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 ملخص البحث
استتتف الباث حتتتلباثحتتت ثابتباستتتربإاصف تتت بب اتتتاباترتتت قبةاامتتتاباثحدتتت    ب تتت بت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترب

(،ب بتاباألكات  ب710(ببف اياباثساا  ر،بتابضت  بةفلب ت  بة يت بباثساا  ترباثتاإثاب)KAMاألس سيرب)
إاثفرات  باثس شيرباثفذاكيربذا باثربرب ساا  ربت اياا باث يسرباث  تثر.بإاسفش ًتاباثاباثساصلباثفجابا،ب

(ببي باثسجس    بتذسلبااشي بة باثسفغيتاا باثاييدتيربإاست بااترت قب2×2صسمباث  كلبتجابرب سبيرب)
(،بإضتتغ اباث سيتتلب)ةشخ/زتترب/بةات/ تتر(،ب تت بت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب) يتتابة  تت ت ب/بة  تت ت 

إنفجب  بذثكبإ  تب ببعبك ال ب سبير،بماةتبث يشربةت بةاام تاباثحدت    باث ت ةبي ب سا تتاباثسح ست رب
إمتتابباستتفج  ربة دتتسربتتتاب ببتتعب يشتت  بةدتتف بر.ب056إاثساا  تترباثسرتتاير،بإ ستت/ا باثفجابتترب تت بتجسيتتعب
ةتت ب اس تت  ب رب  تا باألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترببمتاةتبنفتت يجباث حتتلب تثترب بسيتتربإ سبيتتربا ةتتر،بث تل

اثفذاكيربثساام اباثحد    ب كثابتح/ًظ بإتذاًتابتاب لبااتر قب  بت اياا باث يسترباث  تثتربتتابستي  ب
ت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتير،ب ستت ب  تتا باثشفيجتترباثدتت   ربة ش يتتربإبرتت بب ك تتاب  ثشدتت ربث يشتتربةاام تتاب

األكثتتابتتتًايًببإبستت بأ اتتابتتتًايًاابت/  بًيتت ببتتي بااترتت ك  بااضتت تيرباثتت ابت باثحدتت    بةتت بذإخباثخ تتا بإب
(بإ تتٍلبةتت بص تتا بةاامتتاباثحدتت    بإتًايبتتاباثس شتتا.ب ستت ب   تتا بنفتت يجباصف تت بباث/تتاإ بKAM / تتا ب)

إاثفحبيتتلبااضتت تاب تثتتربا ةتتربتذتتياباثتتاب ربضتتغ اباث سيتتلبتتت اابت تت ب بتتاباألكاتت  باثس شيتترباثفذتتاكيرب
كثابتح/ًظ .بتابكتي باألاتاباثف/ت  باببتي بضتغ اباث سيتلبإت تا ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربتاتتاب ج ب  ب 

  بياباصااببةاام اباثحد    ب كا ًة بة شيربتذاكيرب ملبتح/ًظ .

ةاا  تربب–اثذتكباثس شتاب–األكا  بإاثفرات  باثس شيرب– ة بباثساا  رباألس سيرب الكلسات السفتاحية
 اث يسرباث  تثر.
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The Effect of Fair Value Disclosure in Audit Report as a key 

Audit Matters on Auditors’ Skeptical professional Judgments 

and Actions “Experimental Study”  

Abstract 

This research aimed to study the effect of reporting key audit matters (KAM) 
by auditors, according to requirements of the IAS no,(701) on auditors’ 
Skeptical professional Judgments and Actions that releated to fair value 
acount.This research uses a 2×2 between subjects experiment, that includes two 
main variables KAM consideration (absent Vs. present), and  client pressure (low 
vs. High) are manipulated. So, there are four practical cases, which were 
submitted to sample of auditors in the Egyptian auditing offices, and the 
experiment resulted in collecting 156 responses divided into four independent 
samples. The results of this research provided important scientific and practical 
evidence, which important of these results is: that auditors’ professional 
Judgments and actions is more conservative when reporting fair value as a key 
audit matters, and this result appeared more significantly for the sample of 
Expert auditors and more qualified, so this result reflect an interaction effect 
between the KAM disclosures and both of auditor's experience and his 
professional qualification. The results of hypothesis testing and additional 
analysis also present important evidence indicating that client pressure only 
affects skeptical professional judgments by making them more conservative. 
Whereas the interaction effect between the client pressure and KAM, the 
auditors issue less conservative judgments. 

Keywords: Key Audit Matters-professional Judgments and Actions – Profe- 
ssional skepticism - Fair value audit. 
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 مقدمة -1
تشًيتت ببًأتت ت ايتتاباثساا  تترباتت باثسشتتفجباثش تت يابث سبيتترباثساا  تترىبتستت بصبثتتابي تتاخبةاامتتاباثحدتت    بب 

ةح يتتتًاابتتتتابةتتتاخبصتتتا بإ ااثتتتربةتتت بتفزتتتسشاباث تتت ايمباثس ثيتتتربةتتت بة ب ةتتت  ىبإب ثفتتت ثابُيشظتتتاباثتتتابت ايتتتاب
اثساا  تترب بتتاب نتتابذإبةحفتت خبة ب ةتت تابثستت بثتتابةتت بتتتًايابتتتابستتب يب صتتح  باثسرتت ث .بإكفتتابأح تت ب

ا،بإبستت بيف/تت بةتتعبت ايتتاباثساا  تترباث تتالبةشتتابتببتتابةتت ب سبيتتربتلتت يابتايستتربثسحفتت ا بإةتت بتفزتتسشابت ااتتت
ست تباث ايتابةت باثسشظستت  بب2118اكفي  ت  بةدتفخاةيا.بإةتعب  ت بباألاةترباثس ثيترباث  ثسيتربتتاب ت  ب

اثابت سيعبنل  باثس ب ة  باثس/رت ب ش ت ببف ايتاباثساا  تر،بب(0)(IAASB- PCAOB- FRC)باثس شير
تتتتتابإايتتت ت بميسفتتتابإذثتتكب تتت بإايتتت باتصتتت  باث ايتتتابةتت باثف تتتاأب ب بتتتاباتتت اباثف ايتتتابب تتالبتحدتتتي ب  ب

 ,.Mock et al., 2013; Nwaobia et al)اثسز ترىبإة بامَّبتزيي بتج  باثف م ت  بمتابباألةات رب
.باذبأ ف تتابةدتتفخاة باث تت ايمباثس ثيتترب تتًربةاامتتاباثحدتت    بثاأتتاباثكثيتتابةتت باثس ب ةتت  باثس/يتتا ب(2016

ب قب ش  بضس بت ايا .بب ذًرباثسشذً بةحلباثساا  ربإم ايس  باثس ثير،بإيف ي ب بيابااتر
إ  ستتتفج  ربثب ايتتتابةتتت باثسل ثتتتاب ذتتتًربضتتتاإب بت تتتايلبت ايتتتاباثساا  تتتر،بإستتت ًي بثفب يتتترباكفي  تتت  ب

 :IAS)ب(،باثس يتت بIAASBةدتتفخاةاباث تت ايمباثس ثيتتر،باصتتاببةجبتتابة تت يياباثساا  تتربإاثف  يتتاباثتتاإثاب)

،بإذثتتكب(2)مراقاب الحداابات" "اإلفرااح عاؼ أماؽر السراجعاة األساساية بتقريار  شت ار بب(2015 ,701
(ب حدتابKey Audit Mattersب تالبت تمبميستربااترت قبإاثذت/ تيرب ذتًرب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب)

اثحامباثس شابثسااماباثحد    بإاثفابإا  فاب اش  بتش/ي ب سبيرباثساا  ر.ب س بي الباثس ي بباثابت زيزب
 ذًرب سبيرباثساا  ربإة باتخ  بةاامتاباثحدت    بميسرباالتر  ىبكيلبيفمبت تياباثسزيابة باثس ب ة  ب

ة با تاا ا بتتابست يلباثفح ت بةت باألةت بباألس ستير.بإمتابالمتتباثف تاأب باثس فاكتربتًييتًاابإاستً  ب بتاب
(،بإةت باتمَّبe.g., Köler et al., 2020; Moroney et al., 2020اثسدتف يي باثس شتابإاألكت تأساب)

تسثلبن بربن  يربا ةربتابةحف خبت اياباثساا  رب  ا ب  ابسبدتبرببيشظاباثابتبكباثف اأب ب باب ن  
بة باالنف  تا باثفابإ  تبثبف ايابتابص بتاباثف بياأر.

 e.g. Christensen et al., 2015; Cordos and)إمتاباتج تتباث ايتابةت باثاباست  ب
;Fulop, 2015 (بإةت بأس ابتابةت باصتاابا ب710.باثاباصف  بب اإخبتل ي باثس يت بب)2108باإخ،بب ( 

ة شيتترب صتتاخىبةتت بصتتب باصف تت بباثسحفتت خباثس ب ةتت تابثستت بتفزتتسشابت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربستت ا ب
                                                 

(1) IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board.  

     PCAOB: Public Company Accounting Oversight Board.  

     FRC: Financial Reporting Council. 
(2)

اصداًرا ِّبصًًل ٌٍّعيبر اٌدٌٚٝ  (PCAOBلدَ ِغٍض اٌزلبثخ عٍٝ أعّبي ِزالجٝ اٌؾظبثبد ٌٍؼزوبد اٌّميدح ثبٌجٛرصخ ) 

(IAS: 701 اإلصدار ٛ٘ٚ ،)( ُرؾذ عٕٛاْ "001-2017رل  )Critical Audit Matters ثعٕٛاْ أِٛر اٌّزاععخ ،"

 اٌؾزعخ. 
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  ثشد ربثبسدفثساي ب إباثسحببي باثس ثيي ب إب ياامبةت باثسدتفخاةي .بإمتاب تت ب بنفت يجب  تاباثاباست  ب
 ب ةتت  باثتت ابت ب / تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربثستت بث تت بةتت بتإببتتتابتخ/تتياب تتا بتس اتتلباثتتابةش/ تترباثس

باثفتتًاياب بتتابمتتاابا باثسدتتفخاةي ،بإص صتتربإ رباتت  باثس ب ةتت  بتف بتت ب  ثف تتاياا ب اثس ب ةتت  ،بإةتت باتتمَّ
 ;Christensen, et al., 2015; Sirois, et al., 2018)اثسح س يربإاألة بباألكثابت اًض بثبسخ إاب

Kipp, 2017)بإتتتاباثس  بتتلب تتت بباثتت  اباثتتاب تتا بإ تت تب تثتتربإاضتتحربكتت  بةش/ تتربااترتت قب تت ب.
 Bedard, et al., 2014;    Boonyanet) ةت بباثساا  ترباألس ستيرب  ثشدت ربثسدتفخاةاباث ت ايمباثس ثيترب

and Promsen, 2018)بإب ثا مبةت بت ت ب بنفت يجباثاباست  باثفتاب  ايتتبتتابات اباثرتاتىباالب رب.
اث حت  باثفتابتش إثتتبتتًايابتل يتت باثس يت بباثجايتاب بتاب سبيترباثساا  تتربذات ت ،بإإ ي تربإ ت ت باألكاتت  ب
اثس شيرب  نتبةحاإت بند ًي .بإا بة بأج تلباصف ت بباث بمترببتي بااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب

بكا  بإاثفرات  باثس شيربثسااماباثحد    بةح بباافس  باث حلباثح ثا.ببإاأل
إ بتابصت يٍابرصتا،بتفلبتاباثس ت ييابإااصتاابا باثس شيتربةشت بةلبتعباث تارباثحت تخبإاث ذتاي ب بتتاب

تتاب  تتربةااكتلب سبيترباثساا  ترببتًا بةت بب(0)إ اباثخر صبة بةااماباثحد    با س  باثذتكباثس شتا
اببفخلتي بإرتا با اا ات ت باثتاب ربيتفمباصتااببت ايتاباثساا  تر،بإذثتكبست ًي بثفخ/تيابم   باثفكبيفبةاإبًب

ةخت إاب سبيترباثساا  تربإتحدتي ب  تت ت .بإيف/ت بذثتكبةتعبةت ب تت بباثيتاباثت  اب تًربت شتابةتش جباثذتكب
 .e.g)اثس شابيا مب ر ب ب  يا ب تا بةاام اباثحد    بتيس بيف ب ببف ييمبةخت إاباثفحاي/ت  باثج اايترب

Hussin and Iskandar, 2013)ب  اض تربث ثكبت ش يبات/ت  ب ت  ب بتاب ربةس بستربإت زيتزباثذتكب،
اثس شتتتاب صتتت  بةلبً تتت با ًةتتت ب شتتتابةاا  تتتربت تتتاياا باث يستتترباث  تثتتتربإ تتت ثكباثس تتت ةب ب يتتتاباث  تأتتتربإ خب

ثكب(،بإبتت Ciolek and Emerling, 2019ة ت ةب بتتتات  ب سزيتابةتت باألكات  باثذخرتتيربثت تاب ب)
تغييتتاببي تتربا تتااتباثف تت بياباثس ثيتتربةفسثبتتربتتتا بةزيتتابةتت باثف  يتتابإاألكاتت  باثذخرتتير،بأساتت باث تت  ب تتًرب

إااترت ك  باث صت/يرىبتاضتتب بتابةاام تاباثحدت    با ست  بإتل يت بة/ت ايمبإت   ت  باثذتكباثس شتتاب
ب ر ب ب ك ا.بببب

اثتت ابت ب / تتا ب ةتت بباثساا  تتربإتتتابضتت  بةتت بستت  ىبأ ف تتاباث  كتتلب تتًرب تتزً ب  يتتًاابةتت بااترتت ك  ب
األس ستتيربأظ تتاب شفيجتتربثسس بستتربةاامتتاباثحدتت    باثذتتكباثس شتتاب اشتت  بتش/يتت  بث سبيتترباثساا  تتر،بإثتت ثكب
يف متعب ربأاتت ربث ت ابااترتت قبان ا ست  باأج بيتترب بتاب تت ت ب سبيترباثساا  تتر،ب ت بإايتت بت زيتزبتإاتتتعب

ثتتمبتف صتتلباثاباستت  بثشفتتت يجبةحتتات بتتتاباتتت اببإبتت ثا مبةتت بذثتتتكباثذتتكباثس شتتابثتتاخبةاام تتتاباثحدتت    .
 اا بااتر قب  ب ةت بباثساا  ترب(ب2)اثراتىبت ث  اب ت بباثابإ  تبتحد بتاب  ت ب سبيرباثساا  ر

                                                 
(1)

 .  ( ثعٕٛاْ: دعُ ٚرطجيك اٌؼه إٌّٙٝ فٝ اٌّزاععخ11، االرػبد )2112فٝ عبَ  (PCAOBعٍٝ طجيً اٌّضبي، اصدر ) 

(2)
أغٍت اٌدراطبد فٝ ٘ذا اٌصدد؛ اعزّدد فٝ ليبطٙب ٌغٛدح اٌّزاععخ عٍٝ عٛدح اٌزمبريز اٌّبٌيةخ اطةزٕبدًا ىٌةٝ ِمةبييض ىدارح  

 األرثبػ. 
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(،بتتابكتي ب تت ب بنفت يجبةجس  ترب صتاخبe.g. Reid et al., 2019; Li et al., 2019األس ستيرب)
 e.g. Wei, et al., 2017; Almulla and)ةت باثاباست  باثتاب تا بإ ت تب خب بمترببيش ست ب

), 2019SrijunpetchBradbury, 2019; Kitiwong and . إبت ثا مبةت بذثتكبتشت إ ب تاتبةحتاإتب
ةتت باثاباستت  بان ا ستت  بااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاب سبيتترباثساا  تتربذات تت بإإ ي تترب

-Asbahr and Ruhnke, 2019; Ratzinger)األكات  بإاثفرتات  باثس شيتربثساام تاباثحدت    ب
Sakal and Theis, 2019)بإبخرتت صببي تترباأل ستت  باثسرتتاير،بتبتتمبأحتتخباثس ضتت  باثختت صب.

  ن ا ستت  بااثتتزا ب تت ثف اياب تت بت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاباألكاتت  باثس شيتتربثساام تتاباثحدتت    ب
 بن كيتتر،ب  اضتت ترباثتتاب ربإذثتتكبنظتتًاابثحاااتترباثس ضتت  بةتتب-اثتتابكتتاب بتتمباث  كتتل –  ث حتتلبإاثاباستتر

بة  يياباثساا  رباثسرايربثمبيفمبتل ياا ب س بيفسذابةعبةدفجاا باثس  يياباثاإثيربة بن كيرب صاخ.ب
تتتابةح إثتترباا   تتربنظاًيتت بإتجابًيتت ب بتتاباثفدتت  ال باث حثيتترببمذااكلة البحااثإتتتابضتت  بةتت بستت  بتكستت ب

 اثف ثير 
  ما هى دوافع ومبررات تزسيؼ تقرير السراجعة فقرة أمؽر السراجعة األساسية؟ 
  هل يؤثر تزسيؼ تقرير السراجعة فقرة أمؽر السراجعة األساساية علاى األحكاام والترارفات السهشياة

  التذككية ذات الرلة بسراجعة تقديرات القيسة العادلة؟
 ية واألحكااام والترارفات السهشياة التذااككية هال العققاة باايؼ اإلفرااح عاؼ أمااؽر السراجعاة األساسا

 ذات الرلة بسراجعة تقديرات القيسة العادلة تتأثر بزغؽط العسيل محل السراجعة؟ 
  هال العققاة باايؼ اإلفرااح عاؼ أمااؽر السراجعاة األساساية واألحكااام والترارفات السهشياة التذااككية

   ب الحدابات وتأهيله السهشى؟ ذات الرلة بسراجعة تقديرات القيسة العادلة تتأثر بخبرة مراق
،بإاثسفسثبتتربتتتابأهدافااه ودوافعااهإةتت بصتتب باا   تترب بتتاباثفدتت  ال باث حثيتترباثدتت   ربأح تت باث حتتلب

(،بإاث خب س   اب ص  بةاام  باثحد    بIAS: 701اثفح  بة ب اإخبتل ي بة ي بباثساا  رباثاإثاب)
 ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربتتتابت تتا بةدتتف بربتتاباثتتاإ باثفتتابت شتتتبتل يتت باثس يتت ببةبزةتت رب  اترتت قب تت

بف اياباثساا  رباثدش خ.باذبتفح  ب اإخبا اباثس ي بباذابتح  تبةش تعب اا بتل ي تابةفسثبتربتتابتحدتي ب
  ت باألكا  بإاثفرات  باثس شيربثسااماباثحد    .بإب ثف ثابيفسثلباالباث حتلبتتاباالصف ت بباثفجابتاب

األس ستتيرب بتتابإ ي تترباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربذا ببألاتتابااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تتر
باثربرب ساا  ربت اياا باث يسرباث  تثر.بب

،بثك نتتابأ تتاباةفتتااًتابثب حت  باثسح ستت يرباثفتتابتش إثتتتبةحتتاتا بأهسيااة هاالا البحااث األةاد سيااةإتش تعب
إاكتتا بةتت بمزتت أ باثساا  تترب تت ت ب سبيتترباثساا  تتر.ب  اضتت تربثتت ثك،بيفشتت إ باث حتتلب  ثاباستتربإاالصف تت بب

اث  ةر،باالبإااباثف اأب باثج اايرباثفاب تصبتب بتابت ايتاباثساا  ترب رتاإببة يت بباثساا  ترباثتاإثاب



 .....أثر إفصاح مراقب الحسابات بتقريره عن تقديرات القيمة العادلة كأحد أمور المراجعة      حممود موسى عبد العالد/ 
  

  6  

 

(IAS: 701باذب نتتتابتتتتابكتتت  باثفح تتت بةتتت ب تتتاإا بأساتتت با ف تتت ببت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيرب كتتتاب،)
 يسي ب بتتاباصتتاابباثس تت ييابتتتابةرتتابنحتت بةحتتاتا ب تت ت ب سبيتترباثساا  تترىبإب ثفتت ثابت  يتتابانف تت  باث تت

أهسيتاه  اسيرباصتااببة يت ببةاا  تربةرتاخبأ  بتلباثس يت بباثتاإثابتتابات اباثرتات.ب ست بأدتفساباث حتلب
ثك نتابيف تا بثفتًايابااترت قب ت بت تا ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب بتاب سبيترباثساا  تربذات ت ،بالعسلية 

 بإترتتات  بة شيترىبكيتتلب افستتبة ظتتمباثاباست  باثفتتابةسثبتربتتابةتت بيفخت  بةاامتتاباثحدت    بةتت ب كات 
ا ايتبتابا اباثراتب  ن ا س  با ابااتر قبة بةشظ بب صح  باثسرت ث ب  ثسدتفثساي بإاثسحببيتي ب

باثس ثيي بإة نحابااليفس ربإ ياامبة ب صح  باثسر ث .بب
بيتربتفبتتاب يت  بإب ثا مبة ب ثا بتإاتعباث حل،بإاثفابة ب اس  باصف  ببتاإضابإت بةش جيتربتجاب

حااادود البحاااث متتت ايمباالسف رتتت  باثتتت خبا فستتتا ب بي تتت ب  ث يتتترباث حتتت  باثدتتت   ربتتتتابةرتتتاىباالب ربةتتت ب
امفرتت ب ب بتتتاباصف تتت بب اتتتابااترتتت قب تتت ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيرب بتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترب

يخيرباثك ةبربت  .ب س بأخاجب  بثساام اباثحد    بإذثكبتابسي  بةاا  ف مبثب  ايمباثس ثيرباثدش يرباثف بب
نلتتت  باث حتتتلباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترباألصتتتاخب ختتتبلبةتتت بيتتتات  بةش تتت ب ساا  تتتربت تتتاياا باث يستتترب

باث  تثر.ببببب
ثيذسلبتاببسيتػ تشعيػ الستبقى مؼ البحثإكفابيفمبتح ي ب ااالباث حلبإاا   رب بابتد  التاىب

اث دمباثث نابةشا بتحبيًببث صاابا باثس شيربإاثاباس  باثد   ربتابةجت  بااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترب
األس ستتير،بكيتتلبأدتتف ا باث  كتتلبتإاتتتعبت تتايلبت ايتتاباثساا  تتر،بإنذتتً بإة/ تت  بإةحفتت خبإةتتاتإتبت تتا ب

فشتتت إ باث دتتتمباثث ثتتتلبةش جيتتترب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربإذثتتتكبتس يتتتًاابالتتتتف   بتتتتاإ باث حتتتل.ببيشستتت بي
اث حتتل،بكيتتلبُأ تتا باث  كتتلبةتت بصبثتتابإصتتً/ بثسجفستتعبإ يشتترباثاباستتربإاألستت ثياباالكرتت ييرباثسدتتفخاةرب
إ ي/يتربميتت لباثسفغيتتاا بإ تت ثكبترتتسيمباثفجابتترباث سبيتتر.بإمتتابصرتت باث دتتمباثاا تتعبةتت باث حتتلباصف تت بب

ة باث حل،ب اًض بةخفرًاابألامبنف يجباث حلبتاإضابإةش مذربنف يجا.بإيفش إ باث دمباثخ ةابإاألصياب
 إكاإت بإت صي تابإةج ال باث ح  باثسدف  بير.ب

تحليااال اإلرااادارات السهشياااة والدراساااات الداااابقة فاااى مجاااال اإلفرااااح عاااؼ أماااؽر  -2
 فروضالواشتقاق السراجعة األساسية 

 Stakeholders)(،بإ صتتح  باثسرتت ث بAgency Theoryتتتابضتت  بة/تت ايمبنظايفتتاباث   ثتترب)
Theory)أًتابتإببةااماباثحد    بإت اياباثساا  رب ًكابباايلبتخ/تياب تا بتس اتلباثس ب ةت  ببتي بب

ااتاب ب ر/ف  بإ يلب ت باثستبيبإبت ماب صتح  باثسرت ث باثس شيتي ب تًة بباثذتا ر.باذبيا تاب صتح  ب
،بإ ن تت بمتتابم ةتتتب تتًتا باثسرتت ث بتتتاباثحرتت  بتًكيتتاب ذتتًربصتتحربإتمتترباثس ب ةتت  باثفتتابمتتاةف  بااتاب 

تإباتتت باثفش/يتتت خب ستتت بيش غتتتا.بإمتتتاب بتتتت  ببتتت ثكب  تتت ببةتتت بُأ تتتالب /جتتت  باثف م تتت  ىبكتتتي ب تبيب صتتتح  ب
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اثسر ث ب ًربت اياباثساا  ربالبأ ا بث مبة بأا/ابةت باثس ب ةت  ب ذت رباث سيتلبةحتلباثساا  تر،بإ  ابت اب
(.ب2108)ةحستتتت ت،بربإامفاكتتتت ابت ايبتتتتاب تتتت بمب  تتتتمب تتتتاا بانخ/تتتت  باث يستتتترباثس ب ة تيتتتتربثف ايتتتتاباثساا  تتتت

ستت اباألكتت تأسي ربإاثس شيتت ربالصف تت ببإتباستتربستت لباثحتتابةتت بتجتت  باثف م تت  ببإاستتفج  ربثفبتتكباثسختت إلى
ذا باثرتتتبرببف ايتتتاباثساا  تتتر.بإثتتت ثكبت تتتابصزتتتعبت ايتتتاباثساا  تتتربتتتتاًببإةزتتتس ًن باثتتتاب سبيتتتربتلتتت ياب

 شيتترب تت رباتتات  باألس ستتاباتت بتحدتتي باث يستتربةدتتفسا ىب  تتا بنف يج تت بتتتابصتت ب باصتتاابا بإة تت ييابة
اا بةيتتربإاثس ب ة تيتتربثف ايتتاباثساا  تتر.بإستت لبأدتتف ا باث  كتتلبتتتاباثجزييتت  باثف ثيتتربث اكتتابةتت ب اتتمب

 تبكبااصاابا ىبب الباثف الب بابتإاتعباصااب بإان ا س  بتل ي ا.بببب
 دوافع تعديل تقرير مراقب الحدابات 2-1

 ;Salehi, 2007)يتاخباثت  ابإةزتس ًن بثب ايتابةت باالنف ت تا .باذبت تا بت ايتاباثساا  تربتتاًبب
Baskerville, et al., 2010)(0) ربت اياباثساا  ربب ض اباثشسلا،ب(Standardized) اباث  اةلب كب

إاثش تجترب ت بست  بت تمباثسدتفخاةي بثل ي ترب سبيتربب(،Expectation Gap)(ب2)اثسدت  ربث/جت  باثف م ت  
ىبكيتتلب ربت ايتتاباثساا  تتربب اضتت اباثف بيتتاخبالبيتت تاب خبميستترباثساا  تتربإنل م تت بإاثحتتاإتباثسباةتتربث تت 

ا بةيتتتربثبسدتتتفخاةي ب ذتتتًربإ ي تتتربإ تتت ااب سبيتتترباثساا  تتتربإإ ي تتتربإكتتتاإتبإ تإاببةاام تتتاباثحدتتت    ب
ا تتاباثسدتفثساي بتتتاباثذتتا ر.ب  اضت تربثتت ثكبتف ايتاباثساا  تتربب ضتت ابإااتاب بإن  يترباثسختت إاباثفتابت ب

اثح ثابالبأ ا ب خبة ب ة  ب ذًربا اا ا بإ تثرباثساا  ربإ ي/يربت صلبةاامتاباثحدت    بالستفشف   تاب
(Humphrey, et   al., 2009بإي زابة بتبكباثسذ كلب.)إ  تبمر ببثاخباثسدفخاةي ب ذًرباثس/ت ايمب

 ,Fadzly and Ahmad)اثخ صترب  سبيترباثساا  تربإةدتف خباثفًكيتاباثت خبأ اةتابةاامتاباثحدت    ب
2004; Church, et al., 2008)بإتًكيتًاابثت ثك،بيتاخبرصتاإرب رب تزً اب  يتًاابةت بتجت  باثف م ت  ىب.

ثتاباث رت ببتتابة ت يياباثساا  تربذا باثرتبر،ب(ىبيا تعباPerformance Gapإتحايتًاابتجت  باألتا ب)

                                                 
(1)

ٌّزاععخ إٌّطٝ، رمزيز ِزالت اٌؾظبثبد عٍةٝ ِغّٛعةخ وبٍِةخ ِةٓ اٌمةٛامُ اٌّبٌيةخ غاد األغةزا  يمصد اٌجبؽش ثزمزيز ا 

 ( ٚاٌذٜ يزضّٓ اٌفمزاد اٌزبٌيخ:711اٌعبِخ فٝ ضٛء ِعيبر اٌّزاععخ اٌّصزٜ رلُ )

 اٌفمزح االفززبؽيخ. -

 فمزح ِظئٌٛيخ اإلدارح عٓ اٌمٛامُ اٌّبٌيخ. -

 فمزح ِظئٌٛيخ ِزالت اٌؾظبثبد. -

  فمزح اٌزأٜ.  -

 فمزح اٌّزطٍجبد اإلٌشاِيخ األخزٜ.  -
(2)

: اٌفزق ثيٓ ِب يزٛلة  اٌّظةزمدِْٛ اٌؾصةٛي عٍيةٗ ِةٓ ِزالجةٝ اٌؾظةبثبد، ٚثةيٓ ِةب يمدِةٗ ِزالجةٝ يقصذ ثفجىح التىقعبد 

 فغٛح اٌزٛلعبد ىٌٝ عشميٓ ّٚ٘ب:  Porter (1993)اٌؾظبثبد ثبٌفعً. ٚصٕف 

ٚ٘ةةٝ اٌفةةةزق ثةةيٓ ِةةةب يزٛلةة  اٌّظةةةزمدِْٛ اٌؾصةةٛي عٍيةةةٗ ِةةٓ لجةةةً ِزالجةةةٝ  (:Reasonable Gapفجووىح القعقىل وووخ   -أ

 اٌؾظبثبد، ٚثيٓ ِب يّىٓ أْ يمدِٗ ِزالجٝ اٌؾظبثبد ثؼىً ِعمٛي. 

Performanceفجىح األداء   -ة  Gap:)  ٗاٌفزق ثيٓ ِب يّىٓ أْ يمدِٗ ِزالجٝ اٌؾظبثبد ثؼىً ِعمةٛي، ٚثةيٓ يمدِة ٝ٘ٚ

 Deficient Performance)( فغةةٛح اٌمصةةٛر فةةٝ األداء 1ِزالجةةٝ اٌؾظةةبثبد ثبٌفعةةً. ٚيّىةةٓ رمظةةيُ فغةةٛح األداء ىٌةةٝ: )

Gap)( ٚ ،2( فغٛح اٌمصٛر فٝ اٌّعبييز )Deficient Standards Gap.) 
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(،بإ رب كابباايلباثحتابةت بتبتكبDeficient Standards Gapتيس بُأ الب /ج  باث ر ببتاباثس  ييا)
اث/ج  بيات  ب سزيتابةت باث ضت قبإاثذت/ تيرب ذتًربت ايتاباثساا  تر،ب بتاب ربتفزتس بة ت يياباثساا  تربةت ب

 ذًرب اسيربإضاإب بااتر قب  باثس ب ة  باثخ صترب  ثسشذتً بيبز بةااماباثحد    بإيحاتبةد  ثي تاب
 ;Porter, et al., 2012a)ةحلباثساا  ر،بإاألة بباث  ةرباثفابإا  فاب اش  بتش/يت  بث سبيترباثساا  ترب

2012b)ب.ب
يتتاخبرصتتاإرب ربت ايتتاباثساا  تتربنسلتتابإةخفرتتابإالبأ اتتاباالصفبتتت  ببتتي ببإ بتتابصتت يٍابرصتتاى

يفختت بصتت/رباث س ةيتتر،بإي بتتلبذثتتكبةتت بةب ةفتتابإ اسيفتتابثبسدتتفخاةي ببكيتتلكتت ال باثساا  تترباثسخفب/تترىب
،ب  اضت تربثت ثكبتتارباثف ايتاب(Asare and Wright, 2012)اثس شيتي ب تًة بباث سيتلبةحتلباثساا  ترب

 بالبيفبيمبةعببي تربا تااتباثف ت بياباثس ثيترباثح ثيتربإاثفتابأذت ب  باثف  يتابإاثسزيتابةت بب ض اباثح ثاب ص 
 ,.McAllister and Bell, 2011; Dennis et al)األكا  باثذخريربإت اتبااترت ك  باث صت/يرب

إ صيتتًاا،ب ذتت/تباألاةتترباثس ثيتترب تت ب ثيتتابةتت باثسذتت كلباثفتتابت ا تتاب سبيتترباثساا  تتربإةشفج تت بب،(2019
اثش تت ياىبكيتتلبتذتتلبت ايتتابةاامتتاباثحدتت    بتتتابتتت تيابانتت ابا بة اتتا ب خرتت صب خبةختت إابةحفسبتتر،ب

 (and FÜLÖP, 2015; Lennox ŞCORDO,1999(إماب باثذا رب باباالستفسااببتتاباثسدتف  لب
ا ا باثسدفخاة رب  بمب  مب اا بانخ/  باث يسرباثس ب ة تيتربثف ايتاباثساا  تربإإت ث  ابإتابض  بذثكب

 IAASB, 2015; Porter) زاإب بت ايبا.بإيسا بتبخي ب امبتإاتعبتغييابت اياباثساا  ربتاباثف ثا ب
et al., 2012a)بب.ب

اثذخرتير،بإااترت ك  ببتغيياببي تربا تااتباثف ت بياباثس ثيتربةسثبتربتتا بةزيتابةت باثف  يتابإاألكات   -
 اث ص/ير.

