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The Effect of Audit Client adoption of Block Chain 

Technology on External  Auditor's Judgment of assessing 

Detection Risk and Audit Procedures Planning:                    

an Experimental Study 

Abstract 
 

The Main Objective of This Research is to study and test The Effect of 
audit Client adoption of Block Chain Technology on External auditor's 
Judgment of planning The Level of Detection Risk and Therefore  audit 
Procedures Planning. To achieve this objective , previous studies were 
analyzed to derive The Hypothesis of The Research ,and an Experimental 
study was conducted on a sample included External auditors in Egyptian 
Audit firms and Faculty Staff and Demonstrators in Egyptian Universities . 
The Results of The Research shows using The Block Chain Technology by 
audit Client leads to an increase in The Level of both The Inherent Risk and 
The Internal Control Risk ,and This motivate The external  auditor to plan 
Detection Risk at low level and increase The extent of Audit Procedures and 
verify all population units immediately  to accumulate enough evidence 
required for expressing The Audit opinion on Financial Statements. 

Keywords: Block chain- inherent risk-internal control risk-Detection 
Risk-audit Procedures planning – External auditor Judgement. 
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 اإلط ر الع م لمبحث -1
 مقدم  ومذكم  البحث -1-1

يتل ررة لمتظررؾرات التىشؾلؾ لررة وعهررؾر  block chainعهرر ت بىشؾلؾ لررا أو ب شلررة سمدررمة الىتررل 
االيت يررو وايتذررارك بذررجل واسرر   ررع  سلررر  دوه اللررالؼ   وعهررؾر اللسرر ت اال ت ا ررلة خا ررة يسمرررة 

يسمرة   Satoshi Nakamoto(  وقرد قرد  Cheng and Huang,2019)   bitcoinالن رو ررؾ ؽ
bitcoin   السلام ت الخا ة بالتباده رند ل لملس ت الحقلقلة الستخدامها  ع إبسا   2008 ع يا

الت ررارع يمرررم ا يت يرررو دون الحا رررة إلرررم اسرررتخدا  وسرررلط مؾثرررؾث الررر  م رررل النشرررػ أو برررلجات الرررد   
 رررع إبسرررا   bitcoinااللىت ويرررع   وقرررد برررؼ اسرررتخدا  بىشؾلؾ لرررا سمدرررمة الىترررل ل  رررادة مرررردا لة يسمرررة 

ت واةاررداث التررع بررتؼ باسررتخدا  السلررام ت ا لىت ويلررة   و لررػ مررؽ خرر ه  لامهررا اتدرر  ل السلررام 
 Peer to Peerفرهك اللسمرة   وبلتسرد فرهك التىشؾلؾ لرا يمرم اسرتخدا  بىشؾلؾ لرا الشغ ر  إلرم الشغ ر 

و لػ لتشف ه يسملات الد   التع بتؼ ا ؽ أيزاء الذبجة دون الحا ة إلم استخدا  سرمظة م ر  رة  ات 
 (  Li,2017ث ة )

مؾسية   بتىؾن مؽ رتل مؽ النلايات الخا ة باللسملرات أو  بتس ل سمدمة الىتل  ع قايدة الايات
السلررام ت   بح ررث بحتررؾع رررل رتمررة يمررم الرر مؽ الخررا  اهررا وروابررط إلررم الىتمررة الدرراب ة   و التررالع 
ب ببط رتل النلايات ابلزها البلض وبذجل سمدمة الىتل   ومؽ ثؼ يسجرؽ بل  رس سمدرمة الىترل يمرم 

هرا  رع برجل سمدرمة ببلرا لمتدمدرل ال مشرع لهرا   وبتدرؼ فرهك التىشؾلؾ لرا إيها رتل مؽ النلايات  تؼ ر ظ
بخا لة ال م ر  ة والتع بلشع يد  الحا ة لتدخل ط ف ثالث لمتح ه مؽ  حة ومرردا لة الايرات 
السلررام ت   رسررا إيرر  ال يسجررؽ بت  رر  رؾ بلررد ل أو الت يررع  ررع الايررات السلررام ت و سجررؽ بخ  شهررا 

 Elgayyar,et)ح ه مشها و حرها مؽ خ ه اةط اف السذت رة  ع الدمدمة  وافغها بأمان   والت
al,2020;Ahmed,et al.,2019)   

ب شلة سمدمة الىتل فع عبارة يؽ د ت  أستا  رقسع مؾسع لمسلرام ت الترع  رتؼ ب سللهرا  رع برجل 
ترع ب رؾ  برردارة يردد كتل   رسا أيهرا بلرد إاردى أيرؾاع قؾايرد النلايرات ال م ر  رة السؾسيرة السذرت رة وال

(   و تؼ مذاررة الد  ت السؾسية  رع فرهك blocksمت ا د باستس ار مؽ الد  ت التع بدسم رتل )
ال ايررردة ينرررر  يرررردد مررررؽ السذررررارر ؽ  ررررع الذرررربجة اررردال مررررؽ الس ر  ررررة   ولىررررؽ ال يسجررررؽ بحررررد ث فررررهك 

 (  Alles and Gray,2020الد  ت أو بت   فا إال بسؾا  ة  سل  اةط اف يمم الدمدة )
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ول ررد ايتذرر  اسررتخدا  بىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل  ررع اللد ررد مررؽ الرررشايات م ررل التررام ؽ   الخرردمات 
الساللررة   سمدررمة التؾر ررد   اللشايررة الرررحلة والخرردمات الحجؾملررة   ويغرر اق لسررا بتس رر  برر  ب شلررة سمدررمة 

و بح  فهررا أو ب و  فررا   الىترل مررؽ مس رر ات م ررل أن النلايررات السخ يررة يمرم الدمدررة ال يسجررؽ بلررد مها أ
وبررفاالة السلررام ت يمررم الدمدررة   وس ررادة در ررة اةمرران وإمجايلررة االيتسرراد يمررم النلايررات الخا ررة 
بالسلررام ت   ورررهلػ إمجايلررة م ا لررة  سلرر  السلررام ت التررع بسررو يمررم الدمدررمة و ررع يفرر  لحغررة 

ؾ راء بستظمبرات فرهك اللسملرة   ادوثها   مسرا يدرهل  لرػ مرؽ القلرا  بلسملرة الس ا لرة  و درايد يمرم ال
و دافؼ أيزاق  ع بخفلض مخاط  يسملة الس ا لة وب م رل بىراللس يسملرة الس ا لرة وبحدر ؽ  لال تهرا 

 Far and  2018  رهلػ ب ديؼ امؾه  لالة ويسملة لمسذاكل الخا رة بلسملرة الس ا لرة )الذراط   
Red ,2021;Atanasouski,et al.,2020; ) 

لتع بتس   اها ب شلرة سمدرمة الىترل يسجرؽ أن يجرؾن لهرا برأث    رؾف ع يمرم ررل وأن فهك السس  ات ا
مررؽ يسملررة السحاسرربة والس ا لررة و رراةخح يمررم أاجررا  السرر ا ل ؽ الخررار   ؽ بذرران بخظررلط مدررتؾى 
خظرر  االكتذرراف    ا ررث أيرر  يتل ررة لتظن رره ب شلررة سمدررمة الىتررل   سررؾف بتت رر  الظ   ررة التررع  تبلهررا 

شف ره أيسالر  وإارداء رأير  الفشرع السحا رد يمرم ال رؾائؼ الساللرة للس مر    وررهلػ سرؾف الس ا   الخار ع لت
 ؾا ر  بلررض التحرديات والسذرراكل التررع ي رع يملرر  ب اوسفررا   رسرا ي ررع يملرر   حرح وب  ررلؼ مخرراط  
بشف ه بمػ التىشؾلؾ لا الحد  ة  و التالع يسجؽ بمخلح مذرجمة البحرث  رع رلفلرة ا  ابرة يغ  راق ويسملراق 

 م التداؤه التالع:يم

ما فع بأث  ات وبداعلات استخدا  فهك الت شلة يمم اجؼ الس ا ر  الخرار ع بذران بخظرلط مدرتؾى 
 خظ  االكتذاف ومؽ ثؼ بخظلط إ  اءات الس ا لة ؟

 أهداف البحث  -1-2
يدلم البحث لتح  ه اةفداف التاللة : بؾ لح ماهلة ب شلة سمدمة الىتل ويشا  فا وخرائرها 

وأيؾايهرا وأار س مس  ابهرا وي ؾ هرا وم اارل بظؾرفرا  دراسرة التحرديات الترع بؾا ر  اسررتخدا  واللرة يسمهرا 
ب شلة سمدمة الىتل   التل ف يمم أث  استخدا  ب شلة سمدمة الىتل يمم اجؼ الس ا ر  الخرار ع بذران 

 بخظلط مدتؾى خظ  االكتذاف ومؽ ثؼ بخظلط إ  اءات الس ا لة  

 أهسي  ودوافع البحث  -1-3
  أفسلة البحث مرؽ اداثرة السؾ رؾع الرهع  تشاولر    وفرؾ ب شلرة سمدرمة الىترل والترع بلتنر  أارد بشب

أفررؼ االب افررات الت شلررة الحد  ررة  ررع ا  ررة اةيسرراه   والتررع سررتمث  بذررجل رن رر  يمررم مهشررة السحاسرربة 
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شلرررة والس ا لررة    اةفسلررة اللمسلرررة لمبحررث بتس رررل  ررع بشاولررر  لؾااررد مرررؽ السؾ ررؾيات الحد  رررة وفررؾ ب 
سمدررمة الىتررل ومررا يسجررؽ أن بررمدع إللرر  فررهك الت شلررة مررؽ أثررار يمررم السهشررة   والتررع بشاولتهررا قم ررل مررؽ 
الدراسرررات الل  لرررة واة شنلرررة   ا رررث  ؾ رررد يررردرة  رررع الدراسرررات الل  لرررة واة شنلرررة الترررع بشاولرررو فرررها 

  رسا بغه  أفس تر   السؾ ؾع   مسا      افلغة الباا  ؽ واةكاديس  ؽ لتشاوه فها السؾ ؾع ودراست 
اللسملررة  ررع محاولررة لفررو يغرر  السرر ا ل ؽ الخررار   ؽ إلررم ب شلررة سمدررمة الىتررل التررع  تؾسرر  اسررتخدام  
 ؾملررا  ررع اللد ررد مررؽ قظايررات اةيسرراه   واالةثررار السحتسمررة لهررهك الت شلررة يمررم اجررؼ الس ا رر  السهشررع 

    بذان بخظلط مدتؾى خظ  االكتذاف ومؽ ثؼ بخظلط إ  اءات الس ا لة

 حدود البحث -1-4
  ررر  فررها البحررث يمررم دراسررة واختبررار أثرر  بنشررع يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل يمررم اجررؼ 
الس ا رر  الخررار ع بذرران مخرراط  االكتذرراف وبخظررلط إ رر اءات الس ا لررة  و التررالع يخرر ج يررؽ يظرراث 

ال قابة الداخملة   ؾدة هلجل –فها البحث أث  متت  ات مدت مة أخ ى ) م ل خرائح م م  ا دارة 
اجررؼ الس ا رر  الخررار ع بذرران بخظررلط مدررتؾى خظرر  االكتذرراف ومررؽ ثررؼ  اةللررات الحؾرسررة ( يمررم –

  ؼ مذ وط بزؾابط بحد د ي شة البحثبخظلط إ  اءات الس ا لة   وأخ  اق    رن قااملة الشتائج لمتلسل

 تشغيم البحث  -1-5
 رسا  مع :  ع  ؾء مذجمة البحث وفد   ومشه    تؼ بشغلؼ البحث

 ا طار الشغ ع لمبحث و ذسل اللشا   التاللة : -2
 ب شلة سمدمة الىتل مؽ مشغؾر ب شع ومهشع    -2-1
 اجؼ الس ا   الخار ع يمم خظ  االكتذاف وبخظلط إ  اءات الس ا لة  -2-2
 اال دارات السهشلة  ات الرمة اتخظلط مخاط  االكتذاف و إ  اءات الس ا لة   -2-2-1
الدراسررات الدرراب ة التررع بشاولررو دراسررة الل قررة ارر ؽ بخظررلط خظرر  االكتذرراف و إ رر اءات  -2-2-2

 الس ا لة  
أث  استخدا  سمدمة الىتل يمم اجؼ الس ا ر  السهشرع بذران بخظرلط مدرتؾى خظر  االكتذراف  -2-3

 وإ  اءات الس ا لة وابت اث   وإ البحث  
 الدراسة الت   نلة وبذسل اللشا   التاللة : -3
 ط   ة اختبار   إ البحث -3-1
 ي شة الدراسة -3-2
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 اةسمؾب السدتخد   ع  س  النلايات  -3-3
 متت  ات الدراسة و لاسها   -3-4
 الترسلؼ الت   نع السدتخد  وإ  اءات الت   ة  -3-5
 اةسال ع ا ارائلة السدتخدمة   -3-6
 بحم ل الايات الحالة اللسملة   -3-7
 الشتائج والتؾ لات  -4

 اإلط ر الشغري لمبحث -2
 تقشي  سمدم  الكتل من مشغهر تقشي ومهشي -2-1

ال  ؾ ررد بل  ررس وااررد متفرره يملرر  يالسلرراق اررؾه فيساا  عتعمااع يتعرعااص وعش لاار سمداام  الكتاال  
  ةيرررر  يحتررررؾع يمررررم يرررردد مررررؽ اةبلرررراد التىشؾلؾ لررررة والتذررررت ملة وال ايؾيلررررة block chainبىشؾلؾ لررررا 

 ,Felski and Empey,2020;Zemankova and Republic)والتشغلسلة     د ابف و دراسات 
2019; Abreu,et al.,2018) 

يمم بل  س سمدمة الىتل يمم أيها د ت  أستا  رقسع مذرت    رتؼ بر  بدر  ل و حرح السلرام ت 
استخدا  ببجة مؽ الحاسبات اةللة و ع عل يد  و ؾد سمظة م ر  رة  ات ث رة   رسرا  رتؼ  مؽ خ ه

الترد ه يمم السلام ت مؽ قنل  سل  اةط اف السذت رة  ع الذربجة )الشغر اء(   مسرا يدرايد  لرػ 
يمررم بؾ رر ل السلمؾمررات والترررد ه يم هررا بذررجل  ررؾرع   ا ررث  ررتؼ  حررح السلررام ت التررع بررتؼ ارر ؽ 

بأيهرا يردد مرؽ أ هر ة  nodes  وبلر ف الل رد nodesالسختمفة مرؽ خر ه مرا يدرسم بالل رد السشذآت 
الحاسرع اةلررم السدررت مة والترع بذررت   مرر  بلزرها الرربلض  ررع أداء الررف ات أو السلررام ت   و لررػ 

 دون و ؾد ااسع م ر ع ي ؾ  بس ا بة فهك السلام ت  

بالذرربجة لفحررح مرردى  ررحة فررهك  nodes لشررد عهررؾر ملاممررة  د رردة    ررتؼ بؾ رر ل رررل الل ررد 
السلاممرررة يرررؽ ط  ررره اسرررتخدا  اللرررة التؾا ررره  رررع الررر اى ومرررؽ خررر ه اببررراع التلملسرررات ال سمرررة لتأك رررد 
مردا لة فهك السلاممة   ويشدما يجؾن فشا  بؾا ه  رع ارراء يمرم  رحة السلاممرة    رتؼ إيذراء رتمرة 

ج فررهك السلاممررة  ررع  سلرر  يدررت د ترر  اةسررتا   د رردة  ررع الدمدررمة والتررع ال يسجررؽ بت   فررا   و ررتؼ إدرا
السؾسيررة يمررم اةطرر اف السختمفررة و لررػ  ررع عررل يررد  و ررؾد إمجايلررة لتلررد ل أو الترراء فررهك السلاممررة   
لررهلػ  ررتؼ بل  ررس سمدررمة الىتررل أيزرراق بأيهررا ممرر   تزررسؽ قائسررة مررؽ الدرر  ت بدررسم رتررل   و تس ررل 

أو أع ملمؾمررات أخرر ى ب ألررع اةطرر اف السهتسررة محتررؾى الىتمررة  ررع ملاممررة أو ي ررد أو ا ررؾث ممىلررة 
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ورابررط بالىتمررة   Time Stampبحفغهرا  ررع سمدرمة الىتررل ال قسلررة   وررل رتمررة لررد ها بررسة سمشلررة 
 الداب ة   لهلػ مؽ الرلع أن  تؼ بت    أو بلد ل النلايات  

تررع يظمرره وبحتررؾع رررل رتمررة يمررم فررال الىتمررة الدرراب ة لهررا ا ررث يستررد  لررػ إلررم الىتمررة اةولررم ال
يم هررا أسررؼ ةكتمررة التىررؾ ؽة  و ررهلػ يجررؾن إمجايلررة بت  رر  أع رتمررة بلررد مرر ور مرردة مل شررة يمررم إيذررائها 
ألاية  ع الرلؾ ة   ا ث أن بت    أع رتمرة  تظمرع بت  ر  ررل الىترل الترع بم هرا بدرنع الحا رة إلرم 

 ( 2018إيادة اداب فال رل رتمة لتحد د فال الىتمة الداب ة )أاسد   

 لذجل التالع رلس  تؼ إ  اء  ف ة أو ملاممة  ع بىشؾلؾ لا سمدمة الىتل:و ؾ ح ا

 
 (Abreu,et al.,2018) :1شكل 

    تؼ بس  ل السلاممة B   د إرساه أمؾاه إلم الذخح  A تزح مؽ الذجل الدااه أن الذخح 
بجتمررة والتررع بتزررسؽ  سلرر  السلمؾمررات الخا ررة بالسلاممررة   ثررؼ  ررتؼ بؾس رر  الىتمررة ويذرر فا ارر ؽ  سلرر  

السؾ ؾدة  الذبجة   و لد  لػ ب ؾ  الخؾاد  بالتررد ه يمرم السلاممرة  رع االرة إ ا  Serversالخؾاد  
ؽ  سلرر  الىتررل الدرراب ة   وا ش ررره كايررو  ررحلحة   ثررؼ  ررتؼ إ رررا ة الىتمررة إلررم الدمدررمة والتررع بتزرررس

   Bإلم  Aبتح   اةمؾاه مؽ 

( أن بىشؾلؾ لرا سمدرمة Lombardi,et al.,2021;Putz,et al.,2019كسرا أ را و دراسرتع )
الىترررل يسجرررؽ بل  فهرررا يمرررم أيهرررا قايررردة الايرررات مؾسيرررة بتزرررسؽ را رررة بفا ررر ل السلرررام ت مشررره ادايرررة 
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 اف السختمفة  ع الذبجة   وفم ب ؾ  يمم اسرتخدا  مردخل ادوثها واتم ايتهائها التع بسو ا ؽ اةط
)سؾاء  nodesالشغ   إلم الشغ    ع إبسا  السلام ت  و ل ف السذارر ؽ  ع قايدة النلايات بالل د 

كان أ  اد أو ممسدات( وأن رل مؽ فمالء اةط اف السذاررة يحتفع اشدخة مساثمة مؽ د ت  اةسرتا  
 ررع سمدررمة الىتررل يررؽ ملاممررة بررؼ إ  ائهررا ارر ؽ اةطرر اف السذرراررة والتررع    و لنرر  رررل ق ررد  ررتؼ إ رر اءك

 بتزسؽ بباده الش دية السا ا شهؼ  

وبخمررح الباا ررة مسررا سررنه أيرر  يسجررؽ بل  ررس سمدررمة الىتررل بأيهررا قايرردة الايررات مؾسيررة بتزررسؽ 
ا  رقسرع  رتؼ بر  قائسة مت ا دة مؽ س  ت النلايات أل   قاامة لمتلد ل أو الت يع   أو أيها د تر  أسرت

 حررح وبدرر  ل السلررام ت داخررل رتررل  ررتؼ إ ررا تها إلررم الدمدررمة بذررجل خظررع  ررع بدمدررل سمشررع   
و ستمررػ رررل مذررار   ررع فررهك الذرربجة الشدررخة الخا ررة برر  مررؽ د ترر  اةسررتا    ارردون سررمظة م ر  ررة 

