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 البحث ملخص
 (ISA 570)معيدد   اجعماويددو اجدد يج   IAASBمجلددم ميدد الم اجعماويددو ياجالملدد  اجعليدد  اجدد يج  أصدد   
. يودد  ت كلددت اجايدد ايت كلسيددو 2008مايدد ال جدديلم اجععيدد   اجددصد رددسن  صدد ا   ردديو  2015اجعيدد ل جةدديو 
مددأ أصددا م اجع دد ج  ا ددلو م مددو ياجعةدداثعمئأ يمدد فا  اصةاعدد   ا ددلو   صددو. ي دد  ا دداعل   جطلب اجكثلم

  رددي ح مهعددي ملدد  ى كي ايت كخص اإلوما ات اجا  يقلم بل  مما ب اجاةدد ا ت فدد اجاي ايت ف  اجععي   مل
 ملى كقمئم . ، يكي ايت كخص ارايا و كي يأثمه Going   Concernريمو كطسلن اإلدا ة ألر س اصراعما ئو 

 

جلايدد ايت فدد   ددهل يمااددلد اجععيدد   اجدد يج  جلعماويددو، اجخدد ي ا صردداعما ئو، ردديخال  اجعااددلد يفايجو  
اجعيللمدد ك ، اجددصد رلا ددعيي كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت، حيعدد  اايلددن ااهعددي ملددى مدد د مي مددو كطسلددن اإلدا ة 

صردداثع   فدد  األرددل  اجايدد ايت ملددى  ددما د ا، يب جا ج  مأ اجعال ع أ  كؤثم كلت مأر س ما رس جيراعما ئو  
 يمي  اصةاع   جلشمم ت، مق  فو بيظلم  اجع مد اجة  د اآل .

 

يكلصل  اج  ارو  جى أ  اجاي ايت ف   هل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو، يفقدد   جددد 
ISA 570  م  ةاعددد   فدد  م ددم جعدد  ادددلفاددؤثم مييلئدد  ملدددى  ددما د اصردداثع   يمددي  اص 2015اجعيددد ل جةدديو

اجععيدددد   اجعيدددد ل مددددأ ائدددد دة مةددددتلجي ت مما ددددب اجاةدددد ا ت اجادددد  ياا ولدددد  أصددددا م اجع دددد ج  ا ددددلو م مددددو 
ياجعةدداثعمئأ يمدد فا  اصةاعدد   ا ددلو   صددو. معدد  كلصددل  اج  ارددو  جددى يوددلد كددأثلم مييددلد جاأهلددل مددل مددأ 

اصردداعما ئو، بليعدد  ص اجععيدد   اجعيدد ل اشددأ   اجعةاثعمئأ يم فا  اصةاع   ملى اجيي ددو ماددل اج  ارددو فدد   ددل
الو  كأثلم جخسمة اجعةاثعم ملى  ما   ا صراثع  ، رلا  ف   ل اجععي   اجعي ل اي اجا ج  اشددأ  اصردداعما ئو، 
ايهددم اجيادد ةج بلوددلد كددأثلم مييددلد جخسددمة مدد فا  اصةاعدد   ملددى  ددما  مددي  اصةاعدد   فدد   ددل اجععيدد   اجدد يج  

اج  ارو  جى م م يولد كأثلم مييلد جعاغلمد اجاأهلل اجيلع  ياجخسمة   اعما ئو. يأ لما كلصل اجعي ل اشأ  اصر
 مي  ملى  ما د اصراثع   يمي  اصةاع   ف   ل اجععي   اجعي ل أي اجا ج  اشأ  اصراعما ئو.

 

ا د ،  ددددم 2015اجعيدددد ل جةدددديو  ISA 570، معيدددد   اجعماويددددو اجدددد يج  اصردددداعما ئو الكلماااالم الميةل  اااا  
 ةاع  ، األمه م اجعلييو جعما ب اجاة ا ت.اصراثع   يمي  اص
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Abstract 
 

The IAASB Board issued the revised International Standards on Auditing 
(ISA 570) for the year 2015 as an amendment to the same standard that was 
previously issued in 2008. These changes came in response to the request of 
many stakeholders in general, investors and creditors in particular. The 
procedures in the standard included amendments regarding the procedures 
that the auditor performs in the context of his judgment on the sound 
application of management by the basis of going concern, and modifications 
related to his findings and their impact on his report. 

As a result of the modifications in the form and content of the International 
Standard for Auditing on Going Concern, the informational content, which 
will be included in the auditor’s report, will differ with regard to his judgment 
on the appropriateness of management’s application of the Going Concern 
basis of accounting, and therefore it is expected that these amendments will 
affect the decisions to invest in stocks and give credit to companies, 
Compared to his Egyptian counterpart now in force. 

The study found that the amendments in the form and content of the 
auditor's report on Going Concern, according to ISA 570 amended for the 
year 2015, have a significant impact on investment and credit granting 
decisions in Egypt as the revised standard provides an increase in the auditor’s 
responsibilities needed by stakeholders in general and investors and creditors 
in particular .The study also found that there is a significant effect of 
qualifying both investors and creditors on the relationship under study in light 
of the modified standard on Going Concern, while there is no effect of the 
investor’s experience on his decision to invest, whether in light of the 
modified or current standard on Going Concern, contrary to the results with 
a significant effect of experience Credit granters have a decision to grant credit 
under the revised International Standard on Going Concern. Finally, the 
study found that there is no significant effect of the two variables of scientific 
qualification and experience together on investment and granting credit 
decisions considering the modified or current standard regarding Going 
Concern. 
Keywords: Going Concern, Revised IAS 570 for 2015, Investment and 
Credit Granting Decisions, The professional judgments of the auditor. 
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 مقدم  -1
يياسم كقمئم مما ب اجاة ا ت اجقي ة اجمةيةيو اجا  يقلم مأ  يجل  بالصلل اجعيللم ت مأ معليو 

يئيد  اجدمأد اجليد  جعما دب اجاةد ا ت . (Chen et al.,2016)اجعماويدو جعةداخ م  اجقدلاة  اجع جيدو 
أ  كأكلدددددددد ات اإلدا ة شددددددددا Positive Assuranceاجعيدددددددداج اجيلدددددددد ة  اجددددددددصد اددددددددلفم كلملدددددددد ا  يج بيدددددددد  

Management Assertions   ، (. يمادى ااةديى 2013ا جقلاة  اجع جيو يإي  م كل  اجعاععو )ملد
و فدن  معللد  ايطدلد ا ج دمي ة ملدى رلةدلو مدأ جعما س  اجاة ا ت كاقلن اجل ف مدأ معليدو اجعماويد

يفقدددد  جعجعلمددددو مددددأ اإل  دددد دات ياجالوللدددد ت اجادددد   Professional Judgmentsاألمهدددد م اجعلييددددو 
مي الم اجعماويو، جام ل  يكقيلأ هدص  األمهد م. يجيدل مدأ األمهد م اجعلييدو اجاد  ص د  اهاع مد    كاطلسل 

اليو جللف   اعاطلب ت مةداخ م  كقمئدم مما دب اجاةد ا ت مأ ياضي  اجعي الم األممئهيو ياج يجيو ياجع
 ,.Dong et al)مدد  اايلددن اعةددتلجيو مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اردداعما ئو ميشددأة معلددل اجعماويددو 

Bierstaker & DeZoort, 2019) 2015; . 

يئياسم اجيعلذج اجا ج  جاقمئم مما ب اجاة ا ت كقمئما فعطيد  ذي ماادلد ميللمد ك    دلم ي د  
(. 2013مليجدد ، ي اة  اجع جيددو اجخ ضدديو جلعماويددو يمةددتلجي ت اإلدا ة يمما ددب اجاةدد ا ت )ممفددي اجقددل 

اجقدلاة  يمل  اجمغ  مدأ كيد د اجكا اد ت مدلل كقمئدم مما دب اجاةد ا ت ا مابد    أدا  إلضدل   اجثقدو ملدى 
  اجقدلاة  اجع جيو،  ص أ  هص  اجكا ا ت اكجل  فال كلمل  اجاقمئدم مادى يةدلل فلعدي مدأ  سدل مةداخ م

مع  كؤم  هص  اجكا ا ت  .(Adiloglu & Vuran,2011)اجع جيو ياكاش ف أيو ملضلم ت غلم م ديو 
مةداخ م  اجقدلاة  أ  كقمئم مما ب اجاة ا ت هل اجلرللو اجمرعيو اجعةداخ مو جاثييدو يإمديم مخالد  
لمددد ت اجعا ردددبو اجع جيدددو مدددلل كيدئدددد م ددد اتيو اجعيللمددد ت اجع جيدددو اجاددد  اياجلددد  يئلصدددلل  فظددد م ميل

 .(Fakhfakh, 2016)اجع جيو 

يبشددأ  اجعااددلد اجعيللمدد ك  جاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو اشددهلي اجادد ج ، فنفددي ص 
ك ددعأ ميللمدد ت و ادد ة جدد  اال يلدد  اجةددلح، يجدد  اددا   يياسددم ذا مااددلد ميللمدد ك  جلعةدداخ ملأ  ص  ذا
 ت   صدددو ا ددديلب ت فددد  اجا دددلل ملددد  م ددد د  اإلف ددد ن ميلددد  فددد  اجقدددلاة  اجع جيدددو، مثدددل ميللمددد

دا ليدددو   صدددو ا جيعلدددل ي ددديب ملددد  كعلئدددل، أي مايلقدددو اخدددمح  دددمي  اجع الفيدددو، ألفلددد  ميللمددد ت 
 ا ت فدد  كلددت اجا جددو،  دد  ة أكسددم ملدد  أصددا م اجع دد ج  اجلصددلل  جللدد ، حيهددل  جاقمئددم مما ددب اجاةدد
لت اجعيللم ت اج ا ليو، مع  ادئ  مأ كلفلم ميللم ت ذات صلو ألصا م اجع  ج ، يذجت صفلماد  با
  اجع جيدو جعةداخ ملل . ملدع يياعد  ميظد     كي ف  اجاه  مل  ولدة اجعيللم ت، اجا  كلصلل  اجقدلاة
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ظلددم فددد  فقددمة اجددمأد فقددد ، دي   ددما ة كقمئدددم أصددا م اجع دد ج  ملدددى  أد مما ددب اجاةدد ا ت، معددد  ي
  .)(Brunell et al., 2016مما ب اجاة ا ت م مي   

ا جيفاقددددد دات اجي اددددد ة اجاددددد  يولددددد   جدددددى اجعاادددددلد اجعيللمددددد ك  جاقمئدددددم مما دددددب اجاةددددد ا ت ظدددددم يف
Zéman & Lentner ,2018)(( فق  أمط  اصكا د اج يج  جلعا رسلأ ،IFAC  ياجعيل  األممئه )

( أهعيددو   صددو جاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت، ملددع   مدد  هددص  اججلدد ت AICPAجلعا رددسلأ اجقدد فلفللأ )
   مدددأ اجعيددد الم ياجايددد ايت اشدددأ   دددهل يماادددلد كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت. يأصددد  انصددد ا  اجي اددد

IAASB   2013ف  الجلل (IAASB,2013)  مقاممد  ادنوما  كيد ايت ملدى كقمئدم مما دب اجاةد ا ت
اجع جيددو، جااقلددن مدد ة أغددماي ميلدد  ائدد دة اجعااددلد اجعيللمدد ك  جاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت، ملدى اجقددلاة  

 اجشل حيو اشأ  معليو اجعماويو. يكلفلم اجعدئ  مأ

انص ا  اجاي ايت اجيل ةيو، اجا  كةاي  ف  ولهمهد  ملدى كيد ال   IAASBا إلض فو  جى ذجت   م  
د ياجاقمئدم مدأ اجقدلاة  اجع جيدو، يمد  اامكدب ملدى اشدأ  ككدلئأ اجدمأ ISA 700معي   اجعماويو اجد يج  

 ISA 570ئددم مما ددب اجاةد ا ت، ميلدد  ذجدت مددأ  وددما  اجي ادد  مددأ اجايدد ايت فدد   ددهل يمااددلد كقم 
اشدددأ  تيددد م كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت اددد جاقمئم مدددأ مددد د رددديمو كطسلدددن اإلدا ة  2015اجعيددد ل جةددديو 

  م ددم ملددع ص الودد  كيظددي  مليدد  فدد  م ددم صفاددماي اصردداعما ئو. يهددل األمددم اجددصد جدد  يادد   فدد
جد  ادا  كيد الل  مادى  2008يميص اص ا  مي الم اجعماويدو اجع دمئو مدأ غلدم ذد صدلو ملييدو، فد  

 .(IAASB,2015)األ  

 مشكل  البحث   -2
، رديخال  2015( جةيو (ISA 570ملى اجععي   اج يج   IAASBفايجو جلاي ايت اجا  أد لل  

مهعي ملى م د مي مو كطسلن  اجعيللم ك ، اجصد رلا عيي كقمئم مما ب اجاة ا ت، اشأ اجعاالد 
لدت ، ياجعال ع أ  كدؤثم ك2008أ فظلم  اجع مد اجا ج  اج  د  ف  اإلدا ة صفاماي اصراعما ئو، م

اجايدددد ايت ملددددى  د اا أصددددا م اجع ددددد ج    صددددو اجعةدددداثعمئأ يمددددد فا  اصةاعدددد   جعةدددد مو فجدددددلة 
اجعماويددو اجخ  ويددو مددأ ولددو، يأي دد    ددما اكل  ا صردداثع   فدد  أرددل  اجشددمم ت يميالدد   اجال يدد ت فدد 

Bédard et al.,2019; Bava & di Trana,2019; (Bundy,2019 ;اصةاع   مأ ولو أ مى 
Akande et al.,2020; Casterella et al.,2020; Dhaliwal et al.,2020; Maffei et 

al.,2020). :يئعهأ اجايسلم مأ مشهلو اجباع ف  ميفيو اإلو او ملى األرتلو اآلكيو 
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جاةدد ا ت ياجادد  ودد   بلدد  مدد  هدد  أهدد  اجايدد ايت اجادد  أومئدد  ملددى  ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب ا
يمسم اكلدد  مددأ يولددو فظددم اجعةدداثعمئأ ا ألرددل  يمدد فا  اجعيدد ل  570معيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  
 ISA ايت اجج ا ة ف   هل يماالد كقمئم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اصةاع  ؟ يهل كؤثم اجاي

فد  م دم؟ يهدل كخالد  ه كد    اجعي ل اشأ  اصراعما ئو ملى  ما د اصراثع   يمي  اصةاعد    570
 مة اجعةاثعمئأ يم فا  اصةاع   ف  م م؟اجيي ا   ا  ايف مةالد كأهلل ي س

 هدف البحث -3
د ارددو يكاللددل يا ابدد   أثددم أهدد  اجاغلددمات ياجايدد ايت فدد   ددهل يمااددلد الدد ف هددصا اجباددع  جددى 

شأ  اصراعما ئو، ملى  ما د اجعي ل ا 570كقمئم مما ب اجاة ا ت يفق  جععي   اجعماويو اج يج      
 اصراثع   يمي  اصةاع   جلشمم ت اجعقل ة ا جسل صو اجع مئو.

 أهم   ودوافع البحث -4 
جكلفي اممد ملدى اجايد ايت اجج اد ة فد  معيد   اجعماويدو   أهم   علم   وأكلديم  يكةسب البحث  

مماويالدددددد  بدددددد  ا  مددددددأ  ياجددددددصد كدددددد  كطسيقددددددي ملددددددى اجقددددددلاة  اجع جيددددددو اجادددددد  كدددددد  اجخدددددد ي ا صردددددداعما ئو،
 يل يهددل بددصجت يةدد ام اجباددل  األويسيددو فدد  هددصا اجعجدد ل يئدد فع فدد  فدد  مثلددم مددأ اجدد 15/12/2016

جلباع مأ  ديل  ودما  ا ابد   كجمئسد    ترجع األهم   العمل  سيو اجعةاقسليو. ياكج   اجبال  اجعا ر
ع جيدو مدأ اجعةداثعمئأ يمد فا  ف  بلتو األمع ل ياجعع  رو اجعلييو اجع مئو ملى مةاخ م  اجقدلاة  اج

اددلد كقمئددم مما ددب اصةاعدد  ، يذجددت ص ابدد   أثددم اجايدد ايت اجج ادد ة اشددأ  اصردداعما ئو فدد   ددهل يما
ملدى فلعلد  يإد اكلد  جللد ف مدأ معليدو اجعماويدو  2015اجعيد ل جةديو   570ا ت يفق  جععيد    اجاة 

مشدد كل معليددو اجعماويددو، معددد  يياوبدد ت يمةددتلجي ت مما ددب اجاةدد ا ت، يطسييددو يفطدد ح يمادد دات ي 
ري ددل  مدئدد ا مددأ اجثقددو ياجع دد اتيو جاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت ياجددصد رددلؤثم ماعدد  ا إليجدد م ملدد  

 خ م  اجقلاة  اجع جيو ا لو م مو، ياجعةاثعمئأ يم فا  اصةاع   ا لو   صو.   ما ات مةا

اجعا رسيو فد  بلتدو األمعد ل  ، فمغ  مثمكل   ص أ  أهعل ، ف  ة اجبال وف مل يةعلق بدوافع البحث
علييو اجع مئو اجا  كي يج  أثم اجاي ايت اجا اثدو اشدأ  اصرداعما ئو فد   دهل يماادلد ياجعع  رو اج

اجعيد ل، كجمئسيدد  ملدى  دما د اصردداثع    570مئدم مما دب اجاةدد ا ت، يفقد  جععيد   اجعماويددو اجد يج  كق
جع   ة جلعي الم ف  م م ملى كيد ال معيد   يمي  اصةاع  ، يئعهأ أ  كشجع فا ةج اجباع اججلو ا

( اجعي ل (ISA 570اجعماويو اجع مد )اجا ج ( اشأ  اصراعما ئو، جللاكب اجاي ايت اجا  و   بل   
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.يأ لدددما مدددأ ديافدددع اجبادددع ا ابددد   فميضدددي كجمئبددد  مايحيددد  ملدددلم اج  ارددد ت اجع دددمئو 2015جةددديو 
 و اصراق   .اجة اقو اجا  م   ميظعل  مل افي  ا راخ ام   ةع

  دود البحث -5
اممددد هددصا اجباددع ملددى د ارددو يا ابدد   اجايدد ايت اجا اثددو اشددأ  اصردداعما ئو فدد   ددهل يمااددلد 

ملددددى  ددددما د  2015اجعيدددد ل جةدددديو  570كقمئددددم مما ددددب اجاةدددد ا ت يفقدددد  جععيدددد   اجعماويددددو اجدددد يج  
عيددد   اجعماويدددو اجعيددد  م، اصرددداثع   اأردددل  اجشدددمم ت اجعقلددد ة ا جسل صدددو يميالددد  اصةاعددد  ، مق  فدددو اع

  د اآل  فدد  م ددم. يبددصجت يخددمج مددأ فطدد ح اجباددع اثددم اجايدد ايت األ ددمى جعيدد الم اجعماويددو ياجةدد
 ، ISA 700  ،ISA 701  ،ISA 705اج يجيو ف   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت ) مثدل 

ISA 720أمهدد م يكيسددؤات  ( يمددصجت اجقددما ات األ ددمى اخدديف  ددما د اصردداثع   يمددي  اصةاعدد   مثددل
 جللأ، معددد  يخدددمج مدددأ فطددد ح اجبادددع أي ددد   أثدددم بددد اةل  أد مم دددب اجاةددد ا ت اخددديف اجعاللدددلأ اجعددد

اصردداعما ئو، يأثددم بدد اةل اجاقمئددم اشددأ  اصردداعما ئو، اخدديف اجددمأد اجيظيددو اجع ددالم القددمة  ضدد حيو 
فطدد ح اجباددع،  ، معدد  يخددمج مددأ2015( اجعيدد ل مدد م ISA 700فدد  كقمئددم  يفقدد   جلععيدد   اجدد يج  )

 جدو األ دمى، اخديف مةدالد كأهلدل ي سدمة اجعةداثعمئأ يمد فا  اصةاعد   ملدى اجيي دو اجعاغلمات اجعي
مادددل اج  اردددو )مثدددل اجيدددلي ياجيعدددم(. يئلادددمي اجب مدددع  لدددل اجقدددلاة  اجع جيدددو جلشدددممو ملضدددلي اجا جدددو 

اجعاغلددم اجعةدداقل  سددل، اجاجمئسيددو، مددأ اجاامئلدد ت اججلهمئددو، ماددى كقا ددم اجعي ججدد ت اجاجمئسيددو ملددى 
. يأ لدما، فدن    بليدو 2015( اجعيد ل اجج اد  جةديو ISA 570معيد   اجعماويدو اجد يج  ) كليلدليبيد ، 

 اجيا ةج جلايعي ، راكل  مشميطو ا لاا  ا اي   مليو اج  ارو.

 فروض البحث -6
 ا اق ح فمض  اجباع فظمئ ، ملى اجيال اجا ج :  مق   صرلف اا  

(1H ) فددد   دددهل يماادددلد كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو يت اجا اثدددو كدددؤثم اجايددد ا
اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة ا جسل صدو   يج ا  ملى  ما  2015اجعي ل جةيو  570اج يج      

 اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت اجعي  م اجا ج  ف  م م.  
(a1H ) يجد ب  جلايدد ايت اجا اثدو فدد   ددهل يماادلد كقمئددم مما دب اجاةدد ا ت يفقدد  اددأثلم اإليخالد  اج

اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة  ملى  دما  2015اجعي ل جةيو  570جععي   اجعماويو اج يج      
فدد   ا جسل صدو اجع ددمئو ب  ودو أكسددم مق  فددو اشدهل يمااددلد كقمئدم مما ددب اجاةدد ا ت اجعيد  م اجادد ج 

 اأهلل اجيلع  جلعةاثعم.يف مةالد اجم م ا  ا
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(1bH )   يخالد  اجادأثلم اإليجدد ب  جلايد ايت اجا اثدو فدد   دهل يماادلد كقمئددم مما دب اجاةد ا ت يفقدد
اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة  ملى  دما  2015اجعي ل جةيو  570جععي   اجعماويو اج يج      

 ددب اجاةدد ا ت اجعيد  م اجادد ج  فدد  لد كقمئدم ممافددو اشدهل يمااددا جسل صدو اجع ددمئو ب  ودو أكسددم مق   
 م م ا  ايف مةالد  سمة اجعةاثعم.

(1cH )    يخال  اجادأثلم اإليجد ب  جلايد ايت اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما سد  اجاةد ا ت يفقد
اجعقلد ة  اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت ملى  دما  2015اجعي ل جةيو  570جععي   اجعماويو اج يج      

و ب  ودو أكسددم مق  فددو اشدهل يمااددلد كقمئدم مما ددب اجاةدد ا ت اجعيد  م اجادد ج  فدد  سل صدو اجع ددمئا ج
 م م ا  ايف مةالد كأهلل ي سمة اجعةاثعم مي .  

(2H )  كدددؤثم اجايددد ايت اجا اثدددو فددد   دددهل يماادددلد كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو
ةاعدد   جلشددمم ت اجعقلدد ة ا جسل صددو  ددما  مددي  اص يج ادد  ملددى  2015اجعيدد ل جةدديو  570اجدد يج    دد  

 اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت اجعي  م اجا ج  ف  م م.   
(2aH )    يخال  اجادأثلم اإليجد ب  جلايد ايت اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما سد  اجاةد ا ت يفقد

ملددى  ددما  مددي  اصةاعدد   جلشددمم ت اجعقلدد ة  2015ةدديو اجعيدد ل ج 570جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  
اجادد ج  فدد   ا جسل صدو اجع ددمئو ب  ودو أكسددم مق  فددو اشدهل يمااددلد كقمئدم مما ددب اجاةدد ا ت اجعيد  م

  م ا  ايف مةالد اجاأهلل اجيلع  جع فا  اصةاع  م
(2bH )  اجاةد ا ت يفقدد  يخالد  اجادأثلم اإليجدد ب  جلايد ايت اجا اثدو فدد   دهل يماادلد كقمئددم مما دب

ا  مددي  اصةاعدد   جلشددمم ت اجعقلدد ة ملددى  ددم  2015اجعيدد ل جةدديو  570جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  
اشدهل يمااددلد كقمئدم مما ددب اجاةدد ا ت اجعيد  م اجادد ج  فدد   ا جسل صدو اجع ددمئو ب  ودو أكسددم مق  فددو

 م م ا  ايف مةالد  سمة م فا  اصةاع  .
(2cH )  ماادلد كقمئدم مما سد  اجاةد ا ت يفقد  لايد ايت اجا اثدو فد   دهل ي يخال  اجادأثلم اإليجد ب  ج

ت اجعقلدد ة ملددى  ددما  مددي  اصةاعدد   جلشددمم  2015اجعيدد ل جةدديو  570جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  
ا جسل صدو اجع ددمئو ب  ودو أكسددم مق  فددو اشدهل يمااددلد كقمئدم مما ددب اجاةدد ا ت اجعيد  م اجادد ج  فدد  

 سمة م فا  اصةاع   مي .م م ا  ايف مةالد كأهلل ي 

 خط  البحث -7
 جااقلن أه اف اجباع يمي ججو مشهلاي، ف  ضل  م يد ، رلف يةاكعل اجباع ملى اجيال اجا ج :

   اصراعما ئو مأ ميظل  ما رس  يملي .( 7-1)
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( اجاي ايت اجا اثو ملى  هل يماادلى كقمئدم مما ب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج  7-2)
 مأ ميظل  ملي  يأك ديع . 2015اجعي ل جةيو  570    
  جععيد   ( كاللل اجيي و بلأ اجاي ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئم مما دب اجاةد ا ت يفقد7-3)

اجعيدددد ل ي ددددما د اصرددددداثع   يمددددي  اصةاعدددد   يا ددددداق ح فمضدددد  اجبادددددع  570اجعماويددددو اجدددد يج    ددددد  
 يفمعي كلع .

 ( فعلذج يميلجيو اجباع.7-4)
 ( اجيا ةج ياجالصي ت يمج صت اجباع اجعقاممو.7-5)

  االسةمراري  من منظور محلسبي ومهني 7-1
مددأ  دديل اإلطدد    IASB( اج دد د  مددأ (IAS 1مددأ ميظددل  اجعا رددبو اجع جيددو، ديجيدد ، أ دد   

اجعلدد ميع  جلعا رددبو اجع جيددو أفددي ملددى اإلدا ة أ  كقدددلم انمدد اد اجاقدد  ئم اجع جيددو ملددى أردد س افادددماي 
صردداعما ئو يكقلددي  مدد د  دد  ة اجشددممو ملددى اصردداعما ، يأ  كأ ددص فدد  اماب  هدد  أد أمدد ا  أي  ددميف ا

جلولد  ت ولهمد ف  اراعما ئو اجشممو، يذجدت جعد ة ص   مأ  أفل  أ  كؤدد م جيو أي مةاقسليو يهل 
ا مد   فد  فيدو كقل م م مأ ك  ئخ اجعلدافيو. يأ  كل   مأ كلت األم ا  ف   لاةعل  اجع جيدو. بليعد   ذ

اإلدا ة  يقدد ف معليدد ت اجشددممو أي ك ددللال ، حيجددب ملللدد   مدد اد اجاقدد  ئم اجع جيددو ملددى أردد س بدد ال، 
أ ذجددت رددسب مدد م مي مددو افاددماي اصردداعما ئو ميدد   مدد اد اجاقدد  ئم كأردد س اجا ددفيو، ياإلف دد ن مدد

 .(Agostini ,2018)اجع جيو 

اشدأ  اصرداعما ئو،  ;ostini, 2018Ag (FASB,2014(يمل  اجج فب اص م، أيضد  مدل مدأ 
اعدد  ا ماب  هد  مدأ مةدتلجي ت اإلدا ة.  د م  أ  كقلدي  اإلدا ة صرداعما ئو اجشدممو أصدب  ماطلبد   أر رددي ،

فاددمة مةددتلجيو اإلدا ة مددأ كقلددي  اردداعما ئو اجشددممو، جا ددب  م مدد  مددأ كدد  ئخ فشددم اجاقدد  ئم اجع جيددو بدد ص  
دا ة ا إلف  ن مأ األم ا  اجعؤديو جلشت ف     ة اجشممو ملى مأ م م مأ ك  ئخ  م اده . يتي م اإل

اججدلهمد فد   د  ة اجشدممو  اصراعما   وب  ئ ، ماى  ذا جد  ككدأ أمد اث   ولهمئدو. يمد د مؤ دمات اجشدت
ملى اصراعما  يميل  مجد اجشممو مأ اجلف   ا جادام كل  ف  ك  ئخ ارااق  ل ،  ديل رديو مدأ كد  ئخ 

يكاع  دد  كلددت اجايدد ايت فدد  معيدد   اجعا رددبو األممئهدد  اجخدد ي ا صردداعما ئو مددع اجاقدد  ئم اجع جيددو. 
مةددددتلجي ت مما ددددب اجاةدددد ا ت حيعدددد  اايلددددن ميدددد الم اجعماويددددو اج يجيددددو ياألممئهيددددو، اجادددد  كاهدددد  أدا  ي 

 ا راعما ئو اجشممو.
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 مددع 2019،  2015يكالددن ميدد الم اجعا رددبو اجع ددمئو، اج دد د ة اقددما  يائددم اصردداثع   مدد م  
( 1د   دد  )ميدد الم اجعا رددبو اج يجيددو حيعدد  اايلددن ا صردداعما ئو، ملددع أ دد   معيدد   اجعا رددبو اجع ددم 

يجددب  مدد اد اجقددلاة  اجع جيددو ملدى أردد س اردداعما  اجعيشددأة مدد  جدد   اييدلا  مددمي اجقددلاة  اجع جيددو  جدد  أفدي
اأمددد اد اجقدددلاة  ككدددأ جددد ى اإلدا ة اجييدددو جا دددفيو اجعيشدددأة أي اجال ددد  مدددأ اجاي مدددل يمدددصجت ميددد  تي ملددد  

اجع جيو أ  كقلم انوما  كقلي  جق  ة اجعيشأة ملى اصراعما  جلامة ص كقل مأ  ثيى مشم  لما  مدأ كد  ئخ 
يف  م جو يولد م م كأك  ولهمد ممكب  اأم ا  أي  ميف كؤدد جلشت ملى    ة اجعيشأة اجعلدافيو،  

  مددد م  مددد اد اجقدددلاة  اجع جيدددو ملدددى اصرددداعما ، فنفدددي يجدددب اإلف ددد ن مدددأ مظددد هم مددد م اجاأكددد ، يميددد
جلددمي اصردداعما ئو يجددب اإلف دد ن مددأ ذجددت. ا إلضدد فو  جددى اإلف دد ن مددأ األردد س اجددصد كدد   طبقدد   

معد   .مد اد اجقدلاة  اجع جيدو يمدصا اجةدسب اجدصد مدأ أولدي كد  امابد   اجعيشدأة غلدم مةداعمةاراخ امي ف    
 جيددو  جددى ضددمي ة كقددع ايدد  اجلاددمة اجع اييددلا  األمدد ا  اجادد ( 7كطلددب معيدد   اجعا رددبو اجع ددمد   دد  )

جلادمة م م تي م اجشممو انم اد اجقلاة  اجع جيو ملى أر س اصراعما ئو  ذا م ف  هيد ا أمد ا  كقدع ايد  ا
 (.2019، 2015اجع جيو ياجا  كشلم  ج  أ  افاماي اصراعما ئو جيم مي رب  )ياا ة اصراثع   

 2015مدد م  IAASBصدد ا ات اج يجيددو، فقدد  أصدد   بليعدد  ملددى اجج فددب اجعليدد ، يحيعدد  اددمكب  ا إل
اجعيددد ل اشدددأ  اصرددداعما ئو جيادددل مادددل اإلصددد ا  اجةددد بن جددديلم  ISA 570معيددد   اجعماويدددو اجددد يج  

. يذجت جااةدلأ ف مليدو 2004، ياجصد و   باي ايت جإلص ا  اجصد ربقي م م 2008اجععي  ، م م  
ف مليدو ي دل حيو اجاقمئدم اجعد ج ، يما يجدو جللفد   اصك  ل اجصد الفم  كقمئدم مما دب اجاةد ا ت، يائد دة 

جاددد  ياا ولددد  أصدددا م اجع ددد ج  اجعخاللدددلأ. ملدددع اايددد يل اجععيددد   اجعيددد ل ا جعةدددتلجي ت اجعادااددد ة ا
مةتلجي ت مما ب اجاة ا ت اشأ  اصراعما ئو، حيع  اايلن اعماوياي جلقلاة  اجع جيو اجا  أمد كل  اإلدا ة 

 . (IAASB,2015) وملى أر س افاماي اصراعما ئ

أ  يا ددل ملددى مددأ مما ددب اجاةدد ا ت شددأ  اصردداعما ئو اخ ددلي مةددتلجي كي اكطلددب اجععيدد   ي 
أدجددو م حيددو يميةعددو اشددأ  مدد ى  دد  ة اجشددممو ملددى اصردداعما ، يأ  يقددلم ا صماعدد د ملددى األدجددو اجادد  

رد س ما ردس  مدأ م ل ملللد  جللصدلل صردايا ج اشدأ  مد ى رديمو كطسلدن اإلدا ة جيرداعما ئو مأ
 ل ، دي  اجلجددل  جسيددع األصددلل أي  مدد دة  دديل  دد  ة اجشددممو ملددى اجلفدد   ا جادام كلدد  فدد  كدد  ئخ ارددااق 

 .(IAASB,2015) ميهلو اج ال  أي كي ال معلي كل  اجاشغلليو

كعدد  ييدد  مددأ مةددتلجي ت مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو أ  يقددلم ا رددايا ج مدد ى يوددلد مدد م 
ممو ملدى ي    ملى األم ا  أي اجظميف اجا  ك  كا ا ه ، ياجعؤديو جلشت ف     ة اجشدكأك  ولهمد، ب

اصراعما ، يذجدت بيد    ملدى كقليعدي ج دجدو اجاد  كد  اجالصدل  جيدي، يككدل  األمد ا  ياجظدميف اجعؤديدو 
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ع جلشددت فدد   دد  ة اجشددممو ملددى اصردداعما  ولهمئددو، مليعدد  كمكلددع اماع جيددو مدد يثل ، ي ددلة كأثلمهدد ، االدد
  اجقلاة  اجع جيو اا جال  ككل  اجقلاة  اجع جيو م للو ف  غي م اإلف  ن ميل ، يف  غي بل  ي يب فل

اجليليدددو. يأ لدددما يقدددلم مما دددب اجاةددد ا ت باقلدددي  مددد ى مي مدددو يمل يدددو  ف ددد ن اإلدا ة مدددأ أد أمددد ا  
 .(IAASB,2015) ي ميف    كؤدد جلشت ف     ة اجشممو ملى اصراعما 

و األملال يجدب ملدى مما دب اجاةد ا ت، أ  يجعدع أدجدو م حيدو يميةعدأفي ف  وعيع  يئمد اجب مع  
اشأ  م   ذا م ف  اجشممو، كلاوي م جدو مدأ مد صت مد م اجاأكد  اججدلهمد، ياجاد  مدأ  دأفل  أ  كد مل 
جلشددت فدد   دد  ة اجشددممو ملددى اصردداعما ، يأ  يجعددع أدجددو م حيددو يميةعددو، اشددأ  مدد د ردديمو كطسلددن 

إلدا ة ماي اصراعما ئو مأر س ما ردس ، يأ  ي د   مهعد  ، اشدأ  مد د مي مدو كطسلدن ااإلدا ة صفا
 صفاماي اصراعما ئو مأ ولو، يم د مي مو اإلف  ن مأ م جو م م اجاأك  مأ ولو أ مد.

