وإشارا  الخ   ر ا أناء مؤش 
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 األول

شةةةة كا  الملنةةةة    الاةةةةى حنشةةةة ها االمماتمةةةة
الاةةةةةى حاماةةةةةق إلالانم،ةةةةة  المسةةةةةادام ب تةةةةةتاء 

 أو الاقةةةةةةاري  السةةةةةةنتي  تةةةةةةادام أاقةةةةةةاري  اإ
أو حقةةةةاري  مجاةةةة  واإيضةةةةاحا  الماممةةةة  

وحاماةةةةق حاةةةةا المماتمةةةةا  إلالجتانةةةةا اإ ارم 
اسجاماة،ةةةةةةة  والبل ،ةةةةةةةة  وآل،ةةةةةةةةا  الحتكمةةةةةةةة  

 إلجانا از اء اسقايا   لاش كا .

  فةةةى حقلةةة،  والاةةةى يمبةةةع أب يمامةةةد والهةةةا م اقبةةةى الحسةةةاإلا
ب ورلةةةا لاقةةةتائ  المال،ةةة  ومتاجهاهةةةا هةةةاممخةةةاط  الاح يةةةف ال

إلاسواما  واى الدراتا  الساإلق  إلاإفةاف  إلةى اإرشةا ا  
  ونشةةةة م 240ر الم اجمةةةة  الةةةةدولى رقةةةة  )الةةةةتار م فةةةةى مع،ةةةةا

 . 99ممايل  الم اجم  ازم يب،  رق  )
 

تقييم مخاطر التحريف  عندعلى معلومات اإلستدامة مراقبى الحسابات  اعتمادالعوامل المؤثرة على درجة  نمو ا
 للقوائم المالية  الهام

 المتغير التابع المتغير المستقل الفرض
أصةةةةةةةةةةةةحاب حضةةةةةةةةةةةةملع احا،اجةةةةةةةةةةةةا   الثانى

  .تادام اإ مماتما المياح  فى 
 

حقلةةة،   واةةةى مماتمةةةا  اإتةةةادام  ونةةةدم اقبةةةى الحسةةةاإلا    رجةةة  اوامةةةا 
حضةملع احا،اجةا  أصةحاب حاا لاقتائ  المال،   مخاط  الاح يف الهام

واةى    و الة امةع رة   ويةا  س،اتة بتةادام اإمماتمةا  الميةاح  فةى 
 . 1السؤاا رق  )

مماتمةةا  النسةب،  فةةى  حةتاف  ازهم،ةة  الثالث
  .تادام اإ
 

 رجةة  اوامةةا  م اقبةةى الحسةةاإلا  واةةى مماتمةةا  اإتةةادام  
حةتاف  حةاا وند حقل،  مخاط  الاح يف الهام لاقةتائ  المال،ة  

مةةع   ويةةا  س،اتةة بتةةادام اإمماتمةةا  ازهم،ةة  النسةةب،  فةةى 
 . 2واى السؤاا رق  )   و ال ار 

  .تادام اإمماتما  حتكلد  الرابع
 

 رجةة  اوامةةا  م اقبةةى الحسةةاإلا  واةةى مماتمةةا  اإتةةادام  ونةةد 
مماتمةا  حتكلةد حةاا حقل،  مخاط  الاح يف الهام لاقتائ  المال،  

 . 3واى السؤاا رق  )   و ال امع ر   ويا  س،ات بتادام اإ
  .تادام اإمماتما  إل ام،   الخامس

 
 رجةةةةةة  اوامةةةةةةةا  م اقبةةةةةةةى الحسةةةةةةاإلا  واةةةةةةةى مماتمةةةةةةةا  

ام  ونةةةد حقلةةة،  مخةةةاط  الاح يةةةف الهةةةام لاقةةةتائ  اإتةةةاد
  ويةةا  س،اتةة بتةةادام اإمماتمةةا  ل ام،ةة  إحةةاا المال،ةة  
 . 4واى السؤاا رق  )   و ال امع ر 

 
 
 
 
 

 ويتف  الشب  الاالى الما ل ا  المساقا  والااإلم  والم قا  والد وز س،ما ألنها:
 
 
 

 معلومات   
ومؤشرات أداء 

التى يتم  ستدامةاإل
 عنها فصاحاإل

 عوامل وإشارات 1ف 
     خطر الغش 
 أو التدليس

 

 تقييم مراقبى  
مخاطر لالحسابات 
حريف الهام الت

 للقوائم المالية 

تحليل 
 محتوى 

دراسة 
 ميدانية
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 :طبيقيةالتتصميم ونتائج الدراسة  6/2
 :وا  وازتاللا اإحيائ،  الاال، ح  إتاخدام از  األسالي  اإلحصائية المستخدمة: 6/2/1
 وحامث  ف  الماتتط الحساأ  الم ج  واسنح اف المع،اري.  مجموعة اإلحصاءات الوصفية: -
ب ورلةا لق،ةاه عبةا  وصةد  محاةتي ما لة ا  الدراتة  :Cronbach's alphaختبار ألفا كرونبنا  إ -

 ورلا مع ر ا اتاخدام ممام  الثبا  واليد  الذاح . 
 لق،اه إوادال،  حتزيص الب،انا .Smirnov  :kolmogorov إختبار كلومجروف سميرنوف -
وس،ةة  يةةا  ارابةةار  سلةة  الدةة   أةةلع الماتتةةط المحسةةتب مةةع  :t. Test One Sample ختبننارإ -

 .Test Valueالق،م  اسراباري  و الدرجا  
 .ت ناى الدرالع ولأ   الد و  ياه ممنت ،لقIndependent sample t. Test  اختبار -
 
 
 
 :تصميم ونتائج تحليل المحتوى  6/2/2
 عينة الدراسة:)أ( 

را،ار ولن  البحث أب ح تب ولن  مااحة  وححقةق الشة وط المتفةتو  لاحقلةق اف   حاوا الباحث
إللنهةةا حاسةة   الاةةىالشةة كا   إلمةه حةة  إرا،ةةار  إلحلةةث بلقةةدر الةةذ  س يجمةة  الملنة  ماحلةة مأهةداف الدراتةة  إلا
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از وىاة واب ازغذية  ب غةالبا وك،ماويةا ) حنامةى لق اوةا و  الانم،  المسةادام أكث  إفياحًا وع مماتما  
إلإجمةالى  م2017م وحاةى 2014ر ا الدا م مع   ب واسحياس  والا نتلتج،االاشللد والبناءوالمش وىا ب 

ل ب،مة  أومالهةا وااعةةار البل ،ة  واسجاماة،ة  المال،ةة  الاةى ححةدعهاب ممةةا  نإةة اً ورلةا ب  4*22مشةاهدم ) 88
ا  يخاق لديها الدافص إلشب  أكبة  لاةتفل  المماتمةا  ال اس،ة  زصةحاب الميةاح  إلشةلب إلا امهةا إلاسشةا اط

 ثىما يتف  حقلة،  متفةتوى لاةدور الهةام لااةا المماتمةا  فةى متفةتع البحةوالاش يما  والقتانلع البل ، ب و 
 ب ويتف  الجدوا الاالى حتزيص ولن  الدرات :  2) رق  )ماحق

 ( عينة الدراسة1جدول رقم )
 النسبة % عدد الشركات القطاع

 % 31,8 7 أغذي  ومش وىا 
 % 31,8 7 الاشللد ومتا  البناء

 % 13,6 3 ك،ماويا 
 % 13,6 3 احياس 

 % 9,2 2 / ح نتلتج،اغاز وىا وا
 % 100 22 اإجمالى

اةى حدية  مماتمةا  الانم،ة  المسةادام  ال محاةت  ححالة   واةىالباحةث  اوامةدأسلوب جمنع البياننات:  )ب(
ب وحةة  الحيةةةتا أو حقةةاري  مجاةة  اإ ارم أو الماخيةةةا  المال،ةة  تةةادام فةةمع حقةةةاري  اإ ونهةةا الشةة كا 

 EGX))متقةةةةةةةةةةص مؤشةةةةةةةةةة   بلاشةةةةةةةةةة كا  المتقةةةةةةةةةةص اإل ا ونةةةةةةةةةة واةةةةةةةةةةى حاةةةةةةةةةةا المماتمةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةع رةةةةةةةةةة ا 
https://sa.investing.com/indices/egx30-historical-dataب متقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص (GRI) 

http://database.globalreporting.orgميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة متقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص مباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ب 
https://www.mubasher.info/countries/eg/companies محاةةتي ححالةة  ال وحةة  حيةةم،  قائمةة ب

أرىمةة  ج القائمةة  اشةةمب و وتامةة  وإشةةارا  ر ةة  ال ةة  أو اسحا،ةةاا فةة  مجةةااالسةةاإلق   الدراتةةا  فةةتء فةةى
ولامتافقة  أو وةدم المتافقة  ب البمةد اسجامةاوىب البمةد البل ةىب إلمةد الحتكمة  ب البمةد اسقايةا  وهى ) أإلما 

 ب حلةث  وفقًا لامق،اه الث عة ازت ا ب ح  حيم، اقائم الا  حمث  ازإلما  المخااد  لالمتام  واى مجمتو  
إفيةاح إلة    3ب )ماتتةطفيةاح إإلة    2ب )أو إفيةاح مةنخده جةداً وةدم وجةت  إفيةاح إلة    1)شل  ي

 .قت  
حال  المحاتي والالكد مع اكامالها ح قام الباحث إلم اجم  قائم  :مرحلة إدخال ومعالجة البيانات)جن( 

