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 ممخص البحث
أثار اتتاراف تل ال اللرا باة بر ااوق الرعلىاة تماا  اودا الحيا  الله ا  اختبارر دراسة و  البحث استهدف

للراعااا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاارأ بركلاار ة إلااا أثاار ياال لاا  خ اارا لراعااا الحسااربرى 
يلحاادد   لهاالى البضعااةأ وللاا  لاا  خااضق  اللبمولاارى وع اادى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة تك ولو ىاار 

دراسااة  ير ااة وت ر  ىااةت وعااد توااال البحااثأ  اا  ياال التحم اال ا سرساا أ إلااا أ  اتتااراف تل اال اللرا بااة 
ستوا الخزر  ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى تما لتما بر اوق الرعلىة له تأث ر إ  ر   ولب وب 

اللتضا  لهرأ وأ  هلا التأث ر اك  ر   واللب وب  ختمف برختضف يل ل  خ را لراعا الحسربرى  تك ولو ىر 
اللبمولرى وع دى لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىةت يلر توامى الدراسة    يال التحم ال اكلار   إلاا أ  

تاأث رًا  وع ادى لادا اله ااة البرلاة لمرعرباة اللرلىاة  اؤثرا  يًض ل  خ را لراعاا الحساربرى  تك ولو ىار اللبمولارى
 ودا حيله الله   تما لساتوا الخزار اللاتضا  للااوق الرعلىاة  ا  ساىرة البضعاة تما  رً ولب وى إ  ر ىرً 

الراىسااىة لحاال الدراسااةأ وللاا  ت ااد لبرل تهلاار يلتن اار   رعاار    ت وأخ اارًا توااامى الدراسااةأ  اا  ياال تحم اال 
إختبارر   تارا  لا  (ي  ارا  در اة) الحسرساىة تحم ال إختبارر الفاروف  ا  يال  تارا  رةاتفالاا الحسرساىةأ إ

  تارا  ي  ارا  در اة تدت  الحسرسىة تحم ل  ترا  إلا أ  ىش ر لر الفروف    يل التحم ل ا سرس أ وهو
  .ا سرس  التحم ل
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Determinants of the Relationship between Audit Client’s 

Recognition of Digital Assets and Auditor's Judgment                                 

Quality on the Level of Inherent Risk of these Assets: 

An Experimental Study 

Abstract 

The purpose of this paper is to study and examine the impact of audit client's 
recognition of digital assets on the auditor's professional judgment quality on the 
level of inherent risk of these assets. In addition, the study investigated the impact 
of auditor experience in information technology and its registration with the 
Financial Regulatory Authority as moderating variables on the previous 
relationship, through a theoretical and experimental study.  

The study showed that under the fundamental analysis, the audit client's 
recognition of digital assets has a significant positive impact on the level of the 
inherent risk of these assets, and this significant positive impact varies according to 
the auditor's experience in information technology and its registration with the 
Financial Regulatory Authority. 

The results also showed that under the additional analysis, (a) auditor experience 
in information technology has a significant positive impact on the level of inherent 
risk of digital assets; (b) auditor registration with the Financial Regulatory 
Authority has also a significant positive impact on the level of inherent risk of 
digital assets. Finally, the study indicated that under the sensitivity analysis, the 
results largely agree with the results of the fundamental analysis. This indicates that 
the results of the sensitivity analysis largely support the results of the fundamental 
analysis. 

Keywords: Digital Assets; Cryptocurrency; Inherent Risk of Digital Assets; 
Auditor  Experience in Information Technology; Auditor Registr-
ation with the Financial Regulatory Authority. 
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 مقدمة البحث  -1
بأ ااه الخزاار  Inherent Risk الخطررر المررتالزم ISA No)1. 315معيررار المراجعررة الرردول    عرررف

ال اارت  تاا  عر مىااة رااا د حساارا لباا   أو  اااة لباارلضى لب  ااة لمتحر اافأ والاالا ىلياا  أ  ىيااو  تحر ااف 
 ااوهرا سااواو باااورا ل فااردا أو ت اادلر  اات   لبااه لاا  تحر فاارى أخاارا  ااا أرااادا حسااربرى أخاارا أو  اااة 

 ةتلبرلضى أخرا ولل   ا يل تد  و ود سىرسرى وا  راواى وآلىرى لمرعربة الداخمى

هاا  المنااة ا سرسااىة  اا  البد ااد لاا  التباارلضىأ والتاا    اارى  Digitalizationالرقمنررة وعااد أااابحى 
 التحرررول الرقمررر البد ااد لااا  ال واتاااد واللفااارهى   ااا  يااال تزاااور  لاااولل ا تلااارق اللبراااارت  فااا  يااال   ااااة 

Digital   Transformation   لاااا  ىبااااد ل ىاااار  عااااوا الشاااارية  اااا  ح اااا  لاااار تلتمكااااه لاااا  أاااااوق لردىااااة
Physical Assets   يرللبر   واآلالى واللبداىأ وا  لار أاابا البد اد لا  الشاريرى الك اراأ والتا  تلارر

أصرررول رقميرررة أتلرلهااار  ااادو  و اااود يىااار  لاااردب ح ى ااا  لهااارأ تبتلاااد بااااورا أسرساااىة تماااا لااار تلتمكاااه لااا  
Digital assets للررساااة ا تلااارق  ااا  أب ليااار ت  بماااا سااا  ل اللثااارق تااادار شااارية أو ااار تلي هااار لااا  

(Uber)2  اا  البد ااد لاا  دوق الباارل  لاا  خااضق تز  اال إلكترو اا  ىلثاال أك اار عىلااة  اا  أاااولهرأ ح ااث ال 
تلتما  حتاا الكىار  اللاردب وال وسارال ال  ال التا  تساتخد  ل  ال الريارات وتماا الار   لا  تاد  الاتض  تما  

لد هر أه  أاولهر تما اكزضةت وعاد أاابحى هالى  األصول الرقميةلردىة ي  راأ إال أ   الشريرى  اوق
 Pereira)الشريرى تح ل لا دًا ل  ا ر رح تما تي  شريرى ي را تلتم  أسزواًل ل  ا اوق اللردىة 

et al., 2022)ت 

حارى ي  ارا وها  (   رFacebookأ Uberالبارلل أ وشارية  Paypalوتح ل البد د ل  الشريرى )  ا  
أ ح ث أابحى هلى الشريرى أكثر ا تشررًا لا  تما  أصوليا رقميةال تلتم  أاواًل لردىة ي  راأ إ لر لبي  

ه  ا سر  لا ردا ح   اللبرلضى  ا   التحول الرقم الت  تبتلد تما ا اوق اللردىة   طت وتبت ر   اة 
 (تDiener & Špaček, 2021ا اوق الرعلىة )

ت وتختماااف ا ااااوق الرعلىاااة تااا  التحرررول الرقمررر أحاااد الليااارهر الهرلاااة لبلمىاااة  الرقميرررة األصرررولوتباااد 
ا اااوق اللردىااة  اا  أ هاار لترحااة ت اار شاابية اك تر ااىأ وىلياا  إسااتخدلهر تمااا أ هاااا الكل  ااوتر والهواتااف 

ملساتهم  تا  الليىة والسارترى الليىاةأ وا  هااا ا خارا لثال التمفات و ارى الليىاةت يلار أ اه ال  ات  تسامىلهر ل
زر ل الشح أ ولك  ت  زر ل تحل مهار وت ا مهار بباد أعال لا  دعى اة لا  د ا  ثل هار والحااوق تم هار  اورًات 

                                                 
 ت01/09/9190أ وىسرب هلا اللبىرر اتتبررًا ل  9109( اللبدق    تر  ISA No. 315لبىرر اللرا بة الدول  ) 1
تبااد هاالى الشاارية أحااد ا لثمااة البلمىااة تمااا أهلىااة اسااتخدا  ا اااوق الرعلىااةأ  هاا  شاارية تك ولو ىااة ألر يىااة لتبااددا ال  سااىرى تمااا شاابية  2

 ت 9119اك تر ىأ ل رهر    لد  ة سر   را سىسيو  والىة يرلىفور ىر    الوالىرى اللتحدا ا لر يىةأ وت  إ شرؤهر تر  



 ...............محددات العالقة بين اعتراف عميل المراجعة باالصول الرقمية         أسامة جمدي فؤاد حممـد أبو العالد/      
 

  
 

 
 

  4  

 

العمالت المشفرة و  رًو تما لر س لأ تبد ا اوق الرعلىة أاواًل   ر لملوسةأ وتأخل أشيراًل لختمفة لثال 
Cryptocurrencies،  ولمفرى رعلىة باىنةPDF أ ولمفارىVedio أ ولمفارى الباروف الت دىلىاة لثال
Word, PowerPoint أ ولمفرى اوتىةأ ولمفرى الاور و  رهر ل  ا شيرق(Mohammed, 2021)ت 

  ت  ح ث ال  دب لمتبردق أكثر أشيرق ا اوق الرعلىة ش وتًرأ  ه  وس مة العمالت الرقمية المشفرةوتبد 
  وتر  اللشفرا والبلضى  Virtual Currenciesاال ترالىة  البلضى وتبد و  مهر إلكترو ىًرت ال ىلة تخا  

 بزرعرى لثل الشرابة الل ت رى ل  الرعلىةأ أىلًرأ البد د البلضى تشلل وىلي  أ  الرعلىةت البلضى ل 
هالى  وتشتر  االاتلر ت لبزرعة ال  دىة واللير آى الز را أ شريرى لير آى و  رط وبزرعرى الخا أ الهداىرأ
 لشاراو السام  اساتخدالهر وىليا  الح ى ا أ البارل   ا  عىلاة لهار أ  ح اث لا  للرثماة سالة  ا  الوسارال

 (تGrant, 2018والخدلرى )

 التباردق والشاراو وتلمىارى ال ىا  تلمىارى  لى  كتلر  اإلنترنت شبكة المشفرة الرقمية العمالت وتستخد 
 BlockChainالكتل  سمسمةبرسا   تبرف ال ىة سمسمة    اللبرلضى  لى  وتخا   تس  ل ا خراأو ت 

(Woo et al., 2013ت) و راهر الس ضى تخا    تىا رعل  د تر أسترل ت  تبررا ه  الكتل وسمسة    
تكارل ف البلمىارىت وله ىاًرأ  ت م ال  ا  الث اةأ واللسارهلة تماا إلافرو الكتال سمساة تك ولو ىار وتسارتد يتالت

 Managementزرللااااار تااااا  اكتتاااااراف بر ااااااوق الرعلىاااااة لحرسااااا ىًر   ااااات  التح ااااال لااااا  تأك اااااداى اكدارا 

Assertions ( بشأ هر    سىرة لرا بة ال واا  اللرلىة ييلCAANZ, 2017)3ت 

بشااأ   جرردللو ااود  قضررايا المحاسرربة الماليررةوتبت اار اللحرساابة تاا  ا اااوق الرعلىااة علااىة لمحااة لاا  
أىلااًر    اتتااراف  قضررية مينيررةلتزمباارى االتتااراف  هاار وعىرسااهر وترلااهر واك ااارح ت هاارت يلاار تلثاال 

يوجب عمى مراقرب الحسرابات مراعراة أذرر علرك عمرى عمميرة المراجعرة الخارجيرة ل شأا تل ل اللرا بة  هر 
 تخزاىط لارورًا بلرحماة تكم افأال ع اوق بلرحماة ت دأ لتبرعبةأ لراحل أر   ل  تتكو   كخدمة مينية متكاممة

الت ر ار  وتارف وا تاداد ال تارا   ماورا بلرحماة وت تها  اللرا باةأ إ اراواى ت ف ال لرحماة ثا  اللرا باةأ أتلارق
(Arens et al., 2017ت) 

لمراقرررب  4وفيمرررا يتعمررر  برررفذر اعترررراف عميرررل المراجعرررة باألصرررول الرقميرررة عمرررى جرررودة الحكرررم المينررر 
 ,e.g., EY, 2019; Deloitte)أ   د أشرر ببف الدراسرى الحسابات عمى مستوى الخطر المتالزم ليا

2020; Vincent & Wilkins, 2020; AICPA, 2021; Harrast et al. 2021)  إلاا اخاتضف

                                                 
3 Chartered Accountants of Australia and New Zealand 
أ لا  ل زمال أ   اودا correctnessوساضلة الحيا    Accuracy اداًل لا  دعاة الحيا   Qualityىستخد  البرحاث لفاج  اودا الحيا  الله ا   4

 الحي  أشلل وتاا لبرشرا    دت   ودا اللرا بةت
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تااراف  ااودا الحياا  الله اا  للراعااا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  للاااوق الرعلىااة باارختضف ات
تل ل اللرا بة  هلى ا اوقأ وأ  اتتراف تل ل اللرا بة بر اوق الرعلىة له تأث ر إ  ر   ولب وب تما 

  ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى تما لستوا الخزر اللتضا  لهرت 

 & e.g., Brender et al. 2018; Dyball) ومن ناحية أخرى أشرار العديرد مرن الدراسرات السرابقة
Seethamraju, 2021; Maffei et al. 2021)   اختالف جودة الحكم المين  لمراقرب الحسرابات إلاا

ت إل اتف اى الدراسارى عمى مستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية باختالف خبرتو بتكنولوجيرا المعمومرات
 ىاار اللبمولاارى تمااا لخ اارا لراعااا الحسااربرى  تك ولو  والمعنررو   اإليجرراب ساارلفة الاالير أتااضى بشااأ  التااأث ر 

 اااودا حيلاااه الله ااا  تماااا لساااتوا الخزااار اللاااتضا  للااااوق الرعلىاااةأ  ت  اااة ال بيااار  تمااا  الخ ااارا تماااا 
االرت اارو برللسااتوا اللاادر  ل ااودا اللرا بااةأ لاا  خااضق ا ااردا يفااروا و برلىااة أداو تلمىااة اللرا بااةأ ولاا  ثاا  

اراأ  لاًض تاا  اللساارهلة  ا  تد ىااة اللسااتوا ا اردا عاادرتهر تمااا الحاد لاا  للررساارى السامو  اال تهااراب لاا د
الفبم  لخزر اللبمولرىأ ودت  االست رار اللرل  لمشريةأ وتد ىة لستوا تد  تلرثل اللبمولارىأ والحاد لا  
تفااارع  لشااايمت  التخمخااال ا خضعااا  واالختىااارر البيسااا أ وهاااو لااار  ااا بي  برلتببىاااة تماااا ا اااردا  اااودا الحيااا  

  د لستوا الخزر اللتضا  للاوق الرعلىةتالله   للراعا الحسربرى    تحد

ع اد  تحميرل متطمبراتأ  ان  وأخيرًا، فيما يتعم  بقيد مراقرب  الحسابات لدى الييئة العامة لمرقابرة الماليرة
لراعااا   الحسااربرى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة لااه داللااة له ىااةأ وأ  هاالى اللتزمباارى تسااتو ا تمااا 

      اا  ال  ااد بساا ل لراع اا  الحسااربرى لاادا اله اااة لاارورا تااوا ر التأه اال الله اا  لراعااا   الحسااربرى الاارا 
اللضااا  والخ ااارا وال اادرا واللااضوا الله ىااةأ بركلاار ة إلااا تااوا ر  ياا  رعربااة ال اااودا ولاارورا اكشااراف تم هاار 

   ارا البرحاث أ  (ت وبرلتارل٦١٠٢ولترببتهر والتفتىش تم هر واالهتلر  ب واتد آداا وسمو  الله اة )ا تاو أ 
ع د لراعا الحسربرى لدا اله ااة البرلاة لمرعرباة اللرلىاةأ بلار  تزمباه هالا ال  اد لا  شاروطأ ساىيو  لاه تاأث ر 
تمااا  ااودا أحيرلااه الله  اااةأ ولاا  ثاا  التااأث ر تمااا البضعااة  اا   اتتااراف ل شااأا تل اال اللرا بااة بر اااوق 

 توا الخزر اللتضا  للاوق الرعلىةتالرعلىة و ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى تما لس

 مشكمة البحث  -2
 وعمميرًا: ىرل يرالذر نظريراً  التاليرة، التسراالتت اإلجابرة عمرى كيفيرة فر  البحرث مشركمة عن يمكن التعبير

اتتراف تل ل اللرا بة بر اوق الرعلىة لب وىًر تماا  اودا الحيا  الله ا  للراعاا الحساربرى تماا لساتوا 
 نختضف يل ل  خ را لراعا الحسربرى  تك ولو ىر  وىل يختمف علك التفذير المعنو  الخزر اللتضا  لهر؟أ 

 وأخيررًا ذعا كانرتاللبمولرى وع دى لدا اله اة البرلاة لمرعرباة اللرلىاةأ يلتن ار   ليبادل   تماا هالى البضعاة؟أ 
رعلىاة لب وىاًر تماا اتتراف تل ل اللرا بة بر اوق ال تاليد تفذيرالدراسرى السرب ةأ وت ررا ببف الدوقأ 
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تماا هالى  تجريبية فيل توجد أدلة ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى تما لستوا الخزر اللتضا  لهرأ 
ن وجدتالبضعة      اة الللررسة الله ىة اللار ة؟    لر ه  دالالتهر الله ىة؟ت    وا 

 ىدف البحث -3
أثار اتتاراف تل ال اللرا باة بر ااوق الرعلىاة  يتمذل اليدف الرئيس  ليعا البحرث فر  دراسرة واختبرار

تمااا  ااودا الحياا  الله اا  للراعااا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاارت ىلاارف إلااا للاا  اختبااررى 
 ثر يل ل  خ را لراعا الحسربرى  تك ولو ىر اللبمولرى وع دى لدا اله اة البرلة لمرعرباة اللرلىاة يلحادد   

 لهلى البضعةت 

 فع البحثأىمية ودوا -4
   اللرا بةأ ل  خضق دتا   فجوة التوقعاتىس ر    ات رى تل  ل يكتسب البحث أىمية عممية لكونو 

كمررا يضرريف ىررعا ت مسررتوى الخطررر المررتالزم لألصررول الرقميررةعاادرا لراعااا الحسااربرى الله ىااة تماا  ت ااد ر 
  زر ل البحث  ا  تلا  ل لمدراسرى اللتبم ة بلرا بة ا اوق الرعلىة وتحس    ودا اللرا بةأ ت البحث

الف وا اللترتبة تما تد  إتزرو االهتلر  الكر      الدراسرى السرب ة  ثر يال لا  خ ارا لراعاا الحساربرى 
 تك ولو ىااار اللبمولااارى وع ااادى لااادا اله ااااة البرلاااة لمرعرباااة اللرلىاااة تماااا البضعاااة  ااا   اتتاااراف ل شاااأا تل ااال 

لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاارأ بلاار  خااد  إتااداد عااواا  لرلىااة اللرا بااة بر اااوق الرعلىااة وحيلااه الله اا  تمااا 
هلا البحث أىلًرأ    يو ه ىلثل إلر ة إلا الفير اللحرس   بافة ترلة و ا كما تظير أىمية اردعةت  

 لار بافة خراةت 

إلا اختبرر  روله لا  خاضق دراساة ت ر  ىاة ل دا ىاةأ ىليا  أ   وتكمن أىمية البحث العممية ف  سعيو
بجرودة أحكامرو المينيرة بصرفة  ترا  تسره  إ  ربًر  ا  تحسا   عادرا لراعاا الحساربرى تما  االرت ارو تال ل

وبالترال  زيرادة قدرترو عمرى  عامة، وعم  تقديره لمستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية بصرفة خاصرة،
لاا للا  اختباررى ىلارف إذقناع المجتمع بالوذوق بمينة المراجعة، والحد من مخراطر الردعاو  القضرائية. 

 ثر يل ل  خ را لراعا الحسربرى  تك ولو ىر اللبمولرى وع دى لدا اله اة البرلة لمرعرباة اللرلىاة يلتن ار   
وىو مجال بحذ  يعان  من ندرة نسربية فر  ليبدل   تما هلى البضعة      اة الللررسة الله ىة اللار ةأ 

 مصر.

يضراف ذلرى علرك  ا  هالا الل ارقت  التجريبيرة البحاوث دراإال أ  أهلهار  اورغرم كذررة دوافرع ىرعا البحرث 
 ا    ااة الللررساة  تدلاه لا  الدراساة لحال ااحة البضعاة لادا تماا تلما  محاولرة الباحرث ذيجراد دليرل

لتكرلمةت وأخ رًا ىحروق البرحث لسر را ات رى البحوث ا    ىاةأ  جيةھذتباع من خالل منالله ىة اللار ةأ 
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لر   ويلا تحم ل الحسرسىةأ  لمتغمرب عمرى نقرص يكراد يكرون متكرررًا لاى الامةأ  ن راو تحم ل أسرس  وا 
 ف  كذير من البحوث المصرية ف  ىعا الشفن.

 حدود البحث -5
 :تتضمن حدود البحث كاًل مما يم 

 الحدود المكانية 5-1
ى تااار البحااث تمااا دراسااة واختباارر أثاار اتتااراف تل اال اللرا بااة بر اااوق الرعلىااة تمااا  ااودا الحياا   

الله   للراعا الحساربرى تماا لساتوا الخزار اللاتضا  لهارت ىلارف إلاا للا أ اختباررى  ثار يال لا  خ ارا 
هالى  ددين مرن محردداتكمحرلراعا الحسربرى  تك ولو ىر اللبمولرى وع دى لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىة 

بمحررررافظت  القرررراىرة البضعااااة وللاااا  لب  ااااة لاااا  لراع اااا  الحسااااربرى بليرتااااا اللحرساااابة واللرا بااااة الخراااااة 
تماااا لراع ااا  الحساااربرى بليرتاااا  وبالترررال  يخررررج عرررن نطررراق البحرررث اختبرررار تمرررك العالقرررةت واإلسررركندرية

 خرى.بباق  محافظات جميورية مصر العربية األاللحرسبة واللرا بة الخراة 

 الحدود الموضوعية أو الفنية  5-2
أ دو  العمرررالت الرقميرررة المشرررفرةى تاااار البحاااث تماااا لرا باااة  اااو  لبااا   لااا  ا ااااوق الرعلىاااةأ وهااا  

يلاار ت تاار الب  ااة التاا  ساات را تم هاار الدراسااة الت ر  ىااة تمااا  ألنررواع األصررول الرقميررة األخرررى.التبارف 
وبالتررال  يخرررج عررن نطرراق البحررث اختبررار تمررك أ الخاصررة بمكاتررب المحاسرربة والمراجعررة لراع ا  الحسااربرى

 اان  عر مىااة  تاارا  البحااث لمتبلااى  بالجيرراز المركررز  لممحاسرربات. وأخيرررًا، تمااا لراع اا  الحسااربرى  العالقررة
 لشروزة بلوابط تحد د ل تل  وت  ة الدراسةت

ولتحقي  ىدف البحث ومعالجة مشكمتو ف  ضوء ىرعه الحردود سريتم تقسريم مرا تبقرى منرو عمرى النحرو 
(  تاارا  اختباارر 8( ل ه ىااة البحااثأ و)7( تحم اال الدراساارى الساارب ة واشاات رة  ااروف البحااثأ و)6)التررال : 

تواىرى  (09(  ترا  البحثأ و)00( تحم ل الحسرسىةأ و)01( التحم ل اكلر  أ و)9 روف البحثأ و)
 ( الدراسرى اللست  مىة الل ترحةت01البحثأ و)

 تحميل الدراسات السابقة واشتقاق فروض البحث -6
االتتاراف س ت روق البرحث  ا  هالى ال ااىاة ال وا اا الترلىاةي تحم ال البضعاة  ا   تحقيقًا ليدف البحث، 

أ واشااات رة اللاااتضا  لهااار بر ااااوق الرعلىاااة و اااودا الحيااا  الله ااا  للراعاااا الحساااربرى تماااا لساااتوا الخزااار
أ وتحم اال أثاار خ اارا لراعااا الحسااربرى  تك ولو ىاار اللبمولاارى تمااا البضعااة  اا   (H1  الفاارف ا وق لمبحااث

واشاات رة الفاارف الثاار    أاتتااراف تل مااه بر اااوق الرعلىااة و ااودا حيلااه تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاار
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أ وأىلًر تحم ل أثار ع اد لراعاا الحساربرى لادا اله ااة البرلاة لمرعرباة اللرلىاة تماا البضعاة  ا   (H2 لمبحث 
واشاات رة الفاارف الثرلااث  اتتااراف تل مااه بر اااوق الرعلىااة و ااودا حيلااه تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاارأ

 أ  ولل  تما ال حو الترل :(H3 لمبحث 

رقميرررة وجرررودة الحكرررم المينررر  لمراقرررب تحميرررل العالقرررة برررين اتعترررراف باألصرررول ال 6-1
 (H1الحسابات عمى مستوى الخطر المتالزم ليا واشتقاق الفرض األول لمبحث  