اعةدددددتلجي ت مما دددددب اجاةددددد ا ت اشدددددأ   اجعايلقدددددواجايددددد ايت فددددد  اجعيددددد الم اج يجيدددددو ت ي ددددد  وددددد  
أ دددد   معيدددد   ملددددع  ،2015مدددد م  IAASBفدددد  رددددي ح كشددددهللو اجعيدددد الم اجادددد  مدددد جل  اصردددداعما ئو، 

، جعةدتلجي ت مدل مدأ اإلدا ة يمما دب اجاةد ا ت حيعد  2015اجعيد ل جةديو  700جعماويو اجد يج    د  ا
اايلن ا راعما ئو اجشممو با علأ فقمة داةعدو فد  وعيدع كقد  ئم اجعماويدو، كاد د مةدتلجي ت مدل ميلعد  

ملع كايلن مةتلجي ت اإلدا ة ف   مد اد اجقدلاة  اجع جيدو ملدى أرد س . (2017عب س ،)  اجشأ ف  هصا  
أد أمدل  مايلقدو  اجعية  مأ ياإلف  ن ي اصراعما ئو، كقلي  م ى    ة اجشممو ملى اصراعما ،افاما

ا صردداعما ئو، بليعدد  كاعثددل مةددتلجي ت مما ددب اجاةدد ا ت فدد ا اجلصددلل صرددايا ج اشددأ  مدد ى مي مددو 
ا ، صفادددماي اصرددداعما ئو، اجلصددلل صردددايا ج اشدددأ  مددد ى  دد  ة اجشدددممو ملدددى اصرددداعم كطسلددن اإلدا ة 

 . (IAASB,2015) ياإلف  ن مأ فا ةج ارايا و كي ف  كقمئم 

يأ لدددما حيعددد  اايلدددن ا إلصددد ا ات اجعلييدددو األ دددمى اخددديف األممئهيدددو ياج يجيدددو، اا ددد  أ  هيددد ا 
، 2015( اجعيدد ل جيدد م ISA 570يددو اجدد يج  )كشدد بل  مسلددما بددلأ كلددت اإلصدد ا ات مددع معيدد   اجعماو

مع معي   اجعماويدو اجد يج  اجعيد ل. اشدأ  مدل   (ASA 570)ج  ملع االن معي   اجعماويو األراما
، مةددتلجيو مما دب اجاةدد ا ت اجعلييددو اشددأفل ، ياإلف د ن معدد  كلصددل  جيددي فدد  ردداعما ئواصمدأا مللددلم 

ف  ايض اإلوما ات، اجعي ل  ISA 570لل  مأ  . يجكيل  ا امما ب اجاة ا تهصا اجشأ  ف  كقمئم 
 .(2017عب س ،) الشرك يف ةي اعةتلجي كي مأ اراعما ئو  ضل اة ا ت، ف  اجا  يقلم بل  مما ب اج

 (ASA 570)  ص أفي مأ ف ميو أ دمد، يخالد  اجععيد   األرداماج  اجاد ج  اجعايلدن ا صرداعما ئو
 ت صراعما ئو اجشدممو، فلد  كعاد  مدأ كد  ئخ اجقدلاة  ف  اجلامة اجدمييو اجا  يغطلل  كقلي  مما ب اجاة ا
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اجا  ئخ اجعال ع جاقمئم مما ب اجاة ا ت جلةيو اجا جيو. يب جا ج  كعا  فادمة اجاقلدي  ألكثدم مدأ اجع جيو  جى 
م م. ا إلض فو جدئ دة ماطلب ت اإلف د ن مدأ  طد  اإلدا ة جعلاولدو األمد ا  اجةدلسيو اجعؤديدو جلشدت 

اجعدد ل اصردداعما . معدد  ااطلددب مددأ مما ددب اجاةدد ا ت اجالاصددل مددع هلتددو رددلح  فدد   دد  ة اجشددممو ملددى
 .(2017عب س ،) اصراعما ئواألراماجيو اشأ  م  كلصل  جيي ف  كقمئم  اشأ  

اجخددد ي  2008مددد م  570للضدددع فددد  م دددم، فقددد  صددد   معيددد   اجعماويدددو اجع دددمد ج يب جيةدددبو
اجاةدد ا ت اشددأ  مي مددو كطسلددن اإلدا ة  ا صردداعما ئو. يئلدد ف جاددلفلم    دد دات مددأ مةددتلجيو مما ددب

 مدد اده  جلقددلاة  اجع جيددو. يجكيددي يعثددل كموعددو ممحيددو غلددم ماك ملددو جلععيدد   صفاددماي اصردداعما ئو ميدد  
، دي  ما يجدددو كلفلدددن مددد  وددد   ادددي مدددع بلتدددو اجعع  ردددو اجعلييدددو 2004( جيددد م (ISA 570اجددد يج  

ياإل  د دات اجك حيدو اجاد  يجدب مليدي اكب ملد ، اجع مئو. جدصجت جد  ادلفم جعما دب اجاةد ا ت اإلودما ات 
جاهدد  رددلي  اشددأ  اصردداعما ئو. معد  جدد  اددلفم جددي اجعقلمدد ت اجيامددو جلاهدد  ملددى جاةد م   فدد  اجلصددلل 

مي مو يمل يو  ف  ن اإلدا ة، جكيي كما األمدم جاهعدي اجعليد  اجخد جص. يجد  ادلفم  ي د م ت جشدهل 
 . (2017عب س ،) اصراعما ئومما ب اجاة ا ت اشأ   اجاقمئم اجعل ل ف  اجا صت اجعخاللو جمأد

اجععيددد   اجددد يج  اجعيددد ل فددد  ميدددلا  اجلقدددمة يخالددد  اجععيددد   اجع دددمد مدددأ  أ دددمد،مدددأ ف ميدددو ي 
" فقددمة جلدد  اصفابدد  " فدد  اجععيدد   اجع ددمد. ا إلضدد فو  ملددع كعثددلاإلي دد ميو اجعايلقددو ا صردداعما ئو 

كاةدع فجدلة اجال يد ت فد  م دم  مه فل  فل  كأك  ايد  فقدمة اجدمأد فد  اجاقمئدم اجاد ج . يب جاد ج   جاغلم
يئياق  اجب مع أفدي الود  فجلكد   اشدأ  اجععيد   اجع دمد، يهعد      صو كلت اجعايلقو الجلة اجعي الم.

، يبدد جطبع بليددي يبددلأ اجععيدد   2008( جيدد م (ISA 570اجلجددلة بليددي يبددلأ اجععيدد   اجدد يج  جلعماويددو 
ف     أ  يولد ه كلأ اجلجلكلأ مسم  م . يئياق  اجب مع أي2015اجعي ل جي م  (ISA 570) اج يج 

عا رسيو ف  هصا اجشأ ، ف جععي   اجع مد ياا ج جلاي ال مع   يفلمد   يهدل إلوما  مدئ  مأ اجبال  اج
 األمم اجصد اسم  كلوي اجباع اجا ج .

( ISA 570يئخلص اجب مع مأ كاللل اإلص ا ات اجة اقو  جى أفل  اماعد ت اشدهل مسلدم ملدى )
  مما ددددب  ت  صدددد ا  كلددددت اجعيدددد الم ياجعددددؤثمة بدددد  يه  ملددددى أدامغ  مددددأ كلدددد يت ولدددداجعيدددد ل ملددددى اجدددد

اجاةددد ا ت جعةدددتلجي كي اشدددأ  اصرددداعما ئو. معددد  أوعيددد  هدددص  اجعيددد الم ملدددى ضدددمي ة  صددد ا  مما دددب 
اجاةدد ا ت جاهعددي اشددأ  اصردداعما ئو. يجكددأ أكدد  اإلصدد ا ات األويسيددو، اخدديف اج يجيددو ياألممئهيددو، 

  مليد  ت ياإل  د دات، اجاد  يجدب ملدى مما دب اجاةد ا ت اكب ملد  جللصدلل جاهداادمدو مدأ اإلودما ا
رلي  ف  هصا اجشأ . ا إلض فو ص ايفل  ف  اجلامات اجدمييدو اجاد  يياعد  ملللد  مما دب اجاةد ا ت فد  
كقليعددي جعدد د مي مددو كطسلددن اإلدا ة صفاددماي اصردداعما ئو. معدد  يخلددص اجب مددع جلوددلد أيوددي   ددل  
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ت اإلصد ا ات يمد م اجع مئو اجا  كاه  مما ب اجاة ا ت اشدأ  اصرداعما ئو، يكشدا  كلد  ف  اجعي الم
اجايةدلن بليلد  مدأ ولدو ث فيدو، يذجددت جتيد م اجايظدي  اجعليد  جلعليدو فدد  م دم مدأ ولدو ث جثدو، األمددم 

 اجصد ويل اإلص ا ات اجعلييو ف  م م ك    مأ غلم ذد صلو.

 تقرياار مراقاب الحسالبلم وفقال لمع الر  الةعديالم الحديثا  علاى شاكل ومحةااوى   7-2
بشأن االساةمراري  مان منظاور   2015المعدل لسن     570المراجع  الدولي رقم  

 مهني وأكلديمي
الدد ف أد كيدد ال ملددى ميدد الم  مدد اد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت  جدددى ائددد دة فلددد  يإد اا مةدداخ م  

اويددو يأهدد افل  يطسييددو معددل مما ددب  صددو ياجعجاعددع ا ددلو م مددو جيعليددو اجعم اجقددلاة  اجع جيددو ا ددلو  
يمع كي د اجايد ايت اجاد  كعدد  ملدى اجعيد الم اج يجيدو إلمد اد كقمئدم  ة ا ت يمةؤيجي كي يياوب كي،اجا

 ص أفل  ج  كعهأ مأ كاقلن هصا اجل ف ا جشهل  2006يماى مد م   1917مما ب اجاة ا ت ميص م م  
دا تيعددو ا ددب اجاةد ا ت  دديل كلدت اجلاددمة جد  كيدديددع اجايد ايت اجادد  كعد  ملددى كقمئدم مم اجعيشدلد. فجع

كقمئدم  يك ددلن فجددلة اجال يد ت بدددشأفي بددلأ ميد د هددصا اجاقمئددم مدأ ف ميددو، يبددلأ مةداخ ميي مددأ ف ميددو 
 (.2018أ مى )مل ، 

يامدد ة  جددى  يمددع أ   ددهل اجاقمئددم يمااددلا   دديل هددص  اجلاددمة  دد  كغلددم مددأ كقمئددم مهدددل  مدددأ فقددمة
و كيسم مأ أمل  ب اليو ملل مةدتلجيو ت،  ص أفي م اال يالد مسد  ات م مدكقمئم مهل  مأ أ بع فقما

اإلدا ة يمةدددتلجيو مما دددب اجاةددد ا ت يإودددما ات اجعماويددددو ص كقددد م  ص اجقللدددل مدددأ اجعيللمددد ت اجاددد   ددد  
يللم ت ملل معليو اجعماويو يملل ياا ول  مةاخ م  اجقدلاة  اجع جلدو، اجدصاأ ياا ول  جلعدئ  مأ اجع

ع جيو اجا  ص   اشأفل  كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يكةد م ه  ملدى ممو، ياجا  كد م  ثقال  ا جقلاة  اجاجش
 (.2018اكخ ذ  دما ات صاياو )مل ، 

ياجاد  مد  ااجدد  كد اعي كل  مةداعمة  2008يبي  م ي  األامدو اجع جيدو اجاد  أ بهد  اجيد ج  ميدص مد م 
اعةدتلجيو مما دب اجاةد ا ت فد   IAASBبليلد  اجددد ج د اهاع م اجي ا  مأ اجعيظع ت يمأ ماى اآل ، ك

اجاقمئددددم مددددأ اجايةددددم اجعدددد ج  جيعلددددل اجعماويددددو، ملددددع أيضدددد  اجي ادددد  مددددأ اجعيظعددددلأ ياجعةدددداثعمئأ 
اجعش  ملأ ف  اجةلح أثي   يبي  اصامو اجع جيو اجي جعيو مأ اراي ةل  مدأ مد م  د  ة مما سد  اجاةد ا ت 

ب أصدا م اجع د ج  ماويدو جلشدمم ت اجاد  افلةد . يجقد  ط جدكق ي  اجااصام اجك ف  ف  كقد  ئم اجعمأ  
فدددددددد  اجشددددددددمم ت بدئدددددددد دة اجامملددددددددد اشددددددددأ  ملضددددددددلي اصردددددددداعما ئو معدددددددد  دمدددددددد  اجعيظعدددددددد ت اجعلييددددددددو 

(EC,2010;PCAOB,2011,IAASB,2013)  انمددد دة اجيظددددم فددد   ددددهل يماادددلى كقمئددددم مما ددددب
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 2015فد  أيل مد م  IAASBد بي  وللد اراعمت ملاج  م ملأ   م اجداجاة ا ت اشأ  اصراعما ئو ي 
اشدددأ  اصرددداعما ئو ملدددى أ  يةدددمى هدددصا  570انصددد ا  كيدددد ايت ملددددى معيددد   اجعماويدددو اجددد يج    ددد  

 .2016/  12/  15اجععي   اجعي ل اماب  ا مأ 

 اجعيددد ل، ياجدددصد الضددد  مدددأ ضدددعأ 570انصددد ا  معيددد     ددد   2015ي ددد م اجعجلدددم فددد  ايددد ام 
ا ة ألرد س اصردداعما  مددأ اردايا ج مدد د مي مدو اردداخ ام اإلدكي ايكدي أ  مما دب اجاةدد ا ت مةدؤيل 

اجعا رس ، بي   ملى األدجو اجعاا ل مللل  مأ يولد م م كأك  ودلهمد مدمكب  اأمد ا  أي  دميف 
و كددؤدد  جددى  ددت وددلهمد فدد   دد  ة اجشددممو ملددى اصردداعما ، ياجاقمئددم مددأ ذجددت يفقدد  جعيدد الم اجعماويدد

 دد  جعما ددب اجاةدد ا ت، جددى ما يجددو اجعجلددم جاخفدديض اجاهدد  اجشخاج يجيددو. يكشددلم اجعبدد  ة األ لددمة  
ملع م ف  ف  اجععي    سل اجاي ال " كا ا  األثم ملى كقمئم مما ب اجاةد ا ت" أد أ  ياد د مما دب 

اابدددع  اجاةدد ا ت  أيدددي اجعليددد  يفقددد  جاهعددي اجشخ ددد ، جكدددأ اجايددد ال ودد   جللددددم مما دددب اجاةددد ا ت أ 
 Silviu & Timea) رداعما ئويد   بد ا  يصدي غو اجدمأد اجعليد  مدأ اصاجقلام  اجدلا دة فد  اجععيد   م

,2015).  

ا إلض فو  ج  م  رسن، و   اجععي   باي ايت أ مد ا جيةبو ج ثم ملى كقمئم مما ب اجاة ا ت، 
اججدددلهمد يجدددب ملددد  مما دددب ملدددع فددد  م جدددو مل يدددو اإلف ددد ن فددد  اجقدددلاة  اجع جيدددو مدددأ مددد م اجاأكددد  

اييدلا " مد م اجاأكد  اججدلهمد فظيو مع  ض فو فقدمة ميل دلو فد  صدلب اجاقمئدم اجاة ا ت  ب ا   أد  
حيع  اايلن ا صراعما ئو" يشدلم فللد   جد  أ  كلدت األمد ا  أي اجظدميف كدؤدد جيد م كأكد  ودلهمد حيعد  

 أد مما ددب اجاةدد ا ت ، معدد  اللدد  اايلددن اقدد  ة اجشددممو ملدد  اصردداعما ، يأ  ذجددت ص اددؤدد جايدد ال 
اة  اجع جيددو اجادد  كل دد  مددأ اصمدد ا  ا ت فدد  هددص  اجلقددمة اجيظددم جيف دد م ت فدد  اجقددل مما ددب اجاةدد 

  .)(Smith ,2016ياجظميف األر ريو، ي ط  اإلدا ة ، يم م اجاأك  اججلهمد 

ما ئو  جدد  يكموددع اجا وددو  جددى كغللددم  ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت حيعدد  اايلددن ا صردداع
مدددأ طددمف ث جددع ما ادد  جلشددممو مددأ  دديل معليددو اجعماويدددو ياجاأكلددد  ائدد دة اجثقددو فدد  اجقددلاة  اجع جيددو 

"مما ددب اجاةددد ا ت"، يمدددصجت كةدددللل اكخددد ذ اجقدددما ات جعةددداخ م  اجقدددلاة  اجع جيدددو. يهدددصاأ اجلددد فلأ هعددد  
كيد  معليدو كلسيدو م ودد ت ودلهم م ودو مةداخ م  اجقدلاة  اجع جيدو مدأ كقمئدددم مما دب اجاةد ا ت، يمليدي 

ضددددل  اراق دددد   مدددد اع مددددع  ع جلدددددو هدددد  اجعسدددددم  اجمةيةدددد  ألد كيدددد ال. يملددددىمةدددداخ م  اجقدددددلاة  اج
 Chen et al) مةداخ م  اجقدلاة  اجع جيدو كاعثدل أهد  م ود ت مةداخ م  اجقددلاة  اجع جلددو يفقد  ج  اردو

,2016) : 
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ا ة بسيددلد اجقددلاة  اجع جيددو، ملددع أصددبا  كقلددي  مما ددب اجاةدد ا ت جلاهدد  ياجاقدد ام اجشخ دد  جددإلد  أوالً 
ا  كا ا ه  يفق   جاق امات يمه  اإلدا ة، م جسيلد اجعياع ة   ئم اجع جيو كالد اجي ا  مأ اجسيلد اجا  ااجاق

ملى تي ر ت اجييعو اجي دجو، اصماماف بدد إلامادات، اجالد  أي اجلةد د اجعايلدن بدبيض األصدلل، يغلدم 
ودو مةداخ م  اجقدلاة  اجع جلددو لى مهد  يكق امات اإلدا ة. يهدصا مد  ادئد  م ذجت مأ اجسيلد اجا  كياع  م

مةدداقل جلددص  األمددل  مددأ مما ددب اجاةدد ا ت. فلوددلد كقلددي  جعما ددب اجاةدد ا ت باقمئددم   إلفددد  ن  ضدد ف 
اشأ  بيلد اجقلاة  اجع جيو اجا   د ي  جاقد امات يمه  اإلدا ة رلف ييددا اجثقدو فد  هدص  اجقدلاة  ألفددي 

خص هص  اجاقد امات، فدن  مما دب اجاةد ا ت هدل اجشد م فد  اإلدا ة  د  كاالدد جع لاال  مي  يضع ذا  
اجعةاقل اجصد يلامي ا  يهل  كقليعي جلص  اجاقد امات كقليعد   ملضدلعي  . معد  أ  امادلا  كقمئددم مما دب 

الئلدد  اجقدلاة  اجاة ا ت اجعةداقل جلدصا اجاقلدي  ردلف ادئد  مدأ د ودو اجع د اتيو فد  اجعيللمدد ت اجاد  ك
 (IAASB,2011) اجع جيو.

اإل ددد  ة  جدددى ميددد طن اجخطدددم اجعمكلدددع جإلف ددد ن غلدددم اجعيةددد  اددد جقلاة  اجع جيدددو: ملدددع امغدددب   لً ثلن ااا
أصا م اجع د ج  يمةداخ م  اجقدلاة  اجع جيدو أ  يادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت ميد طن ذات اجخطدم 

أ  هدص  أ  ايقل مما ب اجاة ا ت باقمئم  ميللم ت اشاجعمكلع جإلف  ن غلم اجعية  ا جقلاة  اجع جلدو، ي 
جعمكلع جإلف  ن غلم اجعية  ا جقلاة  اجع جيو يم    م اي مما دب اجعخ طم. فسلد   ميد طن ذات اجخطم ا

 اجاةد ا ت كج هلد  ادئد  مدأ  دل حيو معليدو اجعماويدو يئاقدن اجعيليدو جكدل مةداخ م  اجقدلاة  اجع جيدو.
(Gray et al ,2011)  

اد  ود   بلد  هدصا اجععيد  ، أ  مةدتلجيو مما دب كع  امد اجب مدع أفدي مدأ أهد  اجايد ايت األ دمى اج
 ا ت، اشددأ  اصردداعما ئو، جدد  كيدد    صددمة ملددى وعددع األدجددو اجك حيددو ياجعيةعددو اجادد  كعهيددي مددأ اجاةدد

أ اجاه  ملى م د مي مو كطسلن اإلدا ة صفاماي اصراعما ئو مأر س ما رس ، بل أصدبا  كا دع
    هي ا م جو مأ م صت م م اجاأك  اججلهمد، ياجاضمي ة أ  يجعع أدجو م حيو يميةعو مع   ذا م 

 مأ  أفل  أ  ك مل جلشت ف   مه فيو اراعما  اجشممو. ياجا  رلف يياع  مللل  جللف   اعةتلجلاي.

 Bruynseels) يمأ ميظل  اج  ار ت اجة اقو حيع  اايلن ا صراعما ئو، كي يج  اج  ار ت اجة اقو
et al,2013; Carson et al,2013; Bava and Di Trana,2014; Georgiades,2014; 

Kiss et al,2015)  اجعةتلجيو اجعلييو جعما ب اجاة ا ت ميل . يكيلمد  كلدت اج  ارد ت حيعد  كي يجادي
ييددو فدد  ذجددت اجشددأ  مددأ ملددع كا ادد  مللددلم اصردداعما ئو مدد فاماي ما رددس ، يكا ادد  اجعةددتلجيو اجعل

عدؤثمة  ت ملدى كقمئدم  اجدصد ي د   ، ا إلضد فو جليلامدل اججعما ب اجاة ا ت، يأثدم يف ةدي بالدت اجعةدتلجي
 ملى يف ةي بالت اجعةتلجيو. 



 مراقب الحسابات......... أثر التعديالت فى شكل ومحتوى تقرير                             رضا حممود حممـد عبد الرحيمد/  

15 

 

أ   مد اد اإلدا ة جلقدلاة  اجع جيدو، ملدى أرد س افادماي اصرداعما ئو،  Alfterman (2008يئدمد )
م فددددد   لاةعلددددد  اجع جيدددددو. فددددد جادام اإلدا ة  ددددد  ة اجشدددددممو ملدددددى اصرددددداعما  فددددد  اجعةددددداقسل، ياجاددددد  كظلددددد

قدددلاة  اجع جيددددو، ملدددى أرددد س أ  اجشددددممو ما ئو، مددد فاماي ما ردددس ، كييدددد  أ  كقدددلم انمددد اد اجا صرددداع
مةدداعمة فدد  معلي كلدد  فدد  اجعةدداقسل، مدد  جدد  كياددلد اإلدا ة ك ددفيو اجشددممو أي  يقدد ف معلي كلدد ، رددلا  

لاة  مة امييدددو مةددداقسليو ص كقدددل مدددأ مددد م. يذجدددت أل  اجقدددبمغسالددد  أي  غعددد  ميلددد  جللفددد   ا جادام كلددد  جلاددد
 إلدا ة جعةاقسل اجشممو جع ة م م. اجع جيو اا   م اده  ريلئ  ، فايمي  ؤئو ا

( أ  افاماي اصراعما ئو Robu et al,2012; FRC,2013يف  فلم اجةي ح كلض  د ارا  )
رللجو، اؤدد جلق ا     كل  ملى ر اد  امكب  ا جعي ة اجع جيو جلشممو، ملع    ممي  اجشمم ت اأامو

  اجيق يددو اجلل ئدو، يمي ةددص كلاودي كيثددما  ايددض األي د ت، جددصجت ص كةداطيع ملاولددو اماي و كلد دالفلد  فد 
 م جي  ، يجكيي يهل  جلامة مؤ اي، يص يعا  طلئي  جلؤثم ملى اراعما ئال .  

ملدى أ   570ع معيد   ( مدGutierrez et al.2015; Carson et al,2013كالدن د اردا  )
، دي  يودلد أمد ا    ة اجشدممو ملدى اصرداعما  فد  معللد  فد  اجعةداقسلافاماي اصراعما ئو، ييي   

ولهمئددو كددؤثم ملددى اق ةلدد ، جددصجت كياسددم اجشددممو مةدداعمة ميدد م  ككددل   دد د ة ملددى ردد اد اجادام كلدد  فدد  
 أ ك  ئخ اجقلاة  اجع جيو. ك  ئخ ارااق  ل ، دي  اصضطما  جا فيو اجشممو، يذجت جع ة م م م

كاعثدل اجعةدتلجيو اجعلييدو جعما دب اجاةد ا ت، فد  كقلدي   Gutierrez et al (2015ييفق   ج  ارو )
مدد د مي مددو كطسلددن اإلدا ة صفاددماي اصردداعما ئو. فدد فاماي اصردداعما ئو يهددل  غلددم ميةدد  فدد  م جددي 
مدد م  دد  ة اجشددممو ملددى اجلفدد   ا جادام كلدد  فدد  مييدد د ارددااق  ل  دي  اجلجددل  جسيددع األصددلل أي  مدد دة 

 كل  اجاشغلليو، أي مي  اكجد   اإلدا ة جا دفيو اجشدممو، أي  يقد ف معلي كلد  ال  أي كي ال معليميهلو اج 
رلا  م ف  مأ مع  أي مأ  وب  ، جلامة مةاقسليو ص كقل مأ م م. يإذا ج  كالفم كلت اجشمي  يجدب 

جاةد ا ت أ  أ  كقلم اإلدا ة انم اد اجقلاة  اجع جيو ملى أر س بد ال مأرد س اجا دفيو. يملدى مما دب ا
  د مي مو ذجت األر س جلشممو.يا د م

يئخلص اجب مع مع  رسن  جى أ  ارداعما ئو اجشدممو كييد   د  كل  ملدى اصرداعما  فد  معللد  فد  
اجعةاقسل دي  اصضطما  جل   فش طل  أي ك فيو أمع جل  جلام  امييو مةاقسليو، يهل مد  اكلقد  مليدي 

عماويو. يأ   م اد اجقلاة  اجع جيو ملى أر س ربو اجع جيو أي اجاج  ار ت اجة اقو، رلا  اجخ صو ا جعا 
افاماي اصراعما ئو، ييي  أ  ادا   مد اده  مدأ  سدل اإلدا ة ملدى أرد س أفلد  مةداعمة فد  فشد طل  فد  

 اجعةاقسل. جصجت كمكب  اراعما ئو اجشممو اعي كل  اجع جيو ا لو أر ريو.
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كقمئم مما ب اجاة ا ت ملى م  اجعي ل أ  يالد  570ياجخيصو أ  أه  م  أض في اجععي       
يصدددل   570ييددددا افادددماي ارددداعما  اجشدددممو، معددد  كطلسددد  كيدددد ايت اجععيددد   اجددد يج  جلعماويدددو   ددد  

جلعةدددتلجيو اجخ صدددو اهدددل مدددأ  دا ة اجشدددممو يمما دددب اجاةددد ا ت كجددد   ارددداعما ئو اجشدددممو، ييودددلد  ةددد  
جشدممو اجاد  كيدمي األمد ا  أي األمدل  يلدن ا راعما ئو امةاقل ا جاقمئم كا  ميلا  م م اجاأكد  اجعا

اجادد  كشددهل كادد ي ت أمدد م اإلف دد ن اجعيةدد  جلقدددلاة  اجع جيددو ياجادد  كدد مل جلشددت فدد   دد  ة اجشددممو ملددى 
اصراعما . يئخلص اجب مع  ج  أ  اجاي ايت اجا  أوماه  اجعجلم ملى معي   اجعماويو اجد يج    د  

ا ت مددأ اصردداعما ئو، اايلددن ا ددمي ة   ردد ل تلجيو مما ددب اجاةدد كا ددعأ وددد  و ادد ا مددأ مةدد 570
    ات كاصامئو، اشهل أف ل، مأ اراعما ئو اجشممو، مع  ي ل  اجكثلم مأ اجثقو ياجع  اتيو ملدى 
كقمئددم مما دددب اجاةددد ا ت، معدد  كشدددلم كلدددت اصردداج او  جدددى اكجددد   اجعيظعدد ت اجعلييدددو ياجعييدددلأ اعجددد ل 

  ملى اصراعما ئو دا ل ميظلمدو  صدين مليدو اجعا ردبو  دة كمملد اصفاب اجعا ربو ياجعماويو  ج  ائ
 .)Strickett & Hay ,2015(ياجعماويو 

ويخلاص البل ااث مماال ساابقل كلااى الشااكل الةاللي الاااي يورااح االخةالفاالم الرئ ساا   باا ن مع االر 
 2015  المعادل لسان 570ومع لر المراجع  الدولي رقام   2008لسن     570المراجع  الدولي رقم  

 مراري  ف مل يةعلق بإصدار رأي نظ ف.بشأن االسة
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المصري السلري  لل ل والدولي المعدل لسن    570( االخةالفلم ب ن مع لري 1شكل )
 بشأن االسةمراري  ف مل يةعلق بللرأي النظ ف  2015

 )المصدر: إعداد الباحث(  

تؤدي أو ظروف قد هل يوجد أحداث 

 تمراراالس علىللشك في قدرة الشركة 

 نعم  

 نعم  

 نعم  

 نعم  

 ال 

هل توصل مراقب الحسابات الستنتاج 

بناء على األدلة التي حصل عليها، 

لألساس بمالءمة تطبيق اإلدارة 

 المحاسبي لالستمرارية

هل تؤدي تلك االحداث لشك جوهري 

 في قدرة الشركة على االستمرار 

هل تم اإلفصاح 

 عنها بشكل مالئم 

إلفصاح هل تم ا

عنها بشكل مالئم 

وفقاً إلطار 

قرير المالي الت

 المطبق

 رأي نظيف +

فقرة عدم التأكد  

الجوهري بشأن 

 االستمرارية 

 نعم  

هل تعد تلك االحداث 

جوهرية، على الرغم 

من أنها ال تؤدي لشك 

جوهري في قدرة 

الشركة على 

 االستمرار 

 نعم  

فقرة رأي نظيف + 

أمور المراجعة 

  سية  األسا

هل توصل مراقب الحسابات 

الستنتاج بناء على األدلة التي 

حصل عليها، بمالءمة تطبيق 

 الفتراض االستمرارية اإلدارة 

تؤدي أو ظروف قد هل يوجد أحداث 

 االستمرار علىللشك في قدرة الشركة 

هل تؤدي تلك االحداث لشك جوهري 

 في قدرة الشركة على االستمرار 

 عنها بشكل مالئم هل تم اإلفصاح 

 

 رأي نظيف + 

 فقرة لفت انتباه 

 نعم  

 نعم  

 ال 

 نعم  

هل تعد تلك 

االحداث جوهرية، 

على الرغم من أنها 

ال تؤدي لشك 

جوهري في قدرة 

الشركة على 

 االستمرار 

 نعم  

 رأي نظيف 

 رية بشأن االستمرا المعدل 570معيار  بشأن االستمرارية  الحالي 570معيار 

 نعم  

 نعم  
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ومحةاااوي تقريااار مراقاااب  لةعاااديالم الحديثااا  فاااي شاااكلتحل ااال العالقااا  بااا ن ا 7-3
المعاادل وقااراري االسااةثملر  570الحساالبلم وفقاال لمع االر المراجعاا  الاادولي رقاام 

 ومنح االئةملن واشةقلق فرري البحث وفرع لتهمل
 دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  حيع  ال  رلف اا  كاللل اجيي و بلأ اجاي ايت فد  

ع   يا داق ح اجلدمي األيل اجعيد ل اشدأ  اصرداعما ئو ي دما  اصرداث 570اج يج       جععي   اجعماويو
جلباع يفمعي كي، ث  اا  كاللل اجيي و بلأ اجاي ايت ف   هل يماالد كقمئم مما دب اجاةد ا ت يفقد  

اشددأ  اصردداعما ئو ي ددما  مددي  اصةاعدد   يا دداق ح اجلددمي  اجعيدد ل 570جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  
 جث ف  جلباع يفمعي كي، يذجت ملى اجيال اجا ج :ا

تحل ل العالق  ب ن الةعاديالم الحديثا  فاي شاكل ومحةاوي تقريار مراقاب الحسالبلم   7-3-1
المعاادل وقاارار االسااةثملر واشااةقلق الياارض  570وفقاال لمع االر المراجعاا  الاادولي رقاام 

 حثاألول للب
اص اي   بلأ  دما  أي بيدع  O`reilly (2009)يعثل ملللم  ما  اصراثع   ف  األرل  يفق  ج  ارو

أي اصمالدد ب ا ألرددل ، ياجعل ضددلو بليلدد  جللصددلل  جددى اصردداخ ام األمثددل جددمأس اجعدد ل، بلدد ف كاقلددن 
فلي اجعةداثعم، األ ب ن يكيظي  ثمية اجعةاثعم. يص يخال  اجل ف مأ اصراثع   ف  األرل  ا  ايف 

 ف األر رد  مدأ أد ارداثع   هدل كاقلدن األ بد ن جايظدي  رلا  مد   اجعةداثعم فدمدا  أي مؤرةدو، ف جلد
ميات. يمعلمد   فدن   دما  اصرداثع   فد  األردل  ييد  مدأ أهد  اجقدما ات اجاد  ادا  اكخ ذهد  فد  أردلاح اجث

حيدي. فلدل ادؤثم ملدى يضدع  أس اجع ل، يذجت جعد  جدي مدأ كدأثلم ملدى اجةدلح مهدل يوعيدع اجعايد مللأ 
   الفم  مأ م  د  جلاعلئل اجصد كاا وي اجشمم ت.اجشممو فلةل  ياص ا  د مهل، جع

مأ ملفدي أمد  أهد   Levišauskait (2010)يكيبع أهعيو  ما  اصراثع   ف  األرل  يفق  ج  ارو 
أصدددا م  مي صدددم بلتدددو اصرددداثع  ، فلددد  م دددععو جييددد م اجشدددمم ت ياجاهلمددد ت باالئدددل األمدددلال مدددأ

هد  اجعةداثعمي ، ألصدا م اجيجدد ياجدصاأ يقلمدل  اجل ةض، ياجصاأ الاعدل  اشدما  األردل  ياجةدي ات ي 
مع  كيبع أهعيو  دما   .يجد مأ طمئن  ص ا  األرل  ياجةي ات، أد اجشمم ت ياجاهلم تاة  ذجت اج

ةيلأ اصردددداثع   فدددد  األرددددل   جددددى مةدددد هعاي فدددد  كا ادددد  أرددددي   األرددددل ، مددددأ  دددديل كيدددد ميت اجبدددد 
لددض ككدد جيو  كعدد م اجايدد ميت، مددأ طمئدددن ياجعشددامئأ، كددلفلم م دد   رددللجو ص ايدد   األصددلل، يكخ

 يامو جإلمي  مأ  غبو اجعاي مللأ ف  اجةلح بيي   ي ما  .كخفيض اجع   ئو اج
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يئاادد ج  ددما  اجعةدداثعم اجعؤرةدد  ا صردداثع   جعيللمدد ت م جيددو الفمهدد  فظدد م ميللمدد ت اجعا رددبو 
كلددت اجعيللمدد ت فنفلدد  كاطلددب مدد   مه فيددو اصماعدد د ملددى اجقددلاة  اجع جيددو اجادد  كقددلم بالصددللاجع جيددو، يإل

و اصماعدد د ملللدد  يملددى مدد  كلصددلي مددأ ميللمدد ت، يجددصجت فددن  أرددلاح  أس اؤمدد  م دد ا لال  يإمه فيدد
اجعددد ل، كلددددم اجشدددمم ت اجعقلددد ة، ادددأ  ادددا  مماويدددو  لاةعلددد  اجع جيدددو مدددأ  سدددل مما دددب مةددد ا ت، ج دددع   

ملللدد ، جلا ددلل ملددى مدد  ياا ولفددي مددأ ضددلعيو كلددت اجقددلاة ، يائدد دة  مه فيددو اماعدد د اجعةدداثعمئأ مل 
 Shbeilat (2013) . يف  فلم اجةي ح كلصل  د اردو(Matar ,2012)ا ات ميللم ت صكخ ذ اجقم 

 مدي  جى أ  كقمئم مما ب اجاة ا ت ييعل مل  ائ دة ودلدة يم د اتيو اجقدلاة  اجع جيدو اجعيشدل ة، جعد  يق
ت اجادد  كلفمهدد  اجقددلاة  اجع جيددو اجادد  كعدد  مددأ تيعددو م دد فو، كاعثددل فدد  اجالملدد  ملددى صدد ح اجعيللمدد 

 مماويال .  