ولن   فىك  ش ك  حسجل  أ،انا  حال  اإحيائ  لهاب وكذلا ا إ راا الب،انا ب وإج اء الاوص حلاه
 .(SPSS)ح  ح مل  الب،انا  وحد ي ها ف  الحاتا اال  إلاتاخدام أ ناما الدرات ب و 
 تحليل المحتوى: تحليل نتائج )د(

ممامةة  الثبةةا   اتةةاخدامقةةام الباحةةث إل أواًل: التحقنن  مننه الثبننات والصنندق الننلاتى لمتغيننرات الدراسننة:
وتامة   ةً  مةع لداك ونباخ لأممام   أاغالمحات  لما ل ا  الدرات ب وقد وصد   ونباخب لق،اه عبا  لداكأ

https://sa.investing.com/indices/egx30-historical-data
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 ممةةةةاب   واةةةةى الا حلةةةةا0,616ب 0,795ب 0,679) ب اسجاماة،ةةةة ب والبل ،ةةةة  والحتكمةةةة الخ ةةةة  اسقايةةةةا ي 
ب 0,891 ب0,824) غاةى اليةد  الةةذاحى حلةث أاةنمبةة  أعة م وإالةذ   عبةا  ولنة  الدراتةة ب ازمة يمبة  
 .واى الا حلا  0,784
ارابةةار " " لملنةة  اتةةاخدام حةة  ارابةةار الدةة ز مةةع رةة ا  :األول ضختبننار الفننر ا تحليننل نتننائجثانيننًا: 
مسةات  ممنتية   حلةةةث حةةة  حةةةساب ممنتيةةة  ارابةةةار " " واةةةى أتةةةاه ب One sample t. Testواحةدم

والماتتةةط الحسةةاأى راتةة  لع الماتتةةةط الحةةةساأى لملنةةة  الدللةةةدا واةةةى ممنتيةةة  الدةةة و  أةةة  0,05)أقةة  مةةع 
 :كما ياىناائا كانج الو  ب 1,67) لامجامص ومقداره
دور معلومات التنمية المستدامة فى تفسير عوامل الخطر اختبار "ت" لقياس  (2جدول رقم )

 االقتصادية الخاصة بالصناعة والمنشأة

المتوسط  المتغير
 الحسابى

االنحراف 
 رى المعيا

ق وفر 
 المتوسطات

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 اتجاه التفسير القننرار

 ضعيف متوسط قوى  الداللة المعنوية
V1 1.18 .294 .565- 9.150- .000 دالة    

V2 1.22 .294 .566- 9.231- .000 دالة    
V3 1.38 .486 .290- 2.797- .011 دالة    
V4 1.76 .426 .088 .971 .342 ةغير دال     

V5 1.76 .426 .092 1.018 .320 غير دالة    

V6 1.86 .350 .187 2.512 .020 دالة    

V7 2.24 .526 .570 5.080 .000 دالة    

V8 2.63 .499 .866 8.027 .000 دالة    

V9 1.27 .351 .521- 7.126- .000 دالة    
V10 2.27 .393 .528 6.212 .000 دالة    

V11 2.13 .436 .343 3.547 .002 دالة    

V12 2.04 .535 .334 2.896 .009 دالة    

V13 1.80 .394 .134 1.593 .126 غير دالة    

V14 1.05 .213 .625- 13.740- .000 دالة    
V15 1.18 .351 .530- 7.126- .000 دالة    
V16 1.22 .351 .526- 7.126- .000 دالة    

رية لمعلومات التنمية المستدامة %القدرة التفسي  6.5 50 43.5 

 أب مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  حدسةة  وتامةة  وإشةةارا  ر ةة  ال ةة  أوةة هياضةة  مةةع الجةةدوا 
إلشةةةب   وحدسةةة   %6,5إلشةةةب  قةةةت  أنسةةةب  ) اسقايةةةا ي  الم حب ةةة  إلالحالةةة  اسقايةةةا ي  لايةةةناو  والمنشةةةلم

ح كلةة  مماتمةةا  إلةةى  رلةةا وي جةةص  .%43,5)أنسةةب  إلشةةب  فةةع،ف حدسةة  كمةةا   %50ماتتةةط أنسةةب  )
ب اسقايا ي  الماماق  إلالمنش   راص  ال ىح،  والمب،ما  الحال،ة  والسةاإلق  النتاحىواى  الانم،  المسادام 
غالب،ةة  ولنةة  الدراتةة   ب وأيضةةاً نقةة  المماتمةةا  إلشةةلب اليةةناو  الاةةى حنامةةى إللهةةا المنشةة  إلاإفةةاف  إلةةى 

 ،  ال بل م إلالنسب  لاا ترا  الا نتلتج،  المال، . ل،سج مع المنش   را  الحسات
تفسير عوامل الخطر فى دور معلومات التنمية المستدامة اختبار "ت" لقياس  (3)جدول رقم 

 االقتصادية الخاصة باإلدارة والعامليه
المتوسط  المتغير

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى 

ق وفر 
 المتوسطات

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 التفسير هاتجا القننرار
 ضعيف متوسط قوى  الداللة المعنوية

 V17 1.71 .452 .043 .444 .661 غير دالة    

V18 1.10 .294 .575- -9.187- .000 دالة    
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V19 2.05 .575 .380 3.094 .005 دالة    

V20 2.38 .575 .712 5.806 .000 دالة    

V21 2.38 .486 .710 6.859 .000 دالة    

V22 1.31 .351 .517- 7.126- .000 دالة    

V23 1.22 .294 .566- 9.231- .000 دالة    

% القدرة التفسيرية لمعلومات التنمية المستدامة  28.
5 

28.5 43 

أب مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  حدسةة  وتامةة  وإشةةارا  ر ةة  ال ةة   أوةة هياضةة  مةةع الجةةدوا 
  وحدسةة  إلشةةةب  %28,5إلشةةب  قةةت  أنسةةب  ) ا ي  لةةح ارم والمةةةامالعحالةة  اسقايةةاسقايةةا ي  الم حب ةة  إلال

وجةةت  قيةةتر فةةى  وي جةةص رلةةا إلةةى  .%43أنسةةب  )حدسةة  إلشةةب  فةةع،ف   كمةةا %28,5ماتتةةط أنسةةب  )
رةةارئ المنشةة  ب وفةةى المقاأةة  وجةةت  إفيةةاح المماتمةةا  الاةةى حاماةةق إلالحالةة  اسقايةةا ي  لةةح ارم والمةةامالع 

 ار  المنشة   المامثة  فةى المبافة   وازتةه  المتزوة  واةى   ارم والمامالعكافى إلشلب التفص الما   لح
 ازف ا .

                تفسير فى دور معلومات التنمية المستدامة اختبار "ت" لقياس  (4)جدول رقم 
 عوامل الخطر االجتماعية

أب مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  حدسةة  وتامةة  وإشةةارا  ر ةة  ال ةة   أوةة هياضةة  مةةع الجةةدوا 
حدسة    كمةا %45,5  وحدسة  إلشةب  ماتتةط أنسةب  )%9إلشب  قت  أنسةب  ) حال  اسجاماة، الم حب   إلال

حةتفل  إلمةةه المماتمةةا  إلشةلب مسةةاهم  المنشةة   فةةى  وي جةص رلةةا إلةةى  .%45,5) أنسةةب إلشةب  فةةع،ف 
وحةتفل  المنةاخ اليةحى واامةع  ارة   اسجاماة،ة  لامةامالع أهةاالاما،م،ة  و تي  واليح،  و م و  الب اما الان

  المنش  . إلحج  المضايقا  وشباو  المامالع  ار وفى المقاأ  نق  المماتما  الاى حاماق المنش  ب 
 البيئية تفسير عوامل الخطرفى دور معلومات التنمية المستدامة اختبار "ت" لقياس  (5)جدول رقم 

المتوسط  المتغير
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

ق وفر 
 المتوسطات

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 التفسير اتجاه القننرار

ضننننننننعي متوسط قوى  الداللة المعنوية
 ف

V35 1.95 .722 .282 1.835 .081 غير دالة    

V36 2.33 .471 .665 6.613 .000 دالة    

المتوسط  المتغير
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

ق وفر 
 المتوسطات

قيمة "ت" 
 سوبةالمح

 التفسير اتجاه القننرار
 ضعيف متوسط قوى  الداللة المعنوية

V24 1.95 .653 .282 2.029 .055 غير دالة    

V25 1.18 .294 .567- 9.187- .000 دالة    
V26 1.76 .610 .092 .711 .485 غير دالة    

V27 1.13 .294 .568- 9.103- .000 دالة    
V28 1.22 .294 .563- 9.187- .000 دالة    
V29 2.00 .436 .330 3.547 .002 دالة    

V30 1.14 .351 .534- 7.126- .000 دالة    
V31 1.48 .499 .193- 1.810- .085 غير دالة    
V32 2.19 .393 .520 6.212 .000 دالة    

V33 2.05 .375 .380 4.747 .000 دالة    

V34 2.38 .486 .712 6.879 .000 دالة    

% القدرة التفسيرية لمعلومات التنمية المستدامة  9 45.5 45.5 
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V37 1.34 .713 .333- 2.192- .040 دالة    
V38 1.14 .351 .534- 7.126- .000 دالة    
V39 2.14 .467 .475 4.771 .000 دالة    