 مدمولة يؽ الحفاظ يمم د ت  اةستا  

 ( 2020يخاه :(رسا  مع  أما يشا   سمدمة الىتل  هع بتس ل  ع أر   يشا  

الىتمررة: وفررم وارردة اشرراء الدمدررة   وبتىررؾن مررؽ م سؾيررة مررؽ اللسملررات أو السهررا  التررع سررؾف  ررتؼ  -
القلا  اها أو بشف هفا داخل الدمدمة   م ل بحد د أمؾاه أو بد  ل الايات   ولىل رتمة م ردار ملر ؽ 

 راس اللسملرات ارداخمها   ثرؼ  رتؼ إيذراء مؽ اللسملات والسلمؾمات التع ال ب نل أك   مشها اتم  رتؼ إي
كتمة  د دة م ببظة اها   والهدف ال ئلدع فؾ مش  إ  اء ملام ت وفسلرة داخرل الىتمرة بتدرنع  رع 

 ب س د الدمدمة أو مشلها مؽ بد  ل وإيهاء السلام ت  

 دع الرهع  رتؼ السلمؾمة: ي رد اها اللسملة الف علة التع بتؼ داخل الىتمة الؾاادة  أو فع اةمر  الفر -
 داخل الىتمة  و س ل م  أل  ك مؽ اةوام  والسلمؾمات الىتمة يفدها  

(: فؾ عبارة يؽ الحسض الشؾوع السس   لدمدمة الىترل   و  مر  إللر  الربلض أالايراق Hashالهال) -
) هررؾ عبررارة يررؽ رررؾد  ررتؼ ايتا رر  مررؽ خرر ه خؾارسملرر   Digital Signatureلهررا بررالتؾ ل  ال قسررع 

(   و  ررؾ  بررأر   وعررائ  Hash Functionداخررل ا يررامج سمدررمة الىتررل يظمرره يم هررا أللررة الهررال 
 رئلدلة وفم :

سمدرمة يمرم فرال مس ر  لهرا وخرا  بس    الدمدمة يؽ أل  فرا مرؽ الد سرل   ا رث بحررل ررل  *
  اها

يررؽ أل  فررا داخررل الدمدررمة   ا ررث بأخرره رررل رتمررة أيزرراق فابرراق بحد ررد ومل  ررة رررل رتمررة وبس   فررا  *
 خا اق اها  
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 بس    رل ملمؾمة داخل الىتمة يفدها   *

ر ررط الىتررل ابلزررها الرربلض داخررل الدمدررمة   ا ررث برر ببط رررل رتمررة بالهررال الدررااه إل هررا والهررال  *
إلرم ال ا رة يم هرا  ال اه لهرا   مسرا ي لرل الهرال يذر    رع اب راك واارد   رط مرؽ الىتمرة اة رملة
 وفجها   و  اع فشا أن الهال ال يدسح بالتلد ل يمم الىتل التع بؼ إيذاؤفا  

 برسة الؾقو: وفؾ التؾق و الهع بؼ ال  إ  اء أع يسملة داخل الدمدمة   -

  2020 يخررراه 2018 أاسرررد  2018)الذررراط   :الرقسيااا  وب لشداااب  الةليااا  عسااال سمدااام  الكتااال
Desplebin,et al.,2021;) 

يؾياق خا اق مؽ قؾايد النلايات بفارث  ؾف ع يؽ الت شلات السؾ ؾدة االلاق  block chain بلتن  
فررؾ يررد  م ر  ررة بخرر  ؽ النلايررات   ا ررث يجررؾن التخرر  ؽ   هررا بؾس  لرراق  ررع ي رراط ر  رر ة مشتذرر ة يمررم 

ي د  أما اةيغسرة الحاللرة  تخر ن الايابهرا يمرم أ هر ة م ر  رة مختررة بلر ف  nodesالذبجة بدسم 
  serversب

  ؾ ح الف ث ا ؽ قايدة النلايات الس ر  ة والسؾسية ال م ر  ة   2والذجل رقؼ 

 
 (2118أنهاع قهاعد البي ن ا )الذ طر  :2شكل 

 ع قايدة النلايات السؾسية أ ه ة ااسرع  ات  nodesورسا  تزح مؽ الذجل الدااه بس ل الل د
( Authenticityقررردرات ياللرررة بىرررؾن مهستهرررا ال ئلدرررلة القلرررا  اؾعلفرررة التح ررره مرررؽ  رررحة وأ رررالة )

اللسملات التع بتؼ  ع فرهك الذربجة و لرػ ل رتؼ بشف رهفا اشراء يمرم قؾايرد اللرة التشف ره يمرم الذربجة و لرػ 
فهك الل د اتذف   ررل يسملرة ور ظهرا مر  اللسملرة الدراب ة يرؽ  م اال مجا اة ما يحددفا الشغا    وب ؾ 
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( الررهع  ؾ ررح 3ط  رره ب شلررة التذررف    رسررا بسشرر  مررؽ التلررد ل يم هررا رسررا فررؾ منرر ؽ  ررع الذررجل رقررؼ )
( Public Keyارببرراط الىتررل مرر  بلزررها الرربلض واللررة  لررػ مررؽ خرر ه مررا يلرر ف بالسفترراح اللررا  ) 

( الرهع يستمىر  Private Keyوالسدتخد  ينر  الذربجة والسفتراح الخرا  )السدتخد  لمتل  س باللسملة 
 Curve ررررااع اللسملررررة   ررررط   ويسملررررة التذررررف   فررررهك بررررتؼ ينرررر  ب شلررررة بدررررسم بسشحشررررم التذررررف   

Cryptography Elliptical ) ECC(   وب ررررررررررررررررؾ  بالتذررررررررررررررررف )Encryption   و ررررررررررررررررػ التذررررررررررررررررف )
(Decryption لش ررل النلايررات بظ   ررة أمشررة   وفررم ) الت شلررة التررع بدررتخدمها ال ررؾ  ملغررؼ السمسدررات

 الساللة اؾه اللالؼ  ع افع الايابها وبأم شها  

 
 (2118الي  التذفير )أحسد  :3شكل 

 و تؼ التلامل داخل الذبجة طب اق لمخظؾات التاللة:
بر  ائهرا مر  بل  س السلاممة: ي ؾ  أاد السدتخدم ؽ )الس سل( بريذاء السلاممة التع    د أن ي رؾ   -أ

أع مدرررتخد  أخررر  يمرررم الدمدرررمة والترررع بحترررؾع يمرررم الايرررات السلاممرررة والسفتررراح اللرررا  لمسدرررت نل 
)السدرررتخد  اةخررر ( و لسرررة السلاممرررة والتؾ لررر  ال قسرررع السذرررف  لمس سرررل و لرررػ لمتح ررره مرررؽ  رررحة 

  ومردا لة السلاممة   ا ث  تلامل السدتخدمؾن مر  سمدرمة الىترل مرؽ خر ه سوج مرؽ السفرابلح 
مفتررراح خررررا  ومفترررراح يررررا    ا ررررث يدررررتخدمؾا مفتررررااهؼ الخررررا   ررررع التؾ لرررر  يمررررم ملررررام بهؼ 

 الخا ة أما السفتاح اللا  الدتخد  لمتلام ت يمم الذبجة  
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التررررد ه يمرررم السلاممرررة: يشررردما بتم رررم الل رررد )أ هررر ة الحاسرررع اةلرررم( السؾ رررؾدة  رررع الذررربجة  -ب
الة مررؽ خرر ه  ررػ بذررف   التؾ لرر  ال قسررع و ررتؼ ب س ررد السلاممررة  بنرردأ أوالق بررالتح ه مررؽ  ررحة ال سرر

ال سالة مؾقتاق اتم  تؼ استخدامها  ع بىؾ ؽ الىتمة  و ع االة بأكد السؾ ؾد ؽ يمرم الدمدرمة مرؽ 
يد  قدرة السدتخد  يمم أداء السلاممة بربح السلاممة أل    حلحة وال  ت اوب أاد ملها   أما 

 ررؾد ؽ يمررم الدمدررمة ي ؾمررؾا بالسرررادقة يمررم السلاممررة إ ا رايررو  ررحلحة  رررن السدررتخدم ؽ السؾ 
 وبشذ  يمم الدمدمة  

بىؾ ؽ الىتمة:  تؼ ب سل  وب ب ع  سل  السلام ت التع بؼ السررادقة يم هرا والتأكرد مرؽ  رحتها  -ت
 ررع الخظررؾة الدرراب ة  ررع رتمررة  د رردة بحسررل برررسة الؾقررو الخا ررة اهررا وفررها مررا يدررسم التلررد ؽ 

(Miningأو إ ررا تها )  إلررم رتمررة مؾ ررؾدة بالفلررل أع بحررد  ها   ثررؼ  ررتؼ خرر ه  ترر ة سمشلررة مل شررة
 يذ  الىتمة ال د دة أو بحد ث الىتمة السؾ ؾدة ساب اق لباقع الل د مؽ أ ل التح ه مؽ  حتها  

( برالتح ه مرؽ الىتمرة الس ت ارة nodesالتح ه مؽ  حة الىتل: ب ؾ  اة ه ة الترع بس رل الل رد ) -ث
ب ة مؽ ا ث مجؾيابها و حة السلام ت اهرا   والتح ره مرؽ رقرؼ الهرال الخرا   ع الخظؾة الدا

اها ومدى ب ابظ  بالهال الخا  بالىتمة الدراب ة لهرا   و تظمرع  لرػ التح ره مرؽ مؾا  رة يدربة ال 
% مررؽ السذررارر ؽ  ررع الذرربجة مسررا يلشرع يررد  امجايلررة الت يررع   و ررع االررة  ررحة 51ب رل يررؽ 

  د دة إلم الدمدمة   لػ  تؼ إ ا ة الىتمة ال

بدمدررل الىتررل:  ررتؼ ر ررط الىتمررة ال د رردة بدمدررمة الىتررل الحاللررة مسررا يلشررع يذرر  الشدررخة السحدثررة  -ج
 لمىتمة لباقع الدمدمة  

ثررؾايع   وفررها يذرر   إلررم سرر ية  10-3وبدرتت ث يسملررة بشف رره فررهك الخظررؾة  ترر ة سمشلررة بترر اوح مررؽ 
يشهررا   با  ررا ة إلررم يررد  امجايلررة الت يررع بالنلايررات بدررؾ ة السلررام ت الساللررة وا  ررراح الفررؾرع 

% 51والسلمؾمررات السشذررؾرة يغرر اق ةن أع بلررد ل  ررتؼ يمررم أع الايررات بررؼ يذرر فا  تظمررع مؾا  ررة يدرربة 
 مؽ السذارر ؽ يمم الذبجة  

 ,Desplebin,et al., 2021; Cheng and Huang) وتتسثال صرا  ص سمدام  الكتال فاي: 
2019 Nezhyva,et al.,2021;)  

بتدرؼ سمدرمة الىترل بلررد  و رؾد  هرة م ر  رة   ا رث برتؼ السلرام ت مررؽ : شابك  مهزعا  المريةعا   -
خرر ه اسررتخدا  برربجة الشغ رر  إلررم الشغ رر  دون الحا ررة إلررم طرر ف ثالررث ي ررؾ  اتشغررلؼ السلررام ت  
وا ررؾث  سلرر  الل ررد) اةبررخا  أو الذرر رات( متدرراو ة  والترررد ه يمررم السلاممررة  تظمررع مؾا  ررة 
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 سلرر  الل ررد  رسررا  ررتؼ بخرر  ؽ الايررات  سلرر  السلررام ت  ررع  سلرر  الل ررد السؾ ررؾدة  ررع الشغررا   مسررا 
يخمه  لػ ببجة الم ر  ة ال بلتسد يمم  هة م ر  رة  رع افرع النلايرات والتردق ه يم هرا وملال تهرا 

 وي مها  مسا  مدع إلم  لؾ ة   د النلايات أو اخت اقها والتلد ل يم ها  

  ث إي  مؽ الدهؾلة القلا  بفحح السلام ت والىذ  يؽ اةخظاء والتح  فات  ا الفع لي : -

بلتنررر  بررربجة سمدرررمة الىترررل بررربجة مفتؾارررة ومتاارررة لم سلررر    بح رررث  الذااابك  مفتهحااا  السرااادر: -
 يدتظل  أع مدتخد  استخدامها  ع أع بظن ه   ألع ال   

د ه يمررم السلررام ت بلررد التح رره بس رر د أن  ررتؼ التررر :الدااج ا رياار ق يماا  لمتعاادعل أو الحاا ف -
  لهلػ  سرؽ Cryptographicمشها   تؼ افع وبد  ل فهك السلام ت يمم الشغا  باستخدا  فال 

السدررتح ل إ رر اء بلرردي ت أو بت  رر ات  ررع الدرر  ت السؾ ررؾدة يمررم الدمدررمة يسجررؽ أن بدررنع  ررع 
 و ؾد بح  فات  ؾف  ة   ها  

ة يمررم سرر  ة النلايررات السحاسررنلة ويررد  الىذرر  يررؽ فؾ ررة بتدررؼ سمدررمة الىتررل بالسحا غرر الداارع : -
السدررتخدم ؽ  ا ررث  تلامررل السدررتخدمؾن مرر  بلزررهؼ الرربلض مررؽ خرر ه أسررؼ أو يشررؾان ا ت ا ررع 

 دون الىذ  يؽ فؾ تهؼ الحقلقلة    

بتس رررر  السلمؾمررررات السؾ ررررؾدة يمررررم الدمدررررمة أيهررررا متااررررة ل سلرررر  أ رررر اد الدمدررررمة و ررررتؼ  الذااااف في : -
 شهؼ  مذاررتهؼ ا 

بدررايد بىشؾلؾ لررا  فااي تدااهع  ومع لجاا  السعاا م ا: Real timeاالقتااراإ إلااى الهقااظ المحغااي  -
سمدمة الىتل يمم بدرؾ ة وملال رة السلرام ت بدر ية أكنر  و رع  تر ة ق  برة مرؽ  تر ة اردوثها   مسرا 

 ي مل  لػ مؽ مخاط  يد  الدداد مؽ قنل أاد أط اف السلاممة  

بؼ بت    ط   ة السحاسبة التع بلتسد يمم اسرتخدا  ال  رد السر دوج   و لرػ  استخدام القيد الث ثي: -
 بر ا ة ق د ثالث خا  بالترد ه يمم السلاممة  ع سمدمة الىتل 

ب رؾ  سمدرمة الىترل اتخر  ؽ وبدر  ل النلايرات اتدمدرل سمشرع و  راق لترار ت  يي ن ا الدمدام  الةمشيا : -
 رير  ال يسجرؽ بت   فرا و رتؼ افغهرا بذرجل  رؾرع  و سجرؽ  ادوثها  و س  د أن  تؼ بد  ل النلايرات  

  لد ل النلايات السؾ ؾدة أو اه هاأن  تؼ إ ا ة الايات  د دة  ع رل ي دة ولىؽ ال يسجؽ ب

    أن   سل الايات إلرم مدرتخد  أخر يشدما    د مدتخد التحكم في عسمي  تحهعل ونقل البي ن ا: -
النلايات السحؾلة لر  إال باسرتخدا  السفتراح الخرا    ولرهلػ  الذخح السدت نل ال يدتظل  استقباه 

 سؾف يدافؼ  لػ  ع س ادة در ة أمان يسملة بحؾ ل وي ل النلايات  
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 White,et al., 2020; Bonyuet, 2020; Cao,et) رع : أناهاع سمدام  الكتال  كسرا بتس رل
al., 2020 Nezhyva,et al.,2021;) 

 Public Block chainسمدم  الكتل الع م   -
فع الدمدمة التع ال بتظمع بر  ح لمدخؾه إل ها   الدتظل  أع بخح الدخؾه وااليزرسا  إلرم 

  بر  ح سمدمة ادون إ ن أو Permissionless Block chainفهك الدمدمة   ولهلػ يظمه يم ها 
والسذراررة  رع و التالع يسجؽ ةى بخح االط ع يمم محتؾ ات سمدمة الىترل وإ را ة ق رؾد  د ردة 

يسملرررات الدمدرررمة خا رررة يسملرررة التررررؾ و الترررع برررتؼ بذررران  حرررح مرررردا لة السلرررام ت   ويذررر  
السلمؾمات وإ ا ة رتل  د دة إلم الدمدمة أو بحد ث الىترل السؾ رؾدة    الدمدرمة اللامرة لرل  لرد ها 

ا  سرراع ارر ؽ سررمظة م ر  ررة لسلال ررة والترررد ه يمررم السلررام ت   وإيسررا  ررتؼ ابخررا  قرر ار الترررد ه ب
السذارر ؽ   وبلتن  سمدرمة الىترل ا رو ررؾ ؽ م راه لمدمدرمة اللامرة ا رث يسجرؽ ةى برخح الردخؾه 

 إلم الدمدمة والسذاررة  ع يسملابها ادون طمع إ ن اهلػ  

 Private Block chainسمدم  الكتل الخ ل   -
 هرا  رتؼ  ر إ اللد رد فع الدمدمة التع بتظمع بر  ح أو إ ن لدخؾه السدرتخد  إلرم الذربجة   و 

مرررررؽ ال  رررررؾد السختمفرررررة بذررررررأن اختلرررررار أيزررررراء الذرررررربجة و لرررررػ مرررررؽ خرررررر ه  لرررررا  بخررررررلة م ر  ررررررة 
)السمس /السمسدرر ؽ( اؾ رر  قؾايررد وبرر وط وبلملسررات بررشغؼ يسملررة الرردخؾه إلررم الذرربجة   و التررالع 

وادخرراه   هررع بتررلح لسدررتخدم ؽ محرردد ؽ   ررط إمجايلررة االطرر ع يمررم النلايررات والؾ ررؾه إلررم الدمدررمة
الايررررات السلررررام ت والترررررد ه يم هررررا    هررررع بذررررب  قؾايررررد النلايررررات السذررررف ة   ولررررهلػ يظمرررره يم هررررا  

Permission Block chain  سمدمة الىتل برر ن   و لتنر  يردد السذرارر ؽ  رع فرهك الذربجة محردود
بحد ررد  أو اة هرر ة السؾثررؾث   هررا والتررع بدررتخد   ررع Nodesلمتايررة   ومررؽ ثررؼ سررؾف ي ررل يرردد الل ررد 

مرردا لة السلررام ت وررهلػ يسجررؽ ملال رة اةخظرراء السؾ رؾدة يمررم اة هر ة أو الل ررد بذرجل سرر      
وبرر داد در ررة الخرؾ ررلة واةمرران  ررع الدمدررمة الخا ررة يررؽ الدمدررمة اللامررة   مسررا ي مررل  لررػ مررؽ 

دررمة ااتسرراالت مخرراط  االخترر اث   ومررؽ بظنل ررات اسررتخدا  سمدررمة الىتررل الخا ررة   إيذرراء يغررا  سم
 التؾر د الهع يلتسد يمم استخدا  فهك الدمدمة لستابلة ا رة البزائ  الؾاردة لمذ رة  

 Blockأ بح اللالؼ السالع مهتساق ات شلة وفيس  عتعمع  بسسيةاا وعيهإ استخدام سمدم  الكتل  فقد 

chain والتع بلرد وااردة مرؽ أك ر  الت شلرات الحد  رة ااتىراراق  رع ال ر ن الؾاارد واللذر  ؽ والسخرررة  
لتخر  ؽ التلرام ت ال قسلرة ينر  بربجة االيت يرو والتح ره مرؽ  رحتها وبأم شهرا برأيمم در رات االمران 
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مدررسات (   و لررػ ل2019والتذررف     رسررا أيهررا بحتررل مجايررة م مؾقررة  ررع يررالؼ التىشؾلؾ لررا )الذرر قاوع 
 السس  ة لتمػ التىشؾلؾ لا والتع بحاوه الباا ة استل ا ها السا  مع:

 (Simon,et al,2020 ;Cheng and Huang,2019 Lombardi,et al.,2021 ; 2018)متاسع 

 األم ن   -
بتس ررر  سمدررررمة الىترررل اتررررؾ    اةمررران التررررا    ا رررث إيرررر   رررع االررررة اسرررتخدا  يغررررا  سمدرررمة الىتررررل 

)أ ه ة الحاسرع( السؾ رؾدة  رع الشغرا     ررن براقع  Nodesال م ر ع   يشدما  تؼ بهج   أاد الل د 
 الل د )اة ه ة( سؾف بلسل بذجل طنللع   وسرؾف يحرا ع الشغرا  يمرم اسرت  ارك   و رع االرة إ ا برؼ