هااو يىاار  رعلاا  للمااو  لفاارد أو ل شااأات  توجررد العديررد مررن التعريفررات لألصررول الرقميررة، فاألصررل الرقمرر 
أ أب لى  أصوًت غير ممموسةوىشلل الاور الرعلىة ول رز  الف د و وا  ر   و  رهرت وتبد هلى ا اوق 

لهاار و ااود لااردبت يلاار ىلياا  تبر فهاار تمااا أ هاار لمفاارى  اات  إ شاارؤهر إلكترو ىااًرأ و اات  حفيهاار ي ىر اارى تمااا 
 (تBrunner, 2016لحر  تخا   رعل  أو  هرا يل  وتر )

هاو أب لحتاوا لو اود  ا  ال ىر ارى  األصرل الرقمر إلاا أ   Massiminio et al. (2018)وعاد أشارر 
الث راىااة التاا  تكااو  عرالااة  االاتهر وعر مااة لم ىاار  وىلياا  اسااتخدالهرت  ب اادلر يهاار اللااازما  اا  ل تاااف 

والاااور والاااوى والوثاارالت تبااررا تاا  ت رااار لثاال ل اارز  الف ااد و  األصررول الرقميررةالتسااب  ىرىأ ير ااى 
( ىليا  لمل شاأا الاتحي  Binary) ذنرائ هاو أب شا و لو اود  ا  شايل  فاألصل الرقمر ول   رحىة أخراأ 

  ىهأ وىيو  لارحًر لهر برستخدالهأ و توع  أ  ىح ل لهر ل ر   إعتاردىة لست  مىةت

و ر عىلاااة لمل شاااأا أو أب لحتاااوا باااأب ت سااا ل  ااات  تخا  اااه رعلىاااًرأ و ااا األصرررل الرقمررر وىليااا  أ  ىياااو  
لملستخد  أو اللستهم أ وهلا اللمف الرعل  ىلي  اتتبررى ل  ا ااوق ت ادلر ىحتاوب تماا لبمولارى ىليا  
استخدالهر خررل اللمفأ وتكو  هلى اللبمولرى لاى عىلة ولف دا وعر ماة لضساتخدا  والوااوق إل هار بساهولة 

(Carr, 2021ت) 

تباررا تا  سا ل إلكترو ا  تلمكاه الل شاأات إل  األصرول الرقميرةإلاا أ   He et al. (2021)وعاد أشارر 
 تلل  أب حسرا أو لماف رعلا   تاىا لمل شاأا ااضحىة الوااوق إلىاهأ لثال ال ر اد اكلكترو ا  والخادلرى 
اللار ىة ت ر اك تر ىأ وحسربرى التواال اال تلرت أ وأب لحتوا ىليا  ال ىار  باه ت ار شابية اك تر اى 

 .ما  هرا الكل  وترأو تما الهرتف أو ت

( إلاا و اود سااب  9199أشارر ت اد الاارحل  )   اادوفيمرا يتعمر  بالخصررائص الرئيسرية لألصررول الرقميرة، 
  هاار تكااو   اا  شاايل   اار  مرروارد اقتصررادية غيررر ماديررة( 0خااارات تتل ااا  هاار هاالى ا اااوق بأ هاار: )

د( وهاا  المنااة اللفهولااة ح ااث تبتلااد تمااا ال ياار  الرعلاا  )ااافرأ واحاا تحمررل صررفة الرقميررة( 9لملااو أ و)
تحقرر  منررافع مسررتقبمية ( 1أ و)قابمررة لمقيرراس( 4أ و)يمكررن لممنشررفة الررتحكم فيررو( 1لمحرسااا اآللاا أ و)
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ح اث   اا أ   ات   قابمرة لمترداول الرقمر ( 7لا  اافتهر الرعلىاةأ و)يمكن التعررف عمييرا ( 6أ و)لممنشفة
 تداولهر ت ر وسرال االتارق الحد ثة اللختمفةت

مروارد ذقتصرادية غيرر ماديرة  اھبرفن األصرول الرقميرة تعريرف يمكرن أنرو ذلرى سب  مما ثالباح ويخمص
(، حيرث تعتمرد عمرى النظرام الرقمر   صرفر، واحرد(، وىر  المغرة Binaryورقمية توجرد فر  شركل ذنرائ   

المفيومة لمحاسرب اللر ، وممموكرة لممنشرفة، وقابمرة لمقيراس، وتحقر  منرافع مسرتقبمية لممنشرفة، ولريس 
 عمر ذنتاج  محدد، ويتم نقميا وتخزينيا عبر األجيزة اإللكترونية والشبكة العنكبوتية.ليا 

ىليا  ت ساى  تما  ا ااوق إلاا خلساة أ اوا  راىساىة تتلثال  اا :   ن اهوبالنسربة ألنرواع األصرول الرقميرة، 
ح ااث  وهاا  أكثاار أ ااوا  ا اااوق الرعلىااة شاا وتًر وا تشااررًاأ Cryptocurrencies( العمررالت المشررفرة 1 

 اتتلارداً  اك تر اى زر ل ت أ ولاللة لمبلل يوس مة لمتبردق cryptographyتبتلد تما تلمىة التشف ر 
( العمرررالت المسرررتقرة 2و لثااال تلماااة ال  تكاااو  أ الكتااال  سضسااال التشاااف ر وتك ولو ىااار ت  ىاااة لااا  يااال تماااا

Stablecoin  وهاا  أاااوق رعلىااة تحااروق تث  ااى ت مبرتهاار لاا  خااضق ر ااط  فسااهر تااردًا بأااال لساات ر لثاال
( 3و الدوالر ا لر ي  أو الالهات و  الا هالا ال او  لا  ا ااوق الرعلىاة اللساتثلر   لت   ا  اللخارزرأ 

وهاا  الرلاااوا التااا  تااا  تاااالىلهر يأحاااد أشااايرق ال  اااود  E-Money Tokensرمررروز النقرررود اإللكترونيرررة 
 Security( رمررروز األمررران4و كترو ىاااةأ و ااات  إاااادارهر بنااارف إ اااراو لبااارلضى الاااد   اكلكترو ااا أ اكل

Tokens  وهااا  الرلاااوا التااا  تشااابه ا دواى الت م دىاااة لثااال ا ساااه  والسااا داى و ااات  إاااادارهر تااا  زر ااال
وهااا  الرلاااوا الرعلىاااة التااا  تي اااد  خدلاااة وعىلاااة  Utility Tokens( رمررروز الخدمرررة 5و سضسااال الكتااالأ 

 (تDeloitte, 2020لملستثلر   )

 .Massimino et alأ   اد أشارر بفوجو اإلختالف بين األصول الرقميرة واألصرول الماديرةو ىلر  تبمل 
إلا أ  ا اوق الرعلىة تختمف ت  ا ااوق اللردىاة  ا  البد اد لا  ا لاورت  بماا سا  ل اللثارق  (2018)

ا اوق الرعلىة لااىر تشن مىة لثل تلمىرى ال سخ والت  ه    ار لو اودا  ا  يال ا ااوق اللردىاةأ تو ر 
وتلمىاارى ال  اال الفااوربأ وواااوق البد ااد لاا  اللسااتخدل   لهاار  اا  وعااى واحااد بشاايل   اار لحاادودت وتلولااًر 

 ( الترل :0)ىلي  تولىا أه  االختض رى     يل ل  ا اوق الرعلىة وا اوق اللردىة برل دوق رع  
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 : اإلختالفات بين األصول الرقمية واألصول المادية1جدول 
 األصىل انًبدَت األصىل انشقًُت أعبط انًقبسَت

 مجٞشح ظئٞيخ انخهف وحكبنُف انصُبَت

 ٍحذٗدح غٞش ٍحذٗدح فخشة انخخضٍَ

 مجٞشح ظئٞيخ انًىاسد انًطهىبت إلعبدة اَخبجهب

 ٗقتبً مجٞشاً ٍؤجيخ ٗتأخز  ف٘سٛ وقج انُقم

 ال ّعٌ انىصىل عٍ بعذ

 ٍْخفعخ عبىٞخ كثبفت انًعهىيبث

 عذد قيٞو ٍِ اىَغتخذٍِٞ عذد مجٞش ٍِ اىَغتخذٍِٞ عذد انًغخخذيٍُ نهب فٍ وقج وادذ

 ٍْخفط عبىٜ انخهذَذ االعخشاحُجٍ نهخىصَع غُش انًصشح به

 (Massimino et al., 2018)اللادر: 

( 1تفخرع أشركاًت متعرددة تتمذرل فر  كرل مرن:   األصرول الرقميرة أن ذلرى سرب  ممرا الباحرث ويخمرص
( رمروز 4( رمروز النقرود اإللكترونيرة، و 3( العمالت الرقمية المستقرة، و 2العمالت الرقمية المشفرة، و 

( رمرروز الخدمررة. وتختمررف ىررعه األصررول عررن األصررول الماديررة مررن حيررث تمفيررا وتكرراليف 5األمرران، و 
ينيررا، والمرروارد المطموبررة إلعررادة ذنتاجيررا، ووقررت نقميررا، والوصررول ذلييررا عررن بعررد، صرريانتيا، وفترررة تخز 

 وكذافة المعمومات لدييا، وعدد المستخدمين ليا ف  وقت واحد.

أ  ه  شيل ل  أشيرق وفيما يتعم  بمفيوم العمالت الرقمية المشفرة كفحد أىم أنواع األصول الرقمية
 لرياب  أو     حيولة أب تدتلهر الرعلىة اللشفرا بأب تلمة لردىةأ والالتبردق الرعل أ وال ترتبط البلضى 

 واللثارق ا خارات ل ر ل البلاضى تبردلهر  ت  لر  رلبرً  لل  ول  أسرسىةأ سمبة أو أال أو عر و   يىر  أو
 تلاضى تا  تباررا (ت وها Venter, 2016) البيتكروين تلماة هو اللشفرا الرعلىة لمبلضى ش وترً  ا كثر

 ت  ىارى وبرساتخدا  لب  اة Mathematical Algorithm رياضرية وخوارزميرات برمجيرات خاضق لا  ت شاأ
 سمسامة ت  ىاة تستخد  ح ث ولستح مةأ لب دا تلمىة تلمىة اختراعهر والتضتا  هر ل  ت بل ترللىة تشف ر

 الرعلىاة البلاضى برساتخدا  تات  التا  والااف رى اللبارلضى  لىا  سا ضى حفاج تبلال تماا الكتال والتا 
 (تPricewaterhouse, 2016اللشفرا )

 ( بأ هر تلمة رعلىة ا ترالىة )لى  لهر يىر  لردب لملو (  ت  إ تر هر9107ت د البا ا )كما عرفيا 
رسالىة  إدارا أب أو لريااب    ا   ر اا لا    هار الاتحي  أو لمساىزرا تخلا  وال  واسازة  ارال  حرساو ىة

 وتم ا تلضى أخراأ إلا تحو مهر أو الشراو وال ى  تلمىرى    اك تر ى زر ل ت  استخدالهر و ت  دولىةأ
 تباد أااًض رعلىارً  المشرفرة العممة إلا أ  Retief (2018)كما أشار   هرت  اللتبرلم   لدا اختىرر رً  ع والً 
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  ا  والاتحي اللبارلضىأ  لتاأل   )اللريااب  تحيا (التشاف ر  لمتباردق ح اث ىساتخد  يوساىط لمبلال لااللرً 
 ا اوقت   ل ل  والتح ل إلر ىة وحداى إ شرو

( إلااا و ااود أر اا  خااارات 9109أشاارر ت ااد التااواا )وبشررفن خصررائص العمررالت الرقميررة المشررفرة، 
 يرتم ذنتاجيرا لملاو ( لاردب يىار  لهار )لاى  رقميرة افتراضرية عممرة( 0تتل اا  هار هالى البلاضى بأ هار: )

 فييرا الرتحكم أو لمسريطرة تخضرع ت( 1أ و)ليا عمر ذنتراج  محرددليس ( 9أ و)بواسطة برامج حاسوبية
 اتتلارداً  اك تر اى زر ال تا  لمتبرادل كوسري  تستخدم( 4أ و)المركز   البنك مذل رسمية سمطة جانب من

 الكتلت سضسل التشف ر وتك ولو ىر ت  ىة ل  يل تما

العمرالت الرقميرة المشرفرة ىر  عممرة رقميرة افتراضرية لريس ليرا  أن ذلرى سرب  ممرا الباحرث ويخمرص
محرردد، وت ذنترراج  كيرران مرراد  مممرروس، يررتم ذنتاجيررا بواسررطة برررامج الحاسررب اللرر ، ولرريس ليررا عمررر 
 لمتبرادل كوسري  تخضع لمسيطرة أو التحكم فييا من جانب سمطة رسرمية مذرل البنرك المركرز ، وتسرتخدم

 سرجالت حفر  تعمرل عمرى الكتل التر  التشفير، وسالسل تقنية من كل مىع اعتماداً  اإلنترنت طري  عن
 المشفرة عبر دفتر األستاع الرقم . الرقمية العمالت باستخدام تتم الت  والصفقات المعامالت جميع

ال  و اد لبىارر لحرسا   أ وفيما يتعم  براتعتراف والقيراس واإلفصراح عرن األصرول الرقميرة والمشرفرة
 اللبىارر أ  الدولىة لمت ر ر اللرل  خرت برللحرسبة تا  ا ااوق الرعلىاة واللشافراأ إال لحدد    اللبر  ر

 معيرار غيراب حالرة فر  لممعرامالت المعالجرة المحاسربية شاروط  ولاا( IAS 8الادول  ) اللحرسا  
تاد   حرلاة  اا أ اه ( إلاا01رعا  ) الف ارا  ا  هالا اللبىارر أشارر اللبارلضىت   اد تما  بشاأ  دولر  محاسب 

 اكدارا ىياو  تماا آخار يارف أو حادث أو لبرلماة تماا لحادد بشيل تز ى ه ىلي  تفس ر أو لبىرر و ود
 برحتىر رى امة بأ هر: )أ( لاى تتس  لبمولرى إلا تؤدا لحرس ىة سىرسة وتز  ل لول  تراى لر تتخل أ 

 ال اواا  ت بال أ هار ح اث تم هر اكعتاردىةأ و)ا( ىلي  االتتلرد ال راراى كتخرل اللرلىة ال واا  لستخدلا
( 9لمل شاأاأ و) ال  دىاة والتاد  رى اللارلا وا داو اللرياا اللارلا تا   هار لوثاوة   در اة ( تب ار0اللرلىاة: )

 ل ارد ولاى  اللبارلضى هالى وز ىباة ا خارا  والياروف لملبارلضى وا حاداث االعتااردب ال اوهر تبيا 
 الهرلةت  وا  هر ير ة  ا ( ليتلمة1والحلرأ و) برلحىزة ( تتس 4( لحر دىأ و)1ال ر و اأ و) الشيل

 لادا إلا االتتبرر بب   وال ير اكدارا برلر و  ت و  أ ه ( إلا00رع  ) الف را   ( IAS 8) أشرر يلر
رشارداى تماا الترلىاة اللااردر إ زبارة  لا  تتبرلال التاا والتفسا راى اللبار  ر الترت اا: )أ( شاروط وا 

 وااللتاالارى للااوق ال ىار  ولفارهى  االتتاراف وأسا  اامةأ و)ا( التبر فارى ولاى لشر هة لولوترى
 اللرلىةت ال واا  وترف إتداد إزرر  ا يلر ورد واللارو رى واال راداى
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  اا الل ا   برلشايل لحيلهار تز  ال اكدارا ت اد أ اه ( إلاا09رعا  ) الف ارا  فا  اللبىارر  ا  أشارر يلار
  ولا  الل وزاة ا خارا  ال هارى تا  اكااداراى الااردرا أحدث ترا   أ  ل دارا (   وا01الف را رع  )

 تاد  حادود  اا اللحرسا ىة اللبار  ر وولا  لتزاو ر ولفرهىلاًر للرثماة إزارراً  ت اته  والتاا لحرسا ىة لبار  ر
 (ت00 ا الف را ) الواردا اللاردر ل  التبررف

األساسية لألصول غير الممموسة ولكنيا ويرى الباحث أن األصول الرقمية والمشفرة تعد أحد األنواع 
الخاارت بر اااوق   ااار  (IAS 38وبرلتاارل    ز اال تم هاار اللبىاارر اللحرساا   الاادول  ) فرر  شرركل رقمرر .

 لاه ولاى  تحد دى ىلي    دىة   ر ز ىبة لا أال أ هتما  اللملو    ر ا ال اللملوسةأ واللب ىبرف
 تماا أ اه برلب اار ل تتاراف  تزماا  ن اه اللملاو    ار للاال هالا التبر اف لاوو لاردات و ا  و اود
( عاربًض لم ىار  9  دىاةأ و)   ار ز ىباة لا أااضً  ىياو   ( أ 0الترلىاة: ) الشاروط تاوا ر لملاو    ار أاال

 ( إلا4رع  ) الف را (   18رع  ) الدول  اللحرس   اللبىرر أشرر لردات وعد و ود له ( لى 1والتحد دأ و)
اللتبم اة بارلتحي   اا تلال آلاه لب  اة والتاا ال ىليا  ال ىار  ببلمىاة التشان ل  ادو هرأ  برمجيات الكمبيوترأ  

وعندما ت يتم اعتبار برمجيات الكمبيروتر  ت  اتتبررهر  اوًا ليلًض لهلى اآللة و ت  لبرل تهر يأاوق ثر تاةت 
  ا  الشاروط هالى  رتاوا لادا بشاأ  التسارؤق  ثاور وه اركفصرول غيرر ممموسرة.  ات  لبرل تهار  جزءًا مكمالً 

 لملو ت   ر يأال ل تتراف  هر ا اوق الرعلىة واللشفرا

 وىليا  أااوالً  تباد ة والمشرفرةذلرى أن األصرول الرقمير Pricewaterhouse (2016)وقرد أشرار 
 باألواق تحاتفج ال   هار   ادب   ار   اداً  وتلثال  اردبأ بشيل تبردلهر أو أو تحو مهر  ىبهر ىلي    ه  امهر

أ  هالا  وىب ا  اللاردبت ال اوهر إلاا تفت ار ويالل  لمتحد د وال ىر أ عر مة أو ثر تة بلبرلغ لستملةأاوق  أو
 اللملوسةت   ر ا اوق تبر ف   هر  توا ر ا اوق الرعلىة واللشفرا

 تد  بس ا تعريف النقدية عمييا ينطب  ت والمشفرةاألصول الرقمية  أن Grant (2018) يرى  كما
 ال  دىاة حيا   ا  لار تبر اف تم هار   ز ال ال أ هار لرياابأ يلار   ا  أو لار دولاة حيولاة ع ال لا  إاادارهر

 لارل ( أاال) لرلىاة أداا اتتبررهار ال ىليا  أ هار سبر ةت يلار لت مبرى البلضىا اوق و  تم  خلو  بس ا
 لسبرا  برل سبة الحرق هو يلر تبرعدىة ح وة  تم هر ال  ترتا اعت رؤهر أ  لمكىةت يلر ح وة  أداا لىسى   هر

اتتبررهار  ىليا  ال أ هار ت يلار(IFRS 9) لملبىارر الادول  لمت ر ار اللارل  زب رً  لرلىة أداا تبد ال والت  اللها
   ز ال ا ااوق الرعلىاة واللشافرا لخااو    هار ال تبت ار سامبةأ وال  ات  االحتفارب  هار بنارف ال ىا أ وأ 

 وىليا  لاردب   ادب و  ار و  ار لمتحد اد وال ىار  عر ال أاال  ها  اللملوساة   ار ا ااوق تبر اف تم هار
 .(IAS 38الدول  ) اللحرسبة لبىرر لوو    ت هر اللحرسبة



 ...............محددات العالقة بين اعتراف عميل المراجعة باالصول الرقمية         أسامة جمدي فؤاد حممـد أبو العالد/      
 

  
 

 
 

  13  

 

 اللباد     عىار  خاضق لا  اللشافرا الرعلىاة البلماة إلا أ  اساتخرال أيضًا،  Grant (2018)وقد أشار
Cryptocurrency Mining كساتخرال البلرلاة وتكارل ف الكهر اروأ وتكمفاةأ الحرساو ىة  ندخارق الزرعاة 

 لملبىارر زب ارً  ت هار اللحرسابة و  اا داخميرًا، مممروس غيرر أصرل يمذرل ذنشراء اللشافرا الرعلىاة البلماة
  ت  حتا أر رح أو إ راداى بأب اكتتراف  ت  وال ا ول أ ال ىر  ت د برلتكمفة (IAS 38) الدول  اللحرس  
 ياضً  تحد اد  ماا  ح اث الضحال ال ىار  ت اد اللشايمة تيهار الح ًرت ولك  ال رت ة اللشفرا الرعلىة  ى  البلمة

 البلاضى ير اى إلا ( لار9اللشافراأ و) الرعلىاة البلاضى لتاداوق  شازة ساوة  ه ار  يار  إلا ( لار0) :لا 
اللشفراأ  الرعلىة البلضى لتداوق  شزة سوة  ه ر  ير  لحددت  نلا   ر أ  لحدد تلر لهر اللشفرا الرعلىة

 شازة لهار  ساوة  و اود تاد  حرلاة  ا ت ألر )الت  ى  إتردا زر  ة(البردلة  لهر برل ىلة الضحل ال ىر   ت   ن ه
 اللشافرا والبلاضى الرعلىاة ال  تكاو   تلماة ت وتتوا ال)التكمفاة زر  اة (الضحال برلتكمفاة ال ىار   ات   ن اه

 اللشفرا الرعلىة البلضى تبر   ببف عد لل  ول  ال شزةأ ا سواة    التداوق شرط ل  ا خرا  الراىسىة
 ال شزةت السوة  استىفراهر لشرط تد  ىب   لر وهو التداوق  شرط      ت ل 

 لمفترا حد لتوع   و د ال ت دلر محدد غير ذنتاجياً  عمراً  لو أن عمى الممموس غير األصل تحديد ويتم
 إ اراو اسات فرد  ات  ال الحرلاةهالى  و ا  مل شاأاتل   دىاة تاد  رى اار   ا اال  ولاد أ  خضلهار  توعا  التا 

   ار أااوق أ هار تماا إل هار   يار ت ادلر ا اوق الرعلىاة واللشافرا حرق هو اللملو ت وهلا   ر للال
 إلار    و اد لتزماا يلار لهلى ا اوقت لحدد تلر و ود تد  بس ا است فردهر  ت  ال لملوسةأ وبرلترل 

   ار ا اال لثال هالا ببلال اختبارر  الل شاأا عىار  ح اث لا  (IAS 36) الادول  اللحرسا   اللبىارر  ا 
 ىياو   أو ت ادلر سا وىًرأ ال ىلاة    لض خفرف اللحدد   ر اك تر   البلر ل   اختبار التدىور(اللملو  

 (تProcházka, 2018عىلته ) ا خفلى عد اللملو    ر ا ال أ  تما لؤشر ه ر 

 نمروعجين عمرى يحتو   (IAS 38)الدول   المحاسب  المعيار ذلى أن Deloitte (2018) وقد أشار
و ا  حرلاة ا اردا  التقيريم، ذعرادة ونمروعج التكمفرة نمروعج وىمرا الممموسرة غيرر الالحر  لألصرول لمقيراس

 قائمرة الردخل  ا  هالى الا اردا إدرال  ات  ال ىلة البردلة للاوق الرعلىة واللشفرا تا  عىلتهار الد تر اةأ  ن اه
)ليرساااا أو خسااارار   ااار لح  اااة للااااوق الرعلىاااة واللشااافرا( زرللااار لااا   ااات   ىااا  هااالى ا ااااوق  الشرررامل

قائمة والبلضى  ن ه  ت  إدرال هلى الا ردا لال   والبلضى الرعلىة اللشفرات ألر    حرلة  ى  هلى ا اوق
قائمرة   ا  التن ار إدرال  ات  التكمفاة  ن اه لا  أعال إلاا البردلاة ال ىلاة ا خفلاى إلا الل ر ال و ا أ الردخل
 الدخل.