V40 2.29 .547 .615 5.274 .000 دالة    

% تدامةالقدرة التفسيرية لمعلومات التنمية المس  16.6 50 33.4 

أب مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  حدسةة  وتامةة  وإشةةارا  ر ةة  ال ةة  الم حب ةة  أوةة ه ياضةة  مةةع الجةةدوا 
أنسةةةةب  حدسةةة  إلشةةةب  فةةةع،ف   كمةةةا %50  وحدسةةة  إلشةةةب  ماتتةةةةط أنسةةةب  )%16,6إلشةةةب  قةةةت  أنسةةةب  ) بل ةةة إلال
وال،ةة ب ممةةا يةةدفمها إلةةى اإفيةةاح وةةع  أب غالب،ةة  ولنةة  الدراتةة  را  حساتةة،  أل ،ةة  وي جةةص رلةةا إلةةى  .33,4%)

وفةةى المقاأةة  نقةة  المماتمةةا  الاةةى  الجهةةت  الاةةى حبةةذلها لحمايةة  البل ةة  ومةةد  الا امهةةا إلةةالقتانلع وازنإمةة  البل ،ةة ب
 متيضا  المد وف  واى المنش  . االالشباو  و حج  حاماق إلالم ق  مص المم ء والمتر يع و 

 معلومات التنمية المستدامة فى تفسير عوامل الخطر  المتعلقة بالحوكمة دوراختبار "ت" لقياس  (6)جدول رقم 

المتوسط  المتغير
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

ق وفر 
 المتوسطات

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 اتجاه التفسير القننرار

 ضعيف متوسط قوى  الداللة المعنوية
V41 2.86 .351 1.194 15.939 .000 دالة    

V42 1.14 .351 .534- 7.126- .000 دالة    
V43 2.62 .486 .950 9.174 .000 دالة    

V44 2.57 .495 .902 8.552 .000 دالة    

V45 2.71 .452 1.045 10.848 .000 دالة    

V46 2.62 .486 .948 9.153 .000 دالة    

V47 1.24 .426 .430- 4.738- .000 دالة    
V48 1.67 .471 .003- .026- .979 غير دالة    

V49 2.76 .426 1.092 12.030 .000 دالة    

V50 2.86 .351 1.194 15.939 .000 دالة    

V51 1.09 .294 .579- 9.231- .000 دالة    
V52 2.82 .395 1.148 13.642 .000 دالة    

V53 2.91 .294 1.239 19.752 .000 دالة    

V54 2.91 .294 1.239 19.752 .000 دالة    

V55 2.82 .395 1.148 13.642 .000 دالة    

V56 1.14 .351 .534- 7.126- .000 دالة    

 25 6.5 68.5  % القدرة التفسيرية لمعلومات التنمية المستدامة

 أب مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  حدسةة  وتامةة  وإشةةارا  ر ةة  ال ةة  أوةة هياضةة  مةةع الجةةدوا 
حدسة  إلشةب    كمةا %6,5  وحدسة  إلشةب  ماتتةط أنسةب  )%68,5إلشةب  قةت  أنسةب  )تكم  الم حب   إلالح

أب مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  حمبةة  وىشةةب  كبلةة  فةةتاإلط  وي جةةص رلةةا إلةةى  .%25أنسةةب  )فةةع،ف 
إلشلب حمةام   اإ ارم واةى أتةه  المنشة م والسة،  م واةى أنشة   المنشةلم ومةد  اتةاق ا  وآل،ا  الحتكم 

ب إلاإفةاف  مع ر ا اإفياح وع ل،ب  مجا  اإ ارم والا لة ا  الاةى ح ة أ وا،ة  ا  اإ ارمأوضاء مج
إلةإج اءا  ومة  فى المماتما  الاى حاماةق إلشب  كبل   ور لجاب الم اجم ب وفى المقاأ  هناث نق  إلى 

 . إل  نإام ال قاإل  الدارا،  وحيح،  نقاط الضم  المتجت م

 كما يلى: ويمكه تلخيص النتائج السابقة 
 
 العوامل

المتوسط  اتجاه التفسير
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
المعيارى 
 المرجح

األثر على 
 سلبى متوسط قوى  نتيجة الفرض
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خطنننر المرتبطنننة بالحالنننة العوامنننل وإشنننارات 
 االقتصادية للصناعة والمنشأة. 

 مواف  0.395 1.70 43.5 50 6.5

ة عوامنننل وإشنننارات الخطنننر المرتبطنننة بالحالننن
 لإلدارة والعامليه. االقتصادية

 مواف  0.432 1.72 43 28.5 28.5

 مواف  0.425 1.68 45.5 45.5 9 خطر االجتماعية.العوامل وإشارات 
 مواف  0.545 1.82 33.4 50 16.6 خطر البيئية.العوامل وإشارات 

 مواف  0.394 2.30 25 6.5 68.5 عوامل وإشارات الخطر المرتبطة بالحوكمة.
يسةةاود محاةةت  مماتمةةا  ياضةة  صةةح  الدةة ز ازوا الةةذ  يةةن  واةةى: " ،ى ضننوء ماسننب وفنن

 ".ال   أو الادل،  ر    اإفياح ونها فى حدسل  وتام  الاى يا تادام ومؤش ا  أ اء اإ
 ونتائج الدراسة الميدانية:تصميم  6/2/3

وىمةةد م اجمةة  ، انةا قائمة  استاقيةاء أتصةدها إحةد  از وا  ال ئ،سة  فة  حجم،ةص الب، ح  ارا،ار
 باستاقيةاء وحقلة،  مخةاط  الم اجمة ب حة  حيةم،  قائمةة  تةادام اإطةار المدةال،مى الخةا  أاقةاري  اإ

وجهةةةج إلةةةى المةةة اجملع فةةة  مباحةةةا  وقةةةدالمتفةةةتعب  ح  ةةة  مجةةةةاس الاةةةى شةةةماج وةةةد ًا مةةةع ازتةةة ا  و 
مةتافقاه  واةى  مةةد  لمم فة اتةبا ب الم اجم  الخاصة ب والمة اجملع فةة  الجهةةاز الم كةة ي لامحالمحاتب  و 

 واةةى مماتمةةا  الانم،ةة  المسةةادام  ونةةد م اقبةةى الحسةةاإلا  اوامةةا الهامةة  واةةى  رجةة   إلمةةه المتامةة حةةلعل  
 .الهام لاقتائ  المال، حقل،  مخاط  الاح يف 

 مجتمع وعينة الدراسة:)أ( 
ا المحاتةب  والم اجمة  مباحةإلالدراتة  فةى المة اجملع الخةارجللع تةتاء المةامالع  يامثة  مجامةص   

 رةةارجى م اجةةص 100مبتنةة  مةةع وشةةتائ،  وحةة  ارا،ةةار ولنةة   بالجهةةاز الم كةة   لامحاتةةبا  الميةة   أو 
إلالجهةةةةاز الم كةةةةة   م اجةةةةص يممةةةة   50ب يممةةةة  إلمباحةةةةا المحاتةةةةةب  والم اجمةةةة  م اجةةةةص 50مقسةةةةم  إلةةةةى )

هةة  لمضةةمتب ازتةة ا ب  ب وحةة  ومةة  مقاأاةة  شخيةة،  مةةص إلمةةه مدةة  ا  الملنةة  لاالكةةد مةةع حدهملامحاتةةبا 
 لع حاةةتاف  لةةديه  الخبةة م والمم فةة اواقةةا ًا إلةةلب هةةؤسء المةة اجم الدراتةة  ارا،ةةار مجامةةص وولنةة وي جةةص أتةةباب 

المهن،ةة  ال اس،ةةة  إلاسفةةةاف  إلةةةى قةةدرحه  واةةةى إحخةةةار القةةة ارا  الماماقةة  أاقلةةة،  مخةةةاط  الم اجمةةة  وإجةةة اءا  
 متاجهاها إلشب  تا، . 

 
 البيانات: مرحلة إدخال ومعالجة( ب)

كامالهةةةةا وصةةةة حلاها إ رةةةةاا الب،انةةةةا  إلاالكةةةةد مةةةةع  تةةةةاب،اباإ اتةةةةامارا قةةةةام الباحةةةةث إلم اجمةةةة   
 دالاةةى س حاةةتاف  أهةةا الشةة وط ال زمةة ب عةة  قةةام أا تيةة تةةامارا تةةابما  اسإحلةةث حةة   بوالاحالةة  اإحيةةائى

 . (SPSS))ح مل   الما ل ا  والب،انا  ع  حد ي ها إلالحاتا االى وفقًا لب ناما 
 ويتف  الجدوا الاالى اتاجاإلا  مد  ا  ولن  الدرات  واى النحت الاالى:

  الدراسةمفردات عينة  استجابات( 7)جدول رقم 
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 الدراسة عينة

 

 استمارات 
 مرسلة

  استمارات
 واردة

 استمارات
 مستبعدة

 استمارات
 صحيحة

 % عدد % عدد % عدد عدد
 90 34 10 4 76 38 50  لمحاسباتل مراقبى الحسابات بالجهام المركزى 

 88 35 12 5 80 40 50 والمراجعة محاسبةالمكات  بمراقبى الحسابات 
 89 69 11 9 78 78 100 إجمالى العينة

 :الدراسةية توميع بيانات اعتدال اختبار (جن)
جةةا لاحديةةد نةةتع ازتةةاللا اإحيةةائ،  الاحالا،ةة  التا ال ب،مةة  صارابةةار الاتزيةةإلممةة  الباحةةث قةةام 
لاحديةةد مةةد  حةةتاف  شةة ط   Kolmogorov – Smirnov Testحةة  اتةةاخدام ارابةةار ب لةةذلااتةاخدامها