التلد ل أو الت يرع  رع الايرات السلرام ت السؾ رؾدة  رع أارد الل رد ) اة هر ة(   سرؾف  ت برع يمرم 
 لػ  ذل باقع الل د  ع الذربجة  رع التررد ه يمرم السلرام ت ويرد  بدر  ل فرهك النلايرات  رع د تر  

ن اةسرررتا  الخرررا  برررأى ي ررردة  لرررهلػ  سرررؽ الررررلع أن  رررتؼ بت  ررر  أو بلرررد ل النلايرررات   ومرررؽ ثرررؼ  رررر
الد  ت السد مة يمم سمدمة الىتل بلتن  ثااترة أل ر  قاامرة لمتلرد ل   و لرػ لىرؾن أع يسملرة بلرد ل 

% مرررؽ السذرررارر ؽ  رررع الدمدرررمة   مسرررا ي مرررل  لرررػ مرررؽ ااتسررراالت اررردوث 51بتظمرررع مؾا  رررة  يدررربة 
 يسملات التش  

 الدرع   -
فهك السلاممة لباقع الل رد يشدما بحدث ملاممة  د دة  ع إادى الل د )اة ه ة(   سؾف  تؼ يذ  

السؾ ررؾدة  ررع يغررا  سمدررمة الىتررل لمتح رره مررؽ  ررحتها   ويشرردما  ررتؼ السرررادقة يمررم فررهك السلاممررة   
 رررن الايررات فررهك السلاممررة لررؽ  ررتؼ بخ  شهررا   ررط  ررع د ترر  اةسررتا  الخررا  بالل رردة الحاللررة  اررل سرر تؼ 

باقع الل د   لهلػ  رير   رتؼ بحرد ث وبلرد ل بؾس   يدت مشها اللاق وبخ  شها  ع د اب  اةستا  الخا ة ا
  لهلػ بستراس  Real timeالنلايات  ع عل استخدا  يغا  سمدمة الىتل  ع وقتها الحقل ع أو الفلمع 

سمدمة الىتل بد ية رن  ة  ع بد  ل وملال ة السلام ت وبؾ    الؾقو وال هد   وأيزاق الدر ية  رع 
   راح يشها  الؾ ؾه إلم بمػ السلمؾمات والد  ت وا

 الخرهلي   -
إن استخدا  بىشؾلؾ لرا س سرل الىترل يلتسرد يمرم طنللتهرا ال م ر  رة السؾسيرة ا رث إير   رع عرل 

 يد  و ؾد سمظة م ر  ة ي ع أن بتفه الذبجة بأكسمها يمم  سل  اللسملات السد مة  ع الدمدمة  

 تخفيض التك ليص   -
غؼ السحاسرررنلة يمرررم بخفرررلض بىررراللس بدررر  ل يدرررايد اسرررتخدا  بىشؾلؾ لرررا سمدرررمة الىترررل  رررع الرررش

 السلمؾمات الخا ة بالسلام ت الت ار ة   وبخفلض بىاللس التح ه مؽ  حة السلمؾمات  
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وبخمح الباا ة مسا سنه إلم أن سمدمة الىتل بتس ل  ع قايدة الايرات الم ر  رة بدرتظل  بخر  ؽ 
وقتهررا الحقل ررع أو الفلمررع   با  ررا ة إلررم النلايررات ادر ررة ياللررة مررؽ اةمرران   وبحررد ث النلايررات  ررع 

يررد  إمجايلرررة بلرررد ل النلايرررات   لررهلػ  ررر ببط اسرررتخدا  قايررردة الايرررات سمدررمة الىترررل ا  رررادة در رررة دقرررة 
 ووقتلة ومردا لة النلايات  

( أن أارد ي رؾب اسرتخدا  سمدرمة Pedreno,et al.,2021ومؽ ياالة أخ ى أو رحو دراسرة ) 
مهررا بسلال ررة يرردد قم رل مررؽ السلررام ت  ررع ال ايلرة الؾاارردة   رسررا أ ررا و الىترل اللامررة  تس ررل  رع  لا

( ي ررع أخرر  السررتخدا  بىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل  تس ررل  ررع Schmitz and Leoni,2019دراسررة )
 محدودية قدرة فهك التىشؾلؾ لا يمم اكتذاف الرف ات الس  فة أو السذنؾفة  

    ريها بتس ل  ع:مدم  الكتل أم  السذ كل والتحدي ا التي تهاجه استخدام س

 (Li,2017 (Song and Moon,2021;Sinha,2020;Nathalie,et al.,2019 

إ ا مررا برؼ سرر قة السفترراح الخرا  أو ارررؾه بررخح أخر  يملرر   رر  يسجررؽ  مذااكم  ساارق  الههعاا : -
ةى ط ف ثالث استلادب    و التالع بختفرع  سلر  أ رؾه  رااع السفتراح السدر مة يمرم الدمدرمة 

 يسجؽ بحد د فؾ ة الدارث أو بتب  يسملة الد قة   وال

بلتنر  الؾ رؾرات الستؾقلرة مرؽ اسرتخدا  بىشؾلؾ لرا س سرل  التك ليص السرتفع  ل نادم   أو التشفيا : -
الىتررل مذرر لة لمتايررة ولىشرر  ال يسجررؽ ب افررل بىرراللس التشف رره اةوللررة   تلتنرر  التىرراللس الشاب ررة يررؽ 

يغسرررة السدرررت نملة م بفلرررة مرررؽ ا رررث خدرررارة اةيغسرررة الحاللرررة واربفررراع اسرررتنداه اةيغسرررة الحاللرررة باة
أسررلار اةيغسررة السدررت نملة با  ررا ة لتىرراللس  ررلايتها وم اقنتهررا ومتابلتهررا وبرردر ع اللررامم ؽ يمررم 

 التلامل ملها  

كسا أن االيتذار ين  الذبجة يلتن  بلد أخ  مؽ أبلراد مذرجمة اربفراع بىراللس اسرتخدا  بىشؾلؾ لرا 
دمة الىتل   ا ث ي ع أن  تؼ يذ  السلام ت ين  الذبجة قنل أن  تؼ الترد ه يم ها مؽ خ ه سم

اللرة ا  سراع أو التؾا ره  ررع الر اع   وأن س رادة يرردد السدرتخدم ؽ ويردد السلررام ت سرؾف  رمدع إلررم 
ا ة الحا ة إلم بحد ؽ رفاءة االبراه ين  الذبجة والهع بتظمع بىراللس بافغرة لتح  ره  لرػ با  ر

 إلم استه   الس  د مؽ الظاقة  

إن قمرة خنر ة اة ر اد وملر  تهؼ براللس ت  انخف ض حجم الخبرة والسعرف  يتكشهلهجي  سمدم  الكتل: -
ال قسلة وبىشؾلؾ لا سمدمة الىتل وخرائرها وامجايلابها   سؾف يدرافؼ  رع برأخ   م امرة االيتسراد 

 يساه الحد  ة  والتظن ه لتىشؾلؾ لا سمدمة الىتل  ع ا  ة اة
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يد  اكتساه بلض وعائ  بىشؾلؾ لا سمدمة الىتل  ع عرل اسرتخدا  يسر ت أخر ى رقسلرة بخر ف  -
يسمة ا و رؾ ؽ   رهلػ يد  قدرة الشغا  يمم مؾاكبة التت  ات التع يسجؽ أن بحدث  ع عل س ادة 

 يدد السذارر ؽ  ع الذبجة وس ادة يدد السلام ت  

أو متفرره يم هررا  مترر   اهررا مشغسررع أو مذررتمع يغررا  سمدررمة الىتررل يشررد يررد  و ررؾد ملررا    مؾارردة  -
اسررتخدا  فررهك التىشؾلؾ لررا   رررهلػ يررد  و ررؾد ملررا    راالررة يسجررؽ مررؽ خ لهررا الحجررؼ يمررم مررا إ ا 

 كايو أيغسة س سل الىتل بلسل بفلاللة  

 رع الرشغؼ السحاسرنلة مذجمة يد  قااملة السلام ت لإللتاء مسا قرد يلرؾث اسرتخدا  فرهك التىشؾلؾ لرا  -
 والتع بتظمع دائساق التاء السلام ت 

ا ررث أن بىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل م مهررا م ررل أع يغررا  الىت ويررع ملرر إ مذااكم  اصتااران الشغاا م:  -
لمتهج   واالخت اث   وبذجل مخاط  اخت اث يغؼ س سل الىتل وااردة مرؽ أفرؼ اللقبرات الترع بؾا ر  

أيهرررا برررمث  بذرررجل رن ررر  يمرررم ال ررر ارات الخا رررة اشذررر  النلايرررات اسرررتخدا  فرررهك التىشؾلؾ لرررا   رسرررا 
 باستخدا  يغؼ س سل الىتل  

 ع عل يد الىذ  يؽ فؾ رة السذرارر ؽ  رع الذربجة   يسجرؽ أن بدرايد  األنذظ  رير الق نهني : -
بىشؾلؾ لرررا سمدرررمة الىترررل  رررع اسايرررة اةيذرررظة والسلرررام ت أل ررر  ال ايؾيلرررة   ويغررر اق  مجايلرررة القلرررا  

سملررات الت ررارة االلىت ويلررة بلسرر ت ا ررو رررؾ ؽ    ريرر  يسجررؽ أن بررتؼ يسملررات ب ررارة أل رر  قايؾيلررة بل
م ررل الت ررارة  ررع اةسررمحة والسخرردرات دون أن  ررتؼ مل  ررة يؾعلررة فررهك اللسملررات   مسررا يدررهل  لررػ 
القلررا  بلسملررات ألدرر ل اةمررؾاه   و سجررؽ ب شررع فررهك اةيذررظة مررؽ خرر ه سررؽ التذرر  لات وال ررؾاي ؽ 

تررع بحجررؼ يسملررات الت ررارة االلىت ويلررة خا ررة يشرردما بىررؾن الت ررارة دوللررة بتزررسؽ دخررؾه أطرر اف ال
 يد دة مؽ يدة دوه  

م ت بىشؾلؾ لا سمدمة الىترل بلردة م اارل لمتظرؾر   وب لشدب   لسراحل تظهر سمدم  الكتل   فقد 
 (Chen,et al.,2021;Atanasovski,et al.,2020 2019والتع بتس ل السا  مع :)الذ قاوع 

بتزسؽ ايت يو اةمرؾاه   ا رث ب رر  فرهك الس امرة يمرم الت رارة باسرتخدا  اللسر ت  السرحم  األولى:
 ال قسلة والخدمات الس ببظة اتحؾ ل اةمؾاه ين  االيت يو م ل بحؾ ل السد ؾيات  

بتس رل الس امرة ال ايلرة مرؽ التظرؾ    رع الل رؾد الهرلرة   ا رث بظرؾرت سمدرمة الىترل  السرحم  الث نيا :
يحؾ الل ؾد الهرلرة  ابلرة التشف ره   وفرم بخرتح بزرسان و راء والتر ا  أارد أطر اف التلاقرد اؾيرؾدك إلرم 

 رلاق الظ ف اةخ   و تؼ بذف   أ  اء الل د الت م دع وبحس م  إلم سمدمة الىتل   مسا  شتج يش  ي داق 
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ال م ر  ا ال يلتسد يمم  هة خار لة  ع افع الد  ت   و تؼ بشف ه الذ وط التلاقدية بم ائلراق يشردما 
 ررتؼ اسررتلفاء الذرر وط السن مررة مدررب اق  وبتس ررل م ايررا اسررتخدا  الل ررؾد الهرلررة  ررع بخفررلض بىرراللس بشف رره 

 الل ؾد   ومش  التش   وبحد د مدتؾى بشف ه الل د 

و  هررا امترررد اسررتخدا  سمدرررمة الىتررل للذررسل اللد رررد مررؽ ال ظايرررات اةخرر ى بخررر ف  السرحماا  الث لثااا :
اةسؾاث الساللة م ل ال ظراع اللرا    قظراع الخردمات الساللرة   قظراع ال يايرة الررحلة  قظراع السرؾارد 

 والظاقة  قظاع الفؽ وال  ا ة   قظاع السشت ات الرشاعلة واالسته كلة  

 ى  صظر االكتذ ف وتخظيط إجراءاا السراجع  حكم السراجع الخ رجي عم -2-2
 اإللداراا السهشي  ذاا الرم  يتخظيط مخ طر االكتذ ف و إجراءاا السراجع   -2-2-1

ا در الس م  الدولع لسلا    الس ا لة والتأك د والس م  االم  جع لسلا    الس ا لة اللد رد مرؽ 
ب  رلؼ مخراط  الس ا لرة واخرهفا  رع االيتبرار ا  دارات  رباد وبؾ ل  م ا   الحدرابات يرؽ رلفلرة 

 يشد بخظلط إ  اءات الس ا لة  لهلػ س تؼ بشاوه اال دارات التاللة:

 مع عير السراجع  الدولي  -2-2-1-1
قررد  الس مرر  الرردولع لسلررا    الس ا لررة والتأك ررد اللد ررد مررؽ السلررا    لتدررايد الس ا رر  يشررد ب  ررلؼ 

 الس ا لة وفع:مخاط  الس ا لة وبخظلط إ  اءات 

مدر ؾللة الس ا ر  يرؽ ب  رلؼ مخراط  التح  رس ال رؾف ع سرؾاء  ISA 315م لرار الس ا لرة الردولع  -
الشررابج يررؽ التررش او الخظررأ يمررع مدررتؾى ال ررؾائؼ الساللررة ويمررع مدررتؾع االر رردة مررؽ خرر ه بفهررؼ 

سؾا هرررة فرررهك السشذررراة و   تهرررا بسرررا  رررع  لرررػ يغرررا  ال قابرررة الداخملرررة اهرررا البخرررا  اسرررت ابة م ئسرررة ل
 السخاط  

والسررا  تلمرره بررر  اءات ب  ررلؼ الخظرر  أو ررح الس لررار  أيرر  ي ررع يمررم م ا رر  الحدررابات ان ي ررؾ  
بأداء ا  اءات ب  لؼ الخظ  مؽ خ ه االستفدار مؽ االدارة ومؽ ارخ  ؽ داخل السشذأة  مسؽ لرد هؼ 

ات التحم ملرة والس اغررة ملمؾمرات يسجرؽ ان بدرايدك  رع بحد رد مخرراط  التح  رس ال رؾف ع   اال ر اء
 والفحح 

والسرررا  تلمررره اتحد رررد وب  رررلؼ مخررراط  التح  فرررات ال ؾف  رررة   ي رررع يمرررم الس ا ررر  بحد رررد وب  رررلؼ 
مخرررراط  التح  رررررس الهررررا  والسرررررمث  يمررررم مدرررررتؾى ال رررررؾائؼ الساللررررة  ويمرررررم مدررررتؾى التأك ررررردات لف رررررات 

ح  فرررررات يمرررررع مدرررررتؾى السلرررررام ت وار ررررردة الحدرررررابات واال ررررررااات ور رررررط السخررررراط  الىملرررررة بالت
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التأك ررردات  مررر  االخررره  رررع االيتبرررار هلجرررل ال قابرررة الداخملرررة الس ببظرررة اهرررا وبحد رررد االفسلرررة الشدرررنلة 
 لألخظاء  مؽ ا ل بؾ    االساس لترسلؼ واداء ا  اءات ا االة لمس ا لة 

فررها   تشرراوهاجااع لمسخاا طر التااي تاام تقييسهاا ": "اسااتج ب  السر  331معياا ر السراجعاا  الاادولي رقاام   -
الس لرررار مدررر ؾللة الس ا ررر  يرررؽ بررررسلؼ وبشف ررره اال ررر اءات السشاسررربة لسؾا هرررة مخررراط  التح  فرررات 
ال ؾف  ررة والتررع برررؼ بحد رردفا وب  لسهرررا مررؽ خررر ه ارررؾه الس ا رر  يمرررع ادلررة راالرررة ومشاسرربة يرررؽ 

 السخاط  الس درة مؽ خ ه برسلؼ وبشف ه است ابة م ءمة لمخظ  

( 1سؾا هررة مخرراط  التح  ررس ال ررؾف ع بالشدرربة لمسشذرراة و   تهررا:  )بالشدرربة   رر اءات الس ا لررة ل
 شبتررع يمررم الس ا رر  برررسلؼ واداء ا رر اءات م ا لررة ا رراالة لسؾا هررة مخرراط  التح  فررات ال ؾف  ررة  

( يشرررد بررررسلؼ ا ررر اءات الس ا لرررة اال ررراالة  شبترررع يمرررم 2مرررؽ ا رررث طنللتهرررا  وبؾق تهرررا  ومررردافا )
باب ب ررد   و ررؾد بح  فررات فامررة لملسملررات او ار رردة الحدررابات او الس ا رر  االخرره  ررع االيتبررار اسرر

 ( الحرؾه يمم ادلة م ا لة م شلة وراالة لسؾا هة خظ  التح  س الها   3اال راح   )

 تشرراوه مدرر ؾللة عسمياا  مراجعاا  القااها م الس لياا ": " تخظاايط  311معياا ر السراجعاا  الاادولي رقاام  -
 الساللة بفايملة  و تظمع الس لار مؽ الس ا   ما  مع: الس ا   يؽ التخظلط لس ا لة ال ؾائؼ

( مذررراررة    ررره اللسرررل وخا ررررة الذررر  ػ السدررر ؾه وأل ررر ك مررررؽ االيزررراء االساسررر  ؽ  رررع يسملررررة 1)
 التخظلط 

(  شبتع يمع الس ا   اداء يردد مرؽ االيذرظة السندئلرة للسملرة الس ا لرة فرع: اداء ا ر اءات بتلمره 2)
 ومهسة الس ا لة السحددة  الحرؾه يمم  هؼ لذ وط السهسة  باستس ار الل قة م  اللس ل

(  شبتع يمع الس ا   و   ايذظة التخظلط مرؽ خر ه و ر  اسرت ابل لة يامرة لمس ا لرة بؾ رح 3)
 يظاث وبؾق و وبؾ   يسملة الس ا لة  وبدايد يمم بظؾ   خظة الس ا لة 

لظنللرة وبؾق رو ومردى ا ر اءات (  شبتع يمم الس ا   و   خظة الس ا لة  والتع بذسل و ر  4)
  و ر  لظنللرة وبؾق ررو ومردى ا رر اءات  315ب  رلؼ الخظر  التررع برؼ التخظرلط لهررا و  را لس لررار 

 الس ا لة اال االة التع بؼ التخظلط لها يمم مدتؾى التأك د  

(  شبتررع يمررم الس ا رر  بحررد ث او بت  رر  االسررت ابل لة اللامررة لمس ا لررة وخظررة الس ا لررة رمسررا لرر   5)
 االم  اثشاء س   يسملة الس ا لة  
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  واالبررر اف يمرررم ايزررراء    ررره (  شبترررع يمرررم الس ا ررر  التخظرررلط لظنللرررة وبؾق رررو ومررردى التؾ لررر6)
   اللسل

مرة لمس ا لرة  خظرة الس ا لرة  ايرة بت  ر ات  ؾف  رة (  شبتع يمم الس ا ر  بؾث ره االسرت ابل لة اللا7)
 بتؼ يم ها اثشاء يسملة الس ا لة  

(  شبتررع يمررم الس ا رر  القلررا  باةيذررظة التاللررة قنررل النرردء  ررع يسملررة م ا لررة بررتؼ ةوه مرر ة: القلررا  8)
برررر  اءات بتلمررره ب نرررؾه الل قرررة مررر  اللس رررل ومهرررا  الس ا لرررة السحرررددة  واالبرررراه مررر  الس ا ررر  

 لدااه  ع االة ادوث بت     ع الس ا ل ؽ   ا

 مع عير السراجع  األمرعكي   -2-2-1-2
(  خظ  الس ا لة بأيها ة السخاط  الشاب ة يؽ  ذرل م ا ر  الحدرابات SAS: 47ي ف الس لار)

و  رررؾ  0دون قرررد بذرررأن بلررد ل رأيررر  بذرررجل م ئررؼ  رررع قرررؾائؼ ماللررة بحترررؾى يمرررم بح  فررات  ؾف  رررة ة
مدرتؾى مخراط  الس ا لرة الىملرة الس نؾلرة يشرد التخظرلط للسملرة الس ا لرة وقنرل التشف ره الس ا   ات رد   