 تحم ل اكاداراى ل  لمبرحث  ن ه  تلا الممموسة، غير لألصول المحاسبية بالمعالجة يتعم  وفيما
 االتتراف  ت  أ أ ه 23)رقم المصرى  المحاسبة معيار ؛ SFAS No. 142؛ (IAS No. 38اللحرس ىة

 الشاراو سابر(برلتكمفاه   تبر فاهأ الاواردا باه االتتاراف لبار  ر اساتو ا لتاا اللملاو    ار بر اال ا ولاا
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 البردلاة  وبرل ىلاة ل فاالأ ا ال بشيل اعت رو    يل لضستخدا ( كتدادى لبرشرا تكمفة أب إل هر للر رً 
 ت اد الشاريةأ تختارر يلار .ا ادلرل أتلارق تلمىاة  اا ا اال اعت ارو  ا  يال بلوثوعىاة( عىرساهر أليا  إلا(

  تكمفتاه ا اال تسا  ل  ىاه  ات  التكمفاةأ والالب  لاولل  ا    ىلار اللملاو أ   ار للاال الضحال ال ىار 
  ا  يماه  ات  الالبو  الت  اى أ إتاردا ال ىلاةأ و لاولل تادهور خسارار ول لا  االسات فرد ل لا  ل هار لزروحار
 ل هار لزروحار الت  اى أ إتاردا  اا تارر خ البردلاة عىلتاه لكا  تبيا  ت  ىلهارأ اللبارد ب ىلتاه ا اال تسا  ل
   ار للاال  شازة ساوة  تاوا ر ت اد تمىاه   اط والليسات د ال ىلاة تادهور خسارار ول لا  االسات فرل ل لا 

 .اللملو 

يخمص الباحث مما سب  ذلى أن األصول الرقمية والمشفرة تعد أحد األنواع األساسرية لألصرول غيرر 
( الخراص 38  رقرم  الممموسة ولكنيا ف  شكل رقمر . وبالترال  ينطبر  عمييرا المعيرار المحاسرب  الردول

 غيرر األصرل ( تعريرف38رقرم   الردول  المحاسرب  المعيرار فر  باألصرول غيرر الممموسرة. وقرد ورد
 ضوء مادى. وف  وجود لو وليس تحديده يمكن نقدية غير طبيعة عا أصل أنو أشار ذلى حيث الممموس،

 تروافر مممروس غيرر أصرل عمرى أنرو بالعنصرر لإلعترراف يتطمرب فإنو الممموس غير لألصل ىعا التعريف
 لرو ( لريس3( قابل لمقياس والتحديرد، و 2نقدية، و  غير طبيعة عا أصل يكون  ( أن1التالية:   الشروط
 مادى. وجود

فقررد حظررر البنررك المركررز  مررن ذصرردار وفيمررا يتعمرر  بوضررع األصررول الرقميررة والمشررفرة فرر  مصررر، 
مررن قررانون البنررك  206نص المررادة العمررالت الرقميررة المشررفرة دون الرجرروع ذلررى مجمررس ذدارتررو، حيررث ترر

تمااا حىحياار إااادار البلااضى اللشاافرا أو  2020لسررنة  194المركررز  والجيرراز المصرررف  الصررادر برررقم 
ال  ااود اكلكترو ىااة أو االت اارر   هاار أو التاارو   لهاار أو إ شاارو أو تشاان ل ل ااارى لتااداولهر أو ت ف اال ا  شاازة 

ت "اكدارا زب اااًر لم واتاااد واك اااراواى التااا  ىحاااددهر اللتبم اااة  هااار  ااادو  الحااااوق تماااا تااارخىت لااا  ل مااا 
تماا حىبرعاا بارلحب  وبنرالاة ال ت ال تا  لم او    ىاه وال ت اروا من نفرس القرانون  225وحددت المادة 

وعااار   ناااادار أو االت ااارر أو  916لض ااا     ىاااه أو  نحااادا هااارت   الب اااو ت   يااال لااا  خااارلف اللاااردا  01
لتبم ة برلتبرلل  هلا ال و  ل  البلضى دو  حاوله تما ترخىت لس ل لا  الترو   أو إعرلة أب أ شزة 

 .ال هرى اللب ىة

 ن اه وفيما يتعم  بمتطمبات مراجعة األصرول الرقميرة، وفقرًا لمردخل األىميرة النسربية وخطرر المراجعرة 
للحدداى لستخدلًر ا Materiality األىمية النسبيةتما  حكمو المين   ا تما لراعا الحسربرى إتلرق 

بتقيرريم المخرراطر أ  ى ااو  لراع ااو الحسااربرى  (ت يلاار   اااArens et al., 2017)اللرلىااة و  اار اللرلىااة 
لمتحق  هلى ا ااوق  بتحديد ذجراءات مراجعةع ل أ  ى ولو المرتبطة بمراجعة األصول الرقمية والمشفرة، 
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 ;Management Assertions ،(Vincent & Wilkins, 2020مرن مرزاعم  أو تفكيردات( اإلدارة 
AICPA, 2021) وتتمذل ىعه المخاطر فيما يم :ت 

   يل ا اوق الرعلىة واللشفراأ  يرًا  المخاطر مرتفعةتكو  تم  : Inherent Riskالخطر المتالزم  - أ
لاا  ت الخ اارا لاادا اللحرسااا اللاارل   ىلاار  تبماال باارالتتراف وال ىاار  واال ااارح  هاارأ وحر تااه إلااا الكث اار 

أ وهاو لار   بال هالى ا ااوق لو ز ىباة عر ماة لتول اد الشخصرية لتحديرد قيمرة ىرعه األصرولاألحكام لا  
مراقرب ت و رلباًر ساىحدد اختبرار التردىور ليرعه األصرولتحر فرى  وهر ة باورا لرتفباةأ ولا  ألثماة للا  

وهااو لاار  د بااه إلااا توسااى   لااولل خزاار اللرا بااة  ندخاارق الحسررابات مسررتوى الخطررر المررتالزم مرتفعررًا، 
 خطر تكنولوجيا المعمومات ضمن الخطر المتالزم.

ه ار  لخارزر رعر ىاة لتباددا للااوق الرعلىاة واللشافرات وتشالل هالى  Control Risk: خطر الرقابرة - ا
اللخارزر   اات الخ ارا لاادا أولاا  الاال   ىحااددو  ال ىلاة البردلااة لهالى ا اااوقأ واابوبة الرعربااة تمااا 

سرريحدد مراقررب الحسررابات مسررتوى ىررعا لااة لهاارت ولاالل أ  نرلبااًر البلمىاارى اللسااتخدلة ل ىاار  ال ىلااة البرد
 Risk of Material Misstatement التحريفرات الجوىريرةت وبرلتارل   ان  خزار الخطرر مرتفعراً 

 تسيكون مرتفعاً خزر الرعربة( × )الخزر اللتضا  

لخارزر االكتشارف لا  ال رحىاة الف ىاة ها  اللخارزر اللتلثماة  :Detection Risk خطرر اتكتشراف -ج 
   تد  تلي  لراعا الحساربرى لا  اكتشارف التحر فارى ال وهر اة  ا  اللبارلغ اللفااا ت هار للااوق 
الرعلىاة واللشاافرا لاا  خااضق اك ااراواى التحم مىااة واختباارراى التفراا لت و اا  لااوو لاار ساا ل   ااا تمااا 

أ ا لاار الاالب طررر اتكتشرراف منخفضررًا لألصررول الرقميررة والمشررفرةخلراعااا الحسااربرى تخزااىط لسااتوا 
 ىلاار  بررعو  الخبرررةللرا بااة هاالى ا اااوقأ وأ  ىسااتب    لمرردخل المراجعررة الشرراممة ترتااا تمىااه اتبرتااه 

زيررادة فتررة المراجعررة واإلتجراه نحررو مرردخل  تبمال بز ىباة هاالى ا ااوقأ بركلار ة إلااا أ  ىبلال تماا 
  المراجعة المستمرة. 

لمتح ال لا  اادة  لجمرع أدلرة اإلذبراتا ااوق الرعلىاة واللشافرا  يخط  ذجرراءات مراجعرةث  ببد لل  
اختبرارات الرقابرة ( 0تأك داى اكدارات وتشلل هلى اك اراواى  اوت   لا  االختبارراى والمالا   تلاثض   ا : )

Controls tests اتختبررارات األساسررية 2، و )Substantive Tests  حااو التاارل  وللاا  تمااا ال
(Vincent & Wilkins, 2020; AICPA, 2021:) 

 أوًت: اختبارات الرقابة لألصول الرقمية والمشفرة
نظررًا ألن طبيعرة ىرعه األصرول برختبرراى الرعربة للاوق اللردىاة  ىعه اتختبارات أصعب مقارنةتكو  

  ار اختبارراى الرعرباة الخرااة وتشابه هالى اكختبارراى إلاا حاد يتالد  ذلى توليد تحريفرات جوىريرة عاليرة. 
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( شاراو أو  ىا  أو الاتخمت لا  ا ااوق الرعلىاة واللشافراأ ح اث 0بر اوق الثر تةت وه  تشالل لار  ما : )
أ يجب عمى مراقب الحسابات التحق  من مراجعة كل عمميرات الشرراء والبيرع والرتخمص مرن ىرعه األصرول

ى ا ااوق لاى  لهار تلار ا تار   لحاددأ وبرلتارل  ( اختبرر التدهور لهلى ا ااوق سا وىًرأ ح اث أ  هال9و)
يجب عمى مراقب الحسابات التحق  من مراجعة اختبار التدىور ليرعه األصرول، لمتفكرد مرن عردم المبالغرة 

ظيار ىعه األصول بقيمة أكذر من قيمتيا العادلة.  ف  تحديد قيمة ىعا اتختبار وا 

 شفرةذانيًا: اتختبارات األساسية لألصول الرقمية والم
تشاالل االختباارراى ا سرسااىة للاااوق الرعلىااة واللشاافرا تمااا: )أ( اك ااراواى التحم مىااةأ و)ا( اختباارراى 

 التفرا ل يلر  م : 

 اإلجراءات التحميمية  ( أ 
تغييررات رئيسرية فر  العمميرات   ا تما لراعا الحسربرى أ  ىأخال  ا  اتتباررى لار إلا ير اى ه ار  أىاة  

وىبت اار أحااد ا لثمااة تمااا للاا  هااو االسااتحوال تمااا شااريرى أخااراأ والتاا  تكااو  لااد هر  التشررغيمية لممنشررفة.
بتوقع زيادة فر  رصريد األصرول الرقميرة والمشرفرة، أاوق رعلىة ولشفرات وسىسلا لل  للراعا الحسربرى 

وىو ما يدفعو ذلى ذجراء المزيد من الفحص والتحق  فيمرا يخرص رصريد ىرعه األصرول نظررًا ألن طبيعتيرا 
 مردخل المراجعرة الشراممةوهاو لار  اد   لراعاا الحساربرى كتبار   الد  ذلى توليد تحريفات جوىرية عالية،ت

 ىلاار  تبماال بز ىبااة هاالى ا اااوقأ بركلاار ة إلااا أ   بررعو  الخبرررةللرا بااة هاالى ا اااوقأ لاا  االسااتبر ة 
  زيادة فترة المراجعة واإلتجاه نحو مدخل المراجعة المستمرة.ىبلل تما 

 ات التفاصيل لألصول الرقمية والمشفرةاختبار  ( ب 
وك ااراو هالى اكختبارراى   ااا تماا لراعااا  توجرد مرونررة فر  أداء اختبررارات التفاصريل ليررعه األصرول.

الحساااربرى تاااالى  إ اااراواى اللرا باااة حاااوق لااااات  )أوتأك اااداى( اكدارا بشاااأ  هااالى ا ااااوقت  بماااا سااا  ل 
اات  )أوتأك ااداى( اكدارا حااوق الباارف واك ااارح تاا  اللثاارقأ ت ااد أداو إ ااراواى اللرا بااة  ىلاار  خاات لاا

ا اااوق الرعلىااة واللشاافراأ   ااا تمااا لراعااا الحسااربرى التح اال لاا  أ ااه تاا  تاارف رااا د هاالى ا اااوق 
بشايل ااحىا يأااوق   ار لملوساة  اا  عرالاة اللرياا اللارل أ وتحد اد لاار إلا يار  عاد تا  اك اارح بشاايل 

 قتيرٍف ت  السىرسة اللحرس ىة لهلى ا او 

سريتم و  رًو تما أدلاة اكثبارى التا  عار  لراعاا الحساربرى برلحااوق تم هار لا  أداو إ اراواى اللرا باةأ 
 (:Vincent & Wilkins, 2020وه  يرلترل  ) التحق  من مدى صدق مزاعم  أو تفكيدات( اإلدارة

:   اااا تماااا لراعاااا الحساااربرى التح ااال للااار إلا يااار : ا ااااوق الرعلىاااة واللشااافرا Existence الوجرررود - أ
أ وعاد تا  اختاراة موجودة بالفعل فر  تراريإ ذعرداد القروائم الماليرةاللفاا ت هر    عرالة اللريا اللرل  
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لحفية البلضى الرعلىةأ وعد ت  تحد د لخرزر دخوق زرف آخر   ر لارح له تما لحفية البلاضى 
 أ وعد ت  تحد د أدواى الرعربة الت   ت  تز ى هر لمحفرب تما لحفية البلضى الرعلىةت الرعلىة

تسرجيل جميرع :   ا تما لراعا الحسربرى التح ل للر إلا ير : عاد تا  Completenessاتكتمال  - ا
    ال واا  اللرلىةأ وعد ت  تتبا  اللبارلضى صحيحهلى ا اوق خضق الفترا اللحرس ىة بشيل  معامالت

والتسمساال الرعلاا  لملساات داى اللتبم ااة  هاالى ا اااوقأ وعااد تاا   اا  الخوارالىاارى اللتبم ااة  هاالى ا اااوق 
  هر تبد ع اودًا تك ولو ىاةأ وعاد تا  تحد اد لادا و اود لحار ج لمبلاضى لخفىاةأ وعاد تا  حالف حساربرى 

 غير المفعمة.لحفية البلضى الرعلىة اللشفرا 

  ا تماا لراعاا الحساربرى التح ال لا  يال للار  : Accuracy and Valuationالدقة والتقويم - ل
 م : عاد تا  تحد اد ال ىلاة البردلاة للااوق الرعلىاة واللشافرا ول رر تهار ب ىلهار الد تر اة بشايل ااحىاأ 
ولر إلا ير اى اللبارلضى اللتبم اة  هالى ا ااوق دعى اةأ وعاد تا  اساتض  البلاضى الرعلىاة اللشافرا لا  

 لبرلضى لت وتةت 

:   اا تماا لراعاا الحساربرى التح ال لا  Presentation and Disclosure اإلفصراحالعرض و  - د
يل للر  م : عد تا  تارف راا د ا ااوق الرعلىاة واللشافرا بشايل ااحىا يأااوق   ار لملوساة  ا  

 عرالة اللريا اللرل أ ولر إلا ير  اك ارح يرٍف ت  السىرسة اللحرس ىة لهلى ا اوقت

:   اا تماا لراعاا الحساربرى التح ال لا  يال Rights and Obligationsالحقروق والتعيردات  - ه
للر  م : لر إلا ير ى الل شأا تلتم  ا اوق الرعلىة واللشافرا ولهار ح اوة التاارف   هار اتتباررًا لا  
تااارر خ إتاااداد ال اااواا  اللرلىاااةأ لااادا إلير ىاااة حااااوق البل ااال تماااا عااارف بلااالر  ا ااااوق الرعلىاااة 

وة والتبهااداى برل ساابة للاااوق الرعلىااة واللشاافراأ  ياارًا لااابوبة واللشاافرات و و ااد  اادق بشااأ  الح اا
 الحاوق تما عرف بللر  هلى ا اوقت 

 الخطر المتالزم (ISA No. 315معيار المراجعة الدول    وفيما يتعم  بمفيوم الخطر المتالزم، عرف
بأ ه الخزر ال رت  ت  عر مىة را د حسرا لب   أو  ااة لبارلضى لب  اة لمتحر افأ والالا ىليا  أ  ىياو  
تحر ف  وهرا سواو باورا ل فردا أو ت دلر  ت   لبه ل  تحر فارى أخارا  اا أراادا حساربرى أخارا أو 

 الخزار ةت وىبت ار اة لبرلضى أخرا ولل   ا يل تاد  و اود سىرسارى وا  اراواى وآلىارى لمرعرباة الداخمىا
ل شاأا تل ال  ت ارى لوا برتاه تأد تاه أث ارو الحساربرى لراعاا توا اه التا  أ اوا  الخزار أها  لا  اللاتضا 

 اللرا بةت

ت ماا  برحتلارق تارتبط والتا  التشرغيل ( مخراطر1  وهاا: المرتالزم لمخطرر أساسرية مظراىر ذالذرة وتوجرد
إلاا  الت ماا للا  و ر ا  اللسات  لأ  ا  ل  اوق   ار بشايل لبارً  يضهلار أو السا ولة لوعاف أو ا ر ارح وتن ر
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 ترتبط والت  المالية ( المخاطر2و  ،تل ل اللرا بة بل شأا اللحىزة التشن مىة ال  اة بز ىبة ترتبط أسبرا
رتفر  والد و أ ال روف  وااد لوا هة تما ل شأا تل ل اللرا بة بل درا  ( مخراطر3و الفراادات  لبدالى وا 
  ا  ال وهر اة  رلت مبارى لمتن ارأ لل شاأا تل ال اللرا باة اللرلىاة ب ر مىاة أسابرر ا وراة تارتبط والتا  السوق 

 اللساتثلر   إدرا  ىبيا  ساوف الشارلل اللرلىاة سابر ا وراة إلاا ل ساوبرً  لمل شاأا اللرلىاة سابر الورعاة
 ىليا  اللخرزرأ ل   و  يل  س ىًرت إ  لرتفبة لاى لخرزر تبت ر ا سه  ل  اللتب ىة البوااد بأ  و هله 
 بل شاأا تل ال اللرا باةأ اللحىزاة ال  ااة  ا  لختمفة لو ودا ببوالل  تأثر ل هر ويل لست لأ بشيل تحم مه
 لا   او  أب لا  اادى اللخارزر  يملار أالرذالث المظراىر ىرعه مرع طررد  بشركل المرتالزم الخطرر ويرزداد

 ال اد ر ولا  .العامرة المخراطر الثضثاة ا  اوا  هالى تماا وىزمال اللاتضا أ الخزار إاداد الثضثاة الليارهر
البرلاة  اللخارزر ليو ارى أحاد واتت رهار السىرساىة اللخارزر ألار ى عاد الدراسارى السارب ة بباف برلالير أ 

(Clarke, 2019ت) 

إلاا أ   Arens et al. (2017)أشارر وفيمرا يتعمر  بالعوامرل المرالذرة عمرى تقردير الخطرر المرتالزم، 
تلمىاااة ت اااد ر الخزااار اللاااتضا  لىساااى بااار لر الىسااا ر  يااارًا لكث ااار لااا  البوالااال التااا    اااا تماااا لراعاااا 

ح ااث  ( طبيعررة نشرراط منشررفة عميررل المراجعررة،1 الحسااربرى لراترتهاار ت ااد ت ااد ر الخزاار اللااتضا  ول هاار: 
ضا  لهأ تما س  ل اللثرق  رتبط هلا الخزر بز ىبة  شرط ل شأا تل ل اللرا بة  يل  شرط له الخزر اللت

الشريرى الت  تبتلد تما تك ولو ىر اللبمولرى والتبرلل بر ااوق الرعلىاة واللشافرا تكاو  ترلاه للخارزر 
ح ااث   اات  هاالا الخزاار لاا  و ااود تحر فاارى  وهر ااة  اا   ،Assets Flow( ترردف  األصررول 2و أك اارأ 

( 3و ى لثل ا اوق الرعلىة واللشافراأ أرادا ببف الحسربرى والت  تكو   رت ة ل  ز ىبة تم  الحسربر
ح ث تو د البد د ل  الحسربرى تحترل إلا عدر ي  ار لا  الحيا  الشخاا  والت اد ر  التقديرات المحاسبية،

 ول هر ا اوق الرعلىة واللشفرات 

وبشفن أذرر اعترراف عميرل المراجعرة باألصرول الرقميرة عمرى جرودة الحكرم المينر  لمراقرب الحسرابات 
 ,e.g., EY, 2019; Deloitte)أ   اد أشارر البد اد لا  الدراسارى الخطرر المرتالزم ليراعمرى مسرتوى 

2020; Vincent & Wilkins, 2020; AICPA, 2021; Harrast et al., 2021)  إلاا اخاتضف
 ااودا الحياا  الله اا  للراعااا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  للاااوق   اار اللملوسااة باارختضف 
اتتااراف ل شااأا تل اال اللرا بااة بر اااوق الرعلىااةت إل اتف ااى الدراساارى ساارلفة الاالير أتااضى إلااا أ  اتتااراف 

 اااودا الحيااا  الله ااا  للراعاااا تماااا  ذيجررراب  ومعنرررو  لاااه تاااأث ر  ل شاااأا تل ااال اللرا باااة بر ااااوق الرعلىاااة
 يملاار اتتر ااى ل شااأا تل اال اللرا بااة الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  للاااوق   اار اللملوسااةت 

يملااار عااار  لراعاااا الحساااربرى  تحد اااد لساااتوا الخزااار اللاااتضا  للااااوق   ااار اللملوساااة  بر ااااوق الرعلىاااة
 تلرتفبرً 
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أ  اتتاراف تل ال اللرا باة  تماا    هار فارةات و اود إلاا الدراسرات عهھ تحميرل مرن الباحرث ويخمرص
 ااؤثر إ  ر ىااًر ولب وىااًر تمااا  ااودا الحياا  الله اا  للراعااا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار  بر اااوق الرعلىااة

تما أسموا الدراسة الت ر  ىة  اتتلردهرأ  تلا من الناحية المنيجية الدراسات عهھ وبتحميل .اللتضا  لهر
البرحاث الختىارر الدراساة   رر تو ه  لر وهول  خضق التالى  الت ر    واللبرل رى والل رر رى الت ر  ىةأ 

يلار  تلاا تاد   .برتتبررى ا كثر اتتلردًا وا كثار لضولاة الدراسةأ لحل التأث ر ة البضعة الت ر  ىة الختبرر
 البضعاة وا  اراو الدراساة الت ر  ىاة ٕذزٓ اختبارر ح اث تا  الدراسارىأ التجريبيرة ليرعهمجرال الدراسرة اخاتضف 

 عاد البضعاة لىٕ دراسة أ  ح         الدوق اللت دلةأ وزمبة اللر ست ر والديتوراا تما لراع   الحسربرى
 الللررساة   ااة  ا  البضعاة ٕذزٓ الختبارر تو اه البرحاث  ادت  لار وهاوالادوق ال رلىاةت   ا  لىةٕأ أكثر تكو  

  تبمال الااددت و ىلار ٕذزا  ا  البحاوث  ادرا تماا تاضوا ال رلىاةأ الادوق إحادا إبرتتبارر اللار ة الله ىة
  ؤياد الالب ا لار أ9199 تار   ا  أي ر ى عدأ هر   تلا الدراسرىأ   هر هلى أي ر ى الت  الزمنية بالفترة

 تدراستهروأهلىة  البضعة ٕزٓ حداثة تما

 اودا  تماا اتتاراف تل ال اللرا باة بر ااوق الرعلىاة تأث ر  نلير ىة الباحث يعتقد تقدمما  عمى وبناء
لا  أ اه  إلىاه التواال تا  للار أ ا زضعارً الحيا  الله ا  للراعاا الحساربرى تماا لساتوا الخزار اللاتضا  لهار

تحد ااد لسااتوا يملاار عاار  لراعااا الحسااربرى ) رلبااًر(   يملاار عاار  تل اال اللرا بااة باارالتتراف بر اااوق الرعلىااة
 لا  برالتسارة البضعاة لهالى ات ارى لباد  ت  ا  البرحاث تو اه لار   ارر وهاولرتفباًرأ  لهارالخزار اللاتضا  

 :التال  النحو عمى لمبحث األول اشتقاق الفرض وبالتال ، يمكنت الادد ٕزا    السرب ة الدراسرى

H1الحكم المينر  لمراقرب الحسرابات  : يالذر اعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية معنويًا عمى جودة
 ف  مصر عمى مستوى الخطر المتالزم ليعه األصول.