 تب يرباكفي    بإب    ب صح  باثسر ث ،بإاثحابة بتج  باثف م   بماباألةا ر.ب -
اي ت باثث ربتابت اياباثساا  رب     باألاة  باثس ثيرباثفابإا  تباث ايابة باثذا   بتاباألإنرب -

باألصيا .بب
ةتت ب ستت   بب صتت  بُأذتتالب  نً تت ب  يتتًاابت ايتتاباثساا  تتربإةحفتت ا بةستت بستت  باثتتاب رببويخُلااص الباحااث

تجتت  باثف م تت  ب ذتت ي   بتجتت  باثس   ثيتتربإتجتت  باألتا ىبكيتتلبأ/ف تتابت ايتتاباثساا  تتربث  تت تبرثيتتربةش ستت رب
أدفليعبةت بصبث ت بةاامتاباثحدت    با تبخبةدتفخاةاباث ت ايمباثس ثيترب ل ي ترب سيتلباثساا  تر،بإإ ي ترب

خاةر،بإذثتتتكبنفيجتتتربالستتتفخااةابثغتتترب  ةتتتربإة كتتتا بث صتتتفبنذتت إا،بإإ ي تتتربا تتتاا ا باثساا  تتترباثسدتتتف
إ ي تتربإكتتاإتب سبيتترباثساا  تترب س ًةتت ،بتإرب ربيفلتتا بذثتتكباثتتابإ ي تترب سبيتترباثساا  تتربإاثفتتابتخفبتتفب
بىةتت ب سيتتلباثتتابرصتتا.بإثتت ثكبيتت ثابةدتتفخاةاباث تت ايمباثس ثيتترباافس ًةتت بةحتتاإًتاببف ايتتاباثساا  تتربإةحفتت ا ب

 اتمبست لبب(.بإب ثفت ثابأسات باث ت  ب تًرب كتاGray, et al., 2011ا تتاب)ألن تمب بتابتباأترب تابتإربماب
بتزيي بتبكباث/ج  با با  ت باثشظاب ر ب بتإبيربتيس بتراب باثسشظس  باثس شيربة بة  ييابإاصاابا .ب
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إإ ستت اًلبأساتت باث تت  ب  تتا بإ تت تبصتتبلبكتت  ب اسيتتربت ايتتاباثساا  تتر،بثستت بيتت تا بةتت بة ب ةتت  بةتت ب
ح  باثسر ث بتاباتخت ذباث ايتابةت باث تاابا بت ً ت بالكفي  ت  ب تٍلبةتش م.بإبت ثا مبةت بتًن  بةد  ا ب ص

ذثك،بإتابضت  بةت بست  بت  ي تابةت بانف ت تا بثف ايتاباثساا  ترب ذتاباباثحت ثا،بإست ًي بثفب يترباكفي  ت  ب
 تتتتا بب(IAASB-PCAOB-FRCاثسدتتتتفخاةي باثس ب ة تيتتتترىبمتتتتاةتباث ايتتتتابةتتتت باثسشظستتتت  باثس شيتتتترب)

ة تت تبا بت   تت باث ايتتابةتت بااصتتاابا باثس شيتترب تت رباتتات  باألس ستتاباتت بتحدتتي باياتتلبإةحفتت خبت ايتتاب
ىبب تتالبت زيتتزباث يستترباا بةيتتربإاثس ب ة تيتتربثبف ايتتابإايتت ت بت ياتتتاب  ثشدتت ربثسدتتفخاةيا،بإذثتتكباثساا  تتر

ت اابإ ي رباالصفبلبتتابب  بإاي باي ت بإتش يعباثس ب ة  باثفابيفزسش  باثف ايا،بإت تيابة ب ة  
ا تتاا ا باثساا  تترباثفتتابا فستتاب بي تت بةاامتتاباثحدتت    ،بإاثفتتابمتتابتخفبتتفبت ً تت باصتتفبلبإ ي تترباث سيتتلب

إاثحتتتابةش تتت بمتتتابباألةاتتت ر.بإستتت لبأ تتتا بب(0)ةحتتتلباثساا  تتتر،بإذثتتتكبب تتتالبتخ/تتتيابتجتتت  باثس ب ةتتت  
،بإ ت ثكبااصتاابا باألصتاخباثسشت  ا ب(IAS: 701اث  كلبتتاباثجزييترباثف ثيتربة يت بباثساا  ترباثتاإثاب)

ثتتا،بإاثتت خب س   تتاب صتت  بةاام تتُ باثحدتت    بةبزةتت رب  اترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربتتتابت تتا ب
 ةدف بربضس بت اياباثساا  رباثدش خ.بب

 فقرة أمؽر السراجعة األساسية: الشذأة والسفهؽم والسحتؽى والسردود  2-2
ا بة بِم لباث ايابة باثسشظس  باثس شيرب  رباتات  باألس ستابةعببااأرباألث/يربصاب بةح إال ب اي

تلتت يابةحفتت خبت ايتتاباثساا  تتربتتتابةح إثتتربثبحتتابةتت باالنف تت تا باثفتتابُإ  تتتبثف ايتتاباثساا  تترب رتت بتاب
اثسجبتتتتاباأل بتتتتابثساا  تتتتاباثحدتتتت    ببإاثرتتتت تبب تتتت NEP-705) )اثف بياأتتتترب تتتت رب اس تتتت  بااصتتتتااب

  شتت ار بب2116تتتاب تت  ببHaut Conseil des Commissaires aux Comptes)ب(اث/اندتتا
""Justifications of Assessments (JOA)بإبس  تابات ابااصتااببأ ت  ب"تبريار التقييسااتب،"

ةااماباثحد    ب  اتر قب  بت اياا بثا أاباث/شابتتاباث ت ايمباثس ثيتربةحتلباثساا  تر،بإاثفتابةت بتتًن  ب
 تزتتلبثبستتفشف    باثفتتابت صتتلباثي تت بإاتت ب رتتاتبتش/يتت ببةدتت  ا باثسدتتفخاةي بتتتاباث صتت  باثتتابت تتم

  ستت  باثساا  تتر.بإمتتابمتتا باثس يتت بب تتا بابتتت تا بيف تتي ب بتتاباثساا تتعب صتت ا بتتتاباال ف تت ببإاتت ب رتتاتب
(بضتتاإب بت تتاأمباثف/دتتياا باثسبيستتربثتتا خبةاامتتاباثحدتت    ب0اثف ايتتاب تت بت تتا بت ايتتاباثف ييستت  بإاتتا ب)

ثساا  ربإاثفابة بتًن  بةد  ا باثسدفخاةي بتاباثحر  ب بابت مب تزل،ب ذًرباث  ايمباثس ثيربةحلبا
(ب3(بإ ربا  باث/ ا بالبتحلبةحلبت ا باثا خبتابك ثرباصتاابباثساا تعبب خبة تا ب إباالةفشت  ب شتا،ب)2)

إتفحاتبةحف ي  بتبكباث/ ا بتابض  باألكا  باثس شيربإاا اا ا باثفتابن/ت ا باثساا تعب اشت  بتش/يت ب سبيترب
(بإتات  ب  ألة بباث  ةرباث ابت ب  ث  ايمباثس ثيرب فبكباثفابتات  ب  صفي ببإتل ي باثدي س  ب4ثساا  ر،ب)ا

بإاثف اياا باثسح س يرباث  ةر.بب
                                                 

(1)
ىٌٝ اٌفزق ثيٓ اٌّعٍِٛبد اٌزٝ يؾزبعٙب ِظزمدِٛ اٌمةٛامُ اٌّبٌيةخ ٚثةيٓ اٌّعٍِٛةبد اٌّزبؽةخ ٌٙةُ ِةٓ مبد فجىح القعلىرؼيز  

 خًلي ىفصبؽبد اٌؼزوخ ٚرمزيز ِزالت اٌؾظبثبد ثؼأٔٙب.  
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(بFinancial Reporting Councilإتتابات اباثرتاتبمت  بة  تاباثف ايتاباثست ثاب  ثسسبكترباثسفحتا ب)
  شت ار ب"ت ايتابب2103تتاب ت  بب(ISA UK and Ireland 700) ًتصت  بت تاأب ب بتاباثس يت بب

 Risks)مخاطر التحريفات الجؽهرية اثساا عباثسدف لب باباث  ايمباثس ثير"بإاث خبيفلباباثف اياب ت  ب
of Material Misstatement-RMM)،إبس  تتابذثتتكباثف تتايلبيف تتي ب بتتابةاام تتاباثحدتت    بب

اثف اياب  بةخ إاباثفحاي/  باثج اايربذا باثفًاياب باباسفااتيجيرباثساا  رىبة بصتب بت تاأمبإصتفب
بثبسخ إابذا باثفًاياب بابتخلي بإتش/ي ب سبيرباثساا  ربة بكيلباألاسيرباثشد يربإنل  باثساا  ر.بب

(بAS: 3101(بتتتاباث الأت  باثسفحتتا بت تاأًببثبس يت ب)PCAOBبب)إتتابذا باثدتي  ب أًزتت ،باصتاا
مااؽر السراجعااة ،بإبس  تتاباتت اباثف تتايلبيبفتتز بةاام تتُ باثحدتت    ب زتتاإب بااترتت قب تت ب 2107تتتاب تت  ب
األماؽر التاى تعهار إاثفتاب ات ت باثس يت بب ًن ت  ب"ب(Critical Audit Matters - CAM)بالحرجاة

ها أو مطلااؽت تؽراايلها إلااى لجشااة السراجعااة، وتاارتب  بالحدااابات أثشاااع عسليااة السراجعااة وتااػ تؽراايل
ااا لسراقااب الحدااابات  عااراا لكؽ هااا تاارتب   واإلفراااحات الجؽهريااة بااالقؽااػ الساليااة، وتسااال تحااد اا  ارا

اااا معقااادة ماااؼ قبلاااه"  (با ف تتت با بتحايتتتاب0إي ضتتت باثذتتتالببمتتتمب)بباألحكاااام الذخراااية أو تتطلاااب أحكاما
 ب(.PCAOB(بتابض  باثس ي بباثر تبب  ب)CAM رباثحا رب)إااتر قب  ب ة بباثساا 

،ب(0)2105تتاب ت  بب(IAS: 701)إ باباثر ياباثاإثا،بإبسجاتبصاإببة يت بباثساا  ترباثتاإثاببمتمب
تتتاباثتتاإ باثفتتابت شتتتبتل يتت بب-،ب صتت  بةاام تتُ باثحدتت    ب2106إاثتت خبأدتتاخبتل ي تتابةشتت بن  أتترب تت  ب

تتابت تا بب(Key Audit Matters-KAM)ةبزةي ب  اتر قب  ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربب-اثس ي ب
  ترباثفتابةدف بربضس بت اياباثساا  رباثدش خ،بب البت زيزبميسرباالتر  بإاثذ/ تيرب ذًرب  س  باثساا

تتمبتش/يتت ا ،بإاثفتتابيتتاخبةاامتتاباثحدتت    ب ربث تت ب اسيتترب  ثغتربةتت بإ  تتربنظتتا بإتتتابضتت  بكاستتاباثس شتتاب
ل   بتاب ن ت  ببأمؽر السراجعة األساسية بي  .بإتابض  با اباثس ي ببُت الب اك   -"تلاغ األماؽر التاى شل
السالياة، وهاى بعان ماؼ  أهسية بالغاة عشاد مراجعتاه للقاؽااػ -بحدب الحكػ السهشى لسراقب الحدابات

ب.(IAS: 701, 8)باألمؽر التى يتعيؼ على مراقب الحدابات إبقغها للسدئؽليؼ عؼ الحؽكسة"
  

 

                                                 
 (1)

 IAS: 701, "Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor´s Report" 
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 CAM)(: اعتبارات تحديد واإلفراح عؼ أمؽر السراجعة الحرجة )1شكل )

 (PCAOB Release No. 2017-001, p14اٌّصدر )

اث  اةتلباثكسيتربإاثش  يتربأولهساا: إيا رباثحامب باب ةابة ي ب ًنابا  بتتابضت  ب  تاي ب س ستيي ،ب
ثا يهساا: اثفابت اابإ ي رباث شرابإإاناباثشد ابإةاخبتتًايا ب بتابةرت ث باثسدتفخاةي باثسخفب/تي ،بإ

لب بتاباثج انتاباثر  ب  باثفابت ا ابةااماباثحد    ب اش  بتش/ي با اا ا باثساا  ر.بإاابب ثكبتذتفس
اثفابتفلباباافس ًة ب  يًاابة بةااماباثحد    ب شابمي ةاببفخلتي بإتش/يت ب سبيترباثساا  تر،بإتكت ربذا ب

بصبرب ًخبة باألة بباثف ثير ب

 أِٛر رُ اٌزٛاصً ثؼأٔٙب أٚ ِطٍٛة رٛصيٍٙب ٌٍغٕخ

 اٌّزاععخ

 و

رزرجظ ثبٌؾظبثبد ٚاإلفصبؽبد اٌٙبِخ اٌٛاردح ثبٌمٛامُ 

 اٌّبٌيخ 

 و

ب ػمصيخ أٚ رّضً رؾديًب أٚ رزطٍت ًِ ب  أؽىب ًِ أؽىب

 ِعمدح ِٓ اٌّزاع 

ال رعد ِٓ أِٛر 

 اٌّزاععخ اٌؾزعخ 

 أِٛر اٌّزاععخ

 اٌؾزعخ

رضّيٓ رمزيز اٌّزاععخ 

ِب يؼيز ىٌٝ عدَ ٚعٛد 

 أِٛر اٌّزاععخ اٌؾزعخ 

اإلفصبػ عٓ أِٛر 

اٌّزاععخ اٌؾزعخ 

 ثزمزيز اٌّزاععخ 

عنذ تحذيذ أمىس العىامل التً تأخز فً االعتجبس 

 القشاجعخ الحشجخ، تشقل:

 رمييُ اٌّزاع  ٌّمبطز اٌزؾزيفبد اٌغٛ٘زيخ..1

األؽىبَ إٌّٙيخ ٌٍّزاع  ٚاٌزةٝ رةزرجظ ثأؽىةبَ .2

ٚرمديزاد ٘بِخ ٌةددارح ثّةب فيٙةب ؽةبالد عةدَ 

 اٌزأود.

طجيعخ ٚرٛليذ اٌّعبًِلد غيز اٌعبديخ ٚؽغةُ .3

اٌغٙةةد اٌّجةةذٚي ٌٍزؾمةةك ِٕٙةةب ٚاصةةدار أؽىةةبَ 

 .ثؼأٔٙب

األؽىةةةةةبَ اٌؼمصةةةةةيخ ٌٍّزاعةةةةة  غاد اٌصةةةةةٍخ .4

ثةةةاعزاءاد اٌّزاععةةةخ اًٌلسِةةةخ ٌدراطةةةخ رٍةةةه 

األِةةٛر، أٚ رميةةيُ ِةةب أطةةفزد عٕةةٗ ىعةةزاءاد 

 اٌّزاععخ. 

طجيعخ ِٚةدٜ اٌغٙةد اٌّطٍةٛة ٌدراطةخ ٚرميةيُ .5

رٍه األِٛر، طٛاء وبٔةذ ِٙةبراد أٚ ِعةبر  

 ِزمصصخ أٚ اطزؼبراد ٚخجزاد خبرعيخ.

      زرجطخ ثزٍه األِٛر.طجيعخ أدٌخ اٌّزاععخ اٌّ.6

متطلجبد اإلفصبح عن أمىس القشاجعوخ الحشجوخ، 

 تشقل:

 رؾديد أِٛر اٌّزاععخ اٌؾزعخ. .1

رؾديةةد اٌعٛاِةةةً اٌّظةةةججخ العزجةةةبر األِةةةز ِةةةٓ .2

 األِٛر اٌؾزعخ. 

ٚصف ويف رّذ اٌّزاععخ ألِةٛر اٌّزاععةخ .3

 اٌؾزعخ. 

األػبرح ىٌةٝ اٌؾظةبثبد ٚاإلفصةبؽبد اٌةٛاردح .4

ثةبٌمٛامُ اٌّبٌيةخ  غاد اٌصةةٍخ ثةأِٛر اٌّزاععةةخ 

 اٌؾزعخ. 

ل 
ام

عى
ال
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اثحدتتت    بإااترتتت ك  باألكثتتتابت اًضتتت بثسختتت إاباثفحاي/تتت  باثج اايتتتر،ب إباثفتتتابتفلبتتتاب كاتتت  ب -
 ة شيرب  اايربة بم لبةااماباثحد    .ب

ثحد    بإاث ش صاباثفابت ا ابصت  ب  بةت بم تلبةاامتاباثحدت    ب اشت  بتخلتي بإتش/يت ب سبيتربا -
اثساا  ر،بإتدف  ابت ايلبصلرباثساا  ترىباةت ب دت اب تا بتت اتاب تثترباا ت  بةبيسترب ذتًن  ،ب إب

  د ابض فبرثي  باثام  رب بي  .بب
 تلبااتاب ،ب ست بتتابذثتكباثف تاياا باث ش صاباث ابت ب  ث  ايمباثس ثيربإتفزس ب كات  بتخرتيربةت بم -

 اثسح س يربإاثفابتمبتحاياا ب باب ن  بذا ب ا بتًكابةات/ع.ب
 األكاا بإاثس  ةب باثس سرباثفابكااتبصب بتفا باثساا  ر.بب -

"االتراال ماع السدائؽليؼ (ب  شت ارب261إتابذا باثدتي  ب أًزت ىبتشت إ بة يت بباثساا  ترباثسرتاخب)
(بةشتا،ب ةثبتربثت  اباألةت بباثفتابيف تي ب00تاباث/ ا ب)بسؽضؽعات السراجعة"عؼ الحؽكسة فيسا يتعلق ب

ا ب  تت بثبسدتت  ثي ب تت باثح  ستتر،بإاتتاب ةتت ببمتتابُتذتتالب  نً تت ب  يتتًاابةستت بيتتفمبااترتت قب شتتاب / تتا ب ةتت بب
باثساا  رباألس سير،بإةش   

اصفي بب إبتغيياباثدي س  باثسح س يرباث  ةربإاثفابث  ب إبمتابأات ربث ت بتتًاياب بتاباث ت ايمباثس ثيترب -
 ثبذا ر.ب

اثفًاياباثسف متعب بتاباث ت ايمباثس ثيتربةت ب أتابةخت إاب  اايتر،بةثتل باثسل ث ت  باث زت ييرباثح ثيتر،ب -
 إاثفابتفلبابااتر قب ش  ب  ث  ايمباثس ثيربثبذا ر.

جرب  ب سبيرباثساا  ربس ا بتمبت ايب  بب اسلرباثذا رب  بال،بإاثفابث  بتًايابا  باثفد ي  باثش ت -
  باباث  ايمباثس ثيربثبذا ر.

كتت ال ب تتا باثفًكتتاباث  ةتترباثسف ب تترب ًكتتاا بإ تتاإلبة يشتتر،بإاثفتتابتزيتتاباثذتتكبتتتابمتتاب باثذتتا رب -
  باباالسفسااببتاباثسدف  ل.ب

ةش/تات ب إبةجفس تربتتًايًاابا ًةت ب بتاباث ت ايمباثس ثيترب إببك ال باثخبلبةعبااتاب بإاثفتابأات ربث ت  -
  بابت ايابةااماباثحد    .ب

ك ال باثفحاي/  ب ياباثسرححر،بإاثفتاباكفذت/تبصتب ب سبيترباثساا  تربإاثفتابب  بااتاب ب تا ب -
  اسيف  بس ا بةش/ات ب إبةجفس رباذاب ضي/تباثابتحاي/  ب صاخب  ثشد ربثب  ايمباثس ثيرب ال.ب

(ب)االترتتت  بةتتتعباثسدتتت  ثي ب تتت بIAS: 260)الب كثتتتابت/رتتتيًببتشتتت إ بة يتتت بباثساا  تتترباثتتتاإثابإبذتتت
 بب رب  انابأسا باثف اصلب ذًربةتعباثسدت  ثي ب ت باثح  ستر،بإاتابذات ت بُتذتالباألستابب(0)اثح  سر(

                                                 
بأسا باثا   بب(0) بثبسد  ثي ب  باثح  سر بة باثف/ صيلب ذًرباثج اناباثفابيف ي ب بابةااماباثحد    با ب    ثسزيا

 (ب  ش ارب"االتر  بةعباثسد  ثي ب  باثح  سر".ب261(ب س ي بباثساا  رباثاإثاببممب)2ح ببممب)ثبسب
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اثفتتتاب بتتتاب س ستتت  بيتتتفمباصفيتتت بب  تتتاب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيرباثفتتتابيف تتتي بااترتتت قب ش تتت ببف ايتتتاب
بساا  ر،بإاا باث

،بإةتتاخبةبيسف تت بثظتتاإلبإإ ي تترب ستتلباثذتتا ر،بإةتتاخبتتت اتابسي ستت  بالدياسااات السحاساابية -
ةح س يرببايبربة   ثربتك رب كثابت يا بثبذا ر،بإان ا س  بتغيياباثدي س  باثسح ست يرباث  يسترب إب

 ت شابسي س  ب ايا ب باباث ش تباث ابت ب  ث  ايمباثس ثير.

إةتت باتتاباثظتتاإلبإاث سبيتت  بإاألكتتاا باثفتتابتدتتفا ابميتت  بااتاب ب  ستتلب، التقااديرات السحاساابية -
 اثف اياا باثسح س يرب إبت ايب  ،بإةاخبة   ثيربااتفااض  باثفاببشيتب بي  بتبكباثف اياا .ب

إتف بتت ب ستتاخباثذتت/ تيربإاثحيتت تبإاالتدتت  ب ذتتًربااترتت قب تت باث شتت تباإلفراااح بااالقؽااػ الساليااة،  -
 تت ث  ايمباثس ثيتتر،بإةش تت  باثف تتاياا باثسح ستت ير،باال فتتاالب تت اياات،بإاالستتفساابير،بباث  ةتتربإاثج اايتتر

 إاثف  يز  بإاألة بباث  بضر.

،بإتذتسلباثفتًاياباثسحفستلبثبسخت إاباثج اايتربإكت ال ب تا باثفًكتاب بتاببشت تباألمؽر ذات العققاة -
إ ش صتتاباث تت ايمباثس ثيتتر،بةثتتلباثتتا  إخباث زتت ييرباثفتتابثتتمبيتتفمباث/رتتلبتي تت ،بإتتتمبااترتت قب ش تت ب
 تت ث  ايمباثس ثيتتر.بإةتتاخبتتتًااباث تت ايمباثس ثيتتربثبذتتا رب  ث سبيتت  ب يتتاباثسفكتتاب ،بإاتتلبتتتمبااترتت قب

بدف برب  بال.ببب ش  ب ر ب بة

 بابضاإب ب ربأ تا بةاامتاباثحدت    بتتابت ايتا بإصتً/ بثكتلب ةتابةت ب(بIAS: 701إ كاباثس ي بب)
ب ة بباثساا  رباألس سير،بإيذسلبا اباث صفبة بيبا ب

 اثد ابإبا با ف  بباألةاباثس   ببة باألة بباث  ةرب شاباتس  ب سبيرباثساا  ر. -
 ألةابب اسلربةااماباثحد    .اثكي/يرباثفابتمبب  باثف  ةلبةعبا -
األتتتت ب باثتتتاباثحدتتت    بإااترتتت ك  باثتتت ابت ب تتت ث  ايمباثس ثيتتتربإتكتتت ربذا بصتتتبرب تتتًة بباثساا  تتترب -

 األس سير.ب
إثفجشتتاباث/ تتتمباثختتت إوبثجتت اابإإ ي تتتربت تتتا ب ةتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربةتت بم تتتلبةدتتتفخاةاباث تتت ايمب
اثس ثيتترىبأجتتاب ربأذتتيابةاامتتاباثحدتت    بتتتابت ايتتا باثتتاب رب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربتتتمبتحايتتاا بتتتاب

 سبيتترببضت  باثحاتتمباثس شتتابثساامتتاباثحدت    ،بإ ربتش إثتتابث تت  باألةتت ببأاتت ربتتابستتي  بتخلتتي بإتش/يتت 
 أًز ب ربتجشاباث/ تمباثخت إوببويعتقد الباحثاثساا  ربإ نابث بأ ا بب ًأ بتشًي بةدف ًبب ذًربتبكباألة ب.ب

ثسزس ربت ا ب ة بباثساا  رباألس سيربأدفبز بة بةاام اباثحد    بضاإب ب ربأذياإابصتااًكرباثتاب رب
ا  ترباثفتابتتمبتش/يت ا ب بتاباث ي ست  بتبكباث/ ا بت تا بة ب ةت  ب كثتابت/رتيًبب ذتًرب  تابا تاا ا باثساب

إااترتتت ك  باثتتت ابت ب تتت ث  ايمباثس ثيتتتر،بإاثفتتتابيتتتاخبةاامتتتاباثحدتتت    ب اسيف تتت بإتً تتت بثحاستتتاباثس شتتتا،بإ رب
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ةحرتتبربإنفيجتتربتل يتت باتت  باا تتاا ا بإ يااتت ىبستت لبأ/رتت ب ش تت بةاامتتاباثحدتت    بةتت بصتتب بب أتتاب
باث/شاباثسح يابإاثسفزس ب / ا باثا خ.بب

،بت تاب تزت بثب  كتلبةت بصتب بمردود اإلفرااح عاؼ أماؽر السراجعاة األساساية،بإبخر صبإ صيًاا
(ب تت ربIAS: 701)باثس يتت بصتتاإببباستتف اا بإتحبيتتلبااصتتاابا بإاثس تت يياباثس شيتتربذا باثرتتبر،ب ر

(بCommunicative and Informative value)ب(0)ب تالبتحدتي باث يسترباا بةيتربإاثس ب ة تيتتر
.بإث ثكبتارباثف الب باباثف    بإاثسش تعباثسف م ربنفيجربااتر قب  ب ة بباثساا  تربثف اياباثساا  ر

بمفاهيػ  عرياة أراحات السراال ،تدفشاباثابأولهسا: األس سيربأا ربتابض  بإ  فابنظابةخفب/في ،ب
كيلبُيشظاباثابت تا ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب بتاب ن ت بةرتاببةاستلبثبحرت  ب بتابة ب ةت  ب ذتًرب

جب سبيتترباثساا  تترىبإب ثفتت ثابت تتابتسثتتلب كتتاببتتاايلبتخ/تتياب تتا بتس اتتلباثس ب ةتت  ببتتي باثستتاا  ي بنفتت ي
إةدفخاةاباث  ايمباثس ثيرب)تخ/يابتج  باثس ب ة  (،بإة بامَّبتحدي باث يسترباا بةيتربثبف ت بياباثس ثيترب

تفكيااار الشقااادى   عرياااة التدتتتفشاباثتتتابة/تتت ايمببوثا يهساااا: رتت/رب  ةتتتربإت ايتتتاباثساا  تتترب رتتت/ربص صتتتر.ب
إبس  تتابذثتتكبأتتًتابااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب شفيجتتربثسس بستتربةاامتتاباثحدتت    بألكاتت  ب

 اش  بتش/ي ب سبيرباثساا  ر،بإة بامَّبتست باثسف متعب ربب(0)(Professional Skepticismاثذكباثس شاب)
يجتتتربثجتتت ت باألكاتتت  باثس شيتتتربذا بأاتتت ربثتتت ثكبااترتتت قبتتتتًايًااباأج بًيتتت ب بتتتاب تتت ت ب سبيتتترباثساا  تتترب شف

باثربر.ب

ىبيفح تتت باثفتتتًاياباثسشذتتت تبثبسحفتتت خباثس ب ةتتت تابثف ايتتتاب عرياااة أراااحات السراااال إاستتتفش ًتابثس/تتت ايمب
اثساا  رباذاب  ربث  اباثسحف خبتًايًاابتابستب يباثسدتفخاةي باثس شيتي ب تًة بباث سيتلبةحتلباثساا  تر.باذب
تفسثلبةش تعبااتر قب  ب ة بباثساا  ترباألس ستيربتتاباثسدت  ا ب بتاباث صت  باثتابت تمب تزتلبثب شت تب

ايمباثس ثيتتربإاثفتتابمتتابأغ/تتلب ش تت بةدتتفخاةاباث تت ايمباثس ثيتتر،ب إبثتتيابثتتاي مباث تتاب بإاث ش صتتاباث  ةتترب تت ث  ب
اثك تيرب بابت س  بإاثف الب بابت   ت  باامفر تأرب باب تا باثذا ربإةا زات باثست ثا.ب  اضت تربثت ثكب

ثتاب اسيتربت تابت ا ب ة بباثساا  رباألس سيربة ب ة  باض تيرب ذًربنل  ب سبيرباثساا  تربإاألةت بباألك
اثفتابإا  تتتبةاامتاباثحدتت    ب اشت  بتش/يتت ب سبيترباثساا  تتر،بإةت بتتتمباتخت ذ بةتت با تاا ا ب ذتتًن  ب رتت ب ب
تسا باثسدفخاةي بة باثف الب بابةحاتا باثتا خباثس شتابثساامتاباثحدت    .ب  اضت تربثت ثكبأدتفليعب

اثيتتابت تتا ب ةتت بباثساا  تترببةدتتفخاةُ باث تت ايمباثس ثيتترباث صتت  باثتتابت تتمب تزتتلبةتت بصتتب بة  بنتتربةتت بتذتتيا
                                                 

(1)
لجٛ اٌؾظبثبد فٝ رٛصيٍٗ ِٚب يدروٗ ٚيفّٙٗ ِظزمدِٝ فٝ ؽبٌخ ٚعٛد ارظبق ثيٓ ِب يزغت ِزا، الق قخ اإلعالم خرزؾمك  

فٝ ؽبٌخ ىدران اٌّظزمدِيٓ ٌّٕفعخ اٌّعٍِٛبد اٌّمدِخ ثزمزيز اٌّزاععخ  الق قخ القعلىمبت خ،رمزيز اٌّزاععخ. وّب رزؾمك 

(Mock et al., 2013)  . 

(
1
)
ٔٗ "عمٍيخ ِزظبمٍخ ٚرمييُ أزمبدٜ ألدٌخ عٍٝ أ الشك القهنً(، عزفذ اٌّعبييز إٌّٙيخ 4، ؽ: 2117ٔمًًل عٓ )سيزْٛ،  

اٌّزاععخ"، ٚ٘ٛ يزطٍت اطزفظبًرا ِظزًّزا ثمصٛؽ ِب ىغا وبٔذ اٌّعٍِٛبد ٚاألدٌخ اٌزٝ رُ اٌؾصٛي عٍيٙب رؼيز ىٌٝ 

 رؾزيفبد عٛ٘زيخ ٔبرغخ عٓ األخطبء أٚ اٌغغ"
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األس ستتيرب  ثشدتت ربثبذتتا   باثسخفب/تتربستت ا بتشفستتابثتتش/اباثرتتش  رب إب  نتتتبتف تتعبمل  تت  بةخفب/تتر.ب ستت ب
(بسف تابة ب ة  بتسا بةدفخاةابKAM ربت ا ب)بFÜLÖP, and  ŞCORDO (2015)ياخب ًببة ب

ال،بكيتلبتا تزبات  باث/ تا ب بتاب ةت ببباث  ايمباثس ثيربة بتحايابة باذاب  نتباترت ك  بااتاب بةفحيتز ب  
بة يشربيف ي ب ربتك ربمابك ا ب باباافس  ب ك ابة بم لباتاب باثذا ر.ببب

تتابةجسب ت بثفذتياباثتابايت ت بب(Experimental)بالدراسات التجربيةإتابا اباثراتب    بنف يجب
اتبايباثسدفثساي بإاثس اضي بثسش/ ربااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس سير.باذب كتاباثت  اب بتابايت ت ب
ا تترباثسدتتفثساي باثسحفتتاتي بتتتابا تتاا ا باثساا  تترباثفتتابأ تت  بب تت باثساا تتع،بإ تت ثكباثسحفتت خباثس ب ةتت تاب

بستتت بأذتتياباثتتتابايتتت ت باث يستترباا بةيتتتربثف ايتتتاب(،بإبKAM/CAMثف ايتتاباثساا  تتتربتتتاب تتتلبإ تتت تبت تتا ب)
.ب(e.g. Christensen et al., 2015; Köler et al., 2020)اثساا  ربتاب لباثف اأب باثجايا ب

(ب بتابKAMإبخر صباث ي رباثسراير،بت اب ت بباث  اباثابإ  تبتًايابثبسحف خباثس ب ةت تابث/ تا ب)
(.ب ست ب2109،بإ بتابمتاابا بةتش بااليفست رب أًزت ب)نت يجا،ب(2107ماابا باالسفثس ببتاباألست مب)،،ب

 باباي ت باتبايباثسدفثساي بث يسرب سبيرباثساا  ربإةرااميرببMoroney et al. (2020) كا بتباسرب
ةاامتتاباثحدتت    بتتتاب تتلبااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربإبرتت/ربص صتترباذابتستتتباثساا  تترب

ب(.بBig 4ا تاباثساا  رباثك اخب)ب اسلربةشذً بةاا  ربالبتشفسابثس

ت تاب تت ببب،نف يجبةف  يشرباثابكٍابةت ( Empiricalالدراسات التجريبية )إ بابص يٍاب صا،ب   ا ب
(بإكجتتمباثفتتااإ بتتتابستت  بKAMاثتت  اباثتتابإ تت تب بمتترباأج بيتترب  اايتترببتتي بااترتت قب تت بت تتا ب)

 .Trpeska et al.بإت ستتتبتباستترب(Altawalbeh and Alhajaya, 2019)األإبا باثس ثيترب
(بإذثتتكبثستت بث تت بةتت بتتتًايابKAM اسيتتربااترتت ك  بااضتت تيرببف ايتتاباثساا  تتر،بإةش تت بت تتا ب)ب(2017)

 بتاب اسيترببSneller et al. (2016) بتابمتاابا بةتش بااليفست ربتتاباث شت يباثفج بيتر.بإ كتا بتباسترب
تتتتابستتتي  بت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربباثس ب ةتتت  باثخ صتتترببفكش ث  يتتت باثس ب ةتتت  بإاثس/َرتتت ب ش تتت 

ب  ثشد ربثبسدفثساي .ب

إتتتاباثس  بتتلبثتتمبأاتتت بثدتت  باثستت  باث/اندتتتاب خببتبت تتلبتجتت  بااترتت قب تتت بت تتا بت ايتتاباثف ييستتت  ب
(JOA)ب(Bédard et al., 2014; ; Sirois et al., 2018)إ ت ثكبثتمبأات باشت يب خبتتًاياب بتابب

 باثس ثيتتربتتتتاباثسسبكتتترباثسفحتتتا ب تتاا بااترتتت قب تتت بت تتتا بةختتت إاببتبت تتلباثسدتتتفثساي بتتتتابستتت  باألإبا
.ب ست ب تت ب ب(Lennox et al., 2019; Gutierrez et al., 2018)(بRMMاثفحاي/  باثج اايرب)

(بKAMاثتابانخ/ت  باثسحفت خباثس ب ةت تابث/ تا ب)بBoonyanet and Promsen (2018)تباسترب
يتتلب  تتا ب تثتتربةحتتاإت ب ذتتًرباث بمتترببتتي بااترتت قب تت ب  ثشدتت ربثدتت  باألإبا باثس ثيتترباثفيبنتتاخىبك
ب ة بباثساا  رباألس سيربإ س  بباألس م.بب
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ااتتتاباصف تت بب اسيتتربإت  تت  بااترتت قب تت بإت شتتتبةجس  تترب صتتاخبةتت باثاباستت  باتج ًاتت ب حثًيتت ب صتتاب
 قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتير،بإذثتتكبةتت بصتتب بتباستتربإاصف تت بب اتتاباثتتزا بةاام تتاباثحدتت    ب  اترتت

 بتتتتابمتتتتاابا بإت   تتتت  بااتاب بذا باثرتتتتبرب جتتتت ت باثف تتتت بياباثس ثيتتتتربإاث يستتتتربب ةتتت بباثساا  تتتترباألس ستتتتير
اثسبيستتربثبس ب ةتت  .بإت شتتتبتبتتكباثسجس  تتربةتت باثاباستت  بةتتاصلباثاباستت  باثسياانيتتربإتحبيتتلباثسحفتت خب

ت ث  ابةت بتبتكباثاباست  ب تت ببثب  ايمباثس ثير.بإ   ا بتبكباثاباس  بنف يجبةف  يشرباثابكٍابة ب أًز ىب
اثتتاب ربااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربمتتاب تخباثتتابايتت ت ب تت ت باثف تت بياباثس ثيتترىبإ  تتابتتتًاياب
ذثكبتابانخ/  بميسرباالسفح  م  ب ياباث  تأربإة  ببربت م   باثسحببيي باثس ثيي بإاثحابة بةس بس  ب

 .Dennis et al.ب ست ب كتا بتباسترب(Li et al., 2018; Reid et al., 2019)اتاب باألببت قب
 بتتتتاب ربااترتتتت ك  باثتتتت ابت ببف ايتتتتابةاامتتتتاباثحدتتتت    ب ذتتتتًرباثف تتتتاياا باثس  تتتتا بث تتتت بميستتتتربب(2019)

ة ب ة تيرب ك اباذابة بتمبة  بنف  ببش/اباثس ب ة  بإاثس/َر ب ش  بب اسلربااتاب ،بإذثكبا ست اًلبثس/ت ايمب
بنظايربةرااميرباثسراب.ب

إتتتاباثس  بتتلب تتت ب بنفتت يجبةجس  تترب صتتاخبةتت باثاباستت  باثتتاب تتا بإ تت تب خبتتتًاياب تتاا بااثتتزا بب
(ب بتتتاب تتت ت باثف تتت بياباثس ثيتتتر،بةش تتت ب بتتتابستتت يلباثسثتتت  ،بتباستتتربKAMبفزتتتسي بت ايتتتاباثساا  تتتربت تتتا ب)

(Gutierrez et al. (2018إاثفتتاب تتت ب بنف يج تت باثتتاب ربااترتت قب تت بت تتا بةختت إاباثفحاي/تت  بب
(بثتتمبأاتت بثتتابتتتًايابة شتت خب بتتاباالستتفح  م  ب س يتت لبثجتت ت باثف تت بياباثس ثيتتربإذثتتكبRMMثج اايتترب)ا

كتي بت صتب باثتاببBédard et al. (2019 ت ثفل ي ب بتاب يشتربةت باثذتا   باانجبيزيتر.بإ يتابذثتكب)
(بإاالستتتفح  م  باالصفي بيتتتربإذثتتتكبJOA تتتا بإ تتت تب بمتتترببتتتي بااترتتت قب تتت بت تتتا بت ايتتتاباثف ييستتت  ب)

 Almulla and Bradbury  ثفل ي تترب بتتاب يشتتربةتت باثذتتا   باث/اندتتير.بإب ثسثتتلب كتتا بتباستترب
 بابذثكب  سفخاا ب يشربة باثذا   باثشي ايبناأر،بكيتلب تت ب باثشفت يجباثتاب تا بإ ت تب خبب(2019)

ب(.بKAMاثساا  رباألس سيرب)تغيابتاب  ت باثف  بياباثس ثيرب اا بااتر قب  بت ا ب ة بب

(ب  ثشدت ربKAMةست بست  ،باثتاب ربةش/ تربااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب)بويخُلص الباحاث
ثسدفخاةاباثف  بياباثس ثيترب ت ربةحت بباافست  باث ايتابةت باثاباست  .باذب رباث تالباألس ستابةت بتلت ياب

ستت بأ تتا بث تت ال باثسدتتفخاةي ،بإبرتت ب بُتساتت بت ايتتاباثساا  تترباتت بتحدتتي باث يستترباا بةيتتربإاثس ب ة تيتتربث
ة بتب يرباكفي  ت ت مبإتزتي بتجت  باثف م ت  بمتاببااةات ر.بإبت ثا مبةست ب كاتتابنفت يجباثاباست  باثفجابيترب
 ذًرباي ت باتبايباثسدفخاةي بثسش/ ربااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس سير،باالب رباثاباس  باثفجاي يرب

ف  يشرباثابكابة .بإة تاببذثتكبات بكاااترباثف تاأب باثفتاب تصبتتب بتابت ايتابإاثسياانيرب    بنف يج  بة
اثساا  تتر،بإب ثفتت ثابتتتاربان ا ستت ت  ب بتتابستتب يبةدتتفخاةاباث تت ايمباثس ثيتتربمتتابأدتتفغا بإمفًتت ب إتت  .بإمتتاب
يا عباثف  ي بتاباثشف يجباثتابتاضتيرباثفذتغيلباثزايتابثبس ب ةت  ،باذبيتاخباثت  اب رباثف ستعبتتاباثف ت بياب
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اثس ثيربإ ت ثكبت ت بياباثساا  ترباثسل ثتربأرت ك  س بةخت إاباثفذتغيلباثزايتابثبس ب ةت  بإب ثفت ثابتتشخ/اب
 ختتتبلب-ةش/ تتترباثس ب ةتتت  ب  ثشدتتت ربثسدتتتفخاةي  ،بإذثتتتكبكيتتتلبأجتتتاب  بتتتابةدتتتفخاةاباثف تتت بياباثس ثيتتترب

مب يتتتتابصتتتت  بربتتتتتاباثف  ةتتتتلبةتتتتعبتبتتتتكباثس ب ةتتتت  بثكتتتت ن ب-اثسحببيتتتتي باثستتتت ثيي بإاثسدتتتتفثساباثس سدتتتتا
بةفخرريي .

