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 ممخص البحث
استهدف اابحثتثافساستااتااهحتترساضمتساهقتيرناهمسرتساابيساة تتاابامتسةاضيتتساابيساة تااا سرستتراا
ابيه لمااحهمررمااالسهميرساتافىاا تساقاابيربرااحمريهدرااب رفبااعلىايفىااعهيرفاابيستهميسرنافتىا
يصتتساعلتتىاهمسرتتساابيساة تتااتاتتساساماحرالستتهميرساتهتتفب ايتتفىاممتتهدمافتتىااتتفااابمتتساساتفبتت ايتتنا

يسهميسافىاتظرااايثللااسهميرس،ايثللايتربىاتيتفرساا95لافساسااهةسرحرااعلىاعرنااينااال
ااسهميرسافىاابمطرعرتاابيصسرااابياهلاا.اا

الاهحتترساضمتتساتةتتتفافمتتسةاا2X2   between subjectsاتترماابحرثتتثاحهصتتيرماثربتتااهةسرحرتتاا
بيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتااعلتتىاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااابيه لمتتااحهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاا

اعهيتتترفاابيستتتهميساعلتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتااتاتتتساس احرالستتتهميرساتاتتتساس اابيه لمتتتااح تتت ناه ررتتتساثةتتتما
االسهميرساتاابثربىا)تفمًرابلثربااابهةسرحرا(اتهتفب اااهحترساضمتسايستهتىااحتسةاابيستهميسا)هيه رتسا

اي فل(اعلىااب الارتايثلاابفساسا.
ساتااإلثصتريرااابالي ليرتااالاهحترسافتستباابحثتثاتهتصتلا بتىااعهيفاابحرثثاعلىااالاهحر

عتتتفماتةتتتتفاهتتت مرساي نتتتتىابهقتتتيرناهمسرتتتساابيساة تتتاابامتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاهمسرتتتسا
ابيساة تتااعلتتىايتتفىااعهيتترفاابيستتهميساعلتتىاهمسرتتساابيساة تتا.اتعلتتىاعهتت ايتتراهتا تت اابحرثتتث،ا

يسهميساعنفاهقيرناهمسرساابيساة تاابامتسةاضيتتساانااقتااسهميرساتاابيسهميساتممه افىااساسااب
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ابيساة تتااا سرستترااحربيمرسنتتااح تتفماتةتفاتتر.ابتتماهاهلتت اابنهتتريوااإلثصتتريراايتت افاتتتلاابيه رتتسا
اابي فلا)احسةاابيسهميس(اعلىااب الارتايثلاابفساسا.ا

اابفتبىا اها رلاي ررساابيساة ا اضتصىاابحرثثاحقستسة تابفىارمهقىااISA 701تعلر ،
اافمسةاضيتساابيساة ااا سرسراافىاابثرالتاابهىارسهلزمافردرافب ،اح سبازررفةايسهتىاحإقرف

اهفسرحراا افتسات اتعيل اتاإلهصرل اتابي لتيرت اابهتا رت اتهااربافةتات اتاإلفصرح اب ارفرا
بليسهميسرنايهافىااساساتااالسهميرساتيسااحىاابثسرحرتافىايصساح سباهتعرهدماحربه فرالتا

 مسرساابيساة ااتي ررساابيساة ااابفتبىاابةفرف.ابهىاطسضتاعلىاه

اهمسرسا الكممات المفتاحية: اعلى ااالعهيرف ااب رفبا، اابمريا اا سرسرا، اابيساة ا اضيتس فمسة
 ابيساة ا،اابمماافىااساسااالسهميرس،ااساسااالسهميرس،ااحسةاابيسهميس.
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The Impact of the Information Content of “Key Audit 

Matters” Paragraph Related to the Valuation of Investments 

Using Fair Value on the Quality of Investment Decision  

an Experimental Study on the Investors in Egypt 
 

 

 

Abstract 
 

The objective of this research is to study and analyze the impact of 

the existence of “Key Audit Matters” paragraph related to the valuation 

of investments using fair value in the audit report on the investor’s rel-

iance on audit report, investment decision and confidence in this deci-

sion. The researcher relied on a sample of 95 financial analysts, inves-

tment managers and investment analysts (in a position to take invest-

ment decisions) in different sectors in Egypt. 
 

The researcher designed a 2X2 between subjects experiment to inv-

estigate the impact of the disclosure of the “Key Audit Matters” parag-

raph in the audit report on the investors’ reliance on audit report, invest-

ment decision and confidence in this decision and whether these impac-

ts will differ with the different experience levels of investors. 
 