أع مررؽ إ رر اءات الس ا لررة   وبؾ ررد ي قررة يجدررلة ارر ؽ مدررتؾى مخرراط  الس ا لررة الس نؾلررة وم رردار 
م هؾد الس ا لة السظمؾب    سدتؾ ات السخاط  السشخفزة بلشرع م هرؾد م ا لرة رن ر    واللجر    

%  هرع بلشرع 5س ا لة فع السرتسؼ لسدرتؾى ال  رة    رر ا رايرو مخراط  الس ا لرة الس نؾلرة  سخاط  ال
% أن الس ا ر  سرل نل   بظ  ره الخظرأ   أن ال رؾائؼ الساللرة يادلرة   رسرا أيهرا 5أي  بؾ د يدربة خظر  

 % أن ال ؾائؼ الساللة يادلة   ويتل رة لرهلػ   رد أو رح95بلشع  ع يف  الؾقو أي   ؾ د مدتؾى ث ة 
الس لررار أن خظرر  الس ا لررة الىمررع الس نررؾه  تىررؾن مررؽ ث ثررة يشا رر  فررع: الخظرر  السررت س    خظرر  

 ال قابة   خظ  االكتذاف  

وبل ف السخاط  الس سمرة يمرم إيهرا مقلراس لت رد   الس ا ر  الاتسراه اردوث أخظراء  رع ادراب 
وال    ر  سرنع اردوثها إلرم مل ؽ أو يسملة ماللة مل شة أو بأك د مل ؽ وبىؾن فهك اةخظراء  ؾف  رة 

 ل  يغا  ال قابرة الداخملرة ولىرؽ    ر  إلرم طنللرة الحدراب أو اللسملرة أو التأك رد ومردى اداسر ت  
وقاام ت  ودر ة بل    لألخظاء   أما مخراط  ال قابرة  هرع السخراط  الشاب رة يرؽ  ذرل يغرا  ال قابرة 

  ؾ د  ع ر  د ملر ؽ أو يسملرة مل شرةالداخملة  ع مش  ادوث أو اكتذاف اةخظاء الهامة التع قد ب
ومخرراط  ال قابررة فررع دالررة  ررع  لاللررة يغررا  ال قابررة الداخملررة  ىمسررا ررران فررها الشغررا   لرراالق رمسررا سادت 
امجايلررة مشرر  ارردوث اةخظرراء أو اكتذررا ها ارراه ارردوثها اؾاسررظة فررها الشغررا    و التررالع ررران ملامررل 

اللجرر   ررحلح  وبلرر ف مخرراط  االكتذرراف بأيهررا الخظرر  الررهع يسجررؽ بحد رردك لسخرراط  ال قابررة أقررل و 
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السخاط  الستس مة  ع أن إ  اءات الس ا لة قد بمدع بالس ا   إلم يتل ة ممدافا يد  و ؾد خظا  رع 
أارد اةر رردة أو  رع يررؾع ملر ؽ مررؽ اللسملرات  ررع الؾقرو الررهع يجرؾن الرر  فرها الخظررأ مؾ رؾداق و جررؾن 

أو يرؾع أخر  مرؽ اللسملرات   وفرها يلشرع أن مخراط   ؾف  اق إ ا ا تسر  مر  أخظراء  رع أر ردة أخر ى 
 االكتذاف بتلمه بسدى  لاللة إ  اءات الس ا لة  ع اكتذاف اةخظاء  

ومررررؽ ال رررررد   بالس اغرررررة أن السخررررراط  الست سمرررررة ومخررررراط  ال قابرررررة   أو مرررررا يلررررر ف بسخررررراط  
لساللررررة   بىررررؾن مؾ ررررؾدة بررررر ف الشغرررر  يررررؽ يسملررررة م ا لررررة ال ررررؾائؼ ا RMMالتح  فررررات ال ؾف  ررررة 

ور فسررا ال  تؾقرر  يمررع م ا رر  الحدررابات    ررع ارر ؽ أن مخرراط  االكتذرراف بتؾقرر  يمررع إ رر اءات 
الس ا لة التع يدتخدمها م ا ر  الحدرابات ومرؽ ثرؼ يسجشر  الترأث   يم هرا مرؽ خر ه بمرػ ا  ر اءات   

لرررا  وقرررد أكرررد الس لرررار يمرررم  ررر ورة ب رررد   السخررراط  يشرررد بخظرررلط يسملرررة الس ا لرررة   ا رررث بظمرررع  
م ا لررع الحدررابات اتخظررلط يسملررة الس ا لررة بح ررث بىررؾن السخرراط  التررع بتزررسشها يشررد أديررم اررد 

 مسجؽ  و رؾرة سملسة  اداء رأع سملؼ يمم ال ؾائؼ الساللة   

و سجررررؽ الشغرررر  لسخرررراط  الس ا لررررة الس نؾلررررة )الىملررررة( يمررررم أيهررررا االاتسرررراه السذررررت   لمسخرررراط  
 االكتذاف   وفؾ ما يسجؽ التلن   يش  بالسلادلة التاللة :  وخاط  ال قابة   ومخاط  سمةالس 

 مخاط  االكتذاف× مخاط  ال قابة× مخاط  الس ا لة الس نؾلة )الىملة(= السخاط  الس سمة

و سجؽ ال ؾه بررفة يامرة   أن فشرا  ي قرة يجدرلة ار ؽ مخراط  االكتذراف ورر  مرؽ السخراط  
د   الس ا ر  لمسخرراط  الس سمرة أو السخراط  ال قاالررة   الس سمرة ومخراط  ال قابرة    ىمسررا ايخفرض ب ر

كمسا ساد ملده مخاط  االكتذاف التع يجؾن الس ا   مدرتلداق ل نؾلهرا   واللجر  رمسرا سادت السخراط  
الس سمرة ومخراط  ال قابررة رمسرا ايخفرض مدررتؾى مخراط  االكتذرراف الترع  تحسمهرا الس ا رر    رسرا أيرر  

الكتذراف ومردى اختبرارات التح ره الترع ي رع بشف رهفا    رر ا رايرو بؾ د ي قة يجدلة ا ؽ مخراط  ا
مخاط  االكتذاف يشد مدتؾى مشخفض    رن فرها  تظمرع التخظرلط   ر اء قردر رن ر  مرؽ إ ر اءات 
الس ا لة لت سل  ال در الىا ع مؽ اةدلة ال سمة  اداء ال اى   أما إ ا رايو مخاط  االكتذراف يشرد 

يدرررتديع   ررر اء قررردر أقرررل مرررؽ اختبرررارات التح ررره   وقرررد أ ررردر م سررر  مدرررتؾى م بفررر     ررران فرررها 
مشهررا  114إلررع  100السحاسررن ؽ ال ررايؾي  ؽ اةم  جررع اررد  اق م سؾيررة مررؽ ملررا    الس ا لررة مررؽ رقررؼ 

( بذررررأن SAS:107) 107إ رررردارات  ات  ررررمة بسؾ ررررؾع البحررررث   ا ررررث أيرررر  و  رررراق لمس لررررار رقررررؼ 
  الس ا لة فؾ االاتساه السذت   لىل مؽ خظ  االكتذاف اةفسلة الشدنلة وخظ  الس ا لة  رن خظ

وخظ  التح  فات ال ؾف  ة ملاق  وأن خظ  التح  فات ال ؾف  ة فرؾ محررمة لت  رلؼ م ا ر  الحدرابات 
 لخظ  ال قابة والخظ  الست س  ملاق  
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 و  ترر ح أيزرراق أن مخرراط  التح  فررات ال ؾف  ررة فررع دالررة  ررع ررر  مررؽ مخرراط  ال قابررة والسخرراط 
 (:SAS. No.107, 2007( )20الست سمة )   ة 

 مخاط  الست سمة  Xمخاط  التح  فات ال ؾف  ة = مخاط  ال قابة                 

ا رررث أن مخررراط  التح  فرررات ال ؾف  رررة فرررع السخررراط  الستبقلرررة  رررع ر ررر د الحدررراب السلررر ؽ أو 
لرررات و لرررد اةخررره  رررع االيتبرررار اللسملرررة ايتسررراداق يمرررم السخررراط  الست سمرررة لهرررهك الحدرررابات أو اللسم

ال قابررة  و شرراء يمررم ي قررة مخرراط  التح  فررات ال ؾف  ررة بالسخرراط  الست سمررة ومخرراط  ال قابررة  ريرر  
 يسجؽ  لاألة يسؾ ج الس ا لة الت م دع رسا  مع:

 مخاط  االكتذاف RMM  x مخاط  الس ا لة = مخاط  التح  فات ال ؾف  ة                

لط أيسرراه م ا لررة الحدررابات   ررد أو ررح الس لررار أيرر  ي ررع يمررم الس ا رر  أن والسررا  تلمرره اتخظرر
يأخه  ع ايتبارك مدتؾى اةفسلة الشدنلة وخظر  الس ا لرة يشرد بحد رد طنللرة وبؾق رو ومردى إ ر اءات 

 الس ا لة ويشد ب  لؼ يتائج فهك ا   اءات  

خررار ع يشررد ب  ررلؼ مخرراط  والسررا  تلمرره با  رردارات السررر  ة التررع بشاولررو مدرر ؾللة الس ا رر  ال
مدرر ؾللة م ا رر  الحدررابات يررؽ ب  ررلؼ 1981لدررشة  159الس ا لررة     ررد بشرراوه قررايؾن الذرر رات رقررؼ 

مخرررراط  الس ا لررررة برررررؾرة أل رررر  مبابرررر ة  ا ررررث ارررردد ال ررررايؾن ا ررررؾث ووا بررررات ومدرررر ؾللات م اقررررع 
سرؾاء مشر  أو مرؽ الحدابات والتع إ ا أخل اها  تل إ لمسد ؾللة طالسا يتج يؽ فها ا خر ه  ر ر 
مررؽ ال ررايؾن  106ملاويلرر  للس مرر  أو لمت رر   ت بررع يملرر  بلررؾ ض  و حجسرر   ررع  لررػ مررا  رراء بالسررادة 

السرهرؾر الترع برشح يمرم أن ةيدرأه م اقرع الحدرابات يرؽ  رحة النلايرات الرؾاردة  رع ب   ر ك اؾ ررف  
يجرررؾن م اقرررع  مرررؽ فرررها ال رررايؾن يمرررم أن ة 109وررررل ق يرررؽ م سرررؾع السدرررافس ؽة  رسرررا برررشح السرررادة 

الحدابات مد ؾالق  قنرل الذر رة يرؽ بلرؾ ض الزر ر الرهع  مح هرا بدرنع اةخظراء الترع ب ر  مشر   رع 
بشف ررره يسمررر   وإ ا رررران لمذررر رة أك ررر  مرررؽ م اقرررع وابرررت رؾا  رررع الخظرررأ ررررايؾا مدررر ؾل ؽ قنرررل الذررر رة 

 بالتزامؽ ة 

( لدررشة 166وأخ رر اق  سررؽ خرر ه اسررت  اء ملررا    الس ا لررة السررر  ة الرررادرة بررال  ار الررؾسارع رقررؼ )
  دار م سؾيرة متىاممرة مرؽ ملرا    الس ا لرة السرر  ة والترع امرو محرل السلرا    السمتراة  2008

لتر ا  اهرا  والتع  تل ؽ اال2000لدشة  625والتع بؼ  دورفا ب  ار وس   االقتراد والت ارة الخار لة 
يشررد القلررا  بأيسرراه م ا لررة الحدررابات ي ررد أيهررا بلتنرر  بل  برراق رررام ق لسلررا    الس ا لررة الدوللررة  ا ررث 

( 315م لررار دولررع بررسمو مررؽ  ررسشها الس لررار ) 38بس ررل بمررػ السلررا    السررر  ة ب  سررة راممررة لررر 
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( 330 ع   والس لررار )والستلمرره بفهررؼ السشذررأة محررل الس ا لررة و   تهررا وب  ررلؼ مخرراط  التح  ررس ال ررؾف
 الستلمه بر  اءات الس اقع لسؾا هة السخاط  التع بؼ ب  لسها 

الدراس ا الدا بق  التاي تش ولاظ الع قا  ياين تخظايط صظار االكتذا ف و جاراءاا  -2-2-2
 السراجع  

ل ررد ااولررو اللد ررد مررؽ الدراسررات اختبررار الل قررة ارر ؽ ب  ررلؼ خظرر  االكتذرراف وبخظررلط إ رر اءات 
( يمررم  لررا  Gramling,et al.,2012; Blay,et al.,2007الس ا لررة     ررد ابف ررو دراسررات ) 

م ا لرررع الحدرررابات اتلرررد ل طنللرررة ومررردى وبؾق رررو إ ررر اءات الس ا لرررة   وبخررررلح أيزررراء    ررره 
  واسرتبلاد أو إ را ة إ ر اءات مل شرة راسرت ابة لت  رلؼ خظر  التح  فرات ال ؾف  رة م ا لة أك   خنر ة 

و  ا ةاجامهؼ السهشلة   ا ث يسجؽ بت    طنللة إ  اءات الس ا لة التع ي ؾ  بأدائهرا الس ا ر  و لرػ 
مررؽ أ رررل الحررررؾه يمرررم م  رررد مرررؽ اةدلرررة الس ئسرررة   يمرررم سرررن ل الس ررراه   يسجرررؽ أن ي رررؾ  الس ا ررر  

لتذرسل التح ره واالستفدرار مرؽ اللسر ء    Confirmation Proceduresإ ر اءات التأك رد اتؾسرل  
أو ي ؾ  الس ا   بس اغة  ر د السخر ون  رع  سلر  السؾاقر  اردال مرؽ يردد ملر ؽ مرؽ السؾاقر    ررهلػ 
يسجؽ أن ي ؾ  الس ا   اتت    بؾق رو  سر  اةدلرة   بح رث ي رؾ  ات سلر  اةدلرة  رع  تر ات قر ب يهايرة 

دررشة   يمرررم سرررن ل الس ررراه يسجرررؽ أن ي رررؾ  الس ا ررر  برررأداء االختبرررارات ال ؾف  رررة م رررل م اغرررة  ررر د ال
السخرر ون  ررع يهايررة الدررشة   رسررا أن مرردى إ رر اءات الس ا لررة بتررأث  بذررجل مبابرر  ات ررد  ات الس ا رر  

ة لسخاط  التح  فات ال ؾف  ة   ا ث يسجؽ أن ي ؾ  الس ا   باسرتخدا  ار امج م ا لرة لفحرح ودراسر
 يدبة رن  ة مؽ مف دات م تس  الدراسة   

( بؾ لح أث  الت يع مؽ  ايع ا دارة Martinis. and Mock , 2011) كسا استهد و دراسة
( الرهع يسجرؽ Litigation Risk ع السلمؾمات التع بتزسشها ال رؾائؼ الساللرة و السشاسيرات ال زرائلة )

الس ا لة  وبؼ  لاألة م سؾية مرؽ الفر وإ أن  تل إ ل  م اقع الحدابات يمع بخظلط إ  اءات 
ممدافا أن اكتذاف ب يع  ؾف ع مؽ  ايع ا دارة  ع ال ؾائؼ الساللة ي لل م اقع الحدابات يزر  
مدتؾ ات ياللة مؽ السشاسيات ال زرائلة أك ر  مرؽ االرة اكتذراف ب يرع أل ر   رؾف ع   ر ببط ب رد   

لة اتخظلط يسملة الس ا لرة  إن اكتذراف ب يرع م اقع الحدابات لمسشاسيات ال زائلة  برؾرة إي اا
 ررؾف ع  ررع ال ررؾائؼ الساللررة  ررمدع إلررع  لررل م اقررع الحدررابات ي ررؾ  بفحررح ي شررات أكنرر  و نررهه  هررد 

 أكن   ع يسملة الس ا لة بلج  لؾ بؼ اكتذاف ب يع أل    ؾف ع  ع ال ؾائؼ الساللة 

 Big)سشذرررآت الىنررر ى بررر  ػ مرررؽ مشذررررآبع مرررؽ ال 34مرررد   و  68وبرررؼ إ ررر اء ب   رررة يمرررع 
Companies) ررررع السحاسررررربة والس ا لررررة وبرررررؼ بحم ررررل الشترررررائج باسررررتخدا  أسرررررمؾب Analysis Of 
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Covariance  وأسرررمؾبT & F وبؾ رررمو  الدراسرررة إلرررم أن ب  رررلؼ م اقرررع الحدرررابات لخظررر  الشررر اع  
الت يرع أل ر  وبخظلط الس ا لة أيمع  ع االة الت يع ال ؾف ع  ع ال رؾائؼ الساللرة بلجر  لرؾ رران 

 ررؾف ع   و رررهلػ خمرررو الدراسررة إلررم أيرر  يجررؾن لررإلدارة اب رراك يحررؾ ال  ررادة  ررع القلررا  بالت عبررات 
 ال ؾف  ة  ع ال ؾائؼ الساللة  

( اختبرار مرا إ ا رايرو خظرة (Fukukawa et al,2011ومؽ ياالة أخر ى   رد اسرتهد و دراسرة 
مهسرة م ا لرة لل شرة مرؽ مشذرآت  325لة مرؽ الس ا لة بدت  ع لمخظ  و لػ باستخدا  الايات أربلف

الس ا لرة الىنرر ى  ررع اللابرران  ول ررد أو ررحو يتررائج الدراسرة أيرر  يمررع الرر ألؼ مررؽ أن بخظررلط الس ا لررة 
يجؾن يمع أساس مدتؾع ب د  ات اللد د مؽ متت  ات خظ  الس ا لة والتت  ات   ها  رن الل قة ا ؽ 

 ا رث و ردت الدراسرة أن مخراط  اللس رل  modestمخاط  اللس ل وخظط الس ا لة بىؾن متؾسرظة 
والتررع بتىررؾن مررؽ خظرر  اةيسرراه وخظرر  الت يررع بررمث  يمررع بخظررلط الس ا لررة لرربلض السرردى  كسررا 
و ررردت الدراسرررة أن فشرررا  برررأث   متبررراده اررر ؽ أاجرررا  بخظرررلط الس ا لرررة واالسرررت ابة لسخررراط  اللس رررل 

ت   وأخ رر اق و ررردت الدراسررة بلرررض الس بفلررة م ررل س رررادة مرردى اختبرررارات الرررحة وبخفررلض السررررادقا
 الل قات الهامة إارائلا ا ؽ متت  ات بخظلط الس ا لة ور  مؽ خظ  اةيساه وخظ  الت يع   

(  حرررح ودراسرررة برررأث   ررررل مرررؽ مدرررتؾى االفسلرررة cohen,et al,2007كسرررا اسرررتهد و دراسرررة )
الفلملررة وفررم مخرراط   الشدررنلة وطنللررة ويظرراث ادلررة الس ا لررة ويررؾع التح  ررس يمررم مخرراط  الس ا لررة

يد  اكتذاف التح  فات ال ؾف  ة  ع ال رؾائؼ الساللرة الشاب رة يرؽ الخظرأ او الترش  وبؾ رمو الدراسرة 
 الم:

ان س ررادة يظرراث اختبررارات الس ا لررة يدررايد  ررع بخفررلض مخرراط  الس ا لررة الفلملررة و لررػ يشرردما  -1
بح  رس ال رؾائؼ الساللرة اقرل مرؽ يجؾن مدتؾى التح    ع ب سل  ادلة الس ا لة والهى ي اس بسلده 

مدتؾى االفسلة الشدنلة   ا شسا  تزح مؽ ياالة اخ ى ان س ادة يظاث اختبرارات الس ا لرة يدرافؼ 
 ررع س ررادة مخرراط  الس ا لررة الفلملررة و لررػ يشرردما يجررؾن مدررتؾى التح رر   ررع ب سلرر  ادلررة الس ا لررة 

 اكن  مؽ مدتؾى االفسلة الشدنلة  
ة الشدنلة قد  مدى او ال  مدى الم بحد ؽ  لاللة الس ا لرة و لرػ الن ان بخفلض مدتؾى االفسل -2

فها  تؾق  يمم طنللة االدلة التع بؼ ب سللهرا وطنللرة التح  فرات السؾ رؾدة  رع ال رؾائؼ الساللرة   
 ال ان بخفلض مدتؾى االفسلة الشدنلة قد  مدى الم س ادة مخاط  الس ا لة الفلملة  