تحميل أذر خبرة مراقب الحسرابات بتكنولوجيرا المعمومرات عمرى العالقرة برين اعترراف  6-2
عميمررو باألصررول الرقميررة وجررودة حكمررو عمررى مسررتوى الخطررر المررتالزم ليررا واشررتقاق 

 (H2الفرض الذان  لمبحث  
 & e.g., Hamilah et al., 2019; Putra et al., 2019; Arifuddin) د ل  الدراسرى اتفل البد

Indrijawati, 2020; Fadillah et al., 2020; Widodo & Chariri, 2021)   أىميرة خبررة تماا
وتخااه الا رت  و  ًر لبلضاهأ ا لر الالب  مباا دورًا هرلاًر  ا  ا اردا يفروتاه وعدرتاه  مراقب الحسابات

الله ىاااة وتحسااا    اااودا أداااااهأ للااار  ااا بي  تماااا حيلاااه الله ااا  تماااا لساااتوا الخزااار اللاااتضا  للااااوق 
 الرعلىةأ ول  ث  ا ردا  ودا تلمىة اللرا بةت
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 ,.e.g)  تحم ال البد اد لا  الدراسارى السارب ة  تلاا لا خبرة مراقرب الحسرابات، بمفيوم يتعم  وفيما
Cahan & Sun, 2015; Ahmad et al. 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; Neisiani, 

2019; Verwey et al. 2021) تماا أ هارأ اكزارر الال ا   أنرو يمكرن النظرر لخبررة مراقرب الحسرابات
ساابة واللرا بااةأ والفهاا  اللتبلاال لز ىبااة الاالب ىب اار تاا  لاادا إللاار  لراعااا الحسااربرى بل ولاارى له ااة اللحر

ا رتة تل ل اللرا بةأ والتحادىرى التشان مىة التا  توا اه تما  الاا رتة ويىفىاة تز  ال لختماف اللبرل ارى 
اللحرساا ىة الخراااة  هاارأ والاالب   اات  تاا  لاادا تبااود ليرتااا اللحرساابة واللرا بااة  فسااهر تمااا أداو لهاار  

 اللرا بة ودر ة تخااهر الا رت ت

 ,.e.g)وو  اار لتحم اال البد ااد لاا  الدراساارى الساارب ة  يمررا يتعمرر  بقيرراس خبرررة مراقررب الحسررابات،أمررا ف
Cahan & Sun, 2015; Ahmad et al., 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; Neisiani, 

2019; Verwey et al., 2021) يمكرن قيراس ىرعه الخبررة، وفقرا لمردخمين، وىمرا: مردخل الخبررة  فإنرو
)والالب ىشا ر إلاا ا خفارف ال هاد والوعاى عود مراقب الحسابات عمى أداء ميمة المراجعرة المكتسبة من ت

والرع  يمكرن قياسرو بدرجررة اللساتنرع    داو تما  اللهلاة  ا اردا تادد لاراى أدااهار لا ف  تل ال اللرا باة( 
 فاا  ب اارو لراعااا الحسااربرى لاا   عرردد سررنواتلراعااا الحسااربرى تمااا أداو  فاا  لهلااة اللرا بااةأ أو  تعررود

مردخل الخبررة المكتسربة  اداد ل  س ة  خرات ألر اللادخل الثار    هاو  كمقياس متدرجتل ل اللرا بة أو 
)والااالب ىشااا ر إلاااا ا خفااارف الوعاااى وال هاااد الضالااا   لااا  ع ااال لراعاااا مرررن خرررالل التخصرررص الصرررناع  

والررع  للرا بااة( الحسااربرى  داو تلمىااة اللرا بااة  ت  ااة لملبر ااة والفهاا  اللتبلاال لز ىبااة ااا رتة تل اال ا
لل شاأا اللحرسابة واللرا باة وللا  و  ار للادخل الحااة الساوعىةأ يمكن قياسو بدرجة التخصرص الصرناع  

 أو بلدا تخااه الا رت  ل  تدلهت

 & e.g., Cahan)وبارل ير لمبد اد لا  الدراسارى السارب ة  وفيما يتعم  بمردود خبرة مراقب الحسابات،
Sun, 2015; Ahmed et al., 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; Neisiani, 2019; 

Verwey et al., 2021)  يفاروا  زيرادةلراعاا الحساربرى تماا فإنو يمكن القرول بإمكانيرة انعكراس خبررة
ال اادرا تمااا اختىاارر وتز  اال وتزوىاا  إ ااراواى اللرا بااة اللساات د  مررن خرراللو برلىااة أداو لهلااة اللرا بااةأ 

اللحىزاة بز ىباة اا رتة ل شاأا تل ال اللرا باة والتحادىرى  المخراطرلكر  تالئرم تم هر  داو تما  اللهلاةأ 
تماا تد ىاة احتلارق  شال اللرا باة  وىرو مرا يرنعكس بالتبعيرةالتشن مىة التا  توا ههارأ بشايل يافو و بارقأ 

 وا ردا لستوا  ودا اللرا بة اللدريةأ وا ردا يفروته    تحد د لستوا الخزر اللتضا  للاوق الرعلىةت

  تخاا   تسالا ت  ىاة بأ هار Pricewaterhouse (2017)تر هار سالسرل الكترل،  بمفيروم م يتع وفيما
 وتأل  هر ولشرريتهر الكتل سمسمة  ىر رى إلا الر و  وىلي  ال دأ إلا ل دأ ال د أسر  تما وتبردلهر ال ىر رى

الثرلاث  الزارف أو الوسازرو إلاا الحر اة دو   لريا اة ال بزر  اة اساتخدالهر و ات  بفلال الخوارالىارىأ
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 Distrubitedاللاوا   ا ساترل  اد تر الكتال سمسامة اللبرلماةت وتسالا تماا الث اة ىلاف  الالب الخارر  
Ledger تما  لا  والتح ال التتبا   ا  اللريا اة خاضق شابية لا  اللبارلضى سا ل بحفاج ت او  ح اث أ 

 ل شاأا إلاا أال   ى  لر ل شأا عىر  حرلة  ف     ال ىر رىأ لب   زرف تحي  تد  ىب   للر اللبرلضىأ
 تخفاف أ  الل تيار لا  أ اه يلار اللبرلماةأ  ىر ارى  ارو   سوف هلى الشبية    ا زراف  لى   ن  أخرا 
 تن  اراى أىاة إ اراو تل ا  والتا  التشاف ر ت  ىاة الكتال سمسامة وتساتخد  ال ىر رىأ لمتح ل ل  اللزموا الال 
 (تFanning & Centers, 2016; KPMG, 2018اللبرلضى ) س ل    لارح  هر   ر

 اللاار ىة والت رر اة ا  شازة ل بال  د ادا إلير ىارى اللاوا  ا ساترل ود تار الكتال سمسامة ت  ىاة وتفاتا
 اللارل  ال يار  إتاردا هىيماة  نلير هار  ان  ولبر اةأ بلهاررا   رؤهار تا   انلا يفاروا وأكثار تكمفاة أعال الت م دىاة

ت أىلارً  السىرسىة ولك  الت  ىة تما الب برى   ط لى  التنما  تزما اللب ا لر  د داأ للبردئ و ً ر بأكلمه
 الاد    يار  لباردئ تأساى  ولكا   د ادا تلماة إ شارو ىيا  لا  الكتال لتزو ر سمسمة الراىس  ال اد أ  يلر

 (تLipton, 2018) الضلرياب  الويىف  ال  دب

 يشابية حرلىارً  لو اودا ( إ هار0وها : ) اللااىار لا  برلبد اد  ن هار تتلتا سالسل الكتل،  بمزايا يتعم  وفيما
لا واحداأ  شل   زة  هر  و د وال لم د ال د  تستلر سوف ا خرا  الب د  ن  ت داأ أىة    ه ر   شل ير  وا 
ل لىا   لراىاة الكتال سمسامة تماا اللبارلضى  لىا  أ  يلار ال يار أ تماا اساتلرار والحفارب البلالأ  ا 

( واستخدالهر سوف  خفاف تكارل ف اللبارلضىأ 9(أ و)Fanning & Centers, 2016)   هر اللشرري  
  هاة خرر ىاة إلاا الحر اة دو   الشابية  ا  ح اث تاو ر آلىاة ك شارو الث اة  ا   ا تلارو   ار اللبارو   

 ساتحوق التك ولو ىار هالى إلاا أ  الكتال سمسامة تماا التبمى ارى وتشا ر أ)  ا  أو لريا اة  هار )ه ااة لوثاوة 
 إلاا البرلاة والخادلرى والزرعاة واكتاض  اللاار ىة والتاأل   الخادلرى للا   ا  بلار الاا رترى لا  البد اد

 اللبرلمة اتتلرد بل رد ( أ ه1(أ و)Treleaven et al., 2017تكمفة اللبرلضى ) لخفف اآلل  التشن ل
 لارور رً  اللبرلماة تباد ل تماا ال ادرا تاد  وىباد أو تباد مهرأ إلنرؤهر ىلي  ال الشبية    ا تلرو ع ل ل 

سمسامة     و ياراً  ولتلرثماةأ دعى اة سا ضى ا زاراف  لىا  لادا ىياو   أ  الكتال وىلال  سمسامة لساضلة
  اردر( التن  ار هالا حادوث لثال حرلاة و ا  لمنرىاة اببة الكتل سمسمة     رلتن  راى لوا   ير  ها الكتل

 (ت Treleaven et al., 2017اآلخر   ) لملستخدل   لراىرً  ىيو   سوف الحدوث(

 تماا ا ااوق والحفارب لمكىاة    ال تهات  ح اث لحرسا ىةأ تك ولو ىار ا سار   ا  الكتال سمسامة وتباد
 ب ىار  واسا   زارة تماا اللحرسابة تهات  له اة أ  ح اث  اد تر ا ساترلأ اللدر اة الدعى ة اللرلىة اللبمولرى
ىاارلهر اللرلىاة اللبمولارى  سمسامة اساتخدا   ان  الللتمكارىأ تماا الح اوة وااللتاالارى وعىار  وتحم مهار وا 

 تبا اا تماا ال ادرا لاد هر الكتال سمسامة أ  يلار التاالارىأ ا ااوق وو اود لمكىة بشأ  الولوح  و ر الكتل
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 لمكىاة بشاأ  اللزمال الى ا   وتاو  ر ا ساترل د تار وتسوىرى اىر ة تكرل ف خضق ت م ل ل  اللحرسبة له ة
 (تHambiralovic & Karlsson, 2018اعت رؤهر ) ا اوق وتوار خ

وبشررفن أذررر خبرررة مراقررب الحسررابات بتكنولوجيررا المعمومررات عمررى جررودة حكمررو المينرر  عمررى مسررتوى 
 .e.g., Brender et al) السرابقةأشارر البد اد لا  الدراسارى    ادالخطرر المرتالزم لألصرول الرقميرة، 

2018; Dyball & Seethamraju, 2021; Maffei et al., 2021)  اخرتالف جرودة الحكرم إلاا
المينرر  لمراقررب الحسررابات عمررى مسررتوى الخطررر المررتالزم لألصررول الرقميررة برراختالف خبرتررو بتكنولوجيررا 

لخ ارا لراعاا الحساربرى  والمعنرو   اإليجاب ت إل اتف ى الدراسرى سرلفة اللير أتضى بشأ  التأث ر المعمومات
وا الخزار اللاتضا  للااوق الرعلىاةأ  ت  اة  تك ولو ىر سضسال الكتال تماا  اودا حيلاه الله ا  تماا لسات

ال بيار  تما  الخ ارا تماا اكرت ارو برللساتوا اللادر  ل اودا اللرا باةأ لا  خاضق ا اردا يفاروا و برلىااة أداو 
تلمىااة اللرا باااةأ ولااا  ثاا  ا اااردا عااادرتهر تماااا الحااد لااا  للررسااارى السااامو  اال تهااراب لااا داراأ  لاااًض تااا  

فبم  لخزر اللبمولرىأ ودت  االست رار اللرل  لمشريةأ وتد ىة لساتوا تاد  اللسرهلة    تد ىة اللستوا ال
تلرثل اللبمولرىأ والحد ل  تفرع  لشيمت  التخمخال ا خضعا  واالختىارر البيسا أ وهاو لار  ا بي  برلتببىاة 

 تما ا ردا  ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى    تحد د لستوا الخزر اللتضا  للاوق الرعلىةت

أ بلاار تتزمبااه هاالى الخ اارا لاا  شااروطأ خبرررة مراقررب الحسررابات بتكنولوجيررا المعمومرراتأ  رى الباحررث ويرر
ساىيو  لهاار تااأث ر تماا  ااودا ا حياار  الله  ااة لاااهأ وبرلتاارل  التاأث ر تمااا البضعااة  ا   اتتااراف ل شااأا تل اال 

خزار اللاتضا  للااوق اللرا بة بر اوق الرعلىة و اودا الحيا  الله ا  للراعاا الحساربرى تماا لساتوا ال
 :التال  النحو (، عمىH2الفرض الذان  لمبحث   اشتقاق يمكن علك عمى وبناءً   ر اللملوسةت 

H2 يختمف التفذير المعنو  تعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية عمى جودة الحكم المين  لمراقب :
خبرترررو بتكنولوجيرررا الحسرررابات فررر  مصرررر عمرررى مسرررتوى الخطرررر المرررتالزم ليرررا برررإختالف مسرررتوى 

 المعمومات.

تحميل أذر قيد مراقب الحسابات لدى الييئة العامة لمرقابة المالية عمى العالقة برين  6-3
اعتررراف عميمررو باألصررول الرقميررة وجررودة حكمررو عمررى مسررتوى الخطررر المررتالزم ليررا 

 (H3واشتقاق الفرض الذالث لمبحث  
وفيمرا يتعمر  بقيرد  دت  ع د لراعا الحسربرى ول شأته لدا اله اة البرلاة لمرعرباة اللرلىاة  اودا اللرا باةت 

لمبضعااة  اا   اتتااراف ل شااأا تل اال  مراقرررب  الحسررابات لرردى الييئررة العامررة لمرقابررة الماليررة كمتغيررر معرردل
الخزار اللاتضا  لهالى ا ااوقأ اللرا بة بر اوق الرعلىاة والحيا  الله ا  للراعاا الحساربرى تماا لساتوا 

ع د لراعا   الحسربرى لدا اله اة البرلة لمرعرباة اللرلىاة ىياو  لو داللاة له ىاةت يلار أ   تحميل متطمبات ن  
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هاالى اللتزمباارى تسااتو ا تمااا لراعااا   الحسااربرى الاارا      اا  ال  ااد بساا ل لراع اا  الحسااربرى لاادا اله اااة 
والخ اارا وال ادرا واللاضوا الله ىاةأ والتا  تشالل تاوا ر  ارة البلال لاى لرورا توا ر التأه ال الله ا  اللضاا  

الخ ااارا ولااارورا االهتلااار   تزو رهااار ور ااا  يفروتهااار برلتاااادر ا والتبماااى  اللساااتلر لااا  خاااضق  ااارال  خراااااة 
 تك ولو ىر اللبمولرىأ والتشف رأ وسضسل الكتلأ بركلر ة إلا توا ر  ي  رعرباة ال ااودا ولارورا اكشاراف 

 (ت ٦١٠٢ هر ولترببتهر والتفتىش تم هر واالهتلر  ب واتد آداا وسمو  الله ة )ا تو أ تم

وفيمررا يتعمرر  بررالخبرة والمعرفررة المينيررة المالئمررة لمراقررب الحسررابات المقيررد لرردى الييئررة العامررة لمرقابررة 
 ;e.g., Che et al., 2018; Zamzami et al., 2018)أ   اد أولاا البد اد لا  الدراسارى الماليرة

Quick & Henrizi, 2019)  إلا أ  الخ را ل  الريراا ا سرسىة الت  تاؤثر تماا  هاد لراعاا الحساربرى
تخااااارل ال اااااراراى وا دواى الضالاااااة بااااااورا أكثااااار دعاااااة  وتاااااؤثر تماااااا إاااااادارى للحيااااار  الله ىاااااة الل رسااااابة وا 

 للاوق الرعلىةت  ولولوتىةأ ول  هلى ال راراى وا دواىأ حيله الله   تما لستوا الخزر اللتضا 

وفيمررا يتعمرر  بضرررورة ذسررتيفاء مراقررب الحسررابات المقيررد لرردى الييئررة العامررة لمرقابررة الماليررة لشررروط 
والتاا  تتكااو  لاا  ثضثااة ت رااارت وبرل ساابة لمب ااار ا وقأ وهااو و ااود  ر اال تلاال تمااا  المررالءة المينيررة،

 e.g., Gul et al., 2013; Knechel) در ة ترلىة ل  اللهررا والكفرواأ   د إتفل البد د ل  الدراسارى
et al., 2013; Jackson et al., 2017)   تما أ  البلل ل  خضق الل لوتة  اؤدب إلاا دعاة وا  لار

 اا   أ ااراد الل لوتااةأ والاالب  اا بي  تمااا  ااودا الحياا  الله اا أ خراااة لاا  ا ااردا لاادا االرتباارط  اا    ر اال 
دارا البااف الاله   البللت يلر أ   رة البلل تكو  أكثر عدرا تما ال تحم ل وحل اللشركل وأداو اللهار  وا 

برتتبررهر وترو لمخ را واللبر ةأ واللب   بي   دورى تما  ودا ا حير  الله ىة بافة ترلةأ و ودا الحيا  
الله اا  للراعااا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  للاااوق الرعلىااة بااافة خراااةأ ولاا  ثاا   ااودا 

 اللرا بة ييلت

وىو ضرورة وجرود نظام فعال لرقابة الجودة  تعم  بالعنصر الذان  من مكونات المالءة المينية،وفيما ي
 ااا  ير اااة  وا باااهأ  داىاااة بلسااااولىرى ال اااردا داخااال ل شاااأا اللحرسااابة واللرا باااةأ لااارورًا باااركلتاا  بسىرسااارى 

ضقأ وا تهاروًا ببلمىاة التوث ال االستلرار أو ع وق البل ل واكلتااا  برللتزمبارى ا خضعىاةأ وتماا رأساهر االسات 
) ;Andiola et e.g., Bagley, 2010; Andiola, 2014واللشاورات ول اد اسات د البد اد لا  الدراسارى 

)2019 ,al.  إلا تحد د لشركل الحي  الله   وي اف ىليا  لبلمىاة الفحات الادورب  وراة البلال لا  ع ال
اللشااار   أ أو الفااارحتأ أ  تباااد آلىاااة للااالر   ااالق الب رىاااة الله ىاااةأ وأحاااد أشااايرق إاااادار الحيااا  الله ااا  

 ال هرا ت
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  اد أولاا  تمرة،وىرو التنميرة المينيرة المسر أما بالنسبة لمعنصر الذالث من مكونات المرالءة المينيرة،
( أ  التبمى  الله   اللستلر وأسارل ا التادر ا التا  تحارك  الللررسارى البلمىاة ىلي هار 9108ت د الل  د )

ل  ر   يفروا لراع   الحسربرىأ خراة  ىلر  تبمل برل وا اا اللبر ىاة واكدراكىاة التا  تسالا لها   ناادار 
لر للراع   الحسربرى  ؤثر إ  ربًر تماا  اودا أحيرلاه أحير  له ىة لاى  ودات يلر أ  التبمى  الله   اللست

 بافة ترلةأ وتما حيله الله   تما لستوا الخزر اللتضا  للاوق الرعلىة بافة خراةت

وفيما يتعم  باإللتزام بقواعد أداب السموك المين  لمراقب الحسابات المقيرد لردى الييئرة العامرة لمرقابرة 
ل  الله  إلتاا  لراعا الحساربرى ب واتاد أداا وأخضعىارى وسامو  الله اة  ( أ ه٦١٠٢أ  ارا ا تاو  )المالية

للر لهر ل  تأث ر إ  ر   تما  ودا ال راراى وا حير  الله ىة الت  ىادرهرأ ول  ث  تما  اودا اللرا باةت 
ة إل ىيهر لراعا الحسربرى لو اللستوا اللرتفا  لا  التزاور ا خضعا  حسرساىة أك ار لملبمولارى تا   ااها

البل لأ وىياو  عردرًا تماا التحد اد بااورا أ لال لمسامو    ار الل رسااأ يلار ىياو  أعال ترلاه ل  خاراط 
  ىهت

( لسرنة 3وف  جميورية مصر العربية، فإنو وفقًا لقرار مجمس ذدارة الييئة العامة لمرقابة الماليرة رقرم  
أ  ن اه اقب  الحسابات لدى الييئرةباعادة تنظيم ضواب  القيد واستمرار القيد والشطب ف  سجل مر  2021

( أ  ىيااو  لا   اا   لااولا  الله ااة الل  اد   برلساا ل البار  لملحرساا    0ىشاترط لم  اد  اا  السا ل لاار  ما : )
( تااد  1( تااد  ااادور أب أحياار    راىااة  هراىااة لااد لراعااا الحسااربرىأ و)9واللاارا ب    ااواارا اللرلىااةأ و)

( أ  ىياااو  1( ساااداد ل ر ااال الخااادلرى الل اااررأ و)4أ و)اااادور أب أحيااار  تأد  ىاااة لاااد لراعاااا الحساااربرى
( لاارور خلا  ساا واى تمااا 6تلاوًا بشااببة لااولا  الله ااة الحارا لملحرساابة واللرا باة    ربااة الت ارر   أ و)

ا عل تما ع د لراعا الحسربرى لل  ل  له  الحل    لرا بة واتتلرد ال واا  اللرلىاة لشاريرى اللسارهلة 
( ال ىار  بلرا باة حساربرى شاريرى اللسارهلة خاضق 7  واللرا ب    واارا اللرلىةأ و)برلس ل البر  لملحرس  

الخل  س واى السرب ة تما زماا ال  اد وبشارط أ  ىياو  عاد عار  بلرا باة حساربرى ثاضث شاريرى لسارهلة 
تمااا االعاال ياال ساا ة بلاار  تفاال لاا  اللباار  ر اللااار ة لملرا بااة والفحاات اللحاادود ولهاار  التأكااد ا خااراأ 

( أ  ىياااو  ل  ااادًا برلسااا ل اللباااد لااادا ال هااارا اللريااااب لملحرسااابرى للااا   ااولاااو  الله اااة لااا  خاااررل 8)و
( أ   تح اااال  ىااااه تمااااا االعاااال واحااااد للاااار  ماااا : )أ( تلااااوىة  لبىااااة اللحرساااا    9ال زاااارة الحيااااول أ و)

ااوق تماا واللرا ب   اللاار ه أو الحااوق تماا إحادا الشاهرداى الله ىاة ا    ىاة اللبردلاة لهارأ أو الح
در ة الاديتوراى  ا  اللحرسابة لا  إحادا ال رلبارى اللبتارف  هار  ا  لاارأ و)ا( ال  اد  ا  سا ل لراع ا  

( إسااتىفرو شااروط ال اادرا واللااضوا الله ىااة لاا  خااضق 01حسااربرى ال  ااو  لاادا ال  اا  اللرياااب اللاااربأ و)
لخ اارا  اا  ل اارق اللحرساابة ت اادى  لاار ىف ااد و ااود لاار  ماا : )أ(  ر اال تلاال ىلاا  ثضثااة تمااا ا عاال لاا  لوب ا

واللرا باااة لشاااريرى اللسااارهلة للااادا ال ت ااال تااا  خلااا  سااا واىأ و)ا( لمخااات لم يااار  اللز ااال برلل شاااأا 
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لمرعربة تما ال ودا والتح ل ل  االست ضلىة الله ىةأ و)ل( ال ير  اللز ل برلل شاأا لضلتااا  بارلتبمى  الله ا  
 اللستلرا ت 

ى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااةأ بلاار  تزمبااه هاالا ال  ااد لاا  أ  ع ااد لراعااا الحسااربرويرررى الباحررث 
شروطأ سىيو  له تأث ر تما ا حيار  الله  ااة لااهأ وبرلتارل  التاأث ر تماا البضعاة  ا   اتتاراف ل شاأا تل ال 
اللرا بة بر اوق الرعلىاة والحيا  الله ا  للراعاا الحساربرى تماا لساتوا الخزار اللاتضا  لهالى ا ااوقت 

   :التال  النحو (، عمىH3الفرض الذالث لمبحث   اشتقاق يمكن علك عمى ءً وبنا

H3 يختمف التفذير المعنو  تعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية عمى جودة الحكم المين  لمراقب :
الحسررابات فرر  مصررر عمررى مسررتوى الخطررر المررتالزم ليررا بحسررب مررا ذعا كرران مقيرردًا لرردى الييئررة العامررة 

 المالية من عدمو.لمرقابة 

 منيجية البحث  -7
 الهادف هالا تح  ال سا  ل تستهدف ل ه ىة البحث    الل ر  ا وق ت روق الدراسة الت ر  ىة لمبحثت و  

و لاولل البحاثأ  الدراساةأ وت  اة لا ي أهاداف الدراساة الت ر  ىاةأ ول تلا  البرحاث لكال ساوف  تبارف
وا  ااراواى الدراسااة الت ر  ىااةأ والتااالى  الت ر  اا  واللبرل اارى وتوااا ف وعىاار  لتن ااراى الدراسااةأ وأدواى 

 :الترل  ال حو والل رر رى الت ر  ىةأ ولل  تما

 أىداف الدارسة التجريبية  7-1
تسااتهدف الدراسااة الت ر  ىااة اختباارر  ااروف البحااث  اا    اااة الللررسااة الله ىااة  اا  لااارأ ك  اارد دل اال 

التتااراف تل اال اللرا بااة بر اااوق الرعلىااة تمااا  ااودا الحياا  تلماا  تمااا لاار إلا ياار  ه اار  تااأث ر لب ااوب 
الله   للراعا الحسربرى تما لستوا الخزر اللتضا  لهرت يلر تهدف أىلًر إلا اختبرر أثار يال لا  خ ارا 
لراعااا الحسااربرى  تك ولو ىاار اللبمولاارى وع اادى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااةأ يلتن اار   لباادل  أ تمااا 