The researcher relied on nonparametric tests to test the research 

hypotheses and found no significant impact of the “Key Audit Matters” 

paragraph on the investor’s reliance on audit report, however unexp-

ectedly, the investor’s investment and confidence in investment decis-

ion have decreased significantly in the case of the existence of “Key 

Audit Mattesr” paragraph in comparison with its nonexistence in the 

audit report. The statistical results didn’t change after the inclusion of 

investor’s experience as a moderating variable. 
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Accordingly, the researcher recommends the application of the new 

international auditing standard ISA 701 in Egypt in order to increase di-

sclosure and transparency levels and reduce information, expectation 

and communication gaps, also, the researcher recommends conducting 

training sessions for investors and auditors in Egypt to make them aw-

are of the modifications in the audit report and the new international au-

diting standard.   
 

Keywords: “Key Audit Matters” paragraph, Fair Value, Reliance on 

Audit Report, Investor’s Confidence, Investment Decision,  

      Investor’s Experience. 
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 مقدمة -1

ييراالا  افر اضنابهمسرساابيساة ااضايرااهحرسةافىااساساتاضصثرباابيصترب اابياهلاترنابيترا
ابتاسفةافىاابمتايماابيربرااتزرترفةايصتفاارهدر،اتاتتاب ايناافسةاعلىا قارءاابممااعلىاابي لتيرتا

نهتتترجاعيلرتتتااابيساة تتتااتابهتتتىابدتتترافتساهحرتتتسافتتتىازرتتترفةاممتتتااضصتتتثرباابيصتتترب افتتتىااب تتتسهرتا
تهمرسرساراابسنترا.اتبهناافااابهمسرساه سباالنهمرفاتاهمرسةابيراب ايناب اانيطرااهثفايتنااتفسةا

صتتثرباابيصتترب احصتتاااعريتتا.اتاتتفااهقتت ايسااحتتىاابثستترحرتاعلتتىاهتصتترلاي لتيتترتاهرفرتتاا 
اصتتساهمسرتساابيساة تا،انهرةتاااندرترساهمرتسايتنااب تسهرتاح تفا صتفاسايسااتباابثسترحرتابهمسرتتسا
يساة اانظر ابدر.اتعلرت ،اطربتباابهمرتسايتنايستهافيىاهمسرتساابيساة تااحتإةساءاه تفرلاةتتاسىا

اباسصتتاابهتصتترلاابي لتيتترتافتىاهمسرتتساابيساة تتااابنيطتتىاحيترارتتتفسابيسااتتباابثستترحرتاابيستنتااتا
 ابهىارسااراقستسرااتيارفةايناتةداانظساابيسهافيرناحراهال اضغساقدماتضافافدماتاساساهدم.

تينانرثرااضاسى،اازفافاه مفاابهمرسرساابيربراابيراهثهتر ايناهمتفرسات،اتارصتااهلت اابيه لمتاا
ساة تتتااابمتتتتايماابيربرتتتااحربمريتتتاااب رفبتتتا،اتعتتتفماابه هتتتفاابيصتتترثبابدتتتر.افاتتتىاابيرقتتتىاهتتترنارتتتهماي

اreasonable assuranceتعنرصتتتس،ايمتتتلاابنمفرتتتااتابياتتتزتناتغرساتتتر،اتهتتتتفرساهتهرتتتفاي متتتتلا
علتتىاهيمرلدتترااب تترفل،اضيتترااانافمتتفازافاه متتفااب يلرتترتاابيثرستتحرااتابي تترررسافاتاابصتتلااتاسهاتت ا
يسهتىاعفماابه هتفافتىاابمتتايماابيربرتا.اتفتىانات اابتاتتابتماره رتسايثهتتىاهمسرتساابيساة تااهمرتسًاا
ابرتتتفسابليستترايرنااب تتارفرااابيطلتحتتااتراصتت ابدتتم،احتقتتتح،اعتتنايستتهتىاعتتفماابه هتتفاابيه لتتق

ااا(Christensen, Glover & Wood, 2012)حربهمفرساتافىاابمتايماابيربراا
تاستتهةرحاابيطربتتبايستتهافيىاهمسرتتساابيساة تتا،احتتإةساءاابه تتفرالتاابالزيتتاافتتىااتتفااابهمسرتتسا
حدتتف اهثستترنايستتهتىااب تتارفرااتهقتتررقافةتتتاتاابي لتيتترتاتابهتا تترتاتاالهصتترلاحتترنايسااحتتىا

متتايماابيربرتااتهمسرتساابيساة تاايتنانرثرتااضاتسى،ااترمايةلت اابثسرحرتاينانرثرا،اتيسهافيىااب
1ي رررساابيساة ااتابهتهرفاابيدنتىاابتفتبىا

(IAASB)حإصتفاساي رترساةفرتفااISA701ح نتتاناا
 Communicating"هتصترلاضيتتساابيساة تااا سرستراافتىاهمسرتسايسااتباابثسترحرتاابيستهمل"ا