ادأ  كقمئدم مما دب اجاةدد ا ت  Zureigat (2014) يكاعشد  يولدو اجيظدم هدص  مددع مد  أكد  مليدي
اصماع د مللل  ي ل  ملى اجعيللم ت ف  اجقلاة  اجع جيو د وو مأ اجع  اتيو، حيةاطيع اجعةاثعمي  

اجيلاةد  ال ع ملدى ارداثع  اكل ، يكقلدي  ملد  ة اإلدا ة فد  كاقلدن جاقليعل  مخ طم اصراثع  ، ياجي ة  اجع
اجيق يو، ا إلضد فو جاقلدي  مد د  د  ة اجشدممو ملدى اصرداعما . يذجدت ميد  اكخد ذه  جقدما  اصرداثع   فد  

يةدد م ه  ملددى اجادد  مددأ مدد م اجددداأك  اجعاددي  األردل ، رددلا  ادد جسيع أي اجشددما  أي اصمالدد ب ا ألرددل . ح
م مما ددب اجاةدد ا ت مددأ أهدد  مدد  جيددو، مددأ ثدد  اجعاددي  اقددما ه  اصردداثع  د. يجددصجت ييدد  كقمئددادد جقلاة  اجع 

ايظددم جددي اجعةدداثعم اجعؤرةدد  فدد  كقليعددي جلشددممو، ألفددي ادئدد  مددأ    كددي ملددى اصماعدد د اجقددلاة  اجع جيددو 
 بي    ملى ميللم ت ملضلعيو يرليعو كخص اجشممو.اجعيشل ة ياكخ ذ  ما   ا صراثع  ،  

أ  طلدب اجعةدداثعم اجعؤرةد  ملدى مةدتلجي ت مما دب اجاةد ا ت يهددل   Furedi (2015يئدمد )
أكسددم مدددأ طلددب اجعةددداثعم اجلدددمد، ألفددي يااددد ج جلعدئدد  مدددأ اجعيللمددد ت اج دد د و اخ دددلي اجشدددمم ت 
جيياعدد  ملللدد  فدد  كقليعددي جلددص  اجشددمم ت، ميدد  اكخدد ذ  جقددما  اصردداثع  . فلددل اا وددي ألمددل  أكثددم مددأ 

ما دب اجاةد ا ت، مدأ م اجدو  مد اد يمدمي اجقدلاة  اجع جيدو. يكاعثدل كلدت جدصد ادلفم  ماجالمل  اجعلي ، ا
األمل  ف ا ضمي ة   لد   مما دب اجاةد ا ت ألد  دهلا اخ دلي اجعدي ة اجع جيدو جلشدممو ي د  كل  
ملدددى اصرددداعما  فددد  كقمئدددم اجعماويدددو، اجااقدددن مدددأ اجاقددد امات اججلهمئدددو فددد  اجقدددلاة  اجع جيدددو، مماويدددو 

 دددمى ياكاشددد ف أد مددد م اكةددد ح بليلددد  يبدددلأ اجقدددلاة  اجع جيدددو، اجاقمئدددم مدددأ أد اجع جيدددو األ اجعيللمددد ت
كامئو مايع  ف  اجعيللم ت اجع جيو جلجلد ت اجعةدتلجو، اجااقدن مدأ ملد  ة  دا ة اجشدممو، اجااقدن مدأ 

حيو. يذجدت ردعي   جعةدالد أكسدم مدأ اجع د اتيو ياجشدل  .مل   اجشممو كج   اجق  ي  اجسلتيو ياجعجاععيدو
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مدددأ اج  اردددو، ااديددد د طلدددب اجعةددداثعم اجعؤرةددد  ملدددى مةدددتلجي ت مما دددب اجاةددد ا ت اجعلييدددو يئا ددد  
 م مو، يملى مةتلجي كي اشأ  اصراعما ئو   صو.

ادأ  كقمئدم مما دب اجاةد ا ت هدل مجدم  Gupta et al (2018)يئؤم  ذجت ملى م  كلصدل  جيدي 
ياردداعما ئال . فاظلددم أهعيددو كقمئددم قدد   اجشددممو األردد س اجددصد يياعدد  مليددي اجعةدداثعمي  فدد  كقلدديعل  جب

مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو جلعةدداثعمئأ فدد ا مط جبدد كل  بدئدد دة مةددتلجي ت مما ددب اجاةدد ا ت 
اشددددأ  اصرددددداعما ئو، ائددددد دة ماطلبدددد ت  ف ددددد ن مما دددددب اجاةدددد ا ت فددددد  كقمئدددددم  مددددأ األمدددددل  اجعايلقدددددو 

 جاقمئم.ا صراعما ئو ا إلض فو  جى كي ال  هل يميهل ا

ملدى أ   (Riaz et al,2012; Riley & Luippold,2015) هدصا اجةدي ح االدن اجدبيض يفد 
اجعةدداثعمئأ ص ااددأثمي  فقدد  اعااددلى اإلف دد م ت، يجكددأ أي دد ، ا جامملددب اجلغددلد جلدد . فللدد  اجمردد جو 

 Kaplan)يكلةلمه  ص ااأثم فق  ا جع عل ، يجكأ أي    اشهل يطمئقو اجيمي. مع  اكلن اجدبيض 
et al,2014;Amin et al,2014;Bedard et al,2014)  ملى أ  أهعيو كقمئم مما ب اجاة ا ت

اشأ  اراعما ئو اجشممو، كدداد   صو، مي  ضي   ف  م ت اإلدا ة فد   لاةعلد  اجع جيدو مدأ األمدل  
 اجعايلقو ا صراعما ئو، يإ   ة مما دب اجاةد ا ت فد  كقمئدم ، جع د د  اجا دلل ملدى اجاعلئدل اجخ صدو

عدددد  يجيدددددل كقمئددددم مما ددددب اجاةددددد ا ت اشددددأ  اصردددداعما ئو أمددددد  أهدددد  م دددد د  اجعيللمددددد ت ا جشددددممو. م
 جلعةاثعمئأ.

 Kaplan et al,2014; Bedard et al,2014; Myers et)جق  أوعي  اجي ا  مأ اج  ار ت 
al,2015)   ملدددددى أ  كليلدددددل مةدددددتلجي ت مما دددددب اجاةددددد ا ت اشدددددأ  اصرددددداعما ئو، ادددددؤثم ملدددددى  دددددما
   فدد  أرددل  اجشددمم ت. يئظلددم ذجددت فدد  اكجدد   اجعةدداثعمئأ جسيددع أرددل  اجشددمم ت ئأ ا صردداثعاجعةدداثعم 

اجعايثددمة، اجادد  م ددل  ملددى كقمئددم ميدد ل مق  فددي ا جشددمم ت اجعع ثلددو األ ددمى، ياجادد  م ددل  ملددى 
 كقمئم فظيو.

يئخلددص اجب مددع معدد  رددسن  جددى اكلدد ح اجكثلددم مددأ اج  اردد ت اجةدد اقو ملددى يوددلد، يأهعيددو يفعددل، 
ئأ،   صدددددو اجعةددددداثعم اجعؤرةددددد  ملددددد  يفددددد   مما دددددب اجاةددددد ا ت اعةدددددتلجي كي مدددددأ لدددددب اجعةددددداثعم ط

اصردداعما ئو، يأ  ييهددم كقمئددم  مددأ مماويددو مةدد ا ت اجشددممو اجعةدداثعم فدد  أرددلعل  مدد  يهلددلل  مددأ 
 ميللم ت اشأ  اصراقما  اجع ج  جلص  اجشمم ت، يمأ ث     كل  ملى اصراعما .
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أك ت مل  ائ دة أهعيو كقمئم مما ب    Gupta et al (2018)  د ارو  ا إلض فو  جى م  رسن، فن
اجاةدد ا ت،   صددو حيعدد  اايلددن اصردداعما ئو ايدد  اجايدد ايت اجج ادد ة، مق  فددو اعدد  مدد   مليددي  سددل ذجددت، 
أل  اجعيددد الم اجا جيدددو كلدمدددي ا إلف ددد ن مدددأ ميللمددد ت   صدددو ا جشدددممو جددد  يهدددأ جيل ددد  ميلددد  فددد  

 Ramalingegowda,2014; Kaplan et) د ار ت أ مد كلصل  اجظميف اجي ديو. يمأ ف ميو
al,2014; Dong et al,2015; Bedard et al,2016)  جدى أ  كقمئدم مما دب اجاةد ا ت ادلفم 

ميللم ت ه مو، ذات صلو اأري   األردل ، فد  ردلح األي اح اجع جيدو، يئيد  مدأ أهد  اجيلامدل اجعدؤثمة 
 رل  اجشمم ت.راثع   ف  أملى أري   األرل  ي ما  اجعةاثعمئأ ا ص

ص  ت أ  كليلل مما ب اجاة ا ت جعةتلجي كي اجعلييدو اشدأ  اصرداعما ئو ادؤثم ملدى اجةدلح مهدل، 
بدد  ا  مددأ كقلددي  اجعةدداثعمئأ جلشددمم ت يصددلص  جقددما ه  ا صردداثع   فدد  أرددل  كلددت اجشددمم ت بيدد    ملددى 

    جدمد فيدل اجةدلح، فد  ا ابد Blay et al (2011)كقليعل .  يئظلم ذجت حيعد  كلصدل   جيدي د اردو 
مق ردد   ا جاكللددو اجيمقددو جاقددلح اجعلكيددو. ملددع يودد  ائدد دة ملال ددو جاكللددو مقددلح اجعلكيددو ايدد   صدد ا  
مما ب اجاة ا ت جاقمئم ميد ل اةدسب اصرداعما ئو مق  فدو اعد   سلدي. معد  يشدلم جعيللم كيدو هدصا اجاقمئدم 

ايلقو ا جشممو يب جا ج  ادئ  كقليعل  جعي ل اجعخ طم اجعيأهعلاي جلعةاثعمئأ. ملع ادئ  كقليعل  ج  وو 
اجي ة  اجصد يعهأ اجا لل مليي جقسلل اصرداثع   فد  أردل  كلدت اجشدمم ت. يئالدن ذجدت اجدمأد مدع مد  

ادأ  طمئقدو كقلدي  اجعةداثعمئأ جلشدمم ت، كخالد  مقدب م دلجل   Amin et al (2014)كلصدل  جيدي 
  مدددل مدددأ أصدددلجل  ياجادام كلددد  يمقدددلح ميكلددد  ي  ملدددى كقلددديملدددى  أد مايلدددن ا رددداعما ئال ، حيياعددد 

جللصلل جقدما  اشدأ  اصرداثع   فللد  مدأ م مدي، يذجدت مقدب م دلل كلدت اجشدمم ت ملدى  أد ميد ل 
اةددسب اردداعما ئال ، بدد ص  مددأ اصكالدد   باقليعلدد ، بيدد    ملددى مدد ى  دد  كل  ملددى كاقلددن األ بدد ن يكلائددع 

 د. اجيلاة ،  سل م لجل  ملى ذجت اجمأ

ملددددى أ   أد مما ددددب اجاةدددد ا ت اشددددأ  اصردددداعما ئو اددددلفم  Dong et al (2015) ارددددو يكؤمدددد  د
ميللمدد ت  ضدد حيو   صددو ا جشددممو، يئددؤثم ملددى كقليعلدد  مددأ  سددل اجعةدداثعمئأ، أكثددم مددأ اجعيللمدد ت 

ج  ، فد  اجمبدع اجاد )1)اجعيشل ة اجعا مو. ملع يو يا افخل ضد   ملال د   فد  مي مدل اصرداج او ج  بد ن 
جشددددممو ملددددى كقمئددددم ميدددد ل اةددددسب اصردددداعما ئو، ميدددد م  ودددد   اشددددهل ملدددد و  جدددد  اال يددددي جا ددددلل ا

 
يعثدل اجيي دو اجعال يدو بدلأ اجي ةد  ملدى مقدلح اجعديا يإمدي   :Earning Response coefficientمي مدل اصرداج او ج  بد ن  (1) 

فلددل يةدداخ م جلايسلددم مددأ اجاغلددم فدد  كقدد ام اجعةدداثعمئأ ألرددي   األرددل  بيدد    ملددى أد كغلددم فدد   اجشددممو مددأ أ بدد ن غلددم مال يددو.
 ( Dong et al,2015اجعيللم ت اجخ صو اأ ب ن اجشممو )
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اجعةاثعمي ، مع  يشلم جعيللم كيو كقمئم مما ب اجاةد ا ت اشدأ  اصرداعما ئو،   صدو ميد م  اا دعأ 
 ميللم ت و ا ة ج  اال يل  اجةلح.

ف  د ارد كل   (Kaplan et al,2014;Brunell et al,2016)يئظلم ذجت حيع  ااي يجي اجبيض 
جددمد فيددل اجةددلح، إلبدد ا  مما ددب اجاةدد ا ت جددمأد اشددأ  اصردداعما ئو، جشددمم ت مايثددمة مق  فددو اشددمم ت 
مايثدمة مع ثلدو، جكيلد  جد  كا دل ملدى  أد اةدسب اصرداعما ئو. يكلصدللا جلودلد  د فيدل  دلد جلةدلح، 

جد  كا دل ملدى كلد  األ دمى اجاد   ت، مق  فدو بيظلم يملل اجعةاثعمئأ، جلاخلص مدأ أردل  كلدت اجشدمم
 أد مع ثددل. يئظلدددم  د اجليدددل اجةددلس  جلةدددلح فددد  اجاغلددم فددد  أردددي   األرددل  )ا صفخلددد ي(، يائددد دة 
اجيلاة  اجةلسيو غلم اجي ديو، يافخل ي فد  مجد  كد ايل األردل  مقدب  صد ا  مما دب اجاةد ا ت جمأيدي 

اد  جدد  كا دل ملددى  أد يثدمة األ ددمى، ياجفدو ا جشددمم ت اجعااشدأ  اصردداعما ئو جلشدمم ت اجعايثددمة، مق   
 مش اي.

يحيع  اايلن اأثم ائ دة  ف  م ت مما ب اجاة ا ت ف  كقمئم  ملى  ما  اجعةاثعم ا صرداثع   فد  
 Mock et al,2013; Czerny et al,2014; Bedard et)األرل  فق   ل   ايض اج  ار ت 

al,2014; Kaplan et al,2014;Myers et al ,2015; Kelton and Montague,2015; 
Smith,2016) .ا اسم  يف  هصا اجشأ ،  جى م  اؤئ  هصا اجاأثلمMock et al (2013)  أثم كليلل

، ملدددى كقلدددي  اجعاللدددلأ اجعددد جللأ ألردددل  2013اجععلكدددو اجعااددد ة جععيددد   اجعماويدددو اجعطدددلل بددد  ا  مدددأ 
 جددى  2012مددأ اددي،  دديل اجلاددمة عددو اجاقمئددم يميلياجشددمم ت،  سددل يبيدد  كليلددل اجععيدد   يإد اكلدد  جيي

مدأ طمئدن كاللدل  . جاشعل فامة اج  ارو، اجةيو اجة اقو ياجيمقو جاليلل اجععي   اجج اد . يذجدت2014
اجعااددددلد جالددددت اجاقدددد  ئم اجخ صددددو ا جشددددمم ت اجعقلدددد ة فدددد  بل صددددو جيدددد   يإامجيدددد ا  دددديل كلددددت اجلاددددمة. 

جللأ اخ ددلي اجشددمم ت ات اجعاللددلأ اجعدد أدد جاقدد  م كيسددؤ  يكلصدل  اج  ارددو  جددى أ  كليلددل اجععيدد  
يكقلدديعل  جلدد  مق  فددو بالدد يت كيسددؤاكل  اشددأفل   سددل كليلددل اجععيدد  ، معدد  يشددلم  جددى أ  كيدد ال مااددلد 
كقمئددددم مما ددددب اجاةدددد ا ت ادئدددد  مددددأ ميلياددددي جلعةدددداثعم اجعؤرةدددد ، فقدددد  أدت جدئدددد دة  ف دددد ن مما ددددب 

 ت اشدهل أف دل يميادي مئدم مما دب اجاةد ااثعم اجعؤرةد  جاقاجاة ا ت فد  كقمئدم  جااةدلأ فلد  اجعةد
 ياف   أكسم مي  كقليعي جلشمم ت. 

أثدم  ف د ن مدل مدأ اإلدا ة يمما دب  Czerny et al (2014)يفد  ذات اجةدي ح ا اسدمت د اردو 
اجاةددد ا ت مدددأ مظددد هم مددد م اجاأكددد  اشدددأ  اصرددداعما ئو ملدددى كقلدددي  اجعةددداثعمئأ جعخددد طم اصرددداثع   

فدد  أرددلعل . ييودد ت اج  ارددو أ  اجاددأثلم بليلعدد  مابدد دل.  اه  ا صردداثع    جشددممو، يملدد   ددمااجعايلقددو ا
يفدد  م جددو مل يددو  ف دد ن اإلدا ة مددأ مظدد هم مدد م اجددداأك  اشددأ  اصردداعما ئو، كددؤدد اجلقددمة كلضدديايو 
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 اجعايلقدددو ا صرددداعما ئو، فددد  كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت اجيظيدددو، جاخفددديض كقلدددي  اجعةددداثعمئأ جعخددد طم
فدد  م جددو مدد م مل يددو  ف دد ن اإلدا ة، مددأ مظدد هم مدد م اجددداأك ،  ل  اجشددممو. بليعدد اصردداثع   فدد  أردد

كددؤدد اجلقددمة كلضدديايو اجعايلقددو ا صردداعما ئو جدئدد دة كقلددي  اجعةدداثعمئأ جعخدد طم اصردداثع   فدد  أرددل  
 اجشممو.

 ا ت اشدأ  ادأ   أد مما دب اجاةد Bedard et al (2014)يكالدن اج  اردو اجةد اقو مدع د اردو 
جعماويددو، اددؤثم ملددى  ددما ات اصردداثع   فدد  اجةددلح، يجكددأ فدد   ددل  ف دد ن ما ئو فدد  كقمئددم ااصردداع

اإلدا ة اجكدد ف  مددأ األمددل  اججلهمئددو اشددأ  اردداعما ئال . يجددصجت فددن   ف دد م ت مما ددب اجاةدد ا ت فدد  
  ذات اجشددأ ، مددأ كقمئدم  معدد  اايلددن ا صردداعما ئو يأثمهد  ملددى اجةددلح، يمي الدد   ف د م ت اإلدا ة فدد

دفي  اجعيظع ت اجعلييو جاي ال اجعي الم اشدأ  اصرداعما ئو، جدئد دة  ف د ن مما دب   بلأ األرب م اجا 
اجاةدد ا ت اشددأفل ، ياجاأكلدد  ملددى أهعيددو  ف دد م ت اإلدا ة ميلدد ، يائدد دة اجعةددتلجي ت اجادد  يجددب ملددى 

  ة.مما ب اجاة ا ت اجلف   بل  حيع  اايلن باقليعي إلف  م ت اإلدا

أ  كيد ال اجاقمئدم جديم   صدما   Kaplan et al (2014)ل  د اردو  ح أي د   كلصديفد  هدصا اجةدي
ملددى كيدد ال مااددلا  فقددد ، يجكيددي يشددعل أي دد   كيددد ال  ددهل اجاقمئددم. يذجددت مدددأ  ددأفي أ  اددؤثم ملدددى 

مد ت.  ما ات اصراثع   ف  األرل . جع  جي مأ كأثلم ملى فل  اجعةاثعمئأ جلاقمئم يمد  ادلفم  مدأ ميلل 
اشدأ  أثدم كيد ال  دهل اجاقمئدم،   Kelton and Montague (2015)    جيدي د اردويهل م  كلصدل

انض فو فقمة كلضيايو، كخص م د    ة اجشدممو ملدى اصرداعما ، ملدى  دما  اصرداثع   فد  األردل . 
ملددع افخلددض مجدد  كدد ايل أرددل  اجشددمم ت، اجادد  اا ددعأ كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اجخدد ي بلدد  فقددمة 

شدددمم ت اجعع ثلدددو، جكيلددد  م صدددلو ملدددى كقمئدددم فظيدددو دي  ا ئو، مق  فدددو ا جايو اشدددأ  اصرددداعم كلضدددي
كيد ال. معد  يشدلم ألثدم كيدد ال  دهل كقمئدم اجعماويدو، انضد فو فقددمات كلضديايو ملدى  دما  اصردداثع   

 ف  األرل ،   صو مي م  كايلن اجلقمة ا راعما ئو اجشممو. 

قدمة كلضديايو اثعمئأ ،إلضد فو فاشدأ   د فيدل اجعةدمدع مد  ردسن  Myers et al (2015)يئالدن 
و ادد ة فدد  كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت مايلقددو ا صردداعما ئو ، فدد  اجسلتددو اجكي يددو ، مقددب كالجلدد  جلععيدد   

،ياجدصد مد   يعيدع مما دب  (CAS 570)بد ص مدأ اجععيد   اجكيد د  2010(مد م ISA) 570اجد يج  
  ف   لاةعلد  اجع جيدو، ف  ن اإلدا ة ميلاجشممو ف  م جو  اجاة ا ت مأ اإل   ة ف  كقمئم  صراعما ئو  

معددد  يشدددلم ألثدددم اجلقدددمة اجالضددديايو اجج اددد ة ملددد  اجعشددد  ملأ فددد  اجةدددلح، مليعددد  كايلدددن ا رددداعما ئو 
اجشممو، ماى مي م  ص كا دعأ اجلقدمة أيدو ميللمد ت و اد ة، اخديف كلدت اجاد  أف دا  ميلد  اإلدا ة 
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اد ة اشدأ  اصرداعما ئو ملدى  د اا ثدم ك دعلأ فقدمة و مدم اجدصد يشدلم ألا جليل ف   لاةعل  اجع جيو ،األ
 اجعش  ملأ ف  اجةلح جييعو اجشممو اجليليو. 

مدع مدد  رددسن، ملدى أ  األثددم اجةددلس  ملدى اجةددلح، ادددداد،  Smith (2016)يأ لدما كالددن د اردو 
اصرداعما ئو.  كلعد  اادت فةدبو اجعلكيدو اجعؤرةديو، فد  اجشدمم ت اجاد  م دل  ملدى  أد ميد ل اةدسب

عةداثعم اجعؤرةد  فد  اجا دلل ملدى  د   أكسدم مدأ اجعدلا د، ياجلصدلل جكد  أكسدم موع هصا جقد  ة اجيئ
مددأ اجعيللمدد ت اةددسب  ددلة مي اددي ا جعدد امئأ، يمجدد جم  دا ة اجشددمم ت، جددصجت يهددل   دد د ا  ملددى كل ددع 

ي ع  ات، حيهدل  ج يدم ى    ة اجشممو ملى اصراعما  اشهل ول ، يكخ يص ي   أكثدم جاقلدي  اصرداث
مي ججو اجعيللم ت اجعا مو، ا ل ة أرمي يأ عل مأ اجعةاثعم اجلمد، اجصد يياعد  فد     ة أكسم ملى  

 ددما   ملددى اجعيللمدد ت اجعيشددل ة فقدد . يجددصجت ف جعةدداثعم اجعؤرةدد  أكثددم  د اكدد   مددأ اجعةدداثعم اجيدد دد 
 اصراعما ئو. ج ي  مليو اجعا ربو ياجعماويو يمةتلجي ت مما ب اجاة ا ت اشأ 

ص اجب مددددع معددددد  رددددسن،  جدددد  أ  كليلدددددل اجعةددددتلجي ت اجج ادددد ة جعما دددددب اجاةدددد ا ت، اشدددددأ  خلدددديئ
اصرددداعما ئو، يمددد  ي دددابي مدددأ كيددد ال  دددهل يماادددلد كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت، ردددل    انضددد فو فقدددمة 

ي  ضد فو كلضيايو اشأ  اصراعما ئو، يكي ال مل يل  مأ اجاقمئم، جاكل  صمقو جلقدمة أرد س اجدمأد، أ
صددددو بلصدددد  مةددددتلجي ت مددددل مددددأ اإلدا ة يمما ددددب اجاةدددد ا ت اشددددأ  مد، مثددددل كلددددت اجخ فقددددمات أ دددد

اصرددداعما ئو، يائددد دة فطددد ح مةدددتلجي ت مما دددب اجاةددد ا ت، بالوللدددي حيعددد  اايلدددن باقليعدددي إلف ددد م ت 
ع جيددددو، اإلدا ة اجكعيددددو ياجيلعيددددو اشددددأ  اصردددداعما ئو، يكقليعددددي جعدددد د مل االدددد  يمي مالدددد  فدددد  اجقددددلاة  اج

عدئ  مأ اجشت اجعلي ، مي  كقليعي صرداعما ئو اجشدممو، فقد  أدد ذجدت ملدي ج فيي جعع  رو اجا إلض فو  
أل  ييعل كقمئم مما ب اجاة ا ت، مل  ائ دة ودلدة اصك د ل، يكاةدلأ ماادلد اجمرد جو اجاد  يقد مل  

ذ اجقدما  جعةداثعم ملد  اكخد اجاقمئدم، جلدلفم اجاقمئدم اشدهلي اجج اد ،  د  ا  أكسدم مدأ اجعيللمد ت، كةد م  ا
 اشأ  اصراثع   ف  األرل . اجم ل  

اجةدد اقو فدد  اجي ادد  مددأ اجيددلام ، أهعلدد  اجعيلجيدد ت اجادد  اكبيالدد ، ف ماعدد ت  يكخالدد  اج  اردد ت
(. Kaplan et al,2014;Myers et al.2015ايض اج  ار ت اجةد اقو ملدى اجعيلجيدو اجاطسيييدو )

، يهدل مد  اماعد  مليدي اجب مدع Bedard et al (2014)اجاجمئسيو بليع  اماع  أ مي  ملى اجعيلجيو 
ملدى كاللدل اجعاادلد جاقمئدم مما دب اجاةد ا ت. ياماعد ت  Smith (2016)فد  د ارداي. بليعد  اماعد  

( ملدى اجااللدل اجيظدمد جل  ارد ت Bedard et al,2016; Carson et al,2013د ارد ت أ دمد )
 اجة اقو. 
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  ثددم ملددى  ددما  اصردداثع  .  طمئقددو تي رددل  ج اردد ت اجةدد اقو، فدديمددأ ف ميددو أ ددمد، ا اللدد  اج 
( األثدم ملدى  دما  اصرداثع  ، (Kaplan et al,2014; Bedard et al, 2014فد  اسم مدل مدأ 

أي اجاغلددم فدد  مجدد  كدد ايل  (Brunell et al., 2016)ادد جاغلم فدد  اجيلاةدد  غلددم اجي ديددو ج رددل  
أي اجاغلدم اجعب  دم  (Kaplan et al ,2014)هعد  ميد   أي مي (Czerney et al., 2014)األردل  

. بليعدد   دد م  (Herbohn et al,2007;Menon and Williams,2010)فدد  أرددي   األرددل  
Dong et al (2015)  .ا  ابدد   األثددم ملددى  ددما  اصردداثع  ، باغلددم مي مددل اصردداج او ج  بدد ن

مقدلح  جاقليعل  جاكللو اي ال اجعةاثعمئأاألثم ملى  ما  اصراثع  ، ب Amin et al (2015)يا اسم 
ا  اب   األثم ملى  ما  اصراثع   مأ طمئدن كل دع اجعةداثعمئأ  O`reilly (2009) اجعلكيو. مع    م

 جةيم اجةل  ف  اجلامة اجق دمو، يهل م  اماع  مليي اجب مع ف  د اراي.

أ اج  ارد ت، قو، فلد  كخالد  بدليحيع  اايلن ا جيليو اجا  اماع ت مللل  اج  ار ت اجاطسيييو اجةد ا
يغلدم  ( ا جعةداثعمئأ اجعاادمفلأAsare & Wright,2012;Kohler et al,2016  اجدبيض )فد ها

ا جعةداثعم غلدم اجعاادمف فقد ، ياجعاعثدل فد  طلبددو  Dong et al (2015)اجعاادمفلأ. معد  اهدا  
 O`reilly,2009; Kaplan et al 2014; Smith et)اج  ارد ت اجيليد . يملدى اجييديض اهدا  

al,2016)    ا جعةاثعم اجعؤرة  فق  جع  جي مأ دي  مؤثم ملى اجةلح مهل، ي   اماعد  اجب مدع فد
  أمي   اصراثع   ف  ايض اجسيلا اجاج  ئو.هص  اج  ارو ملى اجعةاثعم اجعؤرة  ياجععثل اع امد 

يحيع  اايلن بسلتو كطسلن هص  اج  ار ت، حيغلب ملى ميظعل  اجاطسلدن فد  اجد يل اجعاق مدو، ملدع 
 اداادد  أهعيدددو اصرددداعما ئو ا جيةددبو جلعةددداثعمئأ فددد  كقلدديعل  جلشدددمم ت،   صدددو جلوددلد بلتددد ت كشدددمئعيوك

ا ت اةددسب مدد م يفدد ةل  اعةددتلجي كل  فدد  هددصا اجشددأ .  لئددو، ملددع كدددداد فللدد  مق ضدد ة مما سدد  اجاةدد 
األثدم ملدى  دما  اصرداثع   فد   (Czerney et al,2014;Kaplan et al,2014)فايد يل مدل مدأ 

األثدم ملدى  دما  اصرداثع   فد   Bedard et al (2014)يد يل ردل  فد  اجلصيد ت اجعااد ة. معد  كاأل
  وددو أ ددل مددأ مةددالد مخدد طم اجاق ضدد ، فقدد  اهاعدد  كيدد ا. يحيعدد  اايلددن بسلتددو اجاطسلددن اجادد  كاعلددد ب

 دما   Brunell (2016)بدصات اجيي دو فد  اجععلكدو اجعااد ة. معد  كيد يل   Smith (2016)د اردو 
 صردداثع   فدد   يط جيدد . معدد  دفددع اجب مددع ص ابدد   اجيي ددو فدد  ضددل   مدد ى اجدد يل اجي ميددو عةدداثعم ااج

 مثل وعلل ئو م م اجيمبيو.

رددسن أي دد  ،  جدد  اكلدد ح اج  اردد ت اجةدد اقو ملدد  أ  اجايدد ايت اجا اثددو فدد   يئخلددص اجب مددع معدد 
 2015اجعيد ل جةديو  570 د   هل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج    

اشأ  اصراعما ئو ياإلف  ن مدأ اجعشد كل اجعايلقدو بلد  فد  كقمئدم مما دب اجاةد ا ت، ادؤثم ملدى  دما  
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يملى  ما  اجعةاثعم اجعؤرة    صدو، ا صرداثع   فد  أردل  كلدت اجشدمم ت، يجدصجت اجعةاثعم م مو،  
جعةددداثعمئأ فددد  اجةدددلح،   صدددو مدددأ اجعال دددع أ  كدددؤدد هدددص  اجايددد ايت  جدددى اجادددأثلم ملدددى  دددما ات ا

 اجعةاثعم اجعؤرة  ، جع  ج يي مأ    ات صرايي م يكاللل أد ميللم ت  ض حيو و ا ة ك ل  جيي. 