ةت بتحبيتلباثاباست  باثدت   رباثتاب ربة ظس ت بت شتتبةشظت بب صتح  باثسرت ث بب خُلص الباحاثكس ب
تابةح إثربثف ايابةش تعبإ اإخبااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس ستير،بتإرباث حتلبتيست بإبا بذثتك.باذب

بأولهساا:  بإ  فتابنظتا،بأ ف اباث  كلب ربةش/ ربااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس ستيربتفح ت بتتابضت
اذاب  ربث  ابااتر قبتتًايًاابا ًةت ب بتابةفخت خباث تاابا بةت ب صتح  باثسرت ث باثس شيتي ب تًة بباث سيتلب

اذابتاتتتاب بتتاباتت ابااترتت قبتتتًايًااب  ااًيتت بتتتابستتب  ي  بإت   تت  بةاامتتاببوثا يهسااا:ةحتتلباثساا  تتر،ب
إتتابضت  بإ  ترباثشظتاباثث نيتربإاثفتابت اتاباثحد    ،ب رت ب ب ت باثتابايت ت ب ت ت ب سبيترباثساا  تر.ب

ةشظت ببةاامتاباثحدت    .بتفح تت بةش/ تربااترت قب تت ب ةت بباثساا  ترباألس ستتيرباذاب ت ربات ابااترتت قب
اثذتتتكباثس شتتتا.ببنف ً تتت بثسس بستتتربةاامتتتاباثحدتتت    ب كاتتت  بإترتتتات  بة شيتتتربةبيستتتربتدتتتفشاباثتتتابة/تتت ايم

(ب بتتتاب710ا ستتت  باصتتتااببة يتتت بباثساا  تتترباثتتتاإثاب)إب ثفتتت ثابأ تتتا باث  كتتتلبتتتتاباث/ا يتتترباثف ثيتتتربان 
بةاام اباثحد    ب ن/د مبإإ ي رب كا ة مباثس شيربذا باثربر.ببب

 اإلفراح عؼ أمؽر السراجعة األساسية مؼ مشعؽر مراقب الحدابات 2-3
أاتت رباصتتاابباثس تت يياباثس شيتتربثبساا  تترب إباتصتت  بت تتاأب ب بي تت بب تتالبتلتت ياب سبيتترباثساا  تتترب

يسف  باثسز تر،بإبر ب بُتسا بة باي ت ب  ت ب سبيرباثساا  ربتابةااكب  باثسخفب/ترببااأتربةت بإتحدي بم
م تت  باثفكبيتتف،بإةتتاإًباببفخلتتي بإتش/يتت با اا ات تت باثتتاب ربتشف تتاب  صتتااببت ايتتابةاا  تتربُيب تتاباكفي  تت  ب

ثس شيتربب تالبايت ت بةدفخاةيا.باذبتك رباسفج  ربةاام اباثحد    بثبف اأب باثفابتلتا ب بتاباثس ت ييابا
ا تتتترب صتتتتح  باثسرتتتت ث بتيستتتت بأ اة نتتتتابةتتتت بصتتتتاة  بة شيتتتتر.بإتكتتتت رباستتتتفج  ربةاامتتتتاباثحدتتتت    بثفبتتتتكب
اثف تتاأب بةتت بصتتب بتغييتتا بثفذتتايبرباا تتاا ا بإاألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترباثفتتابيفختت ا بإاتت ب رتتاتب

بإت  ثيرب سبيرباثساا  ر.با ااتبإتش/ي بإاثف اياب  ب  س  باثساا  رب ر ب بتش اابتاباي ت ب /   

إتابا ابباث اب ب باباسفغب باثس ابتباثسف كرب ًتزلبص ب بةساشر.بةفاعة عسلية السراجعةباذبت اا
ة باثاباس  ب اابااتر قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب بتاب ت ت  بإتكت ثيفباثراتبتش إثتبةجس  رب

 سبيرباثساا  ربإت ميتباصااببت اياباثساا  ر،بإثمبترلبتبكباثاباس  باثابنف يجبة  ا ب ذًرباث بمرب
بيش س .بت ث  اب ت بباثاب تا بإ ت تب خبتتًاياب ذتًرباثتزا بةاام تاباثحدت    ب  اترت قب ت بت تا ب ةت بب

ب- إبة بت  ابذثكبة بت اا بتفلباباتر ك  باض تيربة بم لبةاام تاباثحدت    ب–اا  رباألس سيرباثس
 ,.Reid et al., 2019; Bédard et al., 2019; Gutierrez et al) بتاب ت ت  باثساا  ترب
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2018; Almulla and Bradbury, 2019)بإة تابامبتتابذثتكب رباثتزا بةاامتاباثحدت    ب ت ثف اياب.
ثساا  ترباألس ستيربالبأ شتابمي ةتاببفل يت با تاا ا بةاا  ترباضت تيربتزيتاب ت بةت ب ت ربأل  تاب  ب ة ببا

بم لبذثك،بإ ربت ا ب ة بباثساا  رباألس سيربة بااباالب تثربثف اي ب  س  بةاام اباثحد    .بب

تابكي ب كا بتباست  ب صتاخب بتابإ ت تبايت ت بةبح  تربتتاب ت ت  باثساا  تربنفيجتربااترت قب ت ب
(،بإ  ا بتبكباثزي ت ب ر ب بةبح  ربتابةشذآ باثساا  ربLi et al.,2019ثساا  رباألس سيرب) ة ببا

(.بإة تابامبتتابذثتك،ب ربااثتزا ب  اترت قبWei et al., 2017(ب)Non-Big 4 firmsاألمتلبكجًست ب)
إاألكثابةت ب،ببلب(0)  ب ة بباثساا  رباألس سيربيات  ببزي ت باثج ابإاث متباثس  إ بتاب سبيرباثساا  ر

(بالبيفلبتابا تاا ا بةاا  ترباضت تيرىبKAMذثكبإتاب لباالتفاا ب ًربااثفزا ب  اترت قب ت بت تا ب)
االب ربتتتت  ببةاامتتتاباثحدتتت    ب  ثسدتتت  ثيرباث  ن نيتتترب تتت بةتتت بيتتتفمبااترتتت قب شتتتاىبستتتي تخباثتتتابايتتت ت ب

اثحدتتت    بثسختتت إاباثسختتت إاباثسرتتت ك ربث سبيتتترباثساا  تتتر،بإةتتت باتتتمَّبايتتت ت باكفستتت ال بت تتتا بةاام تتتاب
(،بإيفاتتتاب بتتابةتت بستت  بايتت ت بتكتت ثيفب سبيتترب2108ىبةحستت ت،بWei et al., 2017اثف  ضتتاب)

اثساا  ربإبر/ربص صربتاباث/فاا باألإثابثفل ي باالصاابا باثس شيرباثجايا ،بإب ثف ثابتس باثزاإبخب
ب ربأر كابذثكباي ت بتاب ت   باثساا  ر.

(ب بتتابتكتتت ثيفبIAS:701)ا ببفل يتت بة يتتت بباثساا  تترباثتتتاإثاب ربان ا ستت  بااثتتتزببويعتقااد الباحاااث
إ ت   ب سبيرباثساا  ربمابالبتظ ابتاباث/فاا باألإثابثفل يت باثس يت بىبتست بيتزا بةاام ت باثحدت    بتتاب
ةاكبتتتربتباستتترب ي/يتتتربتل ي تتتابإااثفتتتزا ب سفلب  تتتتابتإرب ربأاتتت ربثتتت ثكبتتتتًاياب تتت ااخب بتتتابكجتتتمباثج تتتاب

اا  تتتر.ب  اضتتت تربثتتت ثكبتستتت ب يتتتاباثسشل تتتاب ربنجتتتابتغييتتتًااب  ااًيتتت بتتتتاب ت تتت  باثس تتت إ بتتتتاب سبيتتترباثس
اثساا  ر،بإص صرب نابتاب ثيتٍابةت باثحت ال بتفحتاتبات ت  باثساا  تربة تاًة بإم تلباث تا بتتابتش/يت ب  ست  ب

بب.اثساا  رب  باث/فا باثح ثير

(1)فعالية عسلية السراجعةإ بابص يٍابرصا،بت ااب
اث اب ب بابتح ي باألااالباثسشذت ت بةت ب سبيترب 

اثساا  تتر،بإاثفتتابتفسثتتلبتتتابمتتاب بةاامتتاباثحدتت    ب بتتاباكفذتت لباثفحاي/تت  باثج اايتتربإاتختت ذبترتتات  ب

                                                 
(1)

فٝ وبفخ ِزاؽً عٍّيخ اٌّزاععةخ، فعٍةٝ طةجيً يزطٍت اإلفصبػ عٓ أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ سيبدح اٌغٙد ٚاٌٛلذ اٌّجذٚي  

اٌّضبي: يؾزبط فزيك اٌّزاععخ ىٌٝ ىعزاء ِشيةد ِةٓ إٌّبلؼةبد ٚعٍظةبد اٌعصةف اٌةذٕ٘ٝ ثؼةأْ األِةٛر اٌزةٝ يزعةيٓ اإلفصةبػ 

 عٕٙب ضّٓ فمزح أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ، وّب يزطٍت األِز ِشيد ِٓ اٌٛلذ إلعزاء ِٕبلؼبد ثيٓ فزيك اٌّزاععخ ِٓ ٔبؽيةخ

 ٚاٌّظئٌٛيٓ عٓ اٌؾٛوّخ ٌٚغبْ اٌّزاععخ ِٓ ٔبؽيخ أخزٜ. 

 
(1)

اٌعديةد ِةٓ اٌّرػةزاد يّىةٓ ِةٓ خًلٌٙةب ليةبص فعبٌيةخ عٍّيةخ  (Mizrahi and Ness-Weisman, 2007)ٔمةًلً عةٓ:  

 ( ٚيؼًّ أرثعخ أثعبد ٚ٘ٝ:Santiso, 2006اٌّزاععخ ِٕٚٙب، اٌّرػز اٌذٜ لدِٗ )ٍ

 اطزمًلي اٌّزاععيٓ.  -

 ِصداليخ ٔزبمظ اٌّزاععخ. -

 رٛليذ اصدار اٌزمزيز. -

 رٕفيذ رٛصيبد اٌّزاععخ. -
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إتتابات اباثرتاتبتش إثتتبةجس  ترببة شيربةبيسرب ذًن  ،ب ر ب بٌتسا بة بايت ت ب ت ت ب سبيترباثساا  تر.
 ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترببةحتتاإت بةتت باثاباستت  ب اتتابااترتت قب تت 

ثساام اباثحد    .باذب ربااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس سيربأا ربنفيجربثسس بسربةااماباثحدت    ب
(.بإتتابضت  بذثتكىبُأحفستلب ربأات ربIAASB, 2015 كا  باثذكباثس شاب اش  بتش/ي ب سبيترباثساا  ترب)

 اتاببAsbahr and Ruhnke (2019) ااًي ب باب سبيرباثساا  ربذات ت ،بإبتابابث  ابااتر قبتًايًااب 
بأولهساا:ااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس سيرب بتاب كات  بإت تاياا بةاام تاباثحدت    ب ًكتابإتاي في ،ب

(بضتتاإب باثفا يتتزب بتتاباألةتت ببإاث زتت أ باث  ةتتربإإ ب  تت بثبسدتت  ثي بKAMيفلبتتابااترتت قب تت بت تتا ب)
ربإاصفي بب  ًز بةش  بث تر قب شابضس بت اياباثساا  ر،بإي تخبذثكب لاي رب يابة  تتا ب  باثح  س

يف ي ب بتابةاام تاباثحدت    بااترت قب ت ببوثا يهسا:ثسزيابة باثفا يزب بابةخ إاب سبيرباثساا  ر.ب
/فتا ب رب س   با ف  بباألةابا  بإإ ي ربا اا ا باثساا  رباثسدفخاةربثبفح  بةشا،بإب ثفت ثابتست باثس

ي   بةااماباثحد    ب  ًااباضت تًي ىبإذثتكبص ًتت بةت باثف تا بثبسدت  ثربص صترباذابتتمباكفذت لب صلت  ب
بتات  ببفبكباألة ببإثمبيفمبااتر قب ش  .ب

إب ثا مبةس بس  باات ب باثيابة بة تابا ،بإاثفتابتتابضت ي  بيف متعب ربي ت  بةاام ت باثحدت    ب  تًااب
قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربإةت بتتمباتخت ذ بةت با تاا ا ب ذتًن  ىباالب رب ك ابنفيجرباثزاة مب  اتر 

اثاباس  باثسحاإت باثفاب  ايتبتابا اباثرات،ب    بنف يج  بثفذياباثابصبلبذثكبتس ًة .ببااأتًربةت ب
إاثفابتش إثتب اتابااترت ك  بااضت تيرباثفتابتتفمبةت بم تلبااتاب ب بتاب كات  ببGriffin (2014)تباسرب

 تاباثحدتت    ،بكيتتلبت صتبتبنفتت يجباثاباستترباثتاب ربااترتت قبااضتت تابةت بم تتلبااتاب ب خرتت صبةاام
 Moral)اثف تتتاياا باثسح ستتت يربإ تتتا باثفًكتتتاباثسرتتت كابث تتت ،بيتتت تابثساام تتتاباثحدتتت    بة تتتابب صبمتتتاب

license)بب.اثج اايربإ ا باثسل ث رببف ايلباث  ايمباثس ثيرباألصل  بث    ب

 عرياااة السباارر األ ققاااى إ تتاباثشظتتتاباثس شيتترب بتتاببAsbahr and Ruhnke (2019)إمتتاب كتتااب
(Moral License Theory)كتتتي بت صتتتبتبنفتتت يجبتباستتتف س باثفجابيتتترباثتتتاب تتتا بإ تتت تب خبتتتتًايابب

ث ترتت قب تت باثف تتاياا باثسح ستت يرب ًكتتاب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاباألكاتت  باثس شيتتربذا باثرتتبرب
بف يتتتيمبةتتتاخبة   ثيتتتربتبتتتكباثف تتتاياا .ببتتتلبإاألكثتتتابةتتت بذثتتتكب  تتتابةف ستتت بميستتترباثفدتتت ي  باثفتتتابيف تتتي ب

ثسح ستت يربةتت بإ تتابنظتتابةاامتتاباثحدتت    بتتتاب تتلبااترتت قب تت بت تتا ب ةتت ببا اا اتت ب بتتاباثف تتاياا با
 Ratzinger-Sakal andاثساا  رباألس سيرب ملبةشابتاب لب ا بااتر قب ش  .ب س ب    بتباسرب

Theis (2019)بشفيجربةس ابرب ذًرب ا بإ  تب خبتًايابث تر قب  ب ة بباثساا  رباألس ستيرب بتابب
 ذًربت ييمباضسحب باثذ ا ،بإبابباث  كث ربذثتكب تًربتزتسي بت ايتاباثساا  تربب كا  بةاام اباثحد    

(بي تابرثيربثساام اباثحد    بثبات  ب  ب ن/د مب ة  باثلالباثث ثل.بإ ربةاام اباثحد    بKAMت ا ب)
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 بتتاباستتف ااتبث  تت  باثف تتاياا باثسح ستت يرباثس اةتتربةتت باث سيتتلبتإربت تتايل،بإ ثستت بتتتمبااتتت ب بثبغستت  ب
اثستتبا بال تتااتبتبتتكباثف تتاياا ،بة/فاضتتي بتتتابذثتتكب ربااترتت قب سث  تتربث/تتتبالنف تت  بةدتتفخاةاباث تت ايمب

باثس ثير.ب

مفاااهيػ إيف/تت بذثتتكب رتت ب بضتتسشيربةتتعبةتت ب كاتتتابنفتت يجبةجس  تترب صتتاخبةتت باثاباستت  ،باستتفشا باثتتاب
ذتًربانخ/تت  بإمتاةتب تثتربنظايتتربإتجابيترب ب(1)(Decision Affect Theory عرياة تاأثير القاارار)

اثسد  ثيرباث  ن نيربثساام اباثحد    بتابك ثتربااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستير.بتست بإ تابنظتاب
 بتاب رباثسدتفخاةي بيتاب  رببKachelmeier et al. (2017)ةدفخاةُ باث  ايمباثس ثير،ب كا بتباسرب

ذتتًرباألصلتت  باثسح ستت يربانخ/تت  بةدتتف خباثفًكيتتاباثس شتتابإ تت ثكبانخ/تت  بةدتت  ثيربةاامتتاباثحدتت    ب 
(،بإبتاببCAM ياباثسافذ/رباذابابت لتب  ث ش صاباثس/ر ب ش  بضس بت تا ب ةت بباثساا  ترباثحا ترب)

(بSubjectivity(بت تتتا بثبسدتتتفخاةي بتحتتت ياب ذتتتًرباثف  يتتتابإاثُحكسيتتترب)CAMاث تتت كث ربذثتتتك،ب تتتًربت تتتا ب)
أ ف تاباثسدتفخاة رب ربةاام تاباثحدت    ب ذًرباث ش صاباثس/ر ب ش  ب / ا ب ة بباثساا  رباثحا تر.باذب

 كثاب /   بإةرااميرباذاب  نتباألصل  باثسافذ/ربمتابتتمبااترت قب ش ت ب ًكتاب ةت بباثساا  ترباثحا تر.ب
(بيتتتاب  ربانخ/تتت  بةدتتت  ثيربةاامتتتابJurorsكستتت ب كتتتا بتباستتت  ب صتتتاخب بتتتاب رباثسحب/تتتي /باث زتتت  ب)

(،بإة تتابامبتتتابCAMابتتتمبااترتت قب ش تت ب / تتا ب)اثحدتت    ب ذتتًرباألصلتت  باثج اايتترب يتتاباثسافذتت/رباذ
ذثكب نتاب ت ربةت باثدت لباثفش ت ببفبتكباألصلت  بةت بم تلبةدتفخاةاباث ت ايمباثس ثيتر،بإذثتكبنظتًاابال ف ت بامب

(ب سث  تتربة تتتاا بتخ يايتتربيف تتي ب ربت صتت ب  تتي باال ف تت ببةتت بم تتلبCAMااترتت ك  بااضتت تيرب / تتا ب)
ب(.Brasel et al., 2016; Brown et al., 2015اثسدفخاةي ب)

"مراجعاااة قيااااس القيساااة (ب  شتتت ارب545إتتتتاباث متتتتبن/دتتتا،بإتتتتابضتتت  بة يتتت بباثساا  تتترباثسرتتتاخب)
،بأاتت رباترت قبةاام تتاباثحدتت    ب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتتربتتتابك ثتتربإاكتتا بالعادلااة واإلفراااح عشهااا"

ت  ،بإذثكب شاة بأا رباش يباصفبلبتابميسرباثف اياا باثس/ر ب ش  بة بم تلبااتاب ب ت بميسف ت بةت ب
إ  ربنظابةااماباثحد    ،بإتابض  بة بم  ب جس ابإت ييسابة ب تثربثبفح ت ،بإ ربات  باالصتفبلبمتاب

ابض  باثحاتمباثس شتابثساامتاباثحدت    بإتتابضت  با ف ت با باألاسيترباثشدت يرب بتاب نتابُأذتالبُصشفبت
بيف ي ب بابةااماباثحد    بتابا  باثح ثرب ربأذيابث ثكبتابت ايتاباثساا  تر.ب تحايً/ ب  ااًي ،بإة بامَّ

ستتت يربا ستتت اًلب(،بإنظتتتًاابألرباثف تتتاياا باثسح 710إثكتتت بتتتتابضتتت  بةتتت بيفلب تتتابة يتتت بباثساا  تتترباثتتتاإثاب)
إت تتتتاياا باث يستتتترباث  تثتتتتربتحايتتتتًاابت تتتتاب سث  تتتترب كتتتتاب اتتتتمباثحدتتتت    باثفتتتتابُأحفستتتتلب ربُتذتتتتالب  نتتتتابةتتتت ب
ااتر ك  باث ابت ب / ا ب ة بباثساا  رباألس سيرىبكيلبتفلبابت اياا باث يسرباث  تثربةزيابة باألكا  ب

                                                 
(1)

(، فٝ ضٛء رٍه إٌظزيخ يىْٛ رد فعةً ِزمةذ اٌمةزار رغةبٖ األؽةداس اٌظةٍجيخ ألةً ؽةدح Gimbar et al., 2016ٔمًلً عٓ: ) 

 فٝ ؽبٌخ ٚعٛد ىػبراد رؾذيزيخ ِمدِخ.  
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 ب  ب اشت  بتش/يت با تاا ا باثساا  ترباثذخريربة بم لبااتاب ،بإيحفسلب ربي ا ابةاامتاباثحدت    بصت 
 ذًن  ىبت ابتفلباب كا ًة بة شيرب  اايربةت بم تلبةاامتاباثحدت    ب أًزت ،باةت ب دت اب تا بتت اتاب تثترب
اا تتت  بةبيستتترب ذتتتًن  ،ب إب دتتتابضتتت فبرثيتتت  باثام  تتترب بي تتت .بإثتتت ثكب صتتت  بااترتتت قب ش تتت ببف ايتتتاب

األس ستتير،بإب ثفتت ثاب صتت  بةتت باثس تتمبثشتت باصف تت ببباثساا  تتربتتت ابة  تتًاابةتت بصتتب بت تتا ب ةتت بباثساا  تتر
ان ا ستت  بااترتت قب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتتربتتتابستتي  بت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتابإ ي تترب

ب كا  بةاام اباثحد    بإت    ت مب ذًربةاا  ربتبكباثف اياا .بب

اثاباس  باثسحاإت باثدت ب بةس بس  ب اضاىباثاب ناب باباثا مبةس بت صبتباثياببويخُلص الباحث
 تتتا بنف يج تتت ،ب ذتتتًربانخ/تتت  بةدتتت  ثي  بةاام تتتاباثحدتتت    بنفيجتتتربث ترتتت قب تتت ب ةتتت بباثساا  تتترب
األس سيرببف اياباثساا  ر،بإ  ثكباتج ا مباصاابب كا  بة شيرب ملبتح/ًظ بإامب راتبت يتيمباثحدت    ب

ربت م تت  باث  كتتتلبإبرتت/ربص صتتربتتتتابإاث ش صتتاباثس/رتت ب ش تتت ب / تتا ب ةتت بباثساا  تتترباألس ستتيرىباالب 
اث/فتتاا باألإثتتابثفل يتت بةفلب تت  باثس يتت بباثجايتتابإنظتتًاابثفختت لبةاام تتاباثحدتت    بةتت بت  تت  بااترتت قب
 تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرىب ربيفجتتابةاام تت باثحدتت    بالتختت ذب كاتت  بإترتتات  بة شيتترب كثتتابتح/ًظتت ب

ا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتير،بإبرتت/ٍربص صتترباذابتجتت  باثحدتت    بإاث ش صتتاباثس/رتت ب ش تت بتتتابستتي  بت تت
ك نتبتف ب ببف اياا بةح س يربأذ ب  باثكثيتابةت ب تا باثفًكتابإتفلبتابةزيتابةت باألكات  باثذخرتيربةت ب

بم لباتاب باث سيلبةحلباثساا  ر.

ستت ا باثفتتابب- أًزتت ب تتًرب تتببإ  فتتاباثشظتتاباثدتت ب باألتتت ب باثي ستت بب عتقااد الباحااث  اضتت تربثتت ثك،ب
يف تتت ب بةتتتعباثتتتاإاتعباثاييدتتتيربب–ا باثتتتابة/تتت ايمبنظايتتتربتتتتًاياباث تتتاابب إنظايتتترباثس تتتابباألصبمتتتاباستتتفش

(بتحايتًاا،بكيتلب ربةت ب اتمب710ثراإبب إبت ايلبة  يياباثساا  تربا ست اًل،بإة يت بباثساا  ترباثتاإثاب)
تبكباثاإاتعبتحدي ب  ت ب سبيرباثساا  تربةت بصتب بتحدتي ب ت ت باألكات  بإاثفرتات  باثس شيتربثساام تاب

رباث بمتترببتتي بااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباثحدتت    .بإتتتابضتت  بةتت بستت  ب اضتتاىبيتتز مباث  كتتلب تتً
األس ستتيربإإ ي تترباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتتربثساام تتاباثحدتت    بةتت بيتتزا بأذتت ب  باثكثيتتابةتت باثغستت  ب

بإذثكبنظًاابثحااارباثس ض  .ببإتابض  بذثكبأسا باتف   باث/ا باألإ بثب حلب باباثشح باثف ثا 

(H1يااؤثر إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااد :) يرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة األساسااية
 بتقريره على حكسه وتررفه السهشى التذككى عشد مراجعته لتلغ التقديرات  

إنظًاابألربكامبةااماباثحد    بإتراتاباثس شاباثفذاكاب شتابةاا  ترباثف تاياا باثسح ست يربأذتفسلب
اب ب بابتد يف  ،بإميسرباثفد ي  باث ا  ترب بتاب با بت ييسابثساخبة   ثيربتبكباثف اياا ،بإاكفس  باصاب

با  باثف اياا ىبتس باثسشل ابت ديمباث/ا باألإ باثاباباربتاإ بتا يرب باباثشح باثف ثا ب
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(H1a) يؤثر إفرااح مراقاب الحداابات عاؼ تقاديرات القيساة العادلاة كأحاد أماؽر السراجعاة األساساية :
 ديرات    بتقريره على تقييسه لسدى معقؽلية تلغ التق

(H1b) يؤثر إفرااح مراقاب الحداابات عاؼ تقاديرات القيساة العادلاة كأحاد أماؽر السراجعاة األساساية :
 على احتسال ارراره على تدؽية تلغ التقديرات     بتقريره

(H1c) يؤثر إفرااح مراقاب الحداابات عاؼ تقاديرات القيساة العادلاة كأحاد أماؽر السراجعاة األساساية :
ببلتدؽيات الؽاجبة لتلغ التقديرات  بتقريره على قيسة ا

 Social)باالجتساعيااااة السعرفيااااة الشعريااااة مفاااااهيػاثتتتتاببإبتتت ثا مبةستتتت بستتتت  بااتتتتت ب باثيتتتتا،بإاستتتتفش ًتا

cognitive theory)يت ااببتاإب ببإات بةت باثدتب يباث/تاتخىب بتاباث ستلبإبي ترباثذخرتيرباثدس  ب،بت اا
إاثفرات  باثس شيربثسااماباثحد    بس لبتفًاابب.بإة بامَّبت ألكا  (0)(Bandura, 1986) باباألتا 

  ث ايابة باث  اةل،بةش  بة بيات  بب ي رباث سلبإ تاإلباث سيتلبةحتلباثساا  تر،ب فبتكباثفتابت اتابنت  ب
اثرتتتتش  ر،بإكجتتتتمبةشذتتتتً باث سيتتتتل،بإضتتتتغ اباث متتتتت،بإ تتتت ثكبضتتتتغ ابااتاب .بإاثتتتت  اباألصتتتتابيتتتتات  ب

إثتت ثكبأدتتف ا باث  كتتلب  تتابب.اثخ تتا بإاثفًايتلباثس شتتا  ثدتس  باثذخرتتيربثساامتتاباثحدتت    ،بإةش تت ب
ة بتبكباث  اةلبإاثفابيف معب ربأا ربث  بتًايابتاباث بمرببتي بااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب

ببإاألكا  بإاثفرات  باثس شيرباثفذاكيربثساام اباثحد    .ب

زتغ اب اشت  بتش/يت  بث سبيترباثساا  تر،بإتيس بيف ب بب ي رباث ستل،بي ا تابةاامتاباثحدت    باث ايتابةت باث
ةش تت بةتت بيتتات  ب ل ي تترباثس ستتربإتب تتربت  تتاا ب إبةتت بيتتات  ب  ث متتتبإاثفكب/تترباثسرتت ك ي بثفش/يتت ا بإ يااتت ب

بزااغؽط ةتت باثزتتغ ا.بإ كتتاب اتتمب تتتا  باتت  باثزتتغ ابإ كثااتت بتتتًايًااب بتتابةاامتتاباثحدتت    بةتت بأ تتالب
 ت  ب"ضتغ اب إباتبايبإ ت تبضتغ ابثبستفج  ربثا  ت  بإاثفابُت الب ًنب(Client Pressureالعسيل )

.بإإذاب ت رب(2)(DeZoort and Lord, 1997, P.47إت     باث سيل،بس ا ب  ربذثكبةش ستً  ب  بال"ب)
ةتتت باثسف متتتعب ربيتتت اابااترتتت قب تتت بت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيرب بتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترب
اثفذتتتاكيربثساام تتتاباثحدتتت    ب ذتتتًرباثفح تتت بةتتت بت تتتاياا باث يستتترباث  تثتتتر.بتسستتت بالبتتتتكبتيتتتاب أًزتتت ،ب رب

ربيف تتا بث تت بةاامتتاباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترب رتت/رب  ةتتربستت لبتفتتًااب  ثزتتغ اباثفتتابُأحفستتلب 
اثحد    بإا ب راتبتش/ي با اا ا باثساا  ر.باذب رباألكا  بإاثفرات  باثس شيربثسااماباثحد    بتاثرب

بتاب اااتابإتإات ا،بإة باثسحفسلب ربأا ربثزغ اباث سيلبان ا س  ب بابتبكباألااالبإاثاإاتع.ببب

                                                 
(1)

 Hussin et al., (2017)ٔمًلً عٓ:  
(2)

 Asbahr and Ruhnke (2019)ٔمًلً عٓ:  
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ةت بم تلب سيتلباثساا  ترىبتت تخباثتابإتابا اباثرات،ب كا بتباس  ب ايا ب بتاب ربايت ت باثزتغ اب
(،بe.g. Hatfield et al., 2011اثحابة بميسرباثفد ي  بإاثف اأب باثفابألب  ت بةاام تاباثحدت    ب)

 Koch and Salterio, 2017; Messier)إتج لبةاام اباثحد    ب كثابم  اًلبثألصلت  باثسح ست يرب
and Schmidt, 2018)التبريار الس.بإاستفش ًتابثتاإاتعب( شطقاىMotivated Reasoning)(3)،متابب

أدتتفخا بةاامتتاباثحدتت    باثغستت  بتتتاباثس تت يياباثسح ستت يربثف ايتتابإم تت  باثف تتاياا باثسح ستت يرباثس تت ث ب
 Hackenbrack and)تي تت بةتت بم تتلبااتاب ،ب ًكتتاب تتتا  باثف ايتتابث  تت  بضتتغ اب سيتتلباثساا  تترب

Nelson, 1996)ب  اضت تربثت ثكبمتابيفاتتاب بتتابايت ت بضتغ اباث سيتلبتح يتت بنت  بةت باثف اتت ببتتي ب.
 ااالب ٍلبةت بةاامتاباثحدت    بإاث سيتل،بإةت باتمَّبانخ/ت  ب ت ت باألكات  باثس شيتر،بكيتلبيفجتابةاام تُ ب

 Ratzinger-Sakal andاثحد    باثاباتخ ذب كا ًة بة شيرب ملبتذاًتا.بإتاباثس  بل،ب ت ب بتباسرب
Theis (2019)اثاب ربضغ اباث سيلبثمبأا بث ت ب خبتتًاياب بتاباألكات  بإاثفرتات  باثفذتاكيربذا بب