Key Audit Matters in Independent Auditor’s Reportتابتتفىاالارتتعمساعلتتىاا
يستتتتيتبراايسااتتتتباابثستتتترحرت،اضتايستتتتيتبررتااإلفاسة،اتبهنتتتت اردتتتتف ا بتتتتىاهثستتتترناعيلرتتتتااهمسرتتتتسا
فسا اابيسهافيرناابياهلارنابةتفةاابيساة اابيرابدف اابامتسةاابيه لمتااحت يتساابيساة تاا ابيساة ااتا 

                                                 
1  International Auditing and Assurance Standards Board 
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اههقتيناعحترساتانصتترااا سرستراايتنااريتااي لتيرهرتتا،ا ندتراهه لتقاحرب تسهاايثتتلاابيساة تااتال
boilerplate textرهماههساساراعلىاهلااب سهرتاا(PWC, 2014)ا.اا

تستتترن ه اهقتتتيرنافمتتتسةا يتتتتساابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتاا رةرحتتتًراعلتتتىاممتتتاا
يسهافيىاابهمرسرساابيربراافردراتفىاهمسرساابيساة ااضرقًر،اتسرعفىافب ا بتىايزرتفايتناابينترف ،ا

يتتاااب تتسهرت،ايتتنااتتاللاهثستترنااالهصتترلاحتترنايسااحتتىاابثستترحرتاتابيستتيتبرنايمتتلاهثستترناثته
عتتناابثتهيتتا،ازرتترفةايستتهتىااب تتارفرا،اهثستترناةتتتفةاابيساة تتا،ايتتنااتتاللا صتتفاساضثهتترماضهمتتسا

،اته تتتةر ا2فاتتتااتزرتتترفةاابينرفستتتااحتتترنايهرهتتتباابيساة تتتا،اتارصتتتاافريتتتراره لتتتقاحرب تتت اابيدنتتتى
،ايتتنااتتاللاهثارتتزاي تتفىاابهمتترسرساابيربرتتااعلتتىايساة تتاااب تتسهرتاعلتتىاهثستترناابهمسرتتساابيتتربى

هلتتتت اابهمتتتترسرساتاإلفصتتتترثرتاابيه لمتتتتااحتتتت يتساابيساة تتتتااا سرستتتترا،اتاتتتتتايتتتترارتتتتعفىا بتتتتىااهاتتتترفا
يستتتهافيىاابهمتتترسرساابيربرتتتاابمتتتساساتاضهمتتتساس تتتفًا،اتستتترن ه افبتتت افتتتىاابندررتتتااعلتتتىااالستتتهافاما

 & ACCA, 2018 and Jermakowicz, Epstein)ا يملابسض اابيرلاتابيتاسفاابيثفتفةا

Ramamoorti, 2018)ا.اا
،اتعلرتتت ارمتتتتمايسااتتتباابثستتترحرتا2116 تاتتفاهتتتماها رتتتلااتتتفااابي رتترسافتبرتتتًراحتتتفءًاايتتتنافرستتيحس

حإصفاساهمسرساابيساة ااابةفرفايهقينًرافمسةايناصلاا يتساابيساة تااا سرستراافتىاثربتااتةتتفا
ةاضتايسااتباابثسترحرت.اتفتىايصتسابتمارتهماها رتلايةرالتاههقتيناثهيتًراةتاسرتًرايتنااحتلااإلفاسا

اتتتفااابي رتتترس،اتيرزابتتتتايهرهتتتباابيساة تتتااهمتتتتماحإصتتتفاساهمسرتتتساابيساة تتتااابنيطتتتىاتفمتتتًرابي رتتترسا
(.افيترفاابتتاهتماه تفرلاي ترررساابيساة تااابيصتسراابههتافتقايت انظرسهدترا541ابيساة تااابيصتسىا)

 رةرحتًراعلتىاةتتفةااتساسااالستهميرس؟ااتفااا؟االاسهعمسااتف اابه تفرالتاعنفيتف2115ابفتبراابسناا
ايراسرةرباعلر اابحثثانظسرًراتهةسرحرًر.

 مشكمة البحث -2
ههيناي تهلااابحثتثافتىاهرارتاااإلةرحتاانظسرتًراتهةسرحرتًراعلتىايةيتعتاايتناابهسترعالتاتاتى ا

؟ايتراStandard Audit Reportيرااىااالنهمترفاتاابهتىاه تسبابدتراهمسرتساابيساة تااابنيطتىا
؟اتيرااتىايستيتبررتايسااتبا2015بسناااISA 701اىاضافا اي ررساابيساة ااابفتبىاابةفرفا

ابثستترحرتاتفمتتًرابدتتفااابي رتترس؟ايتترااتتتاهتت مرسافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااحصتتاااعريتتا،اتهلتت ا
ابيه لمتتتااحهمرتتترمااالستتتهميرساتافتتتىاا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتااحصتتتاااارصتتتا،اعلتتتىااتتتساساتا