يئخال  أثم اجايد ايت اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعمويدو 
ت اجعةاثعم اجعؤرةد  ا صرداثع   اشأ  اصراعما ئو ملى  ما ا  2015اجعي ل جةيو    570اج يج       

معد ل ف  األرل  ا  ايف بلتو كطسلن اج  اردو، يهدل مد  اال دع اجب مدع أ  يهدل  ملودلدا  فد  بلتدو األ
ياجعع  ردو اجعلييدو فد  م دم. يمدأ ثد  اال دع اجب مدع يودلد مي دو بدلأ اجايد ايت اجا اثدو فد   دهل 

اشددأ   2015اجعيد ل جةديو  570 يج    د  يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيدد   اجعمويدو اجد
لق اشاااةقاصرددداعما ئو، ي دددما  اجعةددداثعم اجعؤرةددد  ا صرددداثع   فددد  األردددل  فددد  م دددم، جدددصجت يعهدددأ 

 مع  ال : اليرض األول من البحث

 

 

 ;Miazee et al,2014)يبشدأ  ماد دات  دلة ياكجد   هدص  اجيي دو، كؤمد  اجي اد  مدأ اج  ارد ت 
Mishra& Metilda,2015; Samad,2017)  ملدددى أهعيدددو اجاأهلدددل اجيلعددد  جعاخدددص اجقدددما  ا ددددلو

م مو، ياجعةاثعم ا لو   صو، ف  ككلئأ اجعيمفو ج د اجعةاثعم، اجا  يعهأ أ  كة ه  ف  كاةدلأ 
فلعدددي يكقليعدددي جلعيللمددد ت اجاددد  كل ددد  ميلددد  اجشدددمم ت، يمددد  ي ددد    مما دددب اجاةددد ا ت مدددأ اردددايا ج 

 , دددسل 2018; ,ع  . ي ددد  اكلقددد  د ارددد ت )بددد يد اصرددداث اشددأفل ، معددد  ادددؤدد  جددد  كاةدددلأ ودددلدة  ددما 
( ملددى أ  اجعؤهددل اجيلعدد  ييدد  مددأ اجيلامددل Gupta et al ,2018 ;2020 , مللدد  ; 2019

اجشخ يو اجا  كيسم مأ مةالد اجعيمفو اجعهاةبو اجا  م ل مللل  بلر ةل مخاللو ب  ا مأ اجايلي  
ياجددد  يات اجا  ئسيدددو فددد  مجددد ل اجاخ دددص. جعلييدددو األكددد ديع  اعماملدددي اجعخاللدددو، مدددمي ا ا جشدددل دات ا

يجدصجت ادييهم اجاأهلدل اجيلعد  جعاخدص اجقدما  فدد  معليدو صديع اجقدما ،   صدو اجايلدي  اجعا ردس ، ألفددي 
مددأ اجعلاددمي أ  يهددل  جدد د ماخددص اجقددما  اجعيمفددو األر ردديو جلاي مددل مددع اجعيللمدد ت اجعا رددسيو اجادد  

اجعي رددددبو جي ايدددد   بددددلأ اجسدددد اةل اصردددداثع  ئو  اجيلعيددددوكل دددد  ميلدددد  اجشددددمم ت، ياردددداخ ام األردددد جلب 
اجعا مو. مع  يةد م  اجاأهلدل اجيلعد  جلعةداثعم ملدى فلد  اجلدمي ياجعخد طم اصرداثع  ئو، معد  يةد م  

 ملى اص اي   اج اي  بلأ اجس اةل اصراثع  ئو اجعا مو.

(1H :)اجايددد ايت اجا اثدددو فددد   دددهل يماادددلد كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو  كدددؤثم
اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة ا جسل صدو  اصرداثع    يج ا  ملى  دما  2015اجعي ل جةيو  570اج يج      

 ي  م اجا ج  ف  م م.اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت اجع
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مدددد  اجخ دددد ةص ع معدددد  رددددسن  جددددى أ  اجاأهلددددل اجيلعدددد  جلعةدددداثعم يميمفاددددي )كأيئخلددددص اجب مدددد
صرداثع  ئو، فكلعد  ااد اجاأهلدل اجيلعد  جلعةداثعم ملعد  أدد اج يعغماحيو( ذي كدأثلم مييدلد ملدى  ما اكدي ا

 ج  كاةلأ  ما  اصراثع  ، يجصجت اال ع اجب مع أ  اؤثم اجاأهلل اجيلع  جلعةاثعم ملى اجيي و بدلأ 
 570  جععيد   اجعماويدو اجد يج    د   ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت يفقداجاي

( 1aHاشةقلق اليرض اليرعي )ا ئو ي ما  اصراثع   ا ألرل . يبي   مليي يعهدأ اجعي ل اشأ  اصراعم 
 كع  ال : 

 

 

 

يهيددد ا اجي اددد  مدددأ اج  ارددد ت اجاددد  كددد  س يكخاسدددم مةدددالد  سدددمة اجعةددداثعم اجعؤرةددد  يمي الددد  
 570ما ب اجاة ا ت يفق  جععي   اجعماويو اج يج    د  ا جاي ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئم م

اج  اردددددد ت اجعيدددددد ل اشددددددأ  اصردددددداعما ئو ، ي ددددددما   ا صردددددداثع   فدددددد  األرددددددل ، ملددددددع اكلقدددددد  ايددددددض 
(Noghondari and Foong, 2013;Almilia & Wulanditya,2017; Casterella et 

al.,2020) صرداثع  ، كدؤثم ملدى اجيي دو اجعةداثعم اجعؤرةد  اجعاخدص جقدما  ا ملد  أ  مةدالد  سدمة
اجايد ايت اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج    د  بلأ  
عما ئو، ي ما ا  ا صراثع   ف  األرل . يذجت ص دايف  د اكدي جعاغلدمات بلتدو اجعي ل اشأ  اصرا  570

ثلددم مددأ اجعادد دات، فدد جقما  هددل  د اجليددل كجدد   اجعع  رددو اجعلييددو، أل  اكخدد ذ أد  ددما  يياعدد  ملددى م
ادأثم  دما  مجعلمو مأ اجعؤثمات اجعخاللو، يئياع  ملى اجاهد  اجشخ د  ملدى كلدت اجعدؤثمات. جدصجت ا

  ب  وو  سمة يميمفو ماخص اجقما ، يهل مد  ادؤثم ملدى مهعدي اجشخ د ، يمدأ ثد   دما  . ي د  اصراثع 
( ملددى أ   ددما ات األفددماد كخالدد  كجدد   2020 ,لدد  مل ;2019 , ددسل ;2018 ,أكدد ت د اردد ت )بدد يد 

فلدددم اجعدددؤثمات اددد  ايف د ودددو اجعيمفدددو ياجخسدددمة اجخ صدددو بلددد . يئظلدددم ذجدددت فددد  ا دددايف  د فيدددل 
اددمف مددأ غلددم اجعااددمف كجدد   اجعيللمدد ت اجعا رددسيو. يئددؤثم ا ددايف مةددالى اجخسددمة اجعةدداثعم اجعا

جعخاللددددو، معدددد  اددددؤدد جلابدددد اأ فدددد   ددددما اكل  بددددلأ اجعةدددداثعمئأ ملددددى  د اكلدددد  جلعيللمدددد ت اجعا رددددسيو ا
جخ صدو ا صراثع   ف  أرل  فلم اجشمم ت، ملع يياع   ما  اصراثع   ملدى اجي اد  مدأ اجعاد دات ا

لح يكقلدي  اجعةداثعم جدي. يمدأ ثد  يخالد  كقليعدي ألردل  اجشدمم ت، اجا صدلو ملدى كقمئدم ا جشممو ياجةد
 ج  كا ل ملى مثل هصا اجاقمئم. مي ل اةسب اصراعما ئو، مق  فو ا جشمم ت اجا 

(1aH :) كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جلايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد  اجاددأثلم اصيجدد ب  يخالدد
اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة  ملدى  دما  2015اجعيد ل جةديو  570جععيد   اجعماويدو اجد يج    د  

ب اجاةدد ا ت اجعيدد  م اجادد ج  فدد  ا جسل صددو اجع ددمئو ب  وددو أكسددم مق  فددو اشددهل يمااددلد كقمئددم مما دد
 مةالد اجاأهلل اجيلع  جلعةاثعم. م م ا  ايف
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يئخلص اجب مع مع  رسن ص ايف  ما ات اجعةاثعمئأ ا  ايف  سمكل  يميدمفال ، يئظلدم ذجدت 
ف  ا ايف كقلي  اجعةداثعم اجعاادمف مدأ غلدم اجعاادمف جديلم اجشدمم ت اجاد  كلاودي فلدم اجعشد كل 

يد  م دلجل  ملدى كقمئدم ميد ل اةددسب اجعايلقدو ا رداعما ئال ، يئخالد   دما ه  ا صرداثع   فللد ، ماددى ا
 كع  ال : ( 1bH)اشةقلق اليرض اليرعي صراعما ئو. يبي    مليي يعهأ ا

 

 
 

يفظدددما  ألهعيدددو اجعاغلدددمات اجةددد اقو معاغلدددمات مي جدددي جليي دددو مادددل اج  اردددو، مدددأ ثددد  الوددد  ردددؤال 
ق  فددو اددأثم مددل اعيددو، ملددى اجيي ددو ماددل اج  ارددو، مميطقدد ، هددل يخالدد  أثددم اجعاغلددمات اجعي جددي مج

؟ يب جادد ج  اددمد اجب مددع أ  أفددي مددأ اجعيطقدد  أ  فال ددع كددأثلما أكسددم جعاغلددمد ماغلددم ميدد ل ملددى مدد  
مةالد اجاأهلل اجيلع  ي سمة اجعةاثعم مي  ملى اجيي و مال اج  اردو مق  فدو بادأثلم مدل ميلعد  ملدى 

 كع  ال : ( 1cH) يرعياشةقلق اليرض الم  . يمأ ث  يعهأ 

 

 

 

العالق  ب ن الةعاديالم الحديثا  فاي شاكل ومحةاوي تقريار مراقاب الحسالبلم  ل لتح  7-3-2
المعادل وقارار مانح االئةمالن واشاةقلق اليارض  570وفقل لمع لر المراجع  الادولي رقام 

 الثلني للبحث وفرع لته
 ,Sormunen,2014; Trpeska et a.,2017;Alves Júnior & Galdi) مدد اجدبيض 

اددلد اجعيللمدد ك  جاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اجقددلاة  اجع جيددو ملددى جعام املددى ا ابدد   أثدد (2019
 ددددما ات مددددي  اصةاعدددد  . اكلقددددلا ملددددى أ  مما ددددب اجاةدددد ا ت اليددددب دي ا مال ئدددد  فدددد  بيدددد   اجثقددددو جدددد د 
اجعقمضددلأ فدد  وددلدة اجعيللمدد ت يم دد ا لال ، يب جادد ج  يهددل  جاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت كددأثلم مييددلد 

  .اع صةملى  ما ات مي  ا

(1bH :) جلايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد   اجاددأثلم اصيجدد ب  يخالد
اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة  ملى  دما  2015اجعي ل جةيو  570اج يج      جععي   اجعماويو 

 صدو اجع ددمئو ب  وددو أكسدم مق  فددو اشددهل يماادلد كقمئددم مما ددب اجاةد ا ت اجعيدد  م اجادد ج  فدد  ا جسل 
 مةالد  سمة اجعةاثعم. م م ا  ايف

 

(1cH :) جلايدد ايت اجا اثدو فد   دهل يمااددلد كقمئدم مما سد  اجاةد ا ت يفقدد   اجادأثلم اصيجد ب  يخالد
اصرداثع   اأردل  اجشدمم ت اجعقلد ة   دما  ملى 2015اجعي ل جةيو  570جععي   اجعماويو اج يج      

ا جسل صدو اجع ددمئو ب  وددو أكسدم مق  فددو اشددهل يماادلد كقمئددم مما ددب اجاةد ا ت اجعيدد  م اجادد ج  فدد  
 .  مةالد كأهلل ي سمة اجعةاثعم مي  م م ا  ايف
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 (Asare & Wright,2012; Fakhfakh ,2016;Gutierrez et al.,2018)ي   أها  اجبيض 
ا  اب   م د مي مو اجعاالد اجعيللم ك  جاقمئم مما ب اجاة ا ت ملدى اجقدلاة  اجع جيدو جقدما  اجعلافقدو 

ملدى مدي  ملى، أي  فض، مي  اصةاع   يمج  اجقدمي يرديم اجل ةد ة. ياكلقدلا ملدى أ   دما  اجعلافقدو 
 ا ت ايهدم رديم اصةاع   يمصجت مجد  اجقدمي اادأثما  اعةدالد اجالملد  اجعقد م مدأ  سدل مما دب اجاةد

 اجل ة ة.

 Guillamon,2003; Pucheta et)يمدددأ ف ميدددو أ دددمد، كي يجددد  اجي اددد  مدددأ اج  ارددد ت 
al,2004; carcello et al.,2009; Omri et al,2011; Kabajeh et al .2012; 
Feldmann&Read,2013; Christensen et al.,,2014; Gyau et al ,2016; Chen 

Trpeska et al ,2017; Sirois et al.,  ck, 2016;et al,2016; Boolaky & Qui
)Batae, 2019 2018;  اجيي و بلأ  دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو

صةاع  ، يكلصل  هص  اج  ار ت  جى ميليدو  دهل اجعي ل اشأ  اصراعما ئو ي ما  مي  ا 570اج يج   
 .اعما ئو يمي مال  جقما  مي  اصةاع  يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت اشأ  اصر

 جددى أ  كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت مللدد  يئددؤثم ملددى  Guillamon (2003)يجقدد  كلصددل  د ارددو 
و ياجعاللدلأ فد  أردب في . يأاد ت  ما ات مي  اصةاع   يذجت ا جاطسلن ملدى مليدو مدأ اجعؤرةد ت اجع جيد

اج  ارد ت اجةد اقو يملدع يود ت أ  مسلدر اجقدمي يهدل  أكسدم فد    Gyau et al (2016)د اردو 
 جيددو كدد  مماويالدد  ا جعق  فددو فدد  م جددو مدد   ذا مدد   م جددو مدد   ذا مدد   طلددب اجقددمي م ددالب   اقددلاة  م

 م الب  اقلاة  م جيو ج  اا  مماويال .

 ,.Pucheta et al.,2004;carcello et al) ي اد  مدأ اج  ارد تيف  فلم اجةدي ح  ل د  اج
2009; Bhimani et al.,2009; Omri et al., 2011; Kabajeh et al., 2012)   جدى أ 

اجدصد اا دعأ  أيدد  مداالر ادؤثم ملددى  دما ات اجعقمضدلأ. يجقدد  أاد ت د ارددا  كقمئدم مما دب اجاةدد ا ت 
Chen et al (2016) ا  مماويدو مي جدو ، ملدع كلصدل   جدى أ   صد افاد ةج اج  ارد ت اجةد اقو    

اشددددأ  مدددد م اجاأكدددد  مددددأ اردددداعما ئي اجشددددممو اددددؤدد  جددددى كخفدددديض اجعقمضددددلأ جعدددد ة ارددددااق ح اجقددددمي 
 أكسم جلقميي ا إلض فو  ج  ائ دة أري   اجل ة ة. يكخفيض مسلر اجقمي يطلب ضع ف ت

 م  اؤثم ملى  ما  مي   مع م  رسن ملى    أه   Asare & Wright (2012)ي   اكلق  د ارو  
اصةاعددد  ، هدددل  ددد  ة اجيعلدددل ملدددى اجةددد اد، يارددداعما   فددد  معلدددي يمددد م  فيردددي. يجدددصجت فدددمأد مما دددب 

اددي اجعقمضددل  ميدد  كقلدديعل  جلشددمم ت ياجعخدد طم  اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو ييدد  مددأ أهدد  مدد  الددا 
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ة، ياجادد  جدد  ككددأ جدداللم جددلص اجعايلقددو بلدد . معدد  أ  جددصجت اجددمأد كددأثلم وددلهمد ملددى اجشددمم ت اجعايثددم 
مما دددب فشدددلل  فددد  اجا دددلل ملدددى اجاعلئدددل اجددديام صرددداعما  معللددد . يجدددصجت يعهدددأ اجقدددلل ادددأ  كقمئدددم 

ى كقلي  د وو اجعخ طم اجعايلقو ا جشممو، يميد ل اجل ةد ة اجاة ا ت، اشأ  اراعما ئو اجشممو، اؤثم مل
كلددد  اجا جيدددو، يئدددؤثم ولهمئددد  ملدددى مدددي  اجعمضددد  ا جيةدددبو جلعقدددمي، يكقليعدددي ألصدددلل اجشدددممو ياجادام 

 اصةاع   جلشمم ت.  

ادأ  مثلدما  مدأ اجعقمضدلأ امف دل     Feldmann & Read (2013)أضد  جعد  ردسن، اؤمد  
مم ت اجعايثددمة، اجا صددلو ملددى كقمئددم ميدد ل اشددأ  اصردداعما ئو، معدد  اددؤدد كددلفلم اجاعلئددل اجدديام جلشدد

اجاعلئددل اجدديام، مق  فددو ا جشددمم ت اجعايثددمة األ ددمى إلفيرددل  فايجددو مدد م اردداط مال  اجا ددلل ملددى 
م دددلجل  ملدددى كقمئدددم فظيدددو. اجعع ثلدددو، ياجاددد  ارددداط م  اجا دددلل ملدددى اجاعلئدددل اجكددد ف ، فايجدددو 

اعلئددل ملددى اجشددمم ت اجا صددلو ملددى  أد فظيددو م ددالم القددمة كلضدديايو ا إلضدد فو جدئدد دة  لددلد اج
  وو اجعخ طم اجعايلقو ا جشممو، مع  اؤدد اخ لي اصراعما ئو، اةسب ائ دة ك ييو اجعقمضلأ ج

 جمفع مي ل اجل ة ة ملى اجقميي.

( أ  م لل اجشممو ملى Carson et al,2013; Kausar & Lennox,2011يئمد اجبيض)
شدددأ  اردداعما ئال ، ييددد  كاددصاما  مبهدددما  يإ ددد  ة جلعقمضددلأ، ا ماع جيدددو اصفخلدد ي فددد  تيعدددو  أد ميدد ل ا

و  فيرل ، فايجو كقليعل  ملى أرد س تيعالد  اجةدلتيو فد  م جدو ك دفيو األصلل مي  اجا فيو ف  م ج
 جددو  ددفيو بدد ص مددأ كقليعلدد  يفقدد  جلييعددو اج فامئددو فدد  ماجشددممو يإمدد اد اجقددلاة  اجع جيددو ملددى أردد س اجا

فاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ   اردداعما ه  يإمدد اد اجقددلاة  اجع جيددو ملددى أردد س افاددماي اصردداعما ئو،
اجايسدؤ اعد ى اصفخلد ي اجعال دع فد  تيعدو جي ماالى ميللم ك  جلعقمضلأ ية م ه  ملدى اصراعما ئو  

 األصلل، ف  م جو اجا فيو، ياجا  كةاخ م م ع ف ت جلقميي اجععيلمو. 

 د فيل م فا  اصةاع   ملى   Christensen et al (2014) مد ا اسمت د ارو يمأ ف ميو أ
  دممو أممئهيدو 1194رداعما ئو مدأ  ديل مليدو مهلفدو مدأ ارايم اجشمم ت كقمئم مماويو مي ل ا ص

ارالع  كقمئم مي ل ا صراعما ئو أليل مدمة فايجدو ضدي  األدا  اجعد ج  أي مشد كل كعلئدل أي مشد كل 
. يكلصدل  2006 – 1995و اجق  ي  اجعمفلمو ض  اجشممو، يذجدت  ديل اجلادمة مدأ كشغلل أي فايج

ب م فا  اصةاع   فايجو صرايم كقمئم مماويو ا صراعما ئو اج  ارو  جى يولد  د فيل رلس  مأ و ف
اجليدل أكثدم ردلسيو م جدو مد   ذا مد   اجاقمئدم اددي ماعدثي فد  افخلد ي أردي   األي اح اجع جيدو، يمد    د 

 للم ت مأ مش كل كعلئل يافال ا جشمي  اجع الفيو.مي
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ب اجاةددددد ا ت مدددددأ ا  ابددددد   أثدددددم  أد مما ددددد Menon & Williams (2016)كعددددد    مددددد  د اردددددو 
اجادد    ددممو مددأ اجشددمم ت األردداماجيو 152ما ئو ملددى اجا ددييو اصةاعدد ف  جلشددممو جيليددو مددأ اصردداع

م لجل  ملى ك ييو اةاع ف  ميخلض مايلن افلة  فيي يرجل  ف  رجيت اإلفيس صمق  اي  
ماددددى  2000ا جقدددد  ة ملددددى اجةدددد اد، يكقمئددددم مما ددددب اجاةدددد ا ت ميدددد ص ا صردددداعما ئو يذجددددت مددددأ ردددديو 

. يكلصل  اج  ارو  جى أ  اجا ييو اصةاع ف  اجخ ي ا جق  ة ملى اجة اد ف  اجشلم اجةد بن 2009
% مأ  مم ت 20اصراعما ئو ا جيةبو جد  ت أكثم اماع ص جلا لل ملى  أد مأجمأد مما ب اجاة ا 

مددأ اصكجدد    اجيليدو، يا  اجشددمم ت اجادد  م دل  ملددى  أد  دد ي ا صرداعما ئو أكثددم اماعدد ص أ  ادئد 
% مق  فو ا جشمم ت اجا  ج  كا ل ملى مثل ذجدت اجدمأد. ي د  56اجةلس  جا ييلل  اصةاع ف  بيةبو  

راعما ئو أكثم د و يكالظ  ف  كقد ي    د  ة مدأ  جى أ   أد مما ب اجاة ا ت مأ اص   ل   اج  ارو
 اإلفيس مق  فو ا جا ييو اصةاع ف .

ا اب   م ى أهعيو كقمئم مما ب  Gyau et al (2016)و ا إلض فو  جى م  رسن، ارال ف  د ار
مدأ مد امد مدي  اصةاعد   كلصدل   31اجاة ا ت اجج ا  جقما ات مي  اصةاع  . يمأ  يل مليدو مدأ 

هعيو ماالى كقمئم اجعماويو، يأ  اجعيللم ت اجعايلقو اأمل  اجعماويو األر رديو يارداعما ئو اج  ارو أل
 ت ذات اج لو، ا إلض فو  جى اإلوما ات اجعايلقو اخطم اجغش كي  ف  اجشممو يأمه م مما ب اجاة ا

مئت، ج  ارددو أ  اردد  مما ددب اجاةدد ا ت اجشددغ يددو األهعيددو جلدد . معدد   أى اجعقمضددل  اجعشدد  مل  فدد  ا
يعب  ة مما ب اجاة ا ت اجعايلقو ا صراقيل ياصجاددام ا جعاطلبد ت األ يتيدو يمةدالى األهعيدو اجيةدسيو 

 اجعماويو، جل  أهعيو أ ل جل . اجعةاخ م ف 

كددد  اجااقدددن معددد   ذا مددد   ك دددعلأ فقدددمة مددد م اجاأكددد   Chen et  al (2016)يفدددى د اردددو أ دددمد 
اججددددلهمد اشددددأ  اصردددداعما ئو يماالاهدددد  فدددد  كقمئددددم مما ددددب اجاةدددد ا ت رددددلؤثم ملددددى معليددددو اكاةدددد م 

د اردو كجمئسيدو ملدى  اجعةاخ ملأ جلعيللم ت اشأ  كيثم ياراقما  اجشممو مدأ م مدي يذجدت مدأ  ديل
 مج اجعا رددبو ا ج  اردد ت اجيليدد . يكلصددل  ط جددب مةددجللأ فدد  و ميددو مي يددو فدد  بمفدد 98مليددو مددأ 

اج  اردددو  جدددى  ددد  ة فقددددمة مددد م اجاأكددد  اججددددلهمد اشدددأ  اصرددداعما ئو ملدددى جلدددد  افابددد   اجعشددد  ملأ  جددددى 
ا ، يكاددددصام مما ددددب اإلف دددد م ت اجعايلقددددو اعؤ ددددمات اجايثددددم اجعدددد ج  جلشددددممو ي دددد  اكل  ملددددى اصردددداعم 

رداعما ئو ص كادل مادل  دما ة اجقدلاة  اجع جيدو فد  اجاة ا ت مأ أ  فقدمة مد م اجاأكد  اججدلهمد اشدأ  اص
 مجعلل .

 جى ا اب   أثم كالل مما س  اجاة ا ت  جى اصماع د  (Sirois et al., 2018) يجق  ه ف  د ارو
اايلددن ا صردداعما ئو، بدد ص مددأ اصماعدد د ملددى  ملدى اجقلامدد  ياص  دد دات اجددلا دة اعيدد الم اجعماويددو حيعد 
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  يع  ردددل  مما سدددل اجاةددد ا ت  سدددل صددد ي  كلدددت اجقلامددد  ياص  ددد دات. يذجدددت معليدددو اجاقددد ام اجاددد  مددد 
 ددممو بلجيهيددو كيدد ف  كيثددما م جيدد  ) أس مدد ل م مددل ردد جب، أي تيعددو  442ا ردداخ ام مليددو مهلفددو مددأ 

( كعثدددل مؤ دددما ملدددى اماعددد ل اجايثدددم اجعددد ج  فددد  رددد جبو جاقدددلح اجعلكيدددو، اي كاقلدددن  ةددد ةم كشدددغلليو
رددو  جدد  ائدد دة مدد صت اجددمأد اجعيدد ل اشددأ  اصردداعما ئو ايدد  كطسلددن اجععيدد   اجعةدداقسل. يكلصددل  اج  ا

اجج ادد  معدد  ييهددم كاةددأ األدا  اجعليدد  جعما ددب اجاةدد ا ت، يا كلدد ي فةددبو اجقددما ات اجعلييددو اجةددليعو 
 ل.حيع  اايلن ا جشمم ت اجا  أفلة  ا جلي

مع اج  ار ت اجة اقو مأ ما يديو  Batae, 2019) et al., 2018; (Siroisي   اكلق  د ارا  
كددأثلم اجددمأد اجعيدد ل جعما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو ملددى  ددما  اجسيددلا جعددي  اصةاعدد   جلشددمم ت 

 18و مدع اجا  كالق  كقمئما اشأ  اصراعما ئو، ملدع كلاصدل  اج  اردو مدأ  ديل مقد بيت  دبو ميهليد
مددددل ل  اجسيدددلا يياسددددمي   أد مما دددب اجاةدددد ا ت اجعيددد ل اشددددأ  مدددأ مددددل ل  اجسيدددلا فدددد  فليددد ا، أ  

اصردداعما ئو ميللمدد ت مي مدددو يجكددأ ب  وددو ماددد يدة   صددو مدددع صددغم مجدد  اجشدددممو، ملددع يودددلد 
 م  د  ب الو جلعقمضلأ مأ أهعل  اصك  ل اجعب  م ا جعقمضلأ.

دات اجعلضدلمو مدأ ص  د أ  ميظد  اجاد صت كاةدأ اجقلامد  يا  يئج  اجعاابدع جل  ارد ت اصك ديعيدو
 سل ياضي  اجعي الم مأ مي مو  أد مما ب اجاة ا ت اشأ  اصراعما ئو، يائد دة اجاقد  ئم اجعا دعيو 
 أد ميددد ل ا صرددداعما ئو جشدددمم ت افلةددد  فيدددي حيعددد  ايددد  مق  فدددو ا جاقددد  ئم اجاددد  ك دددعي   أيددد  ميددد ص 

 Arnedo et) ة   سددددل يضددددع كلددددت اجقلامدددد  ياص  دددد دات اجج ادددد ا صردددداعما ئو يأفلةدددد  فيددددي
al.,2008;Nogler,2008; Young & Wang,2010; Hu,2011;Geiger et al.,2014; 

)Trpeska et al ,2017 Boolaky & Quick, 2016;  األمم اجدصد يشدلم  جد  أهعيدو اجايد ايت
  ت اجاي ايت    يهل  جل  أثدم  يجد ب  ملداأل لمة جععي   اجعماويو اج يج  اشأ  اصراعما ئو، يأ  كل

  هل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت يأفل  كق م تيعو جعةاخ م  كقمئم مما ب اجاة ا ت.

يئخلددص اجب مددع معدد  رددسن  جددى اكلدد ح اجي ادد  مددأ اج  اردد ت ملددى ميليددو ميللمدد ت كقمئددم مما ددب 
اجعيدد ل يمي مالدد  جقددما  مددي   570اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  

  . يأ  هيدد ا فدد  ة فدد  اج  اردد ت اجادد  ا اسددمت اجيي ددو بددلأ فقددمة مدد م اجاأكدد  اججددلهمد اشددأ  اصةاعدد
اصرددداعما ئو ي دددما  مدددي  اصةاعددد   فظدددما  جا اثدددو اضددد فو فقدددمة مددد م اجاأكددد  اججدددلهمد اشدددأ  اصرددداعما ئو 

للمدد ت هددص  اج  اردد ت اجقلللددو كالددن ملددى أ  اجعيجاقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت، يملددى اجددمغ  مددأ ذجددت فددن  
اشاةقلق اليارض مأ م م اجاأك  اججلهمد اشأ  اصراعما ئو ككل  ذات أهعيو جلعقمضلأ، جصجت يعهأ 

 مع  ال : الثلني من البحث



 مراقب الحسابات......... أثر التعديالت فى شكل ومحتوى تقرير                             رضا حممود حممـد عبد الرحيمد/  

33 

 

 

 
 

فقدد  أكد ت اجي ادد  مدأ اج  اردد ت اجةدد اقو  وبشاأن محااددام هاااال العالقاا  ماان   ااث اتجلهال وقوتهاال
(Tronnberg, & Hemlin,2012; Sormunen,2014; Baklout,2015; Boolaky & 

Quick,2016;Trpeska et al.,2017; Näsman, 2019)  ، ملدى أ   سدمة أصدا م اجع د ج
مثل اجعةاثعمئأ ياجعقمضلأ، يمصجت كأهللل  اجيلع  اؤثما  ملى  ما اكل ، جصجت مأ اجعال دع أ  يهدل  

ب جيةددبو جلاأهلددل ى اجيي ددو ماددل اج  ارددو، حعدد  كددأثلم ملددجخسددمة مدد فا  اصةاعدد   يمةددالد كددأهللل  اجيل
اجيلعد ، فددن  ائد دة مةددالد اجاأهلدل اجيلعدد  جعدد فا  اصةاعد   اددؤدد  جد  ائدد دة ملد  كل  يميددمفال  معدد  

. يئدمد مدل (Ton & Naguyen,2014;Fachrudin,2016)ادييهم ملد  كاةدلأ ودلدة  دما اكل  
  ا ايف مةالد اجاأهلل أ (Noghondar & Foon,2013; Miazee & Hassan,2014)مأ 

اجيلع  جع فا  اصةاع   اؤثم ملى  د اكل  يفلعلد  جلعيللمد ت اجاد  كل د  ميلد  اجشدممو اجعقامضدو، 
 ;2017يمددددددصجت كقلدددددديعل  جلعخدددددد طم اجادددددد  كلاوللدددددد . يفدددددد  فلددددددم اجةددددددي ح اددددددمد مددددددل مددددددأ )فددددددمج، 

ملددد  د دددو  ةاعددد   ادددؤثم( أ  مةدددالد اجاأهلدددل اجيلعددد  جعددد فا  اصBaklouti,2015 ;2019مي دددل ،
 أمه مل ، ف  كل ي مةالد اجاأهلل اجيلع  جي كأثلم  يج ب  مل  د و امه م يكيسؤات م فا  اصةاع  .

يئخلددص اجب مددع معدد  رددسن  جدد  أ  مةددالد اجاأهلددل اجيلعدد  جعدد فا  اصةاعدد   اددؤثم ملدد  وددلدة 
مةدددالد اجاأهلدددل اجيلعددد   ال دددع اجب مدددع أ  كخالددد  اجيي دددو مادددل اج  اردددو اددد  ايف دددما اكل ، جدددصجت ا

كعدد  ( 2aH) اشااةقلق الياارض اليرعاايل جلددص  اجيي ددو، يب جادد ج  يعهددأ جعدد فا  اصةاعدد   معاغلددم ميدد 
 ال :

 

 
 

أ  د دو أمهد م مد ف  اصةاعد   كياعد   Tronnberg, & Hemlin (2012)يب جيةدبو جلخسدمة ادمد 
اصمددم اجددصد اددييهم ا ددل ة  يج بيددو مسلددمة ملددى  سمكددي، فدد جخسمة اجكسلددمة كيدددا مل  كددي اجلكمئددو، ا دل ة 

، ف جخسمة كجيلي أكثم كأهلي جاجيب كالد اصمه م، مع  اييهم ف  كاةدلأ مل  د و امه مي يكل ي كي

(2H :)اجايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو  كددؤثم
 دما  مدي  اصةاعد   جلشدمم ت اجعقلد ة ا جسل صدو  يج اد  ملدى  2015اجعيد ل جةديو  570اج يج      

    اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت اجعي  م اجا ج  ف  م م.
 