 Asbahr and Ruhnkeاثرتبرب ساا  ترباثف تاياا باثخ صترب  ضتسحب باثذت ا .ب ست ب تت ب بتباسترب
اثتاب تا بإ ت تب خب اتابت/ت  باببتي بااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربإضتغ اباث سيتتلبب(2019)

باألكا  بإاثفرات  باثس شير.ب باب

إ بتتاباثش تتيابةتت بإ  فتتاباثشظتتاباثدتت   في ،بستت ا باثفتتاب تتت ب باثتتابإ تت تبتتتًايابستتب اب بتتاب تت ت ب
األكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترب تتاا بايتت ت بضتتغ اباث سيتتل،ب إبتبتتكباثفتتاب تتت ب باثتتاب تتا بإ تت تب بمتترب

/ًظتتت بإتذتتتاًك بتتتتاب تتتلبإ تتت تبتإاتتتتعب تتتًربةاام تتتاباثحدتتت    بمتتتابأا نتتت رب كثتتتابتحب عتقاااد الباحاااثبيش ستتت .ب
إضغ ابة بم لبااتاب باات  باثفتًاياب بتاب كات ة مبإترتات ت مباثس شيتر.ب ست بأ ف تاباث  كتلب تًربإ ت تب

(،بإاث خبيبز بةاام اباثحدت    ب  اترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستير،ب710ة ي بباثساا  رباثاإثاب)
اثحتابةت باثزتتغ اباثفتابأحفستلب ربيف تا بث ت بإاتت بمتابأدت امبإي تزابةت بمتاب بةاامتتاباثحدت    ب بتاب

 راتبااتر قب  ب ة بباثساا  رباألكثابت  يًاابإاثفابأحفسلب ربتست بلبااتاب بضتغ ًإ ب ذتًن  .بإتتاب
ض  بذثكبيف معباث  كلب ربأا رباش يباصفبلبتابتًايابااتر قب  ب ةت بباثساا  ترباألس ستيرب بتاب

يربثساام اباثحد    ب  صفبلبةدف خباثزتغ اباثفتابأس بست  ب سيتلباألكا  بإاثفرات  باثس شيرباثفذاك
باثساا  ر.بإتابض  بذثكبأسا باتف   باث/ا باثث نابثب حلبثيا رب باباثشح باثف ثا بببب

(H2 ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :)
األساسية بتقريره على حكسه وتررفه السهشى التذككى عشد مراجعته لتلغ التقديرات باا تق  

 مدتؽى ضغؽط عسيله عليه  

                                                 
(3)

( فٝ طيبق عٍّيخ اٌّزاععخ، عٍٝ أٔٙب ليبَ ِزالت اٌؾظبثبد Motivated Reasoningيمصد ثدٚاف  اٌزجزيز إٌّطمٝ ) 

 ثبٌجؾش عٓ ٚرزعيؼ األدٌخ اٌزٝ ردعُ االطزٕزبعبد اٌّزغٛثخ. 
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(H2a)حااد أمااؽر السراجعااة :  ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأ
عسلياه  األساسية بتقريره على تقييسه لسدى معقؽلية تلاغ التقاديرات باا تق  مداتؽى ضاغؽط

 عليه    

(H2b) ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :
األساسية بتقرياره علاى احتساال اراراره علاى تداؽية تلاغ التقاديرات باا تق  مداتؽى ضاغؽط 

 عسيله عليه    

(H2c)ة :  ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعاا
األساسية بتقريره على قيسة التدؽيات الؽاجبة لتلغ التقديرات با تق  مدتؽى ضغؽط عسيله 

بعليه    

إ بابص يٍابرصا،بأا رباثحامباثس شابتاباثساا  ربنف ً  بثف/  لباثخ ا بإاثس اتربتابستي  بة ت يياب
 Heyrani)ةت  باثساا تعباثسح س ربإاثساا  رىبيف  ابترالبة شابيات  ب  صفي بب كتاباث تاايلباثسف كترب 

et al., 2016)كتابةحتاتا بستبةربب بارة مراقاب الحداابات،بإتتابضت  بذثتكب تت بباثت  اباثتاب رب 
(.بإإرب  نتتباث بمترببتي باثخ تا بMessier and Schmidt, 2018إتمترب كا ةتابإترتات تاباثس شيترب)

اخباثتت  اب رباثخ تتا ب كتتابإاألكاتت  باثفذتتاكيربثساام تتاباثحدتت    بثتتمبتكتت بة  تتا بتتتاباتجتت  بة تتي .باذبيتت
 Hussinكس ب كا بتباسرب (.al. et Vinten, 2005ةحاتا بةس بسربةاام اباثحد    بثبذكباثس شاب)

et al., (2017)بتتاب رباثف/  تتلببتتي باثخ تتا بإاثذتتكباثس شتتابيشتتفجب شتتابتتتًاياا باأج بيتترب شتتابت يتتيمبب 
بةاام اباثحد    بثسخ إاباثفحاي/  .ب

إتاباثس  بلبأ ف تابرصتاإرب تًربةاام تاباثحدت    باألمتلبص تا بأس بست ربتتًا بة شًيت ب رت ب ب ك تابةت ب
 ,Shaub and Lawrence, 2002; Fransson and Lindquist) يتاامبإيا نت اب كثتابتح/ًظت ب

،ب.بةستت بت تت باثتت  اباثتتاباث تت  ب تتًرباثخ تتا باثزايتتا بتشلتت خب بتتابت ايتتًاابثدتتبةرباألكاتت  باثس شيتتر(2010
كيتتلبأسيتتلبةاام تتاباثحدتت    باألكثتتابص تتا باثتتابتذتتغيلبتب تت يابثبس ب ةتت  بإةيتتلبالتختت ذبن/تتاباألكاتت  ب
إاثفرات  باثس شيرباثد   رىبنفيجربالت   بن/اباثخل بإاا اا ا باثسف  ربة بم ل.بإا بة ب ت ب باثياب

ربمتتابتحتتابةتتت ب رتت ب بضتتسشير،بكيتتلب كتتا باثشفتتت يجب بتتاب رباثث تترباثس/اإتتبGrenier, (2017)تباستترب
بةس بسربةااماباثحد    بث  اب  اناباثذكباثس شابإاث خبُأسثلب  ااب  ت باألكا  باثس شير.

ةستت بستت  ،باثتتاب ربص تتا بةاامتتاباثحدتت    ب كتتاب اتتمبستتس تا،بإاثفتتابمتتابتتت ااب  ااًيتت ببويخلااص الباحااث
ات  بإترتات  بة شيتر.ب باباتباكابثبفحاأ  بذا باثربرب  سبيرباثساا  ر،بإة بيفمباتخت ذ ب ذتًن  بةت ب ك

إنظتتًاابألرباث حتتلباثحتت ثابيف تتا بالاشتتي بةتت ب اتتمباثفحتتاأ  باثفتتابت ا تتابةاام تتاباثحدتت    بتتتاباألإنتترب
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األصيا ،بإاس  بااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس سير،بإةاا  ربت اياا باث يسرباث  تثر،بإاثفابيف تي ب رب
 تت بةتتت بنستت ذجباث يتت لباثسدتتتفخاةربةتت بِم تتتلبأسفبتتكبةاام تت باثحدتتت    بةتت باثخ تتتاا بةتت بأساتتش مبةتتت باثفح

ااتاب ،بإ تتت ابت يتتتيمبةتتتاخبة   ثيتتتربإةب ةتتتربااتفااضتتت  باثسدتتتفخاةربتتتتاباتتت اباثرتتتات.بإةتتت باتتتمَّبيف متتتعب
اث  كتتلب ربأاتت ربثخ تتا بةاامتتاباثحدتت    بتتتًايًااب  ااًيتت بتتتاباتت اباثرتتاتبإب ثفتت ثابأساتت باتتتف   باث/تتا ب

بببببباثث ثلبثب حلبثيا رب باباثشح باثف ثا ب
(H3 ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :)

األساساااية بتقرياااره علاااى حكساااه وترااارفه السهشاااى التذاااككى عشاااد مراجعتاااه لتلاااغ التقاااديرات 
 با تق  مدتؽى  برته  

(H3a) ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :
 األساسية بتقريره على تقييسه لسدى معقؽلية تلغ التقديرات با تق  مدتؽى  برته    

(H3b) ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :
 ريره على احتسال ارراره على تدؽية تلغ التقديرات با تق  مدتؽى  برته    األساسية بتق

(H3c) ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :
باألساسية بتقريره على قيسة التدؽيات الؽاجبة لتلغ التقديرات با تق  مدتؽى  برته    

 بتتتخ بة شتتاب  ثاب تترباألإثتتا،بإيسفبتتكبةتت باثخ تتاا بإاثس تت بلبةتت بأساشتتابةتت بإألربةاامتتاباثحدتت   
 تا باث ايابة باثس   بإاثفابأرت اب بتابارصتاي باث يت  بب ت ،بإيدتفسابتبتكباثخ تاا بةت بصتب بةرت تبب

،بإثتت ثكببتتاا ب اسيتترباثف بتتيمباثسدتتفساىب   ف تت ب بةرتتاًبابالتعلاايػ والتاادريب السهشااى تتا ،بث تتلبةتت ب اس تت ب
دفليعبة بصبثابةاامتاباثحدت    بااثست  ب اتلب ايتابتتابةجت  باثساا  تربإاثف  يتاباثس شتا.بإتتابا ًة بأ

إ ي تتترباألكاتتت  بإاثفرتتتات  بب بتتتاباثجتتت ة ابإاثس شتتتاباثف بتتتيمباتتت اباثرتتتاتبتش إثتتتتبتباستتت  ب ايتتتا بتتتتًايا
ش تت ب بتتابستت يلبة.ب اشتت  بتش/يتت باثسااكتتلباثسخفب/تتربث سبيتترباثساا  تترباثس شيترباثفتتابيفختت ا بةاام تتاباثحدتت    

بتب ترب بتاباثح صتبي بةاام تاباثحدت    بإاثفتاب كتا ب بتاب ربGul et al. (2013)اثسثت  ،بتباسترب
إتتابذا باثدتي  ىب كتاباثت  اب بتاب رب.بأرابإرب كا  بة شيرب كثابةب ةربة  بنترب غيتاامباثس  دفيا

  تتًااب ك تتابإيا نتت اببتتتا   باثساا  تتربإةاام تتاباثحدتت    بةتت باثح صتتبي ب بتتابتب تترباثس  دتتفيا،بي تت ث رب
ب بتتاب متتلباكفستت اًلبثبف تتا بثحتت ال باث/ذتتلبتتتابتش/يتت با تتاا ا باثساا  تتربة  بنتترب غيتتاامبةتت باثح صتتبي 

(،ب ست ب تت ب بتباسترباثدتياب(e.g. Che et al., 2018; Li et al., 2016اث ات ث بي لبت ت ببتب تر



 .....أثر إفصاح مراقب الحسابات بتقريره عن تقديرات القيمة العادلة كأحد أمور المراجعة      حممود موسى عبد العالد/ 
  

  26  

 

ثسشذتتً باثسح ستت ربإاثساا  تتربب(0)(ب بتتابإ تت تب بمتترباأج بيتترب  اايتترببتتي بتب تترباثستتب  باثس شيتتر2108)
ب تت ت ببتتي باأج بيتتربإ تت ت باثحاتتمباثس شتتاب ذتتًرب ةتت بباثساا  تترباألس ستتير.بإبستت بأذتتياباثتتابإ تت تب بمتتر

ب.اثسدفساباثس شاباثف بيمبإبااةجباثساا  ر

إألرباثذتتتكباثس شتتتابأ ف تتتاب كتتتابةحتتتاتا ب تتت ت ب سبيتتترباثساا  تتتر،بإ تتت ت باألكاتتت  باثس شيتتتربثساام تتتاب
ثكبت تاب تت بباثت  اباثتاب رباثفتابيابإاثف بتيمباثس شتابتتابةاكبتربةت ب  تاباثف بتيمباثجت ة اباثحد    ىبثت 

أ تتزابةتت بةس بستتربةاام تتاباثحدتت    بثبذتتكباثس شتتابستت ا ب تت ربذثتتكبةتتات  ب  ثدتتس  باثذخرتتيربثبساا تتعب
(Ciolek and Emerling, 2019; Fatmawati et al.,2018ب إب ت ثظاإلباثس م/يترباثفتابأستاب)

(.بإتتابضت  بذثتكبأسات باث ت  ب تًربGlover and Prawitt, 2014فبةت ب سيتلبرصتاب)ب ت بإتخفبت
اثس اتتترباثفتتابأافدتت   بةاامتتاباثحدتت    بةتت باالثفحتت  بب تتااةجباثفًايتتلبإاثف بتتيمباثس شتتاباثسدتتفساىبتج بتتاب
 كثتتابتباأتترب  ألكتتاا بإاثس تت ةب باثفتتابتفلبتتاباافس ًةتت باضتت تًي ،بةثتتلبت تتاياا باث يستترباث  تثتتر.بإب ثفتت ثاب

س شتابثساامتاباثحدت    ب بتتاب كا ةتابإترتات تاباثس شيترباثفذتتاكيربأ ف تاباث  كتلبب  ت تبتتًايابثبفًايتتلباث
إا ب راتبةاا  ربت اياا باث يسرباث  تثرباثس/ر ب ش  ب ًكاب ةت بباثساا  ترباألس ستير،بإةت باتمَّبأسات ب

باتف   باث/ا باثاا عبثب حلبثيا رب باباثشح باثف ثا بب
(H4 ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :)

األساسية بتقريره على حكسه وتررفه السهشى التذككى عشد مراجعته لتلغ التقديرات باا تق  
 مدتؽى تأهيله السهشى  

(H4a)أمااؽر السراجعااة  :  ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد
 األساسية بتقريره على تقييسه لسدى معقؽلية تلغ التقديرات با تق  مدتؽى تأهيله السهشى    

(H4b) ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :
تؽى تأهيلااه األساساية بتقريااره علاى احتسااال اراراره علااى تدااؽية تلاغ التقااديرات باا تق  مداا

 السهشى    

(H4c) ختلاات تااأثير إفراااح مراقااب الحدااابات عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة كأحااد أمااؽر السراجعااة  :
األساسااية بتقريااره علااى قيسااة التدااؽيات الؽاجبااة لتلااغ التقااديرات بااا تق  مدااتؽى تأهيلااه 

 السهشى  

                                                 
(1)

خ عٍةةةٝ رؾميةةةك األ٘ةةةدا  اإللزصةةةبديخ ٚإٌّٙيةةةخ، ِةةة  اٌٛفةةةبء : لةةةدرح ِٕؼةةةأح اٌّؾبطةةةجخ ٚاٌّزاععةةةثوووبلقالءح القهن وووخيمصةةةد  

ٔظةُ فعبٌةخ ٌزلبثةخ  –ثبٌّظئٌٛيبد ٔؾةٛ إٌّٙةخ ٚاٌعّةًلء، ٚيؾىّٙةب ِغّٛعةخ ِةٓ اوٌيةبد ِٕٚٙةب: )ٚعةٛد فزيةك عّةً ِزىبِةً 

 ٔظبَ ٌٍزعٍيُ إٌّٙٝ اٌّظزّز(. –اٌغٛدح 
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ف م ترببتي بةفغيااتتابإتابض  بة بس  ،بأسا بتبخي بتاإ باث حتل،بإاثفتابت اتاباث بمترباثس
ب(.بب2كس بتاباثذالببممب)

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
 

ا لفروض البحث(: متغيرات البحث فى ضؽع 2شكل )  العققات الستؽقعة وفقل
 اٌّصدر: اعداد اٌجبؽش  

 مشهجية البحث -3
يفشتت إ باث  كتتلبتتتاباتت  باثجزييتتربةش جيتترباث حتتل،بكيتتلبأدتتف ا باث  كتتلبصتتب باث/ا يتت  باثف ثيتترب
إصتً/ بثسجفستعبإ يشترباثاباستر،بإ ي/يتتربتجسيتعباث ي نت  باثفتابيتفمبةتت بصبث ت بميت لباثسفغيتاا ،ب  اضتت ترب

اث حتتل،بباثتتابت تتاأمبإصتتفبثبفرتتسيمباثفجابتتا،بإ تت اباثس  بنتت  باثباةتتربإاثسدتتفخاةربتتتاباصف تت ببتتتاإ 
  اضتت ترباثتتابت ضتتي بألاتتمباألستت ثيابااكرتت ييرباثسدتتفخاةر،بتزتتًبب تت ب تتا بثتت  اباالكرتت  ا ب
اث صتت/يربإنفتت يجباصف تت با باال فااثيتتربإاال فس تأتتربذا باثرتتبرب تت ثسفغياا بةحتتلباثاباستتر،بإبرتت ب بتساتت ب

H2b 

 

 القتغ ش القستقل 

 

 القتغ شاد التفبعل خ
 

 القتغ ش التبثع 

رضةةةةةّيٓ رمزيةةةةةز 

اٌّزاععةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

رمةةةةديزاد اٌميّةةةةخ 

اٌعبدٌةةخ فةةٝ طةةيبق 

فمةةةةةةةةةةزح أِةةةةةةةةةةٛر 

اٌّزاععةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

األطبطةةةةةيخ ٚفمًةةةةةةب 

ٌّعيةةبر اٌّزاععةةخ 

 (  711اٌدٌٚٝ )

 تأه ل مشاقت الحسبثبد   خجشح مشاقت الحسبثبد  

H2c 

اٌؾىُ ٚاٌزصز  إٌّٙٝ 

اٌزؼىىٝ غٚ اٌصٍخ ثّزاععخ 

رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ

 
 

 

 

 ضغىط العق ل

H1 

H1a

 ع

H1b 

 

H1c 

H2 

H2a 

H3b 

H3 

H3a 

H3c 

H4b 

H4 

H4a 

H4c 
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 تا ب ةت بباثساا  تربة باث ص  باثابنف يجبأسا بة بصبث  باثف الب باب اابتزتسي بت ايتاباثساا  تربث/
(ب باباألكات  بإاثفرتات  باثس شيترباثفذتاكيربذا باثرتبرب710األس سيرب)ت/ يلبة ي بباثساا  رباثاإثاب

ب ساا  ربت اياا باث يسرباث  تثر.بإسيفمبذثكبة بصب باسف اا باثج اناباثف ثير.
 

 مجتسع وعيشة الدراسة  3-1
اث تت ةبي ب سشذتتآ بإةا تتتاباثساا  تترب جس  بيتتربةرتتابيفسثتتلبةجفستتعباثاباستتربتتتابةاام تتاباثحدتت    ب

ب811،بإتتمب بست ث  باثتاب(0)اث ابير.بكيلبم  باث  كلببفرسيمباثفجابربتابصت ب باثكفاإنيتربإ صتاخبإبميتر
ة بةجفسعباثاباستربةست بتتمباصفيت بامب رت ب ب ذت اييربة دتسرب بتاب ببتعبكت ال بتسثتلباثحت ال بتخ ب

(ب تتاتباثحتت ال باثفجابيتترباثس ا تتر،بإ تت اب تتاتبإندتت رب0 ببمتتمب)اثفجابيتتربةحتتلباثاباستتر.بإي ضتت باثجتتاإب
اثحتتت ال باثسدتتتفبسربإاثرتتت ثحربة دتتتسربت ً تتت بثب يشتتت  باألبب تتترباثسدتتتف بر،بإاثفتتتابصزتتت تب  ث/ تتتلبثبفحبيتتتلب

بااكر يا.ببب

 ( الحاالت السؽزعة والسدتلسة والرالحة1جدول )

 ث بن
الحبلخ 

 األولً

الحبلخ 

 الثبن خ

الحبلخ  

 الثبلثخ

لخ الحب

 الشاثعخ
 اإلجقبلً

 725 181 191 175 181 عدد اٌؾبالد اٌّٛسعخ

 164 41 45 36 42 عدد اٌؾبالد اٌّظزٍّخ

عةةةةةدد اٌؾةةةةةبالد اٌصةةةةةبٌؾخ ٌٍزؾٍيةةةةةً 

 اإلؽصبمٝ
39 36 41 41 156 

ٔظجخ اٌؾةبالد اٌصةبٌؾخ ىٌةٝ اٌؾةبالد 

 اٌّٛسعخ
6.16% 6.15% 6.15% 66% 6.15% 

 قياس الستغيرات  3-2
تزسيؼ تقرير السراجعة فقرة أمؽر السراجعة األساسية بييدابإا  ببمتغير مدتقلتذسلباثاباسرب باب

ا لستطلبات معياار السراجعاة الادولى )  بتاب ربيتفمبااترت قببفبتكباث/ تا ب ت بت تاياا باث يستربب(،701وفقا
  اترت قب ت بت تاياا بباث  تثر.باذبتذياباثح ثفي باثث ثثتربإاثاا  ترباثتاب ربةاامتاباثحدت    ب صت  بةبتز 

اث يسرباث  تثرب ًكاب ة بباثساا  رباألس سير،بةعبت ضي بةحفت خبات  باث/ تا بإةزتس ن  .ببيشست باثحت ثفي ب
األإثتتابإاثث نيتتربالبتذتتياباثتتابذثتتكبإالبتفلبتتابةتت بةاامتتاباثحدتت    بااترتت قب تت بت تتا ب ةتت بباثساا  تترب

بتاإخ،ب   باثفجابيترباثفتاب  ايتتبتتابات اباثرتاتب)األس سير،بإذثكبمي ًس ب بابة بإبتب  ث ايتابةت باثاباست
ب(.بببب;e.g. Ratzinger-Sakal and Theis, 2019; Asbahr and Ruhnke, 2019ب2108

                                                 
(1)

اٌدراطخ، ِزضّٕخ أرث  ؽبالد، ٚاٌزٝ صّّذ فٝ صٛرح يزضّٓ ٍِؾك اٌجؾش، اٌزغزثخ اٌّظزمدِخ فٝ رغّي  ثيبٔبد  

 (. Google Formٚرليخ ٚأخزٜ ىٌىززٚٔيخ عٓ طزيك ّٔبغط عٛعً )
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األحكااام والتراارفات السهشيااة التذااككية ذات بييدتتابإاتت  ببمتغياار تااابعكستت بتذتتسلباثاباستترب بتتاب
دتتت    بُككًستتت بتذتتتاكًي باذاب تبيبإ تتت تباذبُأرتتتاببةاامتتتاباثحبالرااالة بسراجعاااة تقاااديرات القيساااة العادلاااة 

األحكام (،بإت  لبHurrt et al., 2013ةذابرب إبك ثربة يشربتفلبابةشابب  بةزيابة باث سلبإاثج اب)
(بةتتت بصتتتب با   تتترباثدتتت ا باألإ باثس  تتتابثبسذتتت ب ي ب ذتتتًربت يتتتيمبSkeptical Judgment)بالتذاااككية

(ب" متتتلب0ة   ثيتتتربت تتتاياا باث يستتترباث  تثتتتر،بإتكتتت رباا   تتترب بيتتتابةتتت بصتتتب بة يتتت لبتفتتتااإقبميسفتتتابةتتت ب)
(بتغيتتًاابSkeptical Action)بالتراارفات التذاككية(ب" كثتتابةب ةتر".بتتابكتتي بت اتاب7ةب ةتر"باثتاب)

نفيجتترباصتتااب بُككًستت بتذتتاكًي ،بإت تت لبةتت بصتتب باا   تترب بتتاباثدتت اثي ببتتتابستتب يبةاامتتاباثحدتت    
اثثتت نابإاثث ثتتل.باذبيف بتت باثدتت ا باثثتت ناب دتت ا باثسذتت ب ي ب تت باكفستت  باصتتاابامب بتتابضتتاإب بت تتايلب

(ب"اكفست  بةتشخ/ا"ب0ت اياا باث يسرباث  تثر،بإتك رباا   رب بيتابةت بصتب بة يت لبتفتااإقبميسفتابةت ب)
اكفس  بةات/ع".ببيشس باثد ا باثث ثتلبيف بت ب دت ا باثسذت ب ي ب ت بميسترباثفدت ي  بتتابت تاياا ب(ب"7اثاب)

-Ratzinger)اث يسرباث  تثر،بإاثفابيف ي با اا ا بة بإ ابنظتاام،بإذثتكبمي ًست ب بتابةت بإبتبباباستفاب
Sakal and Theis, 2019; Asbahr and Ruhnke,2019).ب

(بإاتتتتاب سث  تتتتربModerate  Variable)بمتغياااارات تفاعليااااةربإ صيتتتتًاا،بيفزتتتتس بنستتتت ذجباث حتتتتلباباتتتت
ةفغيتتتتاا بمتتتتابتتتتت اابتتتتتاباتجتتتت  ب إبمتتتت  باث بمتتتترببتتتتي باثسفغيتتتتاي باثسدتتتتف لبإاثفتتتت  عب إب باستتتت .بإ إ باتتتت  ب

،بإاثفتتابت اتتابةتتاخباتابيبةاامتتابضااغؽط العسياالاثسفغيتتاا بيتتات  ب  ث سيتتلبةحتتلباثساا  تتربإيذتتياباثتتاب
اب ب سيلباثساا  ربث    بت اياا باث يسرباث  تثربإ ا بةل ث رب ا اا باثحد    بث   تبضغ ابة بم لبات

ت اأب ب بي  ،بإي  لبا اباثسفغيابة بصب بتزتسي باثحت ثفي باثث نيتربإاثاا  تربةت بأذتياباثتاب ربااتاب ب
ب بابامفش  بت  ببف اياات  بثب يسترباث  تثتربإ ن ت ب كثتابة ضت  ير،بإب ثفت ثابت تابترتاب بتاب تا بتش/يت ب خ

 .e.g)ت ايلبتابتبكباثف اياا ،بإذثكبمي ًس ب بابة بات عبتاباث ايابة باثاباس  باثفجابيربذا باثربرب
Koch and Salterio, 2017; Asbahr and Ruhnke, 2019).ب

كستت بتذتتسلباثاباستترب بتتابااشتتي بةتت باثسفغيتتاا باثف/  بيتتر،بإتتتات  ب ساامتتاباثحدتت    بإث تت بتتتًايابتتتاب
س شيتتر،بإةتت باتتمَّبيف متتعب ربأاتت ربث تت ارباثسفغيتتااربتتتًاياب بتتاباث بمتترباألس ستتيربإ ي تتربإ تت ت ب كا ةتتاباث

،بكيلبتات  باثخ ا ب ت ث/فا باثزةشيترباثفتابأ زتي  باثذتخ ب برة مراقب الحداباتبأولهسا:ةحلباثاباسر.ب
  كتلبإثت ثكبت تابمت  باثتاب تا بذا باثس سربإتدفساب ر ب بتابيجيربة باألتا باثد ب بإاثسفكاببثبس   ىب

،بإاث يستترب)صتت/ا(بثبسذتت ب ي بذإخباثخ تتا (ب0أًصتت باث يستترب)باةتت بصتتب بةفغيتتاباشتت يب  يتت لباتت اباثسفغيتتا
.بإذثكباسفش ًتاباثاب اتبسش ا باثخ ا باثفتابأسفبك ت بةاامتاباثحدت    بتتابةاا  تربثبسذ ب ي باألملبص ا 

اكفدتت  بةف ستت بستتش ا باثخ تتا ب بتتاببإمتتابتتتمب،كتتًببةتت باثذتتا   باثسدتت اسربإاثذتتا   باثس يتتا ب  ث  بصتتر
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ثبسذت ب ي بذإخبستش ا ب إب كثتاب01تفتا ب،بإبشت  ب بيتابتتمبتحايتابرسشب01.85البإ  نتب ةدف خباث يشرب
ب.(Asbahr and Ruhnke, 2019)،بإذثكبمي ًس ب بابإ ملبة بذثكبث/ رباألملبص ا باثخ ا ،
اثسفتتتااكمبةتتت باثس تتت بلباث بسيتتترببإي اتتتاباثسختتتزإرببوثا يهساااا: التأهيااال السهشاااى لسراقاااب الحداااابات، 

إاث سبيتترباثفتتابأحرتتلب بي تت بةاامتتاباثحدتت    بتتتابةااكتتلبت ثيتتربثبف بتتيمباثجتت ة ا،بإتتتاب  تتاباثحتت ال ب
أًصت باث يستربباصتب بةفغيتاباشت يأا ربتااباس سابثسزاإثرباثس شرب إباالستفسااببتي ت .بإُي ت لب أًزت بةت ب

 كتتت تأساب إبة شتتتابتتتتابةاكبتتتربةتتت ب  تتتاباثف بتتتيمببثبسذتتت ب ي باثستتت ابي ،بإاتتتمباثح صتتتبي ب بتتتابة اتتتل(ب0)
 يتتاباثستت ابي بإاتتمباثح صتتبي ب بتتاباثس اتتلباثجتت ة ابت تت ،باث يستترب)صتت/ا(بثبسذتت ب ي بيًصتت ب،بإباثجتت ة ا

ب(Fatmawati et al., 2018; Asbahr and Ruhnke, 2019).إذثكبمي ًس ب باب

 الترسيػ التجربى 3-3
ا فساباث  كلب ر ب ب س سيرب باباثساصلباثفجاباببتابس يلبتح ي ب ااالباث حلبإاصف  ببتاإضا،

(Experimental Approach(بةتت بصتتب بترتتسيمبتجابتترب سبيتترب،)بكيتتلبُمتتا بثبسذتت ب ي بتتتاب2×2،)
اثفجابربة بةاام اباثحد    بك ثرباتفااضيربثذا ربةد اسرب) سيلباثساا  ر(بت ا تابك ثتربةت باثفتاا بب

اا باصف تت بباضتتسحب بثبس تتاا بتتتابضتت  بة يتت بباثسح ستت ربتتتابستت  باثسشفجتت  ،بإت تتابباتاب باثذتتا ربا تت
بم ببتترب يتتاباثاتفايتتربثبس تتاا باث يستترب ر(ب  شتت ارب"اضتتسحب بميستترباألصتت  "،بإت تتي ب30اثسرتتاخببمتتمب)

ميسف تتت باالستتتفاتاتأرب)اث يستتترباث  تثتتتر(.بإبشتتت ً اب بتتتابذثتتتكبم ةتتتتباتاب باثذتتتا رببف تتتاياببإتفجتتت إابثبستتتفاتات
(ب  شتتت ارب"ميتتت لباث يستتترب45صتتت  بتتتتابضتتت  بة يتتت بباثسح ستتت رباثسرتتتاخببمتتتمب)اث يستتترباث  تثتتتربثفبتتتكباأل

ت ي بة باث ي نت  باثسف كتربإ ت تبة  ثغتربتتابت تاياا بااتاب بثب يسترباث  تثتربة  بنترببف تاياا بماباث  تثر".بإب
بص ياباثف يتيمباثت خبا فستاب بيتابةاامتاباثحدت    ،بإبت ثا مبةت بذثتكب ت رباث/تا بتتاباثف تاياا ببيش ست بتتا
كتتتاإتباألاسيتتترباثشدتتت يرباثسحتتتات بةتتت بِم تتتلبةاامتتتاباثحدتتت    بةدتتت ً  .بإستتت لبُألبتتتابةتتت باثدتتت ت بةاام تتتاب
اثحدتتت    باثسذتتت ب ي بتتتتاباثفجابتتترباا   تتترب بتتتاباباتتتربتدتتت  ال بت اتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترب

باثفذاكيربذا باثربرب ساا  ربت اياا باث يسرباث  تثر،بإاا ب
  بثب يسرباث  تثربةبيسربة بإ  ربنظاي؟بالبت ف ابت اياا بااتابب -
 ة با باكفس  باصاابيب بابضاإب بت ايلبت اياا باث يسرباث  تثر؟ب -
بة باابميسرباثفد يرب)اثف ايل(باث ا ابا اا ا بة بإ  ربنظاي؟بب -

إةتتتت ب  تتتتلبتح يتتتت ب اتتتتاالباث حتتتتل،بإإ تتتتاا باثس  بنتتتت  باثباةتتتتربالصف تتتت ببتاإضتتتتابتجابًيتتتت .بت تتتتابُمتتتتا ب
اثفجابتترب ببتتعبكتت ال ب سبيتتربتفذتت  ابتيستت ببيش تت بةتت بكيتتلباثس ب ةتت  باثخ صتترببف تتاياا ببثبسذتت ب ي بتتتا

باث يسرباث  تثر،بإثك بتخفبفبت ً  بثبسفغياا بةحلباثاباسربإذثكب باباثشح باثف ثا ب
 تفزس ببي ن  باثح ثربااتفااضيربت  .ببالحالة األولى: -
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تفزتتتس ببي نتتت  باثح ثتتتربااتفااضتتتير،ب  اضتتت ترباثتتتابت تتتا بةزتتتس ن  بميتتتت  بااتاب ببالحالاااة الاا ياااة: -
 سس بستتربضتتغ اب بتتابةاامتتاباثحدتت    بث  تت  بت تتاياا باث يستترباث  تثتترباثتت ابت ب تت ث  ايمباثس ثيتتربتإرب

 ت ايل.ب
يت ببتفزس ببي ن  باثح ثربااتفااضير،ب  اض ترباثابا بخباثسذت ب ي ب سزتس ربة بالحالة الاالاة: -

(،بإبس   تتتابستتت لبأ تتت  بةاامتتتاباثحدتتت    ب  اترتتت قبت تتتاياا باث يستتترباث  تثتتتربتتتتاب710اثساا  تتترب)
 سي  بت ا ب ة بباثساا  رباألس سيرببف اياباثساا  ر.ب

تفزس ببي ن  باثح ثربااتفااضير،ب  اض ترباثابا بخباثسذت ب ي ب سزتس ربة يت بببالحالة الرابعة: -
   بةااماباثحد    ب  اتر قبت اياا باث يسرباث  تثربتتابستي  ب(بإبس   ابس لبأ710اثساا  رب)

ت ا ب ة بباثساا  رباألس سيرببف اياباثساا  تر،بإ ت ثكبت تا بةزتس ن  بميت  بااتاب ب سس بستربضتغ اب
  بابةااماباثحد    بث    بت اياا باث يسرباث  تثرباث ابت ب  ث  ايمباثس ثيربتإربت ايل.

(باثس  بنتت  باثباةتترب3فرتتسيمباثفجابتتابثب حتتل،ب ستت بأذتتسلباثجتتاإ ببمتتمب)(باث2إي تتا باثجتتاإ ببمتتمب)
بالصف  بباث/اإ باث/ا يربثب حل.