 :ياى كما اكانج الناائب و  ب،م ال اتزيصالحابص  هااسوادال،  فى الب،انا ب أ  أن
 لدراسةااختبار كلومجروف سميرنوف لقياس اعتدالية توميع بيانات  (8جدول رقم )

 
 المتغير

المتوسط 
 بىالحسا

االنحراف 
 المعيارى 

اختبار كلومجروف 
 سميرنوف

 الداللة القيمة
 دالة 3,499 0,695 3,75 ستدامةاإل معلوماتتضميه احتياجات أصحاب المصلحة فى 
 دالة 1,931 0,737 3,99 ستدامةاإل معلوماتتوافر األامية النسبية فى 

 غير دالة 0,931 0,404 4,07 ستدامةاإل معلوماتتوكيد 
 دالة 2,097 0,71 4,1 ستدامةاإل معلوماتلزامية إ

 ما ياى:أو ه ياض  مع الجدوا           
فة ز المةدم  ممةا يمنةى قبةتا 0,05وع نسب   تادام اإ مماتما أاتكلد  ي  ا  مسات  ممنتي  الخا  -

 .حتاف  ش ط اسوادال، حابص الاتزيص ال ب،مىب وىالاالى  القائ  إللب أ،انا  هذا الما ل 
حضةةةملع احا،اجةةةا  أصةةةحاب بةةة  مةةةع )الخةةةا  إل تةةةم نتف ارابةةةار كتلمجةةةتروفيقةةة  مسةةةات  ممنتيةةة   -

مماتمةةةا  ب إل ام،ةةة  تةةةادام اإمماتمةةةا  ب حةةةتاف  ازهم،ةةة  النسةةةب،  فةةةى تةةةادام اإمماتمةةةا  الميةةةاح  فةةةى 
 ممةةا يمنةةى رفةةه فةة ز المةةدم وقبةةتا الدةة ز البةةدي  القائةة  إلةةلب أ،انةةا  هةةذه 0,05وةةع نسةةب    تةةادام اإ

مدة  م فةلكث   فإنة   30) ا الما لة   ول ع نإة ًا ل بة  حجة  الملنة  لهةذه الما ل ا  س حابص الاتزيص ال ب،مىب
يمبع القتا إلةلب أ،انةا  الما لة  حةؤؤا إلةى الاتزيةص ال ب،مةى ورلةا وفقةًا لنإ ية  النهاية  الم ك ية ب وىالاةالى 

 .حتاف  ش ط اسوادال،  فى الب،انا 
 الميدانية: ةالدراس تحليل نتائج( د)

ممامةةة  الثبةةةا   اتةةةاخدامقةةةام الباحةةةث إل أواًل: التحقننن  منننه الثبنننات والصننندق النننلاتى لمتغينننرات الدراسنننة:
جمةالى لداك ونبةاخ إأب ممامة  أ المحاةت  لما لة ا  الدراتة ب وقةد حبةلعوصةد  لداك ونبةاخب لق،ةاه عبةا  أ

ى اليةةد  الةةذاحى اةةنمبةة  أعةة م وإالةةذ   عبةةا  ولنةة  الدراتةة ب ازمةة يمبةة   ممةةاب 0,697 غاةةأ الما لةة ا 
 . 0,834) غاحلث أ
 :ضو الفر اختبار تحليل نتائج ًا: يثان
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 ح  ارابار الد ز مع ر ا ازتاللا اإحيائ،  الاال، : :الثانىالفرض تحليل نتائج اختبار  -
المتافقةة  حشةةل  إلةةى  الدراتةة  اةةىمدةة  ا  ولن احجاهةةا أب الناةةائا  ألهةة   أسننلوب اإلحصنناء الوصننفى:. 1
 ىالماتتةط الحسةاأ ث كةابحلة بتةادام اإمماتمةا  حضملع احا،اجا  أصحاب المياح  فى أهم،   ىاو

   واى الا حلا.0,719ب0,676) رهمع،اري قدانح اف ىو ب واى الا حلا  3,80ب 3,71) الدرات  اىلملن
 :كما ياىناائا كانج الو  :  One sample t.Testاختبار "ت" لعينة واحدة. 2

 تضميه احتياجات أصحاب المصلحة  أاميةختبار "ت" لقياس مدى الموافقة على ا (9)جدول رقم 
 ستدامةاإل معلوماتفى 

 المتغير
عينة 
 الدراسة

المتوسط 
 الحسابى

 نحرافاال 
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

تضننننميه احتياجننننات أصننننحاب  أاميننننة
 .ةستداماإلمعلومات المصلحة فى 

  دالة 0,013 2,64 0,676 3,71 جهام
  دالة 0,002 3,28 0,719 3,80 مكت 

را   سلةةة  إحيةةةائ،  أةةةلع احجاهةةةا   ممنتيةةة  تجةةةد ارا فةةةا حأنةةة  أوةةة ه ياضةةة  مةةةع الجةةةدوا و   
حضةةملع احا،اجةةا  أصةةحاب أهم،ةة  مجامةةص الدراتةة  إلشةةلب المتافقةة  واةةى   الدراتةة  و المسةةاجلبلع فةةى ولنةة
 ب ممةا يةدا واةى رفةه فة ز 0,05وند مسات  ممنتية  أقة  مةع )ورلا ب تادام اإالمياح  فى حقاري  

  واى مق،ةاه ل،بة   الخماتةى وقبةتا الدة ز 3,4الدرات  أاغ ) لملن المدم القائ  إللب الماتتط الحساأى 
 حضةملعأهم،ة  المتافقة  واةى  يمنةى مما ب 3,4الدرات  أق  مع ) لملن البدي  القائ  إللب الماتتط الحساأى 

  .تادام احا،اجا  أصحاب المياح  فى حقاري  اإ
  :وكانج الناائا كما ياى: عينتيه مستقلتيهاختبار ت ل. 3

 الدراسة  تىاختبار "ت" لقياس معنوية الفروق بيه عين (10)جدول رقم 
 
 عينة  المتغير

 الدراسة
المتوسط 
 الحسابى

 نحرافاال 
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
توى مس

 المعنوية
 الداللة

تضننننننميه احتياجننننننات أصننننننحاب  أاميننننننة 
 .ستدامةاإل معلوماتالمصلحة فى 

 غير دالة 0,577 0,560- 0,676 3,71 جهام
 0,719 3,80 مكت 

را   سلةة  إحيةةائ،  أةةلع احجاهةةةا  ممنتيةةة  أنةة  س حتجةةد ارا فةةا   أوةةة هياضةة  مةةع الجةةدوا و 
مماتمةةا  حضةةملع احا،اجةةا  أصةةحاب الميةةاح  فةةى لهم،ةة  إلاةةق الدراتةة  س،مةةا يام اةةىالمسةةاجلبلع فةةى ولن

 . 0,05وند مسات  ممنتي  أكب  مع )  0,560-ورلا إلق،م    ) بتادام اإ
يسنهم تضنميه " :الةذ  يةن  واةى الثةانى الدة ز قبتاث إلى ح  الباايخ بوفى فتء ما تبق 

حسنابات عليهننا عنند تقيننيم فننى اعتمناد مراقبننى ال سنتدامةاإل معلومنناتاحتياجنات أصنحاب المصننلحة فنى 
 ".الهام للقوائم الماليةمخاطر التحريف 

 ح  ارابار الد ز مع ر ا ازتاللا اإحيائ،  الاال، : :الثالثالفرض تحليل نتائج اختبار  -
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المتافقة  حشةل  إلةى  الدراتة  اةىمدة  ا  ولن احجاهةا أب وألهة   الناةائا  أسلوب اإلحصناء الوصنفى:. 1
 الدراتةة   لملنةة ث كةةاب الماتتةةط الحسةةاأ حلةة بتةةادام اإمماتمةةا  هم،ةة  النسةةب،  فةةى ازحةةتاف  أهم،ةة   ىاةةو
   واى الا حلا.0,747ب 0,736) رهمع،اري قدانح اف ىو ب   واى الا حلا4,03ب3,94)
 :كما ياىناائا كانج الو  :  One sample t.Testاختبار "ت" لعينة واحدة. 2

    مية النسبية فى األا أامية توافرافقة على المو مدى اختبار "ت" لقياس  (11)جدول رقم 
 ستدامةاإل معلومات

 المتغير
عينة 
 الدراسة

المتوسط 
 الحسابى

 نحرافاال 
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 المعنوية

 الداللة

األامينننة النسنننبية فنننى  أامينننة تنننوافر 
 .ستدامةاإل معلومات

  ةدال 0,000 4,287 0,736 3,94 جهام
  دالة 0,000 4,978 0,747 4,03 مكت 

را   سلةةة  إحيةةةائ،  أةةةلع احجاهةةةا   ممنتيةةة  تجةةةد ارا فةةةا حأنةةة  أوةةة ه ياضةةة  مةةةع الجةةةدوا و   
ازهم،ةةة  النسةةةب،  فةةةى حةةةتاف  أهم،ةةة  مجامةةةص الدراتةةة  إلشةةةلب المتافقةةة  واةةةى   الدراتةةة  و المسةةةاجلبلع فةةةى ولنةةة