(2aH  :) يفقد   جلاي ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئدم مما سد  اجاةد ا ت اجاأثلم اصيج ب   يخال
اصةاعدد   جلشدمم ت اجعقلدد ة ملدى  ددما  مدي   2015اجعيد ل جةدديو  570جععيد   اجعماويددو اجد يج    دد  

ا جسل صو اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت اجعيد  م اجاد ج  فد  
 مةالد اجاأهلل اجيلع  جع فا  اصةاع   م م ا  ايف
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 2019,مي ددل  ;2017 ,فددمج ; 2016 ,د دو كل ي كددي يكاةدلأ وددلدة  ما اكدي. يئددمد مدل مددأ )م د م
Sormunen,2014; ) طيع ارددداخيي اردددايا و ت مدددأ أ  مددد ف  اصةاعددد   ذي اجخسدددمة اجطلئلدددو يةدددا

قو ياجاددد  يعهدددأ أ  كاطددد بن مدددع اجعلا ددد  اجا جيدددو، ا إلضددد فو  جددد     كدددي ملدددى  ودددما  اجعلا ددد  اجةددد ا
كقليعدد ت أكثددم  ددعلص جلعخدد طم اجادد  كلاوددي اجشددمم ت، ياجلددمي اجعا مددو أم ملدد ، ا إلضدد فو  جدد  كقلددي  

 ا يدد اجخسمة. كل  ملى ر اد اجقمي  سل اكخ ذ  ما ا ، مق  فو بدميةي م  

يئخلص اجب مع مع  رسن  جد  أ   سدمة مد ف  اصةاعد   كةد ه  فد  كاةدلأ  لعدي جيعليد ت اجشدممو 
 ملدد ، ا إلضدد فو  جدد  كقلددي   دد  كل  ملددى ردد اد اجعقامضددو، اجعخدد طم اجادد  كلاوللدد ، اجلددمي اجعا مددو ام

جب مددع أ  كخالدد  اجقددمي، اصمددم اجددصد يةدد ه  فدد  كاةددلأ وددلدة  ددما ا مددي  اصةاعدد  . جددصجت اال ددع ا
اجيي ددو ماددل اج  ارددو ادد  ايف مةددالد  سددمة مدد فا  اصةاعدد   معاغلددم ميدد ل جلددص  اجيي ددو، يب جادد ج  

 ال :كع  ( 2bH) اشةقلق اليرض اليرعييعهأ  

 

 

 

يفظدددما  ألهعيدددو اجعاغلدددمات اجةددد اقو معاغلدددمات مي جدددي جليي دددو مادددل اج  اردددو، مدددأ ثددد  الوددد  ردددؤال 
غلددمات اجعي جددي مجاعيددو، ملددى اجيي ددو ماددل اج  ارددو، مق  فددو اددأثم مددل ميطقدد ، هددل يخالدد  أثددم اجعا

 ل ملددى مدد  ؟ يب جادد ج  اددمد اجب مددع أ  أفددي مددأ اجعيطقدد  أ  فال ددع كددأثلما أكسددم جعاغلددمد ماغلددم ميدد
مةالد اجاأهلل اجيلع  ي سمة م فا  اصةاع   مي  ملى اجيي و مال اج  ارو مق  فو باأثلم مل ميلعد  

 مأ اجباع مع  ال : ( 2cH)  يعهأ ا اق ح اجلمي اجلمم  ملى م  . يمأ ث

 

 

 

 
 

(2bH  :) جلاي ايت اجا اثو ف   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد   ب اجاأثلم اصيج  يخال
ملددى  دما  مددي  اصةاعد   جلشددمم ت اجعقلدد ة  2015اجعيد ل جةدديو  570جععيد   اجعماويددو اجد يج    دد  

ا جسل صو اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت اجعيد  م اجاد ج  فد  
 .م فا  اصةاع  مةالد  سمة   م م ا  ايف

 

(2cH  :) جلاي ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئدم مما سد  اجاةد ا ت يفقد    اجاأثلم اصيج ب   يخال
ملددى  دما  مددي  اصةاعد   جلشددمم ت اجعقلدد ة  2015اجعيد ل جةدديو  570جععيد   اجعماويددو اجد يج    دد  

 ا ت اجعيد  م اجاد ج  فد  اجاةدا جسل صو اجع مئو ب  وو أكسم مق  فو اشهل يماالد كقمئدم مما دب 
 .مةالد كأهلل ي سمة م فا  اصةاع   مي  م م ا  ايف
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 نموذج ومنهج   البحث 7-4 
ييدمي اجب مددع فدد  هدصا اجقةدد  أهدد اف اج  اردو اجاجمئسيددو، مجاعددع يمليدو اج  ارددو، فعددلذج اج  ارددو 
يماغلددمات اج  ارددو يميفيددو تي رددل  ا إلضدد فو  جددى اجا ددعي  اجاجمئسدد  يأ لددما  ا ابدد   فددميي ام دد ةي  

 كع  ال :
 أهداف الدراس  الةجريب   7-4-1

و ا ابدددد   أثددددم اجايدددد ايت اجا اثددددو فدددد   ددددهل يمااددددلد كقمئددددم مما ددددب كةددددال ف اج  ارددددو اجاجمئسيدددد
اجعيدد ل اشددأ  اصردداعما ئو ملددى  ددما د اصردداثع    570اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  

ة اجعةداثعمئأ يمد فا  اصةاعد   ملدى اجيي ادلأ يمي  اصةاع  ، يمصجت ا اب   أثم مةالد كأهلدل ي سدم 
 (.Kausar et al.,2017 ; 2019,لى ) سلمال اج  ارو تي ر  م

 مجةمع وع ن  الدراس  7-4-2
ااكل  مجاعع اج  ارو مأ مجاعيدلأ فدممللأ، يشدعل األيل اجعةداثعمئأ اجعؤرةدلأ يئعدثلل  مد امد 

مدددأ  2100لدددع كددد  رددداب مليدددو مددديل  ك ددد  أميددد   اصرددداثع   بدددبيض اجسيدددلا اجاج  ئدددو يميددد يفلل  م
. بليعد  ا داعل اجعجاعدع اجثد ف  ملد  Corom et al (2009)مد امد أميد   اصرداثع  ، تي رد  ملدى 

مأ اجعةدتلجلأ  3100لأ مأ مي  اصةاع   ا جسيلا اجاج  ئو، ملع ك  راب مليو ميل  ك   اجعةتلج
. يئلضدد  اججدد يل (Doxey,2014; Sormunen,2014)مددأ مددي  اصةاعدد  ، يذجددت تي ردد  ملددى 

اجا ج  م د اجا صت اجاجمئسيو اجعلامو ملى مليا  اج  ارو ا إلض فو  جى مد د يفةدبو اجدمديد، يمدصجت 
 اجمديد اجةليعو، ياجا  راخ ع جلااللل اصم  ة . م د يفةبو

 (  ب لن بللردود على الحلالم الةجريب   1جدول )
 مانحو االئتمان المستثمرون بيان 

 100 100 ة الموزعة ت التجريبي عدد الحاال

 41 58 عدد الحاالت التجريبية المستلمة 

 % 41 % 58 نسبة الردود إلى اجمالي الحاالت الموزعة 

 34 46 الحاالت التجريبية السليمة عدد 

 % 82 % 79 نسبة الردود السليمة إلى المستلمة 
 

 )المصدر: إعداد الباحث(

 
(2)

 يمدد  فددلل  اجالدد يت ياجابدد اأ فدد  مةددالد كددأهللل  اجيلعدد  ي سددمكل  فدد  مجدد ل اكخدد ذ  ددما ات اصردداثع   اأرددل  اجشددمم ت اجعقلدد ة فدد   
 سل صو اجع مئو.  اج
(3)

 يم  فلل  اجال يت ياجاب اأ ف  مةالد كدأهللل  اجيلعد  ي سدمكل  فد  مجد ل اكخد ذ  دما ات مدي  اصةاعد   ياص دماي جلشدمم ت اجعقلد ة  
 ف  اجسل صو.  
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 أدوام وإجراءام الدراس  7-4-3
ص ابد   أثدم  Didia et al (2018)تي رد  ملدى  2*2*2 اردو كجمئسيدو  مدع ملدى داماعد  اجب

اجاي ايت اجا اثو اشأ  اصراعما ئو ف   هل يماالد كقمئم مما ب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو 
ملدددى  دددما د اصرددداثع   يمدددي  اصةاعددد  . يك دددعي  اجا جدددو اجاجمئسيدددو  2015جةددديو  570اج يجيدددو   ددد  
 لأ: اجعلامو  ةع

يمدد فا  اصةاعدد   اجعشدد  ملأ فدد   ارددال ف اجايدمف ملددى ايددض   دد ةص اجعةداثعمئأ القساام األول 
 اجاجمبو مأ  يل اصرالة   مأ مةالد اجخسمة اجعلييو، اجعممد اجل يل  ياجاأهلل اجيلع . 

يئشداعل ملدى اجا جدو اجاجمئسيدو يهد  عبد  ة مدأ كلصديو جشدممو مييييدو مدأ اجشدمم ت   القسم الثلني 
ا ياجلصدددديت اجكلمب ةيددددو جعقلدددد ة فدددد  اجسل صددددو اجع ددددمئو ياجادددد  كيعددددل فدددد  مجدددد ل صددددي مو اصردددديا

ياجاليللفيددو اأفلاملدد  يمق ردد كل  اجعخاللددو، اددا  مددمي بي فدد ت أر ردديو ججعيددع اجعجعلمدد ت يكشددعل كلددت 
ئم اجعيللمدد ت اجقددلاة  اجع جيددو ياصي دد م ت اجعاععددو جلدد  اجادد  يعهددأ أ  يياعدد  ملللدد  مةدداخ مل اجاقدد   

جقما ات ) دما  اصرداثع   يمدي  اصةاعد  ( أمد  اجع جيو )اجعةاثعمي  يم فال اصةاع  ( ف  معليو اكخ ذ ا
 ا جيةبو جلسي ف ت اجعخاللو بلأ اجعجعلم ت فق  ا اعل  ملى ودةلأ:

كددد  ك دددعلأ كقمئدددم مما دددب مةددد ا ت الضددد   أيدددي اجعايلدددن اددد جقلاة  اجع جيدددو اجخ صدددو  الجااااء األول  •
 .2008اجا ج  جةيو  570يفق   جععي   اجعماويو اجع مد  ا جشممو يذجت

كدد  ك ددعلأ كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت الضدد   أيددي اجعايلددن ادد جقلاة  اجع جيددو اجخ صددو  الجاااء الثاالني  •
 ، اجعايلن ا صراعما ئو.2015اجعي ل جةيو  570ا جشممو يذجت يفق  جععي   اجعماويو اج يج      

و ا ت اجعشدد  ملأ فدد  اجاجمبددو مددأ األرددتلو جلا ددلل ملددى اردداج يئمافددن اجا جددو اجاجمئسيددو مجعلمدد
 جعاغلمات اج  ارو يمأ ث  ا اب   أثمه  ملى  ما د اصراثع   مي  اصةاع  .

 توص ف وق لس مةغ رام الدراس  7-4-4
كقلم هص  اج  ارو ا  ابد   أثدم اجايد ايت فد   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   

لدددم مةددداقل( ملدددى  دددما د اشدددأ  اصرددداعما ئو )كعاغ 2015اجعيددد ل جةددديو  570 يج    ددد  اجعماويدددو اجددد
اصردداثع   يمددي  اصةاعدد   )كعاغلددما  ك ايدد  ( مددع األ ددص فدد  اصمابدد   ا ابدد   األثددم اجالدد مل  جددبيض 

مثل كأهلل ي سمة اجعةاثعمي  يمد فال اصةاعد   اجاد   Moderating  Variablesاجعاغلمات اجعي جي 
 Interactiveج  كاقدن كدأثلما  كل مليد   لى، أي كيِ ل اجيي و بلأ اجعاغلم اجعةاقل ياجا اع يب جا كؤثم م
Effect يب جا ج  كشاعل اج  ارو ملى ثي  أفلاي مأ اجعاغلمات، ماغلم مةداقل، ماغلدم كد اع، ماغلدم .

 ( الخص تي س يكلصيو ماغلمات اج  ارو م جا ج :2يل )مي ل، يحيع  ال  و 
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 مةغ رام البحث لس وتوص ف  (  ق  2جدول )
 

 طريقة قياسه نوعه المتغير
التأثير  

 المتوقع

التعديالت فيي كيكل 

ومحتييييوي تقرييييير 

مراقيييب الحسيييابات 

وفقيييييييا لمعييييييييار 

المراجعييية اليييدولي 

المعيييد   570رقيييم 

 بشأن االستمرارية

 مستقل

( فييي حاليية معيييار 1ميين لييال  متوييير وهمييى يأليي  القيميية )

المعيييد  بشيييأن االسيييتمرارية  570المراجعييية اليييدولي رقيييم 

جديييد وتضيمين الحاليية التجريبيية تقرييير مراقيب الحسييابات ال

يشتمل عليى فقيرة عيدم التأكيد الجيوهري بشيأن االسيتمرارية 

والقيمة )صفر( فيي حالية اسيتمرار العميل بمعييار المراجعية 

 ;Trpeska et al.,2017)ري الحييالي قياسيا علييى المصي

Christensen,2014; Sormunen,2014; Bedard et 

al,2014) 

+ 

قيييييرار المسيييييت مر 

باالسيييييت مار فيييييي 

 األسهم

 تابع 

ميين لييال  ردود المشيياركين فييي حييالتي الدراسيية التجريبييية 

بتوقع سعر السهم للشركة في نهاية الفترة التالية واتخاذ قيرار 

 .(Christensen et al., 2018)قياسا على  االست مار.

 

 تابع  قرار منح االئتمان

شيياركين فييي حييالتي الدراسيية التجريبييية ردود المميين لييال  

بقبو  أو رفض القيرض للشيركة، ونسيبة قيمية القيرض إليى 

 ;Didia et al.,2018)قياسا على  الضمانات، ومعد  الفائدة.

Trpeska et al.,2017). 

 

مسييييييتوي لبييييييرة 

 المست مر المؤسسي
 معد 

 تم قياسه بعدد السنوات التي قضاها ميديرو االسيت مار )متخي 

 Doxey,2014;Kaplan etالقيرار( فيي ممارسية عمليه )

al,2014)،  ويعتبيير مييديرو االسييت مار ذو لبييرة مرتفعيية إذا

سينوات، ويعتبير ذا  10كان عدد سينوات لبرتيه ال تقيل عين 

 10لبييرة منخفضيية إذا كانييت عييدد سيينوات لبرتييه أقييل ميين 

Johnson et) ; 2020 ,سيييينوات قياسييييا علييييى )رميلييييي  

al.,2014) 

 -+ أو 

مسييييتوي التأهيييييل 

العلمييييي للمسييييت مر 

 المؤسسي

 معد 

قياسييه بالخلفييية العلمييية لمييديري االسييت مار ومعييرفتهم يييتم 

والتدريب الي ي حصيلوا علييه، ويعتبير ميديرو االسيت مار ذو 

تأهيل علمي مرتفع إذا حصل على دراسات علييا أو كيهادات 

 مهنية، وذو تأهيل علمي منخفض بخيالف ذليك، قياسيا عليى

 )Cordoş, & Fülöp, 2015  ;2020 ,رميلي)

 -+ أو 

مسييييييتوي لبييييييرة 

 مانحي االئتمان
 معد 

تم قياسيه بعيدد السينوات التيي قضياها ميانح االئتميان )متخي  

 ،(Trpeska et al.,2017)القييرار( فييي ممارسيية عملييه 

ويعتبر مانح االئتميان ذا لبيرة مرتفعية إذا كيان عيدد سينوات 

ا لبيرة منخفضية إذا سنوات، ويعتبير ذ  10لبرته ال تقل عن  

سينوات قياسيا عليى  10أقيل مين  كانيت عيدد سينوات لبرتيه

Trpeska et al.,2017  (Johnson et al.,2014;  

 (2019منصور ,;

 -+ أو 

مسييييتوي التأهيييييل 

العلميييييي لميييييانحي 

 االئتمان

 معد 

يتم قياسه بالخلفية العلمية لمانح االئتميان ومعرفتيه والتيدريب 

نح االئتمييان ذو تأهيييل علمييي اليي ي حصييل عليييه، ويعتبيير مييا

حصل على دراسات علييا أو كيهادات مهنيية، وذو مرتفع إذا  

منصييور  (تأهيييل علمييي ميينخفض بخييالف ذلييك، قياسييا علييى

,2019; Cordoş, & Fülöp, 2015) 

 -+ أو 

 

   )المصدر إعداد الباحث(
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 نموذج الدراس     7-4-5
 يظهر نموذج البحث في ظل الةحل ل األسلسي كمل يلي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  نموذج البحث في ظل الةحل ل األسلسي 2شكل )
 )المصدر: إعداد الباحث(

 الةحل الم األخرى كمل يلي كمل يظهر نموذج البحث في ظل 

 
 

 (  نموذج البحث في ظل الةحل الم األخرى 3شكل )
 )المصدر: إعداد الباحث(

 المتغيران التابعان  المتغير المستقل 

ككككل ومحتككوي تقريككر مراقككب 

الحسككابات الحككالي وفقككا لمعيككار 

 2008المصككككككري لعككككككام  570

 بشأن االستمرارية  

قكككرار االسكككت مار فكككي أسكككهم 

 الشركات المقيدة بالبورصة 

قرار منح االئتمان للشركات 

 بالبورصة  المقيدة

ككككل ومحتككوي تقريككر مراقككب 

وفقككا لمعيككار الحسككابات الجديككد 

الككككككدولي المعككككككد  لعككككككام  570

 بشأن االستمرارية 2015

1H 

H2 
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 الةصم م الةجريبي للدراس  7-4-6
اجا  الضال  اججد يل  2*2*2  اجاجمئس  عي كل  ك  اراخ ام اجا عيص اب   فمض  اج  ارو يفم 

 اجا ج : 

 2*2*2(  الةصم م الةجريبي 3جدول )

 
 

 )المصدر إعداد الباحث(

 معللج  تجريب ه كمل يلي  16وبنلء على هاا الةصم مل هنلك 
كقمئدددم مما دددب  دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد   للمساااةثمرينيقددد م  /أ( 1المعللجااا  )

يئطلب مديل  / ج ال  مةالد كأهلل ملع  ممكلع /  2008و اجع مد جةي 570مة ا ت يفن معي   
  .اجايسؤ اةيم اجةل 
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 دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مما دب  لملنحي االئةمالنيق م    /ب( 1المعللج  )
كأهلل ملع  ممكلع / يئطلب مديل   / ج ال  مةالد  2008اجع مد جةيو  570فن معي   مة ا ت ي 
 جقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.كا ا  مسلر ا

 دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد  كقمئدددم مما دددب  للمساااةثمرينيقددد م  /أ( 2المعللجااا  )
يئطلددب هلددل ملعدد  مدديخلض / / جدد ال  مةددالد كأ 2008اجع ددمد جةدديو  570مةدد ا ت يفددن معيدد   
 .ل ميل  اجايسؤ اةيم اجة

 دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مما دب  لملنحي االئةمالنيق م  /ب(   2المعللج  )
/ جدد ال  مةددالد كأهلددل ملعدد  مدديخلض / يئطلددب  2008اجع ددمد جةدديو  570مةدد ا ت يفددن معيدد   

  ف ت.ميل  كا ا  مسلر اجقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع

جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد  كقمئدددم مما دددب  م جيدددو  دددلاة  للمساااةثمرينيقددد م /أ(  3المعللجااا  )
يئطلدب مديل  اجايسدؤ / جد ال  مةدالد  سدم  ممكلدع /  2008اجع مد جةديو    570مة ا ت يفن معي    

 .اةيم اجةل 

ممفدن بلد  كقمئدم مما دب   دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو لملنحي االئةمالنيق م    /ب( 3المعللج  )
يئطلدب مديل  كا اد   / جد ال  مةدالد  سدم  ممكلدع / 2008اجع مد جةيو  570مة ا ت يفن معي   

 مسلر اجقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.

 دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد  كقمئدددم مما دددب  للمساااةثمرينيقددد م  /أ( 4المعللجااا  )
ل  يئطلدددب مدددي/ جددد ال  مةدددالد  سدددمة مددديخلض /  2008يو اجع دددمد جةددد 570مةددد ا ت يفدددن معيددد   

 .ؤ اةيم اجةل اجايس

 دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مما دب  لملنحي االئةمالنيق م    /ب( 4المعللج  )
/ جددد ال  مةدددالد  سدددمة مددديخلض / يئطلدددب مددديل   2008اجع دددمد جةددديو  570مةددد ا ت يفدددن معيددد   

 كا ا  مسلر اجقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.

 دددب  دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد  كقمئدددم مما ينةثمر للمسااايقددد م  /أ( 5المعللجااا  )
يئطلب / ج ال  مةالد كأهلل ملع  ممكلع /  2015اج يج  اجعي ل جةيو   570مة ا ت يفن معي    
 .ميل  اجايسؤ اةيم اجةل 
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ا دب  دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مم  لملنحي االئةمالنيق م    /ب( 5المعللج  )
ةالد كأهلل ملع  ممكلع / يئطلب ج ال  م/  2015اج يج  اجعي ل جةيو   570مة ا ت يفن معي    

 ميل  كا ا  مسلر اجقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.

 دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد  كقمئدددم مما دددب  للمساااةثمرينيقددد م  /أ( 6المعللجااا  )
يئطلددب / جدد ال  مةددالد كأهلددل ملعدد  مدديخلض /  2008اجع ددمد جةدديو  570مةدد ا ت يفددن معيدد   
 .اجةل   ميل  اجايسؤ اةيم

 دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مما دب  لملنحي االئةمالنيق م  /ب(   6المعللج  )
       / جددد ال  مةدددالد كأهلدددل ملعددد  مددديخلض  2015اجددد يج  اجعيددد ل جةددديو  570مةددد ا ت يفدددن معيددد   

 ي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.ا  مسلر اجقمي يميئطلب ميل  كا  /

 دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن بلددد  كقمئدددم مما دددب  للمساااةثمرينم يقددد  /أ( 7المعللجااا  )
يئطلدب مديل  / جد ال  مةدالد  سدم  ممكلدع /  2015اجد يج  اجعيد ل جةديو  570مة ا ت يفدن معيد   
 .اجايسؤ اةيم اجةل 

ا دب  دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مم  الئةمالنلملنحي ايق م    /ب( 7المعللج  )
/ جد ال  مةدالد  سدم  ممكلدع / يئطلدب مديل   2015اجد يج  اجعيد ل جةديو  570مة ا ت يفدن معيد   

 كا ا  مسلر اجقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.

بلددد  كقمئدددم مما دددب   دددلاة  م جيدددو جشدددممو مقلددد ة ا جسل صدددو ممفدددن للمساااةثمرينيقددد م  /أ( 8المعللجااا  )
يئطلدددب / جدد ال  مةدددالد  سددمة مددديخلض /  2015اجددد يج  اجعيدد ل جةددديو  570مةدد ا ت يفدددن معيدد   
 .ميل  اجايسؤ اةيم اجةل 

 دلاة  م جيدو جشدممو مقلد ة ا جسل صدو ممفدن بلد  كقمئدم مما دب  لملنحي االئةمالنيق م    /ب( 8المعللج  )
جدد ال  مةدددالد  سددمة مددديخلض / يئطلدددب  / 2015اجددد يج  اجعيدد ل جةددديو  570مةدد ا ت يفدددن معيدد   

 ميل  كا ا  مسلر اجقمي يمي ل اجل ة ة ياج ع ف ت.

 والخةبلر فرري البحث وفرع لتهل سوف يةم اجراء المقلرنلم الةلل   
بل ث في مر ل  الةحل ل األسلسي على اخةبلر فرري الدراس  الرئ س  ن من خالل وسوف يعةمد ال

 المقلرنة ن الةلل ة ن 
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/أ( 6/أ( +)5/أ([ ياجعي ججدددد ت  )4/أ( + )3/أ( + )2/أ( + )1بدددلأ اجعي ججددد ت  ) ي   االولااااالمقلرنااا
اجاةد ا ت يفقد  /أ([ يذجت جيي س أثم اجاي ايت اجا اثو ف   هل يماادلد كقمئدم مما دب 8/أ( +)7+)

، قرار االساةثملر بلألساهماشأ  اصراعما ئو ملى   2015اجعي ل جةيو    570جععي   اجعماويو اج يج   
 (.1H)يمأ ث  ا اب   اجلمي األيل جلباع 

/م( 5/م([ ياجعي ججدددد ت  )4/م( + )3/م( + )2/م( + )1بددددلأ اجعي ججدددد ت  ) المقلرناااا  الثلن اااا  
/م([ يذجددت جييدد س أثددم اجايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب 8/م( +)7/م( +)6+)

قارار مانح اشأ  اصرداعما ئو ملدى  2015اجعي ل جةيو  570اجاة ا ت يفق  جععي   اجعماويو اج يج  
 (.2H)  اجلمي اجث ف  جلباع ، يمأ ث  ا اب االئةملن

مان خاالل كدخالل مةغ اري الةأه ال  (Other Analysis)تحلا الم أخاري ثام يقاوا البل اث باإجراء 
 لب الن Moderating Variablesالعلمي والخبرة للمسةثمرين وملنحي االئةملن كمةغ رام معدلا  

 قة ن محل الدراس  من خالل المقلرنلم الةلل   لى العالأثرهل ع
/أ(([ يذجددددت جييدددد س مدددد د ا ددددايف أثددددم 6/أ( ×)2/أ(([ ×  ))5/أ( × )1بددددلأ  )) المقلرناااا  الثللثاااا  

 570اجايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج  
اصرددداثع   مق  فدددو ا جععيددد   اجعيددد  م اجع دددمد  ملدددى  دددما اعما ئو اشدددأ  اصرددد 2015اجعيددد ل جةددديو 

 (.a1H)يمأ ث  ا اب   اجلمي اجلمم   بلخةالف مسةوي الةأه ل العلمي للمسةثمريناجا ج ، 

/أ([ يذجددددت جييدددد س مدددد د ا ددددايف أثددددم 8/أ( ×)4/أ(([ ×  ))7/أ( × )3بددددلأ  )) المقلرناااا  الرابعاااا  
 570ا ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج  اجايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مم 

 جععيددد   اجعيددد  م اجع دددمد اشدددأ  اصرددداعما ئو ملدددى  دددما  اصرددداثع   مق  فدددو ا 2015اجعيددد ل جةددديو 
 (.b1H)، يمأ ث  ا اب   اجلمي اجلمم  خبرة المسةثمرين ل بلخةالف مسةوي اجا ج 

/أ( 6/أ(( × ))4/أ( + )2(([ ×  ))/أ7/أ( + )5/أ(( × ))3/أ( + )1بدددددلأ  )) المقلرنااااا  الخلمسااااا  
أ(([ يذجددددت جييدددد س مدددد د ا ددددايف أثددددم اجايدددد ايت اجا اثددددو فدددد   ددددهل يمااددددلد كقمئددددم مما ددددب /8+)

اشدددأ  اصرددداعما ئو ملدددى  دددما   2015اجعيددد ل جةددديو  570اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو اجددد يج  
ن الةأه ااال ر المجماااع لكااال مااال بااالخةالف األثااااصرددداثع   مق  فدددو ا جععيددد   اجعيددد  م اجع دددمد اجاددد ج 

 (.c1H، يمأ ث  ا اب   اجلمي اجلمم  )العلمي وخبرة المسةثمرين معلً 



 مراقب الحسابات......... أثر التعديالت فى شكل ومحتوى تقرير                             رضا حممود حممـد عبد الرحيمد/  

43 

 

/م(([ يذجددت جييدد س مدد د ا ددايف 6/م( ×)2/م(([ ×  ))5/م( × )1بددلأ  )) المقلرناا  السلدساا  
 570أثم اجاي ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئم مما ب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج  

اشددأ  اصردداعما ئو ملددى  ددما  مددي  اصةاعدد   مق  فددو ا جععيدد   اجعيدد  م اجع ددمد  2015اجعيدد ل جةدديو 
 (.a2H)يمأ ث  ا اب   اجلمي اجلمم   سةوي الةأه ل العلمي لملنحي االئةملنبلخةالف ماجا ج ، 

أثدم /م([ يذجت جيي س م د ا ايف 8/م( ×)4/م(([ ×  ))7/م( × )3بلأ  ))  المقلرن  السلبع  
 570جععيدد   اجعماويددو اجدد يج  اجايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  

اشددأ  اصردداعما ئو ملددى  ددما  مددي  اصةاعدد   مق  فددو ا جععيدد   اجعيدد  م اجع ددمد  2015اجعيدد ل جةدديو 
 (.b2H)، يمأ ث  ا اب   اجلمي اجلمم  بلخةالف مسةوي خبرة ملنحي االئةملن اجا ج 

/م(( × 4/م( + )2/م(([ ×  ))7/م( + )5/م(( × ))3/م( + )1بدددددلأ  )) الثلمنااااا   لرنااااا المق
مددد د ا دددايف أثدددم اجايددد ايت اجا اثدددو فددد   دددهل يماادددلد كقمئدددم  /م(([ يذجدددت جييددد س8/م( +)6))

اشددأ  اصردداعما ئو ملددى  2015اجعيدد ل جةدديو  570مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج  
بلخةالف األثر المجمع لكل من الةأه ال    مق  فو ا جععي   اجعي  م اجع مد اجا ج  ما  مي  اصةاع 

 (.c2H)، يمأ ث  ا اب   اجلمي اجلمم  ملن معلً العلمي وخبرة لملنحي االئة

 نةلئج الدراس  الةجريب   7-4-7
 األسلل ب اإل صلئ   المسةخدم  لةحل ل نةلئج الدراس  الةجريب   1- 7-4-7

األردددد جلب اإلم ددد ةيو اجعخاللددددو جااللدددل اجسي فدددد ت. ي ددد م اجب مددددع ملدددى مدددد د مدددأ  اماعددد  اجب مددددع
مددأ أوددل كلمئددر  ديد  Microsoft Excel ا ردداخ ام اججدد ايل اإلجكاميفيددو اجخ صددو بسمفدد مج 

اجعشددد  ملأ فددد  اج  اردددو اجاجمئسيدددو، ثددد  كددد   ودددما  اص ابددد  ات اإلم ددد ةيو ا رددداخ ام بمفددد مج اجااللدددل 
. ي د  ارداخ م اجب مدع اص ابد  ات اإلم د ةيو اجاد  NCSS Data Analyze 2020  اإلم د ة

 :كالن مع طسييو بي ف ت اج  ارو اجاجمئسيو يفميي اجباع، م جا ج 

 (Cronbach`s Alphaاخةبلر ثبلم أداة الق لس أو االعةملدي  )   7-4-7-1-1
اددع مدد ى يذجددت جب Cronbach`s Alphaاماعدد  اجب مددع ملددى ا ابدد   )مي مددل مميفبدد   أجلدد ( 

، مأ  يل ا اب   مد ى اجيي صم اجعهلفو ج رتلو اجخ صو ا جا صت اجاجمئسيومه فيو اصماع د ملى   
م  اتيو يثب ت  و ا ت أفماد مل مليو ملى اجيي صم اجعق مو جل ، يكأ ص تيعو مي مدل هدصا اص ابد   

اجعي مددل يهددل  مةدد يئ   تيعدد   كاددماين بددلأ )صددلم، يامدد ( ملددع  ذا م فدد  اإلو ادد ت بلدد  ثبدد ت فددن  هددصا 
  هدددصا يييددى مددد م ثبدد ت اإلو اددد ت. جللامدد  اج ددداي ، أمدد   ذا مددد   هددصا اجعي مدددل مةدد يئ   جل دددلم، فددن
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يكياسم اجدئ دة ف  تيعو مي مل اص اب   اجة بن ميسمة مأ اج  ح اعييدى صداو اجيي دو اجةدسسيو بدلأ 
( يمددأ ثدد   مه فيددو Internal Validityاجعاغلددم اجعةدداقل ياجادد اع )يهددل مدد  ييددمف ا ج دد ح اجدد ا ل  

(. يكيدد  أصددغم تيعددو مقسلجددو External Validityكيعدي  اجيادد ةج )يهددل مدد  ييددمف ا ج دد ح اجخدد  و  
%(. يإذا م فددد  تيعدددو 80%  جدددى 70% يأف دددل تيعدددو كادددماين بدددلأ )60جعي مدددل مميفبددد   أجلددد  هددد  
)اجعييد س ميد   Scale If Item Deleted% فلدا  ارداخ ام  ودما  60مي مل مميفبد   أجلد  أ دل مدأ 

% 60فبد   أجلد  ي دل  جدى مصف اجسي ( ملع اا  مصف ايض اجيي صم اجا  كجيل تيعدو مي مدل ممي 
  .Bonett & Wright (2015)يك   وما  ذجت تي ر  ملى  ،أي أكثم

يكددد  ارددداخ ام هدددصا اص ابددد   فددد  تيددد س د ودددو م ددد اتيو يمددد د اصماعددد د ملدددى مدددل مي دددم مدددأ 
، و جكدل مدأ مليدو اجعةداثعمئأ يمد فا  اصةاعد  اجخ صدو ا جاد صت اجاجمئسيداجيي صم اجعهلفو ج ردتلو  

ةج جيلياد  اج  اردو أ  هيد ا م د اتيو جكدل مي دم ملدى مد ة ملدع    مي مدل مميفبد   ييو ت اجياد 
%، يمصجت يو  أ  هي ا م  اتيو يإمه فيو اماع د مل  مي صم اصردتلو مهدل أل  60اجل  أكسم مأ  

% مع  الضال  ود يل   د  60يهل أكسم مأ  0.678،  0.783ليا  اج  ارو  مي مل مميفب   اجل  جي
 اجا ج : (4)

 لع نةي الدراس  ( معلمل كرونبلخ اليل 4ل )جدو
Reliability Statistics 

 

sample Cronbach's Alpha N of Items 
 10 0.783 المست مرون

 20 0.678 مانحو االئتمان 
 

 ات()المصدر: التحليل اإلحصائي للبيان

مييلئدددو األردددتلو جاا اددد  مددد ى  square-Chi( 2χ) 2 ددد م اجب مدددع أي ددد  ا رددداخ ام ا ابددد   مددد ي 
%( جعيظد  األردتلو 5أ ل مأ مةدالى اجعييلئدو )  P-Value  اصراق  ةيو، ي أ لمت اجيا ةج أ  تيعو

فتد ت )اجق ةدل اأفدي ص كلود  ا ايفد ت بدلأ  يعني رفا  فارض العادااجعمافقو جلا صت اجاجمئسيو ، مع  
فت ت اإلو او( تي ر  مل ، مس  اجلا ن جق ةل اأفي كلو  ا ايف ت بلأ اإلو او( ي سلل اجلمي اجس ال )ا

(2016.) 