       ( الترسيػ التجربى2جدول )

                                                 
 (1)

  (a.ًِلءِخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ :) 
  (2)

 (b.االصزار عٍٝ ضزٚرح رعديً رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ :) 

 
(3)

  (cليّخ اٌزظٛيخ اٌٛاعجخ ىعزاء٘ب عٍٝ رمديزاد :) .اٌميّخ اٌعبدٌخ 

 

 القحذداد التفبعل خ         
 

 

 القتغ ش القستقل

 

 ضغىط العق ل

 

 خجشح مشاقت الحسبثبد
 

 تأه ل مشاقت الحسبثبد

 مؤهل غ ش مؤهل رو خجشح قل ل الخجشح

 

عدَ اإلفصبػ عٓ رمةديزاد 

اٌميّخ اٌعبدٌخ فٝ طيبق فمزح 

 أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ

عةةةةةةةةةدَ ٚعةةةةةةةةةٛد 

ضغٛط ِٓ عبٔت 

 عّيً اٌّزاععخ 

1(a)
(1)
 2(a) 3(a) 4(a) 

1(b)
(2)
 2(b) 3(b) 4(b) 

1(c)
(3)
 2(c) 3(c) 4(c) 

ٚعةةةةةٛد ضةةةةةغٛط  

ِةةٓ عبٔةةت عّيةةً 

 اٌّزاععخ 

5(a) 6(a) 7(a) 8(a) 

5(b) 6(b) 7(b) 8(b) 

5(c) 6(c) 7(c) 8(c) 

اإلفصةةةةةبػ عةةةةةٓ رمةةةةةديزاد 

اٌميّخ اٌعبدٌخ فٝ طيبق فمزح 

 أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ

عةةةةةةةةةدَ ٚعةةةةةةةةةٛد 

ضغٛط ِٓ عبٔت 

 عّيً اٌّزاععخ 

9(a) 11(a) 11(a) 12(a) 

9(b) 11(b) 11(b) 12(b) 

9(c) 11(c) 11(c) 12(c) 

ٚعةةةةةٛد ضةةةةةغٛط  

ِةةٓ عبٔةةت عّيةةً 

 اٌّزاععخ 

13(a) 14(a) 15(a) 16(a) 

13(b) 14(b) 15(b) 16(b) 

13(c) 14(c) 15(c) 16(c) 
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 ( السقار ات القزمة ال تبار فروض البحث3جدول )
 الققبسنبد الفشض

(H1a) : ٓيةةةرصز ىفصةةةبػ ِزالةةةت اٌؾظةةةبثبد عةةة

رمةةةديزاد اٌميّةةةخ اٌعبدٌةةةخ وأؽةةةد أِةةةٛر اٌّزاععةةةخ 

األطبطيخ ثزمزيزٖ عٍةٝ رمييّةٗ ٌّةدٜ ِعمٌٛيةخ رٍةه 

 اٌزمديزاد.   

 .a+6a+3a+4a  × )9a+..a+..a+.6a) 

 (H1b):  ٓيةةةرصز ىفصةةةبػ ِزالةةةت اٌؾظةةةبثبد عةةة

رمةةةديزاد اٌميّةةةخ اٌعبدٌةةةخ وأؽةةةد أِةةةٛر اٌّزاععةةةخ 

عٍةةةٝ اؽزّةةةبي اصةةةزارٖ عٍةةةٝ  األطبطةةةيخ ثزمزيةةةزٖ

 رظٛيخ رٍه اٌزمديزاد.   

 .b+6b+3b+4b  × )9b+..b+..b+.6b) 

 (H1c):  ٓيةةةرصز ىفصةةةبػ ِزالةةةت اٌؾظةةةبثبد عةةة

رمةةةديزاد اٌميّةةةخ اٌعبدٌةةةخ وأؽةةةد أِةةةٛر اٌّزاععةةةخ 

األطبطةةيخ ثزمزيةةزٖ عٍةةٝ ليّةةخ اٌزظةةٛيبد اٌٛاعجةةخ 

 ٌزٍه اٌزمديزاد.  

 .c+6c+3c+4c  × )9c+..c+..c+.6c) 

(H2a):  يمزٍف رةأصيز ىفصةبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

بطيخ ثزمزيزٖ عٍةٝ رمييّةٗ ٌّةدٜ ِعمٌٛيةخ رٍةه األط

 اٌزمديزاد ثبخزًل  ِظزٜٛ ضغٛط عّيٍٗ عٍيٗ.   

 

 9a+..a+..a+.6a  ×).3a+.4a+.5a+.6a) 

 (H2b):  يمزٍف رأصيز ىفصةبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطةةةيخ ثزمزيةةةزٖ عٍةةةٝ اؽزّةةةبي اصةةةزارٖ عٍةةةٝ 

رظةةٛيخ رٍةةه اٌزمةةديزاد ثةةبخزًل  ِظةةزٜٛ ضةةغٛط 

 عّيٍٗ عٍيٗ.   

  9b+..b+..b+.6b ×).3b+.4b+.5b+.6b) 

 (H2c):  يمزٍف رةأصيز ىفصةبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطةةيخ ثزمزيةةزٖ عٍةةٝ ليّةةخ اٌزظةةٛيبد اٌٛاعجةةخ 

ٌزٍةةه اٌزمةةديزاد ثةةبخزًل  ِظةةزٜٛ ضةةغٛط عّيٍةةٗ 

 عٍيٗ.   

 

 9c+..c+..c+.6c ×).3c+.4c+.5c+.6c) 

(H3a):  يمزٍف رةأصيز ىفصةبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطيخ ثزمزيزٖ عٍةٝ رمييّةٗ ٌّةدٜ ِعمٌٛيةخ رٍةه 

 اٌزمديزاد ثبخزًل  ِظزٜٛ خجزرٗ.   

] . a ×9a)[ ×]  6a ×..a)[ 

 (H3b):  يمزٍف رأصيز ىفصةبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطةةةيخ ثزمزيةةةزٖ عٍةةةٝ اؽزّةةةبي اصةةةزارٖ عٍةةةٝ 

 رظٛيخ رٍه اٌزمديزاد ثبخزًل  ِظزٜٛ خجزرٗ.   

] . b ×9b)[ ×]  6b ×..b)[ 

 (H3c):  يمزٍف رةأصيز ىفصةبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطةةيخ ثزمزيةةزٖ عٍةةٝ ليّةةخ اٌزظةةٛيبد اٌٛاعجةةخ 

 ٌزٍه اٌزمديزاد ثبخزًل  ِظزٜٛ خجزرٗ.   

] . c ×9c)[ ×]  6c ×..c)[ 
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(H4a) : يمزٍةةف رةةأصز ىفصةةبػ ِزالةةت اٌؾظةةبثبد

د أِةٛر اٌّزاععةخ عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽة

األطبطيخ ثزمزيزٖ عٍةٝ رمييّةٗ ٌّةدٜ ِعمٌٛيةخ رٍةه 

 اٌزمديزاد ثبخزًل  ِظزٜٛ رأ٘يٍٗ إٌّٙٝ.   

] 3 a ×..a)[ ×]  4a ×.6a)[ 

(H4b):  يمزٍةةف رةةأصز ىفصةةبػ ِزالةةت اٌؾظةةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطةةةيخ ثزمزيةةةزٖ عٍةةةٝ اؽزّةةةبي اصةةةزارٖ عٍةةةٝ 

رظةةٛيخ رٍةةه اٌزمةةديزاد ثةةبخزًل  ِظةةزٜٛ رأ٘يٍةةٗ 

 إٌّٙٝ.   

 

] 3 b ×..b)[ ×]  4b ×.6b)[ 

(H4c) : يمزٍةةف رةةأصز ىفصةةبػ ِزالةةت اٌؾظةةبثبد

عٓ رمديزاد اٌميّةخ اٌعبدٌةخ وأؽةد أِةٛر اٌّزاععةخ 

األطبطةةيخ ثزمزيةةزٖ عٍةةٝ ليّةةخ اٌزظةةٛيبد اٌٛاعجةةخ 

 ٌزٍه اٌزمديزاد ثبخزًل  ِظزٜٛ رأ٘يٍٗ إٌّٙٝ.   

 

] 3 c ×..c)[ ×]  4c ×.6c)[ 

 االحراعات الؽرفية وا تبار االعتدالية 3-4
(بإصتتتفبث ي نتتت  باثاباستتترب تتت بإايتتت باكفدتتت  باث ستتت باثحدتتت بابإاث ستتتي ب4أ تتتا باثجتتتاإ ببمتتتمب)

إاالنحاالباثس ي بخبإ ملبإ ك ابميسرببثكلبةفغياا باثاباسرب بابةدف خباثح ال باألبب ر،بإ ت ثكبث يشترب
 تتتًربت يتتتيمبةاام تتتاببإجساااالى العيشاااةاثاباستتترباا س ثيتتتر.باذبت ضتتت باالكرتتت  ا باث صتتت/يرب بتتتابةدتتتف خب

،ب ست ب رب3.75،بإبسف ست بأ تابببتتتب7اثتابب0اثحد    بثساخبة   ثيربت اياا باث يسرباث  تثربيفااإقببي ب
.بتتاب4.40،بإبسف س بأ تابببتتتب7اثابب0اكفس  باصاابامب بابتد يربت اياا باث يسرباث  تثربيفااإقببي ب

 شيتتابإبسف ستت بأ تتابببتتتتبب911111اثتتابب1إقببتتي بكتتي بميستترباثفدتت ي  بتتتابت تتاياا باث يستترباث  تثتتربتففتتاا
ستتتشربإبسف ستتت بب27اثتتتابب2 شيتتتا.بإتيستتت بيف بتتت ب خ تتتا بةاام تتتاباثحدتتت    بت تتتابتفتتتااإقببتتتي بب532370
سشر.بإتيس بيف ب ب  النحاالباثس ي بخىبتشجاب ناب  رب صغابة باث س باثحد باب  ثشد ربثك تربب01.85

ب/اتا ب يشرباثاباسر.ببباثسفغياا ،بإبس بأذياباثابتذفتب ملببي بة
كس بتذياباالكر  ا باث ص/يرب أًز باثاب رباالصفي بباث ذ ايابث يش  باثاباسرباثسدف بربتاتاب بياب
 تتا بإ تت تباصفبتتت  ب  اايتترببتتي بص تتا باثسذتت ب ي بتتتاباثسجس  تت  باألبب تتربإتتتًابي مباثس شتتا.بت تتاب تت رب

سشربإات بثتمبأخفبتفب ثيتًااب ت بةف ست بب01.85ةف س بص ا بةاام اباثحد    ب بابةدف خباث يشرب الب
ستشربب01.55اثخ ا بتاباث يش  باألبب رباثسدف بر،بكيلببب ب ملبةف س بثبخ ا بتاباثح ثرباثث نيربإميسفتاب

سشر.بإمابتح ت بذا باألةتابب00.11تابكي ب  رب  بابةف س بثدش ا باثخ ا بتاباثح ثرباثث ثثربإميسفاب
حدتتتت    ،بكيتتتتلب تتتت رباث ستتتت باثحدتتتت باب بتتتتابةدتتتتف خباث يشتتتترب اتتتتلب  ثشدتتت ربثبفًايتتتتلباثس شتتتتابثساام تتتتاباث

(بتتتتاباثح ثتتترب1.583(ب  ثشدتتت ربثبح ثتتترباثاا  تتتربإ)1.475(،بتتتتابكتتتي بيفتتتااإقباثسف ستتت ببتتتي ب)1.532)
بتت ث/اإ ببتي بمتتاابا ب اثث نيتر.بإةت باتمَّبأسات باث ت  بب  تت تبتجت نابتتابة/تاتا باث يشت  باثسدتتف بربإةت باتمَّ

ب    بثب  اةلبإاثسفغياا بةحلباثاباسر.ةاام اباثحد    بأسا باب 



 .....أثر إفصاح مراقب الحسابات بتقريره عن تقديرات القيمة العادلة كأحد أمور المراجعة      حممود موسى عبد العالد/ 
  

  34  

 

 ؽرفية لستغيرات الدراسةال اتحراعاال (4جدول )
 القتغ ش  السؤال( الحبالد

الىسط 

 الحسبثً
 الىس ط

االنحشاف 

 القع بسي

الحذ 

 األدنً

الحذ 

 األقصً

اٌؾبٌخ 

 األٌٚٝ

 =ْ39 

ِةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةخ رمةةةةديزاد 

 7 1 1.848 5 4.513 اٌميّخ اٌعبدٌخ

رظةةةٛيبد  االصةةةزار عٍةةةٝ

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
3.923 4 1.938 1 7 

ليّةةةةةةةخ اٌزظةةةةةةةٛيبد فةةةةةةةٝ 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
567948 611111 261696 1 911111 

 25 2 6.216 ـــــــــــــــ 11.872 عدد طٕٛاد اٌمجزح 

 1 1 1.516 ــــــــــــــــ 1.487 اٌزأ٘يً إٌّٙٝ

اٌؾبٌخ 

 اٌضبٔيخ

 =ْ36 

ِعمٌٛيةةةةخ رمةةةةديزاد ِةةةةدٜ 

 6 1 1.361 4 3.853 اٌميّخ اٌعبدٌخ

االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
4.111 4.5 1.864 1 7 

ليّةةةةةةةخ اٌزظةةةةةةةٛيبد فةةةةةةةٝ 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
516944 611111 263263 1 911111 

 25 2 5.395 ـــــــــــــــ 11.556 عدد طٕٛاد اٌمجزح 

 1 1 1.511 ــــــــــــــــ 1.583 اٌزأ٘يً إٌّٙٝ

اٌؾبٌخ 

 اٌضبٌضخ

 =ْ41 

ِةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةخ رمةةةةديزاد 

 6 1 1.772 2 3.198 اٌميّخ اٌعبدٌخ

االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
5.111 6 2.112 1 7 

ليّةةةةةةةخ اٌزظةةةةةةةٛيبد فةةةةةةةٝ 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
529268 611111 311443 1 911111 

 25 2 5.518 ـــــــــــــــ 11.111 عدد طٕٛاد اٌمجزح 

 1 1 1.499 ــــــــــــــــ 1.585 اٌزأ٘يً إٌّٙٝ

اٌؾبٌخ 

 اٌزاثعخ

 =ْ41 

ِةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةخ رمةةةةديزاد 

 7 1 1.431 4 3.825 اٌميّخ اٌعبدٌخ

االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
4.551 5 2.151 1 7 

ليّةةةةةةةخ اٌزظةةةةةةةٛيبد فةةةةةةةٝ 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
523751 611111 271798 1 911111 

 27 2 5.595 ـــــــــــــــ 11.975 عدد طٕٛاد اٌمجزح 

 1 1 1.516 ــــــــــــــــ 1.475 اٌزأ٘يً إٌّٙٝ

ىعّبٌٝ 

 اٌعيٕخ 

 =ْ156  

ِةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةخ رمةةةةديزاد 

 7 1 1.687 4 3.751 اٌميّخ اٌعبدٌخ

االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
4.411 5 1.996 1 7 

ليّةةةةةةةخ اٌزظةةةةةةةٛيبد فةةةةةةةٝ 

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
532371 611111 276429 1 911111 

 27 2 5.641 ـــــــــــــــ 11.859 عدد طٕٛاد اٌمجزح 

 1 1 1.511 ــــــــــــــــ 1.532 اٌزأ٘يً إٌّٙٝ
 

 



 .....أثر إفصاح مراقب الحسابات بتقريره عن تقديرات القيمة العادلة كأحد أمور المراجعة      حممود موسى عبد العالد/ 
  

  35  

 

إة ب  لبتحايابإ ي رباألس ثياباالكر ييرباثفابسيفمباال فس تب بي  بتاباصف ت ببتتاإ باث حتل.ب
إذثتتكبثبفح تت بةتت بةتت باذاب تت رباثسجفستتعباثتت خبستتح تبةشتتاباث يشتترببا تبااار االعتداليااةمتت  باث  كتتلب تتا اا ب

-ShapiroإببKolomogorov-Smirnovة اً تتتت بت ايً تتتت بإ يً تتتت ب  بال،بإذثتتتتكبةتتتت بصتتتتب باصف تتتت بخب
Wilk(بتذتتيابنفت يجباالصف تت بباثتاب تتا بصتتحرباث/تا باث  يتتلب رباث ي نتت  ب5.بإ ست بأظ تتاب  ثجتاإ ببمتتمب)

باال تباارات القمعلسياةةدح بربة بةجفسعبيف عباثف ايعباثل ي ا،بإ بيابس لبأ فستاباث  كتلب بتاب كتاب
بة ب  لباصف  ببتاإ باث حل.

 

 دالية (  تااج ا تبار االعت5)جدول 

 القتغ ش التبثع الحبالد

Kolmogorov-

Smirnov 
Shapiro-Wilk 

Statistic Sig. Statistic Sig. 

 اٌؾبٌخ األٌٚٝ

 1.111 1.923 1.117 1.168 ِدٜ ِعمٌٛيخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد رمةةةديزاد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ
1.141 1.152 1.922 1.111 

ليّةةخ اٌزظةةٛيبد فةةٝ رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ 
1.241 1.111 1.867 1.111 

 اٌؾبٌخ اٌضبٔيخ

 1.121 1.927 1.113 1.185 ِدٜ ِعمٌٛيخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد رمةةةديزاد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ
1.183 1.114 1.924 1.117 

ليّةةخ اٌزظةةٛيبد فةةٝ رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ 
1.315 1.111 1.882 1.111 

 اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ

 1.111 1.825 1.111 1.269 ِدٜ ِعمٌٛيخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد رمةةةديزاد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ
1.276 1.111 1.818 1.111 

ليّةةخ اٌزظةةٛيبد فةةٝ رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ 
1.171 1.114 1.878 1.111 

اٌؾبٌةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 اٌزاثعخ

 1.155 1.946 1.122 1.151 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ ِدٜ ِعمٌٛيخ
االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد رمةةةديزاد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ
1.162 1.111 1.895 1.111 

ليّةةخ اٌزظةةٛيبد فةةٝ رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ 
1.161 1.111 1.916 1.116 

ىعّةةةةةةةةةةةةةةبٌٝ 

 اٌعيٕخ

 1.111 1.937 1.111 1.146 ِدٜ ِعمٌٛيخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
االصةةةزار عٍةةةٝ رظةةةٛيبد رمةةةديزاد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ
1.172 1.111 1.911 1.111 

ليّةةخ اٌزظةةٛيبد فةةٝ رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ 
1.199 1.111 1.899 1.111 
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 ( Reliability تااج ا تبارات الابات )االعتساد ة( ) 3-5
يفح  باثث   بتابك  بماب باثس ي لباثسدفخا ب باباث ص  باثابن/اباثشف يجباذابتمباسفخااةابألكثاب
ة بةا بثش/اباث يشربإتابن/اباثظاإل،بإة بامَّبأسا باال فس تب بيتا.بإتتابست يلباثفح ت بةت بذثتكبمت  ب

اثسفغيتتاا باثف   تترباث  كتتلب  كفدتت  بة  ةتتلب)كاإن تت عب ث/تت (ب بتتابةدتتف خباثفدتت  ال باثثباتترباثفتتابت تتياب
ةحلباثاباسربإاثفابتش إثتباثسح إبباثخ صرب  ث/اإ باثث ثلبإاثاا عبإاثخت ةا.بإ ست بات بإابتب  ثجتاإ ب

 Hair et)(ب1.61(بتفج إابميسربة  ةلب اإن ت عب ث/ت باثشدت رباثسف ت بلب بي ت بإاتابتتابكتاإتب)6بممب)
al., 1995)ب.ب

)االعتساد ة((:  تااج ا تبارات الابات 6جدول )  

 عذد األسئلخ الحبالد
 معبمل

 Cronbach's alpha 

 1.652 3 اٌؾبٌخ األٌٚٝ

 1.614 3 اٌؾبٌخ اٌضبٔيخ

 1.818 3 اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ

 1.583 3 اٌؾبٌخ اٌزاثعخ

 1.686 3 ىعّبٌٝ اٌعيٕخ
 

  تااج ا تبار فروض البحث  -4
الصف  ببتتاإ باث حتل.بإمتابا فستاباث  كتلبربنف يجباثفحبيلبااكر يابجزيييفش إ باث  كلبتابا  باث
 تت بإايتت بمتت  باث  كتتلب  صف تت ببتتتاإ باث حتتلبب،بإةتت بصبثتتا(SPSS 23)ب بتتاباث انتت ةجبااكرتت يا

(بإاتت باالصف تت بباثبة بستتاباثسبيتتمبثبفح تت بةتت بة ش يتترباث/تتاإ ببتتي بMann-Whitneyتل يتت باصف تت بب)
بةف س باث يشفي باثسدف بفي .ب

 األول  تيجة ا تبار الفرض  4-1
(ب اتابااترت قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثتربتتابستي  بت تا ب ةت بباثساا  تتربH1أخف تاباث/تا باألإ ب)

(ب بتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  ب710األس ستتتيرببف ايتتتاباثساا  تتتربإتً تتت بثسفلب تتت  بة يتتت بباثساا  تتترباثتتتاإثاب)
اثس شيرباثفذاكيربثسااماباثحد    .باذبم  باث  كتلب  تتف   باباتربتتاإ بتا يتر،ب إث تمبيتات  ب ت ثسفغياب

 عباثت خبُأ  تاب ت باألكاتت  باثس شيترباثفذتاكيربثساامتاباثحدت    ،بتتتابكتي باثسفغيتاي باثفت   ي باثثتت ناباثفت 
إاثث ثتتلبأ يدتت رباثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربثساامتتاباثحدتت    .بإتتتابضتت  باثفرتتسيمباثفجابتتابثب حتتل،ب

اثام  ر(،بإاثث ثثترببإة بصب باصف  ببةاخبإة ش يرباث/اإ ببي بةف س با     باث يشفي باألإثاب)ةجس  ر
ب)ةجس  رباثس  ثجر(بتسا باث  كلبة باصف  بباث/ا باألإ .ببب
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(بإةف ستتتتتتت باثاتتتتتتتتابWilcoxon(بإ)Mann-Whitney(باكرتتتتتتت يي  ب)7إي تتتتتتتا باثجتتتتتتتاإ ببمتتتتتتتمب)
%باثابإ  تباصفبلب95(.باذبتذياباثشف يج،بإبسدف خبا ربP-Value(بإةدف خباثاالثرب)Zإاكر ييرب)

 ستت با   تت  باثسجستت  في باألإثتتابإاثث ثثتتربتيستت بيف بتت ب  ثدتت اثي باألإ بإاثثتت نابذإبتالثتتربة ش يتترببتتي بةف
(بثكلبةش س ب=Z 2.579-،ب =1.101P-Value(بإ)=Z 3.289-،ب =1.110P-Valueكيلبارب)

رفااان .بإتتتتاباثس  بتتتلبتتتتمب(H1b( و)H1aقباااؽل الفرضااايؼ الفااارعييؼ ) بتتتاباثفتتت اثا،بإبستتت بأذتتتياباثتتتاب
ب(.=1.404Z-،ب =1.679P-Value)بكيلب  نتب(H1cالفرض الفرعى )

 (:  تااج ا تبارات الفرض األول7جدول )ببب
أثر اإلفراح عؼ أمؽر السراجعة األساسية على األحكام والتررفات السهشية التذككية لسراقب  

 الحدابات

 

 الفشض

 الققبي س  

 

  القتغ ش التبثع( 

 إحصبئ خ 

(Mann-

Whitney) 

إحصبئ خ 

(Wilcoxon) 
Mean 

Rank 
 Zإحصبئ خ 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

H1a 
:Q1  ِةةةةةةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةةةةةةخ

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
463.11 1324.11 

G1 49 
-3.289 1.111 

G3 32 

H1b 

Q2 : ٝاالصةةةةةةةزار عٍةةةةةةةة

رظةةٛيبد رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ

536.11 1316.11 

G1 33 

-2.579 1.111 
G3 47 

H1c 
:Q3  ٝليّةةخ اٌزظةةٛيبد فةة

 اٌميّخ اٌعبدٌخرمديزاد 
634.11 1414.11 

G1 36 
-1.611 1.111 

G3 44 

إاثتت خب تت   بنفتت يجباصف تت ب باكرتت يًي بثفذتتياباثتتابب(H1aبااالفرض )إبذتتالب كثتتابتحايتتًاابإتيستت بيف بتت ب
إ ت تبتتًايابث ترت قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثترب ًكتاب ةت بباثساا  ترباألس ستيرببف ايتاباثساا  ترب بتاب
األكا  باثس شيرباثفذاكيربثسااماباثحد    بة  ًس ببف ييسابثساخبة   ثيربتبكباثف تاياا .باذبتذتياباثشفت يجب

،بكيتتلب ربةف ستت باثاتتتابثبسجس  تترباثث ثثتترب)ةجس  تترباثس  ثجتتر(ببيشهسااا (1)ابيااةعققااة إ جاثتتابإ تت تب
(.بإبستت بأ/يتتابميتت  بةاام تتتُ ب49(ب متتلبةشتتابتتتاباثسجس  تترباألإثتتاب)ةجس  تترباثام  تتر(بإميسفتتاب)32إميسفتتاب)

تتاب تلبااترت قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثتربتتاببأةاار تحفعااااثحد    ب  تخت ذب كا ًةت بة شيتربتذتاكيرب
ستتي  بت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتير،ب إب س شتتابرصتتابأسيتتلبةاام تت باثحدتت    باثتتابت يتتيمبت تتاياا بااتاب ب

بثب يسرباث  تثرباثس  ث بتي  ب باب ن  ب ملبةب ةر.
رتت يًي بثفذتتياباثتتابإاثتت خب تت   بنفتت يجباصف تت ب باكب(H1bبااالفرض )إ بتتابصتت يٍابرصتتا،بإتيستت بيف بتت بب

إ ت تبتتًايابث ترت قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثترب ًكتاب ةت بباثساا  ترباألس ستيرببف ايتاباثساا  ترب بتاب

                                                 
(1)
رؼيز اٌعًللخ اإليغبثيخ ىٌٝ أْ اإلفصبػ عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ فٝ طيبق فمزح أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ رزرت عٍيٗ  

 ليبَ ِزالجٝ اٌؾظبثبد ثبرمبغ أؽىبَ ِٕٙيخ رؼىىيخ أوضز رؾفًظب. 
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اثفرتات  باثس شيتترباثفذتاكيربثساامتتاباثحدت    بة  ًستت ب  كفست  باصتتااب ب بتابضتتاإب بميت  بااتاب ب تتا اا ب
،بكيتلببيشهساا (1)عققة إ جابياةاثشف يجباثابإ  تببتد ي  بثف اياا باث يسرباث  تثرباثس  ث بتي  .باذبتذيا

(ب ك تتابةشتتابتتتاباثسجس  تترباألإثتتاب47اربةف ستت باثاتتتابثبسجس  تترباثث ثثتترب)ةجس  تترباثس  ثجتتر(بإميسفتتاب)
أةاار (.بإبس بأ شابميت  بةاام تُ باثحدت    ب  تخت ذبترتات  بة شيتربتذتاكيرب33)ةجس  رباثام  ر(بإميسفاب)

ا  اياا باث يسرباث  تثربتتابستي  بت تا ب ةت بباثساا  ترباألس ستير،ب إب س شتابتاب لبااتر قب  بتبتذددا
رصابأا رباكفس  باصااببةاام ُ باثحد    ب بابا تاا بتدت ي  باث يسترباث  تثترب  بتابتتاب تلبااترت قب

إاثفاب    بنف يجباصف  ب بثفذياباثابإ ت تبب(H1c)  ب ة بباثساا  رباألس سير.بإتيس بيف ب ب  ث/ا ب
اأج بيتترببتتي بااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربإميستترباثفدتت ي  بتتتابت تتاياا باث يستترباث  تثتترب بمترب

بإثكش  ب يابة ش ير.
،بكيتلبجزايااا (2)( بداللاة فرعياتاهH1قباؽل الفارض األول )ةست بست  ب اضتاباثتاببويخلص الباحثب

تتتًاا باألكاتت  باثس شيتترباثفذتتاكيربثساامتتاباثحدتت    ب تتاا بااثتتزا ب  اترتت قب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتترب
كًكاب ة بباثساا  رباألس سير،ببيشس ب  ربتًايابا ابااتر قب بتاباثفرتات  باثس شيترباثفذتاكيربثساامتاب

 مبةست بت صتلباثيتاباث حتلباثحت ثابةت باثحد    بذإبتالثربة ش يربتيس بيف ب ب  ثد ا باثث نابت ت .بإبت ثاب
ب Ratzinger-Sakal and Theis (2019)نفت يج،بإاثفتابتخفبتفبتس ًةت ب ت بةت بت صتبتباثيتابتباستف ب

،بكيتتلب تتت ب بنف يج ستت باثتتاب ربةاام تتاباثحدتت    بيفختت إرببAsbahr and Ruhnke (2019)إ
رباألس ستيرىبةدتفشاي بتتابت ايتاب كا ًة بإترات  بة شيرب ملبتذاًتابتاب لبااتر قب  ب ة بباثساا  ت

ذثتتكباثتتابنظايتترباثس تتابباألصبمتتاىبأ ف تتاباث  كتتلب ربةتت بت صتتلباثيتتاباث حتتلباثحتت ثابأ تتاب سث  تتربنفيجتترب
ةشل يربإا ةربتف/ بةعباثاإاتعباثاييديربثف ايلبة  يياباثساا  ربا س اًلبإصاإببة ي بباثساا  ترباثتاإثاب

ت   تت  بةاام تتاباثحدتت    بإث/تتتبانف تت امباثتتاباثحدتت    بب(بتحايتتًااىبتستت ب اتتمباتت  باثتتاإاتعبتغييتتا710)
إاث ش صتاباث  ةتتربذا باثسختت إاباثسات/ تتر،بكيتتلب ربااثتتزا ب  اترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربثتتاب
تًاياب يابة  تابتابت مبسس  باثذكباثس شابثسااماباثحد    .بتزًبب  ب ربااتر قب  بت اياا ب

ساا  تترباألس ستتيربُأسثتتلبتحتتاًأ ىبكيتتلب رباتت  باثف تتاياا بتفلبتتابةزيتتًاابةتت باث يستترباث  تثتترب ًكتتاب ةتت بباث
األكاتت  باثذخرتتيربةتت بم تتلبةاامتتاباثحدتت    ،بإاتت بةتت بأج تتلب كا ةتتابإترتتات تاباثس شيتترب ذًتتتش  ب كثتتاب

 تح/ًظ بإتذاًتا.ببب

                                                 
(1)
رؼيز اٌعًللخ اإليغبثيخ ىٌٝ أْ اإلفصبػ عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ ضّٓ طيبق فمزح أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ رزرت عٍيةٗ  

 ليبَ ِزالجٝ اٌؾظبثبد ثبرمبغ رصزفبد ِٕٙيخ رؼىىيخ أوضز رؼددًا.
(2)
 يمجً اٌفز  اٌزميظٝ وٍيًب فٝ ؽبي لجٛي اٌفزٚ  اٌفزعيخ اٌضًلصخ اٌّؼزمخ ِٕٗ.   

 يزفض اٌفز  اٌزميظٝ وٍيًب فٝ ؽبي رفض اٌفزٚ  اٌفزعيخ اٌضًلصخ اٌّؼزمخ ِٕٗ.     

 يمجً اٌفز  اٌزميظٝ عشميًب فٝ ؽبي لجٛي أؽد فزٚ  اٌفزعيخ ٚرفض  اوخز.     
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  تيجة ا تبار الفرض الاا ى 4-2
اث سيتتلبإااترتت قب تت بت تتاياا باث يستترب(باألاتتاباثف/تت  بابثكتتٍلبةتت بضتتغ ابH2أخف تتاباث/تتا باثثتت ناب)

اث  تثتتتربتتتتابستتتي  بت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيرببف ايتتتاباثساا  تتتر،ب بتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترب
اثفذتتاكيربثساامتتاباثحدتت    .باذبمتت  باث  كتتلب  تتتف   باباتتربتتتاإ بتا يتتر،ب إث تتمبيتتات  ب تت ثسفغياباثفتت  عب

ثسااماباثحدت    ،بتتابكتي باثسفغيتاي باثفت   ي باثثت نابإاثث ثتلبباث خبأ  اب  باألكا  باثس شيرباثفذاكير
أ يدتتت رباثفرتتتات  باثس شيتتترباثفذتتتاكيربثساامتتتاباثحدتتت    .بإتتتتابضتتت  بتتتتاإ باث حتتتلبةتتت باثسف متتتعب رب
أخفبتتتتفبتتتتتًايابااترتتتت قب تتتت ب ةتتتت بباثساا  تتتترباألس ستتتتيرب بتتتتاباألكاتتتت  بإاثفرتتتتات  باثس شيتتتترباثفذتتتتاكيرب

  ر.بإتابض  باثفرسيمباثفجابابثب حل،بإة بصب باصف  ببةاخب  صفبلبةدف خبضغ اب سيلباثساا
ب(0)إة ش يرباث/اإ ببي بةف س با     باث يشفتي باثث ثثترب)ةجس  ترباثام  تر(،بإاثاا  ترب)ةجس  ترباثس  ثجتر(

بأسا بثب  كلباصف  بباث/ا باثث نابثب حل.ببب
 ستتتتتتت باثاتتتتتتتتاب(بإةفWilcoxon(بإ)Mann-Whitney(باكرتتتتتتت يي  ب)8إي ضتتتتتتت باثجتتتتتتتاإ ببمتتتتتتتمب)ب

%باثتابإ ت تباصتفبلب95(.بإتذياباثشف يج،بإبسدف خبا ربP-Value(ببإةدف خباثاالثرب)Zإاكر ييرب)
-P)1.120ة شتت خببتتي بةف ستت با   تت  بةجستت  فاباثاباستتربتيستت بيف بتت ب  ثدتت ا باألإ بت تت بكيتتلبارب

Value=) 2.303-،ب Z=إبست بأذتتياباثتابب( قباؽل الفارضH2a )الفرضاايؼ رفان إتتاباثس  بتلبتتمبب
 =1.761P-Value)ب(بإ=0.145Z-،ب =1.296P-Valueكيلب  نتب)ب(H2b( )H1cالفرعيؼ )

بثكٍلبةش س ب باباثف اثا.ب(=Z 1.315-،ب

 (:  تااج ا تبارات الفرض الاا ى8جدول )
األثر التفاعلى لإلفراح عؼ أمؽر السراجعة األساسية وضغؽط العسيل على األحكام 

 والتررفات السهشية التذككية

 

 الفشض

 الققبي س            

 

  القتغ ش التبثع( 

 إحصبئ خ 

(Mann-Whitney) 

إحصبئ خ 

 Wilcoxon) 
Mean 

Rank 
 Zإحصبئ خ 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

H2a 
:Q1  ِدٜ ِعمٌٛيخ

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
581.11 1441.11 

G3 35 
-2.313 1.121 

G4 47 

H2b 

Q2 : ٍٝاالصزار ع

رمديزاد اٌميّخ رظٛيبد 

 اٌعبدٌخ

711.51 1531.51 

G3 43 

-1.145 1.296 G4 
38 

H2c 
:Q3  ٝليّخ اٌزظٛيبد ف

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
698.51 1518.51 

G3 43 
-1.153 1.249 

G4 37 

                                                 
 (
1

)
ثيّٕب  اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ )ِغّٛعخ اٌزلبثخ(، رزضّٓ اإلفصبػ عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ وأؽد أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ فمظ،

اٌؾبٌخ اٌزاثعخ )ِغّٛعخ اٌّعبٌغخ(، رزضّٓ اإلفصبػ عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ وأؽد أِٛر اٌّزاععخ األطبطيخ ثبإلضبفخ 

 ىٌٝ ٚعٛد ضغٛط ِٓ لجً اإلدارح. 
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إاث خب    بنف يجباصف  ب باكر يًي بثفذياباثتاب ربب(H2aالفرض )إبذالب كثابتحايًاا،بإبخر صب
تًايابااتر قب  بت اياا باث يسرباث  تثرب ًكاب ة بباثساا  رباألس سيرببف ايتاباثساا  ترب بتاباألكات  ب
اثس شيرباثفذاكيربثسااماباثحد    بة  ًس ببف ييسابثساخبة   ثيربتبتكباثف تاياا بأخفبتفب ت صفبلبةدتف خب

  ب سيلباثساا  ر.باذبتذياباثشف يجباثاب نابتابك ثتربإ ت تبضتغ ابةت بم تلب سيتلباثزغ اباثفابأس بس
.بكيتلباربةف ست باثاتتابأقال تحفعااااثساا  ربيفجتابةاام تُ باثحدت    باثتاباتخت ذب كا ًةت بة شيتربتذتاكيرب