 ,EY, 2019; Deloitte, 2020; Vincent & Wilkins)اىساىة لحال الدراساة عىرساًر تماا البضعاة الر 
2020; AICPA, 2021)ت 

 مجتمع وعينة الدراسة  7-2
لا  لراع ا  الحساربرى بليرتاا اللحرسابة واللرا باةأ  يتكون مجتمع الدراسة ألغرراض التحميرل األساسر 

 911اللرخت له  بلرا بة الشريرى اللسرهلةت وعد ت  اختىرر ت  اة تحيلىاة لا  للا  الل تلا أ تلال ى 
لفردا روت     اختىررهر تدا ألور أهلهرأ تشلل تدد ل  الل  د   لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىاة و  ار 

 ;Huang, 2020)شآى لحرسبة ولرا بة ي  را الح   وان راأ ل  دا و  ر ل  دا الل  د  أ يلر تشلل ل 
Harrast et al., 2021; Maffei et al., 2021; Banga, 2022)ت   
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لاا  ا كااردىل   أ ح ااث تكااو  لاا  أتلاارو ه اااة  وقررد تكررون مجتمررع الدراسررة ألغررراض تحميررل الحساسررية
ىااة الت ااررا  اارلبت  اكسااي در ة ودل هااورت وعااد تاا  أخاال ت  ااة التاادر  أ واله اااة اللبرو ااة ب ساا  اللحرساابة بيم

لفااردا روتاا   اا  اختىررهاار أ  تشاالل الب  ااة ل لوتااة لاا  حلمااة اللر ساات ر  091تحيلىااة لاا ه أ تلاال ى 
والديتورااأ خراة    تخات اللرا بة أو اللحرسابة اللرلىاةأ وأ  ىيو اوا لت ر سا   عادر اكليار   ا  يال 

ة اللولاااو  واااابو ته  ن اااه  ااات  إ اااراو الت ر اااة تماااا الزمباااة لت  اااى  لااادب إدراكهااا   ااااةت إل أ اااه  يااارًا لحداثااا
(ت و ىلار  ما  Kyriazis, 2021; Seethamraju, 2021; Banga, 2022لملولاو  لحال البحاث )

  ىر  برلحرالى اللواتة واللستملة و سبة الردود:

 بيان بالحاتت التجريبية الموزعة والمستممة ونسبة الردود  :2جدول 
 بُبٌ ببنذبالث انخجشَبُت انًىصعت وانًغخهًت فٍ ظم انخذهُم األعبعٍ عهً يشاقبٍ انذغبببث :أوالا 

 َغبت انشدود انذبالث انًغخهًتعذد  إجًبنٍ انذبالث انًىصعت

250 130 52% 

 األكبدًٍَُُبُبٌ ببنذبالث انخجشَبُت انًىصعت وانًغخهًت فٍ ظم حذهُم انذغبعُت عهً  :ثبَُبا 

 َغبت انشدود انذبالث انًغخهًتعذد  إجًبنٍ انذبالث انًىصعت

120 100 83% 

 نموعج البحث 7-3
 ( الترل :0ىيهر  لولل البحث    يل التحم ل ا سرس  برلشيل رع  )

 

 

 

 

                                H3                                           H2   

       

   H1                         

                               

   

 

 

اعتشاف عَٞو اىَشاجعخ 

 ثبألص٘ه اىشقَٞخ

 

ج٘دح اىحنٌ اىَْٖٜ ىَشاقت 

اىحغبثبد عيٚ ٍغت٘ٙ اىخطش 

 اىَتالصً ىألص٘ه اىشقَٞخ 

 

 انًخغُش انًغخقم

خبشة يشاقب انذغبببث 

 بخكُىنىجُب انًعهىيبث 

 : نموعج البحث ف  ظل التحميل األساس 1شكل 
 البرحثاللادر: إتداد    

ً  اٌ انًخغُش  الٌعذان
 

 انًخغُش انخببع

قُذ يشاقب انذغبببث نذي انهُئت انعبيت 

 نهشقببت انًبنُت
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 7-4
 ت  توا ف وعىر  لتن راى الدراسة يلر  م :

 قُبعه حىصُفه َىعه انًخغُش
األثش 

 انًخىقع

ج٘دح اىحنٌ 

اىَْٖٜ 

ىَشاقت 

اىحغبثبد 

عيٚ 

ٍغت٘ٙ 

اىخطش 

اىَتالصً 

ىألص٘ه 

 اىشقَٞخ

 

 تبثع

اجَذب  غبىجٞذخ ٍفذذشداد اىعْٞذخ عيذذٚ 

ٍغذذت٘ٙ اىخطذذش اىْذذبتا عذذِ قبثيٞذذخ 

سصذذذذذذٞذ عغذذذذذذبة ٍعذذذذذذِٞ  ٗ فئذذذذذذخ 

ٍعذذبٍالد ٍعْٞذذخ ىيتحشٝذذذى ٗاىذذزٙ 

َٝنذذِ  ُ ٝنذذذُ٘ تحشٝذذذذ جذذذٕ٘شٙ 

ع٘اء ثص٘سح ٍْفذشدح  ٗ عْذذٍب ٝذتٌ 

جَعذذذٔ ٍذذذع تحشٝفذذذبد  خذذذشٙ فذذذٚ 

 سصذذذذذح عغذذذذبثبد  خذذذذشٙ  ٗ فئذذذذخ 

ٍعبٍالد  خشٙ ٗرىل فٚ ظو عذذً 

ٗإجذذشاءاد ٗيىٞذذبد ٗجذذ٘د عٞبعذذبد 

ىيشقبثخ اىذاخيٞخ. ٗقذ ٝنذُ٘ ٍغذت٘ٙ 

ٕذذذذزا اىخطذذذذش ٍشتفعذذذذبً  ٗ ٍْخفعذذذذبً 

Clarke, 2019; Harrast et (

2021) ,al.. 

ثذسجذخ اجَذب  ٍفذشداد اىعْٞذخ عيذٚ اىحنذٌ 

),Clarke  ;2019اىَْٖذذذذٜ اىصذذذذحٞ  

)2021 ,Harrast et al.. 

 

----- 

اعتشاف 

عَٞو 

اىَشاجعخ 

ثبألص٘ه 

 اىشقَٞخ

 ٍغتقو
إدساج األصذذذذذ٘ه اىشقَٞذذذذذخ ثقب َذذذذذخ 

 اىَشمض اىَبىٜ

اٍذذذذاد ٍشاقجذذذٜ اىحغذذذبثبد ثحبىذذذخ ت شٝجٞذذذخ 

تتعَِ ق٘ا ٌ ٍبىٞخ ال تحت٘ٛ عيذٚ  صذ٘ه 

سقَٞذذذخ ظذذذَِ األصذذذ٘ه غٞذذذش اىَيَ٘عذذذخى 

ٗاىحبىذذذخ اىت شٝجٞذذذخ اىتبّٞذذذخ تتعذذذَِ قذذذ٘ا ٌ 

ٍبىٞذذخ تحتذذ٘ٛ عيذذٚ  صذذ٘ه سقَٞذذخ ظذذَِ 

 ,Lo & Medda)األص٘ه غٞش اىَيَ٘عخ 

2020; Kyriazis, 2021; Banga, 

2022). 

+ 

 

خجشح 

ٍشاقت 

اىحغبثبد 

ثتنْ٘ى٘جٞب 

 اىَعيٍ٘بد

 ٍُعذه

اإلغبس اىضٍْٜ اىزٛ ٝعجش عِ ٍذذٙ 

إىَذذبً ٍشاقذذت اىحغذذبثبد ثَقٍ٘ذذبد 

ٍْٖذذذذذذذخ اىَحبعذذذذذذذجخ ٗاىَشاجعذذذذذذذخى 

ٗتنْ٘ى٘جٞذذذب اىَعيٍ٘ذذذبد مبعذذذتخذاً 

اىجذذشاٍا اى ذذبٕضحى ٗاىَشاجعذذخ عذذِ 

ثعذذذذى ٗتجْذذذٜ عَذذذالء ٍَذذذِ ساجذذذع 

عغذذذذذذذذذبثبتٌٖ ألدٗاد تنْ٘ى٘جٞذذذذذذذذذذب 

 & Dyball)اىَعيٍ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبد 

Seethamraju, 2021; Maffei 

et al., 2021) 

( إرا مذبُ ٍشاقذت اىحغذبثبد 1ٝأخز اىقَٞخ )

ٍذذِ رٗٛ اىخجذذشح ثتنْ٘ى٘جٞذذب اىَعيٍ٘ذذبدى 

 & Dyball)ٗاىقَٞخ )صفش( ثخالف رىل 

Seethamraju, 2021; Maffei et 

al., 2021) 

± 

 عيٜ

(H1) 

قٞذ ٍشاقت 

اىحغبثبد 

ىذٙ اىٖٞئخ 

اىعبٍخ 

ىيشقبثخ 

 اىَبىٞخ

 ٍعذه

اإلدساج فٜ ع و ٍشاقجذٜ  ثٔ ٝقصذ

اىحغبثبد ىذٙ اىٖٞئخ اىعبٍخ ىيشقبثذخ 

اىَبىٞذذخ إرا مذذبُ ٍشاقذذت اىحغذذذبثبد 

 ىٍغذذت٘فٞبً ىَتطيجذذبد ٗ ذذشٗغ اىقٞذذذ

(Liu & Huang, 2020   ّذ٘ٝ ٜى

2019.) 

إرا مبُ ٍشاقت اىحغبثبد ٍقٞذاً ىذذٙ اىٖٞئذخ 

(ى ٗإُ 1اىعبٍخ ىيشقبثخ اىَبىٞخ ٝأخز اىقَٞخ )

 & Liu)ىٌ ٝنذِ ٍقٞذذاً ٝأخذز اىقَٞذخ صذفش 

Huang, 2020  2019ى ّ٘ٝ ٜى.) 

 

± 

 عيٜ

(H1) 
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جراءات الدراسة التجريبية  7-5  أدوات وا 
ت وعد راتا البرحث ت د توا ا  الحارلت   الت ار   ت   5اعتمدت الدراسة التجريبية عمى حالتين افتراضيتين

ال ىاار  برلبد ااد لاا  الا اارراى الل دا ىااة لل شااآى اللحرساابة واللرا بااة وتساامى  واسااتض  الحاارالى الت ر  ىااة برل ااد 
لملشرري      الت ر ةأ وتو  ر الفراة لملشرري      ل رعشة البرحث واال ربة تما استفسارراته  وأساامته ت 

لرا  ت  تو ىه ببف ا سامة لل راد اللشرري   برلت ر ة ل     هر أ  ى ولوا  ت د ر لستوا الخزار و   يل 
اللااتضا  للاااوق الرعلىااة   ساابة لاوىااةت و االل  ىلياا  حااار أدواى الدراسااة الت ر  ىااة  اا  ياال لاا ي ال ااواا  

 ر   ت  أ واك ربة تما الساؤاق اللرلىة الل شورا الت   هر أاوق رعلىةأ والل ربضى الشخاىةأ والحرلت   الت
 اللر ل لمحرلت   الت ر   ت  ت 

السررالال تاا  تااالى  حاارلت   ت اار   ت   وعااد زمااا البرحااث اك ربااة تمااا أمررا مررن حيررث ذجررراءات الدارسررة، 
 ؟ 10/09/9190لرا د ا اوق   ر اللملوسة     الخطر المتالزملر هو ت د ر  للستوا التال : 

هااالا الساااؤاق تحد ااد  سااابة لاوىااة للساااتوا الخزااار اللااتضا  للااااوق   ااار وعااد زماااا لاا  يااال لفاااردا  اا  
اللملوسةت وعد ت  إتزرو  سا لتفروتة ل  ربة تما هلا السؤاقأ ل  خضق استخدا  ل ىر  لىيرى اللياو  

إلااا لسااتوا لاا خفف  اادًا لاا   %0(أ ح ااث ىشاا ر %100إلااا  %0لاا  إحاادا تشاارا در ااة تتفااروى لاا  )
إلااا لسااتوا لرتفااا   اادًا لااا  هاالا الخزااار  %100  اار اللملوساااةأ    لاار ىشااا ر الخزاار اللااتضا  للااااوق 

(Zhang et al. 2022ت) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

والتا  زماا  (حالة تتضمن قوائم مالية ت تحتو  عمى أصول رقميرة ضرمن األصرول غيرر الممموسرة الحالة التجريبية األولى   5
حالرة تتضرمن الحالرة التجريبيرة الذانيرة  ل  لراعا الحسربرى  ت د ر لساتوا الخزار اللاتضا  للااوق   ار اللملوساةأ    لار  ا  

لتا  زماا لا  لراعاا الحساربرى  ت اد ر لساتوا الخزار وا (قوائم مالية تحتو  عمى أصول رقميرة ضرمن األصرول غيرر الممموسرة
 اللتضا  للاوق   ر اللملوسةت



 ...............محددات العالقة بين اعتراف عميل المراجعة باالصول الرقمية         أسامة جمدي فؤاد حممـد أبو العالد/      
 

  
 

 
 

  29  

 

 التصميم التجريب  والمعالجات والمقارنات التجريبية  7-6
يظير التصميم التجريب  تختبار فروض البحث من خالل الجدول التال ، حيث تم ذجراء تصميم تجريب  

 لنحوالتال : وعلك عمى ا 2×  2×  2
 

 انًخغُش انًغخقم                          

 انًخغُشاٌ انًعذالٌ

قىائى يبنُت ال حذخىٌ عهً 

أصىل سقًُت ضًٍ األصىل 

 غُش انًهًىعت

قىائى يبنُت حذخىٌ عهً أصىل 

 سقًُت ضًٍ األصىل غُش انًهًىعت

خجشح ٍشاقت اىحغبثبد 

 ثتنْ٘ى٘جٞب اىَعيٍ٘بد

 رٗ خجشح

(1) 

اىخطش اىَتالصً ٍغت٘ٙ 

 ىألص٘ه اىشقَٞخ

(2) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىألص٘ه 

 اىشقَٞخ

 قيٞو اىخجشح

(3) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً 

 ىألص٘ه اىشقَٞخ

(4) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىألص٘ه 

 اىشقَٞخ

اىقٞذ ىذٙ اىٖٞئخ اىعبٍخ 

 ىيشقبثخ اىَبىٞخ

 ٍقٞذ

(5) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً 

 ىألص٘ه اىشقَٞخ

(6) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىألص٘ه 

 اىشقَٞخ

 غٞش ٍقٞذ

(7) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً 

 ىألص٘ه اىشقَٞخ

(8) 

ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىألص٘ه 

 اىشقَٞخ

 معالجات تجريبية كما يم : 8ويحتو  الجدول الساب  عمى 
تماا أااوق رعلىاة لال  ا ااوق   ار اللملوساة  را بهار لراعاا  ت تحتو  عواا  لرلىاة (: 1معالجة   -

/ ويطمرررب منرررو تقيررريم مسرررتوى الخطرررر المرررتالزم لألصرررول حساااربرى لو خ ااارا  تك ولو ىااار اللبمولااارى 
 الرقمية.

تمااا أاااوق رعلىااة لاال  ا اااوق   اار اللملوسااة  را بهاار لراعااا  تحتررو  عااواا  لرلىااة (: 2معالجررة   -
/ ويطمرررب منرررو تقيررريم مسرررتوى الخطرررر المرررتالزم لألصرررول لبمولااارى  تك ولو ىااار ال حساااربرى لو خ ااارا

 الرقمية.
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تماا أااوق رعلىاة لال  ا ااوق   ار اللملوساة  را بهار لراعاا  ت تحتو  عواا  لرلىاة (: 3معالجة   -
/ ويطمررب منررو تقيرريم مسررتوى الخطررر المررتالزم لألصررول حسااربرى عم اال الخ اارا  تك ولو ىاار اللبمولاارى 

 الرقمية.

تمااا أاااوق رعلىااة لاال  ا اااوق   اار اللملوسااة  را بهاار لراعااا  تحتررو  عااواا  لرلىااة (: 4معالجررة   -
/ ويطمررب منررو تقيرريم مسررتوى الخطررر المررتالزم لألصررول حسااربرى عم اال الخ اارا  تك ولو ىاار اللبمولاارى 

 الرقمية.

تماا أااوق رعلىاة لال  ا ااوق   ار اللملوساة  را بهار لراعاا  ت تحتو  عواا  لرلىاة (: 5معالجة   -
 / ويطمب منو تقييم مستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية. رى ل  دحسرب

تمااا أاااوق رعلىااة لاال  ا اااوق   اار اللملوسااة  را بهاار لراعااا  تحتررو  عااواا  لرلىااة (: 6معالجررة   -
 / ويطمب منو تقييم مستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية. حسربرى ل  د

تماا أااوق رعلىاة لال  ا ااوق   ار اللملوساة  را بهار لراعاا  ت تحتو  عواا  لرلىاة (: 7معالجة   -
 / ويطمب منو تقييم مستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية. حسربرى   ر ل  د

تمااا أاااوق رعلىااة لاال  ا اااوق   اار اللملوسااة  را بهاار لراعااا  تحتررو  عااواا  لرلىااة (: 8معالجررة   -
 متالزم لألصول الرقمية./ ويطمب منو تقييم مستوى الخطر ال حسربرى   ر ل  د

 وتختبار فروض لمبحث يتم ذجراء المقارنات التالية: -
 H1وعلك إلختبار الفرض  ] (8+6+4+2( ×  7+5+3+1  [(: 1مقارنة  

 H2وعلك إلختبار الفرض  ](4(×  3 [×  ]( 2(×  1  [(: 2مقارنة  

 H3وعلك إلختبار الفرض  ](8(×  7 [×  ]( 6(×  5  [(: 3مقارنة  

 نتائج اختبار فروض البحث -8
ىستهدف هلا ال او ل  البحث ت اروق تحد اد  او  توا ا  ل تلا  الدراساة )هال ل تلا  الدراساة  تبا  توا باًر 

 :الترل  ال حو ز ىبىًر أ  ال(أ و ترا  اختبرر  روف البحثأ ولل  تما

 تحديد نوع توزيع مجتمع الدراسة 8-1
 اااة لااار إلا يااار  توا ااا  ل تلااا  الدراساااة  تبااا  توا باااًر للبر  Kolmogorov –Smirnovتااا  إ اااراو اختبااارر 

(أ وللا  لا  أ ال تحد اد لار إلا يار  سا ت  اساتخدا  االختبارراى Hamilah et al., 2019ز ىبىاري أ  ال )
ت وعد أيهرى  تارا  Non Parametric Testsأو االختبرراى الضلبملىة  Parametric Testsاللبملىة 
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ممرا يعنر  لحال الدراساةت  لجميرع المتغيررات 0.05( أقل من P-Value  0.000قيمة هلا االختبرر أ  
)الالب  ا ت تماا أ  الل تلا  الالب ساح ى ل اه ت  اة الدراساة  تبا  التوا ا  الز ىبا (أ  رفض فرض العردم

)الااالب  ااا ت تماااا أ  الل تلااا  الااالب ساااح ى ل اااه ت  اااة الدراساااة ال  تبااا  التوا ااا   وقبرررول الفررررض البرررديل
 الختبرر  روف البحثت اتختبارات الالمعمميةلل  ت  االتتلرد تما الز ىب (ت و  رًو تما 

 ( H1األول   الفرض اختبار نتيجة 8-2
اعتررراف عميرل المراجعررة باألصررول الرقميرة يررالذر معنويررًا عمررى اساتهدف هالا الفاارف اختبارر لاار إلا يار  

ت وعد اساتخد  األصول جودة الحكم المين  لمراقب الحسابات ف  مصر عمى مستوى الخطر المتالزم ليعه
الضلبملا  لب  تا     ار  Wilcoxon Signed-Rank Testالبرحاث  ا  هالا الشاأ  اختبارر و مكويساو  

 ھذزا وتختبرارلست مت   ك راو الل رر رى الث راىة وتحد د لر إلا ير  ه ر  إختضف  ا   وساىز  الب  تا  ت 
   :عدم كالتال  كفرض صياغتو ذعادة تم ذحصائياً  الفرض

H0:  ال  ؤثر اتتراف تل ل اللرا بة بر اوق الرعلىة لب وىًر تما  ودا الحي  الله   للراعاا الحساربرى
    لار تما لستوا الخزر اللتضا  لهلى ا اوقت

 وعد ت  اىر ة الفرف إحاراىًر يلر  م :
تتلال  عاواا  أب أ  وسىط ردود الب  اة تماا الحرلاة الت ر  ىاة الثر ىاة )حرلاة  H0: M1=M2:6فرض العدم

لرلىااة تحتااوب تمااا أاااوق رعلىااة لاال  ا اااوق   اار اللملوسااة( ىسااروب وسااىط ردود الب  ااة تمااا الحرلااة 
 الت ر  ىة ا ولا )حرلة تتلل  عواا  لرلىة ال تحتوب تما أاوق رعلىة لل  ا اوق   ر اللملوسة(ت

الثر ىة )حرلة تتلال  عاواا  أب أ  وسىط ردود الب  ة تما الحرلة الت ر  ىة  H1: M1≠M2الفرض البديل:
لرلىة تحتوب تما أااوق رعلىاة لال  ا ااوق   ار اللملوساة( ال ىساروب وساىط ردود الب  اة تماا الحرلاة 
الت ر  ىة ا ولا )حرلة تتلل  عاواا  لرلىاة ال تحتاوب تماا أااوق رعلىاة لال  ا ااوق   ار اللملوساة(ت 

 ( الترل :1و لولا برل دوق رع  )يلر ه H1وتيهر  ترا  االختبرر االحارا  لمفرف ا وق 

 ف  ظل التحميل األساس  H1نتيجة اختبار الفرض األول  :3جدول 
P-Value ٍاعى االخخببس اإلدصبئ 

11.402 Wilcoxon Signed-Rank Test (Z) 

0.000 Asymp. Sig. (2-tailed) 

                                                 
6 M1  تش ر إلا وسىط ردود الب  ة تما الحرلة الت ر  ىة ا ولاأM2  تش ر إلا وسىط ردود الب  ة تما الحرلة الت ر  ىة الثر ىةت 
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أ 0.05أعال لا   P-Valueإلا ير اى عىلاة  Wilcoxon Signed-Rank Test (Z)وو  اًر الختبارر 
أ 0.05أك اار لاا   P-Value ىب اا  للاا  ر ااف  اارف البااد  وع ااوق الفاارف ال ااد لت ألاار إلا ير ااى عىلااة 

  ىب   لل  ع وق  رف البد  ور ف الفرف ال د لت    

-Wilcoxon Signed( و  ااًر ل ت  ااة اختباارر0.000) P-Value( أ  عىلااة 1و ولااا ال اادوق رعاا  )
Rank Test (Z)   لتال  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل وباأ 0.05أعل لH1 . وتتفل هلى

   تHarrast et al. (2021ال ت  ة ل  لر توال إلىه )

التتااراف تل اال اللرا بااة بر اااوق الرعلىااة  ذيجرراب  ومعنررو  وللا اد لاا  التحم االأ و اا  ياال و ااود تااأث ر 
تما  ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى    لار تما لساتوا الخزار اللاتضا  لهالى ا ااوقأ اتلاا 

 اا  حرلااة اتتااراف  أكبرررأ  تحد اد لراعااا الحسااربرى للساتوا الخزاار اللااتضا  للااوق   اار اللملوسااة يار  
اف تل مااه لهاالى ا اااوقأ ح ااث ياار  اللتوسااط الحساار   لااردود تل مااه بر اااوق الرعلىااة  ل رر ااة ببااد  اتتاار 

اللتوساط الحسار   لاردود  أكبرر مرن( %85.3) اعترراف عميرل المراجعرة باألصرول الرقميرةالب  ة    حرلة 
 (ت%15.3) عدم اعتراف عميمو ليعه األصولالب  ة    حرلة 

اقبر  الحسرابات يحرددون مسرتوى ويرى الباحث أن ىعه النتيجة تعكس واقع الممارسرة المينيرة، وأن مر 
مرتفعًا لمخطر المتالزم لألصول غيرر الممموسرة فر  حالرة اعترراف عميمرو باألصرول الرقميرة مقارنرة بعردم 
اعتررراف عميمررو ليررعه األصررول، وأنيررم يرررون أنيررا أصررول تتصررف بعرردم النمطيررة وصررعوبة تقرردير قيمتيررا 

 ماليًا.

 ( H2الرئيس  الذان    الفرض اختبار نتيجة 8-3
التفذير المعنو  تعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية عمى استهدف هلا الفرف اختبرر لر إلا يار  

جررودة الحكررم المينرر  لمراقررب الحسررابات فرر  مصررر عمررى مسررتوى الخطررر المررتالزم ليررا يختمررف بررإختالف 
 Wilcoxonو  وعد استخد  البرحث    هالا الشاأ  اختبارر و مكويسا مستوى خبرتو بتكنولوجيا المعمومات.