 تحديد نوع   االخةبلرام الةي تنلسب ب لنلم ع نةي الدراس    7-4-7-1-2
اماعددد  اجب مدددع ا ددد د كاللدددل اجسي فددد ت اجدددلا دة ا جاجمبدددو اجاددد  كددد  وعيلددد  ملدددى ايدددض األرددد جلب 

أ  ميظد  اص اب  ات اإلم  ةيو اع  االدن يطسييدو اجسي فد ت اجاد  كد  اجاي مدل ميلد   م د ةي  ، يملدع ي 
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اردو أي مدد م اجسي فد ت اجاد  كد  كجعييلد  بي فد ت كمكلسيدو، يفظددما  جيد م ميللميدو كلائدع اجسي فد ت مادل اج   
جاا ا  مد د  Kolmogorov-Smirnovاجاأك  مأ أفل  كابع كلائي   ميا ص ، ف في ك   وما  ا اب   

كبعيو بي ف ت اجيليو جلالائع اجطسيي  اجعيا ل. ملع    اص اب  ات اإلم  ةيو اجعيعليو ككدل  مي ردبو 
  ككدل  اص ابد  ات اجيميلعيدو هد  ف  م جو كبعيو كلائع بي ف ت اجيليو جلالائع اجطسييد  اجعياد ل، بليعد

(. 1990مدددام )تي ردد  ملدد   جطسييدد  اجعيادد ل،اجعي رددبو فدد  م جددو مدد م كبعيددو بي فدد ت اجيليددو جلالائددع ا
 يئاعثل اجلمي اجي م ياجلمي اجس ال جلص  اص اب  ات حيع  ال :

 : اجيليو مةالبو مأ مجاعع اابع كلائع طسيي   0Hاجلمي اجي م 
 يليو مةالبو مأ مجاعع ص اابع كلائع طسيي : اج1Hاجلمي اجس ال 

   مع  ال : اب اص ا( الض  فا ةج هص5يحيع  ال  و يل     )

 (  نةلئج اخةبلرام توزيع ب لنلم الع ن  5جدول )
Kolmogorov-Smirnov 

sample 
Statistic P-Value 

 المست مرون 0.000 0.216

 مانحو االئتمان  0.000 0.198
 

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات(

)اجق ةدددل ادددأ  ( أفدددي يفقددد  ص ابددد   اصماددد ال اجةددد بن كددد   فدددض فدددمي اجيددد م 5اا ددد  مدددأ وددد يل )
)اجق ةددل اددأ  ي سددلل اجلددمي اجسدد ال  اابددع اجالائددع اجطسييدد ( اجعجاعددع اجددصد ردداس  ميددي مليددو اج  ارددو

أ لدمت فاد ةج هدصا اص ابد   ملدع اجعجاعع اجصد راس  ميي مليدو اج  اردو ص اابدع اجالائدع اجطسييد ( 
يهدددد  أ ددددل مددددأ مةددددالد ججعيددددع اجعاغلددددمات ماددددل اج  ارددددو،  P-Value (Sig.=0.000)أ  تيعددددو 
يب جادد ج  ص  (. يبددصجت فددن  بي فدد ت مليادد  اج  ارددو ص كابددع اجالائددع اجطسييدد  اجعيادد ل،0.05اجعييلئددو )

   يعهددأ اصماعدد د ملددى اص ابدد  ات اجعيلعيددو، يجكددأ اددا  اصماعدد د ملددى اص ابدد  ات اجيميلعيددو ص ابدد
 (.1990) عااافميي اج  ارو، 

 Fundamentalنةالئج اخةبالر فرراي الدراسا  فاي ظال الةحل ال األسلساي  2- 7-4-7
Analysis 

 البحثل كل على  دال ف مل يلي يعرض البل ث لنةلئج اخةبلر فرري 
 H)1(نة ج  اخةبلر اليرض األول للبحث   1 -2- 7-4-7

جا اثو ف   هل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت يفقد  ص اب   م   ذا م   هي ا كأثلم جلاي ايت ا
 دما  اشأ  اصراعما ئو معاغلم مةاقل  يج ا  ملدى  2015اجعي ل جةيو  570جععي   اجعماويو اج يج 
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مد مق  فدددو ا جععيددد   اجع ددد، معاغلدددم كددد اع، اجعةددداثعم اجعؤرةددد  فددد  م دددم ا صرددداثع   فددد  األردددل 
غلدم مةداقلالأ، يظلدم  جيليادلأ  Wilcoxon Signed Rankاماع دا ملى ا اب    اجعي  م اجا ج ،

 :اجلمي اإلم  ة  جلصا اص اب   مع  ال 
يري  اجلميح = صلم، يئييى هصا اجلمي م م يولد ا ايف ت مييلئو ف   ديد    0Hاليرض العدا  

 اجعجعلمالأ ف   ل معي  د اجعماويو اجا ج  ياجعي ل اشأ  اصراعما ئو.
صددلم، يئييدد  هددصا اجلددمي يوددلد ا ايفدد ت مييلئددو فدد   ديد  ≠اجلددميح يرددي    1Hالياارض البااديل 

 ياجعي ل اشأ  اصراعما ئو. اجعجعلمالأ ف   ل معي  د اجعماويو اجا ج  

%(، االدددع  ذا م فددد  5ميددد  )مةدددالى مييلئدددو  (P-value)يئدددا  اكخددد ذ اجقدددما  بيددد    ملدددى تيعدددو 
((P-value 0.05اجعاةدلبو أ دل مددأ مةدالى اجعييلئددو اجعلادمي) فأفيدد  فدمفض فددمي اجيد م يفقسددل )

يئلضدددد  اججدددد يل اجادددد ج  فادددد ةج ا ابدددد   اجلددددمي األيل جلباددددع مددددأ  دددديل ا ابدددد   اجلددددمي اجسدددد ال. 
Wilcoxon Signed Ranks Test  ملددى اجعق  فددو األيجدد  يذجددت ا ردداخ ام اجددمديد ملددى اجةددؤال

   ددل كطسلددن معيدد   اجعايلددن اقددما  اصردداثع   فدد  أرددل  اجشددممو مددأ م مددي فدد (Q3  ،Q7)اجث جددع 
 )ملحق البحث(  ياجعي ل اشأ  اصراعما ئو.اجا ج 570اجعماويو اج يج      

 1H(  اخةبلر اليرض األول 6جدول )
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 N Mean Rank Sum of Ranks 
Q7 - Q3 Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 44b 22.50 990.00 

Ties 2c   

Total 46   
 a. Q7 < Q3             b. Q7 > Q3                c. Q7 = Q3 

Test Statisticsa 

 Q7 - Q3 

Z -5.893b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات(
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مدأ مةدالى اجعييلئدو  أ دل P-Value   (Sig.=0.000)( أ  تيعدو 6)يئا د  مدأ ود يل   د  
يمدأ ثد  يعهدأ اجقدلل بلودلد كدأثلم  (1Hيعني رف  فرض العدا وقبول اليارض الباديل )%(. معد  5)

 570جلايدد ايت اجج ادد ة فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج  
 بيظلمة اجع مد اجا ج ، ملى  ما  اصراثع  .  اجعي ل، اشأ  اصراعما ئو مق  فو

 Gupta et al.,2018; Riley and)يكالدن هدص  اجياد ةج مدع فاد ةج ايدض اج  ارد ت اجةد اقو 
Luippold,2015; Bedard et al,2019; Ramalingegowda,2014; Kaplan et 

al,2014) ;  لد كقمئددم مما ددب ياجادد  يودد ت كددأثلم ا مييلئدد   جلايدد ايت فدد   ددهل يماادد 2018 باادوي
اجعيدد ل اشدأ  اصردداعما ئو ملدى  ددما ات اصردداثع    570اجاةد ا ت يفقدد  جععيد   اجعماويددو اجد يج    دد  

رددل . ملددع أ دد  ت كلددت اج  اردد ت،  جددى أ  هددص  اجايدد ايت، كددؤثم ملددى أرددي   األرددل  اجادد  اددا  ا أل
اثعمئأ ملددى اكخدد ذ  دددما ات كدد ايجل  فدد  أرددلاح األي اح اجع جيددو، جعدد  كددلفم  مددأ ميللمدد ت كةدد م  اجعةدد

 اصراثع   اجم ل ة.

ت اجةدددد اقو يجكدددأ مددددأ ولددددو أ ددددمد، ص كالددددن هددددص  اجيايجددددو مدددع مدددد  كلصددددل   جيددددي ايددددض اج  اردددد 
(Czerney et al,2014;Bedard et al,2014; Myers et al,2014;Mock et al,2013) 

   يهالددل  القددمة اجددمأد فقدد اددأ  اجعةدداثعمئأ ص يقلمددل  اقددما ة كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت مدد مي، جكدديل
 يئياعدد ي  ملللدد  فددد  كقلدديعل  جا جدددو اجشددممو. جددصجت مددد  جدد  اددداالر مما ددب اجاةدد ا ت فددد   أيددي اةدددسب
اصردداعما ئو، فددن   ضدد فو أد فقددمات كشددلم صردداعما ئو اجشددممو، ايدد  فقددمة اجددمأد اجيظيددو، ص كيدد  ذات 

 أهعيو ا جيةبو جل .

( اي دل  مؤئد ة Q1 ،Q2 ،Q4مدأ )اجعهلفدو اجلمعيو  ي   و  ت  و او اجعةاثعمئأ ملى األرتلو
 570ياجددبيض اص ددم غلددم مؤئدد ة جاددلفلم كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج    دد  

اجعيد ل اشدأ  اصرداعما ئو جعيللمد ت كدؤثم ملدى  دما  اصرداثع   ا ألردل  مدأ ود فسل  ا جعق  فدو باقمئدم 
رددتلو اجلمعيددو اص بددع معدد  ا جيةددبو ج  P. Valueم فدد  تيعددو  مما دب اجاةدد ا ت اجةدد  د م جيدد ، ملددع

 ( اجا ج : 7يظلم مأ  يل و يل     )
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 األسئل  اليرع   في الحللة ن  على ب ن الردود    المقلرن (7) جدول
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Q5 - Q1 

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 42b 21.50 903.00 

Ties 4c   

Total 46   

Q6 - Q2 

Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 42e 21.50 903.00 

Ties 4f   

Total 46   

Q8 - Q4 

Negative Ranks 3g 6.00 18.00 

Positive Ranks 8h 6.00 48.00 

Ties 35i   

Total 46   

a. Q5 < Q1          b. Q5 > Q1            c. Q5 = Q1 

d. Q6 < Q2          e. Q6 > Q2            f. Q6 = Q2 

g. Q8 < Q4          h. Q8 > Q4            i. Q8 = Q4 
 

Test Statisticsa 

 Q5 - Q1 Q6 - Q2 Q8 - Q4 

Z -5.749b -5.740b -1.508b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .132 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات( 

مددأ  دديل اإلو ادد ت ملددى األرددتلو اجةدد اقو  جددى أ  ا ددايف فادد ةج اج  ارددو مددأ  ويخلااص البل ااث
قو كي يجدد  اجكثلددم مددأ اج  اردد ت اجةدد اقو، ييددلد جسلتددو كطسلددن اج  ارددو اجا جيددو، فعيظدد  اج  اردد ت اجةدد ا

أرلاح  أس اجع ل ف  اجد يل اجعاق مدو مأممئهد  ياجععلكدو اجعااد ة ياجيدميئج ياجاد  كاةد  اقد   مسلدم مدأ 
لدد  ة. ا إلضدد فو ج ددلاا  ملييددو جعدد امد أميدد   يصددي دان اصردداثع  ، كعهدديل  مددأ اجييدد م ا جااللددل اجك

، ملددع ااجددي مثلددم مددأ اجعدد ج  اجدد  لن صكخدد ذ اجقددما ات اجم ددل ة. يئخالدد  ذجددت مددأ اجلضددع فدد  م ددم
 اجعةاثعمئأ جشمم ت اجةعةمة صكخ ذ  ما ات اصراثع   ا جيي او ميل .

اجةعةمة كياع  ف  كالللل  ألدا  اجشمم ت ملدى اجااللدل اجليد  جاممدو أض   جى ذجت أ   مم ت 
جلصا فلد  األرل ، جلايسؤ اأري   األرل  ف  اجلامات اجعةاقسليو ياكخ ذ  ما  اصراثع   بي    ملى ذجت. 

ص كياع  ملى كقمئم مما ب اجاة ا ت ف  اكخ ذه  جقما  اصراثع  . يم  ج  يهدأ اجدمأد فلةدي ماالظد  ، 
 اجيظم مأ رسب اجاالر، ص اا  اصماع د مليي صكخ ذ  ما ات اصراثع  . اغض
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 H)2(نة ج  اخةبلر اليرض الثلني للبحث   7-4-7-2-2
يت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت يفقد  ص اب   م   ذا م   هي ا كأثلم جلاي ا

اشأ  اصراعما ئو معاغلم مةاقل  يج ا  ملدى  دما   2015اجعي ل جةيو  570جععي   اجعماويو اج يج 
ا ابددد    . كددد  اماعددد دا ملدددىمق  فدددو ا جععيددد   اجع دددمد اجعيددد  م اجاددد ج مدددي  اصةاعددد  ، معاغلدددم كددد اع 

Wilcoxon Signed Rank غلددم مةدداقلالأ، يئظلددم اجلددمي اإلم دد ة  اجخ صددو بلددصا  جيلياددلأ
 :اص اب   حيع  ال 

يري  اجلميح = صلم، يئييى هصا اجلمي م م يولد ا ايف ت مييلئو ف   ديد    0Hاليرض العدا  
 اجعجعلمالأ ف   ل معي  د اجعماويو اجا ج  ياجعي ل اشأ  اصراعما ئو.

يدد  هددصا اجلددمي يوددلد ا ايفدد ت مييلئددو فدد   ديد صددلم، يئي ≠يرددي  اجلددميح   1Hالياارض البااديل 
 ياجعي ل اشأ  اصراعما ئو. اجعجعلمالأ ف   ل معي  د اجعماويو اجا ج  

% فمفض فمي اجي م يفقسدل اجلدمي اجسد ال. 5فنذا م ف  أ ل مأ  P. Valueيئا  مة م تيعو 
 Wilcoxon Signedيئلض  اجج يل اجا ج  فا ةج ا اب   اجلمي اجمةية  جلباع مأ  يل ا اب   

Ranks Test  أ اجةدد اع ماددى اجي  ددم يذجددت ا ردداخ ام اجددمديد ملددى األرددتلو مدد اجث فيددوملددى اجعق  فددو
اجعايلقددو اقددما  مددي  اصةاعدد   مددأ م مددي يتيعددو اجقددمي ياجل ةدد ة ياج ددع ف ت فدد   ددل كطسلددن معيدد   

 اجا ج  ياجعي ل اشأ  اصراعما ئو. 570اجعماويو اج يج      
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 2H(  اخةبلر اليرض الثلني 8دول )ج
Wilcoxon Signed Ranks Test 

 N Mean Rank Sum of Ranks 
Q17 - Q07 Negative Ranks 2a 8.00 16.00 

Positive Ranks 24b 13.96 335.00 

Ties 8c   

Total 34   

Q18 - Q08 Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 6e 3.50 21.00 

Ties 28f   

Total 34   

Q19 - Q09 Negative Ranks 0g .00 .00 

Positive Ranks 18h 9.50 171.00 

Ties 16i   

Total 34   

Q20 - Q10 Negative Ranks 1j 9.00 9.00 

Positive Ranks 23k 12.65 291.00 

Ties 10l   

Total 34   

a. Q17 < Q07         b. Q17 > Q07        c. Q17 = Q07 

d. Q18 < Q08         e. Q18 > Q08         f. Q18 = Q08 

g. Q19 < Q09          h. Q19 > Q09        i. Q19 = Q09 

j. Q20 < Q10           k. Q20 > Q10        l. Q20 = Q10 
 

Test Statisticsa 

 Q17 - Q07 Q18 - Q08 Q19 - Q09 Q20 - Q10 
Z -4.161b -2.449b -3.801b -4.051b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .014 .000 .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات(

للةعاديالم الحديثا  فاي شاكل لةؤياد وجاود تاأث ر ي   و  ت فايجو هصا اص اب   )اجعق  فو اجث فيو( 
اشددأ   2015اجعيدد ل جةدديو  570يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج  حةااوي تقرياار مراقااب الحساالبلم وم

ل 0.000ل 0.014ل P. Value (0.000، ملددع م فدد  تيعددو اصردداعما ئو ملددى  ددما  مددي  اصةاعدد  
Sig.= 0.000)  يعنااي رفاا  فاارض العاادا %، األمددم اجددصد 5يوعييلدد  أ ددل مددأ مةددالد اجعييلئددو

  .)2H(وقبول اليرض البديل

 Christensen et al. 2014;Trpeska et)يكالن هص  اجيايجو مدع ايدض اج  ارد ت اجةد اقو 
al.,2017    ياجا  كلصل   جى أ  اجعيللم ت مأ فقمة م م اجاأك  اججلهمد اشدأ    (2019منصورل
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ملفلد  مؤ دم ملدى  د  ة اجعقادمي ملدى رد اد اجادام كدي  اصراعما ئو ككل  ذات أهعيو م جيو جلعقمضلأ
مةاقسي. يئياق  اجب مع أ  كق ي  دجلل كجمئس  ملى أهعيو ك علأ كقمئدم مما دب اجاةد ا ت فقدمة مد م 

طدلئم ميد الم ى كاجاأك  اججلهمد اشأ  اصرداعما ئو يكأثلمهد  ملدى  دما  مدي  اإلةاعد   اسدما اجا ودو  جد
لو   صددددو اجعماويدددو اجع دددمئو جالاكدددب اجايددد ايت اجاددد  مدددد ث  فددد  ميددد الم اجعماويدددو اج يجيدددو يب ددد

 اجعايلقو باقمئم مما ب اجاة ا ت.

( أي دد   جاؤئدد  أ  Q6ماددى  Q1ي دد  ودد  ت  و اددو مدد فا  اإلةاعدد   ملددى األرددتلو اجلمعيددو مددأ )
اجعيدددد ل اشددددأ   570ماويددددو اجدددد يج    دددد  كقمئددددم مما ددددب اجاةدددد ا ت يفقدددد  جععيدددد   اجع ددددهل يمااددددلد 

مددأ ودد فسل  ا جعق  فددو باقمئددم مما ددب  اصردداعما ئو اددلفم ميللمدد ت م جيددو يغلددم م جيددو مللدد ة يماددل ثقددو
ا جيةدبو ج ردتلو اجلمعيدو اجةداو معد   P. Valueاجاة ا ت اجاقلل د ياجة  د م جيد ، ملدع م فد  تيعدو 

 يظلم مأ  يل اجج يل اجا ج : 

 األسئل  اليرع   في الحللة ن  على ب ن الردود  لرن   المق(9) جدول
Test Statisticsa 

 Q11 - Q01 Q12 - Q02 Q13 - Q03 Q14 - Q04 Q15 - Q05 Q16 - Q06 

Z -2.047b -2.991b -3.326b -3.808b -2.316b -3.338b 

Asymp. 

Sig.  

(2-tailed) 

.041 .003 .001 .000 .021 .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 )المصدر: التحليل االحصائي للبيانات(

   (Other Analysis)م األخرى  الةحل ال 7-4-7-3
كعثدددل اجاالدددليت األ دددمى ميلجيدددو إلمه فيدددو  مددد دة ا ابددد   اجيي ددد ت اجمةيةددديو جل  اردددو ا جااللدددل 
األر رددد ، ايدددد  كيددد الل  اعاغلددددمات و اددد ة يمي ججالدددد  معاغلدددمات    بيددددو أي مي جدددو، أي كغللددددم طمئقددددو 

لة اجياد ةج اجاد اع. يهد  ميلجيدو جاقلدي   دمي ججو اجعاغلمات اإلض حيو بلد ، اخديف اجعاغلدمئأ اجعةداقل ي 
اجا  ك  اجالصل  جلل  مأ  يل اجااللل األر ر  يبيد   مد د ا دايف افاماضد كي مدأ فاد ةج اجااللدل 
األر ردد ، يذجددت مددأ  دديل ا ددايف طددمح تيدد س اجعاغلددمات اجمةيةدديو، أي ا ددايف مجدد  اجيليددو، أي 

اجيي د ت اجمةيةديو جل  اردو مدأ ا   م دة ا ابد   . يئ(Bédard et al ,2019)ا ايف اجلامة اجدمييو 
 يل  وما  اجاالليت اإلض حيو اغمي كلفلم اجعدئد  مدأ اجلضدلن ملدى اجيي د ت اجمةيةديو ا جااللدل 

 (.2018) األر ر  تي ر  مل ، ام 
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 ,Noghondari and Foong)يئا ددد  جلب مدددع مدددأ كاللدددل ايدددض اج  ارددد ت اجةددد اقو 
2013;Sormunen,2014; Miazee et al,2014; Mishra& Metilda,2015;Boolaky & 
Quick,2016;Trpeska  et al.,2017; Almilia and Wulanditya,2017; Samad,2017; 

Näsman, 2019)   أفي يعهأ اصماع د ملدى اجاأهلدل اجيلعد  ياجخسدمة جلعةداثعمئأ يمد فا  اصةاعد ،
 مع  ال :( 2H( ي)1Hكعاغلمات مي جو جليي الأ مج ل )

 ( )الةأه ل العلمي للمسةثمر(a1Hنة ج  اخةبلر اليرض اليرعي ) 7-4-7-3-1
، اجق ةددل اأفددي يخالدد  اجاددأثلم اصيجدد ب  جلايدد ايت (a1H)الياارض اليرعااي بشااأن نة جاا  اخةباالر 

اجعيد ل جةدديو  570اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج 
ثع   ا ألرددل  ب  وددو أكسددم مق  فددو اشددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اصرددا ملددى  ددما  2015

. فقد  كد  ا ابد    اماعد دا ملدى بلخةالف مسةوي الةأه ل العلمي للمسةثمراجعي  م اجا ج  ف  م م 
جيليادددلأ مةددداقلالأ، يئظلدددم اجلدددمي اإلم ددد ة  اجخ صدددو بلدددصا  Mann-Whitney Testا ابدد   

 :اص اب   حيع  ال 
2M = 1: M 0H 
2M ≠ 1: M 1H 

مقلبال ملى اجيي دو مادل اج  اردو  للمسةثمر للةأه ل العلمي ويعني فرض العدا عدا وجود تأث ر
% 5فددنذا م فد  أ ددل مددأ  P. Value. يئدا  مةدد م تيعددو اليارض البااديل القلئاال بوجااود هاااا الةااأث ر

مي اجلممددد  بددد   اجلدددفدددمفض فدددمي اجيددد م يفقسدددل اجلدددمي اجسددد ال. يئلضددد  اججددد يل اجاددد ج  فاددد ةج ا ا
(a1H)    م   يئاي جلباع مأ  يل ا اب : 

 a1H  ( اخةبلر اليرض اليرعي10جدول )
Mann-Whitney Test  

 N Mean Rank Sum of Ranks التأهيل العلمي للمستثمر 

Q3 

 

0 21 25.02 525.50 

1 25 22.22 555.50 

Total 46   

Q7 

0 21 27.76 583.00 

1 25 19.92 498.00 

Total 46   
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Test Statisticsa 

 Q3 Q7 

Mann-Whitney U 230.500 173.000 

Wilcoxon W 555.500 498.000 

Z -.774 -2.283 

Asymp. Sig. (2-tailed) .439 .022 
a. Grouping Variable: التأهيل العلمي للمست مر 

 يانات(التحليل اإلحصائي للب)المصدر: 

أنااه ال يوجااد تااأث ر معنااوي للةأه اال العلمااي ( اجث جثددوي دد  ودد  ت فايجددو هددصا اص ابدد   )اجعق  فددو 
اجا اثو ف   هل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت يفق  جععيد    اجاي ايتمل  اجيي و بلأ   للمسةثمر

ألرل ، ملع م فد   ما  اصراثع   ا ي )اجا ج ( اشأ  اصراعما ئو   2008جةيو    570اجعماويو اج يج 
%، 5يهد  أكسدم مدأ مةدالد اجعييلئدو  (Sig.=0.439)كسلدر  Q3 ا جيةبو جلةؤال P. Valueتيعو 

ب نمااال يوجاااد تاااأث ر معناااوي يئايددد  ي ذجدددت مدددع اج  ارددد ت اجةددد اقو اجاددد  اكددد ت ملددد  أ  اجعةددداثعم  
لد كقمئددم اجايدد ايت اجا اثددو فدد   ددهل يماادد ملدد  اجيي ددو بددلأ  لمسااةوي الةأه اال العلمااي للمسااةثمر

   ددماي اشددأ  اصردداعما ئو  2015اجعيدد ل جةدديو  570مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعماويددو اجدد يج 
يه    (Sig.=0.022)كسلر   Q7ا جيةبو جلةؤال P. Value  اصراثع   ا ألرل  ملع بلغ  تيعو 

يرض األول األمر الاي يعني القبول الجائي لليرض اليرعي االول لل%، 5أ ل مأ مةالد اجعييلئو 
a)1H(. 

أ  اجاأهلل اجيلع  جلعةاثعمئأ أكثم كأثلما مل   ما  اصراثع   ف   ل كطسلن معي     ومعني ذلك
اشدأ  اصرداعما ئو يأ دل كدأثلما فد   دل كطسلدن معيد    2015اجعي ل جةيو  570اجعماويو اج يج      

صكجددددد   مدددددع د ارددددد ت اشدددددأ  اصرددددداعما ئو، يئالدددددن ذجدددددت ا 2008جةددددديو  570اجعماويدددددو اجددددد يج    ددددد  
(Miazee et al,2014; Mishra& Metilda,2015; Samad,2017)  اجاد  كؤمد  ملدى أهعيدو

اجاأهلددل اجيلعدد  فدد  ككددلئأ اجعيمفددو جدد د اجعةدداثعم، اجادد  يعهددأ أ  كةدد ه  فدد  كاةددلأ فلعددي يكقليعددي 
معدد   جلعيللمدد ت اجادد  كل دد  ميلدد  اجشددمم ت معدد  يةدد م  ملددى فلدد  اجلددمي ياجعخدد طم اصردداثع  ئو،

  داي  بدلأ اجسدد اةل اصرداثع  ئو اجعا مدو ياكخدد ذ اجقدما  اصرداثع  د اجعي رددب،يةد م  ملدى اص ايدد   اج
ا جاددد ج  يعهدددأ جلعةددداثعم ذي اجاأهلدددل اجعمكلدددع ارددداغيل ياصردددال دة مدددأ اجعيللمددد ت اجدددلا دة فددد  كقمئدددم 

شدأ  اصرداعما ئو معد  ا 2015اجعيد ل جةديو  570مما ب اجاة ا ت يفق  جععي   اجعماويو اج يج      
 ما ا  ا صراثع   ف  أرل  اجشممو مق  فو ا جعةاثعم ذي اجاأهلل اجعيخلض. ا م   
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 ( )خبرة المسةثمر(b1Hنة ج  اخةبلر اليرض اليرعي ) 7-4-7-3-2
، اجق ةددل اأفددي يخالدد  اجاددأثلم اصيجدد ب  جلايدد ايت (b1H)الياارض اليرعااي بشااأن نة جاا  اخةباالر 
اجعيد ل جةديو  570اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج ادلد كقمئدم مما دب اجا اثدو فد   دهل يما

اصردداثع   ا ألرددل  ب  وددو أكسددم مق  فددو اشددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت  ملددى  ددما  2015
-Mannاجادد ج  فدد  م ددم ادد  ايف مةددالد  سددمة اجعةدداثعم. فقدد  كدد  ا ابدد    اماعدد دا ملددى ا ابدد   

Whitney Test لمي اإلم  ة  اجخ صو بلصا اص اب   حيع  ال اقلالأ، يئظلم اججيليالأ مة: 
2= M 1: M 0H 
2M ≠ 1: M 1H 

مقلبال ملدى اجيي دو مادل اج  اردو  لمساةوي خبارة المساةثمر ويعني فرض العدا عدا وجود تأث ر
و كع مد  . يك  ا اب   هصا اجلمي ام  ةي  يفق  جلعق  فدو اجماايداليرض البديل القلئل بوجود هاا الةأث ر

 (ل كللةللي a1Hمثلع  ك  ا اب   اجلمي )

 b1H (  اخةبلر اليرض اليرعي 11جدول ) 
Mann-Whitney Test 

المستثمر  خبرة   N Mean Rank Sum of Ranks 

Q3 

0 16 25.88 414.00 

1 30 22.23 667.00 

Total 46   

Q7 

0 16 22.81 365.00 

1 30 23.87 716.00 

Total 46   
 

 

 

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات( 

 

Test Statisticsa 

 Q3 Q7 

Mann-Whitney U 202.000 229.000 

Wilcoxon W 667.000 365.000 

Z -.962 -.293 

Asymp. Sig. (2-tailed) .336 .769 

a. Grouping Variable: المست مر    لبرة 
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لمسةوي خبرة المساةثمر  عدا وجود تأث ر لةؤيد اجماايدو(ي   و  ت فايجو هصا اص اب   )اجعق  فو 
الةعااديالم الحديثاا  فااي شااكل ومحةااوي تقرياار مراقااب الحساالبلم فااي ظاال تطب ااق علااى العالقاا  باا ن 

 ،االساةثملر بلألساهم الحاللي أو المعادل بشاأن االساةمراري  علاى قارار 570مع لر المراجعا  الادولي
 .P% )بلغد  تيعدو 5مةدالد اجعييلئدو أكسدم مدأ  Q3  ،Q7 جلةدؤال P. Valueملدع م فد  تيعدو 

Value  (ف   ل كطسلن اجععي   اجا ج  اشأ  اصراعما ئوQ3) (Sig.=0.336) يف   دل كطسلدن ،
قبااول فاارض العاادا األمددم اجددصد يييدد   (Sig.=0.769)  (Q7)اجععيدد   اجعيدد ل اشددأ  اصردداعما ئو 

  .(b1Hورف  اليرض البديل )

لمساةوي خبارة المساةثمر فاي هااا الشاأن يرجاع كلاى  سابب عادا وجاود تاأث رأن    ويعةقد البل اث
عدا تيع ل فقرة عدا الةأكد الجوهري بشأن االسةمراري  في تقرير مراقب الحسالبلم فاي مصار  ةاى 

أ   سدددمة اجعةددداثعمئأ جددديم جلددد  كدددأثلم ملددد   دددما  اصرددداثع   ا ألردددل  ردددلا  فددد  م جدددو كطسلدددن اآلن. و
)اجة  د م جي  ف  م دم( أي معيد   اجعماويدو اجد يج   2008جةيو  570     معي   اجعماويو اج يج   

 Almilia and)اشدددد   اصردددداعما ئو، يذجددددت ص االددددن مددددع د اردددد ت   2015اجعيدددد ل جةدددديو  570  دددد  

Wulanditya,2017; Noghondari and Foong, 2013)   ياجاد  أكد ت ملد  أهعيدو  سددمة
اجعيدد ل جةدديو  570اويددو اجدد يج  ل كطسلددن معيدد   اجعم اجعةدداثعمئأ فدد  اكخدد ذ  ددما  اصردداثع   فدد   دد

اشددددأ  اصردددداعما ئو يئموددددع ذجددددت جابدددد اأ  د اا ي د فيددددل اجعةدددداثعم جعاغلددددمات بلتددددو اجعع  رددددو  2015
اجعلييددو جلوددلد اجي ادد  مددأ اجعادد دات اجخ صددو ا جشددممو ياجةددلح، يب جادد ج  كليددب  سددمة اجعةدداثعم دي ا 

كخالدد   ددما ات اجعةدداثعمئأ كجدد    ما  اصردداثع  ، ملددعكسلددما مددأ  دديل مهعددو اجشخ دد  فدد  اكخدد ذ  دد
فلم اجعؤثمات اد  ايف مةدالد اجخسدمة اجخ صدو بلد . يئظلدم ذجدت مدأ  ديل ا دايف كقليعدي ألردل  
اجشمم ت، اجا  م ل  ملى كقمئم مي ل اةسب اصراعما ئو، مق  فو ا جشمم ت اجاد  جد  كا دل ملدى 

 مثل هصا اجاقمئم.

 ( )تأه ل وخبرة المسةثمر معل(c1Hاخةبلر اليرض اليرعي )نة ج   7-4-7-3-3
، اجق ةددل اأفددي يخالدد  اجاددأثلم اصيجدد ب  جلايدد ايت (c1Hالياارض اليرعااي )وبشااأن نة جاا  اخةباالر 

اجعيد ل جةديو  570اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج 
ااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اصردداثع   ا ألرددل  ب  وددو أكسددم مق  فددو اشددهل يم ملددى  ددما  2015

. فقد  كد  ا ابد    اماعد دا ملدى بلخةالف مسةوي الةأه ل العلمي والخبارة للمساةثمراجا ج  ف  م م  
جيليادددلأ مةددداقلالأ، يئظلدددم اجلدددمي اإلم ددد ة  اجخ صدددو بلدددصا  Mann-Whitney Testا ابدد   

 :اص اب   حيع  ال 
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M1 = M2 :0H 
M2 ≠M1  :1H 

 مشاةرك لمساةوي الةأه ال العلماي وخبارة المساةثمرين معال د تاأث رويعني فارض العادا عادا وجاو 
. يكد  ا ابد   هدصا اجلدمي مقلبل اليرض الباديل القلئال بوجاود هااا الةاأث رملى اجيي و مال اج  ارو 

 ك جا ج :( b1H) ( وa1Hام  ةي  يفق  جلعق  فو اجخ مةو كع م  مثلع  ك  ا اب   اجلمي )

 ( c1H) عي (  اخةبلر اليرض الير 12جدول )
Mann-Whitney Test 

العلمي والخبرة معا  التأهيل   N Mean Rank Sum of Ranks 

Q3 

0 37 50.28 1860.50 

1 55 43.95 2417.50 

Total 92   

Q7 

0 37 50.74 1877.50 

1 55 43.65 2400.50 

Total 92   
 

Test Statisticsa 
 Q3 Q7 

Mann-Whitney U 877.500 860.500 

Wilcoxon W 2417.500 2400.500 

Z -1.223 -1.446 

Asymp. Sig. (2-tailed) .221 .148 
a. Grouping Variable: العلمي والخبرة معا التأهيل  

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات(

لمساةوي تاأث ر لةأه ال  عدا وجود تأث ر لةؤيد( اجخ مةدوي   و  ت فايجو هصا اص اب   )اجعق  فو 
الةعديالم الحديث  في شكل ومحةوي تقرير مراقب الحسالبلم على العالق  ب ن رة المسةثمر معل  وخب

ثملر قاارار االسااةو الحااللي والمعاادل بشااأن االسااةمراري   570فااي ظاال تطب ااق مع االر المراجعاا  الاادولي
)ف   ل كطسلن معيد   اجعماويدو اجد يج   Q3 ا جيةبو جلةؤال P. Value، ملع م ف  تيعو بلألسهم
   Q7ا جيةدبو جلةدؤال  P. Value  يتيعدو  (Sig.=0.221)اجاد ج  اشدأ  اصرداعما ئو ( كسلدر  570

 (Sig.=0.148)كسلددر اجعيدد ل اشددأ  اصردداعما ئو(  570)فدد   ددل كطسلددن معيدد   اجعماويددو اجدد يج  
يعناي قباول %، األمم اجصد 5أكسم مأ مةالد اجعييلئو  P. Valueملع اا   مع  رسن أ  تيعو 

أفي ص الو  كأثلم جكدل مدأ مةدالد اجاأهلدل اجيلعد  ، اعيي  (c1H)ا ورف  اليرض البديلفرض العد
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ياجخسددمة جلعةدداثعم ميدد  ملددد  اكخدد ذ  ددما  اصرددداثع   ا ألرددل  رددلا  فدد   دددل اجعيللمدد ت اجعاددلفمة مدددأ 
اجعطسدن م جيدد  فد  م دم اي معيد   اجعماويددو  2008جةديو  570كطسلدن معيد   اجعماويدو اجدد يج    د  

اشدددأ  اصردددداعما ئو، يئياقددد  اجب مدددع أ  هددددص  اجيايجدددو غلددددم  2015اجعيدددد ل جةددديو  570  ددد  اجددد يج  
طييدو، معدد  أفلد  ص كالددن مددع اج  ارد ت اجةدد اقو، يئموددع اجب مدع ذجددت  جدد  أ  ميظد  اج  اردد ت اجادد  مي

لد  أيو ت كأثلما ه م جي مل  اجاأهلل اجيلع  ياجخسمة مي  م ف  مطبقو فد  بلتد ت ماق مدو ياجاد  يقدلم فل
ملعيد  يذي اجخسددمة  اجعةداثعم اشدهل مسلدم ا كخد ذ  دما  ارداثع    بيلةددي، يب جاد ج  فدن  اجعةداثعم اجعؤهدل

يةاطيع اكخ ذ  ما  اراثع   اف ل مأ اجعةاثعم غلم اجعؤهل ملعي  ي للل اجخسمة، يئخالد  ذجدت مدأ 
رددداثع   اجلضدددع فددد  م دددم ملدددع ااجدددي مثلدددم مدددأ اجعةددداثعمئأ جشدددمم ت اجةعةدددمة صكخددد ذ  دددما ات اص

ئأ فدد  اكخدد ذ  ددما ات ا جيي اددو مدديل ، معدد  اددؤدد  جدد  افخلدد ي أهعيددو اجاأهلددل اجيعلدد  ي سددمة اجعةدداثعم 
 اصراثع   اجخ صو بل .