مدتؾى  ؾدة هلجل ال قابة الداخملة يمم ايداد الت ار   الساللة ال يدرايد  ان  لا  الس ا   اتحد د -3
الس ا     رط  رع اداء يسملرة م ا لرة متىاممرة   ارل ايهرا بسجرؽ الس ا ر  ايزرا مرؽ بحد رد الرم أع 
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مررردى ورلرررس يسجرررؽ بح  رررس االدلرررة الترررع يحررررل يم هرررا الس ا ررر  مرررؽ ادارة مشذررراة اللس رررل و لرررػ 
 ة السؾ رؾدة  رع ال رؾائؼ الساللرة مسرا  شرتج يشرة ايخفراإ مخراط  بزرم ل كشتل ة لمتح  فات ال ؾف  

 الس ا   مؽ خ ه استخدام  لههك االدلة  
 ع االة و ؾد بح  فات  ؾف  ة  ع ال ؾائؼ الساللة ياب ة يؽ التش ي ع يمم الس ا ر   رع فرهك  -4

 ادلة أل   متح  ة  الحالة ان ي ؾ  بأداء اختبارات م ا لة أل   ب م دية مؽ ا ل الحرؾه يمم 

( يمع   ورة أن يأخه م اقع الحدابات  ع الحدبان خ ه 2007)يؾر وآخ ون   وبذ   دراسة
 Warning Signs لامرر  اتخظررلط يسملررة الس ا لررة اللؾامررل التررع بلتنرر  بس ابررة ممبرر ات بحه   ررة 

ات فرهك والتع بذ   إلع و ؾد خظ  م ا لة  ؾف ع   و  رع أن بتزرسؽ أوراث يسرل م ا ر  الحدراب
السمب ات التحه   ة بايتبارفا مدخ ق  يداد ا يامج م ا لة م ئؼ وبؾ رلح مشراطه الخظر  السحتسمرة 
 و رمدع بحد رد م ا ر  الحدرابات لسشراطه الخظر  إلرع بؾسرل  إ ر اءات الس ا لرة وإلرع س رادة االفتسررا  

مشرراطه خظرر   بالس رراالت التررع  ؾ ررد   هررا مشرراطه خظرر  م بفلررة   و رررفة يامررة  ىمسررا بررؼ اكتذرراف
 د ردة  رير   شبترع بلرد ل ا يرامج الس ا لرة السنردئع والتؾسر   رع  حرح هلجرل ال قابرة الداخملرة بح رث 

  تؼ التؾ ل  ع الشهاية إلع الن يامج الشهائع الهع بتؼ يسملة الس ا لة يمع أساس  

أثر استخدام سمدم  الكتل عمى حكم السراجع السهشي بذا ن تخظايط مداته   -2-3
 االكتذ ف و جراءاا السراجع  واشتق ن فروض البحثصظر 

ل ررد ايلجدررو التظررؾرات  ررع بىشؾلؾ لررا السلمؾمررات يمررم الس ا لررة   ا ررث اربرربط اهررا اللد ررد مرررؽ 
الفرر   والسخرراط  التررع بررمث  يمررم يسملررة الس ا لررة برررؾرة أو بررأخ ى     ررد أثرر  اسررتخدا  بىشؾلؾ لررا 

رن رر ة يمررم بلررض متظمبررات بخظررلط وبشف رره أيسرراه السلمؾمررات خا ررة اسررتخدا  سمدررمة الىتررل برررؾرة 
 الس ا لة و س  اةدلة   خا ة السا  تلمه بسخاط  الس ا لة و هؼ وب  لؼ هلجل ال قابة الداخملة  

كسرررا اسرررت اب الس ا ررر  لمترررأث  ات السختمفرررة لتىشؾلؾ لرررا السلمؾمرررات خا رررة السرررا  تلمررره بالتذرررت ل 
اللة ين  االيت يو   ا ث ادا  ت ر  يحرؾ بخظرلط ومسارسرة الفؾرع لمنلايات وا  راح  يؽ ال ؾائؼ الس

 فهك الس ا لة و ه يسا ج متظؾرة  أفسها ما يل ف اشسؾ ج يسملة الس ا لة السدتس ة  

( ارردوث Schmitz and Leoni, 2019; Brazel ,et al., 2002ادايررة أو ررحو دراسررتا)
أدى لؾ رررؾد بحرررديات بؾا ههرررا مهشرررة بظرررؾرات  رررع ا  رررة اةيسررراه وبحؾلهرررا إلرررم ا  رررة الىت ويلرررة   مسرررا 

الس ا لة  ع عل فهك الن  ة   وبؼ ال اء الزؾء يمم أفؼ االخت  ات ا ؽ ا  ة اةيساه الت م دية و   ة 
اةيسرراه االلىت ويلررة   ا ررث أ رربحو ط   ررة بدرر  ل النلايررات الىت ويلررة بلررد أن رايررو  دو ررة وبلتسررد 
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يزاق الىت ويلرة ومرؽ الررلع بتبلهرا   والسخراط  بلرد يمم السدتشدات الؾر لة   رسا أ بحو اةدلة أ
أن رايو مادية أ بحو مخاط  مؽ يؾع مختم  م ل خظ  الدخؾه أل   السر ح ب  لمنلايات   رسا 
أن الس ا لة  ع الن  ة الت م دية رايو بلتسد يمم أسمؾب الل شات   ولىؽ  ع الن  ة االلىت ويلرة يسجرؽ 

  والسررا  تلمرره بررر  اءات الس ا لررة  سررؽ الظنللررع أن  سرر  أدلررة بظن رره الس ا لررة يمررم رررل اللسملررات 
الىت ويلة ملغسهرا أل ر  م ئرع يدرتديع أداء إ ر اءات  د ردة لس ا لرة ملرام ت اةيسراه االلىت ويلرة 
م ل ا امج الس ا لة ال اف ة الستخررة   رسرا ي رع أن بنردا إ ر اءات الس ا لرة أثشراء الدرشة الساللرة 

  تها الىت ويلة  الن اةدلة ستىؾن األمن

والسرررا  تلمررره اترررأث   اسرررتخدا  سمدرررمة الىترررل يمرررم مدرررتؾى خظررر  االكتذررراف السخظرررط وبخظرررلط 
 Cao,et)إ رر اءات الس ا لررة     ررد ببا شررو يتررائج الدراسررات  ررع فررها الذررأن   ا ررث ابف ررو دراسررات

al.,2020 ;Sinha,2020;Antoney and Augusthy,2019;)  يمم أن استخدا  سمدرمة الىترل
سررررتمث  بالزرررر ورة يمررررم بخظررررلط إ رررر اءات الس ا لررررة   وأن مرررردخل خظرررر  الس ا لررررة سررررلغل م ئسرررراق 
ةأل اإ بخظلط إ  اءات الس ا لة  وأن سمدمة الىتل سلجؾن لها بأث   يمم يسؾ ج خظر  الس ا لرة 

سذاكل الستلم رة بدر قة الهؾ رة   ا ث س  داد مدتؾى الخظ  الست س  وخظ  ال قابة الداخملة بدنع ال
واخت اث الشغا    وخظ  اساية النشلة التحتلة السلمؾمابلرة مرؽ سرؾء اسرتخدا  الت ر    وخظر  االيتسراد 
يمررررم ارررر امج  رررراف ة أل رررر  سررررملسة والتذررررت ل الخرررراطن لمنلايررررات   ورررررهلػ   ررررد النلايررررات والسدررررتشدات 

سرراه التظنل ررات اللسملررة لهررهك التىشؾلؾ لررا   االلىت ويلررة   رررهلػ اداثررة التىشؾلؾ لررا ويررد  يزررؾج أو اكت
وس ادة مدتؾى الذجؾ  اؾه  ؾدة أدوات ال قابة السدتخدمة  ع فرهك التىشؾلؾ لرا   با  را ة إلرم قمرة 
خنرر ة اة رر اد وملرر  تهؼ برراللس ت ال قسلررة وبىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل وخرائرررها وامجايلابهررا   رررهلػ 

رات الستلم ررة باسررتخدا  بىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل ويررد  بؾا رره يررد  مؾاكبررة التظررؾرات الرررشاعلة لمتظررؾ 
 ا امج السحاسبة السؾ ؾدة االلا م  التىشؾلؾ لا الحد  ة   

كرل فرهك اللؾامررل مرؽ برايها أن ب  ررد مدرتؾى الخظر  السررت س  مرؽ ياالرة   ومدررتؾى خظر  ال قابررة 
لس ا لررة الىمررع   و التررالع الداخملررة مررؽ ياالررة أخرر ى   اةمرر  الررهع  ررمدع إلررم س ررادة مدررتؾى خظرر  ا

يف إ يمم الس ا   بخظلط خظ  االكتذاف يشد مدتؾى مشخفض لمؾ ؾه بسدتؾى خظ  الس ا لة 
الىمررع الس نررؾه يشررد أديررم مدررتؾى لرر    وفررها سررؾف  ررمث  بالزرر ورة يمررم بخظررلط إ رر اءات الس ا لررة 

  ا رث سرل ؾ  الس ا ر  و لػ مؽ خ ه  لا  الس ا   اتلد ل طنللة وبؾق و ومدى إ  اءات الس ا لة 
اتلد ل مدى إ  اءات الس ا لة مؽ خ ه اسرتخدا  ار امج م ا لرة  راف ة متخرررة لفحرح ودراسرة 
 سلرر  مفرر دات م تسرر  الدراسررة   رسررا سررل ؾ  الس ا رر  اتت  رر  طنللررة إ رر اءات التررع ي ررؾ  بأدائهررا مررؽ 
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بفا ر ل راممرة بررؾرة أ ل الحررؾه يمرم م  رد مرؽ اةدلرة الس ئسرة و لرػ مرؽ خر ه أداء اختبرارات 
 ؾر ة   رهلػ سرل ؾ  الس ا ر  اتت  ر  بؾق رو  سر  اةدلرة   بح رث ي رؾ  برأداء إ ر اءات م ا لرة  ؾر رة 

 و لػ لمتح ه والتأكد مؽ  حة ومردا لة السلام ت واةاداث  ع يف  بؾق و ادوثها 

 Cheng and Huang,2019;Zemankova and)ومرؽ ياالرة أخ ى   رد ابف رو دراسرات 
Republic,2019) Atanasouski,et al.,2020;  يمم و ؾد بأث   سمنع الستخدا  سمدمة الىتل

يمررم مخرراط  التح  فررات ال ؾف  ررة   ا ررث سررتشخفض مخرراط  التح  فررات ال ؾف  ررة والتررع بلتنرر  دالررة 
 رررع رررر  مرررؽ السخررراط  الست سمرررة ومخررراط  ال قابررررة الداخملرررة   و   ررر   لرررػ إلرررم أن اسرررتخدا  فررررهك 

يدررايد يمررم مشرر  اررردوث بح  فررات  ررع النلايررات الخا رررة بالسلررام ت و لررػ يغرر اق لقلرررا   التىشؾلؾ لررا
أطررر اف يد ررردة بفحرررح السلرررام ت قنرررل بدررر  مها  رررع د تررر  االسرررتا  ال قسرررع   لرررهلػ  ررران اسررررتخدا  
بىشؾلؾ لا سمدمة الىتل سؾف بدافؼ  ع خمه   ل  د د مرؽ خردمات الس ا لرة بلتسرد يمرم الس ا لرة 

بتؼ مؽ خ ه يسملة التؾا ه  ع ال اى بذان السرادقة يمم الايرات السلرام ت   رسرا السدتس ة والتع 
 ان مذاررة النلايات بذجل مدتس  يدافؼ  ع س ادة در ة  لاللة ورفاءة ا  ة ال قابة الداخملة  

كسرررا أن الايرررات السلرررام ت السخ يرررة  رررع سمدرررمة الىترررل بحترررؾى يمرررم ملمؾمرررات خا رررة بالترررار ت 
مسررررا يدررررايد  لررررػ الس ا رررر  يمررررم م ا لررررة د رررراب  الذرررر رة  ررررع الؾقررررو الحقل ع) ؾر ررررة( ال مشررررع لهررررا   

Realtime  والرررهع  تررر امؽ مررر  برررؾار ت اررردوث السلرررام ت   بح رررث ال بؾ رررد   رررؾة سمشلرررة اررر ؽ  تررر ة
االيتهررراء مرررؽ ايرررداد الت رررار   و تررر ة أداء يسملرررة الس ا لرررة بدرررتظل  خ لهرررا الذررر رة القلرررا  اتلرررد ل أو 

النلايررات الساللررة   وأن يسملررة السرررادقة يمررم الايررات السلررام ت  ررع بررار ت ارردوثها بح  ررس أو مدررح 
 ع عل استخدا  بىشؾلؾ لا سمدمة الىتل سؾف بدايد الس ا ر  يمرم  هرؼ طنللرة اللسرل بذرجل أ زرل 
واب افاب  وبحد د السخاط  الساللة ومخاط  اةيساه   ومؽ سؾف ب داد  ؾدة الت ار   والس ا لة  ع 

خدا  فهك التىشؾلؾ لا   و      لػ إلم ايخفاإ الف ؾة ال مشلة ا ؽ بد  ل السلاممة والتؾر رد عل است
 يمم الايات فهك السلاممة  

كسا أن أع بلد ل يحدث  ع النلايات الساللة ي ع أن  تؼ بؾس لر  يمرم  سلر  اةطر اف السذراررة 
ل النلايرررات    رررر ا لرررؼ  رررتؼ ( رسرررالة خا رررة اتلرررد nodes رررع الذررربجة   وسرررؾف بتدرررمؼ  سلررر  الل رررد )

السرادقة مؽ  سل  الل د  ع الذبجة يمم فهك التلردي ت    ررن فرهك النلايرات لرؽ  رتؼ بلرد مها   رسرا 
أن الل ررد السؾ ررؾدة  رررع الذرربجة ب ررؾ  اررردور ابرر ا ع ورقرررااع   ا ررث ب ررؾ  بس ا برررة أع سررمؾرلات أل ررر  

التح  ررس   و ررع االررة  لررا  السشذرراة ياديررة   مسررا يدررايد  لررػ  ررع الحررد مررؽ أيسرراه التررش والت و رر  و 
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بسدررح أو بح  ررس النلايررات الساللررة    رررن يغررا  سمدررمة الىتررل سررؾف ي ررؾ  اترر   أثرر  لهررها التح  ررس   
 بح ث ي ؾ  الس ا   اتتب  فها اةث  ومحاولة اي اد أسباب  لػ  

خراط  وقد ابزح ايخفاإ مدتؾى مخاط  التح  فات ال ؾف  ة والتع بلتنر  دالرة  رع رر  مرؽ الس
الست سمة وخظر  ال قابرة الداخملرة  رع عرل اسرتخدا  بىشؾلؾ لرا سمدرمة الىترل   اةمر  الرهع  رمدى إلرم 
ايخفاإ مدتؾى خظ  الس ا لة الىمع   و التالع يف إ يمم الس ا   بخظلط خظ  االكتذراف يشرد 

ادة مدررتؾى مدررتؾى م بفرر  أو س ررادة ملررده مخرراط  االكتذرراف التررع يجررؾن الس ا رر  مدررتلداق ل نؾلهررا وس رر
مخرراط  الس ا لررة الس نؾلررة بالتب لررة   وفررها سررؾف  ررمث  بالزرر ورة يمررم بخظررلط إ رر اءات الس ا لررة 
و لررػ مررؽ خرر ه  لررا  الس ا رر  بررر  اء قرردر أقررل مررؽ اختبررارات التح رره رشتل ررة الربفرراع مدررتؾى خظرر  

 االكتذاف السخظط ومدتؾى مخاط  الس ا لة الس نؾلة  

ئج الدراسرات الترع بشاولرو أثر  اسرتخدا  سمدرمة الىترل يمرم اجرؼ و دتخمح مسرا سرنه   ببرا ؽ يترا
الس ا   السهشع بذان بخظلط مدتؾى خظ  االكتذاف ومؽ ثؼ بخظلط إ  اءات الس ا لة    رالبلض 
مشها بؾ ل إلم و ؾد بأث   إي ااع الستخدا  فهك التىشؾلؾ لا يمم بخظلط الس ا ل ؽ لسدتؾى خظ  

بخظررلط إ رر اءات الس ا لررة مررؽ خرر ه  لررا  الس ا رر  بررر  اء قرردر  االكتذرراف   وفررها سررؾف  ررمث  يمررم
 أقل مؽ اختبارات التح ه   والبلض اةخ  استشتج و ؾد بأث   سمنع السرتخدا  فرهك التىشؾلؾ لرا يمرم

بخظلط الس ا ل ؽ لسدتؾى خظ  االكتذاف   وفها سرؾف  رمث  يمرم بخظرلط إ ر اءات الس ا لرة مرؽ 
لة وبؾق و ومدى إ  اءات الس ا لة  لهلػ سؾف  رتؼ  رلاألة  ر وإ خ ه  لا  الس ا   اتلد ل طنل

الدراسة اؾ ؾد بأث   ملشؾع الستخدا  ب شلرة سمدرمة الىترل يمرم اجرؼ الس ا ر  الخرار ع بذران بخظرلط 
 :حؾ التالعمدتؾى خظ  االكتذاف و إ  اءات الس ا لة دون بحد د يؾع فها التأث    و لػ يمم الش

تااأثير معشااهي السااتخدام عسياال السراجعاا  لتقشياا  سمداام  الكتاال عمااى حكاام : عهجااد H1الفاارض األو 
 السراجع الخ رجي بذ ن تخظيط مدته  صظر االكتذ ف.

: عهجاد تاأثير معشاهي الساتخدام عسيال السراجعا  لتقشيا  سمدام  الكتال عماى حكام H2الفرض الثا ني
 السراجع الخ رجي بذ ن تخظيط إجراءاا السراجع .