Signed-Rank     Test  الضلبمل  لب  ت     ر لست مت   ك راو الل رر رى الث راىة وتحد د لدا اكختضف
   :عدم كالتال  كفرض صياغتو ذعادة تم ذحصائياً  الفرض ىعا وتختبار    وسىز  الب  ت  ت 

H0ىاااة تماااا  اااودا الحيااا  الله ااا  : ال  ختماااف التاااأث ر اللب اااوب التتاااراف تل ااال اللرا باااة بر ااااوق الرعل
للراعااا الحسااربرى  اا  لااار تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاار  اانختضف لسااتوا خ رتااه  تك ولو ىاار 

 اللبمولرىت
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 وعد ت  اىر ة الفرف إحاراىًر يلر  م :
أب أ  وسااىط ردود الب  ااة تمااا الحرلااة الت ر  ىااة الثر ىااة ىسااروب وسااىط ردود  H0: M1=M2فرررض العرردم:

 الحرلة الت ر  ىة ا ولاتالب  ة تما 

أب أ  وسااىط ردود الب  ااة تمااا الحرلااة الت ر  ىااة الثر ىااة ال ىسااروب وسااىط  H1: M1≠M2الفرررض البررديل:
يلاار هااو  H2ردود الب  ااة تمااا الحرلااة الت ر  ىااة ا ولااات وتيهاار  تاارا  االختباارر االحااارا  لمفاارف الثاار   

 ( الترل :4لولا برل دوق رع  )

 ف  ظل التحميل األساس  H2نتيجة اختبار الفرض الذان   :4جدول 
 انًذغىبت (Z)قًُت  P-Value انًقبسَبث

 رو انخبذذشة  ثذذش خجذذشح ٍشاقذذت اىحغذذبثبد ثتنْ٘ى٘جٞذذب اىَعيٍ٘ذذبد 

 H1عيٚ اىعالقخ ٍ به اىفشض األٗه 
0.000 9.849 

 قهُذم انخبذشة  ثش خجذشح ٍشاقذت اىحغذبثبد ثتنْ٘ى٘جٞذب اىَعيٍ٘ذبد 

 H1عيٚ اىعالقخ ٍ به اىفشض األٗه 
0.000 5.745 

 Wilcoxonو  اًر ل ت  اة اختبارر (P-Value  0.000 & 0.000قيمرة ( أ  4و ولا ال ادوق رعا  )
Signed-Rank Test (Z) ( عو الخبرررة، وقميررل برل ساابة لخ اارا لراعااا الحسااربرى  تك ولو ىاار اللبمولاارى

تماا  ترفذير معنرو  ت وىب   هلا أ  خ را لراعا الحسربرى  تك ولو ىر اللبمولارى لاه 0.05( أعل ل  الخبرة
(ت ولتحد ااد لاادا عااوا تااأث ر خ اارا لراعااا الحسااربرى  تك ولو ىاار اللبمولاارى تمااا H1البضعااة لحاال الدراسااة )
ربرى (أ عااار  البرحاااث  ااان راو ل رر اااة  ااا   الحااارلت   السااارب ت   )خ ااارا لراعاااا حساااH1البضعاااة لحااال الدراساااة )

( Z( اللحساااوبةت إل يملااار اادى عىلاااة )Z تك ولو ىااار اللبمولااارى لو خ اااراأ وعم ااال الخ ااارا( برساااتخدا  عىلاااة )
اللحسااوبة يملاار دق للاا  تمااا عااوا تااأث ر خ اارا لراعااا الحسااربرى  تك ولو ىاار اللبمولاارى تمااا البضعااة لحاال 

لحساااوبة  ااا  حرلاااة خ ااارا لراعاااا ( الZ(  تلاااا أ  عىلاااة )4الدراساااةت وبااارلر و  إلاااا ال تااارا  برل ااادوق رعااا  )
( اللحساوبة  ا  حرلاة خ ارا Z( ير اى أك ار لا  عىلاة )9.849) عو الخبررةالحسربرى  تك ولو ىار اللبمولارى 

(ت وىب ااا  هااالا أ  خ ااارا لراعاااا الحساااربرى 5.745) قميرررل الخبررررةلراعاااا الحساااربرى  تك ولو ىااار اللبمولااارى 
وبالتال  يتم رفض فررض العردم وقبرول لحل الدراساةأ  تما البضعة معنو   تك ولو ىر اللبمولرى لهر تأث ر 

 ,.e.g., Brender et al)وتتفل هلى ال ت  ة ل  لر توال إلىه البد د ل  الدراسرى . H2الفرض البديل 
2018; Dyball & Seethamraju, 2021; Maffei et al., 2021). 

عاا الحساربرى  تك ولو ىار اللبمولارى لخ ارا لرا ذيجاب  ومعنو  وللا د ل  التحم لأ و   يل و ود تأث ر 
(ت اتلااا أ  تحد ااد لراعااا الحسااربرى للسااتوا الخزاار اللااتضا  للاااوق H1تمااا البضعااة لحاال الدراسااة )

ببااد  اتتااراف تل مااه لهاالى  مقارنررة اا  حرلااة اتتااراف تل مااه بر اااوق الرعلىااة   أكبررر  اار اللملوسااة ياار  
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 اعترراف عميررل المراجعرة باألصرول الرقميررةا ااوقأ ح اث يار  اللتوساط الحسار   لااردود الب  اة  ا  حرلاة 
 ( أكبررر مررن المتوسرر  الحسرراب  لررردود العينررة فرر  حالررة عرردم اعتررراف عميمررو ليررعه األصررول87.1% 
حالررة خبرررة مراقررب الحسررابات بتكنولوجيررا المعمومررات عو وهااو لاار يهاار باااورا والااحة  اا   (17.1% 
 لخبرة.ا

ويررى الباحرث أن ترفذير خبررة مراقررب الحسرابات بتكنولوجيرا المعمومرات عمررى العالقرة محرل الدراسرة أمررر 
منطق ، ألنو كمما زادت خبرة مراقب الحسابات بتكنولوجيا المعمومات كمما تحسنت جودة أحكامو المينيرة 

 قمية.وتطويره إلجراءاتو وأساليبو لتحديد مستوى الخطر المتالزم لألصول الر 

 ( H3الرئيس  الذالث   الفرض اختبار نتيجة 8-4 
التفذير المعنو  تعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية عمى استهدف هلا الفرف اختبرر لر إلا يار  

جودة الحكم المين  لمراقب الحسابات ف  مصر عمى مستوى الخطر المرتالزم ليرا يختمرف بحسرب مرا ذعا 
وعااد اسااتخد  البرحااث  اا  هاالا الشااأ  اختباارر  العامررة لمرقابررة الماليررة مررن عدمررو.كرران مقيرردًا لرردى الييئررة 

الضلبملاا  لب  تاا     اار لساات مت   ك ااراو الل رر اارى  Wilcoxon Signed-Rank Testو مكويسااو  
 صرياغتو ذعرادة ترم ذحصرائياً  الفررض عاھ وتختبرارالث راىة وتحد د لدا اكختضف  ا   وساىز  الب  تا  ت 

   :كالتال عدم  كفرض

H0  ال  ختماااف التاااأث ر اللب اااوب التتاااراف تل ااال اللرا باااة بر ااااوق الرعلىاااة تماااا  اااودا الحيااا  الله ااا :
للراعا الحسربرى    لار تما لستوا الخزر اللاتضا  لهار بحساا لار إلا يار  ل  ادًا لادا اله ااة البرلاة 

 لمرعربة اللرلىة ل  تدلهت

 وعد ت  اىر ة الفرف إحاراىًر يلر  م :
أب أ  وسااىط ردود الب  ااة تمااا الحرلااة الت ر  ىااة الثر ىااة ىسااروب وسااىط ردود   H0: M1=M2فرررض العرردم:

 الب  ة تما الحرلة الت ر  ىة ا ولات

أب أ  وسىط ردود الب  ة تما الحرلة الت ر  ىة الثر ىاة ال ىساروب وساىط ردود  H1: M1≠M2الفرض البديل:
يلاار هااو  H3تيهاار  تاارا  االختباارر االحااارا  لمفاارف الثرلااث الب  ااة تمااا الحرلااة الت ر  ىااة ا ولااات و 

 ( الترل :1لولا    ال دوق رع  )
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 ف  ظل التحميل األساس  H3نتيجة اختبار الفرض الذالث  :5جدول 
 انًذغىبت (Z)قًُت  P-Value انًقبسَبث

عيٚ   ٍشاقت اىحغبثبد ىذٙ اىٖٞئخ اىعبٍخ ىيشقبثخ اىَبىٞخ قُذ ثش 

 H1اىعالقخ ٍ به اىفشض األٗه 
0.000 10.149 

  ٍشاقت اىحغبثبد ىذٙ اىٖٞئخ اىعبٍخ ىيشقبثخ اىَبىٞخ عذو قُذ ثش 

 H1عيٚ اىعالقخ ٍ به اىفشض األٗه 
0.000 5.196 

 Wilcoxonو  اًر ل ت  اة اختبارر  (P-Value  0.000 & 0.000( أ  عىلاة 1و ولا ال دوق رع  )
Signed-Rank Test (Z) ( مقيرد، وغيرر برل سبة ل  د لراعا الحسربرى لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىة

أ وهلا ىب   أ  ع د لراعاا الحساربرى لادا اله ااة البرلاة لمرعرباة اللرلىاة لا  تدلاه لاه 0.05( أعل ل  مقيد
رى لادا (ت ولتحد اد لادا عاوا تاأث ر ع اد لراعاا الحساربH1تأث ر لب وب تماا البضعاة ل ارق الفارف ا وق )

(أ عاار  البرحااث  اان راو ل رر ااة  اا   H1اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة لاا  تدلااه تمااا البضعااة لحاال الدراسااة )
( Zالحرلت   السرب ت   )ع د لراعا الحسربرى أ وتد  ع دى لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىة( برستخدا  عىلة )

لل  تما عوا تأث ر ع د لراعا الحسربرى لدا اله ااة  ( اللحسوبة يملر دقZاللحسوبةت إل يملر اادى عىلة )
(  تلاا أ  عىلاة 1البرلة لمرعربة اللرلىة تما البضعة لحل الدراسةت وبرلر و  إلا ال ترا     ال دوق رع  )

(Z    اللحسوبة )أكبرر( ير اى 10.149) حالة قيد مراقب الحسابات لردى الييئرة العامرة لمرقابرة الماليرة 
(ت 5.196لراعاا الحساربرى لادا اله ااة البرلاة لمرعرباة اللرلىاة ) عدم قيردلحسوبة    حرلة ( الZل  عىلة )

وىب اا  هاالا أ  ع ااد لراعااا الحسااربرى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة لاا  تدلااه لااه تااأث ر لب ااوب تمااا 
 . H3وبالتال  يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل البضعة لحل الدراسةأ 

ل  ااد لراعااا الحسااربرى لاادا اله اااة البرلااة  ذيجرراب  ومعنررو  التحم االأ و اا  ياال و ااود تااأث ر وللا ااد لاا  
(أ اتلاااا أ  تحد اااد لراعاااا الحساااربرى للساااتوا الخزااار H1لمرعرباااة اللرلىاااة تماااا البضعاااة لحااال الدراساااة )

تاراف بباد  ات مقارنرة   حرلاة اتتاراف تل ماه بر ااوق الرعلىاة  أكبراللتضا  للاوق   ر اللملوسة ير  
اعتراف عميل المراجعة باألصول تل مه لهلى ا اوقأ ح ث ير  اللتوسط الحسر   لردود الب  ة    حرلة 

 أكبر من المتوس  الحساب  لردود العينة ف  حالة عدم اعتراف عميمرو ليرعه األصرول( %86.7) الرقمية
العامررة لمرقابررة  فرر  حالررة قيررد مراقررب الحسررابات لرردى الييئررة( وهااو لاار يهاار باااورا والااحة 16.7%)

 المالية.

ويرى الباحث أن قيد مراقب الحسابات لدى الييئة العامة لمرقابة المالية، وما يتطمبو من شرروط مذرل 
ترروافر التفىيررل المينرر  المالئررم، والخبرررة والمررالءة المينيررة ومررا شررممو مررن ترروافر فرررق العمررل عات الخبرررة 
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الدراسررة وسرراعد مراقبرر  الحسررابات فرر  اإلرتقرراء بجررودة عرردل العالقررة محررل -والتعمرريم المينرر  المسررتمر
 أحكاميم المينية وتطويرىم إلجراءات وأساليب تحديد مستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية.

 التحميل اتضاف   -9
)Vincent & ; e.g., Arifuddin & Indrijawati, 2020السرب ة  الدراسرى تحم ل ل  لمبرحث  تلا

) 2021 ,et al.Harrast ; Wilkins, 2020 الل ه ىارى ينحادا اكلار   التحم ال اتتبارر إلير ىاة 
 خمال أا برلتحم ل ا سرسا أ ولبرل اة الدراسة لحل لمبضعرى الفه  أو الولوح ل  اللا د كلفرو اللتببة
 تن  ار أو أثرهارأ لا  التح ال ىسا ل ل  لتن راى االتتلرد تما خضق ل  إ  و دأ ا سرس  البحث   لولل
 .الدراسة لحل تما البضعرى سرب رً  اختبررهر ت  الت  اللتن راى أثر لبرل ة زر  ة

 الدراساة لحال الراىساىة البضعارى اختبارر كتاردا ل ه ىاة أ اه تماا اكلار   التحم ال تبر اف وىليا 
 لبدلاة( أو رعر ىة يلتن راى  د دا )ولبرل تهر لتن راى استحداث خضق ل  تبد مهر ببد برلتحم ل ا سرس 

 اللتن ار   )برتتبررهلار والتارب  اللست ل اللتن ر    خضف  هرأ اكلر ىة اللتن راى زر  ة لبرل ة تن  ر أو
 لادا لتحد اد وا سرسا أ اكلار   التحم ما    تارا   ا   ل رر اة ك اراو تضعاة( وللا  باأب الراىسا   

   ترا ت ل  إلىه التوال ت  لر تما هلا اكختضف وأثر إختض هلرأ

 ,.e.g., Hamilah et al., 2019; Putra et al)الاامة  لاى السارب ة الدراسارى أها  و تحم ال
2019; Fadillah et al., 2020)  أو الرعار   اللادخم   أب اتبار  لادا أ لامىة ىلي  إثاررا تسارؤق تا 

البضعاة لحال الدراساة الخرااة برلفرلا   الثار    إتاردا اختبارر تا  التسارؤق هالا تماا الليبادقت ول  رباة
أ ببااد تحو اال اللتن اار   اللباادل   )خ اارا لراعااا كررل عمررى حرردهبرلتحم اال ا سرساا   (H2 & H3 والثرلااث 

ومن ذرم ترم الحسربرى  تك ولو ىر اللبمولرىأ وع دى لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىة( إلا لتن ر   رعر    أ 
حتاا  ات  إ اراو ل رر اة  ا   استبدال الفرضرين الذران  والذالرث محرل الدراسرة بالتحميرل األساسر  بسرالالين، 

 تااارا  التحم م ااا   اكلااار   وا سرسااا  وتحد اااد لااادا االخاااتضف    هلااارأ وللااا  بنااارف تاااو  ر اللا اااد لااا  
تأث ر تما عوا أو ات ارى البضعاة لحال الولوح تما البضعة الراىسىة برلتحم ل ا سرس أ والتح ل ل  عدرا ال

 الدراسة ببد إدخرق اللتن راى الرعر ىةت

و   سىرة البضعاة التأث ر اة  ا   اتتاراف تل ال اللرا باة بر ااوق الرعلىاة و اودا الحيا  الله ا  للراعاا 
خ اارا الحسااربرى تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاارأ اسااتهدف السااؤاال  ا وق والثاار   اختباارر لاار إلا ير ااى )

لراعاااا الحساااربرى  تك ولو ىااار اللبمولااارىأ وع ااادى لااادا اله ااااة البرلاااة لمرعرباااة اللرلىاااة( تاااؤثرا  أىلاااًر   ر اااا 
اتتراف تل ل اللرا بة بر اوق الرعلىة تما  ودا الحي  الله   للراعاا الحساربرى تماا لساتوا الخزار 
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أ 0لتن اراى الرعر ىاة ل  رباة تماا ) اللتضا  لهرت ولمتح ل ل  هلا ا ثر تا  اختبارر أثار يال لتن ار لا  ال
 (   ب  أو ال يرلترل :9 

( بشررررفن أذررررر خبرررررة مراقررررب الحسررررابات 1نتيجررررة اإلجابررررة عمررررى السررررالال األول  س 9-1
بتكنولوجيرررا المعمومرررات عمرررى جرررودة حكمرررو المينررر  عمرررى مسرررتوى الخطرررر المرررتالزم 

 لألصول الرقمية 
استهدف السؤاق ا وق اختبرر لر إلا ير ى خ را لراعا الحسربرى  تك ولو ىر اللبمولرى تؤثر تماا  اودا 
حيلااه الله اا  تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  للاااوق الرعلىااة  اا    اااة الللررسااة الله ىااة اللااار ةأ بشااأ  

 اوق الرعلىاة و اودا حيلاه اتتراف تل مه لهلى ا اوقأ    سىرة البضعة التأث ر ة     اتتراف تل مه بر
( التال  نتيجة اإلختبار اإلحصرائ  ليرعا 6ويوضح الجدول رقم  الله   تما لستوا الخزر اللتضا  لهرت 

 السالال:

 نتيجة اختبار السالال األول ف  ظل التحميل اإلضاف  :6جدول 

يعبنجت 

 انًخغُش

عبىخ اعتجبس خجشح ٍشاقت اىحغبثبد 

فٜ ظو  سقببُبا ثتنْ٘ى٘جٞب اىَعيٍ٘بد ٍتغٞشاً 

 اإلضبفٍاىتحيٞو 

عبىخ اعتجبس خجشح ٍشاقت اىحغبثبد ثتنْ٘ى٘جٞب 

ىيعالقخ فٜ ظو اىتحيٞو  يعذالا اىَعيٍ٘بد ٍتغٞشاً 

 األعبعٍ

P-Value 0.003 0.000 

( لملتن اار الرعاار   )خ اارا لراعااا الحسااربرى P-Value (0.003( أ  عىلااة 6و تلااا لاا  ال اادوق رعاا  )
( 1ومرن ذرم تمرت اإلجابرة عمرى السرالال األول  س 0.05 تك ولو ىر اللبمولرى( أعل ل  لساتوا اللب وىاة 

 "بنعم". 

ويرررى الباحررث أن نتيجررة التحميررل اإلحصررائ  فرر  حالررة ذعتبررار خبرررة مراقررب الحسررابات بتكنولوجيررا 
رقابيًا لم تختمف، مما ياليد أىمية ىرعا المتغيرر فر  الترفذير عمرى العالقرة محرل المعمومات متغيرًا معدًت أو 

الدراسة من جية، وعمى جرودة حكمرو المينر  عمرى مسرتوى الخطرر المرتالزم لألصرول الرقميرة مرن جيرة 
 أخرى.
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( بشررفن أذررر قيررد مراقررب الحسررابات لرردى 2نتيجررة اإلجابررة عمررى السررالال الذرران   س 9-2
قابة المالية عمى جودة حكمو المين  عمى مسرتوى الخطرر المرتالزم الييئة العامة لمر 
 لألصول الرقمية 

اساتهدف السااؤاق الثاار   اختبارر لاار إلا ياار  ع ااد لراعاا الحسااربرى لاادا اله اااة البرلاة لمرعربااة اللرلىااة  ااؤثر 
ة تماااا  اااودا حيلاااه الله ااا  تماااا لساااتوا الخزااار اللاااتضا  للااااوق الرعلىاااة  ااا    ااااة الللررساااة الله ىااا

اللااار ةأ بشااأ  اتتااراف تل مااه لهاالى ا اااوقأ  اا  سااىرة البضعااة التأث ر ااة  اا   اتتااراف تل مااه بر اااوق 
( التررال  نتيجررة 7ويوضررح الجرردول رقررم  الرعلىااة و ااودا حيلااه الله اا  تمااا لسااتوا الخزاار اللااتضا  لهاارت 

 اإلختبار اإلحصائ  ليعا السالال:

 نتيجة اختبار السالال الذان  ف  ظل التحميل اإلضاف  :7جدول 

يعبنجت 

 انًخغُش

عبىخ اعتجبس قٞذ ٍشاقت اىحغبثبد ىذٙ اىٖٞئخ 

فٜ ظو  سقببُبا اىعبٍخ ىيشقبثخ اىَبىٞخ ٍتغٞشاً 

 اإلضبفٍاىتحيٞو 

عبىخ اعتجبس قٞذ ٍشاقت اىحغبثبد ىذٙ اىٖٞئخ اىعبٍخ 

ىيعالقخ فٜ ظو اىتحيٞو  يعذالا ىيشقبثخ اىَبىٞخ ٍتغٞشاً 

 األعبعٍ

P-Value 0.000 0.000 

( لملتن اار الرعاار   )ع ااد لراعااا الحسااربرى P-Value (0.000( أ  عىلااة 7و تلااا لاا  ال اادوق رعاا  )
ومررن ذررم تمررت اإلجابررة عمررى السررالال  0.05لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة( أعاال لاا  لسااتوا اللب وىااة 

 ( "بنعم". 2الذان   س

الباحث أن نتيجة التحميل اإلحصائ  ف  حالة ذعتبار قيد مراقرب الحسرابات لردى الييئرة العامرة ويرى 
لمرقابررة الماليررة متغيرررًا معرردًت أو رقابيررًا لررم تختمررف، وىررعا يالكررد أىميررة ىررعا القيررد ومررا يتطمبررو مررن شررروط 

حكمو المين  عمى  وخاصة المالءة المينية ف  التفذير عمى العالقة محل الدراسة من جية، وعمى جودة
 مستوى الخطر المتالزم لألصول الرقمية من جية أخرى.

( H2 & H3الفرلا   الثار   والثرلاث ) اختبارر  ا    تارا  ( التارل  ل رر اة8و ولاا ال ادوق رعا  )
الفرلا    ا   لهال   الل ر ماة الرعر ىاة بارللتن راى الخرااة تماا ا ساامة اك رباة برلتحم ال ا سرسا أ و تارا 

 م ل اكلر  :يل التح
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 اإلضاف  والتحميل األساس  التحميل نتائج بين مقارنة :8جدول 

 انُخبئج انًخغُشاث انًعذنت يذخم حبٍُ ظم فٍ انفشوض
انًخغُشاث  يذخم حبٍُ ظم فٍ األعئهت

 انشقببُت
 اإلجببت

:H2  ٝختيذذذ اىتذذأثٞش اىَعْذذ٘ٛ العتذذشاف عَٞذذو

اىَشاجعذذخ ثبألصذذ٘ه اىشقَٞذذخ عيذذٚ جذذ٘دح اىحنذذٌ 

اىَْٖٜ ىَشاقت اىحغبثبد فٜ ٍصش عيٚ ٍغت٘ٙ 

اىخطذذش اىَذذتالصً ىٖذذب ثذذئختالف ٍغذذت٘ٙ خجشتذذٔ 

 ثتنْ٘ى٘جٞب اىَعيٍ٘بد.