                                                 
هككو اذبككاض يتذككاً مهنككاً متاككاا ً ناككا اما كككا  هنككا  معلومككات دشككي ا  امكانيككة وجككو  ربريكك   professional skepticismالشككا ادل كك    2

  IAASB, 2010 and). 2112جوهرى نادج نً الغش أم ال والتقييم االنتقا ى أل لة ادلراجعة )مصطفى، 
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ثرباابيصرب احصتاااعريتا،اتابيستهميسرناحصتاااارصتا؟ايترااتتاهت مرسافمتسةاضيتتساابيساة تاااص
ا سرسترا،اابيه لمتااحهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتااعلتىاممتااابيستتهميسرنا
افىااساساهدم؟اتضارسًااالاسترزرفااعهيترفاابيستهميسرناعلتىاهمسرتساابيساة تا،اح تفا قترفاافمتسةاضيتتس
ابيساة ااا سرسترا،اابيه لمتااحهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتا،اتابهتىاهترنا
ابدتتتف ايندتتترايتتتناابحفارتتتاااتتتتاهتتتتفرسايزرتتتفايتتتناابي لتيتتترتاابيطلتحتتتاابهثستتترنا فسا ايستتتهافيىا

اابمتايماابيربراابةتفةاابيساة ا؟اتالاهه مساهل ااب الاااحاحسةاابيسهميسرن؟
 ىدف البحث -3

 ISA)دتتف اابحثتتثا بتتىاابهثمتتقاهةسرحرتتًرايتتنايتتفىاهتت مرساها رتتلاي رتترساابيساة تتااابتتفتبىار

ابةفرتتتفاح نتتتتانا"هتصتتترلاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتا"اعلتتتىااتتتتساساتاا(701
ابيستتهميسرن،اتفبتت افتتىاثربتتااتةتتتفافسةتتاايسها تتاايتتناعتتفماابه هتتفانرهةتتااعتتناهمرتترمااالستتهميرساتا

حربمريتتاااب رفبتتا.احرإلقتترفاا بتتىايتتفىاهتت مرساتةتتتفااتتف اابامتتسةا)هطحرتتقاي رتترساافتتىاا تساقاابيربرتتا
هطحرمتتًراعلتتىاثربتتااهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتااحمريهدتتراا(ISA 701ا(ابيساة تتااابتتفتبى

اب رفبااعلىاممااابيسهميسرنافتىااتساساهدماحربيمرسنتااحثربتااعتفماتةتفاترا)هطحرتقاي رترساابيساة تاا
(.اتضارتتسًااردتتف اابحثتتثا بتتىاابهثمتتقايتتنايتتفىاهثمرتتقااتتفااابي رتترسا541رسىاساتتماابيصتتسىاابستت

بدففتت اابيه لتتقاحزرتترفةااعهيتترفاابيستتهميسرناعلتتىاهمسرتتساابيساة تتا،انهرةتتاااسهاتترعا فساهدتتمابيستتهتىا
ةتتتتفةاابيساة تتتااةتتتساءاتةتتتتفافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااابيه لمتتتااحهمرتتترمااالستتتهميرساتافتتتىا

امريهدرااب رفبا.اا تساقاابيربرااح
 أىمية ودوافع البحث -4

هنحتت اضايرتتااابحثتتثاضهرفريرتتًرايتتناضايرتتااابيتقتتتعاابتتفىارهنرتبتت اتاتتتاهمسرتتساابيساة تتااابةفرتتفا
تابه فرالتاابهىاطتسضتاعلرت ،اتابهتىاهستهدف اهثسترناممتاايستهافيىاابهمترسرساابيربرتاافردتراتفتىا

فساهدتتتمابيستتتهتىاةتتتتفةاابيساة تتتا،اتاتتتتايتتترا ستتترن ه ا رةرحتتتًراعلتتتىااتتتساساهدم،اهمسرتتتساابيساة تتتااتا 
اتسرعفىافىاابندرراا بىاهثمرقااالسهافاماا يملابليتاسفاابيثفتفة.ا

هيراهنح اضايرااابحثثاعيلرًراينافتس افىاهتعرااابيسهميسرنايهافىاابمتساساحربه تفرالتاابهتىا
تةاطسضتاعلىاهمسرتساابيساة تا،اتابهتىاريهتنايتنااالبدتراهثمرتقايزرتفايتنااب تارفرااتهااتربافةت

ابهتا رتاحرنايرارهتا  اابيسهميستناينايسااحىاابثسرحرتاتيرارمتتماحت ايسااحتتاابثسترحرتاف تاًل.ا
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فااهرناثهىااانابمارهماها رلاي ررساابيساة ااابفتبىا فىايصسافإنابدتفااابحثتثااISA 701تا 
ال.فتسًاايليتسًرافىاهتقر ا رةرحررتاهطحرم اتفب ايناتةداانظسايهافاابمساسافىاابيمرماا تا