   الدراس  التجرعبي -3
يدتل إ  ع فرهك ال  ئلرة مشه لرة البحرث وإ ر اءات الدراسرة الت   نلرة   ا رث سرشتشاوه  رع فرهك 
ال  ئلرررة ط   رررة اختبرررار  ررر وإ البحرررث   ي شرررة الدراسرررة   اةسرررمؾب السدرررتخد   رررع  سررر  النلايرررات   
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ائلة متت ر ات الدراسررة و لاسرها   الترررسلؼ الت   نررع السدرتخد  وإ رر اءات الت   رة   واةسررال ع ا اررر
 السدتخدمة  ع بحم ل الايات الدراسة  

 طرعق  اصتب ر فروض البحث  -3-1
ل ررد برررؼ اسررتخدا  الت رررارب الس دايلررة  رررع فررها البحرررث يغرر اق السرررتخدامها  ررع اللد رررد مررؽ الدراسرررات 
الهامرة التررع بتلمرره باسررتخدا  بىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل وأاجررا  السرر ا ل ؽ بذرران بخظررلط مدررتؾى خظرر  

 Schmitz;sinha,2020;Cheng and Huang,2019;Zemankova and)االكتذرراف 
Republic,2019;and Leoni,2019 Alanasouski,et al.,2020)  

وا ث أن فها البحث يلتن  مؽ اةبحاث الدمؾرلة    رن اسرتخدا  الت رارب الس دايلرة  تشاسرع مر  
مم م  د مؽ الؾاق لرة وبحدر ؽ طنللة فهك االبحاث   ا ث بتس   فهك الت ارب برمجايلة ة الحرؾه ي

 ( 107  2006قؾة الشتائج الت   نلة وإمجايلة بلسلسهاة )مذابط 

 عيش  الدراس   -3-2
مذررارراق مؾسيررة يمررم م سررؾيت ؽ   و لررػ يمررم الشحررؾ  70قامررو الباا ررة باختلررار ي شررة بتس ررل  ررع 

 ( 1-3التالع السؾ ح بال دوه رقؼ )
 مفرداث العينتعدد  مجتمع الدراست رقم المجموعت

2 
الوراجعىى الخبرجُىى ثوكبرت 

 الوحبصجخ والوراجعخ
22 

 22 أعضبء هُئخ الزذرَش وهعبوًُهن 5

 72 اإلجوبلٍ 

وقررررد بررررؼ ب دررررلؼ ي شررررة الدراسررررة إلررررم م سررررؾيت ؽ : اةولررررم   وبذررررسل أ رررر اد الل شررررة الرررره ؽ يس مررررؾن 
الس ا لرة الؾاقلرة بسد شرة ا سرجشدر ة   السحاسن ؽ ال ايؾي ؽ اله ؽ يسارسؾن مهشة الس ا لة  رع مجابرع 

ولرررؼ ب ترررر  ي شرررة فرررهك الس سؾيرررة يمرررم اللرررامم ؽ بسجابرررع السحاسررربة والس ا لرررة الىن ررر ة  ات الررررمة 
(   وإيسرا ابرتسمو يمرم مر ا ل ؽ  رع مجابرع الس ا لرة الستؾسرظة Big 4بسجابرع الس ا لرة اللالسلرة )

ي ؽ السذررررارر ؽ  ررررع الدراسررررة مررررؽ اسمررررة و ررررت  ة الح ررررؼ  وقررررد أبزررررح أن ملغررررؼ السحاسررررن ؽ ال ررررايؾ 
(   أمررا برراقع أ رر اد الل شررة  ررع فررهك الس سؾيررة لررد هؼ بررهادات دامررؾ  دراسررات يملررا 28البجررالؾر ؾس )

ما درت   (   أمرا الس سؾيرة ال ايلرة بتس رل  4دامرؾ  دراسرات يملرا    2درترؾراك  2وما دت   ودرتؾراك) 
ؾر   وقررد ابزررح أن يررر  أ رر اد فررهك الل شررة مررؽ  ررع أيزرراء ف  ررة الترردر   وملرراوي هؼ ب املررة دمشهرر

 ر د   أمرا براقع أ ر اد الل شرة  11 ر د(   وأن يردد اراممع برهادة الردرتؾراك  نمر   17اسمة السا دت   )
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أ  اد( مؽ ااممع بهادة البجالؾر ؾس   مسا  مدع  لػ إلم س ادة ال  ة  ع اةرائهؼ واستلفائهؼ ل ائسة  6)
 االست راء  

 لسدتخدم في جسع البي ن ااألسمهإ ا -3-3
بلرد ط   ررة اةسر مة مررؽ أك ر  الظرر ث ايتذراراق  ررع الحررؾه يمررم النلايرات  و سجررؽ الحررؾه يمررم 
النلايات باستخدا  ط   ة اةس مة مؽ خ ه ط ث االبراه السختمفة م ل الهاب   الس اامة الذخرلة  

ت رررراء مررر  م  ررر  بالس ررراب ت قائسرررة االست رررراء  وقرررد قامرررو الباا رررة باسرررتخدا  أسرررمؾب قائسرررة االس
الذخررررلة  ل لمحررررؾه يمرررم السلمؾمرررات السظمؾ رررة ادر ررر  ياللرررة مرررؽ الدقرررة  وقرررد برررؼ م ايررراة بلرررض 
ال ؾايع الهامرة يشرد بررسلؼ قائسرة االست رراء والترع بتس رل  رع أن بىرؾن اةسر مة وا رحة ومحرددة   

 مة الهامررة   ررط   أع اةسرر مة أن بىرؾن اةسرر مة مررؽ السسجررؽ ا  ابررة يم هررا  وأن بتزررسؽ ال ائسررة اةسرر
 (         2001التع بلظم السلمؾمات السظمؾ ة لمبحث   ط ) ادؽ وا وة  

( مرررؽ قرررؾائؼ االست رررراء ل لمتلررر ف يمرررم اب افرررات أ ررر اد ي شرررة 2وقامرررو الباا رررة اتررررسلؼ يررردد )
ع بذرران الدراسررة يحررؾ بررأث   اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل يمررم اجررؼ الس ا رر  السهشرر

بخظررلط مدررتؾى خظرر  االكتذرراف وبخظررلط يسملررة الس ا لررة  وقررد بررؼ إ رر اء الس رراب ت الذخرررلة مرر  
أ  اد الل شة و لػ يشد بدملؼ ال ؾائؼ أو اسرت مها اهردف ب رديؼ ا يزرااات لهرؼ والر د يمرم استفدرارات 

 قد   افا السدت رع فام  لفهؼ قائسة االست راء واستلفائها 

يمررم أ رر اد الل شررة  وال  -( 1الررؾاردة بررالسمحه رقررؼ) –تؾس رر  قررائستع االست ررراءوقررد قامررو الباا ررة ا
بختم  قائستع االست راء يرؽ بلزرهسا الربلض بررؾرة  ؾف  رة  ولرهلػ سرؾف  رتؼ ا برارة إلرم فرهك 
االخت  ات  ع سلاث بر ح أقدرا  قرائستع االست رراء  وبش درؼ ررل قائسرة مرؽ قرائستع االست رراء إلرم 

 امة   الحالة اللسملة  قدس ؽ  الايات ي

وبتزررررسؽ رررررل قائسررررة مررررؽ قررررائستع االست ررررراء  ررررع م رررردمتها ينررررهة مختررررر ة يررررؽ السرررررظمحات 
السدررتخدمة  ررع قائسررة االست ررراء   ا ررث بررؼ بؾ ررلح مفهررؾ  رررل مررؽ ب شلررة سمدررمة الىتررل   ومفهررؾ  

داية رل قائسة مخاط  الس ا لة بلشا  فا السختمفة  و لد الهدف مؽ ب ديؼ فهك الشنهة السختر ة  ع ا
مرررؽ قرررائستع االست رررراء فرررؾ مدرررايدة السذرررارر ؽ  رررع الدراسرررة يمرررم  هرررؼ محترررؾى قائسرررة االست رررراء 
والسرظمحات السدتخدمة   ها   اةمر  الرهع    رد مرؽ  رحة ومرردا لة أراء السذرارر ؽ  رع الدراسرة 

 ررراء إلررم بسررا ي لمهررا أك رر  م ئسررة الختبررار  رر وإ البحررث  و هرردف ال دررؼ اةوه مررؽ قائسررة االست
التلررر ف يمرررم م سؾيررر  مرررؽ النلايرررات الترررع بتلمررره بررراة  اد السذرررارر ؽ  رررع الدراسرررة  وبتس رررل النلايرررات 



 أثر تبني عميل المراجعة لتقنية سلسلة الكتل على حكم..........                                بوسي محدي حسن موسىد/

222 

 

اللامة  ع الؾعلفة الحاللة )يزؾ ف  ة التردر   /ملراون يزرؾ ف  رة التردر   / م ا ر  ادرابات(   
/ درترررؾراك / الررردر ات اللمسلرررة الرررهع اررررل يم هرررا ) بجرررالؾر ؾس / دامرررؾ  دراسرررات يملرررا / ما درررت   

 بهادات أخ ى ( 

و ر  ال دؼ ال ايع االة يسملة لذ رة بلسل  ع  شاية الت ه والشدرلج  وا ت  رو الباا رة  رع 
الحالررة اللسملرررة أن الس ا رر  الحرررالع لمذررر رة قررد استفدررر  مررؽ الس ا ررر  الدرررااه يررؽ يشرررر  السخررر ون 

ملرة الستلم رة بلشرر  السخر ون  وقرد والسذاكل الستلم ة بردارة السخ ون ومدى  لاللة يغؼ ال قابرة الداخ
أكرررد الس ا ررر  الدرررااه يمرررم  لاللرررة يغرررا  إدارة السخررر ون   وررررهلػ أو رررح أن يغرررؼ م ا برررة السخررر ون 
الداخملة رايو يمم در ة ياللرة مرؽ الفلاللرة  رع اةيرؾا  الدراب ة   مسرا قرد  رمث   لرػ بذرجل  رؾف ع 

اءات الس ا لررة   رسررا بزررسشو الحالررة يمررم اةاجررا  السهشلررة بذرران بخظررلط مخرراط  االكتذرراف و إ رر  
اللسملررة م سؾيررة مررؽ السلمؾمررات الؾ ررفلة التررع بؾ ررح اسررتخدا  أو يررد  اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة 
لت شلررة سمدررمة الىتررل   ا ررث ابررتسمو قائسررة االست ررراء اةولررم يمررم االررة يسملررة لذرر رة ال بدررتخد  

اب  وسررر  ت محاسرررنلة ور لرررة   ا شسرررا ب شلرررة سمدرررمة الىترررل وب رررؾ  اتدررر  ل ملام بهرررا الساللرررة  رررع د ررر
بزرررسشو قائسرررة االست رررراء ال ايلرررة االرررة يسملرررة لذررر رة بدرررتخد  سمدرررمة الىترررل  رررع  حرررح وبدررر  ل 

 ملام بها الساللة 

بلد بؾ    السلمؾمات الىاالة لهؼ مؽ خ ه الحالة  –أخ  اق  يظمع مؽ السذارر ؽ  ع االست راء 
الستفدرررارات الترررع بخرررح الحالرررة اللسملرررة   و لرررد الهررردف إارررداء الررر أع  رررع م سؾيرررة مرررؽ ا –اللسملرررة 

ال ئلدرررع مرررؽ طررر ح فرررهك االستفدرررارات يمرررم السذرررارر ؽ  رررع الدراسرررة فرررؾ  لررراس ب رررد  ات السذرررارر ؽ 
 لسدتؾى خظ  االكتذاف وأاجامهؼ بذان بخظلط إ  اءات الس ا لة  

 متغيراا الدراس  وقي سه   -3-4
متت رر ات الدراسررة بتىررؾن مررؽ متت رر  مدررت ل وفررؾ اسررتخدا  بررالشغ  إلررم  رر وإ الدراسررة   ي ررد أن 

يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل   ومتت رر  ؽ بررابل ؽ وفسررا اجررؼ الس ا رر  السهشررع بذرران بخظرررلط 
مدتؾى خظ  االكتذاف   وبخظلط إ  اءات الس ا لة   والختبار   إ الدراسة   بؼ  لراس متت ر ات 

 الدراسة يمم الشحؾ التالع :
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 الستت   السدت ل: استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل:

(  ع االة اسرتخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدرمة 1بؼ  لاس فها الستت   رستت   ثشائع يأخه القلسة )
 ,.Cheng and Huang, 2019; Putz, et al)الىترل و أخره القلسرة ) رف ( بخر ف  لرػ 
2019; Desplebin, et al., 2021) 

 :ذان بخظلط مدتؾى مخاط  االكتذافلستت   التاب  اةوه: أاجا  الس ا ل ؽ الخار   ؽ السهشلة با

و ررتؼ  لرراس فررها الستت رر  مررؽ خرر ه ااررداء الرر اى يمررم م سؾيررة مررؽ االستفدررارات بتلمرره بالحررالت ؽ 
ل ؽ بذران اللسم ت ؽ التع ب د  لمسذارر ؽ  رع الدراسرة الت   نلرة   وقرد برؼ ب درلؼ در رات أاجرا  السر ا 

 :Lickert 1-5بخظلط مدتؾى مخاط  االكتذاف إلم مدتؾ  ؽ و  اق لسقلاس للج ت 

  3-1السدتؾى اةوه: مدتؾى مشخفض 

  5-4مدتؾى م بف   السدتؾى ال ايع:

 الستت   التاب  ال ايع: أاجا  الس ا ل ؽ الخار   ؽ السهشلة بذان بخظلط إ  اءات الس ا لة:

بؼ  لراس اجرؼ الس ا ر  الخرار ع بذران بخظرلط إ ر اءات الس ا لرة اداللرة ث ثرة أاجرا    علرة وفرع : 
Blay,et al. Gramling,et al.,2012;2007)) 

 مدى إ  اءات الس ا لة  - أ

 بؾق و إ  اءات الس ا لة - ب

 طنللة إ  اءات الس ا لة - ج

 الترسيم التجرعبي السدتخدم و جراءاا التجرب   -3-5
بهدف الدراسة الت   نلة إلم اختبار   وإ البحرث والرهع  تلمره اترأث   اسرتخدا  يس رل الس ا لرة 
لت شلرة سمدررمة الىتررل يمررم أاجررا  السرر ا ل ؽ السهشلرة بذرران بخظررلط مدررتؾى خظرر  االكتذرراف وبخظررلط 

هع يسجررؽ يسملرة الس ا لررة   ولمقلرا  بالدراسررة الت   نلررة الارد مررؽ بحد رد الترررسلؼ الت   نررع الس ئرؼ والرر
مررؽ اختبررار  رر وإ البحررث بفلاللررة ويغرر اق ةن الستت رر  السدررت ل  ررتؼ  لاسرر  يمررم مدررتؾ  ؽ     ررد بررؼ 

 Desplebin,et)استخدا  الترسلؼ الت   نع الهع يلتسد يمم ب دلؼ الستت   السدت ل إلم مدرتؾ  ؽ 
al.,2021)   :ومؽ ثؼ بحتؾع الت   ة يمم م سؾيت ؽ ملال ة   
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 اةولم: يد  استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل م سؾية السلال ة 

 م سؾية السلال ة ال ايلة: استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل 

وسرررؾف  رررتؼ إ ررر اء م اريرررة اررر ؽ م سرررؾيتع السلال رررة اةولرررم وال ايلرررة لنلررران أثررر  اسرررتخدا  يس رررل 
لة بذران بخظرلط مدرتؾى مخراط  االكتذراف الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل يمم أاجا  الس ا ل ؽ السهش

 وإ  اءات الس ا لة  

 األس ليب اإلحر  ي  السدتخدم   -3-6
استخدمو الباا ة يدة أسال ع إارائلة لتحم ل النلايات التع برؼ ب سللهرا مرؽ قرؾائؼ االست رراء  

 وبتس ل اةسال ع ا ارائلة السدتخدمة السا  مع :

-Kolmogorovساااااسير ناااااهف لجاااااهدة التهفياااااع  –اصتبااااا ر يمهماااااهجروف  -3-6-1
Smirvov Test 

يحتاج إلم فهك الشؾعلة مؽ االختبارات يشدما بتؾا   لد شا الايات لل شرة مرا   وي  رد مل  رة التؾس ر  
االاتسالع لمس تس  الهع سحنو مش  فهك الل شرة   بسلشرم: فرل فرهك الل شرة مدرحؾ ة مرؽ م تسر  بتبر  

يابرررر  التؾس رررر  الظنللررررع أ  ال؟   و الشدرررربة لألسرررر مة الخا ررررة بالحالررررة اللسملررررة  ريرررر  سرررر تؼ بحم مهررررا الا
  و لشرم فرها أن ممبر  0.05سرس  يؾف مر  بحد رد مدرتؾى ملشؾ رة  –باستخدا  اختبار رمؾمرؾ  وف 

-Pسلجؾن قنؾه   إ اللرد  إ ا رايرو  لسرة  P-Valueال نؾه أو ال  ض لمف وإ اشاءق يمم  لسة 
Value  ا ث  شح   إ اللد  يمرم أن الل شرة مدرحؾ ة مرؽ م تسر  بتبر  الايابر   0.05أكن  مؽ  

 در تؼ ر رض  ر إ اللرد    وقنرؾه الفر إ النرد ل    0.05التؾس   الظنللع   أمرا إ ا رايرو أقرل مرؽ 
 ا ث  شح الف إ الند ل يمم أن الل شة مدحؾ ة مؽ م تس  ال بتب  الاياب  التؾس   الظنللع  

 Mann Whitney اصتب ر م ن وعتشي -3-6-2
و تشررع اختبررار الملمسررع   و  ررتؼ اسررتخدا  فررها االختبررار   رر اء م اريررة ارر ؽ  -يلررد اختبررار مرران 

   رررن  لررػ يلشررم أن ممبرر  0.05م سررؾيتع السلال ررة اةولررم وال ايلررة   ومرر  بحد ررد مدررتؾى ملشؾ ررة 
-Pسلجؾن قنؾه   إ اللرد  إ ا رايرو  لسرة  P-Valueال نؾه أو ال  ض لمف وإ اشاءق يمم  لسة 

Value  ا ث  شح   إ اللد  يمم يرد  و رؾد  ر ث ار ؽ م سرؾيتع السلال رة    0.05أكن  مؽ  
 د تؼ ر ض   إ اللد    وقنؾه الفر إ النرد ل   ا رث  رشح الفر إ  0.05أما إ ا رايو أقل مؽ 

 الند ل يمم و ؾد اخت ف ا ؽ م سؾيتع السلال ة  
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 تحميل يي ن ا الح ل  العسمي   -3-7
سررس   يررؾفل لسل  ررة التؾس رر  االاتسررالع -قامررو الباا ررة  ررع الندايررة بررر  اء اختبررار رمؾمررؾ  وف

لمس تس  الهع سحنو مؽ الل شة   بسلشم أخ   بحد رد مرا إ ا رايرو الل شرة مدرحؾ ة مرؽ م تسر  بتبر  
( أن 2-3 ل ا ارائع الؾاردة بال دوه رقرؼ )الاياب  التؾس   الظنللع أ  ال   و تزح مؽ يتائج التحم

وفرها يلشرم ر رض  ر إ اللرد    وقنرؾه الفر إ النرد ل الرهع  رشح  0.05اقرل مرؽ  P-Value لسة 
يمررم أن الل شرررة مدررحؾ ة مرررؽ م تسررر  ال بتبرر  الايابررر  التؾس رر  الظنللرررع ل ولرررهلػ سررؾف  رررتؼ اسرررتخدا  

ات ارر ؽ م سررؾيتع السلال ررة والتررع بتس ررل  ررع االختبررارات ال ملمسلررة  ررع فررهك الحالررة   رر اء الس اريرر
 و تشع  –اختبار مان 

 : نت  ج اصتب ر يمهمهجروف سسيرنهف2-3جدو  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  samples 

N 840 

Normal Parameters
a
 

Mean 2.7100 

Std. Deviation 1.14024 

Most Extreme Differences 

Absolute .158 

Positive .154 

Negative -.158- 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.233 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal.  