 ( )الةأه ل العلمي لملنح االئةملن(a2Hنة ج  اخةبلر اليرض اليرعي ) 7-4-7-3-4
اصيجدد ب  جلايدد ايت  ، اجق ةددل اأفددي يخالدد  اجاددأثلم(a2H)بشااأن نة جاا  اخةباالر الياارض اليرعااي 

اجعيد ل جةديو  570جععيد   اجعماويدو اجد يج اجا اثدو فد   دهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  
مي  اصةاع   ب  وو أكسم مق  فو اشدهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت اجعيد  م  ملى  ما  2015

  ا ابدد    اماعدد دا ملددى . فقدد  كددباالخةالف مسااةوي الةأه اال العلمااي لماالنح االئةماالناجاد ج  فدد  م ددم 
جيلياددددلأ مةدددداقلالأ، يئظلددددم اجلددددمي اإلم دددد ة  اجخ صددددو بلددددصا  Mann-Whitney Testا ابدددد   

 :اص اب   حيع  ال 
M1 = M2 :0H 

M2 ≠M1  :1H 

مقلبال ملدى اجيي دو مادل اج  اردو  لةأه ال مالنحي اإلئةمالن  ويعني فرض العدا عدا وجاود تاأث ر
% 5فددنذا م فدد  أ ددل مددأ  P. Value. يئددا  مةدد م تيعددو ةااأث رالياارض البااديل القلئاال بوجااود هاااا ال

اجلممددد  فدددمفض فدددمي اجيددد م يفقسدددل اجلدددمي اجسددد ال. يئلضددد  اججددد يل اجاددد ج  فاددد ةج ا ابددد   اجلدددمي 
(a2H) :مأ  يل ا اب   م   يئاي  يفق  جلعق  فو اجة درو 
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 ( a2H) (  اخةبلر اليرض اليرعي 13جدول )        
Mann-Whitney Test  

االئتمانتأهيل العلمي لمانحي ال   N Mean Rank Sum of Ranks 

Q07 

0 10 19.30 193.00 

1 24 16.75 402.00 

Total 34   

Q17 

0 10 19.10 191.00 

1 24 16.83 404.00 

Total 34   
 

 

 

 )المصدر: التحليل اإلحصائي للبيانات(

لمسااةوي تأه اال ماالنحي  وجااود تااأث ر لةؤيااد( اجة درددوي دد  ودد  ت فايجددو هددصا اص ابدد   )اجعق  فددو 
م الحديثاا  فااي شااكل ومحةااوي تقرياار مراقااب الحساالبلم وفقاال الةعااديالعلااى العالقاا  باا ن اإلئةماالن 

، ملدع قارار مانح اإلئةمالنو بشاأن االساةمراري     2015المعادل لسان     570لمع لر المراجع  الدولي
ا جيةدبو P. Value  يتيعدو  (Sig.=0.024)كسلدر  Q07 ا جيةدبو جلةدؤال P. Valueك فد  تيعدو 
أ دل مدأ مةدالد  P. Valueردسن أ  تيعدو  ملدع اا د  معد  (Sig.=0.012)كسلدر  Q17جلةدؤال 
أفدي الود  بمعناي . (a2H)يعني رف  فرض العادا وقباول اليارض الباديل%، األمم اجدصد 5اجعييلئو  

كأثلم جلاأهلل اجيلع  جع فا  اصةاع   ملى  ما اكل  اعدي  اصةاعد   ردلا  فد   دل اجعيللمد ت اجعادلفمة 
اجعطسدددن م جيددد  فددد  م دددم اي معيددد    2008جةددديو  570مدددأ كطسلدددن معيددد   اجعماويدددو اجددد يج    ددد  

و مددع د اردد ت اشددأ  اصردداعما ئو، يكالددن هددص  اجيايجدد 2015اجعيدد ل جةدديو  570اجعماويددو اجدد يج    دد  
(Conterras et al.,2007;Chen et al.,2016)  اجاد   ل د   جدى ا  مد فا  اصةاعد   ذي

جعيللمدددد ت اجعايلقددددو ا جشددددممو اج  وددددو اجيلعيددددو األملددددى يهددددل  جدددد ال   دددد  ة أكسددددم ملدددد  فلدددد  يكاللددددل ا
 اجعقامضو، يمأ ث  يهل  جي كأثلم  يج ب  مل  ولدة  ما  اصةاع  . 

 ( )خبرة ملنحي االئةملن(b2Hاخةبلر اليرض اليرعي )نة ج   7-4-7-3-5
، اجق ةددل اأفددي يخالدد  اجاددأثلم اصيجدد ب  جلايدد ايت (b2H)وبشااأن نة جاا  اخةباالر الياارض اليرعااي 

اجعيد ل جةديو  570لد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج اجا اثدو فد   دهل يمااد

Test Statisticsa 

 Q07 Q17 
Mann-Whitney U 102.000 104.000 

Wilcoxon W 402.000 404.000 

Z -.715 -.684 

Asymp. Sig. (2-tailed) .024 .012 

a. Grouping Variable: التأهيل العلمي لمانحي االئتمان 
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مي  اصةاع   ب  وو أكسم مق  فو اشدهل يماادلد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت اجعيد  م  ملى  ما  2015
. فقددد  كددد  ا ابددد    اماعددد دا ملدددى ا ابددد   بااالخةالف مساااةوي خبااارة مااالنح االئةمااالناجاددد ج  فددد  م دددم 

Mann-Whitney Test ياددلأ مةدداقلالأ، يئظلددم اجلددمي اإلم دد ة  اجخ صددو بلددصا اص ابدد   جيل
 :حيع  ال 

M1 = M2 :0H 
M2 ≠M1  :1H 

مقلبال ملدى اجيي دو مادل اج  اردو   لخبارة مالنحي اإلئةمالن  ويعني فارض العادا عادا وجاود تاأث ر
ةد ايو كع مد  يك  ا اب   هصا اجلمي ام  ةي  يفق  جلعق  فدو اج اليرض البديل القلئل بوجود هاا الةأث ر

 ( م جا ج : a2Hمثلع  ك  ا اب   اجلمي )

 ( b2H) (  اخةبلر اليرض اليرعي 14جدول )
Mann-Whitney Test  

 للبيانات()المصدر: التحليل اإلحصائي  

ملد   أنه ال يوجد تأث ر لخبرة ملنحي االئةمالن( اجةد ايوي   و  ت فايجو هصا اص اب   )اجعق  فو 
اجا اثدددو فددد   دددهل يماادددلد كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو  اجايددد ايتاجيي دددو بدددلأ 

          ددددما  مددددي  اإلةاعدددد  ، ملددددع م فدددد  تيعددددوي عما ئو )اجادددد ج ( اشددددأ  اصرددددا 2008جةدددديو  570اجدددد يج 
P. Value ا جيةبو جلةؤال Q07  كسلر(Sig.=0.495)  بليعد  5يه  أكسم مأ مةالد اجعييلئدو ،%

 N Mean Rank Sum of Ranks خبرة مانحي االئتمان  

Q07 

0 12 16.00 192.00 

1 22 18.32 403.00 

Total 34   

Q17 

0 12 22.17 266.00 

1 22 14.95 329.00 

Total 34   
 

Test Statisticsa 

 Q07 Q17 

Mann-Whitney U 114.000 76.000 

Wilcoxon W 192.000 329.000 

Z -.682 -2.282 

Asymp. Sig. (2-tailed) .495 .023 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .534b .044b 
a. Grouping Variable: لبرة مانحي االئتمان 

b. Not corrected for ties. 
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اجايد ايت اجا اثدو فد   دهل يماادلد   ملد  اجيي دو بدلأ    لمسةوي خبرة ملنحي االئةمالنيوجد تأث ر  
اشددأ  اصردداعما ئو  2015اجعيدد ل جةدديو  570اويددو اجدد يج كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   اجعم 

يهد   (Sig.=0.023)كسلدر  Q17ا جيةدبو جلةدؤال P.Value  ما  مي  اإلةاع   ملع بلغد  تيعدو ي 
أ  بمعناي . (b2H)يعني القبول الجائي لليرض اليرعاي %، األمم اجصد  5أ ل مأ مةالد اجعييلئو  

ما ات مددي  اصةاعدد   فدد  م جددو معيدد   اجعماويددو اجدد يج   سددمة مدد فا  اصةاعدد   جلدد  كددأثلم مسلددم ملدد   دد
اشددأ  اصردداعما ئو مق  فددو اععيدد   اجعماويددو اجادد ج  يئموددع ذجددت  جدد  أ   2015اجعيدد ل جةدديو  570

مدأ معليدو م فا  اصةاع   ذيد اجخسمة ي للل  اجخسمة امغسلا فد  اجا دلل ملد  مدئد  مدأ اجعيللمد ت 
جخ ضدديو جلعماويددو يمددأ ثدد  ي ددب  كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اجعماويددو ، ياصي دد م ت اشددأ  اججلددو ا

اعاالا  اجج ا  حيع  اايلن ا صراعما ئو أكثم ف ة ة مع  يشدلم  جد  ضدمي ة كيد ال اجاقمئدم، فظدما جلاقلدي  
اجعلودلدة فد  كقمئدم مما دب  اإليج ب  جعاالد اجعيللم ت جلقمة م م اجاأك  اججدلهمد اشد   اصرداعما ئو

ياجاد   ل د   جدى  Zoggle (2017)اجعيد ل. يكالدن هدص  اجيايجدو مدع  570   اجاة ا ت يفق  جععي
أ  مةدددالد  سدددمة مددد فا  اصةاعددد   ذي كدددأثلم مييدددلد ملدددى كقلدددي  مددد فا  اصةاعددد   جعخددد طم اجشدددممو 

يمددأ ثدد  يهددل  جددي كددأثلم  اجعقامضددو، اعدد  فدد  ذجددت مخدد طم اجايثددم اجعدد ج ، يمدد م اجقدد  ة ملددى اجةدد اد،
 قو أي  فض مي  اصةاع  .مييلد ملى  ما  اجعلاف

 ( )تأه ل وخبرة ملنحي االئةملن(c2Hنة ج  اخةبلر اليرض اليرعي ) 7-4-7-3-6
اجق ةدل اأفدي يخالد   ل(c2H)وبشأن نة ج  اخةبلر اليارض اليرعاي الثللاث لليارض الثالني للبحاث

   اجعماويدو اجاأثلم اصيج ب  جلاي ايت اجا اثو ف   هل يماالد كقمئدم مما دب اجاةد ا ت يفقد  جععيد
مدي  اصةاعد   ب  ودو أكسدم مق  فدو اشدهل يماادلد كقمئدم  ملى  ما  2015اجعي ل جةيو  570اج يج 

باالخةالف مسااةوي الةأه اال العلمااي والخباارة لماالنحي مما ددب اجاةدد ا ت اجعيدد  م اجادد ج  فدد  م ددم 
، يئظلدم جيليادلأ مةداقلالأ Mann-Whitney Test. فق  ك  ا اب    اماعد دا ملدى ا ابد   االئةملن

 :ال  اجلمي اإلم  ة  اجخ صو بلصا اص اب   حيع 
M1 = M2 :0H 

M2 ≠M1  :1H 

مشةرك لمساةوي الةأه ال العلماي لمالنحي اإلئةمالن خبارتهم  ويعني فرض العدا عدا وجود تأث ر
مق بددل اجلددمي اجسدد ال اجق ةددل بلوددلد هددصا اجاددأثلم. ي دد  كدد  ا ابدد   هددصا ملددى اجيي ددو ماددل اج  ارددو  معاالً 
 ( م جا ج : b2H( ي )a2Hا اب   اجلمي )ي ام  ةي  يفق  جلعق  فو اجث ميو كع م  مثلع  ك  اجلم 
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 ( c2H) (  اخةبلر اليرض اليرعي 15جدول )
Mann-Whitney Test  

 N Mean Rank Sum of Ranks التأهيل العلمي والخبرة  

Q07 

0 22 35.05 771.00 

1 46 34.24 1575.00 

Total 68   

Q17 

0 22 40.45 890.00 

1 46 31.65 1456.00 

Total 68   
 

 
 

 حصائي للبيانات()المصدر: التحليل اإل 

أناااه ال يوجاااد تاااأث ر لةأه ااال وخبااارة مااالنحي ( اجث ميدددوي ددد  وددد  ت فايجدددو هدددصا اص ابددد   )اجعق  فدددو 
اجا اثددو فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد   اجايدد ايتملدد  اجيي ددو بددلأ  االئةماالن معاال

ي  اإلةاعدد  ، ملددع  ددما  مددي )اجادد ج ( اشددأ  اصردداعما ئو  2008جةدديو  570جععيدد   اجعماويددو اجدد يج 
يه  أكسم مأ مةالد اجعييلئو  (Sig.=0.911)كسلر  Q07  ا جيةبو جلةؤال P. Valueك ف  تيعو 

اجايد ايت اجا اثدو فد   ملد  اجيي دو بدلأ  ي االئةملن معليوجد تأث ر لةأه ل وخبرة ملنح%، بليعد  5
اشدأ   2015عيد ل جةديو اج 570 هل يماالد كقمئم مما ب اجاة ا ت يفقد  جععيد   اجعماويدو اجد يج 

كسلدددر  Q17ا جيةدددبو جلةدددؤال P. Value   دددما  مدددي  اإلةاعددد   ملدددع بلغددد  تيعدددو ي اصرددداعما ئو 
(Sig.=0.010)  يعنااي القبااول الجائااي للياارض %، األمددم اجددصد 5يهدد  أ ددل مددأ مةددالد اجعييلئددو

 .(c2H)اليرعي 

 

 

 

 

Test Statisticsa 

 Q07 Q17 

Mann-Whitney U 133.500 72.500 
Wilcoxon W 224.500 163.500 
Z -.112 -2.564 
Asymp. Sig. (2-tailed) .911 .010 
a. Grouping Variable: التأهيل العلمي والخبرة 
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 لةحل الم األخرى كمل يلي وف مل يلي ملخص بنةلئج اخةبلر اليروض في ظل الةحل ل األسلسي وا
 نةلئج اخةبلر فروض الدراس    (16) جدول

 الفرض  فرضي البحث في ظل التحليل االساسي نتيجة االختبار 

 قبو  

التعيديالت الحدي ية فييي كيكل ومحتيوي تقرييير مراقيب الحسيابات وفقييا تيؤرر 

 إيجابيا عليى قيرار 2015المعيد  لسينة  570لمعيار المراجعية اليدولي رقيم 

ار بأسهم الشركات المقييدة بالبورصية المصيرية بدرجية أكبير مقارنية االست م

 بشكل ومحتوي تقرير مراقب الحسابات المناظر الحالي في مصر.

1H 

 قبو  

تيؤرر التعيديالت الحدي ية فييي كيكل ومحتيوي تقرييير مراقيب الحسيابات وفقييا 

إيجابا على قيرار مينح   2015المعد  لسنة    570لمعيار المراجعة الدولي رقم  

االئتمان للشيركات المقييدة بالبورصية المصيرية بدرجية أكبير مقارنية بشيكل 

 ومحتوي تقرير مراقب الحسابات المناظر الحالي في مصر.

2H 

 الفرض  فروض البحث في ظل التحليالت األخرى نتيجة االختبار 

 قبو  جزئي

يختلف التأرير االيجابي للتعديالت الحدي ة فيي كيكل ومحتيوي تقريير مراقيب 

عليى  2015المعيد  لسينة  570سابات وفقا لمعيار المراجعة اليدولي رقيم الح

رجية أكبير االسيت مار بأسيهم الشيركات المقييدة بالبورصية المصيرية بد قرار

مقارنة بشكل ومحتوي تقريير مراقيب الحسيابات المنياظر الحيالي فيي مصير 

 بالتالف مستوي التأهيل العلمي للمست مر.

a1H 

 رفض 

جابي للتعديالت الحدي ة فيي كيكل ومحتيوي تقريير مراقيب يختلف التأرير االي 

عليى  2015المعيد  لسينة  570الحسابات وفقا لمعيار المراجعة اليدولي رقيم 

االسيت مار بأسيهم الشيركات المقييدة بالبورصية المصيرية بدرجية أكبير  قرار

مقارنة بشكل ومحتوي تقريير مراقيب الحسيابات المنياظر الحيالي فيي مصير 

 لبرة المست مر.بالتالف مستوي 

1bH 

 رفض 

يختلف التأرير االيجابي للتعديالت الحدي ة فيي كيكل ومحتيوي تقريير مراقبيي 

عليى  2015المعيد  لسينة  570مراجعة اليدولي رقيم الحسابات وفقا لمعيار ال

االسيت مار بأسيهم الشيركات المقييدة بالبورصية المصيرية بدرجية أكبير  قرار

حسيابات المنياظر الحيالي فيي مصير مقارنة بشكل ومحتوي تقريير مراقيب ال

 بالتالف مستوي تأهيل ولبرة المست مر معا.

1cH 

 قبو  

للتعديالت الحدي ة فيي كيكل ومحتيوي تقريير مراقبيي يختلف التأرير االيجابي 

عليى  2015المعيد  لسينة  570الحسابات وفقا لمعيار المراجعة اليدولي رقيم 

المصرية بدرجية أكبير مقارنية قرار منح االئتمان للشركات المقيدة بالبورصة 

بشكل ومحتوي تقرير مراقب الحسابات المناظر الحيالي فيي مصير بيالتالف 

 العلمي لمانحي االئتمان مستوي التأهيل

2aH 

 قبو  جزئي

يختلف التأرير االيجابي للتعديالت الحدي ة فيي كيكل ومحتيوي تقريير مراقيب 

عليى  2015عيد  لسينة الم 570الحسابات وفقا لمعيار المراجعة اليدولي رقيم 

قرار منح االئتمان للشركات المقيدة بالبورصة المصرية بدرجية أكبير مقارنية 

ير مراقب الحسابات المناظر الحيالي فيي مصير بيالتالف بشكل ومحتوي تقر

 مستوي لبرة مانحي االئتمان.

2bH 

 قبو  جزئي

قبيي يختلف التأرير االيجابي للتعديالت الحدي ة فيي كيكل ومحتيوي تقريير مرا

عليى  2015المعيد  لسينة  570الحسابات وفقا لمعيار المراجعة اليدولي رقيم 

المقيدة بالبورصة المصرية بدرجية أكبير مقارنية قرار منح االئتمان للشركات 

بشكل ومحتوي تقرير مراقب الحسابات المناظر الحيالي فيي مصير بيالتالف 

 مستوي تأهيل ولبرة مانحي االئتمان معا.

2cH 

 داد الباحث()المصدر: إع
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 النةلئج والةوص لم ومجلالم البحث المقةر   7-5
اجايدد ايت فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت يفقدد  جععيدد   ارددال ف اجباددع ا ابدد   أثددم 

اجعيد ل اشددأ  اصرداعما ئو ملدى  ددما د اصرداثع   يمددي  اصةاعد  ، يمدد   ذا  570اجعماويدو اجد يج    دد  
جلاأهلددل اجيلعدد  ي سددمة ملددل مددأ اجعةدداثعم يمدد فا  اصةاعدد  . يجااقلددن كدد   هددصا األثددم ردديخال  طبقدد   

ماخدصد  دما   46ميضدي، اماعد  اجب مدع ملدى د اردو كجمئسيدو ملدى مليدو مدأ ه ف اجبادع يا ابد   ف
 مأ ماخصد  ما  مي  اصةاع   ا جسيلا اجع مئو. 34اصراثع   ا ألرل ، يملى مليو مأ 

اجايدد ايت فدد   ددهل يمااددلد كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت  ددقي اجيظددمد  جددى أ   فدد وتوصاال البحااث 
اجعي ل اشأ  اصرداعما ئو، كا دعأ ودد  و اد ا مدأ مةدتلجيو  570ملى معي     IASSBاجا  أوماه   

مما دددب اجاةددد ا ت مدددأ اصرددداعما ئو، اايلدددن ان رددد ل   ددد  ات كاصامئدددو اشدددهل أف دددل مدددأ ارددداعما ئو 
ى كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت، معددد  كشدددلم كلدددت جثقدددو ياجع ددد اتيو ملددداجشدددممو معددد  ي دددل  اجعدئددد  مدددأ ا

اصراج او  جى اكج   اجعيظع ت اجعلييو ياجعييللأ اعج ل اجعا ربو ياجعماويو  ج  ائ دة كمملدد اصفابد   
 ملى اصراعما ئو دا ل ميظلمو اصين مليو اجعا ربو ياجعماويو. 

هل يمااددلد كقمئددم يددلد جلايدد ايت فدد   ددي لددص اجباددع فدد   ددقي اجاجمئسدد   جددى يوددلد كددأثلم مي
اجعيددد ل اشدددأ  اصرددداعما ئو ملددد   دددما اد  570مما دددب اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو اجددد يج    ددد  

اصردداثع   يمددي  اصةاعدد   يكددد   سددلل فمضدد  اج  ارددو اجمةيةدددللأ يأ  كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت اجج اددد  
   يمددي  اصةاعدد  . يكلددت ملددى  ددما د اصردداثع اشددأ  اصردداعما ئو جددي مااددلد ميللمدد ك  أكسددم معدد  اددؤثم

اجيايجو كالدن مدع اج  ارد ت اجةد اقو يكل دع اجب مدع، يأ  كدأثلم كأهلدل ي سدمة اجعةداثعم يمد ف  اصةاعد   
 ملى ه كلأ اجيي الأ جيم مطلق .

 وعل هل يوصي البل ث بلآلتي 
، 2015عيد ل جةديو اج ISA 570جلالافدن مدع  570ضمي ة كي ال معيد   اجعماويدو اجع دمد   د    -
جددصد ااطلددب  ضدد فو فقددمة مدد م اجاأكدد  اججددلهمد اشددأ  اصردداعما ئو، اغددمي ائدد دة مةددالى اجشددل حيو يا

ياإلف  ن يكخفيض فجلات اجال ي ت ياجعيللم ت ياصك  ل، يجع  جالدت اجايد ايت مدأ أثدم  يجد ب  
 ملى اجعاالد اإلميم  جمأد مما س  اجاة ا ت مأ اصراعما ئو.

ةاثعمئأ يمد فا  اصةاعد   ماخدصد  دما ات اصرداثع   يمدي  اصةاعد   دي ات ك  ئسيو جلع ايبغ  معل  -
اغددمي كددلملال  ا جايدد ايت اجادد  طددمأت ملددى كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت ا ددلو م مددو، ياجايددد ايت 
اشأ  اصرداعما ئو ا دلو   صدو ياجلد ف ي ا  هدص  اجايد ايت. يمدأ اجعطلدلم أ  كدا  كلدت اجد ي ات 

 و يبعي يفو أ ة م اجعا ربو ا جج مي ت اجاهلميو اجع مئو.لتو اجم  او اجع جيكا  ا ماف ه
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ضددمي ة  وددما  دي ات ك  ئسيددو جعما سدد  اجاةدد ا ت فدد  م ددم اغددمي كددلملال  بدد ي ه  يمةددتلجي كل    -
يفق   جلاي ايت اجا  طمأت ملى كقمئم مما ب اجاةد ا ت ا دلو م مدو يمعيد   اجعماويدو اجد يج    د  

و   صو، يذجت اعي يفو أ ة م اجعا ربو ا جج ميد ت اجاهلميدو اجعي ل اشأ  اصراعما ئو ا ل  570
 اجع مئو.

الصدددد  اجب مددددع اددددأ  كلددددا  أ ةدددد م اجعا رددددبو ياجعماويددددو ا جج ميدددد ت اجع ددددمئو باطددددلئم مقددددم ات   -
اجعا رددددبو اجع جيددددو ياجعماويددددو جاشددددعل كدددد  ئم اجق دددد ي  اجعا رددددسيو ياجعلييددددو،   صددددو ذات اج ددددلو 

يفددددد  ضدددددل  اجعيددددد الم اجا اثدددددو اجخ صدددددو ا جعا ردددددبو اجع جيدددددو  رددددداعما ئو، اشدددددهل أكثدددددم كل دددددلي  ا ص
 ياجعماويو، ماى ااةيى جل  كخمئج  مئجلأ ملى د وو مأ اجلم  بلص  اجاي ايت ياجاطل ات.

ضمي ة  د اج م  اايلن بماد مما ب اجاة ا ت مأ اصراعما ئو مأم  اجيلامل اجاد  ادا  مدأ  يجلد    -
اجسمامج اجاد  كةداخ مل  اجسيدلا فد  م دم، االدع امامد  هدصا جا ييو اصةاع ف  جليعلل ف  كا ا  ا

 اجسمف مج مي  كا ا  اجا ييو اصةاع ف  جليعلل  أد مما ب اجاة ا ت مأ اصراعما ئو.

 وأخ رًال ف مل يةعلق بمجلالم البحث المقةر  ل فإن البل ث يقةرح المجلالم البحث   الةلل   
د ارددو كطسيييددو  –  مما ددب اجاةدد ا ت اشددأ  اصردداعما ئو جع جيددو يغلددم اجع جيددو ج  ددو مهدداجعادد دات ا  ▪

 ملى اجشمم ت اجعقل ة ا جسل صو اجع مئو.
د ارو كطسيييدو  -جمأد مما ب اجاة ا ت اشأ  اصراعما ئو  Value Relevanceاجعق  ة اجاقليعيو   ▪

 ملى اجشمم ت اجعقل ة ا جسل صو اجع مئو.
اصردداعما ئو ياألهعيددو اجيةددسيو ملددى وددلدة  ددما   اددأمل أثددم فقددمة أمددل  اجعماويددو األر ردديو اجعايلقددو   ▪

 د ارو كجمئسيو.  -اصراثع  
ا ئو فدد  كقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت ملددى د ددو أثددم ك ددعلأ فقددمة مدد م اجاأكدد  اججددلهمد اشددأ  اصردداعم   ▪

 د ارو كجمئسيو. -أمه م اجعالللأ اجع جللأ
د ارددددو  -  اصرددداعما ئو أثدددم اجخ ددد ةص اجاشددددغلليو جلشدددمم ت ملددددى مهددد  مما ددددب اجاةددد ا ت اشددددأ  ▪

 كطسيييو ملى اجشمم ت اجعقل ة ف  اجسل صو اجع مئو
يسدؤ اد جايثم اجعد ج  جلشدمم ت فد  ردي ح أثم اماع د مما ب اجاةد ا ت ملدى األرد جلب اإلم د ةيو جلا  ▪

د اردددو كطسيييدددو ملدددى اجشدددمم ت اجعقلددد ة فددد   -اإلودددما ات اجااللليدددو ملدددى مهعدددي ملدددى اصرددداعما ئو 
 .اجسل صو اجع مئو

د ارددو مل افيددو جعدد د اماعدد د مما سدد  اجاةدد ا ت فدد  بلتددو اجعع  رددو اجعلييددو اجع ددمئو ملددى فعدد ذج   ▪
 ضع اجع ج  جلشممو يم د    كل  ملى اصراعما .اجايسؤ ا جايثم اجع ج  ف  كقلي  اجل 
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 المراجع
 المراجع بلللغ  العرب  أواًل  
للم ك  جلقدمة أمدل  اجعماويدو األر رديو اشدأ  (. أثم اجعاالى اجعي2018مبو هللا مس  اجةيم. ) ب يی،

كقلددددي  اصردددداثع  ات اييعالدددد  اجي دجددددو ملددددى وددددلدة  ددددما  اصردددداثع   د ارددددو كجمئسيددددو ملددددى 
مجلااا  اإلساااكندري  للبحاااوي المحلساااب   قسااام المحلساااب  كل ااا   اجعةددداثعمئأ فددد  م دددم.

 . 613 – 553، اجعجل  اجث ف ، اجي د اجث ف ، الةجلرة جلمع  اإلسكندري 

(، أثددم  ف دد ن اإلدا ة مددأ ميهددل اجم  اددو اج ا ليددو يكلملدد  مما ددب 2020للدد ، رددي   ماعدد   اح. ) م
د اردو  –اجاة ا ت مليي ملى  ما  اصراثع   اأرل  اجشمم ت اجعقل ة ا جسل صو اجع مئو 

المحلسااب  كل اا  الةجاالرة جلمعاا   قساام –مجلاا  اإلسااكندري  للبحااوي المحلسااب    كجمئسيدو،
 .246 – 163ل  اجمااع، اجي د اصيل، اجعجاإلسكندري ل 

أثر جودة المراجع  الخلرج   على الحد من السالوك االنةهالزي لاردارة ، (2018)ام ، فل  ماع ، 
: د اردو كطسيييدو ملدى اجشدمم ت اجعقلد ة ا جسل صدو اجع دمئو، ومنع الغش بللقوائم الملل ا 

 ئو. ا  غلم ميشل ة، مليو اجاج  ة، و ميو اصرهي    ر جو دمال  

أثااار اإلفصااالح المحلسااابي عااان انبعلثااالم  ااالزام اال ةبااالس (، 2019 ددسل، ميددد  ردددليع   ماعدددلد )
 و ميو اجاج  ة كليو ميشل ة، غلم دمال ا   ،  ر جوالحراري على قراري االسةثملر واإلقراض

 اإلرهي  ئو.

 العالقا  علاى تخطا   األطاراف ذوي  ماع اجعيد ميت أثدم (،2016) م دطل   ردما  اجلاد ن، مسد 
 اجاجد  ة كليدو ميشدل ة، غلدم م وةدالم  ر جو .مراقب الحسلبلم وتقرير كجراءام المراجع 

 . 613 – 533 (2)2 ,مجلو اإلرهي  ئو جلبال  اجعا رسيو  .اإلرهي  ئو و ميو

أثااار تيع ااال المسااائول لم الجديااادة لمراقاااب الحسااالبلم بشاااأن  ،(2017ماعددد  معدددمي ) يدددو  ،عبددد س
فااي  ملرمر المؤسسااي ليجااوة الةوقعاالم وقاارارال بلالسااةثعلااى كدراك المسااةث االسااةمراري 

 .اإلرهي  ئولم ميشل ة مليو اجاج  ة و ميو  ر جو م وةالم غ. دراس  تجريب   –األسهم 

كقمئم مما دب اجاةد ا ت ( كطلئم 2013ممفي، ف م طي مةأ، مليج ، مج د مليج  مس  اجاهي  )
المجلاا  لئم اجعيدد الم اج يجيددو، د ارددو مل افيددو جلسلتددو اجع ددمئو فدد  ضددل  مقاممدد ت كطدد –

-1248المجلاد الثللاثل  . 2013 –العلم ا  لالقةصالد والةجالرةل العادد األول ينالير 
115. 
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م م   اجعمض  كموعو مس  تشلو لنكولن - اإلدارة في اإل صلء".  1990. م م  اجعمض  مس  مدام،
 دا  اجعمئخ، اجمئ ي، اجععلكو اجيمبيو اجةيلديو. .مدام

(، أثددم اجعااددلى اجعيللمدد ك  جاقدد  ئم األمعدد ل اجعا  ملددو ملددى 2016جعدديي  ارددع ملل )م دد م، مسدد  ا
مجلاا  اليكاار  دما ات مددي  اصةاعد   جلشددمم ت اجعقلدد ة ا جسل صدو اجع ددمئو: د ارددو كجمئسيدو، 

 .228 – 161(، 8(، اجي د )20، اجعجل  )المحلسبيل كل   الةجلرة جلمع  ع ن شمس

د اردو افاق ديدو جعقادمن اجاقمئدم اجج اد  جعما دب اجاةد ا ت اجعال دع ( "2013ملى، مسد  اجلهد م ف دم )
المؤتمر الدولي األول في المحلساب  والمراجعا ل تيع ال ال الم المحلساب  "  2014كليللدي  

   اليسلد المللي واإلداريل كل   الةجلرةل جلمع  بنى سويف.والمراجع  لمكلفح

 خلرج   "ل الدار الجلمعي ل اإلسكندري .( " اصول المراجع  ال2018عليل عبد الوهلب نصر )

(. أثدددم كلملددد  مما دددب اجاةددد ا ت ملدددى كقددد  ئم اردددا امو اجشدددمم ت اجعقلددد ة 2017فدددمج، هددد ف.  للدددل. )
مجل  اليكار المحلسابيل كل ا  الةجالرة رو كجمئسيدو، د ا–ا جسل صو ملى  ما  مي  اإلةاع  

 .683 – 623(، 1(، اجي د )21، اجعجل  )جلمع  ع ن شمس

(، أثددم اف دد ن اجشددمم ت اجعقلدد ة ا جسل صددو اجع ددمئو مددأ اجعيللمدد ت 2019، ماعدد  اجةددل  )مي ددل 
. د اردددو اراكشددد حيو كجمئسيدددو –اجعةددداقسليو فددد  كق  ئمهددد  اجةددديلئو ملدددى  دددما  مدددي  اصةاعددد   

 قسم المحلسب  كل   الةجلرة جلمع  اإلسكندري ل –مجل  اإلسكندري  للبحوي المحلسب    
 . 108 – 31اجث ف ،  اجعجل  اجث جع، اجي د

( اعيدددد الم اجعماويددددو اجع ددددمئو، معيدددد   116.  ددددما  يائددددم اصردددداثع     دددد  )2008ياا ة اصردددداثع  . 
  .( اصراعما ئو570اجعماويو اجع مد     )

اشددأ  ميدد الم اجعا رددبو اجع ددمئو، اجطبيددو اجث جثددو،  2015جةدديو  110اثع  ، اجقدد فل    دد  ياا ة اصردد
 .2015عط اع اصملمئو، اجللتو اجي مو جشتل  اج

بايدددد ال ايددددض أمهددد م ميدددد الم اجعا رددددبو اجع ددددمئو  2019جةددديو  69ياا ة اصرددداثع  ، اجقدددد فل    دددد  
اجث جثدددو، اجللتدددو اجي مدددو جشدددتل  ياجعيددد الم اجع دددمئو جلعماويدددو ياجلادددص اجعاددد يد. اجطبيدددو 

 .2019اجعط اع اصملمئو،  
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 البحث ملحق 
 المسةثمرين والمقرر ن  ةيالحلالم الةجريب   لع ن
 

 
 

 

 .. ............................................................... اليلرل/ذ األسةل

 لل وبعدل  ه  بطتح   

اجايدد ايت اجا اثددو اشددأ  اصردداعما ئو فدد   ددهل يمااددلد أثددم  ص ابدد  يقددلم اجب مددع انمدد اد ااددع 
 م مددد IAASBاجعيددد ل ياج ددد د  مدددأ  570كقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو اجددد يج  

 أمد  بلد  اجعلاقدو ياصردتلو اجعمفقدو اجاد صت يكعثدل اصةاعد  .مدي  ي  د اصرداثع   دما   ملدى 2015
 يمليي  .كياسم مش  ماك  ف  هصا اجباع ه م  جلغ يو ملعي  ي  اجاجمئسيو، اج  ارو إلوما  اجباع أديات

ردتلو  ألا مه اهاعد    ملدع  يمةد هعاك  اجلي جدو ميدي،مةدأ كيد يفك  مةبق  اجب مع    يئق    يئشهم
يإو ادد كك  ملللدد  كعثددل أمدد  اجدد م ة  األر ردديو جلباددع يمدد  يةددلم ميددي مددأ  اجعمافقددو جلادد صت اجاجمئسيددو

للم ت رلف كاظى ا جةمئو اجا مو يردلف كةداخ م ألغدماي اجبادع فقد  ملع  اأ  وعيع اجعي  فا ةج،
 .اجيلع  ى أم فو اجباع ايذجت مع  كق

 دير بقبول فلئق اال ةراا والةق  ا وتيضلو 

 مس  اجممي  ماعلد ماع   د.  ض اجب مع/                                               
 ياجعماويو م  س اجعا ربو                                                       
 و ميو اصرهي  ئو –مليو اجاج  ة                                                   

    اجج ميو اجع مئو جلايل  اصجكاميف –مليو  دا ة اصمع ل                                           
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 القسم األول
 

بمو   اجاكمم اعل  كلت اجسي ف ت مدع اجيلد  أفلد  راةداخ م ج غدماي اجباثيدو فقد ، مدع اجالد ب اجك مدل 
 ملى اجةمئو

 :الشاااااااااااااااخص   الب ااااااااااااااااااااالنلم
 ددداددددلد  د( :  ......................................................دا (اصرددددددددددددددددددد   
 ....................................................... : اجددد  اردددددددددددددددد  اجعدددددددددددؤهل
 .......................................................  :جددددخم دداجادددددددد ددددخك  ئدددددددددددددددددددددد

 اجاددددددددد جيو: ...................................................... اجل لدددددددددددددددددددددددددلو
 .................ك  ئخ  غل اجل يلو اجادد جيو: .....................................