(ب(ب ك تابةشتابتتتاباثسجس  ترباثث ثثتترب)ةجس  ترباثام  تتر47ثبسجس  ترباثاا  ترب)ةجس  تترباثس  ثجتر(بإميسفتتاب)
(.بت تتتابتاتتتتاب بتتتاباألاتتتاباثف/تتت  باببتتتي بااترتتت قب تتت ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربإضتتتغ اب35إميسفتتتاب)

ىبة/ تا بايت ت بةب ةتربإة   ثيتربت تاياا بأقل تحفعاااث سيلبمي  بةاام ُ باثحد    ب  صاابب كا ًة بة شيرب
اتتاب بتاباألاتاباثف/ت  بابااتاب بثب يسرباث  تثتربةت بإ  تربنظتابةاام تاباثحدت    .ب إب س شتابرصتابت تابت
(باثتتاب بمتتربستتب ير.بH1a ربتح ثتتتباث بمتتربااأج بيتتربإاثفتتابستت  باألتتت ب باثي تت ب شتتاباصف تت بباث/تتا ب)

إتف/تت باتت  باثشفيجتترب رتت ب بضتتسشيابةتتعبةتت بت صتتبتباثيتتابنفتت يجب  تتاباثاباستت  ،بكيتتلب تتت ب باثتتاب رب
اي ت باثزغ ابة بم لب سيلباثساا  ربت تخباثاباثفخ/يفبةت بكتا باألكات  باثس شيتربثساام تاباثحدت    ب

 e.g. Koch and Salterio, 2017; Messier and)إتج ب تمب كثتابم ت اًلبثألصلت  باثسح ست يرب
Schmidt, 2018)بإذثكبصبًت بثس ب ت ب باثيابتباسرب.Ratzinger-Sakal and Theis (2019)ب

إاثفتتابتش إثتتتباألاتتاباثف/تت  بابث ترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربإضتتغ اباث سيتتلب بتتاباألكاتتت  ب
باثس شيربثسااماباثحد    بإثمبترلباثابتاإ بة ش يربتابا اباثرات.بب

ثفذتياباثتاب ربتتًايابب(H2c( و)H2bالفرضايؼ )ص يٍابرصا،ب    باثشف يجباثخ صرب  صف ت بببإ با
ااترتت قب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتترب ًكتتاب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرببف ايتتاباثساا  تترب بتتاباثفرتتات  ب

تف/ با  ب سدف خباثزغ اباثفابأس بس  ب سيلباثساا  ر.بإببلػ تتأثراثس شيرباثفذاكيربثسااماباثحد    ب
،بإيسات بثب  كتلبت/دتيابذثتكب تًربAsbahr and Ruhnke (2019)اثشفيجتربةت بت صتبتباثيتابتباسترب

تتتًايابااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاباثفرتتات  باثس شيتتربثساامتتاباثحدتت    بإاثتت خب  تتاب
ابت تتايلباأج بًيتت بتتتابنفتت يجباصف تت بباث/تتا باألإ ،بكيتتلباات باكفستت ال باصتتااببةاامتتاباثحدتت    ب بتت

ت اياا باث يسرباث  تثر،بأ  ببابتًايابةز تبثاب اا بةس بسترباثزتغ ابةت بم تلب سيتلباثساا  تر،بإةت باتمَّب
  تتتا باث بمتتترباثف/  بيتتترببتتتي بااترتتت قب تتت ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربإضتتتغ اباث سيتتتلب  بمتتترب يتتتاب

بة ش ير.بب
ااا( H2قبااؽل الفاارض الاااا ى )ةست بستت  ب اضتتاباثتاببويخلااص الباحااث ،بكيتتلببداللااة فرعياتااه جزايا

تًاا باألكا  باثس شيرباثفذتاكيربثساامتاباثحدت    بنفيجتربث  ت تب اتابت/ت  باببتي بااثتزا ب  اترت قب ت ب
ت تتاياا باث يستترباث  تثتترب ًكتتاب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربإضتتغ اباث سيتتل،بتتتابكتتي بثتتمبأاتت بث تت اباألاتتاب
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ذثتكبب  تت تببويسكاؼ للباحااث تبرياراثس شيترباثفذتتاكير.بباثف/ت  باب خبتالثتربة ش يتربتيستت بيف بت ب  ثفرتات  
تج  ببي باألكا  بإاثفرات  باثس شيربثساام اباثحد    ىبت ابُأراببةااماباثحد    بكاًس بة شًي بإثكت ب
اتتت اباثحاتتتمبمتتتابالبيتتتش اابتتتتابصتتت ب بترتتتالبة شتتتابيتتتفب  بة تتتا.بإةتتت باتتتمَّبأساتتت باث تتت  بب  تتت تب  تتتاب

اتتمبإاثفرتتالباثس شتتابثساامتتاباثحدتت    .بت بتتابستت يلباثسثتت  ،بمتتاباالصتتفبلببتتي بةحتتاتا ب تتٍلبةتت باثح
ُأذالبصت لبةاام تاباثحدت    بةت بةخت إاباثف  ضتابإاثدتس رباثدتي ربإاثسدت  ثرباث  ن نيترب كتابةحتاتا ب
اثفرالباثس شاباثفذاكا،بتإرب ربأا ربث ثكبتًايًااب بتابكاستاباثس شتاباثت خبيفحتاتبتتابضت  ب  اةتلب

بريربثسااماباثحد    .بب صاخبتات  ب  ثدس  باثذخ

  تيجة ا تبار الفرض الاالث 4-3
أخف اباث/ا باثث ثلباألااباثف/  بابثكتٍلبةت ،بص تا بةاامتاباثحدت    بإااترت قب ت بت تاياا باث يسترب
اث  تثتتتربتتتتابستتتي  بت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيرببف ايتتتاباثساا  تتترب بتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترب

 .باذبمتت  باث  كتتلب  تتتف   باباتتربتتتاإ بتا يتتر،ب إث تتمبيتتات  ب تت ثسفغياباثفتت  عباثفذتتاكيربثساامتتاباثحدتت   
اث خبُأ  اب  باألكا  باثس شيرباثفذاكيربثسااماباثحدت    ،بتتابكتي باثسفغيتاي باثفت   ي باثثت نابإاثث ثتلب
أ يدتتت رباثفرتتتات  باثس شيتتترباثفذتتتاكيربثساامتتتاباثحدتتت    .بإتتتتابضتتت  بتتتتاإ باث حتتتلبةتتت باثسف متتتعب رب

تًايابااتر قب  ب ة بباثساا  رباألس سيرب باباألكا  بإاثفرتات  باثس شيترب ت صفبلبةدتف خببأخفبف
اثخ ا باثفابيفسفعبب  بةااماباثحد    .بإتابض  باثفرسيمباثفجابابثب حل،بس لبأ   باث  كلببف دتيمب

 بصتتب باصف تت بب يشترباثاباستتربتتتاباثسجستت  في باألإثتابإاثث ثثتتربت ً تت بثسدتتف خبص تتا بةاامتاباثحدتت    ،بإةتت
ةتتتتاخبإة ش يتتتترباث/تتتتاإ ببتتتتي بةف ستتتت با   تتتت  باث يشفتتتتي باألإثتتتتاب)ةجس  تتتترباثام  تتتتر(،بإاثث ثثتتتترب)ةجس  تتتترب
اثس  ثجتر(بث يشتتربةاام تاباثحدتت    بمبيبتاباثخ تتا بةتعبةثيبف تت ب  ثشدت ربث يشتتربةاام تاباثحدتت    بذإخباثخ تتا ب

بأسا بثب  كلباصف  بباث/ا باثث ثلبثب حل.ببب
(.بإتذتتتيابP-Value(،بإةدتتتف خباثاالثتتترب)Z(بةف ستتت باثاتتتتا،بإاكرتتت ييرب)9)بإي ضتتت باثجتتتاإ ببمتتتم
%باثابإ  تباصفبلبذإبتالثربة ش يرببي بةف س با     بةجس  فاباثاباسرب95اثشف يج،بإبسدف خبا رب

ت تتت ببذوى الخبااارةتيستت بيف بتت ب  ثفدتتت  ال باألإ بإاثثتت نابإاثث ثتتتلبإذثتتكب  ثشدتتت ربث يشتتربةاام تتتاباثحدتت    ب
(ب=2.729Z-،ب=1.116P-Value(بإب)=3.079Z-،ب=1.110P-Value رب)بكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

(بثكٍلبةش مب باباثف اثا،بتابكي بثمبيفح ت بذثتكب  ثشدت ربث يشترب=0.973Z-،ب =1.149P-Value)إ
.بإ ربتتًاياب(H3c( و)H3b( و)H3aقباؽل الفاروض )ةاام اباثحد    باألملبص تا .بإيذتيابذثتكباثتاب

ااترتت قب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتترب ًكتتاب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترب
اثفذتتتاكيربثساام تتتاباثحدتتت    بأخفبتتتفب تتتًصفبلبةدتتتف خبص تتتات م.باذب ربةاام تتتاباثحدتتت    باألكثتتتابص تتتا ب

كاس تمباثس شتاب ذتًربة   ثيتتربثتاي مبةيتلب ك تاباثتاباصتاابب كات  بإترتتات  بة شيترب كثتابتذتاًتا.باذب رب
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ت تاياا باث يستترباث  تثتترباثس تت ث بتي تت بةتت بم تتلبااتاب ب ًن ت ب متتلبةبيستتر،بإ تت ثكبأاتت ربثتتاي مباصتتاابب ك تتاب
 بابمي  بااتاب ببف ايلبت اياا باث يسرباث  تثر،بتزًبب  باي ت بميسرباثفد ي  باثفابيف ي با اا ا بةت ب

بإ ابنظاام.ببب
األتتت ب باثيتتاب ذتتًربإ تت تب اتتابت/تت  بابثكتتٍلبةتت بااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تتربإثبفًكيتتاب بتتابةتت بستت  ب

األس ستتيربإص تتا بةاامتتاباثحدتت    ،بمتت  باث  كتتلب تتتا اا بة  بنتترببتتي بنفتت يجباصف تت بباث/تتا باألإ بإاثفتتتاب
تزتسشتباثس  بنترببتي بةف ست با   ت  باثسجست  في باألإثتتابإاثث ثثترب بتابةدتف خباث يشترب اتلبتإربتسييتتزب

خباثخ تتتا ،بةتتتعبةثيبف تتت بثتتتش/اباثسجستتت  في بإثكتتت ب بتتتابةدتتتف خب يشتتتربةاامتتتاباثحدتتت    بذإخببتتتي بةدتتتف ب
(ب ربتالثتتتترباالصتتتتفبلببتتتتي بةف ستتتت با   تتتت  باثسجستتتت  في ب)األإثتتتتاب9اثخ تتتتا .باذبي ضتتتت باثجتتتتاإ ببمتتتتمب)

إاثث ثثتتر(بت تتاإبة ش يتترب رتت ب ب ك تتابتتتابك ثتتربةاام تتاباثحدتت    بذإخباثخ تتا بة  بنتترب  ث يشتترباا س ثيتتتر،ب
برت ب بص صتربتيست بيف بت ب  ثفرتات  باثس شيترباثفذتاكيربثساام تاباثحدت    ب)اثدت اثي باثثت نابإاثث ثتل(،بإب

(ب بتتتتتتتاب=Z 0.611-،ب =1.001P-Value(بإ)=Z 2.579-،ب =1.101P-Valueكيتتتتتتتلب  نتتتتتتتت)
(ب=2.729Z-،ب =1.116P-Valueاثفتتتتتت اثا،بإذثتتتتتتكب بتتتتتتابةدتتتتتتف خباث يشتتتتتترباا س ثيتتتتتتر،بإ صتتتتتت حتب)

ب(ب  ثشد ربث يشربةاام اباثحد    بذإخباثخ ا .=0.973Z-،ب =1.149P-Valueإ)
إاثت خبتف/ت ب( بداللاة فرعياتاه كليااا، H3قبؽل الفرض الاالث )ةس بس  ب اضاباثتاببويخُلص الباحث

نفيجتترباصف تت ب ب رتت ب بضتتسشيابةتتعبةتت ب تتت ب باثيتتابنفتت يجبتباستت  ب ايتتا ،بإاثفتتاب كتتا ب بتتاب ربةاام تتاب
(،بKnap and Knapp, 2001متاب ب  بتاب بتابت يتيمبةخت إاباثغت ب)اثحدت    باألكثتا بص تا بثتاي مب

إ  ثكبإ  تب اابت/  باباأج باببي باثخ ا بإاثذكباثس شابة بن كيربإمتاب بةاام تُ باثحدت    ب بتابت يتيمب
،ب  اضت ترباثتاب ربةاام تاب (Hussin et al., 2017) ةخت إاباثفحاي/ت  باثج اايتربةت بن كيترب صتاخب

يفج ت رباثتاباتخت ذب كا ًةت بة شيتربتفلبتابا تاا باثف تاأب باثباةتربتتاباألصلت  بباثحد    باألكثتابص تا 
ذثتكب تًربةاام تاببويسكاؼ للباحاث تبريار(.بMessier and Schmidt, 2018اثسح ست يرباثسافذت/رب)

اثحدتت    باألكثتتابص تتا ىبأا نتت اب كثتتتاباتباًكتت بثبفحتتاأ  بإاثس  متت  باثفتتتابت ا تتاب سبيتترباثساا  تتر،بإةش تتت ب
اثف تتاياا باثسح ستت يرب رتت/رب  ةتتربإت تتاياا باث يستترباث  تثتترب رتت/ربص صتترىبإةتت باتتمَّبت تتمبمتت تبإربةاا  تترب

 باباتخ ذب كا  بإترات  بة شيترب كثتابةب ةتربة  بنترب غيتاامبةت بةاام تاباثحدت    باألمتلبص تا .ب ست ب
تاب بإتج ب تمبأ ف اباث  كلب ًرباثخ ا بتسابةاام تاباثحدت    ب  ثث ترباثفتابتساتش مبةت بة ا  تربضتغ اباا

 كثابماب ب باباتخ ذب كا  بإترتات  بة شيترب كثتابتح/ًظت بإبغتاباثشظتاب ت بت  ت  بذثتكب بتاباث بمترب
بةعب سيلباثساا  ر.ب

ب
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  تيجة ا تبار الفرض الرابع 4-4
أخف تتتاباث/تتتا باثاا تتتعباألاتتتاباثف/تتت  بابثكتتتٍلبةتتت باثفًايتتتلباثس شتتتابثساامتتتاباثحدتتت    بإااترتتت قب تتت ب
ت اياا باث يسرباث  تثربتابسي  بت ا ب ة بباثساا  رباألس سيرببف اياباثساا  رب باباألكات  بإاثفرتات  ب

 إث مبيتات  ب ت ثسفغيابباثس شيرباثفذاكيربثسااماباثحد    .بإمابم  باث  كلب  تف   باباربتاإ بتا ير،
اثفت  عباثت خبأ  تاب ت باألكاتت  باثس شيترباثفذتاكيربثساامتاباثحدت    ،بتتتابكتي باثسفغيتاي باثفت   ي باثثتت ناب
إاثث ثتتلبأ يدتت رباثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربثساامتتاباثحدتت    .بإتتتابضتت  باثفرتتسيمباثفجابتتابثب حتتل،ب

األإثتتابإاثث ثثتتربت ً تت بثسدتتف خباثفًايتتلباثس شتتابستت لبأ تت  باث  كتتلببف دتتيمب يشتترباثاباستتربتتتاباثسجستت  في ب
ةاامتتتتاباثحدتتتت بت،بإةتتتت بصتتتتب باصف تتتت ببةتتتتاخبإة ش يتتتترباث/تتتتاإ ببتتتتي بةف ستتتت با   تتتت  باث يشفتتتتي باألإثتتتتاب
)ةجس  تتترباثام  تتتر(،بإاثث ثثتتترب)ةجس  تتترباثس  ثجتتتر(بث يشتتتربةاام تتتاباثحدتتت    ب يتتتاباثستتت ابي بةتتتعبةثيبف تتت ب

بأسا بثب  كلباصف  بباث/ا باثاا عبثب حل.ببب  ثشد ربث يشربةاام اباثحد    باثس ابي 
(.بإتذتيابP-Value(،بإةدتف خباثاالثترب)Z(،بةف س باثاتا،بإاكرت ييرب)01إي ض باثجاإ ببممب)ب

%باثتتابإ تت تباصتتفبلبة شتت خببتتي بةف ستت با   تت  بةجستت  فاباثاباستتربتيستت ب95اثشفتت يج،بإبسدتتف خبا تترب
كيتتلببلعيشااة مراقبااى الحدااابات السااؤهليؼ فقاا  ثشدتت ربيف بتت ب  ثفدتت  ال باألإ بإاثثتت نابإاثث ثتتل،بإذثتتكب 

-1.115P)(بإب=Z 3.229-،ب =1.110P-Value(بإب)=Z 3.815-،ب =1.111P-Valueك نتب)
Value= 2.835-،بZ=ثكتتتٍلبةتتتش مب بتتتتاباثفتتت اثا،بتتتتابكتتتتي بثتتتمبيفح تتت بذثتتتتكب  ثشدتتت ربث يشتتتربةاام تتتتاب(بب

.بإ ربتتتتًاياب(H4c( و)H4b( و)H4aقباااؽل الفاااروض )اثحدتتت    ب يتتتاباثستتت ابي .بإيذتتتيابذثتتتكباثتتتاب
ااترتت قب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتترب ًكتتاب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيرب بتتاباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترب
اثفذاكيربثساام اباثحد    بأخفبفب ًصفبلبةدف خبتتًايب مباثس شتا.باذب ربةاام تاباثحدت    باثست ابي ب

 كثتابتذتاًتا.باذب ربكاس تمباثس شتاب ذتًربة   ثيتترببثتاي مبةيتلب ك تاباثتاباصتاابب كات  بإترتتات  بة شيتر
ت اياا باث يسرباث  تثرباثس  ث بتي  بة بم لبااتاب ب ًن  ب ملبةب ةر،ب س بأا ربثاي مباصتاابب ك تاب بتاب
مي  بااتاب ببف ايلبت اياا باث يسرباث  تثر،بتزًبب  باي ت بميسرباثفد ي  باثفابيف ي با اا ات بةت بإ تاب

 نظاام.ببب
 
 
 
 
ب
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 (:  تااج ا تبارات الفرض الاالث9جدول رقػ )
األثر التفاعلى لإلفراح عؼ أمؽر السراجعة األساسية و برة مراقب الحدابات على األحكام 

 والتررفات السهشية التذككية 

 

 الفشض

 الققبي س

 

 

  القتغ ش التبثع(

 رو خجشح قل ل الخجشح الع نخ كبملخ

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

H3a 

:Q1  ِةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةخ

رمةةةةةةةةةديزاد اٌميّةةةةةةةةةخ 

 اٌعبدٌخ

G1 49 

-3.289 1.111 

G1 18 

-1.174 1.241 

G1 31 

-3.179 1.111 

G3 32 G3 14 G3 18 

H3b 

Q2 : ٝاالصةةزار عٍةة

رمةةةةةةةديزاد رظةةةةةةٛيبد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ

G1 33 

-2.579 1.111 

G1 15 

-1.674 1.511 

G1 18 

-2.729 1.116 

G3 47 G3 17 G3 29 

H3c 

:Q3  ليّةةخ اٌزظةةةٛيبد

فةةةٝ رمةةةديزاد اٌميّةةةخ 

 اٌعبدٌخ

G1 36 

-1.611 1.111 

G1 16 

-1.154 1.878 

G1 21 

-1.973 1.149 
G3 44 G3 16 G3 28 

 
 = ْ81 

(G1 = )39( ،G3 =)41 

 32ْ )لٍيً اٌمجزح( = 

(G1 = )18( ،G3 =)14 

 48ْ )غٚ خجزح( = 

(G1 = )21( ،G3 =)27 

 

إثبفًكيتتاب بتتابةتت بستت  بااتتت ب باثيتتاب ذتتًربإ تت تب اتتابت/تت  بابثكتتٍلبةتت بااترتت قب تت ب ةتت بباثساا  تترب
اصف ت بباث/تا باألإ بباألس سيربإاثفًايلباثس شابثسااماباثحد    .بم  باث  كلب ا اا بة  بنترببتي بنفت يج

إاثفابتزسشتباثس  بنرببي بةف ست با   ت  باثسجست  في باألإثتابإاثث ثثترب بتابةدتف خباث يشترب  ةبتربتإرب
تسييتتزببتتي بةدتتف خباثفًايتتل،بةتتعبةثيبف تت بثتتش/اباثسجستت  في بإثكتت ب بتتابةدتتف خب يشتتربةاام تتاباثحدتت    ب

بتتتي بةف ستتت با   تتت  باثسجستتت  في ب(ب ربتالثتتترباالصتتتفبلب01اثستتت ابي بت تتت .باذبي ضتتت باثجتتتاإ ببمتتتمب)
)األإثابإاثث ثثر(بت اإبة ش يرب ر ب ب ك ابتتابك ثتربةاام تاباثحدت    باثست ابي بة  بنترب ا ست ثاباث يشتر،ب
إبرت ب بص صتربتيست بيف بت ب  ثفرتات  باثس شيترباثفذتاكيربثساام تاباثحدت    ب)اثدت اثي باثثت نابإاثث ثتل(،ب

(ب بتاب=Z 0.611-،ب =1.001P-Valueإ)(ب=Z 2.579-،ب =1.101P-Valueكيتلب  نتتب)
(ب=Z 3.229-،ب =1.110P-Valueاثفتتتتتت اثا،بإذثتتتتتتكب بتتتتتتابةدتتتتتتف خباث يشتتتتتترباا س ثيتتتتتتر،بإ صتتتتتت حتب)

ب(ب  ثشد ربث يشربةاام اباثحد    باثس ابي .ب=2.835Z-،ب =1.115P-Valueإ)
إاثت خبتف/ت ب( بداللاة فرعياتاه كليااا، H4قبؽل الفارض الراباع )ةس بس  ب اضاباثتاببويخلص الباحث

نفيجرباصف  ب ب ر ب بضسشيابةعبة ب ت ب باثيابنف يجبتباس  ب ايا ،ب كتا ب بتاب ربةاام تاباثحدت    ب
 ,.e.g. Che et al., 2017; Li et al)اثست ابي بة شًيت بأرتابإرب كا ًةت بة شيترب كثتابةب ةترب

ألكات  باثذتكباثس شتاب،ب س ب رباثفًايتلباثس شتابثساام تاباثحدت    بأ تزابإيتا مبةت بةس بستف مبب(2016
(Ciolek and Emerling, 2019; Fatmawati et al.,2018بإثتش/اباألست   باثفتابست  ب.)

إ اض  باث  كلب شابةش مذربنف يجباصف  بباث/ا باثث ثلبأسا باث   ب ًرباثفًايتلباثس شتابيتا مبةاام تاب
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  كتلب تًربإ ت تبات/ت  ببتي باثحد    بتابةس بسف مبثألكا  بإاثفرات  باثس شيترباثفذتاكير.ب ست بأ ف تاباث
نفيجرباصف  بباث/ا باثاا عبةعبةثيبف  ب بابةدف خباث/ا باثث ثل،بةات باثاب رباثس  بلباثفابيفحرلب
 بي  بةااماباثحد    بة باالثفح  بب ااةجباثفًايلباثس شابُتذالب  نً ت ب  يتًاابةت بص اتتاباثس شيتر،بكيتلب

ب بثبس   ب إب ر ب ب يابة  تا بة بصب باثفًايلباث بسا.بببُتدَفساباثخ ا ب ر ب بة  تا بة باألتا باثد ب

 (:  تااج ا تبارات الفرض الرابع10جدول )
األثر التفاعلى لإلفراح عؼ أمؽر السراجعة األساسية والتأهيل السهشى لسراقب الحدابات 

 على األحكام والتررفات السهشية التذككية

 

 الفشض

 

 الققبي س        

 

 التبثع( القتغ ش 

 مؤهل غ ش مؤهل الع نخ كبملخ

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

H4a 

:Q1  ِٜةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

ِعمٌٛيةةةخ رمةةةديزاد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ

G1 49 
-3.289 1.111 

G1 19 
-1.357 1.721 

G1 31 
-3.815 1.111 

G3 32 G3 18 G3 15 

H4b 

Q2 : االصةةةةةةةةةزار

عٍةةةةةةةٝ رظةةةةةةةٛيبد 

رمةةةةةديزاد اٌميّةةةةةخ 

 اٌعبدٌخ

G1 33 

-2.579 1.111 

G1 18 

-1.614 1.546 

G1 15 

-3.229 1.111 
G3 47 G3 21 G3 27 

H4c 

:Q3  ليّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ

اٌزظةةةةةةةٛيبد فةةةةةةةٝ 

رمةةةةةديزاد اٌميّةةةةةخ 

 اٌعبدٌخ

G1 36 

-1.611 1.111 

G1 19 

-1.511 1.619 

G1 15 

-2.835 1.115 
G3 44 G3 18 

G3 26 

  = ْ81 

(G1 = )39( ،G3 =)41 

 37ْ )غيز ِرً٘( = 

(G1 = )21( ،G3 =)17 

 43ْ )ِرً٘( = 

(G1 = )19( ،G3 =)24 

(بةبخًرتت بثشفتت يجب00إتتتابضتت  بةتت بستت  ب اضتتاب ذتتًربنفتت يجباصف تت بباث/تتاإ بأ تتا باثجتتاإ ببمتتمب)
بثب حل.اصف  بباث/اإ باثاييديرب

 (  تااج ا تبار الفروض الرايدية للبحث 11جدول )
 

 طج عخ العالقخ 
نت جخ 

 االختجبس
 الفشض

 يرصز ثغعً اٌؾىُ إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ أوضز رؾفًظب.  -

ظٙةةز اٌزةةأصيز عٍةةٝ اٌزصةةز  إٌّٙةةٝ اٌزؼةةىىٝ  -

ِعٕٛيًةةةب فيّةةةب يزعٍةةةك ثشيةةةبدح اؽزّةةةبالد اصةةةزار 

ِزالةةت اٌؾظةةبثبد عٍةةٝ رعةةديً رمةةديزاد اٌميّةةخ 

 اٌعبدٌخ.

ظٙز اٌزأصيز عٍٝ اٌزصز  إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ غيز  -

ِعٕةةٜٛ فيّةةب يزعٍةةك ثميّةةخ اٌزظةةٛيبد اٌزةةٝ يزعةةيٓ 

 ىعزاء٘ب. 

لجٛي 

 عشمٝ

يةةرصز ىفصةةبػ ِزالةةت اٌؾظةةبثبد عةةٓ 

رمةةةديزاد اٌميّةةةخ اٌعبدٌةةةخ وأؽةةةد أِةةةٛر 

اٌّزاععةةةةخ األطبطةةةةيخ ثزمزيةةةةزٖ عٍةةةةٝ 

ؽىّٗ ٚرصةزفٗ إٌّٙةٝ اٌزؼةىىٝ عٕةد 

 زاد.ِزاععزٗ ٌزٍه اٌزمدي

H1 

سيةةةبدح ضةةةةغٛط اٌعّيةةةةً رغعةةةةً اٌؾىةةةةُ إٌّٙةةةةٝ  -

 اٌزؼىىٝ ألً رؾفًظب.

سيةةبدح ضةةغٛط اٌعّيةةً ٌةةُ يىةةٓ ٌٙةةب رةةأصيز عٍةةٝ  

 اٌزصز  إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ. 

لجٛي 

 عشمٝ

يمزٍف رأصز ىفصبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد 

عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ وأؽد أِةٛر 

اٌّزاععةةةةخ األطبطةةةةيخ ثزمزيةةةةزٖ عٍةةةةٝ 

ؽىّٗ ٚرصةزفٗ إٌّٙةٝ اٌزؼةىىٝ عٕةد 

H2 
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ِزاععزةةةٗ ٌزٍةةةه اٌزمةةةديزاد ثةةةبخزًل  

 ِظزٜٛ ضغٛط عّيٍٗ عٍيٗ. 

سيةةةبدح خجةةةزح ِزالةةةت اٌؾظةةةبثبد رغعةةةً اٌؾىةةةُ  -

 إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ أوضز رؾفًظب. 

 

سيةةبدح خجةةزح ِزالةةت اٌؾظةةبثبد رغعةةً اٌزصةةز   -

 إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ أوضز رؼددًا. 

 لجٛي

يمزٍف رأصز ىفصبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد 

عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ وأؽد أِةٛر 

اٌّزاععةةةةخ األطبطةةةةيخ ثزمزيةةةةزٖ عٍةةةةٝ 

ؽىّٗ ٚرصةزفٗ إٌّٙةٝ اٌزؼةىىٝ عٕةد 

ِزاععزةةةٗ ٌزٍةةةه اٌزمةةةديزاد ثةةةبخزًل  

 ِظزٜٛ خجزرٗ. 

H3 

رأ٘يةةةً ِزالةةةت اٌؾظةةةبثبد رغعةةةً اٌؾىةةةُ سيةةةبدح  -

 إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ أوضز رؾفًظب.

سيةةبدح رأ٘يةةً ِزالةةت اٌؾظةةبثبد رغعةةً اٌزصةةز   -

 إٌّٙٝ اٌزؼىىٝ أوضز رؼددًا.

 لجٛي

يمزٍف رأصز ىفصبػ ِزالةت اٌؾظةبثبد 

عٓ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ وأؽد أِةٛر 

اٌّزاععةةةةخ األطبطةةةةيخ ثزمزيةةةةزٖ عٍةةةةٝ 

عٕةد  ؽىّٗ ٚرصةزفٗ إٌّٙةٝ اٌزؼةىىٝ

ِزاععزةةةٗ ٌزٍةةةه اٌزمةةةديزاد ثةةةبخزًل  

 ِظزٜٛ رأ٘يٍٗ إٌّٙٝ. 

H4 

 تحليقت إضافية  5-4ب
يفش إ باث  كلبتابا  باث/ا يتربااشتي بةت باثفحبتيب بااضت تيرىبإاثفتابأ ف تاباث  كتلب ًاسيف ت بإتإبات ب

،بيف بت بأولهسااتابتًكيابإت/ديابة بت صلباثيابةت بنفت يجبتتابةاكبترباصف ت بباث/تاإ باثاييدتيربثب حتل.ب
باباستتربإاصف تت ببان ا ستت  بإ تتت تبضتتغ ابةتت بِم تتتلب سيتتلباثساا  تترب بتتتاباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتتترب

،بيفش إ بة بصبثاباث  كلباصف  ًبابة بسًي بوثا يهسااثفذاكيربذا باثربرب ساا  ربت اياا باث يسرباث  تثر،ب
بث/اإ باث حل.ب

 لتررفات السهشية التذككية ا عكاسات ضغؽط العسيل على األحكام وا 4-5-1
األكات  بإاثفرتات  باثس شيتربثساامتاباثحدتت    بتاثتربتتاباث ايتابةتت باثسحتاتا ،بةش ت بتإات تابإ اااتتتا.ب
إيحفسلب ربأا ربثبزغ اباثفابأ/اض  ب سيلباثساا  ربان ا س  ب بابتبكباألااالبإاثاإاتع،بإة بامَّب

تاأثير ضاغؽط العسيال علاى األحكاام والترارفات السهشياة التذاككية ذات  أخف اباث  كلبتتابات  باث/ا يتر
إتتابضت  باثفرتسيمباثفجابتابثب حتل،بيفح ت باث  كتلبةت بذثتكبالرلة بسراجعة تقديرات القيساة العادلاة  

  بإاي باصف  ببةاخبإة ش يرباث/اإ ببي بةف س با     باث يشفي باألإثاب)ةجس  رباثام  تر(،بإاثث نيترب
(،بWilcoxon(بإ)Mann-Whitney(باكرتتت يي  ب)02  ثجتتتر(.بإي ضتتت باثجتتتاإ ببمتتتمب))ةجس  تتترباثس

%ب95(.باذبتذتياباثشفت يج،بإبسدتف خبا تربP-Value(،بإةدتف خباثاالثترب)Zإةف س باثاتا،بإاكرت ييرب)
كيتلبببالداؤال األول فقا اثابإ  تباصفبلبة ش خببي بةف س با   ت  بةجست  فاباثاباستربتيست بيف بت ب

ضاغؽط العسيال كاان لهاا تاأثيراا (.بإات بةت بأذتياباثتاب رب=Z 2.369-،ب =1.108P-Valueك نتتب)
،بإاثفتابت ت لبةت بصتب بت يتيمبةاام تاباثحدت    بثستاخبة   ثيتربت تاياا بعلى األحكام السهشية التذككية

تسعباي ت بضغ اب سيلباثساا  ربيفجابةاام ت بةعققة إ جابية اث يسرباث  تثر،بإماب  ا باث بمرببيش س ب
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ىبكيتتلبأاتت ربكاس تتمباثس شتتاب ذتتًربت تتاياا بأةااار تحفعااااثحدتت    باثتتاباصتتاابب كا ًةتت بة شيتتربتذتتاكيربا
 ااتاب بثب يسرباث  تثرباثس  ث بتي  ب باب ن  ب ملبةب ةر.ب

إتف/ با  باثشفيجربةعبة بس  بإ ربت صلباثياباث  كتلبةت بم تلب شتاباصف ت ب بثب/تا باثثت نا،بكيتلب
تااأثير لزاااغؽط العسيااال علااى الترااارفات السهشيااة التذاااككية لسراقباااى عاادم وجاااؽد ت صتتلباث  كتتلباثتتتاب

،بإبستت بي  تابت م ت  باث  كتتلبتتاباتت اباثرتات.بت بتاباثتتا مبةت ب رباثفرتتات  باثس شيتربثساامتتابالحداابات
اثحدتت    بتكتتت ربنف ً تتت بالتختتت ذ ب كا ًةتتت بة شيتتتر،بكيتتتلبُيشظتتتابثبفرتتتالباثس شتتتاب بتتتاب نتتتابرصتتتاباثسااكتتتلب

 باثس شيرىباالب رباث  كلبأ ف اب ًربةحاتا باثفرات  باثس شيربمابتذسلب  اةلباثسف ب رب  صاابباألكا 
  صاخب خبلبةحاتا باألكا  باثس شير.بإث ثكبيف ي بتباسربةحاتا ب ٍلبةش س ب ر ب بةدف بر.