   
 

 نت  ج اصتب ر فرض البحث األو  -3-7-1
ي ت ح   إ البحث اةوه و ؾد بأث   ملشؾع الستخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدرمة الىترل يمرم 
أاجا  السر ا ل ؽ السهشلرة بذران بخظرلط مدرتؾى خظر  االكتذراف   و سجرؽ اختبرار  ر إ البحرث مرؽ 
خرر ه إ ررر اء م اريرررة ارر ؽ م سؾيرررة السلال رررة اةولررم ) يرررد  اسرررتخدا  يس ررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة 

تل( وم سؾية السلال ة ال ايلة )استخدا  يس ل الس ا لة لت شلرة سمدرمة الىترل(   و تزرح أن الفر ث الى
الؾا ررد ارر ؽ م سررؾيتع السلال ررة فررؾ مرردى اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل و لررػ إ ا لررؼ 

ترع برؼ الحررؾه  ؾ د بأث   للؾامل أخ ى   و  ر اء الس اريرة ار ؽ الس سرؾيت ؽ   برؼ بحم رل النلايرات ال
ج ( -1ب  الدماه -1أ  الدماه -1يم ها مؽ إ ابات السذارر ؽ يمم أس مة الحالة اللسملة )الدماه 
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(   وال ردوه 4-3(  وال ردوه رقرؼ )3-3باستخدا  اختبار مان و تشع رسا فرؾ مؾ رح بال ردوه رقرؼ )
 (   5-3رقؼ )

 أ(-1الدؤا  )السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 3-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 

 إ(-1)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 4-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

  (-1)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 5-3جدو  رقم 
Mann-Whitney Test 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.262E3 

Wilcoxon W 2.814E3 

Z -2.198- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .025 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 1 35 51.68 3184.00 

2 35 38.21 2517.00 

Total 70   

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 42.43 2345.00 

2 35 64.54 3550.00 

Total 70   

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 805.000 

Wilcoxon W 2.245E3 

Z -3.437- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: codes 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.245E3 

Wilcoxon W 2.985E3 

Z -.980- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .227 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 56.37 3210.00 

2 35 54.64 3081.00 

Total 70   
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ب( اقل مؽ -1أ -1الخا ة باةس مة ) P-Value تزح مؽ يتائج التحم ل ا ارائع أن  لسة 
% أن فشررا  اخت  رراق ملشؾ رراق ) ؾف  رراق( ارر ؽ إ ابررات 95  وفررها يلشررم أيرر  يسجررؽ ال ررؾه ادر ررة  0.05

ب   وب رد  فرهك الشتل رة دلرل ق يمرم و رؾد -1أ  -1م سؾيتع السلال ة اةولرم وال ايلرة يمرم اةسر مة 
ىتررل يمررم أاجررا  السرر ا ل ؽ السهشلررة بذرران بخظررلط بررأث   السررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة ال

مدرررتؾى خظررر  االكتذررراف و لرررػ إ ا لرررؼ يجرررؽ فشرررا  برررأث   للؾامرررل أخررر ى   و تزرررح أن متؾسرررط ربرررع 
(  ررع 51.68( أقرل مرؽ متؾسررط ربرع م سؾيرة السلال ررة اةولرم )38.21م سؾيرة السلال رة ال ايلررة )
( أكنر  مرؽ 64.54ة السلال رة ال ايلرة )أ(  رسا أن متؾسط ربرع م سؾير-1التحم ل الخا  بالدماه )

 ب(  -1(  ع التحم ل الخا  بالدماه )42.43متؾسط ربع م سؾية السلال ة اةولم )

وفها يلشم أي   ع عل استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل   بر داد م رؾه السر ا ل ؽ إلرم 
بخظرررلط خظررر  االكتذررراف لحدررراب السخررر ون يشرررد مدرررتؾى مرررشخفض   و لرررػ بالس اريرررة بحالرررة يرررد  
اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتل كسررا أيرر   ررع عررل يررد  اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة 

ة الىتررل برر داد م ررؾه السرر ا ل ؽ إلررم بخظررلط خظرر  االكتذرراف لحدرراب السخرر ون يشررد مدرررتؾى سمدررم
م بف    و لرػ بالس اريرة بحالرة اسرتخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدرمة الىترل  ا شسرا  تزرح مرؽ ياالرة 

  وفررها يلشررع أيرر   0.05ج أكنرر  مررؽ -1 ررع التحم ررل الخررا  بالدررماه  p-valueأخرر ى   أن  لسررة 
% أيرر  لررل  فشررا  اخررت ف ملشؾع) ررؾف ع( ارر ؽ ا ابررات م سررؾيتع اةولررم 95ؾه ادر ررة يسجررؽ ال رر

 ج -1وال ايلة يمم الدماه 

و تزح مسا سنه أن فشرا  اخت  راق  ؾف  راق  رع بخظرلط السر ا ل ؽ لسدرتؾ ات مخراط  االكتذراف 
وب لتا لي شلرة    ع االة استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل يؽ االرة يرد  اسرتخدا  فرهك الت 

يسكاان القااه  أن هشاا ً دلااي ف لقبااه  فاارض البحااث األو  والاا ي عااشص عمااى وجااهد تااأثير معشااهي 
الستخدام عسيل السراجع  لتقشي  سمدم  الكتال عماى أحكا م الساراجعين بذا ن تخظايط مداته  صظار 

خظرر  ول رد أبرارت متؾسررظات ربرع السلال رات إلرم س رادة م ررؾه السر ا ل ؽ إلرم بخظرلط   االكتذا ف 
االكتذرراف يشررد مدررتؾ ات مشخفزررة   و لررػ  ررع االررة اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل 

 ال قسلة يشها  ع االة يد  استخدا  فهك الت شلة 

 ,Sinha,2020;Antoney and Augusthy)وبتفه فهك الشتائج م  ما بؾ مو إللر  دراسرات 
 ا لة لت شلة سمدمة الىتل يمم مدرتؾى الخظر  بذان و ؾد بأث   إي ااع الستخدا  يس ل الس (2019

السرت س  وخظرر  ال قابررة الداخملررة   ا ررث سرر  داد مدرتؾى الخظرر  السررت س  وخظرر  ال قابررة الداخملررة  ررع 
عررل اسرررتخدا  يس ررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدررمة الىترررل  و   ررر   لررػ إلرررم و رررؾد م سؾيررة مرررؽ السذررراكل 
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السذررراكل الستلم رررة بدررر قة الهؾ رررة واختررر اث الشغرررا    والسخررراط  الستلم رررة باسرررتخدا  فرررهك الت شلرررة م رررل 
والسخرراط  الستلم ررة بحسايررة النشلررة التحتلررة السلمؾمابلررة مررؽ سررؾء اسررتخدا  الت رر    رررهلػ يررد  يزررؾج 
التظنل رررات اللسملرررة لهرررهك التىشؾلؾ لرررا   وايخفررراإ مدرررتؾى  رررؾدة أدوات ال قابرررة السدرررتخدمة  رررع فرررهك 

السرر ا ل ؽ اتىشؾلؾ لررا سمدررمة الىتررل  مسررا سرر مث   لررػ بالدررمع يمررم التىشؾلؾ لررا   وقمررة خنرر ة اة رر اد و 
بخظررررلط مدرررررتؾى خظررررر  االكتذررررراف   إ  سرررررل ؾ  الس ا رررر  اتخظرررررلط خظررررر  االكتذررررراف يشرررررد مدرررررتؾى 

 مشخفض 

 نت  ج اصتب ر فرض البحث الث ني -3-7-2
ترل يمرم ي ت ح   إ البحث ال ايع و ؾد بأث   ملشؾع الستخدا  يس ل الس ا لة لت شلرة سمدرمة الى

أاجررا  السررر ا ل ؽ السهشلررة بذررران بخظررلط إ ررر اءات الس ا لررة   وسرررؾف  ررتؼ اختبرررار فررها الفررر إ مرررؽ 
خ ه  لاس أث  استخدا  الس ا ل ؽ لت شلة سمدرمة الىترل يمرم أاجرا  السر ا ل ؽ السهشلرة بذران طنللرة 

         ة اةولررم ومرردى وبؾق ررو إ رر اءات الس ا لررة  وأيزرراق مررؽ خرر ه إ رر اء م اريررة ارر ؽ م سؾيررة السلال رر
)يرررد  اسرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة الىترررل( وم سؾيرررة السلال رررة ال ايلرررة )اسرررتخدا  يس رررل 
الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل(   و تزح أن الف ث الؾا د ار ؽ م سرؾيتع السلال رة فرؾ مردى اسرتخدا  

أخرر ى   و  رر اء الس اريررة ارر ؽ يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل و لررػ إ ا لررؼ  ؾ ررد بررأث   للؾامررل 
الس سؾيت ؽ   بؼ بحم رل النلايرات الترع برؼ الحررؾه يم هرا مرؽ إ ابرات السذرارر ؽ يمرم أسر مة الحالرة 

ج ( والترررع بتلمررره بسررردى إ ررر اءات الس ا لرررة الترررع -2ب  الدرررماه -2أ  الدرررماه -2اللسملرررة )الدرررماه 
تخدا  اختبررار مرران و تشررع رسررا فررؾ سررللتسد يم هررا الس ا رر  لمتح رره مررؽ ادرراب السخرر ون   و لررػ باسرر

 (   8-3(   وال دوه رقؼ )7-3(  وال دوه رقؼ )6-3مؾ ح بال دوه رقؼ )

 أ(-2)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 6-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 

 

 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.110E3 

Wilcoxon W 2.670E3 

Z -1.712- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 48.19 2670.50 

2 35 50.81 2944.50 

Total 70   
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 إ(-2)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 7-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

  (-2)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 8-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

ج( اقررل -2ب -2الخا ررة باةسرر مة ) P-Value تزررح مررؽ يتررائج التحم ررل ا ارررائع أن  لسررة 
% أن فشا  اخت  اق ملشؾ اق ) ؾف  اق( ا ؽ إ ابرات 95  وفها يلشم أي  يسجؽ ال ؾه ادر ة  0.05مؽ 

ج   وب د  فرهك الشتل رة دلرل ق يمرم و رؾد -2ب  -2م سؾيتع السلال ة اةولم وال ايلة يمم اةس مة 
برررأث   السرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة الىترررل يمرررم أاجرررا  السررر ا ل ؽ السهشلرررة بذررران مررردى 

فشررا  إ رر اءات الس ا لررة التررع سرر تؼ االيتسرراد يم هررا لمتح رره مررؽ ادرراب السخرر ون و لررػ إ ا لررؼ يجررؽ 
( أيمم مؽ متؾسط 60.51بأث   للؾامل أخ ى   و تزح أن متؾسط ربع م سؾية السلال ة اةولم )

ب( وفررها يلشررع أيرر   ررع -2(  ررع التحم ررل الخررا  بالدررماه )46.47ربررع م سؾيررة السلال ررة ال ايلررة )
ي شررة عررل يررد  اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل   برر داد م ررؾه السرر ا ل ؽ إلررم اسررتخدا  

 ررت  ة يشررد التح رره مررؽ ادرراب السخرر ون   و لررػ بالس اريررة بحالررة اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة 
 سمدمة الىتل 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.282E3 

Wilcoxon W 2.271E3 

Z -2.042- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .032 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 60.51 3181.50 

2 35 46.47 2624.50 

Total 70   

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 787.500 

Wilcoxon W 2.198E3 

Z -4.527- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 47.24 2591.50 

2 35 68.77 3608.50 

Total 70   
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( أكنرررر  مررررؽ متؾسررررط ربررررع م سؾيررررة 68.77كسررررا أن متؾسررررط ربررررع م سؾيررررة السلال ررررة ال ايلررررة )
تخدا  ج(   وفرها يلشرم أير   رع عرل اسر-2(  ع التحم رل الخرا  بالدرماه )47.24السلال ة اةولم )

يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل   برر داد م ررؾه السرر ا ل ؽ إلررم التح رره مررؽ رررل مفرر دات الس تسرر  
يشد التح ه مؽ اداب السخ ون   و لػ بالس ارية بحالة يد  استخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدرمة 

أ أكنرر  -2ه  ررع التحم ررل الخررا  بالدررما p-valueالىتررل  ا شسررا  تزررح مررؽ ياالررة أخرر ى   أن  لسررة 
% أير  لرل  فشرا  اخرت ف ملشؾع) رؾف ع( ار ؽ 95  وفها يلشع أير  يسجرؽ ال رؾه ادر رة  0.05مؽ 

 أ -2ا ابات م سؾيتع اةولم وال ايلة يمم الدماه 

والسرررا  تلمررره اترررأث   اسرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة الىترررل يمرررم بؾق رررو أداء إ ررر اءات 
برررؼ الحررررؾه يم هرررا مرررؽ إ ابرررات السذرررارر ؽ يمرررم أسررر مة الحالرررة الس ا لرررة  برررؼ بحم رررل النلايرررات الترررع 

ج ( والتررع بتلمرره اتؾق ررو أداء إ رر اءات الس ا لررة -3ب  الدررماه -3أ  الدررماه -3اللسملررة )الدررماه 
التع سل ؾ  اها  الس ا   لمتح ره مرؽ ادراب السخر ون   و لرػ باسرتخدا  اختبرار مران و تشرع رسرا فرؾ 

 (   11-3(   وال دوه رقؼ )10-3وه رقؼ )(  وال د9-3مؾ ح بال دوه رقؼ )

 أ(-3)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 9-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

 إ(-3)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 11-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.230E3 

Wilcoxon W 2.780E3 

Z -.991- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .369 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 49.55 2891.50 

2 35 51.00 2995.50 

Total 70   

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 62.31 3291.50 

2 35 49.68 2811.50 

Total 70   

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 974.000 

Wilcoxon W 2.412E3 

Z -3.211- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

a. Grouping Variable: codes 
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  (-3)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 11-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

ج( اقررل -3ب -3الخا ررة باةسرر مة ) P-Value تزررح مررؽ يتررائج التحم ررل ا ارررائع أن  لسررة 
% أن فشا  اخت  اق ملشؾ اق ) ؾف  اق( ا ؽ إ ابرات 95  وفها يلشم أي  يسجؽ ال ؾه ادر ة  0.05مؽ 

الشتل رة دلرل ق يمرم و رؾد ج   وب د  فرهك -3ب  -3م سؾيتع السلال ة اةولم وال ايلة يمم اةس مة 
بأث   الستخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدرمة الىترل يمرم أاجرا  السر ا ل ؽ السهشلرة بذران بؾق رو أداء 
إ رر اءات الس ا لررة التررع سرر تؼ القلررا  اهررا لمتح رره مررؽ ادرراب السخرر ون و لررػ إ ا لررؼ يجررؽ فشررا  بررأث   

( أيمم مؽ متؾسرط ربرع 62.31ولم )للؾامل أخ ى   و تزح أن متؾسط ربع م سؾية السلال ة اة
ب( وفررها يلشررع أيرر   ررع عررل -3(  ررع التحم ررل الخررا  بالدررماه )49.68م سؾيررة السلال ررة ال ايلررة )

يد  استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل   ب داد م ؾه الس ا ل ؽ إلم القلا  بسلغؼ إ ر اءات 
 لرررػ بالس اريرررة بحالرررة اسرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لمتح ررره مرررؽ ادررراب السخررر ون يمرررم مررردار الدرررشة   و 

 الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل 

( أكنر  مرؽ متؾسرط ربرع م سؾيرة 60.91كسا  تزح أن متؾسط ربع م سؾية السلال ة ال ايلة) 
ج(   وفرها يلشرم أير   رع عرل اسرتخدا  -3(  ع التحم رل الخرا  بالدرماه )50.08السلال ة اةولم )

تل   ب داد م ؾه السر ا ل ؽ إلرم القلرا  برأداء إ ر اءات م ا لرة  ؾر رة يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الى
يشد التح ه مؽ اداب السخ ون   و لػ بالس ارية بحالة يد  استخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدرمة 

أ أكنرر  -3 ررع التحم ررل الخررا  بالدررماه  p-valueالىتررل  ا شسررا  تزررح مررؽ ياالررة أخرر ى   أن  لسررة 
% أير  لرل  فشرا  اخرت ف ملشؾع) رؾف ع( ار ؽ 95أير  يسجرؽ ال رؾه ادر رة    وفها يلشع 0.05مؽ 

 أ -3ا ابات م سؾيتع اةولم وال ايلة يمم الدماه 

والسرا  تلمره اترأث   اسررتخدا  يس رل الس ا لرة لت شلررة سمدرمة الىترل يمررم طنللرة إ ر اءات الس ا لررة 
يررات التررع بررؼ الحرررؾه يم هررا مررؽ التررع سرر تؼ القلررا  اهررا لمتح رره مررؽ ادرراب السخرر ون  بررؼ بحم ررل النلا

ج (   و لررػ -4ب  الدرماه -4أ  الدرماه -4إ ابرات السذرارر ؽ يمرم أسر مة الحالرة اللسملرة )الدرماه 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 50.08 2589.50 

2 35 60.91 3215.50 

Total 70   

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.010E3 

Wilcoxon W 2.091E3 

Z -2.783- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .024 

a. Grouping Variable: codes 
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(   13-3(  وال ررردوه رقرررؼ )12-3باسرررتخدا  اختبرررار مررران و تشرررع رسرررا فرررؾ مؾ رررح بال ررردوه رقرررؼ )
 (   14-3وال دوه رقؼ )

 أ(-4)الدؤا  األولى والث ني  السق رن  يين مجسهعتي السع لج : 12-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

 إ(-4)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 13-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 
 

  (-4)الدؤا  السق رن  يين مجسهعتي السع لج  األولى والث ني : 14-3جدو  
Mann-Whitney Test 

 

 

 

Ranks 

 codes N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 62.14 3211.00 

2 35 50.87 2864.00 

Total 70   

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.128E3 

Wilcoxon W 2.648E3 

Z -.2.245- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .040 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 56.91 2819.50 

2 35 58.08 3094.50 

Total 70   

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 1.371E3 

Wilcoxon W 2.109E3 

Z -.818- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .281 

a. Grouping Variable: codes 

Test Statistics
a
 

 samples 

Mann-Whitney U 970.000 

Wilcoxon W 2.400E3 

Z -3.290- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Grouping Variable: codes 

Ranks 

codes  N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

samples 

1 35 45.18 2600.00 

2 35 61.54 3505.00 

Total 70   
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ج( اقل مرؽ -4أ -4الخا ة باةس مة ) P-Value تزح مؽ يتائج التحم ل ا ارائع أن  لسة 
% أن فشررا  اخت  رراق ملشؾ رراق ) ؾف  رراق( ارر ؽ إ ابررات 95  وفررها يلشررم أيرر  يسجررؽ ال ررؾه ادر ررة  0.05

ج   وب رد  فررهك الشتل رة دلررل ق يمرم و ررؾد -4أ  -4م سرؾيتع السلال ررة اةولرم وال ايلررة يمرم اةسرر مة 
ىترررل يمرررم أاجرررا  السررر ا ل ؽ السهشلرررة بذررران طنللرررة برررأث   السرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة ال

إ رر اءات الس ا لررة التررع سرر تؼ القلررا  اهررا لمتح رره مررؽ ادرراب السخرر ون و لررػ إ ا لررؼ يجررؽ فشررا  بررأث   
( أيمم مؽ متؾسرط ربرع 62.14للؾامل أخ ى   و تزح أن متؾسط ربع م سؾية السلال ة اةولم )

أ( وفها يلشع أي   ع عرل يرد  -4الخا  بالدماه )(  ع التحم ل 50.87م سؾية السلال ة ال ايلة )
اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة سمدررمة الىتررل   برر داد م ررؾه السرر ا ل ؽ إلررم االيتسرراد يمررم واسررتخدا  
ا  رر اءات التحم ملررة بذررجل أكنرر  مررؽ اختبررارات التفا رر ل و لررػ يشررد التح رره مررؽ ادرراب السخرر ون   

  ا لة لت شلة سمدمة الىتل و لػ بالس ارية بحالة استخدا  يس ل الس

( أكنر  مرؽ متؾسرط ربرع م سؾيرة 61.54رسا  تزح أن متؾسط ربع م سؾية السلال ة ال ايلة) 
ج(   وفرها يلشرم أير   رع عرل اسرتخدا  -4(  ع التحم رل الخرا  بالدرماه )45.18السلال ة اةولم )

بأداء اختبرارات بفا ر ل راممرة  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل   ب داد م ؾه الس ا ل ؽ إلم القلا 
برؾرة  ؾر ة يشد التح ه مؽ اداب السخ ون   و لػ بالس ارية بحالة يد  اسرتخدا  يس رل الس ا لرة 

 ع التحم ل الخرا  بالدرماه  p-valueلت شلة سمدمة الىتل  ا شسا  تزح مؽ ياالة أخ ى   أن  لسة 
% أيرررر  لررررل  فشررررا  اخررررت ف 95  وفررررها يلشررررع أيرررر  يسجررررؽ ال ررررؾه ادر ررررة  0.05ب أكنرررر  مررررؽ -4

 ب -4ملشؾع) ؾف ع( ا ؽ ا ابات م سؾيتع اةولم وال ايلة يمم الدماه 

و تزح مسا سنه  و ؾد اخت ف  ؾف ع  ع أاجا  السر ا ل ؽ بذران بخظرلط إ ر اءات الس ا لرة 
مررؽ ا ررث بحد ررد طنللررة ومرردى وبؾق ررو إ رر اءات الس ا لررة  ررع االررة اسررتخدا  يس ررل الس ا لررة لت شلررة 

. وب لت لي يسكن القه  أن هش ً دلي ف لقباه  فارض ة الىتل يؽ االة يد  استخدا  فهك الت شلرة سمدم
البحث الث ني وال ي عشص عمى وجهد تأثير معشهي الستخدام عسيال السراجعا  لتقشيا  سمدام  الكتال 

 عمى أحك م السراجعين بذ ن تخظيط إجراءاا السراجع  .