 الشاااااااااااهلدام الةي تحاااملهل 
o )دمال ا    ف  ............................ )كخ ص 
o )م وةالم ف  ............................ )كخ ص 
o )اه جل ئلس ف  ............................ )كخ ص 
o CPA 
o CMA 
o CIA 
o CFA 
o CFP 
o CEE 
o  ) ا مى )بمو   اجاا ا................................................... 
 م د ريلات  سمكت ف  مج ل معلت: ..................................... -
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 )الحلالم الةجريب  ( :القسم الثلني 
 الحلل  الةجريب   األولي 

يمقلدد ة ا جسل صددو،  1981جةدديو 159جلقدد فل    دد  اجشددممو )س(  ددممو مةدد هعو   صددو   ضدديو 
 و.صي مو اصريا ياجلصيت اجكلمب ةيو ياجاليللفيو اأفلامل  يمق ر كل  اجعخالل كيعل ف  مج ل

يحيعدد  الدد  اجقددلاة  اجع جيددو جلشددممو ياصي دد م ت اجعاععددو جلدد  يكقمئددم مما ددب اجاةدد ا ت ملللدد  مددأ 
 :2019/  12/ 31اجةيو اجع جيو اجعياليو ف  

 الملل   وااليضل لم المةمم أوال  القوائم 
 )الق م  بللمل ون جن ه مصري( 2019/  12/  31في  كا المللي المقلرن قلئم  المر   (1)
 

 2018 2019 بيان 
   األصول غير المتداولة

 381 347 أصو  رابتة

 175 300 است مارات في كركات تابعة

 3 3 است مارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 559 650 ❶اجمالي األصو  غير المتداولة        

   ل المتداولةاألصو

 126 130 مخزون

 415 260 اجمالي العمالء واوراق القبض

 91 91 مستحق من طرف ذو عالقة

 15 4 أصو  ضريبية

 20 61 نقدية بالصندوق ولدي البنوك

 667 546 ❷     اجمالي األصو  المتداولة        

 1226 1196 ❷+  ❶     اجمالي األصو             

   االلتزاماتحقوق الملكية و

   حقوق الملكية

 500 600 حقوق الملكية

 500 600 ❸        اجمالي حقوق الملكية          

   االلتزامات

   التزامات غير متداولة

 45 45 طويل االجلقرض 

 45 45 ❹   اجمالي التزامات غير متداولة       

   االلتزامات متداولة

 25 23 مخصصات

 215 123 ائتمانيةبنوك وتسهيالت  

 186 123 قرض قصير االجل

 162 113 موردون واوراق دفع

 63 141 مستحق الي طرف ذو عالقة

 30 28 التزامات ضريبية

 681 551 ❺       اجمالي االلتزامات المتداولة       

 559 596 ❺+  ❹    =  ❻اجمالي االلتزامات      

 1226 1196 ❻ + ❸اجمالي حقوق الملكية وااللتزامات  
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)الق ماا  بااللمل ون  31/12/2019عاان اليةاارة المنةه اا  فااي المقلرناا  األرباالح والخساالئر قلئماا   (2)
 جن ه مصري(

 

 2018 2019 بيان 
 1096 921 المبيعات

 ( 929) ( 791) تكلفة المبيعات

 167 130 مجمل الربح

 ( 27) ( 32) مصروفات بيعيه وتسويقية

 ( 27) ( 37) مصروفات عمومية وادارية

 - ( 11) التدهور في أرصدة العمالء

 ( 27) ( 19) مصروفات ألري

 86 31 أرباح التشويل

 ( 66) ( 41) مصروفات ولسائر ألري

 11 66.5 إيرادات ومكاسب ألري

 31 56.5 األرباح قبل الضريبة

 ( 14) ( 18.5) ضريبة الدلل

 17 38 أرباح العام

 0.025 0.041 نصيب السهم في األرباح
 

الق م  باللمل ون جن اه ) 31/12/2019عن اليةرة المنةه   في المقلرن  الدخل الشلمل  قلئم    (3)
 مصري(

 

 2018 2019 بيان 
 17 38 العامأرباح 

 - - بنود الدلل الشامل االلر

 17 38 اجمالي الدلل الشامل عن العام
 

  بااللمل ون )الق ماا 31/12/2019عاان اليةاارة المنةه اا  فااي المقلرناا  الةاادفقلم النقدياا  قلئماا   (4)
 جن ه مصري(

 

 2018 2019 البيان 
 ( 27) 221 التدفقات النقدية من األنشطة التشويلية

 ( 13) ( 30) النقدية من األنشطة االست ماريةالتدفقات  

 53 ( 150) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 13 41 التوير في النقدية وما في حكمها لال  العام

 7 20 ا في أو  المدةالنقدية وما في حكمه

 20 61 النقدية وما في حكمها في نهاية المدة

)الق ماا   31/12/2019عاان اليةاارة المنةه اا  فااي المقلرناا  الةغ اار فااي  قااوق الملك اا  قلئماا   (5)
 بللمل ون جن ه مصري(

 

 2018 2019 البيان 
 600 600 رأس الما  المصدر والمدفوع

 10 40 احتياطيات

 ( 127) ( 78) لسائر مرحلة

 17 38 صافي ربح العام

 500 600 إجمالي حقوق الملكية
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 الملل   القوائم بشأن اإليضل لم ( أهم6)
كد   مد اد اجقدلاة  اجع جيدو ا ججييدي اجع دمد يفقد  صفادماي اصرداعما ئو أسس كعداد القوائم الملل     .1

ي دد   اشددأفي ميدد الم  يمسدد أ اجاكللددو اجا  ئخيددو ييفقدد   جعيدد الم اجعا رددبو اجع ددمئو ياج يجيددو حيعدد  جدد 
 اجة  ئو.ما ربو م مئو ياجقلافلأ ياجللاة  

اا  ارداخ ام كقد امات ميقلجدو مأرد س إلمد اد اجقدلاة  الةقديرام المحلسب   واالفةرارلم الرئ س      .2
اجع جيدددو يفقددد   جعيددد الم اجعا ردددبو اجع دددمئو. يكياعددد  كقددد امات اإلدا ة ملدددى  سماكلددد  اجا  ئخيدددو، يئدددا  

   مماويال .
يد ت ا جييعدو اجي دجدو يئدا  اصمادماف بلد  ادا  تيد س اجعسي يةعلق بللمب علم واالعةراف بلإليراد   ف مل .3

باطسلددن معيد   اجعا رددبو  2020يفقد  جعيد الم اجعا رددبو اجع دمئو ي  مدد  اجشدممو ب ايدو مددأ مد م 
( اييدددلا  اصادددماد مدددأ اجيقدددلد مدددع اجيعدددي  ياجدددصد مدددل مادددل معيددد   اجعا ردددبو 48اجع دددمد   ددد  )

( اجعدددددمكب  ايقدددددلد 8  ددددد  ) ( اجعدددددمكب  اددددد إلاماد يمعيددددد   اجعا ردددددبو اجع دددددمد 11مد   ددددد  )اجع ددددد
 اصفش  ات. 

ايد    د  مجعدع اصهديا ياجخةد ةم اجعاماكعدو فايجدو   وتظهر األصول الثلبة  بللةكلي  الةلريخ ا  .4
كدد هل  تيعددو األصددلل اجث باددو يئددا  اردداخ ام طمئقدددو اجقةدد  اجث بدد  مددع ا ددايف اجيعددم اإلفاددد و  

   ايف فلي األصل اجث ب .ا
 5مل ون جن ه ووجود رأس الملل العلمل سللب بمقادار  78بمبلغ  تمثل الخسلئر المر ل  للعلا .5

مل اااون جن اااه تقااال عااان اجماااللي االلةاامااالم  546مل اااون جن اااه )اجماااللي األصاااول المةداولااا  
 مل ون جن  (. 551المةداول  

، معدد  أدد اجدد  مظددم اجايدد ميت مددع  2019تعاارض العااللم الااي وباالء كوروناال فااي ا خاار عاالا  .6
  كأثمت م م بلصا اجلب   كأثلما ملعلر  ملد  اجقط مد ت اص ا د ديو بلودي ايض ديل اجي ج  ، مع

م م يادت ف  ميظ  األملال اج  افخلد ي ملعدلس مدأ األفشدطو اص ا د ديو يئياعد  مجد  كدأثلم 
ا  اياظدم ميد ه  افالد   هدص  اصمد ا  اصم ا  اجعش   اجلل  مل  اجع د اجعال ع ياجلامة اجدمييو اج

أ اث  ، مع  فمض  اج يجو او اات اوب  ئو جليد مللأ يهدل مد   د  ادؤثم ا جابعيدو يم  اامكب مللل  م
صعوب  تحص ل مسةحقلتهل من العمالء وتكبد الشرك  لمصروفلم مل  فش   اجشممو مأ  يل  

قاد ياؤثر علاي النشالت الةشاغ لي مرتبط  بللعملل  دون تحق ق العلئد من هاال المصاروفلم ممال 
 للشرك .
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القوائم الملل     ثلن ل  مرفقلم  
جيددد م  570يفقددد   جععيددد   اجعماويدددو اجع دددمد  2019)س( جيددد م  كقمئدددم مما دددب مةددد ا ت اجشدددممو

، اجعمفددن مددع اجقددلاة  اجع جيددو جلشددممو ياجعياعدد ة مددأ مجلددم اإلدا ة اجدد   ةدديم  طدد ي اإلف دد ن 2008
 ا جسل صو اجع مئو.

 

 مراقب الحسلبلم  رتقري
 ) شرك  مسلهم  مصري  (   كلى السلدة / مسلهمي شرك  )س(

 الملل    القوائم عن تقرير
 31 ف    ةعو اجعممد اجع ج   ف  ياجعاعثلو "م مئو(   مة هعو  ممو)  اجع جيو اجعمفقو جشممي س اجقلاة  ويي ا  
 مأ اجيق يو ياجا فق ت اجعلكيو مقلح  ف  األ ب ن ياجخة ةم ياج  ل اجش مل ياجاغلم  لاة  يمصا 2019 ديةعسم
  اإلي  م ت. مأ يغلمه  اجعا رسيو اجل مو جلةي ر ت يملخص اجا  ئخ، ذجت ف  اجعياليو اجع جيو اجةيو

 الملل   القوائم عن اإلدارة مسئول  
 مدد دص ضدد مم  اجع جيددو اجقددلاة  يمددمي امدد اد مددأ مةددتلجي فدد إلدا ة اجشددممو،  دا ة مةددتلجيو اجع جيددو اجقددلاة  هددص 
 ك عي  اإلدا ة مةتلجيو يكا عأ اجة  ئو، اجع مئو اجقلافلأ ضل  يفى اجع مئو اجعا ربو يفق  جعي الم يياضا 
  يددو مددأ   جيددو يياضددا  مدد دص ممضدد  م جيددو  ددلاة  يمددمي انمدد اد صددلي ذات دا ليددو ملددى    اددو ياجالدد ب يكيللص

 اجةي ر ت اجعا رسيو ا اي   اجعةتلجيو هص  كا عأ كع  اجخطأ، أي اجغش ف كجو مأ رلا  يمؤثمة ه مو كامئل ت
 اجعيةعو جلظميف. اجعا رسيو اجاق امات يمعل يكطسيقل  اجعيةعو
 مراقب الحسلبلم مسئول  

 يفقدد  مماويايدد  كعدد  ي دد  .جلدد  مماويايدد  ضددل  فدد  اجع جيددو اجقددلاة  ملددى اجددمأد  بدد ا  فدد  مةددتلجلاي  كيا ددم
 جلا ددللعماويددو يأدا  اج كخطي  هص  يكاطلب .اجة  ئو اجع مئو اجقلافلأ ضل  يفى اجعماويو اجع مئو جعي الم
 اجعماويددو أدا  أمعدد ل يمددؤثمة. يكا ددعأ ه مددو كامئلدد ت أيددو مددأ   جيددو اجع جيددو اجقددلاة  اددأ  مي رددب كأكدد  ملددى

 كدد  اجادد  يكياعدد  اإلوددما ات .اجع جيددو اجقددلاة  فدد  ياإلف دد م ت اجيددي  اشددأ  مماويددو أدجددو ملددى جلا ددلل  وددما ات
 اجع جيو رلا  اجقلاة  ف  ياجعؤثم اجل م اجاامئو مخ طم كقلي  ذجت يئشعل ما بجلع اجشخ   اجاه  ملى ا اي  ه 
ايي م  اج لو ذات اج ا ليو اجم  او اماب    ف  اجعما ب ي ع اجعخ طم هص  كقلي  يج ى .اجخطأ أي اجغش مأ اجي كج
 جلظددميف مماويددو مي رددبو جا ددعي   وددما ات يذجددت جلدد  جلاضدد يا اجيدد دل ياجيددمي اجع جيددو اجقددلاة  انمدد اد اجشددممو
 مدد ى كقلددي  معليددو اجعماويددو أي دد  يكشددعل .اجشددممو فدد  اج ا ليو اجم  او كل  ة ملى  أد  ب ا  جيم اغمي يجكأ
 اجددصد اجيددمي ردديمو يمددصا اإلدا ة اعيمفددو أمدد ت اجادد  اجل مو اجعا رسيو ياجاق امات اجةي ر ت اجعا رسيو ميةعو
 مي رب  أر ر  يكي  يمي ربو ك حيو مللل  ا جا لل  عي  اجا  أدجو اجعماويو أ  يإفي  فمى  .اجع جيو اجقلاة  يا    م 
 اجع جيو. اجقلاة  ملى  أاي إلب ا  
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  الرأي
 اجعممددد مددأ اجل مددو، ولافسلدد  وعيع ف  ييضلن، اي اجو كيسم أمي   جلل  اجعش   اجع جيو اجقلاة  أ   أاي  يمأ
 ذجددت فدد  اجعياليددو اجع جيددو اجةدديو مأ اجيق يو يك فق كل  اجع ج  أداةل  يمأ ،2019 ديةعسم 31 ممو ف شلج اجع ج 
 هددص  انمدد اد اجيي ددو ذات اجع ددمئو ياجلددلاة  اجقددلافلأ ضددل  يفددى اجع ددمئو اجعا رددبو طبقدد  جعيدد ام يذجددت اجادد  ئخ
 .اجع جيو اجقلاة 

 ليت االنةبلال
مل يظهر في اليقرة السلبق ل نود ليت انةبلهكم كلاى ان اإليضالح رقام ذلك تحيظًل على رأينل كوبدون اعةبلر  

مل اون جن اه وكاالك وجاود رأس  78وجود خسلئر مر ل  للعالا بمبلاغ ( على القوائم الملل   والةي تش ر كل 5)
اجماااللي  – اااه مل اااون جن 546مل اااون جن اااه )اجماااللي األصاااول المةداولااا   5المااالل العلمااال ساااللب بمقااادار 

( كلي  تعرض العللم كلي وبالء كورونال 6مل ون جن  (. وكالك يش ر االيضلح رقم )  551المةداول     االلةااملم
، معدد  أدد  جدد  مظددم اجايدد ميت مددع ايددض ديل اجيدد ج  ، معدد  كددأثمت م ددم بلددصا اجلبدد   2019فااي ا خاار عاالا 

ملعلس مددأ األفشددطو  يظ  األملال اج  افخل يكأثلما ملعلر  مل  اجقط م ت اص ا  ديو بلوي م م يادت ف  م
اص ا دد ديو يئياعدد  مجدد  كددأثلم اصمدد ا  اجعشدد   اجللدد  ملدد  اجعدد د اجعال ددع ياجلاددمة اجدمييددو اجادد  اياظددم ميدد ه  
افالدد   هددص  اصمدد ا  يمدد  اامكددب ملللدد  مددأ اثدد  ، معدد  فمضدد  اج يجددو اودد اات اوب  ئددو جليدد مللأ يهددل مدد   دد  اددؤثم 

تحصاا ل مسااةحقلتهل ماان العمااالء وتكبااد الشاارك  لمصااروفلم صااعوب  اجشددممو مددأ  دديل  ا جابعيددو ملدد  فشدد  
هااال مرتبط  بللعملل  دون تحق ق العلئد من هااال المصاروفلم ممال قاد ياؤثر علاي النشالت الةشاغ لي للشارك ل 

الظروفل تش ر كلي وجود شكوك جوهريا  يمكان أن تلقاي بةكهنالم سالب   علاي قادرة الشارك  علاي االساةمرار 
 كمنشأة مسةمرة.

 األخرى  والةنظ م   القلنون   المةطلبلم نع تقرير
كعةت اجشممو مة ا ت م جيو مياظعو كا عأ مل م  فص اجق فل  يفظ م اجشممو ملى يولم  ثب كي فلل  ي   
يو ت اجقددلاة  اجع جيددو مالقددو مددع مدد  هددل يا د بالددت اجاةدد ا ت. معدد  كطسددن اجشددممو فظدد م ككدد جيو يلدد  ادد جغض ميددي 

  دا ة اجشممو طبق  ج صلل اجعمعيو.  ك  ومد اجعخدي  اعيمفو ي  
يصةااددي  1981جةدديو  159اجسي فدد ت اجع جيددو اجددلا دة باقمئددم مجلددم اإلدا ة اجعيدد  يفقدد  جعاطلبدد ت اجقدد فل    دد  

 .اجايللصيو مالقو مع م  هل يا د ب ف كم اجشممو يذجت ف  اجا يد اجا  كثس  بل  مثل كلت اجسي ف ت ا ج ف كم
 2020ملرس  29القلهرة في  

 مراقب الحسلبلم                            
                               .......................... 

 زم ل جمع   المحلسب ن والمراجع ن المصري                                  
 س.ا.ا رقم )........(                                 

 سجل اله ئ  العلم  للرقلب  الملل   رقم ).........(                                
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 األسئل  الخلص  بع ن  المسةثمرين ●
 وتقريار مراقاب الحسالبلم المرفاقل المةمما  واإليضال لمللقاوائم الملل ا   وقراءتاك  في روء تحل لاك

 يرجي الةكرا بلإلجلب  عن األسئل  الةلل   

Q1-       اجع جيو  ملى بي جلقلاة   اجا جيو ج  كلصيوأف ل    فن   2019  ،2018جي م     لشمموج  كالللت    لشممو 
 ااعثل ف  م جو:

 

رواج   

 تام
 

رواج  

الي حد  

 ما

  محايد 

 تع ر 

الي حد  

 ما

 
تع ر  

 تام

 )    (   )    (   )    (   )    (   )    ( 
 

Q2-     اجعمفن؟؟كقمئم مما ب اجاة ا ت  يماالد  هل  كلافن ملى و بات اجة اقو هل  ملىبي 
 

 افق أو

 تمام 
 

 أوافق 

 بدرجة 

 كبيرة 

  محايد 

 ال أوافق 

 إلي

 حد ما

 

 ال

 أوافق 

 تماما 

 )    (   )    (   )    (   )    (   )    ( 
 

Q3-  س؟شممو رل  اجاصراثع   ف   ملىهل كلافن 
  

 أوافق 

 تمام 
 

 أوافق 

 بدرجة 

 كبيرة 

  محايد 

 ال أوافق 

 إلي

 حد ما

 

 ال

 أوافق 

 تماما 

 )    (   )    (   )    (   )    (   )    ( 
 

Q4-   وييدي فلدل كال دع أ  هدصا  1.37يةد يد  2019 ذا ملع  أ  اجةيم اجةدل   جلةدل  فد  فل يدو
 ( املا اخة لر وا د فق ( ) رلف: )ضع ميمو ص   2020ديةعسم  31اجةيم ف  

  
 وييي 1.37يقل أي ادئ  مأ   وييي 1.37اثس  مي  

 )             (   )            ( 
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 األسئل  الخلص  بع ن  المقرر ن ●
 وتقريار مراقاب الحسالبلم المرفاقل المةمما  واإليضال لمللقاوائم الملل ا   وقراءتاكفي روء تحل لاك  

 يرجي الةكرا بلإلجلب  عن األسئل  الةلل   

(Qهل توافق )  الحللي ومحةواال بشكله مراقب الحسلبلم المرفقعلى أن تقرير  
 

 

( افامي أ  اجشممو )س( كق م  جلسيت اجدصد كيعدل حيدي جلا دلل ملدى  دمي طلئدل األودل جعد ة 2)
مللددل  وييددي، فدد  ضددل   347ردديلات ا ددع   األصددلل اجث باددو ياجادد  كسلددر صدد ف  تيعالدد  اج فامئددو  5

 اجعيللم ت اجة اقو:
• (Q08) هل كلافن مس ةي  ملى مي  اجشممو هصا اجقمي؟ 

 )               (  ص • )               (  في  •
• (Q09)  ( ف  م جو  و بات بيي ، ضع ميمو :مي  تيعو اجقمي اجصد كلافن ملى مياي ) 

 

150  

 مليون

175  

 مليون

200  

 مليون

225  

 مليون

250  

 مليون

275  

 مليون

300  

 مليون

مبلغ ألر 

 ..... وهو 

 )        (  )        (  )        (          ( )  )        (  )        (  )        (  )        ( 
 

 

 البند 
 غيرموافق 

 تماما

  غير

 افقمو
 موافق محايد 

 موافق

 تماما

(Q01  )  تميت   التيييؤكد لكيم أن القيوائم الماليية

 مراجعتها لالية من التحريف الجوهري.
     

(Q02 ) معلومييات عيين حجييم أعمييا  يييوفر لكييم

 المراجعة التي تم أداؤها بشكل واضح.
     

(Q03 يجعلكييم تييدركون أن المعييايير الحالييية )

ة واضحة لمراقب اركادات مهني للمراجعة توفر  

 الحسابات.

     

(Q04  يطمئنكم بأن المعلومات المحاسبية )التيي 

 توصلها القوائم المالية كاملة ومحايدة.
     

(Q05 ) يقييدم لكييم معلومييات مالييية مفيييدة عيين

 الشركة
     

(Q06  ) يقدم لكم معلومات غير مالية مفييدة عين

 الشركة
     

(Q07 ) ح ألغيييراض اتخييياذ قيييرار مييين يفييييدك

 االئتمان للشركة
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(Q10 بيرض أنه تمت الموافق  على منح القرض وعلمت أن سعر االئةملن والخصم المعلان مان )
( عناد ساعر اليلئادة الااي تاري تحم لاه  %ل رع عالما  صاح )  9.75قبل البنك المركاي يبلغ 

 لهاا القرض 
 (  %   )       9.75%  ج   8أكسم مأ   -
 %  )        ( 11%  ج   9.75أكسم مأ  -
 )        (   %   14ج  %  11أكسم مأ  -
 )        (   %  17%  ج  14أكسم مأ   -
 )        (   %             17أكسم مأ    -

 

 الحلل  الةجريب   الثلن   
 أوال  القوائم الملل   وااليضل لم المةمم  

اجعيللمدد ت اجخ صددو ا جشددممو معدد  هدد ، مدد ا أ  مما ددب افاددمي معدد  فدد  اجا جددو اصيجدد  أ  م فددو 
اشدددأ   2015اجعيددد ل جةددديو  570مةددد ا ت اجشدددممو أمددد  كقمئدددم  يفقددد  جععيددد   اجعماويدددو اجددد يج    ددد  

 اصراعما ئو يئظلم هصا اجاقمئم مع  ال :

 ثلن ل  مرفقلم القوائم الملل   
 المعدل  570 رقم لدوليراجع  االموفقًل لمع لر  2019لعلا )س( شرك  لتقرير مراقب الحسلبلم ل

  بشأن االسةمراري    2015لسن  
 

 تقرير مراقب الحسلبلم 
  جى اجة دة مة هع  اجشممو )س(

 الرأي  فقرة 
اجع جيو اجعمفقو جشممو )س(  ممو مة هعو م مئو" ياجعاعثلو ف    ةعو اجعممد   اجقلاة   جق   عي  اعماويو 

 ياجا فق ت اجعلكيو مقلح  ف  ياجخة ةم ياج  ل اجش مل ياجاغلماأل ب ن    لاة   2019ديةعسم    31اجع ج  ف   
ت اجعاععو يملخص جلةي ر ت اجعا رسيو  يذجت مأ اجةيو اجع جيو اجعياليو ف  ذجت اجا  ئخ، ياإلي  م   اجيق يو
 اجل مو.

جع ج   يمأ  أاي  أ  اجقلاة  اجع جيو اجعصمل ة كيسم اي اجو ييضلن، ف  وعيع ولافسل  اجل مو، مأ اجعممد ا
، يمأ أداةل  اجع ج  يك فق كل  اجيق يو مأ اجةيو اجع جيو اجعياليو ف  ذجت 2019ديةعسم    31ف    جشممو )س(
طبق   جعي الم اجاقمئم اجع ج  اج يج  يفى ضل  اجقلافلأ ياجللاة  ذات اج لو انم اد هص  اجقلاة  اجا  ئخ يذجت  

 اجع جيو.
 



 مراقب الحسابات......... أثر التعديالت فى شكل ومحتوى تقرير                             رضا حممود حممـد عبد الرحيمد/  

91 

 

 أسلس الرأيفقرة 
و يفقدد   جعيدد الم اجعماويددو اجع ددمئو. كدد  يصدد  مةددتلجي كي  يفقدد  جالددت اجعيدد الم فدد  كدد   وددما  معليددو اجعماويدد 

اجاة ا ت ف  اجاقمئم. فاأ مةاقلل  مأ اجشددممو، معدد   عيدد  ا جلفدد   اعةددتلجلاي  اجلقمة اجخ صو اعةتلجيو مما ب  
  األدجددو اجادد   عيدد  األ يتيددو األ ددمى، يذجددت يفقدد   جلعاطلبدد ت األ يتيددو ذات اج ددلو ايعليددو اجعماويددو. معدد  أ

 ا جا لل مللل  م حيو يميةعو جالفلم أر س إلب ا  اجمأد.
 السةمراري  فقرة عدا الةأكد الجوهري بشأن ا

وجااود خسالئر مر لاا  ياجددصد يشددلم  جدد   ( ملددى اجقددلاة  اجع جيددو5فددلد فللدد  افابدد هه   جددى أ  اإلي دد ن   دد  )
مللل  وييي )اوعدد ج  األصددلل  5اعق ا   علمل سللبوجود رأس الملل اليمصجت  مل ون جن ه 78للعلا بمبلغ 
 6مللددل  وييددو(. يمددصجت يشددلم اصي دد ن   دد   551اوع ج  اصجادام ت اجعا ايجو  –مللل  وييي    546اجعا ايجو  
، معدد  أدد  جدد  مظددم اجايدد ميت مددع ايددض ديل 2019تعرض العاللم كلاي وبالء كورونال فاي ا خار عالا  ج   

أثلما ملعلردد  ملدد  اجقط مدد ت اص ا دد ديو بلوددي مدد م يادت فدد  ميظدد  اجلبدد   كدد  اجيدد ج  ، معدد  كددأثمت م ددم بلددصا
األملال  ج  افخل ي ملعلس مأ األفشطو اص ا  ديو يئياع  مج  كددأثلم اصمدد ا  اجعشدد   اجللدد  ملدد  اجعدد د 

اج يجددو  اجعال ع ياجلامة اجدمييو اجا  اياظم مي ه  افال   هددص  اصمدد ا  يمدد  اامكددب ملللدد  مددأ اثدد  ، معدد  فمضدد 
وهو مل قد يؤثر بللةبع   علي نشلت الشرك  من خالل صعوب  تحصا ل مساةحقلتهل و اات اوب  ئو جلي مللأ ا

من العمالء وتكبد الشرك  لمصروفلم مرتبط  بللعملل  دون تحق ق العلئد من هاال المصروفلم ممل قد يؤثر 
. قاد ياؤدي لشاك جاوهري أكاد جاوهري وهاال الظروف تش ر كلاى وجاود عادا ت، علي النشلت الةشغ لي للشرك 

 في قدرة الشرك  على االسةمرار.
 أمور المراجع  األسلس   فقرة 

 كع  ه  
 :مسئول لم اإلدارة والمسئول ن عن الحوكم  عن القوائم الملل  فقرة 

 كع  ه  
 :مسئول   مراقب الحسلبلمفقرة 

 كع  ه  
 :الةقرير عن المةطلبلم القلنون   والةنظ م   االخرى 

   كع  ه
   .............  مئت اجعماويو       .............................
 ................مما ب اجاة ا ت     ..........................

 ك  ئخ اجاقمئم         ......................................  
 ميلا  مما ب اجاة ا ت .....................................    
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 األسئل  الخلص  بع ن  المسةثمرين ●
 وتقريار مراقاب الحسالبلم المرفاقل المةمما  واإليضال لمللقاوائم الملل ا   وقراءتاكفي روء تحل لاك  

 يرجي الةكرا بلإلجلب  عن األسئل  الةلل   
 

Q5-       اجع جيو  ملى بي جلقلاة   اجا جيو ج  كلصيوأف ل    فن   2019  ،2018جي م     جلشممو  كالللت    لشممو 
 عثل ف  م جو:اا 

 

رواج  

 تام
 

رواج  

إلي حد  

 ما

  محايد 

 تع ر 

إلي حد  

 ما

 
تع ر  

 تام

 )    (   )    (   )    (   )    (   )    ( 
 

Q6-     اجعمفن؟؟كقمئم مما ب اجاة ا ت  يماالد  هل  كلافن ملى و بات اجة اقو هل  ملىبي 
 

 أوافق  

 تمام 

 أوافق   

 بدرجة  

 كبيرة 

 ال أوافق   محايد 

 إلي  

 ما حد

 ال  

 أوافق  

 تماما 

 )    (   )    (   )    (   )    (   )    ( 
 

Q7-  س؟شممو رل  اجاصراثع   ف   ملىهل كلافن 
 

 أوافق  

 تمام 

 أوافق   

 بدرجة  

 كبيرة 

 ال أوافق   محايد 

 إلي  

 حد ما

 ال  

 أوافق  

 تماما 

 )    (   )    (   )    (   )    (   )    ( 
 

Q8-  وييدي فلدل كال دع أ  هدصا  1.37يةد يد  2019ل   جلةدل  فد  فل يدو  ذا ملع  أ  اجةيم اجةد
 ( املا اخة لر وا د فق ( ) رلف: )ضع ميمو ص   2020ديةعسم  31اجةيم ف  

  

 جنيه  1.37يقل أو يزيد عن   جنيه 1.37ي بت عند 

 )             (   )            ( 
 

 األسئل  الخلص  بع ن  المقرر ن  ●
 يكقمئدددم مما دددب اجاةددد ا ت اجعمفدددن، اجعاععدددو ياإلي ددد م تجلقدددلاة  اجع جيدددو  ي ما كدددتفددد  ضدددل  كالللدددت 

 امو  اجاكمم ا إلو او مأ األرتلو اجا جيو:
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 (Qهل توافق )  الحللي ومحةواال بشكله مراقب الحسلبلم المرفقعلى أن تقرير  
 

 

 دمي طلئدل األودل جعد ة  ملدىكق م  جلسيت اجدصد كيعدل حيدي جلا دلل )س(  شممو  افامي أ  اج(  2)
وييددي، فدد  ضددل  مللددل   347ياجادد  كسلددر صدد ف  تيعالدد  اج فامئددو  اجث باددوردديلات ا ددع   األصددلل  5

 اجعيللم ت اجة اقو:
• (Q18) هل كلافن مس ةي  ملى مي  اجشممو هصا اجقمي؟ 

 (   )               ص • )               (  في  •
• (Q19)  ( ف  م جو  و بات بيي ، ضع ميمو :مي  تيعو اجقمي اجصد كلافن ملى مياي ) 

 

150  

 مليون

175  

 مليون

200  

 مليون

225  

 مليون

250  

 مليون

275  

 مليون

300  

 مليون

مبلغ ألر 

 ..... وهو 

 )        (  )        (  )        (  )        (  )        (  )        (  )        (     (      ) 
 

(Q20 الدمي أفددي كعد  اجعلافقددو ملدى مددي  اجقدمي يملعدد  أ  رديم اصةاعدد   ياجخ د  اجعيلددأ مددأ )
( ميدد  ردديم اجل ةدد ة اجددصد كددمد كاعللددي  %، ضددع ميمددو صدد  )  9.75 سددل اجسيددت اجعممدددد اسلددر 

 جلصا اجقمي:
 %    )        ( 9.75%  ج   8أكسم مأ   -
 %   )        ( 11%  ج   9.75أكسم مأ  -
 %    )        ( 14%  ج  11أكسم مأ   -
 %    )        (17%  ج  14أكسم مأ    -
 %              )        (17أكسم مأ    -

 البند 
 موافق  غير

 تماما

 غير 

 موافق
 موافق محايد 

 موافق

 تماما
(Q11 ) تمييت  التيييلكييم أن القييوائم المالييية يؤكييد

 مراجعتها لالية من التحريف الجوهري.
     

(Q12 ) معلومييات عيين حجييم أعمييا  يييوفر لكييم

 المراجعة التي تم أداؤها بشكل واضح.
     

(Q13 يجعلكيييم تيييدركون أن المعيييايير الحاليييية )

للمراجعة توفر اركادات مهنيية واضيحة لمراقيب 

 الحسابات.

     

(Q14يطم )  التييئنكم بيأن المعلوميات المحاسيبية 

 توصلها القوائم المالية كاملة ومحايدة.
     

(Q15 )يقدم لكم معلومات مالية مفيدة عن الشركة      

(Q16  ) يقدم لكم معلوميات غيير ماليية مفييدة عين

 الشركة
     

(Q17  ) يفيدك ألغراض اتخاذ قرار منح االئتميان

 للشركة
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