(:  تااج التحليل اإلضافى، ا تبار أثر ضغؽط العسيل على األحكام والتررفات السهشية 12جدول )
 التذككية

 

قتغ ش ال

 القستقل

 الققبي س  

 

  القتغ ش التبثع( 

إحصبئ خ 

Mann-

Whitney 

إحصبئ خ 

 Wilcoxon) 

Mean 

Rank 

إحصبئ خ 

Z 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

ضغٛط 

 اٌعّيً

:Q1  ِةةةدٜ ِعمٌٛيةةةخ رمةةةديزاد

 اٌميّخ اٌعبدٌخ
482.11 1448.11 

G1 43 
-2.369 1.118 

G2 31 

Q2 : االصةةزار عٍةةٝ رظةةٛيبد

 اٌميّخ اٌعبدٌخرمديزاد 
664.51 1444.51 

G1 37 
-1.413 1.687 

G2 39 

:Q3  ٝليّةةةةةةخ اٌزظةةةةةةٛيبد فةةةةةة

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ
611.51 1277.51 

G1 41 
-1.991 1.322 

G2 35 

إبذًربنف يجباثفحبيلبااض تاب أًز ،بتذياباثشفيجرباثفابتمباثف صلباثي  بة بصب باثفحبيلبااضت تاب
(ب03.بإي ضتت باثجتتاإ ب)ضااغؽط العسياال علااى األحكااام السهشيااة التذااككيةاثتتابإ تت تبت تت ي ب ذتتًربتتتًاياب

بفتًاياب تٍلبةت بت تا بةبخًر بثشف يجباصف  بباث/اضتي باألإ بإاثثت نابإاثفحبيتلبااضت تا،بإذثتكبتيست بيف بت ب
 ة بباثساا  رباألس سيربإضغ اباث سيلبإاألااباثف/  باببيش ست ب بتاباألكات  باثس شيترباثفذتاكيربثساامتاب

باثحد    .ببببب

ب

ب

ب

ب
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 (:  تااج ا تبار أثر ضغؽط العسيل على األحكام والتررفات السهشية التذككية13جدول )

 العالقخ القتغ ش التبثع القتغ ش القستقل الفشض

H1a 
فمةةةةزح أِةةةةٛر اٌّزاععةةةةخ 

  األطبطيخ

 األؽىبَ إٌّٙيخ اٌزؼىىيخ

:Q1  ِةةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةةخ رمةةةةةديزاد

 اٌميّخ اٌعبدٌخ

 

 رأصيز ىيغبثٝ

 ؽىُ ِٕٙٝ رؼىىٝ أوضز رؾفًظب

اٌزؾٍيً 

 اإلضبفٝ
 ضغٛط اٌعّيً

 رأصيز ىيغبثٝ

 ؽىُ ِٕٙٝ رؼىىٝ أوضز رؾفًظب

H2a 

األصةةةةةز اٌزفةةةةةبعٍٝ ٌفمةةةةةزح 

األطبطيخ أِٛر اٌّزاععخ 

 ٚضغٛط اٌعّيً

 رأصيز طٍجٝ

 ؽىُ ِٕٙٝ رؼىىٝ ألً رؾفًظب

إ س بيفز بة باثجاإ باثد ب ب اضا،ب ًربتًايابااتر قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثتربتتابستي  ب
ت تتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتير،بإ تتت ثكبضتتتغ اباث سيتتتلب تتت ربث ستتت بتتتتًايًااباأج بًيتتت ب بتتتاباألكاتتت  باثس شيتتترب

ثحد    ،بتابكي باألااباثف/  باببيش س ب تخباثتابتحت  باثفتًايابااأجت بابثكتٍلبةش ست باثفذاكيربثساامابا
 Moral)ةش/تتتاًتاباثتتتابتتتتًايابستتتب ا.بإيساتتت بثب  كتتتلبت ايتتتابذثتتتكباستتتفش ًتاباثتتتابنظايتتترباثس تتتابباألصبمتتتاب

License Theory)بإبس  تتابذثتتكبت تتابيفختت بةاام تتُ باثحدتت    بةتت بااترتت ك  باثتت ابت ب / تتا ب ةتت بب،
اثساا  رباألس سيربة اًبابث    بضغ اباث سيتلب ذتًرباثس ات ترب بتابت تاياا باث يسترباث  تثترباثس ت ث بتي ت .ب
إيف/تت بذثتتكب رتت ب بضتتسشيربةتتعبةتت ب كاتتتابنفتت يجب  تتاباثاباستت  بإاثفتتاب تتت ب باثتتابانخ/تت  باثسدتت  ثيرب

ث  ن نيتتتربثساام تتتاباثحدتتت    بتيستتت بيف بتتت ب  ألصلتتتت  بإاثفحاي/تتت  ب يتتتاباثسافذتتت/ربتتتتاب تتتلبااترتتتت ك  با
ب(.ب;Brown et al., 2015ب(Brasel et al., 2016ااض تيرباث ابت ب ذًن  بضس بت اياباثساا  رب

 اال تبارات السعلسية  4-5-2
تتتابستتت يلباثفح تت بةتتت بصتتتبكيربنفتت يجباصف تتت بباث/تتتاإ بإاثدتت ب باألتتتت ب باثي تتت ،بإنظتتًاابثك تتتابكجتتتمب

با تباار)ت(اث يش  باثسدف بربةحلباثاباسرباثابكٍابة ،بت ابم  باث  كلب  صف  بباث/اإ بةت بصتب ب تا ب
(بنفت يجب04بمتمب)إا باالصف  بباثس بساباثسبيمبالصف  بباث/تاإ ببتي ب يشفتي بةدتف بفي ،بإي ضت باثجتاإ ب

اصف  ب) (بثب/تا ببتي بةف ست با   ت  باث يشفتي باألإثتاب)ةجس  ترباثام  تر(،بإاثث ثثترب)ةجس  ترباثس  ثجتر(ب
(بثتتمبتخفبتتفباثشفتت يجب04،بإ ستت بأظ تتاب  ثجتتاإ ببمتتمب)الفاارض األول للبحااثإبس  تتابذثتتكبأساتت باصف تت بب

اثث ثثترب ت بةثيب ت باثظت اابةت بم تلبتيس بيف ب ب س ش يرباث/تاإ ببتي بةف ست با   ت  باثسجست  في باألإ بإب
ب.بببقبؽل الفرض األول جزاياا(بإبس بأذياب أزً باثاب7  ثجاإ ببممب)

ب
ب
ب
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 (  تااج ا تبار )ت(، الفرض األول 14جدول )

 
 الفشض

 الققبي س                         

  القتغ ش التبثع(           

 القتىسط

 Mean) 

احصبئ خ 

 T) 

مستىي 

 (Sig)الذاللخ 

H1a :Q1 ِدٜ ِعمٌٛيخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
G1 4.513 

3.497 1.111 
G3 3.198 

H1b Q2 :االصزار عٍٝ رظٛيبد رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
G1 3.923 

-2.436 1.117 
G3 5.111 

H1c :Q3 ليّخ اٌزظٛيبد فٝ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
G1 567948 

-1.622 1.119 
G3 529268 

ب

،بإاتاب أًزت بثتمبتخفبتفب ست بي ضتحابللفرض الاا ى(بنف يجباصف ت ب) (ب05كس بأ ا باثجاإ ببممب)
(بإ باس بتف ب ب س ش يرباث/اإ ببي بةف س با     باثسجس  في باثث ثثربإاثاا  ر،بإتذياب8اثجاإ ببممب)

ةتت بصتتب باألاتتابباثشفتت يجباثتتابة ش يتترباالصتتفبلبتيستت بيف بتت ب  ثدتت ا باألإ بت تت ،بإاثتت خبأخف تتاباث  كتتل
اثف/تتت  بابث ترتتت قب تتت ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربإضتتتغ اباث سيتتتلب بتتتاباألكاتتت  باثس شيتتترباثفذتتتاكير،ب
إبس  ابا اباثف/  لبت ابتح  باثفًايابااأج باب اا بااتر قب  بت اياا باث يسرباث  تثربضس بستي  ب

 إلى قبؽل الفرض الاا ى جزاياا        بت ا ب ة بباثساا  رباألس سيرباثابتًايًاابسب ًي بإبس بأذياب أز ًب
 (  تااج إ تبار )ت(، الفرض الاا ى15جدول )

 
 الفشض

 الققبي س   

  القتغ ش التبثع(          

 القتىسط

 Mean) 

احصبئ خ 

 T) 

مستىي 

 (Sig)الذاللخ 

H2a :Q1 ِدٜ ِعمٌٛيخ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
G3 3.198 

-2.131 1.146 
G4 3.825 

H2b Q2 :االصزار عٍٝ رظٛيبد رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
G3 5.111 

1.977 1.322 
G4 4.551 

H2c :Q3 ليّخ اٌزظٛيبد فٝ رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ 
G3 529268 

1.196 1.236 
G4 523751 

 
ب

،بإاث خبأخف تاباألاتاباثف/ت  بابث ترت قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثترب ًكتابالفرض الاالثإبخر صب
 ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربإص تتتا بةاامتتتاباثحدتتت    ب بتتتاباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترباثفذتتتاكير.بتستتت ب

(بإاثختت صب  صف تت بب) (بثبسجستت  في باألإثتتابإاثث ثثتترب06اثسبكتتخب أًزتت ب ربةتت بي ضتتحاباثجتتاإ ببمتتمب)
شتربةاام تتاباثحدتت    باألمتلبص تتا بإ يشتتربةاام تاباثحدتت    بذإخباثخ تتا ،بإاتابثتتمبتخفبتتفب بتابةدتتف خب ي

 قبؽل الفرض الاالث للبحث    (.بإ باس بأذياباثاب9  بة ب  ابة بم لب  ثجاإ ببممب)
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 (  تااج إ تبار)ت(، الفرض الاالث16جدول )

 

 

 الفشض

 الققبي س    

 

 

  القتغ ش التبثع( 

 رو خجشح قل ل الخجشح

 القتىسط

 Mean) 

احصبئ خ 

 T) 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

 القتىسط

 Mean) 

احصبئ خ 

 T) 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

H3a 
:Q1  ِدٜ ِعمٌٛيخ رمةديزاد

 اٌميّخ اٌعبدٌخ

G1 4.444 
1.187 1.244 

G1 4.571 
3.446 1.111 

G3 3.643 G3 2.814 

H3b 

Q2 : ٝاالصةةةةةةةةةةةزار عٍةةةةةةةةةةة

اٌميّةةةةةخ رظةةةةةٛيبد رمةةةةةديزاد 

 اٌعبدٌخ

G1 4.111 
-1.418 1.686 

G1 3.762 
-2.887 1.116 

G3 4.429 G3 5.296 

H3c 
:Q3  ٝليّةةةةخ اٌزظةةةةٛيبد فةةةة

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ

G1 519444 
-1.186 1.932 

G1 619523 
-2.159 1.145 

G3 432142 G3 579629 

 
 =ْ32. 

(G1=)18( ،G3 =)14. 

 = ْ48. 

(G1=)21( ،G3=) 27. 

 

،بإاثت خبأخف تاباألاتاباثف/ت  بابث ترت قب ت بت تاياا باث يسترباث  تثترب ًكتابالفرض الراباعإبخر صب
 ة بباثساا  رباألس سيربإاثفًايلباثس شابثسااماباثحد    ب باباألكا  بإاثفرتات  باثس شيترباثفذتاكير.ب

سجستتت  في باألإثتتتاب(بإاثختتت صب  صف تتت بب) (بثب07تستتت باثسبكتتتخب أًزتتت ب ربةتتت بي ضتتتحاباثجتتتاإ ببمتتتمب)
إاثث ثثرب بابةدف خب يشفابةاام اباثحد    باثس ابي بإ ياباثس ابي ،بإاثفابثمبتخفبفب  بة بي ضتحاب

 قبؽل الفرض الرابع للبحث         (.بإ باس بأذياباثاب01اثجاإ ببممب)
 (  تااج إ تبار)ت(، الفرض الرابع17جدول )

 

 

 الفشض

 الققبي س

 

 

       القتغ ش التبثع(

 مؤهل غ ش مؤهل

 القتىسط

 Mean) 

 

احصبئ خ 

 T) 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

 القتىسط

 Mean) 

 

احصبئ خ 

 T) 

مستىي 

الذاللخ 

(Sig) 

H4a 
:Q1  ِةةةةةةدٜ ِعمٌٛيةةةةةةخ

 رمديزاد اٌميّخ اٌعبدٌخ

G1 4.111 
1.578 1.567 

G1 5.163 
4.451 1.111 

G3 3.647 G3 2.718 

H4b 

Q2 : ٝاالصةةةةزار عٍةةةة

رمةةةةةةةةديزاد رظةةةةةةةةٛيبد 

 اٌميّخ اٌعبدٌخ

G1 4.111 

-1.379 1.717 

G1 3.842 

-3.519 1.111 
G3 4.294 G3 5.511 

H4c 

:Q3  ليّةةةةخ اٌزظةةةةٛيبد

فةةةةةٝ رمةةةةةديزاد اٌميّةةةةةخ 

 اٌعبدٌخ

G1 565111 

1.341 1.735 

G1 571152 

-3.189 1.114 
G3 388235 G3 629166 

 
 =ْ37 . 

(G1=)21( ،G3 =)17. 

 = ْ43 . 

(G1=)19( ،G3 =)24. 
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 الشتااج والتؽريات ومجاالت البحؽث السدتقبلية -5
ت ا باث حلباثح ثاباثابمزيربةح س يربا ةربتفرفب  ثحااارباثابكٍابة ،بت ابتتات  ب  ثف تاأب ب

اصتتتاببةجبتتتابة تتت يياباثفتتتابا ايتتتتبةتتت صًااب بتتتابة تتت يياباثساا  تتترباثاإثيتتتر،بإبس  تتتابتبتتتكباثف تتتاأب ب
"اإلفرااااح عاااؼ أمااااؽر (ب  شتتت ار بIAS: 701, 2015(باثس يتتت بب)IAASBإاثف  يتتتاباثتتتاإثاب)باثساا  تتتر

إنظتًاابألرب  بتاباثاباست  باثفتابا ايتتبتتابات اباثرتاتببالسراجعة األساسية بتقرير مراقاب الحداابات" 
 ببك رباافس ة  باثاييدابباباسربإاصف  ببان ا س  بااتر قب  بت ا ب ة بباثساا  رباألس سيربة بةشظ

ةتتت بصتتتب باصف تتت بباثسحفتتت خباثس ب ةتتت تابثستتت بتفزتتتسشابت تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترب صتتتح  باثسرتتت ث ،بإذثتتتكب
.بثتت ثكبت تتابتسثتتتلباألس ستتيربستت ا ب  ثشدتت ربثبسدتتفثساي ب إباثسحببتتي باثستت ثيي ب إب يتتاامبةتت باثسدتتفخاةي 

اث تتالباثاييدتتابثب حتتلباثحتت ثابتتتاباصف تت ببان ا ستت  بااترتت قب تت بت تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربةتت ب
ةشظتتت ببةاام تتتاباثحدتتت    ،بإبذتتتالب كثتتتابتحايتتتًاا،باستتتف الباث حتتتلباصف تتت بب اتتتابااترتتت قب تتت ب ةتتت بب

رتتتبرب ساا  تتتربت تتتاياا باثساا  تتترباألس ستتتيرب بتتتابإ ي تتترباألكاتتت  بإاثفرتتتات  باثس شيتتترباثفذتتتاكيربذا باث
باث يسرباث  تثر.ب

(بتذسلبااشتي بةت باثسفغيتاا باثاييدتيرب2×2إاسفش ًتاباثاباثساصلباثفجابا،بم  باث  كلببفرسيمبتجابرب)
إاس بااتر قب  بت ا ب ة بباثساا  رباألس سيرب) يابة   ت ب/بة   ت (،بإضتغ اباث سيتلب)ةشخ/زترب

 سبيتتر،بإتفزتتس ب تتًببةش تت بك ثتترب سبيتتربتف بتت ب ساا  تتربب/بةات/ تتر(،بإنتتفجب تت بذثتتكبإ تت تب ببتتعبكتت ال 
ت اياا باث يسرباث  تثر،بإيلبابة بةاام اباثحد    باثسذ ب ي بتاباثفجابرباتخ ذبةجس  ربة باث تاابا ب
أساتت بةتت بصبث تت باثف تتالب بتتابإ ي تترباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربذا باثرتتبر،بإةتت بصتتب ب

سذتت ب ي ب  ثفجابتتربتساتت باث  كتتلبةتت بميتت لبااشتتي بةتت باثسفغيتتاا باثفتتابتش إثف ستت باث ي نتت  باثاأس  ااتيتتربثب
باثاباسربإاس  بص ا بةااماباثحد    بإتًايباباثس شا.ببب

(بثبفح تت بةتت بة ش يتترباث/تتاإ ببتتي بةف ستت باث يشفتتي بMann-Whitneyإةتت بصتتب بتل يتت باصف تت بب)
 خبتتتمبم  ثتتاب زيًيتت ىبثفذتتياباثتتاب رباألكاتت  ب،بإاثتتالفاارض األول للبحااثاثسدتتف بفي .ب تت   بنفتت يجباصف تت بب

اثس شيتترباثفذتتاكيربثساام تتاباثحدتت    بتتتًاا ب تتاا بااترتت قب تت بت تتاياا باث يستترباث  تثتتربتتتابستتي  بت تتا ب
 ةتت بباثساا  تترباألس ستتير،بكيتتلبيفختت بةاام تتُ باثحدتت    ب كاتت  بة شيتترب كثتتابتح/ًظتت ،بإبستت بأ اتتاب بمتترب

 بت تاياا باث يسترباث  تثتربضتس بت تا ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربيتفمباأج بيرببيش س ،بت/اب تلبااترت قب ت
ت يتتيمبتبتتكباثف تتاياا بةتت بم تتلباثسذتت ب ي بتتتاباثفجابتترب بتتاب ن تت ب متتلبةب ةتتر.بتتتابكتتي ب  نتتتبان ا ستت  ب
اتت ابااترتت قب بتتاباثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربةحتتاإت بندتت ًي .بإتف/تت بتبتتكباثشفيجتتربةتتعبتإاتتتعبإ اتتاالب

(،بإاثفابةش  بتحدي ب  ت ب سبيرباثساا  ربة بصب بت زيزبسس  باثذكباثس شتاب710صاإبباثس ي بب)
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ثاخبةاام اباثحد    ،بإ  ثكبث/تبانف  ا مباثاب ة بباثساا  رباث  ةرباثفابيف تي ب بتي مببت  بةزيتابةت ب
باثج اب ذًن  .ببب

  بابث ترتت قب تت ب،بإاثتت خبتتتمبم  ثتتاب زيًيتت ىباألاتتاباثف/تتالفاارض الاااا ىكستت بتشتت إ باث حتتلبةتت بصتتب ب
ت تتتتاياا باث يستتتترباث  تثتتتترب ًكتتتتاب ةتتتت بباثساا  تتتترباألس ستتتتيربإضتتتتغ اباث سيتتتتلبةتتتت بن كيتتتترب بتتتتاباألكاتتتت  ب
إاثفرات  باثس شيرباثفذاكيربثساام اباثحد    بة بن كيرب صاخ،بإ    باثشف يجبثفذتياباثتاب ربضتغ اب

ي تت بةتت بم تتلباثتتاب بمتتربستتب ير،باث سيتتلبتاتتتاب بي تت ب ربتح ثتتتباث بمتتربااأج بيتتر،بإاثفتتابتتتمباثف صتتلباث
كيلباتجابةاام ُ باثحد    باثاباتخ ذب كا ًة بة شيترب متلبتح/ًظت بتتاب تلبإ ت تبضتغ ابةت بم تلب سيتلب
اثساا  ر.بإتا مبتبكباثشفيجترباث ايتابةت باثاباست  بإاثفتاب تت ب باثتاب رب ت ت باألكات  باثس شيتربثساام تاب

فبلب ن ا  تت .ب ستت ببتتابباث  كتتلبذثتتكباستتفش ًتاباثتتاباثحدتت    بتفتتًاابستتبً  ب تتاا بإ تت تباثزتتغ اب بتتاباصتت
(،بإبس    تتتت بمتتتتابيفختتتت بةاام تتتتُ باثحدتتتت    بةتتتت بMoral License Theoryنظايتتتترباثس تتتتابباألصبمتتتتاب)

ااترتتت ك  باثتتت ابت ب / تتتا ب ةتتت بباثساا  تتترباألس ستتتيربة تتتاًبابث  تتت  بضتتتغ اباث سيتتتلب ذتتتًرباثس ات تتترب بتتتاب
الفرضاايؼ إتتتاب تتلبةتت بانف تتاباثيتتاباث حتتلبةتت بنفتت يجب ذتتًرببوأ يااراات تتاياا باث يستترباث  تثتترباثس تت ث بتي تت .ب
.بإاثفتتاب كتتا بنف يج تت ب بتتاب رباثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربثساام تتاباألول والاااا ى والتحلياال اإلضااافى

اثحد    بثمبتفًااب اا بااتر ك  باث ابت ب / ا ب ة بباثساا  رباألس سيربإ  ثكبضغ اباث سيلبإاألااب
 ستت ،بإتتتابضتت  بذثتتكىبيتتز مباث  كتتلبب  تت تبتجتت  ببتتي باألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتتربثساام تتاباثف/تت  باببيش

باثحد    بيف ي باث حلبتاب س  ب  بإنف يجبإ  تا .بب
كس باةفاباث حلبثيذسلبتباسرباألااباثف/ت  باببتي بااترت قب ت ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربةت بن كيترب

يربثساامتتتاباثحدتتت    بةتتت بن كيتتترب صتتتاخ،بإاستتت  بص اتتتتابإااشتتتي بةتتت باثسفغيتتتاا بأ ادتتت رباثدتتتس  باثذخرتتت
ىبإاثبتتت ي بتتتتمبم  ث ستتت ىبثفذتتتياباثتتتاب ربالفرضااايؼ الاالاااث والراباااعإتًايبتتتاباثس شتتتا.بإ تتت   بنفتتت يجباصف تتت بب

ةاام اباثحد    باألكثابص تا بإ ت ثكباثس ابت ربةتش م،بأسيبت رباثتاباتخت ذب كا ًةت بإترتات  بة شيترب كثتاب
اام.بإبابباث  كلبذثكب ًربةاام اباثحد    باألكثابص تا بإتتًايًببثتاي مباث تاب بتذاًتابإتح/ًظ بة  بنرب غي

 باباتبايباثفحاأ  بإاثر  ب  باثفابت ا اب سبيرباثساا  ربإة بامَّباتخ ذباألكا  بإاثفرات  باثس شيترب
 كثتتابمتتاب باثسبيستترب ذتتًن  .ب  اضتت تربثتت ثكبتتت ثخ اا بإاثس تت بلباثفتتابأسفبك تت بةاام تت باثحدتت    بتج ب تتمب

 بتتاباثف  ةتتلبةتتعباثخبتتت  باثفتتابتشذتتًبةتتعباتاب باث سيتتلبةحتتلباثساا  تترب ذتتًرباثحدتت    باألكثتتابت  يتتًااب
بإاثفابأحاس  بةزيابة باألكا  باثذخرير.ب

إيخبتت باث  كتتلباثتتاب رباألكاتت  بإاثفرتتات  باثس شيتترباثفذتتاكيربذا باثرتتبرب ساا  تتربت تتاياا باث يستترب
ابة باثسحاتا بةش  بةفلب   بااصاابا بإاثس  يياباثس شيرباثسدفحااربذا باث  تثربت اإب ااثربتاباث اي

اثرتتتتبر،بإ تتتت ثكباثدتتتتس  باثذخرتتتتيربثساام تتتتاباثحدتتتت    ب تتتت ثخ ا بإاثفًايتتتتلباثس شتتتتا،بتزتتتتًبب تتتت بتتتتتًاياب
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اثزغ اباثس/اإضربة بم لب سيلباثساا  ربإاثفاب كا بنف يجباثاباسترب بتاب ن ت ب كتابةحتاتا باصتاابب
رباثفذتتاكير.بإتتتابضتت  بذثتتك،بإ بتتاباثتتا مبةستت بت صتتلباثيتتاباث حتتلبةتت بنفتت يجبتذتتياباثتتاباألكاتت  باثس شيتت

 اسيتتربااترتت ك  بااضتت تيرباثتت ابت ببف ايتتاباثساا  تترىبإذثتتكبثستت بث تت بةتت بتإببتتتابت  يتتابانف تت  بةاام تتاب
اثحدتتتت    بنحتتتت باث ش صتتتتابإاث سبيتتتت  باث  ةتتتتر،بإتغزيتتتتزبةس بستتتت  باثذتتتتكباثس شتتتتاب ذتتتتًن  ىباالب رباتتتت  ب

ر ك  بااض تيربمابأا ربث  ب  اباثفتًاياا باثدتب يرباذاباستفخاةتببتااتعبت ايتاخبةت بم تلبةاام تاباات
اثحدتتت    بإا ف اإاتتت برثيتتتربثبتتتات  ب تتت ب ن/دتتت مبتتتتابة ا  تتترباثغيتتتا.بإثتتت ثكبيف تتتي باستتتفخاا بااترتتت ك  ب

 باثفًكيتاباث ابت ب / تا ب ةت بباثساا  ترباألس ستيربتتابضت  بةجس  تربةت باثزت ا  بث تلبةت ب اس ت  بضتاإبب
 باب ربااتر ك  باث ابت ب / ا ب ة بباثساا  رباألس سيربثيدتبباأًببث/ ا باثا خبإالبت تا ب ست لبت تايلب
اثتتتتا خ،بةتتتتعباثفًكيتتتتاب بتتتتاب ربتبتتتتكبااترتتتت ك  بالبتش/تتتتابةدتتتت  ثيربةاامتتتتاباثحدتتتت    ب ذتتتتًرباألصلتتتت  ب

بإاثفحاي/  ب ياباثسافذ/ربذا باثربرب  ث ش صاباثس/ر ب ش  .ب
 مبةتتت ب اسيتتترباثستتتاصلباثفجابتتتاىبإذثتتتكبثستتت بثتتتابةتتت بمتتتاب ب بتتتابضتتت  بإاثتتتفحامبتتتتابتتتتًايابإ بتتتاباثتتتاب

اثسفغيتتاا باألصتتاخباثستت اا ب ختتبلباثسفغيتتاباثفجابتتابةحتتلباثاباستتر،بإ تت ثكب اسيفتتابتتتابتباستترباثظتت اااب
ربإاث ز أ باثفابثمبتفلا بث  باثسس بسرباث سبيرب  ا.بإثك بأ   ب بيابص  بربت ستيمبنف يجتا،بإاثفتابتكت ب

امفرت ب بتتابميت لباألكات  بإاثفرتات  ببحادود البحاثةحاإت ب سا ربإاة ربا اا باثفجابر.ب س بأ ابة ب
اثس شيترباثفذتاكيرب بتابة تتاا بإكيتا ،بتإرب ربأسفتابذثتكبث تاايلبت تايلبب خبةاامتاباثحدت    بتتاباتت اب

ابااتباكيتربتإرباثرات.ب س بأ ف تابةت بكتاإتباث حتل،ب نتاباستفشابتتابمي ستابثزتغ اباث سيتلباثتاباثشت اك
ب ربيف ا بثبزغ اباثس تأربإاثفابتات  ب  كفس ال بت اارب سيلباثساا  ربإت اب ت   ا.ب

إتابض  بة بس  ب اضابة بتباس  ،بإة بت صلباثياباث حلباثح ثابة بنفت يج،بإاثفتاب كتا بتتاب
ظتت بب صتتح  بةجسب تت ب اسيتتربااترتت ك  باثتت ابت ب / تتا ب ةتت بباثساا  تترباألس ستتيربستت ا ب تت ربذثتتكبةتت بةش

 زتتاإب بت تتايلبة تت يياباثساا  تترببيؽرااى الباحااثاثسرتت ث ب إبةشظتت ببةاام تتاباثحدتت    ب ن/دتت م،بثتت ثكب
اثسرايربثفف ات بةعبةثيبف  بة باثس  يياباثاإثير،بإبس  ابذثكبيفمباصااببة ي ببةاا  ربةراخبأ  بلب

س شتربتتتابةرتاباثتتاب رباثتتاإبب(.بةتتعبت  يتابانف تت  باث تت يسي ب بتابتشظتتيمباث710ة يت بباثساا  تترباثتاإثاب)
اثف بياخبثساام اباثحد    ب ص  بالبيفش سابةعببي ربا ااتباثف  بياباثس ثيرباثح ثير،بإاثفاب ص  بأذ ب  ب
بتبتحتتتاًأ ب  يتتتًاابثساام تتتاباثحدتتت    بثب يتتت  ب  ثس تتت  ب اثكثيتتتابةتتت باثف  يتتتابإاثحاسيتتتربإاثغستتت  ىب رتتت ب بتتتتاَّ

ب يف تي ب بتابةا تتابإةشذتآ باثسح ست ربإاثساا  تربإ ت ثكباثج ت اباثس  برباثي مبتابا اباثراتىبإةت باتمَّ
اثسا تزخبثبسح ست   بضتتاإب باالافست  ب  ث ستتلب بتابتشسيتتربة ت با بإص تتاا بةاام تاباثحدتت    بةت بصتتب ب
ااثزا بب ااةجباثف بيمباثس شاباثسدفساب ًكابةفلب ت  باالستفسااببتتابةزاإثترباثس شتر.ب ست بي صتاباث  كتلب

ثشتتت ا بثفذتتتايعبيفشتتت إ باثج انتتتاباثسخفب/تتتربذا باثرتتتبرببفشظتتتيمبة شتتترباثسح ستتت رب دتتتا رباصتتتااببةجبتتتابا
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إاثساا  ر،بإبس  ابا اباثفذايعبيفمبانذ  بةجباب  بابثبسح س ربإاثساا  رب باب اابباثس س  ب ابتتاب
ببببباثاإ باثاايا بتابا اباثرات.

ب باألك تأسير بإاثاباس   باث ح   بص يا باثسدف  بيرببيؽرى الباحثإ با باث ح   بة   سزيا
تفش إ بت    بااتر ك  باث ابت ب / ا ب ة بباثساا  رباألس سيربة بةشظ ببةااماباثحد    ،ب
بإاثفرات  باثس شير،ب باألكا   بمي لب  ت  بأسا بة بصبث   بة  يياببايبر ة بصب باسفخاا 

/  باثج ااير.بإتباسربكفبكباثفابت  اب  بماب بةاام اباثحد    ب باباكفذ لباثغ بإاثفحاي
باثس ثير.ب باثف  بيا بإ  ت  باثساا  ر ب سبير ب باب  ت  باألس سير باثساا  ر ب ة ب ب / ا  بااثزا   اا
بث/ ا ب باثسحف خباثس ب ة تا ب اا باصف  ب بثفذسل ب أًز  باث ح  باثسدف  بير بتسفا ب ر باثسسا  إة 

بإا باثحد    بثسش/ ف  ، ب باباتبايبةاام ا باألس سير باثساا  ر ب باب ة ب بب   ن ا س  بااثزا 
بإتابض  بة ب بإ صيًاا بثساام اباثحد    . باث  ن نير بإاثسد  ثير باثساا  ر  ت   بإتك ثيفب سبير
باثفذاكيرب باثس شير بإاثفرات   باألكا   ببي  بتج   بإ  ت ب ذًر بنف يج بة  باث حل باثيا ت صل

 بصب باثف البثساام اباثحد    ىبث ابي صاباث  كلب ًاسيربا اا ب ح  بإتباس  بأسا بة
ب با،بإاثف/امرببي بةحاتا ب ٍلبةش س .ببببببببببب
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 السلحق
 تجربة العسلية()ال 

ب--------------اثدياباألسف ذ/بب

ا عكاسات تعديل تقرير السراجعة يفش إ بإببأ   ب اباث  كل،با  باثفجابربااب ز بة ب حلب بسا

.بإث بتدفغا باا   رب باباثح ثرب كثابة بصسابتم ي ،بت ابتفزس بعلى أحكام مراقبى الحدابات

ا  باثفجابرب سث  رباااا بثبس اتربتابةج  باثساا  رباثخ ب ير.بإث ابتاربباةذ ب فكبتإت اب س بر،ببابار

ب إنكبتابا اباثرات.اث  كلبأذاابثكبت 

ب بتتابا    تتكببشتت  بستتفك رببكيتلباثح ثتتر،بث ت  " رااحيحة غياار"ب إب"رااحيحة" ا   ت  بت  تتابإثب بتمبال

يفلتتتا باتتت اباث حتتتلباثتتتاب كتتتاباألكاتتت  باثس شيتتترباثفتتتابأرتتتابا بةاام تتت ببكيتتتل.باثس شتتتابثبحاتتتمبةس بستتتفك

إي/زتتلبةشتتكب تتا باسفذتت ب ب كتتابتتتاباا   تترب بتتاباثفدتت  ال باثتت ابت بإستتفظلبا  بفتتكبستتايربباثحدتت    .ب

بإث بيفمبااتر قب ش  .بإث ثكبتس باثسسا ب ا بذ اب سمبكزاتكبتس ًة .ب

 

 شكراا جزيقا لسداهستكػ فى إثراع البحث العلسى                                            

 

 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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 القدػ األول: بيا ات عؼ السذاركيؼ
 )اصفي بخ(بب-----------------------تبسػ:اال  1

 )اصفي بخ(ب--------بالدؼ:  2

 --------تبالشؽع:  3

 ما هى عدد سشؽات الخبرة التى تستلكها فى مجال   4
 (بسشر----اثذا   باثسد اسربببببببببب)بةاا  ربكد     -ب 

 ب(بسشربب----ةاا  ربكد    باثذا   باثس يا ب  ث  بصربب)ب -ب 

 ( عقمة شركة مكتب السراجعة اللى تعسل به؟  )ضع هى وظيفتغ فى ما  5
بتايكب  ثسافابببببببببببببببببببببببببببببب)بببببب( -
ب(بةاا  ربببببببببببببببببببببببببببببببب)ببببببةايا -
 ةاا عبكد    ب إ ببببببببببببببببببببببببب)بببببب( -
بةاا عبببببببببببببببببببببببببببببببببببببب)بببببب( -
بةح سابتحتباثفساي ببببببببببببببببببببببب)بببببب( -
ب(ب---------------يا ابتحايابذثكبب)ب صاخب -

 (  عقمة يرجى اإلشارة إلى آ ر مؤهل علسى حرل  عليه:  )ضع  6
ب------- ا ث بي لباثسح س ربإاثساا  رببببببببببببببببببببب)بببببب(ببببسشرباثفخاجبب -
 تبب  بتباس  ب بي بتاباثسح س ربإاثساا  رببببببببب)بببببب(بب -
 )بببببب(ب ة  دفيابتاباثسح س ربإاثساا  ربببببببببببببببب -
بت ف با بتاباثسح س ربإاثساا  ربببببببببببببببببببب)بببببب( -
 (--------------------)ب ذ ا بببببب   اخببببب ص -

 
 
 



 .....أثر إفصاح مراقب الحسابات بتقريره عن تقديرات القيمة العادلة كأحد أمور المراجعة      حممود موسى عبد العالد/ 
  

  65  

 

 (   عقمة عليها: )ضع السهشية حرل  الذهادات أي مؼ إلى اإلشارة يرجى  7
 (ب)بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب CPAت  ت بب -
ب()ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببCMA ت  ت بب -
ب(---ب----------------)ب ذ اا ببب صاخببببببببببببببب -

 (  عقمة الجسعيات السهشية التى تتستع بعزؽيتها: )ضع أي مؼ إلى اإلشارة يرجى  8

 )ببببببب(بببببببببببب ز ب س يرباثسح س ي بإاثساا  ي باثسراير -
 اةيلب س يرباثسح س ي بإاثساا  ي باثسرايرببببببببببببب)ببببببب( -
 )ببببببب(بببببببببببببببببببببب ز ب س يرباثزااياباثسرايربب -
 اةيلب س يرباثزااياباثسرايرببببببببببببببببببببببببب)ببببببب( -
ب)ب ذ اا ب(ببببببببببب------------------ ز ب س يرب -

 القدػ الاا ى : الحاالت اإلفتراضية 
 (1حالة إفتراضية )