إلم س رادة م رؾه السر ا ل ؽ إلرم بخظرلط خظر  االكتذراف ول د أبارت متؾسظات ربع السلال ات 
يشد مدتؾع مشخفض  ومؽ ثؼ بلد ل طنللرة ومردى وبؾق رو إ ر اءات الس ا لرة يشرد التخظرلط للسملرة 
الس ا لة   و لػ  ع االة استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىترل يشهرا  رع االرة يرد  اسرتخدا  

 ل ؽ إلررم بت  رر  طنللررة إ رر اءات الس ا لررة التررع ي ررؾ  بأدائهررا فررهك الت شلررة   ا ررث برر داد م ررؾه السرر ا
الس ا ر  و لرػ مرؽ خر ه أداء اختبرارات بفا ر ل راممرة بررؾرة  ؾر رة   ررهلػ بر داد م رؾه السر ا ل ؽ 
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إلم بت    بؾق و أداء إ  اءات الس ا لة   بح ث ي ؾ  الس ا   بأداء إ  اءات م ا لة  ؾر ة  رسا أن 
ة بترأث  بذرجل مبابر  باسرتخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدرمة الىترل ال قسلرة   مدى إ ر اءات الس ا لر

% مررؽ مفرر دات م تسرر  100ا ررث يسجررؽ أن ي ررؾ  الس ا رر  باسررتخدا  ارر امج م ا لررة لفحررح ودراسررة 
 الدراسة  

( بذرران Sinha,2020;Cao,et al.,2020وبتفرره فررهك الشتررائج مرر  مررا بؾ ررمو إللرر  دراسررات )
سرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة الىترررل ال قسلرررة يمرررم مدرررتؾى الخظررر  و رررؾد برررأث   إي رررااع ال

الست س  وخظ  ال قابة الداخملة  مسا س مث   لػ بالدمع يمرم بخظرلط مدرتؾى خظر  االكتذراف   إ  
سل ؾ  الس ا   اتخظلط مدتؾى خظ  االكتذاف يشرد مدرتؾى مرشخفض والرهع سر مث  بالزر ورة يمرم 

 مؽ ا ث طنللة ومدى وبؾق و إ  اءات الس ا لة  بخظلط إ  اءات الس ا لة 

 نت  ج البحث والتهلي ا ومج الا البحث السقترح  -4
بشررراوه البحرررث دراسرررة واختبرررار أثررر  اسرررتخدا  يس رررل الس ا لرررة لت شلرررة سمدرررمة الىترررل يمرررم أاجرررا  
السررر ا ل ؽ السهشلرررة بذررران بخظرررلط مدرررتؾى خظررر  االكتذررراف وإ ررر اءات الس ا لرررة   و لرررػ مرررؽ خررر ه 

 :شغ ع والت   نع يمم الشحؾ التالعخل يغ ع وب   نع   و سجؽ امؾرة أفؼ يتائج البحث   بذقلة المد
خمح البحث  ع ب   الشغ ع إلرم اخرت ف يترائج الدراسرات ارؾه برأث   اسرتخدا  يس رل الس ا لرة   -

لت شلة سمدمة الىتل يمم أاجا  الس ا ل ؽ السهشلة بذران بخظرلط مدرتؾى خظر  االكتذراف وبخظرلط 
إ  اءات الس ا لة    هشا  أراء ب ى س ادة مدتؾى الخظ  السرت س  وخظر  ال قابرة الداخملرة  رع عرل 
استخدا  يس ل الس ا لة لت شلة سمدمة الىتل   اةم  الهع  رمدع إلرم س رادة مدرتؾى خظر  الس ا لرة 
الىمرررع   مسرررا  رررد    لرررػ الس ا ررر  إلرررم بخظرررلط خظررر  االكتذررراف يشرررد مدرررتؾى مرررشخفض لمؾ رررؾه 

ؾى خظ  الس ا لة الىمع الس نؾه يشد أديم مدرتؾى لر    وفرها سر مث  بالزر ورة يمرم بخظرلط بسدت
إ رر اءات الس ا لررة  ا شسررا  رر ى أخرر ون ايخفرراإ مدررتؾى مخرراط  التح  فررات ال ؾف  ررة والتررع بلتنرر  
دالة  رع رر  مرؽ السخراط  الست سمرة ومخراط  ال قابرة الداخملرة  رع عرل اسرتخدا  بىشؾلؾ لرا سمدرمة 

  اةم  الهع  مدع إلم ايخفاإ مدتؾى خظ  الس ا لة الىمع   مسا  د    لػ الس ا   إلم  الىتل
بخظرلط خظرر  االكتذرراف يشرد مدررتؾى م بفرر    وفرها سررؾف  ررمث  بالزر ورة يمررم بخظررلط إ رر اءات 

 الس ا لة 
خمرح البحرث  رع بر   الت   نرع إلرم و رؾد برأث   ملشرؾع السرتخدا  يس رل الس ا لرة لت شلرة سمدررمة   -

ىتررل يمررم أاجررا  السرر ا ل ؽ السهشلررة  ررع مررر  بذرران بخظررلط مدررتؾى خظرر  االكتذرراف وبخظررلط ال
إ ررر اءات الس ا لررررة   ا ررررث بررر داد م ررررؾه السرررر ا ل ؽ إلرررم بخظررررلط خظرررر  االكتذررراف يشررررد مدررررتؾى 
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مشخفض وأداء اختبارات بفا  ل راممة برؾرة  ؾر ة والتح ه مرؽ ررل مفر دات الس تسر   و لرػ  رع 
 لس ا لة لت شلة سمدمة الىتل يشها  ع االة يد  استخدا  فهك الت شلة  االة استخدا  يس ل ا

 و ع  ؾء ما بؾ ل الل  البحث مؽ يتائج بؾ ع الباا ة بسا  مع :
 رر ورة افتسررا  مجابررع السحاسرربة  ررع مررر  اتشسلررة مهررارات السرر ا ل ؽ وبرردر نهؼ يمررم التىشؾلؾ لررا  -

سجابرررع بظرررؾ   ارررر امج الس ا لرررة بسرررا  تؾا ررره مرررر  الحد  رررة وبظنل ابهرررا السختمفرررة  وأن ب ايررررع فرررهك ال
 التىشؾلؾ لا الحد  ة  

 ررر ورة  لرررا  اةكررراديس  ؽ برررر  اء الس  رررد مرررؽ اةبحررراث والدراسرررات ارررؾه بىشؾلؾ لرررا سمدرررمة الىترررل  -
والتحديات التع بؾا   مهشة السحاسبة والس ا لة  ع عل التىشؾلؾ لا الحد  ة   وللرل  رع السرمبس ات 

 السحاسبة  ائدة  ع بح  ه فهك التؾ لة اللمسلة ةقدا  
  ورة اب اك ال هات التشغلسلة اللالسلة والسر  ة يحؾ ا دار ملا    واربادات بحدد مدر ؾللات  -

ووا بات الس ا ل ؽ  ع عرل بظن ره سمدرمة الىترل  رع يغرؼ السلمؾمرات السحاسرنلة   و ررفة خا رة 
ة اتخظرررلط إ رررر اءات الس ا لررررة وبظن رررره م سؾيرررة ملررررا    الس ا لررررة الدوللرررة والسررررر  ة  ات الرررررم

 يسؾ  ع اةفسلة الشدنلة ومخاط  الس ا لة  

 وتقترح الب حث  إجراء البحهث الت لي  مدتكب ف:
 أث  ال ؾرة الرشاعلة ال ابلة يمم مهشة السحاسبة  ع مر    -
 ا لرة الداخملرة دراسة وب  لؼ أث  بظن ه ب شلة سمدمة الىتل بس شاء ا سجشدر ة يمم  ؾدة وعلفة الس -

 دراسة االة  -اها
أثرر  ارر امج التشسلررة السهشلررة التىشؾلؾ لررة بسجابررع السحاسرربة يمررم  ررؾدة الس ا لررة الخار لررة للسرر ء  -

 الس ا لة اله ؽ يدتخدمؾن ب شلة سمدمة الىتل   
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 نسهذ  لق  ستي االستقر ء السقدم  لعيش  البحث
( يمررررم مخرررراط  Block chainب ررررؾ  الباا ررررة بررررر  اء دراسررررة يررررؽ أثرررر  اسررررتخدا  سمدررررمة الىتررررل )

إ ر اءات الس ا لرة   وبحراوه الباا رة التلر ف يمرم و هرة يغر  سرلادبىؼ  رع فرها االكتذاف وبخظلط 
مرؽ خر ه قائسرة االست ررراء الس   رة   ا رث بس ررل إ ابرابىؼ أارد الرديائؼ اةساسررلة لمبحرث ومرا يدررف  
يش  مؽ يتائج  وبمرد الباا ة أن ررل مرا ب دمؾير  مرؽ أراء سرؾف يحغرم بالدر  ة التامرة ولرؽ يدرتخد  

 إ البحث   ط  إال  ع أأل ا

 وبذج  الباا ة لدلادبىؼ م دما لتلاويىؼ ملها  ع فه البحث  

 الباا ة

 السف ليم األس سي  الخ ل  بق  س  االستقر ء
( : فررع قايرردة الايررات مؾسيررة أو د ترر  أسررتا  رقسررع  ررتؼ برر  Block chainب شلررة سمدررمة الىتررل )  -

إلررم الدمدررمة بذررجل خظررع  ررع بدمدررل  حررح وبدرر  ل السلررام ت الساللررة داخررل رتررل  ررتؼ إ ررا تها 
سمشررع    هررع بتزررسؽ قائسررة مت ا رردة مررؽ سرر  ت النلايررات لتمررػ السلررام ت أل رر  ال اامررة لمتلررد ل أو 
الت يررع   ا رررث بتررلح ببرررادال أمشررا لألمرررؾاه أو اةسررهؼ أو الح رررؾث   و ستمررػ ررررل مذررار   رررع فرررهك 

  و ؾد سمظة م ر  ة مدمولة يؽ الذبجة الشدخة الخا ة ب  مؽ د ت  اةستا    و لػ  ع عل يد
 الحفاظ يمم د ت  اةستا  

مخرراط  الس ا لررة : فررع ااتسرراه ااررداء الس ا رر  لرر أى أل رر  سررملؼ  ررع ال ررؾائؼ الساللررة محررل الفحررح   -
و لررػ بدررنع  ذررم   ررع اكتذرراف اةخظرراء السؾ ررؾدة  ررع بمررػ ال ررؾائؼ    ررر ا رايررو مخرراط  الس ا لررة 

% أن الس ا ر  سرل نل   بظ  ره الخظرأ  أن ال رؾائؼ 5يدربة خظر  %  هم بلشع إي  بؾ د 5الس نؾلة 
% أن ال رررؾائؼ الساللرررة 95 رررة الساللرررة يادلرررة   رسرررا أيهرررا بلشرررع  رررع يفررر  الؾقرررو أيررر   ؾ رررد مدرررتؾى ث

   وفها  تظمع مؽ الس ا   اهه م هؾد م ا لة رن   لمؾ ؾه إلم فها السدتؾى مؽ ال  ة  يادلة

 ش لر وهى :وتتكهن مخ طر السراجع  من ث ث ع
السخرراط  الس سمررة : فررع مقلرراس لت ررد   الس ا رر  الاتسرراه ارردوث أخظرراء  ررع ادرراب ملرر ؽ أو  -1

يسملة ماللة مل شة أو بأك د مل ؽ وبىؾن فرهك اةخظراء  ؾف  رة والترع ب  ر  إلرم طنللرة الحدراب 
 أو اللسملة أو التأك د ومدى اداس ت  وقاام ت  ودر ة بل    لألخظاء  

:فع السخاط  الشاب ة يؽ  ذل يغا  ال قابة الداخملة  ع مش  ادوث أو اكتذاف مخاط  ال قابة  -2
 اةخظاء الهامة التع قد بؾ د  ع ر  د مل ؽ أو يسملة مل شة  
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مخررراط  االكتذررراف: فرررع السخررراط  الستس مرررة  رررع أن إ ررر اءات الس ا لرررة قرررد برررمدع برررالس ا   إلرررم  -3
ملر ؽ مرؽ اللسملرات  رع الؾقرو الرهع يجرؾن يتل ة ممدافا يد  و ؾد  ع أاد اةر دة أو  ع يؾع 

ال  فها الخظأ مؾ ؾدا أو يجؾن  ؾف  ا إ ا ا تس  م  أخظاء  ع أر ردة أخر ى أو يرؾع أخر  مرؽ 
 اللسملات 

وبؾ ررد ي قررة يجدرررلة ارر ؽ مخررراط  االكتذرراف وررر  مرررؽ السخرراط  الس سمرررة ومخرراط  ال قابرررة   
سخررراط  ال قاالرررة   رمسرررا ساد ملرررده مخررراط   ىمسرررا ايخفرررض ب رررد   الس ا ررر  لمسخررراط  الس سمرررة أو ال
 االكتذاف التع يجؾن الس ا   مدتلدا ل نؾلها   واللج   

 القدم األو  في ق  ستي االستقر ء
 يي ن ا ع م 

 أما  ا  ابة السشاسبة: )ر اء و   ي مة )
 االسؼ :                    )اختلارع(

 (الهعيف  الح لي : 1)
  عضى هُئخ رذرَش

  حضبثبد هراجع

  طبلت دراصبد علُب

 ( السؤهل العمسي :2)
  ثكبلىرَىس

  دثلىم دراصبد علُب

  هبجضزُر

    دكزىراٍ
 القدم الث ني الخ ص بق  س  االستقر ء األولى

 الح ل  العسمي 
ا ت إ أن يند ال اسؽ م ا   ادرابات بلاقرد مر  بر رة البح ر ة لمتر ه والشدرلج يمرم أداء خدمرة 

  وأن فرررهك الذررر رة ب رررؾ  اتدررر  ل ملام بهرررا  2022م ا لرررة ال رررؾائؼ الساللرررة لهرررهك الذررر رة يرررؽ يرررا  
اللرة مرؽ الساللة بالظ ث الت م دية  ع د اب  وس  ت محاسنلة ور لة   وب ؾ  أيزا بريرداد الت رار   الس

واق  فهك الد اب  والد  ت  ع يهاية الدشة الساللة   وقد بؾا ل الس ا   ال د د م  الس ا ر  الدرااه 
لههك الذ رة   وقد استفد  مش  يؽ يشر  السخ ون والسذاكل الستلم ة بردارة السخ ون ومدى  لاللة 
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اه أن يغرا  إدارة السخر ون يغؼ ال قابة الداخملة الخا ة بلشر  السخ ون  وقد أو رح الس ا ر  الدرا
يغرا   لرراه   ا رث  ؾ ررد أمشراء مخرراسن مررمفم ؽ وأمشراء يلسمررؾن يمرم متابلررة يسملرة الذررحؽ واالسررت   
بسشهم الدقة   رسا أن لرد هؼ الخنر ة والتردر ع الىرا ع الترع برمفمهؼ لمقلرا  اؾا برابهؼ يمرم أكسرل و ر    

شلة  ع مدتؾديات السخاسن والتع بدرايد يمرم كسا بؾ د اللد د مؽ الىام  ات وأ ه ة االستذلار اةم
الحرررد مرررؽ اررردوث يسملرررات سررر قة السخررراسن  رسرررا أو رررح الس ا ررر  الدرررااه أن يغرررؼ م ا برررة السخررر ون 
الداخملة رايو يمم در ة ياللة مؽ الفلاللة  ع اةيؾا  الداب ة   ا ث بلتسرد الذر رة يمرم اسرتخدا  

التىشؾلؾ لررة لحسايررة السخرر ون والسدررايدة يمررم كرر  مررؽ أسررمؾب اللررد ال رردوع ويغررؼ م ا بررة السخرر ون 
 بحد د السف ؾد والسؾعف ؽ الت   مؾثؾث اهؼ اله ؽ يد قؾا السخ ون 

 وفق ف لمسعمهم ا الد بق    أجب عمى األسئم  الت لي :

 العبارة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

فٍ راَك هل صزخطظ هضزىي خطر االكزشاب   -2

 الوخزوى:لحضبة 

 أ هررفعب  -2

 هٌخفضب   ة-2

 هزىصطب   ج-2

     

ثشاااابى هااااذي  جراءارااااك للزح اااا  هااااي حضاااابة  -5

 الوخزوى:

 أ صى  اعزوذ علً عٌُخ كجُرح-5

 ة صى  اعزوذ علً عٌُخ صغُرح-5

% هاااي 222صاااى  اعزواااذ علاااً عٌُاااخ هاااي  ج-5

 الوجزوع

     

ثشااابى رى ُاااذ  جراءاراااك للزح ااا  هاااي حضااابة  -2

 الوخزوى:

أ ااىم ثوع اان  جااراءاد الوراجعااخ  اارة  صااى  أ-2

 ًهبَخ الضٌخ

صى  أ اىم ثوع ان  جاراءاد الوراجعاخ علاً  ة-2

 هذار الضٌخ

 صى  أ ىم ثأداء  جراءاد هراجعخ فىرَخ ج-2

     

ثشااابى طجُعاااخ  جراءاراااك للزح ااا  هاااي حضااابة  -2

 الوخزوى :

صى  اعزوذ علً اإلجراءاد الزحلُلُخ أكثر هي  أ-2

 اخزجبراد الزفبصُل

صااى  اعزوااذ علااً اخزجاابراد الزفبصااُل أكثاار  ة-2

 هي اإلجراءاد الزحلُلُخ

صى  أودٌ اخزجبراد رفبصُل كبهلاخ ثواىرح  ج-2

 فىرَخ
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 القدم الث ني الخ ص بق  س  االستقر ء الث ني 
 الح ل  العسمي 

خدمة م ا لرة ا ت إ ان يند ال اسؽ م ا   ادابات بلاقد م  ب رة السشرؾرة لمت ه والشدلج يمم أداء 
  وأن فرررهك الذررر رة رايرررو ب رررؾ  اتدررر  ل ملام بهرررا الساللرررة  رررع 2022ال رررؾائؼ الساللرررة لهرررهك الذررر رة يرررؽ يرررا  

الدشؾات الداب ة بالظ ث الت م دية  ع د اب  وس  ت محاسنلة ور لة   إال أيها قامو  ع اللا  الحالع بفحح 
ل   وقد بؾا ل الس ا   ال د د مر  الس ا ر  الدرااه لهرهك وبد  ل ملام بها الساللة باستخدا  ب شلة سمدمة الىت

الذ رة   وقد استفد  مش  يؽ يشر  السخ ون والسذراكل الستلم رة برردارة السخر ون ومردى  لاللرة يغرؼ ال قابرة 
الداخملرة الخا رة بلشررر  السخر ون  وقررد أو رح الس ا رر  الدرااه أن يغررا  إدارة السخر ون يغررا   لراه   ا ررث 

سن مرمفم ؽ وأمشراء يلسمرؾن يمرم متابلرة يسملرة الذرحؽ واالسرت   بسشهرم الدقرة   رسرا أن لرد هؼ  ؾ د أمشاء مخا
الخن ة والتدر ع الىا ع التع بمفمهؼ لمقلا  اؾا بابهؼ يمم أكسل و ر    رسرا بؾ رد اللد رد مرؽ الىرام  ات وأ هر ة 

ملرات سر قة السخراسن  رسرا االستذلار اةمشلة  ع مدتؾديات السخاسن والترع بدرايد يمرم الحرد مرؽ اردوث يس
أو ررح الس ا رر  الدررااه أن يغررؼ م ا بررة السخرر ون الداخملررة رايررو يمررم در ررة ياللررة مررؽ الفلاللررة  ررع اةيررؾا  
الدراب ة   ا ررث بلتسررد الذرر رة يمررم اسررتخدا  ررر  مرؽ أسررمؾب اللررد ال رردوع ويغررؼ م ا بررة السخرر ون التىشؾلؾ لررة 

 والسؾعف ؽ الت   مؾثؾث اهؼ اله ؽ يد قؾا السخ ون لحساية السخ ون والسدايدة يمم بحد د السف ؾد 

 وفق ف لمسعمهم ا الد بق    أجب عمى األسئم  الت لي :

 العبارة
غير موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
فااٍ راَااك هاال صاازخطظ هضاازىي خطاار االكزشااب  لحضاابة  -2

 الوخزوى:

 أ هررفعب  -2

 هٌخفضب   ة-2

 هزىصطب   ج-2

     

 هذي  جراءارك للزح   هي حضبة الوخزوى: ثشبى -5

 أ صى  اعزوذ علً عٌُخ كجُرح-5

 ة صى  اعزوذ علً عٌُخ صغُرح-5

 % هي الوجزوع222صى  اعزوذ علً عٌُخ هي  ج-5

     

 ثشبى رى ُذ  جراءارك للزح   هي حضبة الوخزوى: -2

 صى  أ ىم ثوع ن  جراءاد الوراجعخ  رة ًهبَخ الضٌخ أ-2

 ثوع ن  جراءاد الوراجعخ علً هذار الضٌخصى  أ ىم  ة-2

 صى  أ ىم ثأداء  جراءاد هراجعخ فىرَخ ج-2

     

 ثشبى طجُعخ  جراءارك للزح   هي حضبة الوخزوى : -2

صى  اعزوذ علاً اإلجاراءاد الزحلُلُاخ أكثار هاي اخزجابراد  أ-2

 الزفبصُل

صاااااى  اعزواااااذ علاااااً اخزجااااابراد الزفبصاااااُل أكثااااار هاااااي  ة-2

 الزحلُلُخاإلجراءاد 

 صى  أودٌ اخزجبراد رفبصُل كبهلخ ثوىرح فىرَخ ج-2

     

  