 حى قبىنه

خجذذشح ٍشاقذذت اىحغذذبثبد ؤثش تذذٕذذو  :1ط

عيذذٚ جذذ٘دح عنَذذٔ اىَْٖذذٜ عيذذٚ ٍغذذت٘ٙ 

اىخطش اىَتالصً ىألص٘ه اىشقَٞذخ فذٜ ثٞئذخ 

ى فذذذٜ عذذذٞب  اىََبسعذذذخ اىَْٖٞذذذخ اىَصذذذشٝخ

اعتذذذذشاف عَٞيذذذذٔ اىعالقذذذذخ اىتأثٞشٝذذذذخ ثذذذذِٞ 

ثبألصذذ٘ه اىشقَٞذذخ ٗجذذ٘دح عنَذذٔ اىَْٖذذٜ 

 عيٚ ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىٖب ؟

 َعى

H3:  ٝختيذذذ اىتذذأثٞش اىَعْذذ٘ٛ العتذذشاف عَٞذذو

اىَشاجعذذخ ثبألصذذ٘ه اىشقَٞذذخ عيذذٚ جذذ٘دح اىحنذذٌ 

اىَْٖٜ ىَشاقت اىحغبثبد فٜ ٍصش عيٚ ٍغت٘ٙ 

ت ٍب إرا مبُ ٍقٞذذاً ىذذٙ اىخطش اىَتالصً ىٖب ثحغ

 .اىٖٞئخ اىعبٍخ ىيشقبثخ اىَبىٞخ ٍِ عذٍٔ

 حى قبىنه

قٞذ ٍشاقت اىحغذبثبد ىذذٙ ؤثش ٕٝو  :2ط

اىٖٞئذذخ اىعبٍذذخ ىيشقبثذذخ اىَبىٞذذخ عيذذٚ جذذ٘دح 

عنَذذذذٔ اىَْٖذذذذٜ عيذذذذٚ ٍغذذذذت٘ٙ اىخطذذذذش 

اىَذذذذذتالصً ىألصذذذذذ٘ه اىشقَٞذذذذذخ فذذذذذٜ ثٞئذذذذذخ 

ى فذذذٜ عذذذٞب  اىََبسعذذذخ اىَْٖٞذذذخ اىَصذذذشٝخ

اعتذذذذشاف عَٞيذذذذٔ خ ثذذذذِٞ اىعالقذذذذخ اىتأثٞشٝذذذذ

ثبألصذذ٘ه اىشقَٞذذخ ٗجذذ٘دح عنَذذٔ اىَْٖذذٜ 

 عيٚ ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىٖب ؟

 َعى

 الفاروف اختبارر   تارا  ول رر تهار الرعر ىاة اللتن اراى لادخل يال  ا  ا ساامة إ رباة تتبا  لا  و تلاا
لا  خ ارا لراعاا  لكل تأث ر و ود تما اللدخم   يض اللبدلةأ اتفرة  ترا  اللتن راى لدخل يل الفرتىة   

الحسااربرى  تك ولو ىاار اللبمولاارى وع اادى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة تمااا البضعااة  اا   اتتااراف تل مااه 
 بر اوق الرعلىة و ودا حيله الله   تما لستوا الخزر اللتضا  لهلى ا اوقت

 تحميل الحساسية  -10
متانرة  أو مردى قروة مرن لمتحقر  عمييرا اتعتمراد يرتم التر  المنيجيرات الحساسية ذحدى تحميل يعتبر
 اللاداخل أو وتختماف الوسارال البحرث. لفروض األساس  التحميل باستخدام ذلييا التوصل تم الت  النتائج

  ات  إلاا أخارات   اد دراساة لا  إل هار التواال تا  التا  ال تارا  عاوا لادا لا  لمتح ال اساتخدالهر ىلي  الت 
 ,.e.g)لختمفاة  ال ىاة  تاراى لادار تماا البحاث  اروف اختبارر زر ال تا  الحسرساىة تحم ال إ اراو

Arifuddin & Indrijawati, 2020; Fadillah et al. 2020; Widodo & Chariri, 2021)  أ أو
 ,.e.g)يم هلار  أو الدراساةأ لحال اللسات ل أو لملتن ار التارب  لملتن ار  د ماة ل ار ى  اساتخدا  خاضق لا 

Hamilah et al., 2019; Putra et al., 2019; Vincent & Wilkins, 2020; Harrast et 
al., 2021)لختمفاة  ل تلا  وت  اة تما برلتز  ل البحث  روف اختبرر أ أو إتردا(e.g., Ahmad et 

al., 2016; Elaoud & Jarboui, 2017; Neisiani, 2019; Verwey et al., 2021). 
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 التحم ال  ا  إل هار التواال تا  التا  ال تارا  حسرساىة لادا برختبارر البرحاث ى او  ساوف للا أ تماا و  روً 
 تلثال  ا   مجتمرع وعينرة مختمفرة، عمرى برالتطبي  البحرث فرروض اختبرار ذعرادةتماا  ا سرسا  اتتلارداً 

ا كردىل   أ أتلرو ه اة التدر  أ واللدرس   اللسرتد   واللب د   ب س  اللحرسابة بيمىاة الت اررا  ارلبت  
 اكسي در ة ودل هورت

تا   التا  ال تارا  تختماف هال :التارل  التسارؤق ت  اك ربة إلا الحسرسىة تحم ل خضق ل  البرحث وىسبا
ل تلا  وت  اة  بارختضف ا سرسا  التحم ال خاضق لا  البحاث  اروف برختبارر  تبمال  ىلار إل هار التواال

أتلارو ه ااة التادر   التسارؤق عار  البرحاث  توا ا  الحارلت   الت ار   ت   تماا  هالا تماا الدراساة؟ ول  رباة
واللدرس   اللسرتد   واللب اد  أ وعاد راتاا البرحاث تسامى  واساتض  الحارالى الت ر  ىاة برل اد لملشارري    ا  
الت ر ةأ وتو  ر الفراة لملشرري    ا  ل رعشاة البرحاث واال رباة تماا استفسارراته  وأساامته ت و ا  يال لارا 

ت ر ااة لاا     هاار أ  ى ولااوا  ت ااد ر لسااتوا الخزاار اللااتضا   اات  تو ىااه ببااف ا سااامة لل ااراد اللشاارري   برل
( 9ويوضرح الجردول رقرم  ت 2020) Vincent & Wilkinsللااوق الرعلىاة   سابة لاوىاة عىرًسار تماا )

 مجتمع وعينة الدراسة: مدى حساسية نتائج اختبار الفروض باختالف
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 الحساسية وتحميل األساس  التحميل نتائج بين مقارنة :9جدول 

 انفشوض فٍ صُغخهب انبذَهت
َخبئج اخخببس انفشوض 

 فٍ ظم انخذهُم األعبعٍ

َخبئج اخخببس انفشوض فٍ 

 ظم حذهُم انذغبعُت

H1 :اعتذذشاف عَٞذذو اىَشاجعذذخ ثبألصذذ٘ه اىشقَٞذذخ  ٝذذؤثش

جذذ٘دح اىحنذذٌ اىَْٖذذٜ ىَشاقذذت اىحغذذبثبد فذذٜ  ٍعْ٘ٝذذبً عيذذٚ

 .ٍصش عيٚ ٍغت٘ٙ اىخطش اىَتالصً ىٖزٓ األص٘ه
 تٌ قج٘ىٔ تٌ قج٘ىٔ

H2 : ٝختيذذذ اىتذذأثٞش اىَعْذذ٘ٛ العتذذشاف عَٞذذو اىَشاجعذذخ

ثبألصذذذ٘ه اىشقَٞذذذخ عيذذذٚ جذذذ٘دح اىحنذذذٌ اىَْٖذذذٜ ىَشاقذذذت 

اىحغذذبثبد فذذٜ ٍصذذش عيذذٚ ٍغذذت٘ٙ اىخطذذش اىَذذتالصً ىٖذذب 

 .ثئختالف ٍغت٘ٙ خجشتٔ ثتنْ٘ى٘جٞب اىَعيٍ٘بد

 تٌ قج٘ىٔ تٌ قج٘ىٔ

H3 :اىَشاجعذذخ  ٝختيذذذ اىتذذأثٞش اىَعْذذ٘ٛ العتذذشاف عَٞذذو

ثبألصذذذ٘ه اىشقَٞذذذخ عيذذذٚ جذذذ٘دح اىحنذذذٌ اىَْٖذذذٜ ىَشاقذذذت 

اىحغذذبثبد فذذٜ ٍصذذش عيذذٚ ٍغذذت٘ٙ اىخطذذش اىَذذتالصً ىٖذذب 

ثحغت ٍب إرا مبُ ٍقٞذذاً ىذذٙ اىٖٞئذخ اىعبٍذخ ىيشقبثذخ اىَبىٞذخ 

 .ٍِ عذٍٔ

 تٌ قج٘ىٔ تٌ قج٘ىٔ

 نترائج تمامراً  تردعم الحساسرية نترائج تحميرل  تلاا أ  السار ل ال ادوق  ولاحهر التا  ال تارا   تحم ال
 .األساس  التحميل

 نتائج البحث  -11
 أسفر البحث بش ىه ال يربأ والت ر    ت  ل لوتة ل  ال ترا  الهرلةأ والت  ىلي  إ  راهر  ىلر  م :

هاا  لااوارد إعتاااردىة   اار لردىااة ورعلىااةأ وللمويااة لمل شااأاأ وعر مااة لم ىاار أ وتح اال  األصررول الرقميررة -
 ل ر   لست  مىة لمل شأاأ ولى  لهر تلر إ تر   لحددأ و ت    مهر وتخا  هر ت ر ا  هاا اكلكترو ىةت 

 أكثر أشيرق ا اوق الرعلىة ش وتًر وا تشررًات  العمالت الرقمية المشفرةتبد  -

أ ح ااث  تفاال البرحااث لاا  أ مااا اآلراو التاا  بشررفن المعالجررة المحاسرربية لألصررول الرقميررةيوجررد جرردل  -
 تبرل هر يأال   ر لملو ت

لساتخدلًر  لألصرول الرقميرة يجب عمى مراقب الحسابات ذعمرال حكمرو المينر  عمرى األىميرة النسربية -
 اللحدداى اللرلىة و  ر اللرلىةت 

أ ع ال أ  ى ولاو اطر المرتبطرة بمراجعرة األصرول الرقميرةيجب أن يقوم مراقبرو الحسرابات بتقيريم المخر -
  تحد د إ راواى لرا بة هلى ا اوق لمتح ل ل  لاات  )أو تأك داى( اكدارات 

أ   اد يالذر اعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية عمرى المراجعرة الخارجيرة كخدمرة مينيرة متكاممرة -
لملرا باة الخرر ىاةأ  يارًا    ز ىباة هالى ا ااوق أثرى هلى ا اوق تماا اللراحال ا ر باة اللختمفاة 

 أ هر ت و   تول د تحر فرى  وهر ة لرتفبةت
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اتتاراف تل ال اللرا باة بر ااوق الرعلىاة لاه تاأث ر توصل البحث ف  ظرل التحميرل األساسر ، ذلرى أن  -
يملار  تماا  اودا الحيا  الله ا  للراعاا الحساربرى تماا لساتوا الخزار اللاتضا  لهارأ  ذيجاب  ومعنو  

 لهاريملر عر  لراعا الحسربرى  تحد د لستوا الخزار اللاتضا   اتترف تل ل اللرا بة بر اوق الرعلىة
يل ل  خ ارا لراعاا الحساربرى  تك ولو ىار باختالف  يختمف اإليجاب  والمعنو  وأ  هلا التأث ر  لرتفبًرأ

 اللبمولرى وع دى لدا اله اة البرلة لمرعربة اللرلىةت

يًض ل  خ را لراعاا الحساربرى  تك ولو ىار اللبمولارى ف  ظل التحميل اإلضاف  ذلى أن أشارت النتائج  -
تمااا  ااودا حيلااه تمااا لسااتوا  ومعنويرراً  ذيجابيرراً وع اادى لاادا اله اااة البرلااة لمرعربااة اللرلىااة  ااؤثرا  تااأث رًا 

 تهلااار الخزااار اللاااتضا  للااااوق الرعلىاااة  ااا  ساااىرة البضعاااة الراىساااىة لحااال الدراساااةأ وللااا  ت اااد لبرل
 يلتن ر   رعر    ت 

 الحسرسىة تحم ل  ترا  إختبرر الفروف    يل إلا اتفرة توصمت الدراسة ف  ظل تحميل الحساسية، -
  ترا  تحم ل إلا أ  ىش ر لر  ترا  إختبرر الفروف    يل التحم ل ا سرس أ وهو ل  ي  را( ) در ة

  .ا سرس  التحم ل  ترا  ي  را  در ة تدت  الحسرسىة

 توصيات البحث  -12
 اا  لااوو هاادف البحااث وحاادودىأ و ترا ااه بشاا ىه ال ياارب والت ر  اا أ و اا  لااوو لشاايمة البحااث وهد ااهأ 

  وا  البرحث بلر  م :

أ حديذة تتناسب مرع مراجعرة األصرول الرقميرة تقنيات ذستخدام ف  النظريجب عمى مراقب الحسابات  -
 أدلة إلا التوال ل  ىلي ه بلر الحرلىة اك راواىتالى   إتردا أو  د دا لرا بة إ راواى ل  تالى 

 ولضالةت  ير ىة لرا بة

 التحريفات مخاطر بتقييم عند قيامو المين  الشك من أن يمارس المزيدعمى مراقب الحسابات يجب  -
 ل  ا اوق الرعلىةت   ت رسا بلر النش ت  ال رت ة الجوىرية

أىميررة ذصرردار معيررار محاسررب  يحرردد كيفيررة المحاسرربة عررن األصررول الرقميررة، ومعيررار مراجعررة لكرر   -
وأ   تلاال  ال وا ااا اللختمفااة التاا    ااا تمااا لراعااا الحسااربرى يررتالءم مررع مراجعررة ىررعه األصررول، 

 التري ا تم هر ت د لرا بة هلى ا اوقت 

ئة الرقمية الحديذة بالشكل الع  يساىم فر  ينبغ  صياغة عدد من القوانين والموائح الت  تناسب البي -
أ ويىفىة ا ت رق تم  اللمكىة بشيل عر و   وآلا ت يلار   بنا  تزاو ر تحديد ىوية ممكية األصول الرقمية

 اللفرهى  وال واتد اللحرس ىة بلر ىضا  ال  اة الرعلىة الحد ثةت
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  الحسررابات فرر  مجررال التحررول ضرررورة اىتمررام مكاتررب المحاسرربة والمراجعررة بالتنميررة المينيررة لمراقبرر -
 أ ت  زر ل ت د دوراى تدر  ىة وورش تلل له  تحى اشراف لوب الخ را ل ه تالرقم 

ال ر و ىاة  اللسااولىة تفب ال تما ىبلل والمراجعة المحاسبة لمينة مصر ف  مين  تنظيم وجود ضرورة -
واال تلرتىاةت ولبال اللشارو  أو  الله ىاة لسااول تىه ويالا واللاد  أ ال  ارا  بشا  هر الحساربرى للراع ا 

 الل ترح اللزروح لم  رش ل  لوب اكختارت اآل  ىيو  خزوى تما الزر ل الاحىات

 ات  تحاد ثهر سا وىًر تتلال  تاا ىفًر  قاعردة بيانرات، يجب أن يتوافر لدى الييئة العامرة لمرقابرة الماليرة -
وشاريرى لاى   هار أااوق رعلىاةأ  لمشريرى الل  اداأ إلاا شاريرى تتلال  عواالهار اللرلىاة أااوق رعلىاة

 تما  رار ببف ال ورارى البرللىةت

برتخاارل الااضا   حااو إلير ىااة ت   ااد اللرو ااة اللترحااة لاادا  يوصرر  الباحررث الييئررة العامررة لمرقابررة الماليررة -
اللااد ر   ت ااد االختىاارر  اا   ال ااداال اللحرساا ىة بشااأ  ا اااوق الرعلىااةأ لتح ااى  عاادرته  تمااا إلير ىااة 

لساا ل لساامزته أ تاا  زر اال تلاام ل وتحر ااف ال ااواا  اللرلىااةأ ولباال دتاا  لباار  ر اللحرساابة االسااتنضق ا
 اللار ة  نرشرداى خراة برك راواى ىيو  لف دا لهلا النرفت

تخااىت تادد يارف لا  الساارترى  يجرب أن تتبنر  أقسرام المحاسرربة والمراجعرة بالجامعرات المصرررية -
يىفىاااة عااااراوا ال ااااواا  اللرلىااااةأ ويىفىااااة زاااارة تساااا  ل  اللبتلااادا لل اااارر اللرا بااااة لمتاااادر ا البلماااا  تماااا 

اللبرلضى تماا د تار ا ساترل اللاوا  لا  خاضق اساتخدا  سضسال الكتالأ وللا  لتأه ال وت لىاة لهارراى 
 الزمبة ت د ل ر هته  لمواع  البلم  ببد التخرلت

 الدراسات المستقبمية المقترحة  -13
   لوو هدف البحثأ وخزتهأ واللشيمة الت  ت رولهرأ ولار أسافرى ت اه الدراساة ال ير اة والت ر  ىاة لا  

يررررى الباحرررث بفىميرررة اتجررراه البحرررث  تااارا  ىليااا  تااارف بباااف ال  ااارط البحثىاااة اللسااات  مىة الل ترحاااةت إل 
 المحاسب  ف  مصر مستقباًل نحو المجاتت التالية:

تما  ودا الحي  الله   للراعا الحسربرى  المراجعة باألصول الرقمية دراسة واختبار أذر اعتراف عميل -
 تما أو ه اللبف ال وهر ة  هىيل الرعربة الداخمىةت

 تل شأا اللحرسبة واللرا بةتما سلبة  دراسة واختبار أذر اعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية  -
 لرا بةتتما أتبرا ال أذر اعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية -
 تما عىلة الشريةت دراسة واختبار أذر اعتراف عميل المراجعة باألصول الرقمية -
 تما عراراى ل ا االاتلر ت أذر اإلفصاح عن العمالت الرقمية المشفرة -
 تما ال ىلة البردلة للاوق الرعلىةت دراسة واختبار العوامل المالذرة  -



 ...............محددات العالقة بين اعتراف عميل المراجعة باالصول الرقمية         أسامة جمدي فؤاد حممـد أبو العالد/      
 

  
 

 
 

  44  

 

 المراجع
 المراجع بالمغة العربية :أوتً 

(ت لحدداى البضعة  ا   لساتوا للررساة لراعاا الحساربرى لمشا  9106ا تو أ دمحم خلى   لبة خزرا )
رساارلة ديتااوراى دراسااة ت ر   اااةت  -الله ااا  وسااضلة حيلااه تمااا التحر فاارى ال وهر ااة باارل واا  اللرل اااة 

  رلبة دل هورت –  ر ل شوراأ يمىة الت ررا 

 لتزمبارى لاوو  ا  اللشافرا الرعلىاة البلاضى تا  اللحرسابة (ت لشايضى9109ت اد التاوااأ دمحم تااى )
اللحرسا    الفيار ل مةل دا ىةت   ير ة ( دراسة - ( IFRS ) اللرلىة الت رر ر كتداد اللبر  ر الدولىة

 ت61-0أ البدد الراب : 91أ الل مد  الت ررا يمىة- ت   شل   رلبة -

لحرسابة تا  ا ااوق الرعلىاة يأحاد اللفارهى  الحد ثاة (ت ال9199ت د الارحل أ أحلاد ت اد ل خم ال ت ادى )
الل مااااة البملىااااة لمدراساااارى لمتحااااوق الرعلاااا أ دل اااال تز ى اااا  ول اااادا   لاااا    اااااة ا تلاااارق اللبرااااارات 

 ت11-0أ البدد الثر  : 1أ الل مد  الت ررا يمىة- دلىرط   رلبة -والبحوث اللرلىة والت رر ة

الل ماة االعتااردىةت  وآثررهار اال ترالاىة: لفهولهار وأ واتهار ال  اود(ت 9107ت اد البا ااأ ت اد ل سامىلر  )
-817أ البادد ا وق: 47أ الل ماد  الت اررا يمىاة- تا   شال   رلباة -البملىاة لضعتاارد واكدارا

 ت906

(ت أثر در اة تب اد الت اد راى اللحرسا ىة تما  تخزاىط إ اراواى اللرا باة 9109 و   أ حرا  لحفوب دمحم )
 اكساي در ة  رلباة -ت ل مة االسک در ة لمبحوث اللحرس ىةدراسة ت ر  ىة -ا الحسربرىوت ر ر لراع

 ت460-191(: 1)1  الت رراأ يمىة-

 نااادار عاار و  ال  اا  اللرياااب وال هاارا  9191لساا ة  094عاار و  رعاا  (ت 9191ال  اا  اللرياااب اللااارب )
  اللار  أ لترح تما اللوع  الترل :

https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/BankingLaws.aspx 

 ا اوق   ر اللملوسةت ق:( اللبد91) رع  اللارب  اللحرسبة لبىرر(ت 9101االستثلرر ) واارا
 
 
 
 

https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/BankingLaws.aspx
https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/BankingLaws.aspx
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 ممح  البحث: الحالتان التجريبيتان
 الحالة التجريبية األولى  حالة تتضمن قوائم مالية ت تحتو  عمى أصول رقمية ضمن األصول غير الممموسة( 

 

 

 ا سترل الفرلل:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تحىة ز بة وببدأأأأأ                      

خبرة مراقرب الحسرابات بتكنولوجيرا المعمومرات وقيرده لردى  أذرى و  البرحث  نتداد بحث لدراسة واختبارر 
الييئة العامة لمرقابة المالية كمحددين لمعالقة بين اعتراف عميمو باألصول الرقمية وجودة حكمرو المينر  

 عمى مستوى الخطر المتالزم ليا.

 اااة  هااار أحاااد أهااا  أدواى البحاااث ك اااراو الدراساااة الت ر  ىاااةأ وتبت ااار وتلثااال الحرلاااة الترلىاااة وا ساااامة اللمح 
 لشرريتك     هلا البحث هرلًر لمنرىة تملىًر وله ىًرت

وى در البرحث لسب ًر حس  تبرو ي  ولسرهلتك  الفبرلاة  ا  إثاراو اللبر اة اللحرسا ىة والله ىاةأ لالل  ىألال 
سااامة اللر  ااة برلحرلااة الت ر  ىااةأ لاا  التأك ااد تمااا أ  البرحااث  اا  تباارو ي  اللثلاار  ن ااداو رأىياا  تمااا ياال ا 

إ ر تك  تما هلى ا سامةأ ولر تتلل ه ل   ىر رىأ سوف تحيا برلسر ة الترلةأ وساوف تساتخد    اراف 
 البحث البمل    طت

 وتفضموا بقبول فائ  اتحترام والتقدير،،،،،،،

 الباحث                                                                       
 د/ أسامة مجد  فالاد دمحم أبو العال                                               

 أسترل لسرتد ب س  اللحرسبة                                                 
  رلبة اكسي در ة -يمىة الت ررا                                                
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 القسم األول
 البيانات الشخصية

 اإلسم/  .................................................................  اختيار ( -1
 المالىالت الدراسية -2

 بكالوريوس محاسبة
 العميا:دبمومات الدراسات 

 د مو  لحرسبة لرلىة ولرا بة       -
                            د مو  لحرسبة تكرل ف   -
 د مو  اللحرسبة والحرسا اآلل    -
  د مو  لرااا   -
أخراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ماجستير:

    اللحرسبة   -
 أخراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 دكتوراه:
    اللحرسبة   -
 أخراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 عضوية وزمالة المنظمات المينية المصرية والدولية -3
 تلو  لبىة اللحرس    واللرا ب   اللار ة  -
 ال ل  لبىة اللحرس    واللرا ب   اللار ة  -
 تلو  لبىة اللرااا اللار ة -
 ال ل  لبىة اللرااا اللار ة -
 أخرا:   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
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 الشيادات المينية -4
- CPA   
- CMA 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأخرا:    -
 ..........................................المساىمة تاريإ الترخيص بمراجعة حسابات الشركات -5
 ....................................تاريإ القيد ف  سجل الييئة العامة لمرقابة المالية  ذن وجد( -6
 ىل سب  لك مراجعة حسابات عمالء يستخدمون: -7
 ال                       ب                                    رال   رهاا    تشن ل ال ير  اللحرس   -
  ب                       ال             الليرو االاز رت  لثل )التبم  اآلل أ والتبم  البل ل(  أدواى -
  ب                      ال                           (XBRLت رر ر ا تلرق الت رر ة اللوسبة ) لنة -
 ال               ب                                                      الحوسبة السحر ىة            -
  يستخدمون:ىل لديك الن عمالء  -8
  رال   رهاا    تشن ل ال ير  اللحرس                                   ب                       ال -
  ب                       ال            الليرو االاز رت  لثل )التبم  اآلل أ والتبم  البل ل(  أدواى -
  ب                       ال              (            XBRLت رر ر ا تلرق الت رر ة اللوسبة ) لنة -
  ب                       ال                  الحوسبة السحر ىة                                       -
 ىل تستخدم أدوات تكنولوجيا المعمومات ف : -9
  ب                       ال              اللرا بة اللستلرا                                        -
  ب                       ال                  (GAATSلرا بة ال رال  ال رهاا لثل ) ر رل   رت   -
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 القسم الذان 
 الحالة اتفتراضية

ول  ادا برل ورااة اللاار ةأ وتبلال  ا   0980لس ة  019الشرية ) ( شرية لسرهلة خرلبة لم ر و  
و ساا التن ار  ا  بباف  10/09/9190واآلت  ال اواا  اللرلىاة اللمخااة لمشارية  ا   تجارة التجزئة.ل رق 

 .الحسربرى

 31/12/2021قائمة المركز المال  الممخصة ف   -1
 َغبت انخغُش 2020 2021 انبُــــــــــــــــــــبٌ

 األصىل غُش انًخذاونت
   

 %10.79- 9586324 8552123 األص٘ه اىتبثتخ )ثبىصبفٜ(

 األصىل غُش انًهًىعت
   

 %27.06- 56071306 40899653 شهشة انًذم

 %27.06- 56071306 40899653 أصىل غُش يهًىعت )ببنصبفٍ(

 %24.68- 65657630 49451776 غُش انًخذاونتإجًبنٍ األصىل 

 األصىل انًخذاونت:
   