 ب ممةةا يةةدا واةةى رفةةه فةة ز المةةدم 0,001ع )ونةةد مسةةات  ممنتيةة  أقةة  مةةورلةةا ب تةةادام اإمماتمةةا  
  واةةةى مق،ةةةاه ل،بةةة   الخماتةةةى وقبةةةتا الدةةة ز 3,4الدراتةةة  أاةةةغ ) لملنةةة القائةةة  إلةةةلب الماتتةةةط الحسةةةاأى 

حةةتاف  أهم،ة  المتافقة  واةى  يمنةى ممةةا ب 3,4الدراتة  أقة  مةع ) لملنة البةدي  القائة  إلةلب الماتتةط الحسةةاأى 
  .تادام اإمماتما  ازهم،  النسب،  فى 

  :كانج الناائا كما ياىو : عينتيه مستقلتيهاختبار ت ل. 3
 الدراسة  تىاختبار "ت" لقياس معنوية الفروق بيه عين (12)جدول رقم 

 
 عينة  المتغير

 الدراسة
المتوسط 
 الحسابى

 نحرافاال 
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

 معلومناتالنسنبية فنى األامينة  أامية توافر 
 .ستدامةاإل

 غير دالة 0,626 0,489- 0,736 3,94 جهام
 0,747 4,03 مكت 

را   سلةة  إحيةةائ،  أةةلع احجاهةةةا  ممنتيةةة  أنةة  س حتجةةد ارا فةةا  أوةةة ه ياضةة  مةةع الجةةدوا و 
ورلةةا  بم تةادااإمماتمةا  ازهم،ة  النسةب،  فةةى لهم،ةة  حةتاف  إلالدراتةة  س،مةا ياماةق  اةىالمسةاجلبلع فةى ولن

 . 0,05وند مسات  ممنتي  أكب  مع )  0,489-إلق،م    )
"يسننهم تننوافر  :الةذ  يةةن  واةةى الثالةةث الدةة ز قبةةتاث إلةةى حة  البااةةيخ بوفةى فةةتء مةةا تةةبق 

فننى اعتمنناد مراقبننى الحسنننابات عليهننا عننند تقيننيم مخننناطر  سنننتدامةاإل معلومنناتاألاميننة النسننبية فننى 
 ".الهام للقوائم الماليةالتحريف 

 ح  ارابار الد ز مع ر ا ازتاللا اإحيائ،  الاال، : :الرابعالفرض حليل نتائج اختبار ت -
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المتافقة  حشةل  إلةى  الدراتة  اةىمدة  ا  ولن احجاهةا أب وألهة   الناةائا  أسلوب اإلحصناء الوصنفى:. 1
  4,03ب 3,97) الدراتةةة  اةةةىلملن الماتتةةةط الحسةةةاأ  ث كةةةابحلةةة بتةةةادام اإمماتمةةةا  حتكلةةةد أهم،ةةة   ىاةةةو

   واى الا حلا.0,394ب 0,334) رهمع،اري قدانح اف ىو ب واى الا حلا
 :كما ياىناائا كانج الو  :  One sample t. Testاختبار "ت" لعينة واحدة. 2

 ستدامةاإل معلوماتتوكيد  أاميةاختبار "ت" لقياس مدى الموافقة على  (13)جدول رقم 

 المتغير
عينة 
 الدراسة

المتوسط 
 الحسابى

 حرافناال 
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

 معلومننننننننننناتتوكيننننننننننند  أامينننننننننننة 
 .ستدامةاإل

  دالة 0,000 4,940 0,334 3,97 جهام
  دالة 0,000 6,234 0,394 4,03 مكت 

را   سلةةة  إحيةةةائ،  أةةةلع احجاهةةةا   ممنتيةةة  تجةةةد ارا فةةةا حأنةةة  أوةةة ه ياضةةة  مةةةع الجةةةدوا و  
ورلةا ب تةادام اإمماتما  حتكلد أهم،  مجامص الدرات  إلشلب المتافق  واى   الدرات  و اجلبلع فى ولنالمس

 ب ممةا يةدا واةى رفةه فة ز المةدم القائة  إلةلب الماتتةط الحسةاأى 0,001وند مسات  ممنتية  أقة  مةع )
الماتتةةةةط   واةةةةى مق،ةةةةاه ل،بةةةة   الخماتةةةةى وقبةةةةتا الدةةةة ز البةةةةدي  القائةةةة  إلةةةةلب 3,4الدراتةةةة  أاةةةةغ ) لملنةةة 

  .تادام اإمماتما  حتكلد أهم،  المتافق  واى  يمنى مما ب 3,4الدرات  أق  مع ) لملن الحساأى 
  :وكانج الناائا كما ياى: عينتيه مستقلتيهت ل اختبار. 3

 الدراسة  تىاختبار "ت" لقياس معنوية الفروق بيه عين (14)جدول رقم 
 
 عينة  المتغير

 الدراسة
المتوسط 
 الحسابى

 نحرافال ا
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

 غير دالة 0,484  0,703- 0,334 3,97 جهام .ستدامةاإل معلوماتتوكيد  أامية 
 0,394 4,03 مكت 

ع را   سلة  إحيةائ،  أةلع احجاهةا  المسةاجلبلممنتي  أن  س حتجد ارا فا  أو ه ياض  مع الجدوا و 
ونةةةد مسةةةات    0,703-)  ورلةةةا إلق،مةةة     بتةةةادام اإمماتمةةةا  حتكلةةةد إللهم،ةةة  الدراتةةة  س،مةةةا ياماةةةق  اةةةىفةةةى ولن

يسنهم " :الةذ  يةن  واةى ال اإلص الد ز قبتاث إلى ح  الباايخ بوفى فتء ما تبق . 0,05ممنتي  أكب  مع )
 عننند تقينيم مخناطر التحرينف الهننامالمسنتقل لمعلومنات اإلسنتدامة فننى اعتمناد مراقبنى الحسنابات عليهنا  التوكيند

 للقوائم المالية".

 ح  ارابار الد ز مع ر ا ازتاللا اإحيائ،  الاال، : :الخامسالفرض تحليل نتائج اختبار 
أهم،ة   ىاةالمتافقة  وحشل  إلى  الدرات   مد  ا  ولن احجاها أب وأله   الناائا  أسلوب اإلحصاء الوصفى:. 1

انح اف ورلا إلةب واى الا حلا  4,2ب 4) الدرات  اىلملن ث كاب الماتتط الحساأ حل ب تاداماإمماتما  إل ام،  
   واى الا حلا.0,759ب 0,651) رهمع،اري قد

 :كما ياىناائا كانج الو  :  One sample t. Testاختبار "ت" لعينة واحدة. 2
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 ستدامةاإل معلوماتإلزامية  أاميةاختبار "ت" لقياس مدى الموافقة على  (15)جدول رقم 

 المتغير
عينة 
 الدراسة

المتوسط 
 الحسابى

 نحرافاال 
قيمة "ت"  المعيارى  

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

  دالة 0,000 4,940 0,651 4 جهام .ستدامةاإل معلوماتإلزامية  أامية 
  دالة 0,000 6,234 0,759 4,2 مكت 

را   سل  إحيائ،  ألع احجاها  المساجلبلع فى  ممنتي  د ارا فا تجحأن   أو هياض  مع الجدوا و   
ونةد مسةات  ممنتيةة  ورلةا ب تةادام اإمماتمةا  إل ام،ة  أهم،ةة  مجامةص الدراتة  إلشةلب المتافقة  واةى   الدراتة  و ولنة

واةى   3,4الدراتة  أاةغ ) لملنة  ب مما يدا واى رفه ف ز المدم القائ  إللب الماتتط الحساأى 0,001أق  مع )
 ممةةا ب 3,4الدراتةة  أقةة  مةةع ) لملنةة مق،ةةاه ل،بةة   الخماتةةى وقبةةتا الدةة ز البةةدي  القائةة  إلةةلب الماتتةةط الحسةةاأى 

  .تادام اإمماتما  إل ام،  أهم،  المتافق  واى  يمنى

  :وكانج الناائا كما ياى: عينتيه مستقلتيهاختبار ت ل. 3
 الدراسة  تىعين اختبار "ت" لقياس معنوية الفروق بيه (16)جدول رقم 

 
 عينة  المتغير

 الدراسة
المتوسط 
 الحسابى

 نحرافاال 
قيمة "ت"  المعيارى 

 المحسوبة

 القننرار
مستوى 
 الداللة المعنوية

 غير دالة 0,245  1,173- 0,651 4 جهام .ستدامةاإل معلوماتإلزامية  أامية 
 0,759 4,2 مكت 

را   سلةة  إحيةةائ،  أةةلع احجاهةةةا  ممنتيةةة  را فةةا  أنةة  س حتجةةد اأوةةة ه ياضةة  مةةع الجةةدوا و 
          ورلةةةةةا إلق،مةةةةة    بتةةةةةادام اإمماتمةةةةةا  إل ام،ةةةةة  لهم،ةةةةة  إلالدراتةةةةة  س،مةةةةةا ياماةةةةةق  اةةةةةىالمسةةةةةاجلبلع فةةةةةى ولن

 . 0,05وند مسات  ممنتي  أكب  مع )  1,173-)

"يسننهم  :الةةذ  يةةن  واةةى الخةةام  الدةة ز قبةةتاث إلةةى حةة  البااةةيخ بوفننى ضننوء مننا سننب  
الهننام فننى اعتمنناد مراقبننى الحسننابات عليهننا عننند تقيننيم مخنناطر التحريننف  سننتدامةاإل معلومنناتاميننة إلز 