تعلر افإنافتاف اابحثثاههيملافىا مساءاابحثثاابيثرستحىافريتراره لتقاحربه تفرالتاابهتىاهيتتا
علىاهمسرساابيساة تااتفتساترافتىاهااتربافةتتاتاابي لتيترتاتاالهصترلاتابهتا ترت،اييترارسترعفا
ابيستتتهميسرنافتتتىا هاتتترفااتتتساساتايملتتتىاهستتترامافتتتىاهثمرتتتقااالستتتهافاماا يمتتتلابليتتتتاسفااإلاهصتتترفراا
ابيثتتتتفتفة.اهيتتتترارستتتتدمااتتتتفااابحثتتتتثافتتتتىايستتتترعفةاا هتتتترفريررناتتاقتتتت ىاابي تتتترررساتابسررستتتترتا
ابيثرستتحراافريتتراره لتتقاح تتهلاتيثهتتتىاتاتتف اهمسرتتساابيساة تتااابةفرتتفاتفتسايسااحتتىاابثستترحرتا

اااتيسيتبررهدمافىاافااابصفف.
 حدود البحث -5

رلاضيتتساابيساة تاا"هتصتاISA 701رسهتزاابحثتثاعلتىاضمتساهطحرتقاي رترساابيساة تااابتفتبىا
ا سرستراافتتىاهمسرتتساابيساة تتا"اعلتتىاثربتتااهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتاا
تاسهاتترعانستتتحااعتتتفماابه هتتتفافاتاابصتتلااعلتتتىااتتتساساابيستتتهميسرن،اتممتتهدمافتتتىااتتتفااابمتتتساس،اتيتتتفىا

ساابيساة تتتاااعهيتتترفاماعلتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتا.اتحنتتترءاعلرتتت ،اراتتتسجايتتتنانطتتترقاابحثتتتثاضمتتتساضيتتتتا
عرفةاارهلتاااب يلرترتاتغرساتر،اعلتىااتساساابيستهميسرناتيتفىا ا سرسرااا اسى،ايملاابيارطساتا 

اممهدمافىاافااابمساس.ا
هيتتتراراتتتسجاعتتتنانطتتترقاابحثتتتثاضمتتتساتةتتتتفافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترا،اابيه لمتتتااحهمرتتترما

رباابيصتتترب ااااتتتسرن،ااالستتتهميرساتافتتتىاا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتا،اعلتتتىااتتتساساتاضصتتتث
حاال اابيسهميسرن،ايملايترنثىاااليهيترناتغرتسام.ا قترفاا بتىافبت ،ارتهمااالعهيترفاعلتىافساستاا
هةسرحرتتااالاهحتترساضمتتساتةتتتفافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترا،اابيه لمتتااحهمرتترمااالستتهميرساتاحمريهدتترا

عهيتتتترف اعلتتتتىاهمسرتتتتسااب رفبتتتا،اعلتتتتىااتتتتساسااالستتتهميرس،اتممتتتتااابيستتتتهميسافتتتىااتتتتفااابمتتتتساساتيتتتفىاا
ابيساة ا،اتحربهربىارهتا اه يرمانهريواابفساسااعلىاهثفرتفاعرنتااابفساستااتابيع تساتاابيستهافياا

ابمرر ايه رساتاابحثث.ا
 خطة البحث -6

 لتحقيق ىدف البحث ولإلجابة عمى أسئمتو، فى ضوء حدوده، سوف يستكمل كما يمى:
      هثلرلاابفساسرتاابهىاهنرتبتاهمسرساابيساة ااتضمس اعلتىاضصتثرباابيصترب احصتاااا - 6/1

اتابيسهميسرناحصاااارصااتا همرقافستباابفساساا  عريا    
اضايرااهمسرساابيساة اايناينظتساضصثرباابيصرب   ا-6/1/1
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ااصتساهمسرساابيساة ااابنيطىا   -6/1/2
ا2015بسنااا(ISA 701)بي ررسااهثلرلاهمسرساابيساة ااتفمرًاا  -6/1/3
 ايتناينظتتسىاضصتثرباISA 701هثلرلاضمساهطحرقاي ررساابيساة ااابفتبىاابةفرتفا  ا-6/1/4

 ابيصرب اتيسااحىاابثسرحرتاتا همرقافستباابحثثا         

 ابهةسرحراايندةرااابفساسا     ا-6/2

اضافا اابفساسااابهةسرحرا  ا-6/2/1
ايةهي اتعرنااابفساساا  -6/2/2
انيتفجاابفساسا   ا-6/2/3
 هتصر اتارر ايه رساتاابفساسا  ا-6/2/4