 %57.99 26563176 41967310 اىَخضُٗ

 %53.99 29792045 45876820 عَالء ٗ ٗسا  قجط

 %217.80 4097665 13022456  خشٛ

 %66.85 60452886 100866595 إجًبنٍ األصىل انًخذاونت

 %35.44 56073153 75944332 إجًبنٍ االنخضايبث انًخذاونت

 %4.69 4379733 24922263 س ط اىَبه اىعبٍو

 %6.19 70037363 74374039 إجَبىٜ االعتتَبس

 وَخى حًىَهه كبنخبنٍ:

    دقىق انًهكُت:

 %0.13 53634583 53706620 س ط اىَبه اىَذف٘  ٗاالعتٞبغٞبد

 %10.80 12668386 14037096  سثبح ٍشعيخ

 %46.31- 1440747 773486  سثبح اىعبً

 %9.11 67743716 685172012 إجًبنٍ دقىق انًهكُت

 %155.35 2293647 5856837 إجًبنٍ االنخضايبث طىَهت األجم

 %6.19 70037363 74374039 إجَبىٜ عق٘  اىَينٞخ ٗ االىتضاٍبد غ٘ٝيخ األجو
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 31/12/2021قائمة الدخل الممخصة عن السنة المنتيية ف   -2
 َغبت انخغُش 2020 2021 انبُــــــــــــــــــــبٌ

 %28.16 130294711 166986935 صبفٚ اىَجٞعبد

 %26.05 120016394- 151279390- تنيفخ اىَجٞعبد

 %52.82 10278317 15707545 يجًم انشبخ

 %27.35 (5950583) (7577944) ٍصشٗفبد ثٞع ٗاداسٝخ ٗعٍَ٘ٞخ

 0 690972 اٝشاداد  خشٛ
 

 %67.50 50000- 83750- ثذالد عع٘س  ععبء ٍ يظ اإلداسح

 %104.24 4277734 8736823 أسببح انخشغُم

 %80.40 2085529- 3762289- ٍصشٗفبد تَ٘ٝيٞخ

 12239 637858-  خشٛ
 

 %96.72 2204444 4336676 صبفً األسببح قبم انضشائب

 %366.57 763697- 3563190- ظشا ت اىذخو ٗ اىعشٝجخ اىَؤجيخ

 %46.31- 1440747 773486 صبفٍ سبخ انعبو

 %43.75- 0.16 0.09 ّصٞت اىغٌٖ ٍِ صبفٜ اىشث 

 

 31/12/2021قائمة التدفقات النقدية الممخصة عن السنة المنتيية ف   -3

 انخغُش َغبت 2020 2021 انبُــــــــــــــــــــبٌ

 %2.98 3557150- 14156910- اىتشغٞوصبفٜ اىتذفقبد اىْقذٝخ )اىَغتخذٍخ فٜ(  ّشطخ 

 %1.48- 18724742- 8916438 صبفٜ اىتذفقبد اىْقذٝخ ٍِ  ّشطخ االعتتَبس

 %74.10- 21631417 5602739 صبفٜ اىتذفقبد اىْقذٝخ ٍِ األّشطخ اىتَ٘ٝيٞخ

 %25.99 1394060 1756327 دٝغَجش 31اىْقذٝخ ٍٗب فٜ عنَٖب فٜ 
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 المقارنة لمشركةبعض المالشرات المالية  -4
 انًؤشش انًبنٍ 2021 2020

 س ط اىَبه اىعبٍو / إجَبىٜ األص٘ه 0.17 0.03

 األسثبح اىَحت ضح / إجَبىٜ األص٘ه 0.10 0.11

 صبفٜ اىشث  قجو اىف٘ا ذ ٗاىعشا ت/ إجَبىٜ األص٘ه 0.03 0.02

 اىقَٞخ اىغ٘قٞخ ىحق٘  اىَينٞخ / إجَبىٜ االىتضاٍبد 0.0007 0.0014

 اىَجٞعبد / إجَبىٜ األص٘ه 1.11 1.03

Altman Z- Scoreقَٞخ  1.54 1.29
7

 

 عق٘  اىَينٞخ / إجَبىٜ األص٘ه 0.46 0.54

P- Scoreقَٞخ  1.89 1.89
8

 

 اىَصشٗفبد اإلداسٝخ ٗاىجٞعٞخ / اىَجٞعبد 0.0453 0.04567

 إجَبىٜ االىتضاٍبد / إجَبىٜ األص٘ه 0.54 0.46

 

1.07 

 

1.20 

 

 DSRIيؤشش انعًالء 

عغبثبد اىعَالء  اىغْخ ااىحبىٞخ 

 اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

عغبثبد اىعَالء  اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 

 

 

1.20 

 

0.84 

 GMI يؤشش يجًم انشبخ

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ  اىَجٞعبتتنيفخ   اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ  اىَجٞعبتتنيفخ   اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

 

 

0.96 

 

1.53 

 AQI يؤشش جىدة األصم

    اى بسٝخاألص٘ه( اىغْخ اىحبىٞخ)      ( اىغْخ اىحبىٞخ)   

إجَبىٜ األص٘ه( اىغْخ اىحبىٞخ)

    اى بسٝخاألص٘ه( اىغْخ اىغبثقخ)      ( اىغْخ اىغبثقخ)   

إجَبىٜ األص٘ه( اىغْخ اىغبثقخ)

 

 

1.26 

 

1.28 

 SGI يؤشش ًَى انًبُعبث

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 
 

                                                 
7
 Z= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

تمثول النسوبة بوين األربوام المحتجوجم وإجموالي األصوول /  X2النسبة بين رأس المال العامل وإجمالي األصوول / وتمثل  X1 حيث

تمثول النسوبة بوين الةيموة السووقية لحةووك الم  يوة  X4تمثل النسبة بين األربام قبل الفوائو  والرورائو وإجموالي األصوول / و X3و

 النسبة بين صافي المبيعات وإجمالي األصول. تمثل X5والةيمة ال فترية إلجمالي ال يون / و
 

8
P= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

تمثوول النسووبة بووين األربووام المحتجووجم وإجمووالي األصووول / X2تمثوول النسووبة بووين حةوووك الم  يووة وإجمووالي األصووول / وX1حيووث

نسووبة بووين الةيمووة السوووقية لحةوووك الم  يووة والةيمووة تمثوول الX4تمثوول النسووبة بووين األربووام قبوول الروورائو وإجمووالي األصووول / وX3و

 تمثل النسبة بين اإليرا ات وإجمالي األصول.X5ال فترية إلجمالي ال يون / و
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1.24 

 

1.26 

 

 DEPI يؤشش اإلھالك

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىغبثقخ)

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىغبثقخ)        اىغْخ اىغبثقخ   

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىحبىٞخ)

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىحبىٞخ)        اىغْخ اىحبىٞخ  

 

 

0.96 

 

0.99 

 SGAI يؤشش انًصشوفبث اإلداسَت وانبُعُت وانعبيت

 

 

1.71 

 

1.18 

 LVGIيؤشش انشفع انًبنٍ 

 اىحبىٞخ اىغْخ   األجو قصٞشح االىتضاٍبد   األجو غ٘ٝيخ االىتضاٍبد

 اىحبىٞخ اىغْخ   األص٘ه إجَبىٜ

 اىغبثقخ اىغْخ   األجو قصٞش االىتضاٍبد   األجو غ٘ٝيخ االىتضاٍبد

 اىغبثقخ اىغْخ   األص٘ه إجَبىٜ

 

 

-0.18 

 

0.12 

 TATA يؤشش االعخذقبقبث

    س ط اىَبه اىعبٍو    اىْقذٝخ    ظشٝجخ اىذخو اىَذف٘عخ     

  فٜ اى ضء اى بسٛ ٍِ اىذُٝ٘ غ٘ٝيخ األجو  ٍصشٗفبد اإلٕالك ٗاالعتْفبد   اىغْخ اىحبىٞخ   

إجَبىٜ األص٘ه(اىغْخ اىحبىٞخ)
 

-3.16 -1.39 
9
Beneish M- Score 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9Beneish M- Score = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 

0.115*DEPI – 0.172*SGAI + 4.679*TATA -0.327* LVGI 
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 توفرت لك البيانات اإلضافية التالية عن الشركة -5
 انًقبَُظ غُش انًبنُت 2021 2020 َغبت انخغُش

 اىحصخ اىغ٘قٞخ ىيششمخ 27.4 32.9 16.7%-

 إجَبىٜ عذد ٍ٘ظفٜ اىجٞع 790 1017 22.3%-

 ٍْبفز اىت٘صٝع 68 92 35.3%-

 عذد اىَْت بد 111 114 2.7%-

 خط٘غ االّتبج 7 7 0%

 عذد اىعَالء 2400330 2759000 13%-

 ٍغبعبد اىتخضِٝ 201 317 36.6%-

-30.8% 13/26 9/26 
اىت٘صٝع اى غشافذٜ ىَْبفذز اىجٞذع عيذٜ ٍحبف ذبد 

 اى َٖ٘سٝخ

-19.675% 

 
 َغبت انخغُش فٍ انًقبَُظ غُش انًبنُتيخىعظ   

 

لرااا د  الخطررر المررتالزملاار هااو ت ااد ر  للسااتوا ، 2021بصررفتك مراقبررًا لحسررابات الشررركة عررن سررنة 
 ؟ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت%10/09/9190ا اوق   ر اللملوسة    

 
1% 01% 91% 11% 41% 11% 61% 71% 81% 91% 011% 

 لرتف   داً    لتوسط   ل خفف  داً 
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 ضمن األصول غير الممموسة( -الحالة التجريبية الذانية  حالة تتضمن قوائم مالية تحتو  عمى أصول رقمية 

 

 ا سترل الفرلل:  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تحىة ز بة وببدأأأأأ                    

أذر خبرة مراقرب الحسرابات بتكنولوجيرا المعمومرات وقيرده لردى ى و  البرحث  نتداد بحث لدراسة واختبارر 
الييئة العامة لمرقابة المالية كمحددين لمعالقة بين اعتراف عميمو باألصول الرقمية وجودة حكمرو المينر  

 عمى مستوى الخطر المتالزم ليا.

اللمح اااة  هااار أحاااد أهااا  أدواى البحاااث ك اااراو الدراساااة الت ر  ىاااةأ وتبت ااار وتلثااال الحرلاااة الترلىاااة وا ساااامة 
 لشرريتك     هلا البحث هرلًر لمنرىة تملىًر وله ىًرت

وى در البرحث لسب ًر حس  تبرو ي  ولسرهلتك  الفبرلاة  ا  إثاراو اللبر اة اللحرسا ىة والله ىاةأ لالل  ىألال 
ل ا سااامة اللر  ااة برلحرلااة الت ر  ىااةأ لاا  التأك ااد تمااا أ  البرحااث  اا  تباارو ي  اللثلاار  ن ااداو رأىياا  تمااا ياا

إ ر تك  تما هلى ا سامةأ ولر تتلل ه ل   ىر رىأ سوف تحيا برلسر ة الترلةأ وساوف تساتخد    اراف 
 البحث البمل    طت

 وتفضموا بقبول فائ  اتحترام والتقدير،،،،،،،

 

 الباحث                                                          
 د/ أسامة مجد  فالاد دمحم أبو العال                                                          

 أسترل لسرتد ب س  اللحرسبة                                                            
  رلبة اكسي در ة -يمىة الت ررا                                                            
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 القسم األول
 البيانات الشخصية

 اإلسم/  ......................................................................  اختيار ( -1
 المالىالت الدراسية -2

 بكالوريوس محاسبة
 دبمومات الدراسات العميا:

 د مو  لحرسبة لرلىة ولرا بة -
 لحرسبة تكرل فد مو   -
 د مو  اللحرسبة والحرسا اآلل  -
 د مو  لرااا -
 أخراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -

 ماجستير:
    اللحرسبة  -
 تتتتتتتتتتأخراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  -

 دكتوراه:
     اللحرسبة  -
 أخراتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
 المصرية والدوليةعضوية وزمالة المنظمات المينية  -3
 تلو  لبىة اللحرس    واللرا ب   اللار ة -
 ال ل  لبىة اللحرس    واللرا ب   اللار ة -
 تلو  لبىة اللرااا اللار ة -
 ال ل  لبىة اللرااا اللار ة -
 أخرا:   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
 الشيادات المينية -4
- CPA 
- CMA 
 أخرا:   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -
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 ...........تاريإ الترخيص بمراجعة حسابات الشركات المساىمة............................... -5
 .................المالية  ذن وجد(...................تاريإ القيد ف  سجل الييئة العامة لمرقابة  -6
 ىل سب  لك مراجعة حسابات عمالء يستخدمون: -7
  ب                    ال                          رال   رهاا    تشن ل ال ير  اللحرس             -
 ال                 ب                  الليرو االاز رت  لثل )التبم  اآلل أ والتبم  البل ل(   أدواى -
 ال              ب                    (               XBRLت رر ر ا تلرق الت رر ة اللوسبة ) لنة -
 ال              ب                         الحوسبة السحر ىة                                       -
 عمالء يستخدمون:ىل لديك الن  -7
 ال                   ب                    رال   رهاا    تشن ل ال ير  اللحرس                       -
 ال            ب                        الليرو االاز رت  لثل )التبم  اآلل أ والتبم  البل ل(   أدواى -
 ال              ب                        (             XBRLت رر ر ا تلرق الت رر ة اللوسبة ) لنة -
 ال                   ب                              الحوسبة السحر ىة                                -
 ىل تستخدم أدوات تكنولوجيا المعمومات ف : -9
 ال              ب                   اللرا بة اللستلرا                                             -
 ال              ب                            (GAATSلرا بة ال رال  ال رهاا لثل ) ر رل   رت   -
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 القسم الذان 
 الحالة اتفتراضية

ول  ادا برل ورااة اللاار ةأ وتبلال  ا   0980لس ة  019الشرية ) ( شرية لسرهلة خرلبة لم ر و  
و ساا التن ار  ا  بباف  10/09/9190واآلت  ال اواا  اللرلىاة اللمخااة لمشارية  ا   تجارة التجزئة.ل رق 

 الحسربرىت
 31/12/2021قائمة المركز المال  الممخصة ف   -1

 َغبت انخغُش 2020 2021 انبُــــــــــــــــــــبٌ

 األصىل غُش انًخذاونت
   

 %10.79- 9586324 8552123 األص٘ه اىتبثتخ )ثبىصبفٜ(

 األصىل غُش انًهًىعت
   

 األصىل انشقًُت

 شهشة انًذم

30899653 

10000000 

20657630 

35413676 

49.58% 

-71.7% 

 %27.06- 56071306 40899653 أصىل غُش يهًىعت )ببنصبفٍ(

 %24.68- 65657630 49451776 إجًبنٍ األصىل غُش انًخذاونت

 األصىل انًخذاونت:
   

 %57.99 26563176 41967310 اىَخضُٗ

 %53.99 29792045 45876820 عَالء ٗ ٗسا  قجط

 %217.80 4097665 13022456  خشٛ

 %66.85 60452886 100866595 إجًبنٍ األصىل انًخذاونت

 %35.44 56073153 75944332 إجًبنٍ االنخضايبث انًخذاونت

 %4.69 4379733 24922263 س ط اىَبه اىعبٍو

 %6.19 70037363 74374039 إجَبىٜ االعتتَبس

 وَخى حًىَهه كبنخبنٍ:

    دقىق انًهكُت:

 %0.13 53634583 53706620 س ط اىَبه اىَذف٘  ٗاالعتٞبغٞبد

 %10.80 12668386 14037096  سثبح ٍشعيخ

 %46.31- 1440747 773486  سثبح اىعبً

 %9.11 67743716 685172012 إجًبنٍ دقىق انًهكُت

 %155.35 2293647 5856837 إجًبنٍ االنخضايبث طىَهت األجم

 %6.19 70037363 74374039 إجَبىٜ عق٘  اىَينٞخ ٗ االىتضاٍبد غ٘ٝيخ األجو
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 31/12/2021الممخصة عن السنة المنتيية ف  قائمة الدخل  -2
 َغبت انخغُش 2020 2021 انبُــــــــــــــــــــبٌ

 %28.16 130294711 166986935 صبفٚ اىَجٞعبد

 %26.05 120016394- 151279390- تنيفخ اىَجٞعبد

 %52.82 10278317 15707545 يجًم انشبخ

 %27.35 (5950583) (7577944) ٍصشٗفبد ثٞع ٗاداسٝخ ٗعٍَ٘ٞخ

 0 690972 اٝشاداد  خشٛ
 

 %67.50 50000- 83750- ثذالد عع٘س  ععبء ٍ يظ اإلداسح

 %104.24 4277734 8736823 أسببح انخشغُم

 %80.40 2085529- 3762289- ٍصشٗفبد تَ٘ٝيٞخ

 12239 637858-  خشٛ
 

 %96.72 2204444 4336676 صبفً األسببح قبم انضشائب

 %366.57 763697- 3563190- ٗ اىعشٝجخ اىَؤجيخ ظشا ت اىذخو

 %46.31- 1440747 773486 صبفٍ سبخ انعبو

 %43.75- 0.16 0.09 ّصٞت اىغٌٖ ٍِ صبفٜ اىشث 

 31/12/2021قائمة التدفقات النقدية الممخصة عن السنة المنتيية ف   -3
 انخغُش َغبت 2020 2021 انبُــــــــــــــــــــبٌ

 %2.98 3557150- 14156910- اىتذفقبد اىْقذٝخ )اىَغتخذٍخ فٜ(  ّشطخ اىتشغٞوصبفٜ 

 %1.48- 18724742- 8916438 صبفٜ اىتذفقبد اىْقذٝخ ٍِ  ّشطخ االعتتَبس

 %74.10- 21631417 5602739 صبفٜ اىتذفقبد اىْقذٝخ ٍِ األّشطخ اىتَ٘ٝيٞخ

 %25.99 1394060 1756327 دٝغَجش 31اىْقذٝخ ٍٗب فٜ عنَٖب فٜ 
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 بعض المالشرات المالية المقارنة لمشركة -4
 انًؤشش انًبنٍ 2021 2020

 سأط انًبل انعبيم / إجًبنٍ األصىل 0.17 0.03

 األسببح انًذخجضة / إجًبنٍ األصىل 0.10 0.11

 صبفٍ انشبخ قبم انفىائذ وانضشائب/ إجًبنٍ األصىل 0.03 0.02

 انغىقُت نذقىق انًهكُت / إجًبنٍ االنخضايبثانقًُت  0.0007 0.0014

 انًبُعبث / إجًبنٍ األصىل 1.11 1.03

Altman Z- Scoreقًُت  1.54 1.29
10

 

 دقىق انًهكُت / إجًبنٍ األصىل 0.46 0.54

P- Scoreقًُت  1.89 1.89
11

 

 انًصشوفبث اإلداسَت وانبُعُت / انًبُعبث 0.0453 0.04567

 االنخضايبث / إجًبنٍ األصىلإجًبنٍ  0.54 0.46

 

1.07 

 

1.20 

 

 DSRIيؤشش انعًالء 
عغبثبد اىعَالء  اىغْخ ااىحبىٞخ 

 اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

عغبثبد اىعَالء  اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 

 

 

1.20 

 

0.84 

 GMI يؤشش يجًم انشبخ
اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ  اىَجٞعبتتنيفخ   اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ  اىَجٞعبتتنيفخ   اىغْخ اىغبثقخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

 

 

0.96 

 

1.53 

 AQI يؤشش جىدة األصم
    اى بسٝخاألص٘ه( اىغْخ اىحبىٞخ)      ( اىغْخ اىحبىٞخ)   

إجَبىٜ األص٘ه( اىغْخ اىحبىٞخ)

    اى بسٝخاألص٘ه( اىغْخ اىغبثقخ)      ( اىغْخ اىغبثقخ)   

إجَبىٜ األص٘ه( اىغْخ اىغبثقخ)

 

 

1.26 

 

1.28 

 SGI يؤشش ًَى انًبُعبث

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 
 

                                                 
10

 Z= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

تمثول النسوبة بوين األربوام المحتجوجم وإجموالي األصوول /  X2تمثل النسبة بين رأس المال العامل وإجمالي األصوول / و X1 حيث

حةووك الم  يوة تمثول النسوبة بوين الةيموة السووقية ل X4تمثل النسبة بين األربام قبل الفوائو  والرورائو وإجموالي األصوول / و X3و

 تمثل النسبة بين صافي المبيعات وإجمالي األصول. X5والةيمة ال فترية إلجمالي ال يون / و
 

11
P= 1.2*X1 +1.4*X2 +3.3*X3 +0.6*X4 +1.0*X5 

تمثوول النسووبة بووين األربووام المحتجووجم وإجمووالي األصووول / X2تمثوول النسووبة بووين حةوووك الم  يووة وإجمووالي األصووول / وX1حيووث

تمثوول النسووبة بووين الةيمووة السوووقية لحةوووك الم  يووة والةيمووة X4النسووبة بووين األربووام قبوول الروورائو وإجمووالي األصووول / وتمثوول X3و

 تمثل النسبة بين اإليرا ات وإجمالي األصول.X5ال فترية إلجمالي ال يون / و
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1.24 

 

1.26 

 

 DEPI يؤشش اإلھالك
ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىغبثقخ)

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىغبثقخ)        اىغْخ اىغبثقخ   

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىحبىٞخ)

ٍصشٗف اإلٕالك( اىغْخ اىحبىٞخ)        اىغْخ اىحبىٞخ  

 

 

0.96 

 

0.99 

 SGAI يؤشش انًصشوفبث اإلداسَت وانبُعُت وانعبيت
اىَصشٗفبد اىجٞعٞخ ٗاإلداسٝخ ٗ اىعبٍخ(اىغْخ اىحبىٞخ)

اىَجٞعبد  اىغْخ اىحبىٞخ 

اىَصشٗفبد اىجٞعٞخ ٗاإلداسٝخ ٗ اىعبٍخ(اىغْخ اىغبثقخ)

اىَجٞعبد  اىغْخ اىغبثقخ 

 

 

1.71 

 

1.18 

 LVGIيؤشش انشفع انًبنٍ 

 اىحبىٞخ اىغْخ   األجو قصٞشح االىتضاٍبد   األجو غ٘ٝيخ االىتضاٍبد

 اىحبىٞخ اىغْخ   األص٘ه إجَبىٜ

 اىغبثقخ اىغْخ   األجو قصٞش االىتضاٍبد   األجو غ٘ٝيخ االىتضاٍبد

 اىغبثقخ اىغْخ   األص٘ه إجَبىٜ

 

 

-0.18 

 

0.12 

 TATA يؤشش االعخذقبقبث
    س ط اىَبه اىعبٍو    اىْقذٝخ    ظشٝجخ اىذخو اىَذف٘عخ     

ٍصشٗفبد اإلٕالك ٗاالعتْفبد   اىغْخ اىحبىٞخ      فٜ اى ضء اى بسٛ ٍِ اىذُٝ٘ غ٘ٝيخ األجو  

إجَبىٜ األص٘ه(اىغْخ اىحبىٞخ)
 

-3.16 -1.39 
12

Beneish M- Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Beneish M- Score = -4.84 + 0.92*DSRI + 0.528*GMI + 0.404*AQI + 0.892*SGI + 

0.115*DEPI – 0.172*SGAI + 4.679*TATA -0.327* LVGI 
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 انات اإلضافية التالية عن الشركةتوفرت لك البي -5

 انًقبَُظ غُش انًبنُت 2021 2020 َغبت انخغُش

 اىحصخ اىغ٘قٞخ ىيششمخ 27.4 32.9 16.7%-

 إجَبىٜ عذد ٍ٘ظفٜ اىجٞع 790 1017 22.3%-

 ٍْبفز اىت٘صٝع 68 92 35.3%-

 عذد اىَْت بد 111 114 2.7%-

 خط٘غ االّتبج 7 7 0%

 عذد اىعَالء 2400330 2759000 13%-

 ٍغبعبد اىتخضِٝ 201 317 36.6%-

-30.8% 13/26 9/26 
اىت٘صٝع اى غشافذٜ ىَْبفذز اىجٞذع عيذٜ ٍحبف ذبد 

 اى َٖ٘سٝخ

 يخىعظ َغبت انخغُش فٍ انًقبَُظ غُش انًبنُت   19.675%-

 

لرا د  الخطر المتالزملر هو ت د ر  للستوا ، 2021بصفتك مراقبًا لحسابات الشركة عن سنة 
 ؟ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت%10/09/9190ا اوق   ر اللملوسة    

 

 

1% 01% 91% 11% 41% 11% 61% 71% 81% 91% 011% 
 لرتف   داً    لتوسط   ل خفف  داً 

 