 ".للقوائم المالية

 .مجاالت البحث المقترحةالقسم السابع: النتائج والتوصيات و 
 وهى: هام حتص  البحث لمدم ناائا  :النتائج 7/1
شةة ا  ر ةة  ال ةة  أو الاةةدل، ب ورلةةا مةةع حسةةاه  مماتمةةا  استةةادام  فةةى إو ةةاء إشةةارا  لمتامةة  ومؤ  -

رةةة ا حةةةتفل  إطةةةار شةةةام  لاجتانةةةا اسجاماة،ةةة  والبل ،ةةة  والحتكمةةة  إلاإفةةةاف  إلةةةى الجانةةةا اسقايةةةا   
 لامنشلم.
يةةةةؤع  حضةةةةملع احا،اجةةةةا  أصةةةةحاب الميةةةةاح  فةةةةى مماتمةةةةا  استةةةةادام  واةةةةى  رجةةةة  اوامةةةةا  م اقبةةةةى  -

 مخاط  الاح يف الهام لاقتائ  المال، . الحساإلا  والها فى حدسل  وتام  الخ   وند حقل، 
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يةةؤع  حةةتاف  ازهم،ةة  النسةةب،  فةةى مماتمةةا  استةةادام  واةةى  رجةة  اوامةةا  م اقبةةى الحسةةاإلا  والهةةا فةةى  -
 . حدسل  وتام  الخ   وند حقل،  مخاط  الاح يف الهام لاقتائ  المال، 

  والهةا فةى حدسةل  وتامة  الخ ة  يؤع  حتكلةد مماتمةا  استةادام  واةى  رجة  اوامةا  م اقبةى الحسةاإلا -
 .وند حقل،  مخاط  الاح يف الهام لاقتائ  المال، 

يؤع  إل ام،  مماتما  استادام  واى  رجة  اوامةا  م اقبةى الحسةاإلا  والهةا فةى حدسةل  وتامة  الخ ة   -
 .وند حقل،  مخاط  الاح يف الهام لاقتائ  المال، 

 يتصى الباحث إلما ياى:: التوصيات 7/2
س،ةةام الجهةةا  والهل ةةا  المهن،ةة  والانإ،م،ةة  فةةى ميةة  إلإصةةدار حشةة يص محاتةةبى إلةةإل ام المنشةة   م فةة ور  -

تةةا طب،مةة  وفةةص نمةةترئ مع،ةةار  لحفيةةاح إلحلةةث ينامةةع رةة ا ب اإتةةادام  إلاإفيةةاح وةةع مماتمةةا 
قلةد وشة ا أوماا المنش   المخااد ب وأيضًا س،ام الهل   المام  لا قاإل  المال،  إلإج اء حمدي   واى قتاود 

إتةادام  الخاصة  أهةا حق ية  مسةاق  لمماتمةا  ا ازورا  المال،  إلحلث حاضةمع الامةدي   حةتفل  المنشة  
 . ميحتى  أاق ي  حتكلد مص القتائ  المال،  السنتي 

لاةةةتفل  ردمةةة  الاتكلةةةد مع،ةةةار إلإصةةةدار فةةة ورم س،ةةةام الجهةةةا  والهل ةةةا  المهن،ةةة  والانإ،م،ةةة  فةةةى ميةةة   -
 إلما يحسع مع س،ماها ومندماها لماخذ  الق ارا . اإتادام  ما ممات إلشلب مساق  ال
 :وحشم  ما ياى مجاالت البحث المقترحة: 7/3
لاشة كا  المقلةدم  واى مسات  الاحدظ المحاتبى تادام اإمماتما   رات  حج يب،  زع  اإفياح وع  -

 .فى البترص  المي ي 
   الاحالا،  لاحسلع جت م الم اجم  الخارج، .فى حدمل  وم  اإج اءا تادام  ور حقاري  اإ -
واةةةى حةةةدة،  ريةةةائ  ومحةةةد ا  الشةةةا المهنةةةى إلشةةةلب ال ةةة   تةةةادام س،ةةةاه حةةةلعل  جةةةت م حقةةةاري  اإ -

 والادل،  فى القتائ  المال، .
 وحقدي  ازهم،  النسب،  لمخاط  الم اجم . تادام س،اه الم ق  ألع جت م حقاري  اإ -
 واى قتم الم ق  الاداوف،  ألع الممل  والم اجص. تادام ي  اإس،اه حلعل  جت م حقار  -
 وحقدي  مخاط  ازوماا الم حب   إلممل  الم اجم . تادام س،اه الم ق  ألع جت م حقاري  اإ -
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 مراجع البحث
 المراجع العربية: .1
جةةت م  أعةة  ممارتةة  م اقةةا الحسةةاإلا  لاشةةا المهنةةى واةةىب  م2017) نجةةت  محمةةت  أحمةةد بأأةةت جبةة  -

ب كا،ةة  ة المحاسننبة والمراجعننةلننمج راتةة  حج يب،ةة ب  -واةةى الاح يدةةا  الجته يةة  إلةةالقتائ  المال،ةة  حبمةة 
 .268 -233ب     2 المد  ب5المجاد  الاجارمب جامم  أنى تتيفب

فة  ح شةلد  تةادام ب نمةترئ محاتةب  لحفيةاح اسرا،ةاري وةع حقةاري  اإ م2016) فا  رنةتب آ ، بلإأ ا  -
 جامم  المنيترم.ب ب كا،  الاجارمرسالة ماجستير رات  ح ب،ق، ب  -ارق ار استاثم

 راتةةة  إراباريةةة  إتةةةاخدام الشةةةببا  الميةةةب،  لا ةةةتي   ور م اقةةةا ب  م2012)أرتةةةانلتهب أةةةدر نب،ةةة   -
 كناء األعمنال  المؤتمر العلمي السننوي الحنادي عشنر بفى الاق ي  وع القتائ  المال،  المضةاا  الحساإلا 
 .129-113ب     جامم  ال ياتن  ازر ن، . كا،  اسقايا  والماتم اإ اري  بعرفةواقتصاد الم

 .تادام الةمقةلةدم وع أ اء اإ الدلةلة  استاة شةا ي إفةياح الشة كةا ب  م2016) البترصةة  المةية يةةةة  -
اخدام إشةةارا  ب ححسةةلع فمال،ةة  الم اجمةة  فةة  كشةة  اسحا،ةةاا المةةالى إلاتةة م2012) زينةةا أتةةمدب أتةةمد -

 .جامم  القاه م بكا،  الاجارم بماجستيررسالة  بر   الم اجم 
والخ ةةل  المسةةؤول،  المهن،ةة  لمةةدقق  الحسةةاإلا  فةة  اكاشةةاف ال ةة ب  م2012) شةةل يع ميةة دىالحاةةتب  -

 .إت م، الجامم  ا بكا،  الاجارم برسالة ماجستير ف  القتائ  المال، ب
فةةى لةة   واةةى س،مةة  الشةة ك  تةةادام ب أعةة  الم اجمةة  الدارا،ةة  لح م2015)السةةلدب محمةةد فةةتز  محمةةد  -

ب كا،ة  الاجةارمب جاممة  رسنالة دكتنوراه رات  ملدان،  وحج يب، ب  اسفياح وع وىدائ  اتنا   وريها كتل،د 
 استبندري .

 ة  لاخ المتامة  المةؤع م فة  حقلة،  الم اجةص الخةارج ب  م2002)لق يق يب وبد ال ن  وبد الحملد راج  ا -
ب كا،ة  اسقايةا  واإ ارمب قسة  رسالة ماجسنتير ب رات  ملدان،ة -الحام  زغ از حخ ،ط وما،  الم اجم 

 .المحاتب ب جامم  الماا وبد الم ي 
ح ب،ق،  واةى  ازهم،  النسب،  لمتام  مخاط  غ  اإ ارم  رات ب  م2008)أك م محمد وا   بالتشا  -

كا،ةة   بالمننؤتمر العلمنني األول لشننباب البنناحثيه بالميةةدر  ال،من،ةة م اجمةة  الحسةةاإلا  فةة  الجمهتريةة 
 .157-99ب     جامم  أتلتط بالاجارم

مجلنننة االقتصننناد ححالةةة  المخةةةاط  و ورهةةةا فةةةى حخ ةةة،ط وما،ةةة  الم اجمةةة ب ،  م2017) حهةةةام ب أشةةة ف -
 .23-20ب     664 ب المد والمحاسبة

الميةة  الةةذهن  لد يةةق الم اجمةة  فةة   ب الةةدور الادةةاوا  لجاسةةا  م2013)حسةةعب أمةةان  هاشةة  السةةلد  -
المةد   بب كا،ة  الاجةارمب جاممة  وةلع شةم المجلنة العلمينة لزقتصناد والتجنارةالدارا،ة ب  حقلة،  نإة  ال قاإلة 

 .490-399   ب 4
: ححد جديةد لمهنة  الم اجمة   تادام ب فح  وحقل،  حقاري  اإ م2016)حسعب  ينا زيع الماأديع تملد  -

 ب كا،  الاجارمب جامم  وةلع شةم ب، مجلة الفكر المحاسبييل  الم اجم  الم حب  الخارج،  فى فتء مما
 .1024 -973ب     2 المد ب 20 المجاد
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ب اتةةةةاخدام إشةةةةارا  ر ةةةة  الم اجمةةةة  فةةةة  ححسةةةةلع فمال،ةةةة  الم اجمةةةة   م2017)  رغةةةةامب مةةةةاه  متتةةةةى -
ب المجاةد قتصنادية واإلدارينةللدراسنات اال الجامعنة االسنزمية مجلنة باسحا،ةاا المةال  الخارج،  فة  كشة 