 ابهصيرماابهةسرحىا  -6/2/5

ةساءاتاابفساساا  -6/2/6  ضفتاتاتا 

 نهريواابفساسااابهةسرحرااا  -6/2/7

 ثصرءاتاابتصارااإلا -6/2/7/1

-Reliability, Validity and Noااهحترساتااالعهيرفرتا،ااالهسترقاتاالعهفابرتاا ا-6/2/7/2

rmality Tests                 

 االاهحرساتااإلثصريرا ا-6/2/7/3

 نهريواااهحرسافستباابفساساا -6/2/7/4

اابنهريواتابهتصررتاتيةرالتاابحثثاابيمهسثا       ا-6/3
 أىمية تقرير المراجعة من منظور أصحاب المصالح  -6/1/1

ه هحتتسايع تتساتااالاهصتترفاتابيتاتت اابيتتربىابل تتسهرتاضاتتمايثتتففاتااتتساسااالستتهميرس.اترثهتترجا
ابيستتهميستنا بتتىاي لتيتترتافارمتتااريهتتنااالعهيتترفاعلردتتر،اتفبتت االهاتترفااتتساساتاس تترفةاتهثمرتتقا

تر هيتفا. (Karkacier and Ertas, 2017)يهرسباتارتسافاتاهحرتسةانهرةتاااهاترفااتف اابمتساساتا
ابيستتتهميستناهثفرتتتفًااعلتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتا،اتابتتتفىاردتتتف ااصتتتفاس ا بتتتىازرتتترفةايصتتتفاارااابمتتتتايما
ابيربرتااتهااتربااطتساابي لتيترتابليستهافيرناييتترارتعفىا بتىازرترفةااالستهميرساتاتابهاترءةافتتىا

ا.اا(Asare & Wright, 2012)ستقاسض اابيرلا
 & Gomez-Guillamon, 2003 and Karkacier)بمتفاهنرتبتتتاابفساسترتاابستترحماا

Ertas, 2017)ضصتثرباابيصترب ا ضايرااهمسرتساابيساة تااتيترارثهترت ايتناي لتيترتافتىااهاترفا
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ابهثمتقايتنااGomez-Guillamon (2003)ابياهلارنابلمتساسات.افيتنانرثرتاااستهدففتافساستاا
اضمتتتساهمسرتتتساابيساة تتتااعلتتتىااتتتساساتايتتتن اااليهيتتترناتاالستتتهميرس،اتفبتتت ايتتتنااحتتتلايعسستتترتايتتتن 
االيهيرناتابيثللرن.افنتعاسضىايسااباابثسرحرتا)نظر ،ايهثاظ،اي ره اضتاااليهنترعاعتنااحتفءا
سضى(استترعمساعلتتىااتتساسايتتن اااليهيتترنايتتنااحتتلاابيعسستترتافاتاابصتتلا،اتاتتساسااالستتهميرسافتتىا
اب سهااينااحلاابيثللرن،اهيراضن اسرعمساعلىااريااااليهيرناضتااالسهميرس.اتثهىاعلتىايستهتىا

 Karkacier & Ertasابيستتتتتهميسرناابيعسستتتتتررن.اتيتتتتتنانرثرتتتتتااضاتتتتتسى،اضمحهتتتتتتافساستتتتتاااتتتتتساساتا

ارييتتاااسهمصتترءاا118ضايرتتااهمسرتتساابيساة تتااحربنستتحاابمتتساساتااالستتهميرس.اتحنتترءًااعلتتىاا(2017)
ينايفرسىااالستهميرسافتىاابحنتت ،ا تسهرتاابسيستسة،اصتنرفرقااالستهميرسات تسهرتا فاسةايثترفظا

ابفساستتتاا بتتتىاضايرتتتااتف ربرتتتااابي لتيتتترتاابيهتتتتفسةافتتتىاهمسرتتتسايسااتتتبااا تساقاابيربرتتتا،اهتصتتتلت
ابثسرحرتاابارصاحرب سهااابيسهميسافردراتسضىايسااتباابثسترحرت،استتاءاهترنايسااتباابثسترحرتا

ارنهيىا بىاضثفايهرهباابيساة ااا سح ااابهحرساضماال.
تااالستتهميرساتااليهيتترن،اتعلرتت اريهتتناابمتتتلاضنابهمسرتتساابيساة تتااضايرتتااهحرتتسةافتتىااهاتترفااتتساسا

تيتتتنامتتتمار هيتتتفاضصتتتثرباابيصتتترب اابياهلاتتترن،ايمتتتلاابيستتتهميسرناتيتتترنثىاااليهيتتترن،اعلتتتىااتتتفاا
ابهمسرتتساالهاتترفااتتساساهدم.اتبهتتنااتتلار نتتىافبتت اضناهمسرتتساابيساة تتااعلتتىاابيستتهتىاابيطلتتتبايتتنا