.بك  تب0980ثدشربب059باثذا رب)ل(بتا ربةد اسربصش  يربة يا ب  ث  بصر،بإص ض ربثب  ن رب
 ببتتت قبتتتتابرصتتتابصستتتابستتتش ا .ب ستتت ب  تتتا ب ببتتت قباث تتت  باثحتتت ثابةفدتتت ربةتتتعبةتتت بك  فتتتابةتتت ب ببتتت قبتتتتاب
اثدتتش ا باثدتت   ر،ب  اضتت تربثتت ثكبتف/تت باثشفتت يجباثس ثيتتربثبذتتا ربةتتعبةثيبف تت بةتت بةف ستت باثرتتش  ر.بإي تت  ب

إثتتتمبتكفذتتفب نتتتتبإتايتت باثساا  تتتربتتتتاببةافتت امب ساا  تتترباث تت ايمباثس ثيتتتربثفبتتكباثذتتتا ربةشتت باباتتترب  تت ا .
اثدتتش ا باثدتت   ربرأتترب إ تتابضتت فب  اايتتربتتتاباياتتلباثام  تترباثااصبيتتر،بإامفرتتا بنفتت يجباثساا  تتربتتتاب
األ تتت ا بباثس ضتتتيرب بتتتاباكفذتتت لبتحاي/تتت  بةحتتتاإت بإ يتتتاب  اايتتترب  نتتتتبتتتتابكتتتاإتباألاسيتتترباثشدتتت ير،ب

اب بب ًأت ب يتابة تا ب)نظيتف(.بإمتابتت اتا بثتاأكبإم ةتبااتاب ببفر ي   باسفج  ربثلب ام.بإب ثف ثاباص
باث ي ن  باثف ثير 

 الشدبية بسبلغ األهسيةبتحايتاب،بتم2109أل اا بمي ةامببفخلي بإتش/ي ب سبيرباثساا  رب  بسشرب -
باألاسيتتربثحدتت  بكًستت لب(0)اثتتاصلبصتت تاب  ستتفخاا با ستت اًل،بثب تت ايمباثس ثيتتربجشيااه 000 000 1

اثس بتت باثسحتتاتب تت ربب رباستتفشفجتباثساا  تتر،باصف تت با ب سيتتعباستتفكس  بإب تتاباالنف تت  بةتت .باثشدتت ير
ةش ستتً  بثف يتتيمبنفتت يجباثساا  تتر،بإمتتابتتتمباالنف تت  بةتت ب سيتتعباصف تت با باثساا  تترباثباةتتربإالبت  تتابرأتترب

                                                 
(1)

 % ِٕٗ.5ٍِيْٛ عٕيٗ ٚلد ؽددد األّ٘يخ إٌظجيخ ثٕظجخ  21يجٍغ صبفٝ اٌدخً ٌٍؼزوخ )ص( عٓ اٌعبَ اٌؾبٌٝ  
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بتقااديرات القيسااة العادلااة ل رااؽل ةبكظتت  ب  ستتفثش  بةتت بستتياتبذ تتا بالكً تت ،بإتحايتتًاابتيستت بيف بتت ب
  تاجية الاابتة اإل 

بت ف تتتاباتاب باثذتتتا ربإ تتت تبانخ/تتت  بةبحتتت  بتتتتابميستتترباثسشفجتتت  ،بتتتتابستتت  ببكتتتاإ بتتتتاا بب دتتت ا -
بإ يبتترباألصتت  بميستتربإثتت ثكبت تتابت تتاببا تتاا باصف تت بباضتتسحب .باثدتتشرباثح ثيتتربن  أتتربتتت باثس تتاا 

بإت تي ب رب،( بعشؽان "اضسحقل قيساة األراؽل"31معيار السحاسبة السررى رقػ )األ لبتابض  ب
ميسف تت باالستتفاتاتأرب)اث يستترباث  تثتتر(.بإبشتت  ببإتفجتت إابثبستتفاتاتبم ببتترب يتتابثبس تتاا باثاتفايتترباث يستتر

معياااار السحاسااابة  بتتتابذثتتتكبم ةتتتتباتاب باثذتتتا رببف تتتاياباث يستتترباث  تثتتتربثفبتتتكباألصتتت  بتتتتابضتتت  ب
 ( بعشؽان "قياس القيسة العادلة"  45السررى رقػ )

،بإنظتًاابث تا بتت اتابست  بنذت ب( "قياس القيساة العادلاة"45) معيار السحاسبة السررى رقػبفل ي ب -
ت تتابتتتمبت تتاياباث يستترباث  تثتترباستتفش ًتاباثتتاباث يستترباثح ثيتتربثبفتتات   باثش اأتترباثسدتتف  بيربب.األصتت  بثفبتتك

وبلغاا  القيسااة السفراا  عشهااا بااالقؽااػ الساليااة لتلااغ األرااؽل مااا اثسف م تتربةتت باستتفخاا باألصتت  .ب
 ه   جشي 000 500 3قيسته 

ألصتتت  بباث  تثتتترباث يستتتربتتتتاب  ستتت  باثف يتتتيمبإذثتتتكبثف تتتاياباثسفخررتتتي )اثخ اا (بثجتتتًبةافتتت امبألكتتتا -
 000 600 2 ًنتابةت باثسسات ب ربتفتااإقباث يسترباث  تثتربثفبتكباألصت  ببتي  ببإاثت خب تت بباثذا ر،
 جشيه  000 900 2جشيه،  

 شيتا(،ب ت باثف تايابب3.511.111تابض  بة بست  بأخفبتفبميت لباث يسترباث  تثتربث ستيبكمبإميسفتاب) -
 شيتتتا(.بإبتتت ثكبب2.911.111إبب2.611.111اثختتت صب تتت ثخ ياباثسفخرتتت بإاثتتت خبيفتتتااإقببتتتي ب)

 شيتتتا.ب)تتتتاب بفتتت بب911.111إبب611.111يف تتتي بايتتت ت باثخدتتت ب باثس فتتتالبب تتت ب  يستتتربتفتتتااإقببتتتي ب
 اثح ثفي بت ابت عبتاصلبكاإتباألاسيرباثشد يرباثسحات بة بم بكم(.ببب

 ويسكؼ تلخيص ما سبق عرضه مؼ معلؽمات فى التالى: 
 جشيه   000 000 1األهسية الشدبية للتحريفات الجؽهرية للقؽااػ السالية إجساالا  -
 جشيه  000 500 3القيسة العادلة ل رؽل والسفر  عشها بالقؽااػ السالية  -
 ؽلتقديرات أحد الستخرريؼ )اللى استعان مكتبكػ به( للقيسة العادلة ل ر -
 جشيه   000 900 2و 000 600 2تتراوح بيؼ     

 
 
 



 .....أثر إفصاح مراقب الحسابات بتقريره عن تقديرات القيمة العادلة كأحد أمور المراجعة      حممود موسى عبد العالد/ 
  

  67  

 

 برفتغ مراقب الحدابات السدئؽل عؼ هلا التكليت، فى رأ غ: 
 هل تعتبر تقديرات اإلدارة للقيسة العادلة مقاسة مؼ وجهة  عرك؟                    1

 التالى السقياس ( على عقمة )ضع
 

. 6 3 4 5 6 7 

       

 أةار مقعمةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمقعمةأقل         
ب

 ؟ 2019ما هؽ حتسال إررارك على ضرورة تعديل القؽااػ السالية للذركة عؼ سشة   2
 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                            

. 6 3 4 5 6 7 

       

 احتسال مرتفع                                        مشخفناحتسال          
 

 مؼ وجهة  عرك، ما هى قيسة الترحي  )التعديل( الؽاجب إجراؤه؟  3
 جشيه  -----------                  

 (  2حالة إفتراضية )
.بك  تتتب0980ثدتتشربب059اثذتتا رب)ل(بتتتا ربةدتت اسربصتتش  يربة يتتا ب  ث  بصتتر،بإص ضتت ربثب تت ن رب

تتتتابرصتتتابصستتتابستتتش ا .ب ستتت ب  تتتا ب ببتتت قباث تتت  باثحتتت ثابةفدتتت ربةتتتعبةتتت بك  فتتتابةتتت ب ببتتت قبتتتتاب ببتتت قب
اثدتتش ا باثدتت   ر،ب  اضتت تربثتت ثكبتف/تت باثشفتت يجباثس ثيتتربثبذتتا ربةتتعبةثيبف تت بةتت بةف ستت باثرتتش  ر.بإي تت  ب

 تتتربتتتتابةافتت امب ساا  تتترباث تت ايمباثس ثيتتتربثفبتتكباثذتتتا ربةشتت باباتتترب  تت ا .بإثتتتمبتكفذتتفب نتتتتبإتايتت باثساا 
اثدتتش ا باثدتت   ربرأتترب إ تتابضتت فب  اايتتربتتتاباياتتلباثام  تترباثااصبيتتر،بإامفرتتا بنفتت يجباثساا  تتربتتتاب
األ تتت ا بباثس ضتتتيرب بتتتاباكفذتتت لبتحاي/تتت  بةحتتتاإت بإ يتتتاب  اايتتترب  نتتتتبتتتتابكتتتاإتباألاسيتتترباثشدتتت ير،ب

إمتابتت اتا بثتاأكبإم ةتبااتاب ببفر ي   باسفج  ربثلب ام.بإب ثف ثاباصاب بب ًأت ب يتابة تا ب)نظيتف(.ب
باث ي ن  باثف ثير 

 الشدبية بسبلاغ األهسيةبتحاياب،بتم2109أل اا بمي ةامببفخلي بإتش/ي ب سبيرباثساا  رب  بسشرب -
باألاسيتتتربثحدتت  بكًستت لب(0)اثتتاصلبصتت تاب  ستتتفخاا با ستت اًل،بثب تت ايمباثس ثيتتربجشيااه 000 000 1

اثس بتت باثسحتتاتب تتت ربب رباستتفشفجتباثساا  تتتر،باصف تت با ب سيتتعباستتفكس  بإب تتاباالنف تت  بةتتت .باثشدتت ير
ةش ستتً  بثف يتتيمبنفتت يجباثساا  تتر،بإمتتابتتتمباالنف تت  بةتت ب سيتتعباصف تت با باثساا  تترباثباةتتربإالبت  تتابرأتترب

                                                 
(1)

 % ِٕٗ.5ٍِيْٛ عٕيٗ ٚلد ؽددد األّ٘يخ إٌظجيخ ثٕظجخ  21يجٍغ صبفٝ اٌدخً ٌٍؼزوخ )ص( عٓ اٌعبَ اٌؾبٌٝ  
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بتقااديرات القيسااة العادلااة ل رااؽل ةبكظتت  ب  ستتفثش  بةتت بستتياتبذ تتا بالكً تت ،بإتحايتتًاابتيستت بيف بتت ب
 الاابتة اإل تاجية 

بت ف تتاباتاب باثذتتا ربإ تت تبانخ/تت  بةبحتت  بتتتابميستترباثسشفجتت  ،بتتتابستت  ببكتتاإ بتتتاا بب دتت ا -
بإ يبترباألصت  بميستربإثت ثكبت تابت تاببا تاا باصف ت بباضتسحب .باثدشرباثح ثيربن  أربت باثس اا 

إت تي بب،( بعشاؽان "اضاسحقل قيساة األراؽل"31معيار السحاسبة السرارى رقاػ )األ لبتابض  ب
ميسف تت باالستتفاتاتأرب)اث يستترباث  تثتتر(.ببإتفجتت إابثبستتفاتاتبم ببتترب يتتابثبس تتاا باثاتفايتترباث يستترب ر

معيار السحاسبة إبش  ب بابذثكبم ةتباتاب باثذا رببف اياباث يسرباث  تثربثفبكباألص  بتابضت  ب
 ( بعشؽان "قياس القيسة العادلة"  45السررى رقػ )

،بإنظتتًاابث تتا بتتت اتابستت  بلااة"( "قياااس القيسااة العاد45معيااار السحاساابة السراارى رقااػ )بفل يتت ب -
ت تتتابتتتتمبت تتتاياباث يستتترباث  تثتتترباستتتفش ًتاباثتتتاباث يستتترباثح ثيتتتربثبفتتتات   باثش اأتتتربب.األصتتت  بنذتتت بثفبتتتك

وبلغاا  القيسااة السفراا  عشهااا بااالقؽااػ الساليااة لتلااغ اثسدتتف  بيرباثسف م تتربةتت باستتفخاا باألصتت  .ب
 جشيه    000 000 4األرؽل 

ألصتت  بباث  تثتترباث يستتربتتتاب  ستت  باثف يتتيمبإذثتتكبثف تتايابخ اا (اثسفخررتتي )اثبثجتتًبةافتت امبألكتتا -
 000 100 3 ًنابة باثسسا ب ربتفااإقباث يسرباث  تثربثفبكباألصت  ببتي  ببإاث خب ت بباثذا ر،
 بجشيه  000 400 3جشيه، 

 شيا(،ب  باثف تايابب4.111.111تابض  بة بس  بأخفبفبمي لباث يسرباث  تثربث سيبكمبإميسفاب) -
 شيتتا(.بإبتت ثكبب3.411.111إبب3.011.111 تت ثخ ياباثسفخرتت بإاثتت خبيفتتااإقببتتي ب)اثختت صب

 شيتتا.ب)تتتاب بفتت بب911.111إبب611.111يف تتي بايتت ت باثخدتت ب باثس فتتالبب تت ب  يستتربتفتتااإقببتتي ب
 اثح ثفي بت ابت عبتاصلبكاإتباألاسيرباثشد يرباثسحات بة بم بكم(.بب

بالى: ويسكؼ تلخيص ما سبق عرضه مؼ معلؽمات فى الت
 جشيه   000 000 1األهسية الشدبية للتحريفات الجؽهرية للقؽااػ السالية إجساالا  -
 جشيه  000 000 4القيسة العادلة ل رؽل والسفر  عشها بالقؽااػ السالية  -
تقديرات أحد الستخرريؼ )اللى اساتعان مكتابكػ باه( للقيساة العادلاة ل راؽل تتاراوح بايؼ  -

 جشيه   000 400 3و 000 100 3
ومااؼ  ااقل مشاقذااتغ لااإلدارة بذااأن تقااديرات القيسااة العادلااة، تباايؼ لااغ أن اإلدارة تعتقااد بااأن تقااديراتها 
للقيسة العادلة أةار مؽضاؽعية، وبالتاالى ترار اإلدارة علاى عادم تشفيال أى تعاديل فاى البيا اات الاؽاردة 
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اع أى تعاد قت عليهاا، علاى ترغب فى اردار القؽااػ السالية بادون إجار  فهي وبالتالي بالقؽااػ السالية 
  2019أن  كؽن ذلغ مرحؽباا برأى  عيت مؼ جا بكػ كسراقب للحدابات عؼ سشة 

 برفتغ مراقب الحدابات السدئؽل عؼ هلا التكليت، فى رأ غ: 
 هل تعتبر تقديرات اإلدارة للقيسة العادلة مقاسة مؼ وجهة  عرك؟                    1

 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                               
 

. 6 3 4 5 6 7 

       

 أةار مقعمةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأقل مقعمة      
ب

 ؟ 2019ما هؽ حتسال إررارك على ضرورة تعديل القؽااػ السالية للذركة عؼ سشة   2
 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                            

 
. 6 3 4 5 6 7 

       

بباحتسال مرتفعببببببببببببببببببببببببببببببببببببباحتسال مشخفن        
 

 مؼ وجهة  عرك، ما هى قيسة الترحي  )التعديل( الؽاجب إجراؤه؟  3
 جشيه  -----------                  

 (3إفتراضية )حالة 
.بك  تتتب0980ثدتتشربب059اثذتتا رب)ل(بتتتا ربةدتت اسربصتتش  يربة يتتا ب  ث  بصتتر،بإص ضتت ربثب تت ن رب

 ببتتت قبتتتتابرصتتتابصستتتابستتتش ا .ب ستتت ب  تتتا ب ببتتت قباث تتت  باثحتتت ثابةفدتتت ربةتتتعبةتتت بك  فتتتابةتتت ب ببتتت قبتتتتاب
ثرتتش  ر.بإي تت  باثدتتش ا باثدتت   ر،ب  اضتت تربثتت ثكبتف/تت باثشفتت يجباثس ثيتتربثبذتتا ربةتتعبةثيبف تت بةتت بةف ستت با

ةافتت امب ساا  تتترباث تت ايمباثس ثيتتتربثفبتتكباثذتتتا ربةشتت باباتتترب  تت ا .بإثتتتمبتكفذتتفب نتتتتبإتايتت باثساا  تتتربتتتتاب
اثدتتش ا باثدتت   ربرأتترب إ تتابضتت فب  اايتتربتتتاباياتتلباثام  تترباثااصبيتتر،بإامفرتتا بنفتت يجباثساا  تتربتتتاب

كتتتاإتباألاسيتتترباثشدتتت ير،بباأل تتت ا بباثس ضتتتيرب بتتتاباكفذتتت لبتحاي/تتت  بةحتتتاإت بإ يتتتاب  اايتتترب  نتتتتبتتتتا
إم ةتبااتاب ببفر ي   باسفج  ربثلب ام.بإب ثف ثاباصاب بب ًأت ب يتابة تا ب)نظيتف(.بإمتابتت اتا بثتاأكب

باث ي ن  باثف ثير 
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الشداابية  األهسيااةبتحايتتاب،بتتتم2109أل تتاا بميتت ةامببفخلتتي بإتش/يتت ب سبيتترباثساا  تترب تت بستتشرب -
بثحدتت  بكًستت لب(0)اثتتاصلبصتت تاب  ستتفخاا با ستت اًل،بثب تت ايمباثس ثيتتربجشيااه 000 000 1 بسبلااغ

اثس بتتت بب رباستتتفشفجتباثساا  تتتر،باصف تتت با ب سيتتتعباستتتفكس  بإب تتتاباالنف تتت  بةتتت .باثشدتتت يرباألاسيتتتر
اثسحاتب ت ربةش ستً  بثف يتيمبنفت يجباثساا  تر،بإمتابتتمباالنف ت  بةت ب سيتعباصف ت با باثساا  ترباثباةترب

بتقديرات القيسة العادلة تبذ ا بالكً  ،بإتحايًاابتيس بيف بت بإالبت  ابرأربةبكظ  ب  سفثش  بة بسياب
 ل رؽل الاابتة اإل تاجية 

بت ف تتاباتاب باثذتتا ربإ تت تبانخ/تت  بةبحتت  بتتتابميستترباثسشفجتت  ،بتتتابستت  ببكتتاإ بتتتاا بب دتت ا -
بإ يبترباألصت  بميستربإثت ثكبت تابت تاببا تاا باصف ت بباضتسحب .باثدشرباثح ثيربن  أربت باثس اا 

إت تي بب،( بعشاؽان "اضاسحقل قيساة األراؽل"31معيار السحاسبة السرارى رقاػ )األ لبتابض  ب
ميسف تت باالستتفاتاتأرب)اث يستترباث  تثتتر(.ببإتفجتت إابثبستتفاتاتبم ببتترب يتتابثبس تتاا باثاتفايتترباث يستترب ر

سبة معيار السحاإبش  ب بابذثكبم ةتباتاب باثذا رببف اياباث يسرباث  تثربثفبكباألص  بتابضت  ب
 ( بعشؽان "قياس القيسة العادلة"  45السررى رقػ )

،بإنظتتًاابث تتا بتتت اتابستت  ب( "قياااس القيسااة العادلااة"45معيااار السحاساابة السراارى رقااػ )بفل يتت ب -
ت تتتابتتتتمبت تتتاياباث يستتترباث  تثتتترباستتتفش ًتاباثتتتاباث يستتترباثح ثيتتتربثبفتتتات   باثش اأتتتربب.األصتتت  بنذتتت بثفبتتتك

وبلغاا  القيسااة السفراا  عشهااا بااالقؽااػ الساليااة لتلااغ ألصتت  .باثسدتتف  بيرباثسف م تتربةتت باستتفخاا با
 جشيه    000 500 3األرؽل ما قيسته 

ألصتت  بباث  تثتترباث يستتربتتتاب  ستت  باثف يتتيمبإذثتتكبثف تتاياباثسفخررتتي )اثخ اا (بثجتتًبةافتت امبألكتتا -
 000 600 2 ًنابة باثسسا ب ربتفااإقباث يسرباث  تثربثفبكباألصت  ببتي  ببإاث خب ت بباثذا ر،
 جشيه  000 900 2جشيه، 

 شيا(،ب  باثف تايابب3.511.111تابض  بة بس  بأخفبفبمي لباث يسرباث  تثربث سيبكمبإميسفاب) -
 شيتتا(.بإبتت ثكبب2.911.111إبب2.611.111اثختت صب تت ثخ ياباثسفخرتت بإاثتت خبيفتتااإقببتتي ب)

.ب)تتتاب بفتت ب شيتتاب911.111إبب611.111يف تتي بايتت ت باثخدتت ب باثس فتتالبب تت ب  يستتربتفتتااإقببتتي ب
 اثح ثفي بت ابت عبتاصلبكاإتباألاسيرباثشد يرباثسحات بة بم بكم(.ببب

 ويسكؼ تلخيص ما سبق عرضه مؼ معلؽمات فى التالى: 
 جشيه   000 000 1األهسية الشدبية للتحريفات الجؽهرية للقؽااػ السالية إجساالا  -
 جشيه  000 500 3القيسة العادلة ل رؽل والسفر  عشها بالقؽااػ السالية  -
 

                                                 
(1)

 % منه.5مليون جنيه وقد حددت األهمية النسبية بنسبة  02يبلغ صافى الدخل للشركة )س( عن العام الحالى  
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 تقديرات أحد الستخرريؼ )اللى استعان مكتبكػ به( للقيسة العادلة ل رؽل  -

 جشيه   000 900 2و 000 600 2تتراوح بيؼ     

،ب صت  بةاامتاباثحدت    ب2105(بتتاب ت  ب710تاذاب بستتب نتاب رتاإببة يت بباثساا  ترباثتاإثاببمتمب)
"فقاارة ةبتز ب  اترتت قب تت بت تتا ب ايتتا ببف ايتتا ب تت بةاا  تتربكدتت    باثذتتا   باثس يتتا ب  ث  بصتترىبتدتتساب

عشاد حداابات ة لسراقاب الأهسياة بالغا ُتذاكلاألمؽر التاى إتفزس بتبكباث/ ا ببأمؽر السراجعة األساسية"
   أما بدبب:مراجعته للقؽااػ السالية

  اسيرباث شرا،ب ة ب د ابإ ي فاب)ةثل باث ش صاباثحاسيربإاثس  ا (،ب إبإاناباثشد اباثك يا.ب -
 اثر  ب  باثفابإا  تبةااماباثحد    ب شابتش/ي با اا ا باثساا  رب ذًربا اباث شرا. -

العادلاة ألراؽل الذاركة ضاسؼ فقارة أماؽر السراجعاة ومؼ السؤكد قيامغ باإلفراح عؼ تقاديرات القيساة 
 األساسية، والتى تعهر فى هله الحالة على الشحؽ التالى:

  
ب

بب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 أمؽر السراجعة األساسية
 تقييػ أرؽل الذركة بالقيسة العادلة

ثتتاخباثذتتا ربصتت بانفتت جبإت ف تتابااتاب بإبذتتالب  يتتابكتتاإ بتتتاا ببتتتابستت  باثسشفجتت  ،ب
ةبح  تتربتتتابميستترباثس تتاا بتتت بن  أتترباثدتتشرباثح ثيتتر.بإثتت ثكبت تتابإب ثفتت ثابإ تت تبانخ/تت  ب

ت تتتاببا تتتاا باصف تتت بباضتتتسحب بميستتترباألصتتت  بإ يبتتترباأل تتتل.بإمتتتابمتتتاب باث يستتترباث  تثتتترب
،بإإذبنتتتاخب ربتبتتتكباالستتتفثس با بتفزتتتس بتب تتترب3511111ثس تتتاا بصتتت باانفتتت جب  يستتترب

إ بيتتا،بت تتاب صتت ن بذثتتكبتتتاببةات/ تتربةتت ب تتا باثفًكتتاباثزتتسشابتتتابت تتاياا بإتحايتتابميسف تت .
اال ف تتت بب شتتتابتخلتتتي بإتش/يتتت با تتتاا ا باثساا  تتتر،بإمسشتتت ببفخرتتتي ب  تتتابةاا  تتترب ك تتتاب

 ثساا  رباثحد    بذا باثربر،بإاسف ش ب خ يابتاباثف اياا باثسح س ير.
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 برفتغ مراقب الحدابات السدئؽل عؼ هلا التكليت، فى رأ غ: 
 هل تعتبر تقديرات اإلدارة للقيسة العادلة مقاسة مؼ وجهة  عرك؟                    1

 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                               
 

. 6 3 4 5 6 7 

       

 أةار مقعمةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببأقل مقعمة        
ب

 ؟ 2019ما هؽ حتسال إررارك على ضرورة تعديل القؽااػ السالية للذركة عؼ سشة   2
 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                            

. 6 3 4 5 6 7 

       

بباحتسال مرتفعببببببببببببببببببببببببببببببببباحتسال مشخفن        
 

 )التعديل( الؽاجب إجراؤه؟مؼ وجهة  عرك، ما هى قيسة الترحي    3
 جشيه  -----------                  

 (4حالة إفتراضية )
.بك  تتتب0980ثدتتشربب059اثذتتا رب)ل(بتتتا ربةدتت اسربصتتش  يربة يتتا ب  ث  بصتتر،بإص ضتت ربثب تت ن رب

 ببتتت قبتتتتابرصتتتابصستتتابستتتش ا .ب ستتت ب  تتتا ب ببتتت قباث تتت  باثحتتت ثابةفدتتت ربةتتتعبةتتت بك  فتتتابةتتت ب ببتتت قبتتتتاب
اثدتت   ر،ب  اضتت تربثتت ثكبتف/تت باثشفتت يجباثس ثيتتربثبذتتا ربةتتعبةثيبف تت بةتت بةف ستت باثرتتش  ر.بإي تت  باثدتتش ا ب

ةافتت امب ساا  تتترباث تت ايمباثس ثيتتتربثفبتتكباثذتتتا ربةشتت باباتتترب  تت ا .بإثتتتمبتكفذتتفب نتتتتبإتايتت باثساا  تتتربتتتتاب
ساا  تتربتتتاباثدتتش ا باثدتت   ربرأتترب إ تتابضتت فب  اايتتربتتتاباياتتلباثام  تترباثااصبيتتر،بإامفرتتا بنفتت يجباث

األ تتت ا بباثس ضتتتيرب بتتتاباكفذتتت لبتحاي/تتت  بةحتتتاإت بإ يتتتاب  اايتتترب  نتتتتبتتتتابكتتتاإتباألاسيتتترباثشدتتت ير،ب
إم ةتبااتاب ببفر ي   باسفج  ربثلب ام.بإب ثف ثاباصاب بب ًأت ب يتابة تا ب)نظيتف(.بإمتابتت اتا بثتاأكب

باث ي ن  باثف ثير 
الشداابية  األهسيااةبتحايتتاب،بتتتم2109أل تتاا بميتت ةامببفخلتتي بإتش/يتت ب سبيتترباثساا  تترب تت بستتشرب -

بثحدتت  بكًستت لب(0)اثتتاصلبصتت تاب  ستتفخاا با ستت اًل،بثب تت ايمباثس ثيتتربجشيااه 000 000 1 بسبلااغ
اثس بتتت بب رباستتتفشفجتباثساا  تتتر،باصف تتت با ب سيتتتعباستتتفكس  بإب تتتاباالنف تتت  بةتتت .باثشدتتت يرباألاسيتتتر

 سيتعباصف ت با باثساا  ترباثباةتربباثسحاتب ت ربةش ستً  بثف يتيمبنفت يجباثساا  تر،بإمتابتتمباالنف ت  بةت 
                                                 

(1)
 % ِٕٗ.5ٚلد ؽددد األّ٘يخ إٌظجيخ ثٕظجخ  ٍِيْٛ عٕيٗ 21يجٍغ صبفٝ اٌدخً ٌٍؼزوخ )ص( عٓ اٌعبَ اٌؾبٌٝ  
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بتقديرات القيسة العادلة إالبت  ابرأربةبكظ  ب  سفثش  بة بسياتبذ ا بالكً  ،بإتحايًاابتيس بيف بت ب
 ل رؽل الاابتة اإل تاجية 

بت ف تتاباتاب باثذتتا ربإ تت تبانخ/تت  بةبحتت  بتتتابميستترباثسشفجتت  ،بتتتابستت  ببكتتاإ بتتتاا بب دتت ا -
بإ يبترباألصت  بميستربإثت ثكبت تابت تاببا تاا باصف ت بباضتسحب .باثح ثيراثدشرببن  أربت باثس اا 

إت تي بب،( بعشاؽان "اضاسحقل قيساة األراؽل"31معيار السحاسبة السررى رقاػ )األ لبتابضت  ب
ميسف تت باالستتفاتاتأرب)اث يستترباث  تثتتر(.ببإتفجتت إابثبستتفاتاتبم ببتترب يتتابثبس تتاا باثاتفايتترباث يستترب ر

معيار السحاسبة اب باثذا رببف اياباث يسرباث  تثربثفبكباألص  بتابض  بإبش  ب بابذثكبم ةتبات
 ( بعشؽان "قياس القيسة العادلة"  45السررى رقػ )

،بإنظتتًاابث تتا بتتت اتابستت  ب( "قياااس القيسااة العادلااة"45معيااار السحاساابة السراارى رقااػ )بفل يتت ب -
ث يستتترباثح ثيتتتربثبفتتتات   باثش اأتتتربت تتتابتتتتمبت تتتاياباث يستتترباث  تثتتترباستتتفش ًتاباثتتتاباب.األصتتت  بنذتتت بثفبتتتك

وبلغاا  القيسااة السفراا  عشهااا بااالقؽااػ الساليااة لتلااغ اثسدتتف  بيرباثسف م تتربةتت باستتفخاا باألصتت  .ب
 جشيه    000 000 4األرؽل 

ألصتت  بباث  تثتترباث يستتربتتتاب  ستت  باثف يتتيمبإذثتتكبثف تتاياباثسفخررتتي )اثخ اا (بثجتتًبةافتت امبألكتتا -
 000 100 3سسا ب ربتفااإقباث يسرباث  تثربثفبكباألص  ببتي  ب ًنابة باثبإاث خب ت بباثذا ر،
 بجشيه 000 400 3جشيه، 

 شيا(،ب  باثف تايابب4.111.111تابض  بة بس  بأخفبفبمي لباث يسرباث  تثربث سيبكمبإميسفاب) -
 شيتتا(.بإبتت ثكبب3.411.111إبب3.011.111اثختت صب تت ثخ ياباثسفخرتت بإاثتت خبيفتتااإقببتتي ب)

 شيتتا.ب)تتتاب بفتت بب911.111إبب611.111يف تتي بايتت ت باثخدتت ب باثس فتتالبب تت ب  يستتربتفتتااإقببتتي ب
 عبتاصلبكاإتباألاسيرباثشد يرباثسحات بة بم بكم(.بببببباثح ثفي بت ابت 

بويسكؼ تلخيص ما سبق عرضه مؼ معلؽمات فى التالى: 
 جشيه   000 000 1األهسية الشدبية للتحريفات الجؽهرية للقؽااػ السالية إجساالا  -
 جشيه  000 000 4القيسة العادلة ل رؽل والسفر  عشها بالقؽااػ السالية  -
 الستخرريؼ )اللى استعان مكتبكػ به( للقيسة العادلة ل رؽل تقديرات أحد  -
 جشيه   000 400 3و 000 100 3تتراوح بيؼ     

،ب صت  بةاامتاباثحدت    ب2105(بتتاب ت  ب710تاذاب بستتب نتاب رتاإببة يت بباثساا  ترباثتاإثاببمتمب)
"فقاارة ث  بصتترىبتدتتسابةبتز ب  اترتت قب تت بت تتا ب ايتتا ببف ايتتا ب تت بةاا  تتربكدتت    باثذتتا   باثس يتتا ب  
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عشاد ة لسراقاب الحداابات أهسياة بالغا ُتذاكلاألمؽر التاى إتفزس بتبكباث/ ا ببأمؽر السراجعة األساسية"
   أما بدبب:مراجعته للقؽااػ السالية

  اسيرباث شرا،ب ة ب د ابإ ي فاب)ةثل باث ش صاباثحاسيربإاثس  ا (،ب إبإاناباثشد اباثك يا.ب -
 ةااماباثحد    ب شابتش/ي با اا ا باثساا  رب ذًربا اباث شرا.اثر  ب  باثفابإا  تب -

ومااؼ السؤكااد قيامااغ باإلفراااح عااؼ تقااديرات القيسااة العادلااة ألرااؽل الذااركة ضااسؼ فقاارة أمااؽر 
 السراجعة األساسية، والتى تعهر فى هله الحالة على الشحؽ التالى:

 

  
ب

بب

ب

ب

ب

ب
 

إة بصب بةش مذفكبث تاب ب ذًربت اياا باث يسترباث  تثتر،بت تي بثتكب ربااتاب بت ف تاب تًربت تاياات  بثب يسترب
اث  تثتترب كثتتابة ضتت  ير،بإب ثفتت ثابترتتابااتاب ب بتتاب تتا بتش/يتت ب خبت تتايلبتتتاباث ي نتت  باثتت ابت ب تت ث  ايمب

اث ت ايمباثس ثيترببتاإربا تاا ب خبت تاأب ب بي ت ،ب بتاب ربأات ربتا تابتتاباصتاابببت  بإب ثف ث باثس ثير.
ب.2109ذثكبةرح بً ببا خبنظيفبة ب  ن امب ساامابثبحد    ب  بسشرب

 

 

 

 

 أمؽر السراجعة األساسية 
 العادلةتقييػ أرؽل الذركة بالقيسة 

ثاخباثذا ربص بانف جبإت ف ابااتاب بإبذالب  يابكاإ بتاا ببتابس  باثسشفج  ،بإب ثف ثاب
با اا ب بت اب بت ا بإث ثك باثح ثير. باثدشر بن  أر باثس اا بت  بميسر بتا بانخ/  بةبح  ر إ  ت
اصف  بباضسحب بميسرباألص  بإ يبرباأل ل.بإمابماب باث يسرباث  تثربثس اا بص باانف جب

ب  ي باثفًكاب4111111سر ب ا  بة  بةات/ ر بتب ر بتفزس  باالسفثس با  بتبك ب ر بناخ بإإذ ،
بتخلي بإتش/ي ب بذثكبتاباال ف  بب شا ب ص ن  بت ا بإ بيا، بميسف  . بإتحايا اثزسشابتابت اياا 
باثربر،ب بذا  باثحد     بثساا  ر ب ك ا بةاا  ر ب  ا ببفخري  بإمسش  باثساا  ر، ا اا ا 

 اثسح س ير.إاسف ش ب خ يابتاباثف اياا ب
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 برفتغ مراقب الحدابات السدئؽل عؼ هلا التكليت، فى رأ غ: 
 هل تعتبر تقديرات اإلدارة للقيسة العادلة مقاسة مؼ وجهة  عرك؟                    1

 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                               
 

. 6 3 4 5 6 7 

       

 أةار مقعمةبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببأقل مقعمة         
ب

 ؟ 2019ما هؽ حتسال إررارك على ضرورة تعديل القؽااػ السالية للذركة عؼ سشة   2
 التالى السقياس ( على عقمة )ضع                            

 
. 6 3 4 5 6 7 

       

بباحتسال مرتفعبببببببببببببببببببببببببببببببباحتسال مشخفن          
 

 مؼ وجهة  عرك، ما هى قيسة الترحي  )التعديل( الؽاجب إجراؤه؟  3
 جشيه -----------                  

ب

 
 