 .20-1ب     3 ب المد 25
ب  نمةةترئ مقاةة ح لق،ةةاه أعةة  الشةةجاو  المهن،ةة  لم اجةةص الحسةةاإلا   م2017) شةة فب جهةةا  محمةةد محمةةد -

مجلننننة جامعننننة القنننندس المفتوحننننة ل بحننننا   راتةةةة  ملدان،ةةةة  ب  -واةةةةى قةةةة ارا  حقلةةةة،  مخةةةةاط  الم اجمةةةة 
 .270-259ب     41 المد  ،والدراسات

نمةترئ حقةدي   ب اتةاخدام مةنها م اجمة  مخةاط  ازومةاا لا ةتي  م2016) حا م. ف اه محمد فةارهش -
 ب كا،  الاجارمب جامم  ولع شم .رسالة دكتوراهمخاط  الم اجم ب 

ب ححالةةة  وحقلةةة،   ور الميةةة  الةةةذهن  اإل ا ونةةة  لد يةةةق  م2015)وبةةةدال حمعب نجةةة ء إأةةة ال،  يحلةةة   -
ب كا،  الاجارمب جاممة  وةلع مجلة الفكر المحاسبيال   ف  القتائ  المال، ب ف  اكاشاف حاس   الم اجم 

 .835-775    ب4المد  . 19مجاد ال بشم 
ب حقلةةة،  مخةةةاط  الم اجمةةة  الخارج،ةةة  فةةة  لةةة  وجةةةت  الاةةةلعل ا   م2015) و اأةةة ب أحمةةةد السةةةلد محمةةةد -

 . 85-59ب   2المد   بملدب كا،  الاجارمب جامم  أترتمجلة البحو  المالية والتجاريةالبل ، ب 
اطةةةةار مقاةةةة ح لاخضةةةة،ه مخةةةةاط  الم اجمةةةة  الخارج،ةةةة  لمنشةةةة   ازومةةةةاا الماتعةةةة  لابل ةةةة    ب م2015) ةةةةةةةةةة

ب كا،ة  الاجةارم ب جاممة  مجلنة البحنو  المالينة والتجارينة إلاتاخدام المؤش ا  المال،  وغل  المال،  البل ،ة ب
 .100 – 69   ب  2المد   أترتملدب

  وةا فة  القةتائ  المال،ة  واة  حخ ة،ط إجة اءا أع  محد ا  الاب  م2005)اب ني  هوبد الت  بوا  -
مجلة كلية التجنارة رلا وا  حق ي  م اجص الحساإلا  وع القتائ  المال،  مص  رات  حج يب،ة ب  الم اجم  واع 
 .1 المد ب 42 اإتبندري ب المجاد  جامم بكا،  الاجارم بللبحو  العلمية

المقلةةةدم  الشةة كا  إتةةةادام ا  واةةةى حقةةةاري  ب أعةةة  حتكلةةةد م اقةةا الحسةةةاإل م2017) فةة ئب هةةةان  رالةةة  -
ب كا،ة  الاجةارم ب جاممة  وةلع مجلنة الفكنر المحاسنبيحج يب،ة ب  إلالبترص  واى ق ار مةن  اسئامةاب:  راتة 

 .682 – 623    ب 1 ب المد 21شم ب المجاد 
ابنةةتث واةةى از اء المةةالى ل تةةادام ب أعةة  اإفيةةاح وةةع أإلمةةا  حقةةاري  اإ م2016) ف حةةابب رواب ح ىةة  -

 جامم  وماب الم ى، .ب كا،  ازومااب رسالة ماجستيرالاجاري  ازر ن، ب 
الةدار الجامع،ة ب  بدراسات متقدمنة فني المراجعنة وخندمات التأ يندب  م2007) أملع السلد أحمدل دىب  -

 .استبندري 
ب مةةةد  مسةةة تل،  المةةةدقق الخةةةارجى فةةةى اكاشةةةاف حةةةاس  الدسةةةا   م2014) يتتةةة ب فضةةةل  ميةةة دى -
ب كا،ةة  إ ارم ازومةةااب جاممةة  الشةةة   رسننالة ماجسننتيرلمةةالى فةةى الشةة كا  المسةةاهم  المامةة  ازر ن،ةة ب ا
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https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1o-amO7ZAhWCQZoKHTI-CQ8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fdspace.ut.ee%2Fbitstream%2Fhandle%2F10062%2F55503%2Fzhoga_dmitri_.pdf%3Fsequence%3D5%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw223waAQhbCDfPXF1pKlGHb
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 المزح 
 التدليسمؤشر عوامل وإشارات خطر الغش أو  (1ملح  رقم )

 :ماليةالقتصادية و االاإلشارات و العوامل ( 1)
 :لصناعةواللمنشأة قتصادية العامة الحالة والظروف اال)أ( 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

  .قانتن،  أو حنإ،م،  جديدم مع شلنها إفماف استاق ار المال  أو ال ىح،  وجت  ما ابا 
  .ارحداع  رج  المنافس  ف  تت  المناا

 .المنشلم وحقا م مناجا ارحداع ممدا الا تر الا نتلتجى فى اليناو  
  راص  فى حال  ال سا  اسقايا  .لامنشلم المباتا الجته ي  حضخ  

 لاإ وف اسقايا ي  المح،  .لامنشلم ارحداع  رج  حسات،  ناائا النشاط 
 وجت  شبتث جته ي  حتا قدرم المنشلم واى استام ار فى فتء الإ وف المح،  .

الاةة   ئ  مسةةام مب متاجهةة  مشةةاك  تةةلتل  تةةتء الحالةة  المامةة  لامنشةةلم ولةة وف الاشةة ل  أهةةا )ححقلةةق رسةةا
 .الب،ص الجب   ااهديد التش،ا إلاإف ه أو لها حم ف

 . الدا ا  المماعا  الساإلق مقارن  إل بغل  وا يإلشب  أو ال ىح،  لامب،ما  النمت الس يص 
 النمت الس يص أو ال ىح،  غل  الما ي  وند مقارناها مص الش كا  ازر   ف  ند  اليناو .

 . التفص المال  لامنشلمحدهتر 
 .المال،  ارحداع  رج  ال افم  مص وجت  ف تط حمتيا،  كبل م واى المنشلم

 الهبتط الحا  ف  طاا المم ء.
 الادفقا  النقدي  السالب  الما  رم مع وما،ا  الاش ل  ألنما يا  اإو ب وع وجت  أرىاح.

 وا  المتر يع أو المم ء. أو أنت اً  د ز ش وطاً إل إلما يسم   يناوالالس،  م وا  
 اتاخدام وت اء ازوماا  وب أب يبتب لتجت ه  مب را  وافح  فى النشاط.

 .ها انشزاءا  ف يب،   وب مب را  وما،ا  لد وع أو لش كا  حاإلم  ف  ن اقا  فلها إود
 )ب( الحالة والظروف االقتصادية إلدارة المنشأة والمديريه والعامليه:

17 
18
19 
 
20 
21 
22 
23 

  .س،  لألرىاح أو المب،ما  لىمسات  مساهدف م ا ارم إلاإ   مباف رىط
 .  ف ط زائد وا  اإ ارم لاتفاء إلما ابا  أو حتقما  أط اف أر   ت وج

فةةةةمانا   أو لمسةةةة تللع وةةةةع الحتكمةةةة  فةةةة  المنشةةةةلملةةةةح ارم والمةةةةدي يع أو اميةةةةال  مال،ةةةة  فةةةةخم  وجةةةةت  
 شخي،  لديتب المنشلم.

 .المنشلمع مع مسات   ر  المامال
 ودم وجت  حتاف  لامامالع ر ف النقدي  مث  ازته  الممنتح  لحعاإل  والاحدل .

 .لعماماالالحال  المع،ش،   الذ  ي  أ واىالا ل  حج  
 المامالع.المدي يع و ح لل ا  غل  مب رم ف  أجتر أي  

 :جتماعيةاالاإلشارات و العوامل ( 2)
24 
25 
26 

 .حما،مه و لا تي  مهاراحه   لامامالعالمقدم   الحتاف 
 .حمتيضا  مال،  نا،ج  لبمه الممارتا  المامسد وجت  

 ودم حتاف  مناخ أل ى وصحى مناتا وآمع لامامالع إلالمنشلم.
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27
28 
29
30
31 
32 
33 
34 
 

  المتاقص ال ئ،س، . راص  فىارحداع ممدا  وراب الممال  
 .المامالعمص  ارموجةت  اجاماوةا   ورية  مناإمة  لمجاة  اإ  ودم

  .المامالعمص  وجت  إلمه الضتاإلط الداوم  لامارتا  اإ اري  المامسد 
 .المنشلم اةةةةتائ  أر قلةةةةا  المهنةةةة  فةةةة أ ودم اسلا ام

 .المضايقا  وإج اءا  الشباوي والاإا حج  
 .المامالعوالمدي يع و  انخداز ممنتيا  اإ ارم الما،ا

 .مص المامالع  ي  لح ارم ف  الامام الساتك،ا  استابدا
  وةة  البةة اما والمؤتسةةا  الاما،م،ةة  والمام،ةة   ارةة / لمما،ةةا  الاةة  يةةا  حندلةةذها إلمشةةارك  المجامةةصحجةة  ا

 . و  المش ووا  الي ل م /ورارئ المنشلم
 :البيئيةاإلشارات و العوامل ( 3)