ابي لتيتترتاثرتتثاابمتتفسةاعلتتىاهتصتترلاابي لتيتترتاابيطلتحتت ابيستتهافير ،اضماضناانتتر ايزرتتفًاايتتنا
رسغتتتبايستتتهافيتاابهمتتترسرساابيربرتتتاافتتتىاابتصتتتتلا بردتتتراح تتتسباابثتتتفايتتتنايستتتهتىاعتتتفماهيرمتتتلا

 تهااربااطساابي لتيرتاابنرهو؟ا3ابي لتيرت

 قصور تقرير المراجعة النمطى -6/1/2
ارتسةانظتسًاابل هت اابنيطرتااتيثفتفرتااه تسباهمسرتساابيساة تااالنهمترفاتاهمرتسةافتىاابستنتاتاا 

تعتتفماافرتت هاستترسايتتراهتصتتلتاا برتت اتعتتفمااتتفسةايسااحتتىاابثستترحرتااىارثهتتتىاعلردتترهتتابي لتيتترتااب
تاتتتماثيلتتتااا ستتتدماا،اهصتتتربدماح تتتهلاهتتترفىايتتت اا طتتتسا اابياهتتتسباضندتتتمارثيتتتتنايصتتتربثدم

ااا.(Cordos & Fulop, 2015)اتابيسهميسرناابيثهيلرن

                                                 
ننككدما دتككوادر لككدى ام ارة معلومككات أككككر مككً دلككا ادلتككودرة ل  ككرا   information asymmetryدظ ككر مشكككلة نككدم سبالككا ادلعلومككات   3

لومكات مكً لك د ر  اخلارجية ويز ا  ماتوى ندم سبالا ادلعلومات مع زيا ة ادلعلومات ادلتعلقكة بالشكركة ادلتكودرة لكة ارة دقككن ويككً ديكاس نكدم سبالكا ادلع
ا ككككا  ر  دعكككا الاكككول لةنككك   نكككً أربكككا  عكككركة مكككا دكككوى، هكككفا يعككك  أ  ا ارة هكككفض الشكككركة دتكككودر لكككدي ا دعكككا الاكككول للاعلومكككات ادلتعلقكككة باألربكككا  دككك م

 ن(Dierkens, 1991)معلومات لاصة ككية وأ  ماتوى ندم سبالا ادلعلومات مردفع بالنابة ذلفة الشركة 
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تارصتااا،لتيترتعتناثترةهدمابيزرتفايتناابي اىاابهمترسرساابيربرتاتافاعحساابهمرساينايسهافي
ةتاسرتاايتنااحتلاارًاثهريتضتابهتىاههطلتباا،هل اابهتىاهه لتقاحربيةترالتاابياهلاتاافتىاابمتتايماابيربرتا

 ISA)ابتفتبىااصتفاساي رترساابيساة تا  بتىااIAASBتاتتايتراففت اا،فاسةاتيسااباابثسرحرتاإل

ناضعهتفاايافىاهمسرسايسااباابثسترحرتاابيستهمل"اضيتساابيساة ااا سرسرا"هتصرلاح نتاناا(701
صتتتفاسااتتتفااابي رتتترساالارتتتعمساعلتتتىايستتتيتبررتااإلفاسةاضتايسااتتتباابثستتترحرتاتبهنتتت ارستتتدمافتتتىا 

تاتتايترارتن ه اعلتىاممتهدماا،يناتةدتاانظتسايستهافيىاابهمسرتساابيتربىا،هثسرناةتفةاابيساة ا
حرإلقتتترفاا بتتتىافتسافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاا،فتتتىاابمتتتتايماابيربرتتتااتهمسرتتتساابيساة تتتا

بيتراهتتفس ايتنايزرتفايتناابي لتيترتااتفةتتةااالهصترل،افةتتةاابي لتيترت،افةتتةاابهتا ترتاهااترب
(IAASB, 2015 and Dogan & Arefaine, 2017). 