35
36
37 
38 
39 
40 

 .لمدم اسماثاا لاقتانلع وازنإم  البل ،  المال، ا  غل  المقتىو م البا  أو الل  اما  اس،م   زيا م
 .رفص التو  البل  و   ندقا  الحماي  البل ،انخداز 

 . / زيا م س،م  ال  اما  والامتيضا والمتريع المم ء زيا م حج  الشباو  مع قب 
 .أر    قضةائ،  أةلع الشة ك  وجهةا حج  كبل  لادواو  الوجةت  

 السا،م . لق ازنإم  البل ، لا ام أا بمد  اإ
 .نسب  المتا  الا  يا  إوا م حدوي هاو  جهت  ححسلع اتاخداما  ال اق 

 :الحوكميةاإلشارات و العوامل ( 4)
41
42
43 
44 
45 
46 
47 
48
49 
 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

 .وجةت  اجاماوةا   ورية  مناإمة  لمجاة  اإ ارم ودم /م ك ي  احخار الق ارا 
 ب  الانإ،مى مقارن  إلحج  المنشلم.حمقد اله،

 .وت،اتاحها المال،  واإ اري  واى نشاطاحها ت،  م أف ا  مع اإ ارم الما،ا لامنشلم
 .واى حساب أصحاب المياح  ححقلق مباتا راح،  لح ارم

 .اسحا،اا ف  المنشلمحدوا منص ل وجةت  ت،اتةا ودم 
 لع الب،انا  واسصتا.ودم فاوا،  الس،اتا  واسج اءا  اس اري  لالم

 المنشلم. وجت  لتائ  محةد م زر س،ا  المهن  فة  ودم
 .حتص،احهاب وححديد أماكع القتم والضم  ف  المنشلم المااإلم  إج اءا  ال قاإل  وحندلذ ودم

الااريخ المم وف إلمخالدا  قانتب تت  رأه الماا أو غل ه مع القتانلع والاتائ  أو الدواو  فد المنشةام. 
 و فد إ ارحها الما،ا أو فد المس تللع وع الحتكم  إلال   والادل، .أ

  ودم وجت  ل،ب  لام اجم  الدارا، / لجن  الم اجم .

 .فش  اإ ارم ف  حيح،  نقاط فم  نإام ال قاإل  الدارا،  المم وف  ف  التقج المناتا
 .لع وع الحتكم المس تلأو  ارحداع ممدا  وراب اإ ارم الما،ا أو أوضاء مجا  اإ ارم

 ).ودم وجت  أوضاء مساقالع وع اإ ارم)فم  اله،ب  ال قاأ  لاش ك  
 ال قاإل  الدارا، .واى إودا  الاقاري  و إش اف غل  فماا مع قب  المس تللع وع الحتكم  

 .الذيع لديه  الس،  م ف  المنشلم صمتى  ححديد الجه  أو ازف ا 
 .الهام  مماتما الوع الحتكم  أو التصتا إل  مع اسحياا إلالمس تللع  حدقلت  ح وجت 
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 الشركات المستخدمة فى الدراسة (2ملح  رقم )
 الشركةاسم  القطاعنوع  م
 
 
 
1 

 
 
 

 أغذي  ومش وىا 

 المنيتر القاإلض  مجمتو  
 ل تاثمار القام  القاإلض 

 وبتر سند لايناوا  ال ذائ، 
 إيدياا لايناوا  ال ذائ، 

 الش ك  التطن،  لمناجا  الذرم
 مي  لا يت  والياأتب 
 ت،ب  القاإلض  ل تاثمار

 
 
 
2 

 
 
 

 الاشللد ومتا  البناء

 الستي  لألتمنج
 استبندري  زتمنج أترح ند

 الجته ه -الم  لاسل ام،ا و البترتالع 
  ند ط م المي ي أتمنج أترح

 الش ك  القتم،  لألتمنج
 قنا -مي  لألتمنج 

 إلاكلع -البتيا  واليناوا  ال ،ماوي 
 
3 

 
 ك،ماويا 

 اأتقل  ل تمدم واليناوا  ال ،ماوي 
 ك،ما -اليناوا  ال ،ماوي  المي ي  

 تلد  ك ي  لابا وك،ماويا 
 استبندري  لا يت  الممدن،  غاز وىا وا 4
 راي  القاإلض  لألتاثمارا  المال،  ح نتلتج،ا 5
 
6 

 اوراتبتم ل حياس  واسو م و الا نتلتج،ا القاإلض  احياس 
 فت افتب مي 

 جاتىاا حلا تم القاإلض 
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 استقصاءقائمة  (3ملح  رقم )
  السزم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 األستا  الفاضل / األستا ة الفاضلة
    وبعــد،،،  بةطي  تحية

خطنننر الغننش فنننى ضننوء معلومنننات عوامننل تفسنننير  " إلمنةةتاب يقةةتم الباحةةث إلإوةةدا   راتةةة 
دراسنة  – الهناممخناطر التحرينف اإلستدامة ومدى اعتمناد مراقبنى الحسنابات عليهنا عنند تقينيم 

رلا لاحديةد و  تو  مع الم اجملع الخارجللعرأي مجم اتا  عحهدف هذه القائم  إلى و  ."تطبيقية
 ونةد حقلة، متام  الاى حؤع  فى  رج  اواما  م اقبى الحساإلا  واى مماتما  الانم،ة  المسةادام  ال

 .    لاقتائ  المال،  الهاممخاط  الاح يف 
وياقدم الباحث إلخال  شةب ه وحقةدي ه لسة،ا ح   نإلة  حمةاون   المثمة  إحمةام هةذا البحةثب  

 .بحث المام حساخدم إس زغ از ال كما يؤكد واى أب إجاأا   لع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الباحث                                                         
 د. عرفات حمدى عبد النعيم                                                     
 مدرس بقسم المحاسبة                                                   

 جامعة بنى سويف –كلية التجارة                                                    
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 مصطلحات اامة:أواًل: 
المماتمةةا  الاةةى حنشةة ها الشةة كا  تةةتاء مةةع رةة ا حقةةاري   كةة يقصنند بمعلومننات التنميننة المسننتدامة،  -
مسةةةةةؤل،ا  أو حقةةةةةاري  مجاةةةةة  اإ ارمب والاةةةةةى حمبةةةةة  أ اء الشةةةةة كا  راصةةةةة  س،مةةةةةا ياماةةةةةق إلال تةةةةةادام اإ

اسجاماة،ةةةة  والبل ،ةةةة  أو آل،ةةةةا  وممةةةةايل  الحتكمةةةة  الم بقةةةة  إلالشةةةة كا ب هةةةةذا إلجانةةةةا از اء اسقايةةةةا   
لاش كا ب مص الماة  إلةلب حاةا المماتمةا  فةى جانةا كبلة  منهةا ارا،ارية ب وحدية  ونهةا الشة كا  إلمتجةا 

ا   والحةةتكمى لاشةة كا  مبةةا را  واتا شةةا ا  محا،ةة  و ول،ةة ب لةةامب  الةةدور المجاممةةى والبلةةىء واسقايةة
 المقلدم إلالبترص  المي ي .
 ثانيًا: أسئلة االستقصاء:

ينندفع المراجننع المختلفننة الحتياجننات أصننحاب المصننلحة  اإلسننتدامةمعلومننات اننل توافنن  علننى أن تننوفير : 1س
 للقوائم المالية؟ الهاممخاطر التحريف  عند تقييمالخارجى لزعتماد عليها 
 غير مواف  تماماً  غير مواف  محايد مواف  مواف  تماماً 

     

اننل توافنن  علننى أن تننوفير معلومننات التنميننة المسننتدامة بمننا يتوافنن  مننع أاميتهننا النسننبية ينندفع المراجننع : 2س
 ؟عند تقييم مخاطر التحريف الهام للقوائم الماليةالخارجى لزعتماد عليها 
 غير مواف  تماماً  غير مواف  محايد مواف  مواف  تماماً 

     

عند تقييم مخناطر ال تواف  على أن المراجع الخارجى يمكه أن يعتمد على معلومات التنمية المستدامة : 3س
 حالة توفير تأ يدات بأنها: التحريف الهام للقوائم المالية

مواف   العبارات
 تماماً 

 مواف 
 

 غير  محايد
 مواف 

غير 
 مواف 
 تماماً  

والمجةاس  السةاب،  زنشة   ححقق الاتازب ألع المجاس  اإيجاأ،ة  
 وأوماا المنشلم. 

     

       س،ق  إلشلب ناائا س،اه وحقل،  أنش   وأوماا المنشلم.
إلحلث ح تب ق يبة  مةع حتقلةج ازحةداا الدما،ة  حتف  إلشب  مناإ  

 لامنشلم.
     

      وافح  وتها  الق اءم والده . 
بةة  فةى الحيةةتا حةتف  إمبان،ة  ال جةةتع لميةدر الب،انةةا  حالة  ال  

 واى مماتما  أكث  حديلً .
     

      را  متعتس،  وميداس، . 
يمبةةع مقارناهةةا إلةةالدا ا  المافةة،  لةةند  المنشةةلم أو الداةة م الحال،ةة  

 لامنش   ازر  .
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 عند تقييم مخناطرال تواف  على أن المراجع الخارجى يمكه أن يعتمد على معلومات التنمية المستدامة : 4س
 حالة وجود معيار يلزم باإلفصاح عه تلك المعلومات؟  التحريف الهام للقوائم المالية
 غير مواف  تماماً  غير مواف  محايد مواف  مواف  تماماً 

     

 