تبلهثمتتتتقايتتتتنايتتتتفىاسغحتتتتاايستتتتهافيىاابهمتتتترسرساابيربرتتتتاافتتتتىاه تتتتفرلا تتتتهلاتيثهتتتتتىاهمسرتتتتسا
-Public Com)ااب ريتاابسارحااعلىاضعيرلايسااباثسرحرتااب تسهرتاضةسىايةل اابيساة ا،ا

pany Accounting Oversight Board)فساستاايستثراابهثفرتفايتفىاسقترءاابيستهميسرناا
ضاستترم ااضسح تتاتاتتفاا تتهيلااالسهمصتترءاعلتتىاا.تيتترارثهترتت ايتتناي لتيتترتا،عتتناهمسرتتساابيساة تتا

هقتتتتتتيناابمستتتتتتماا تلاضستتتتتتيلااثتتتتتتتلايتتتتتتراافااهتتتتتترنااب تتتتتتهلاابثتتتتتتربىابهمسرتتتتتتساابيساة تتتتتتااابنيطتتتتتتىا
(Standard    audit  report)قترفاارتفساي لتيرتافاتااريااهسرعفافىافدماابمتايماابيربرااحرإلا

%ايتتتتنا45تعنتتتتفاهثلرتتتتلاسفتفاابي تتتترسهرناتةتتتتفاضناا. بتتتتىاهرارتتتتاااستتتتهافايدمابهمسرتتتتساابيساة تتتتا
ضناهمسرتتتساابيساة تتتااح تتتهل اابثتتتربىاالارتتتتفساي لتيتتترتااريتتتااهستتترعفافتتتىافدتتتماانابي تتترسهرنارتتتستا
 ثهىاحمساءةاهمسرساابيساة ااابنيطى.اااي رسهرناالارمتيتا%اينااب91تضناا،ابمتايماابيربرا

ستتتتيلااثتتتتتلايتتتترا فااهتتتترناابيستتتتهميستنافتتتتىاثرةتتتتاا بتتتتىايزرتتتتفايتتتتناضتهقتتتتيناابمستتتتماابمتتتترنىا
%ايتناابي ترسهرنا77تافااهاقاايسااباابثسرحرت.اتيراارماح ا،ابي لتيرتاثتلاعيلرااابيساة ا

بيةتتترالتاابهتتتىاههقتتتيناضعلتتتىافصتتترحاعتتتناافتتتىاابفساستتتااعلتتتىاضناعلتتتىايسااتتتباابثستتترحرتااإل
%ايتتتنا51حرنيتتتراسضىاا،ستتتتاءاعلتتتىايستتتهتىاابمتتتتايماابيربرتتتااضتاعلتتتىايستتتهتىاابيساة تتتاا،ياتتترطس

فصتتترحايسااتتتباابثستتترحرتاعتتتناعتتتففاابستتترعرتاابهتتتىااقتتترارافتتتىا ابي تترسهرناضنتتت االافاعتتتىايتتتنا
نا ناابتاتتتابتتر احربقتتستسةافبتتراًلاعلتتىاابةتتتفة.اضيتتراعتتا،يساة تتااابيةتترالتايسها تتااابياتترطس

فصترحاعتنا%ايناابي رسهرناضناعلىايسااتباابثسترحرتااإل56فمفاسضىاا،هثفرفاا ايرااابنسحرا
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تاالعهحرساتاابهتىاهتماهطحرمدتراعنتفاهنارتفاعيلرتااا4ايرااابنسحرااابيسهافما)هيرًراتهرارًر(يسهتىاا 
%ايتتتتتنا47ابيساة تتتتتا.اتعتتتتتنااالعهيتتتتترفاعتتتتتنايهرهتتتتتباابيساة تتتتتاااالاتتتتتسىاتابيهاصصتتتتترناسضىا

ستتتتيرءاتطحر تتتتااتيتتتتفىاعيتتتتلايهرهتتتتباضفصتتتترحاعتتتتناناعلتتتتىايسااتتتتباابثستتتترحرتااإلضابي تتتترسهرنا
فصتترحايسااتباابثستترحرتا فريتراراتصااتنهيتراانمستماابي تترسها.اتسىاتابيهاصصتترنابيساة تااا 

فصترحا حتفتااسغحتهدمافتىاضناي ظتماابي ترسهرناضتحراهصترساريهتناابمتتلاا،عتناه فرالهت اابيمهسثتا
ماابيربرتتتااتهرارتتت اهنرتبتتت ابدتتتف اابياتتترطسافتتتىااطتتتاافساهتتت اباطتتتساابمتتتتاي يسااتتتباابثستتترحرتاعتتتنا

اابيساة ا.ا
فصتتترحايسااحتتتىاابثستتترحرتاعتتتنايزرتتتفايتتتنا ضيتتتراابمستتتماابمربتتتثافمتتتفاهستتترءلاثتتتتلايتتتراافااهتتترنا

%ايتتتتنا79اهاتتتقااانتتترتاا.برتتت استتترهتنافاااريتتتاافتتتىاعيلرتتتاااالستتتهميرس يتتتراهتصتتتلاعابي لتيتتترتا
فاسةاصتتتفسهدرااإلضهتتترماابهتتىاثتاتا ضناعلتتتىايسااتتباابثستتترحرتاينرا تتااابهمتتفرساعلتتىاابي تترسهرنا

تانمستتتتتماا.قتتتتترفاا بتتتتىاهرارتتتتتااتصتتتتتتب ابدتتتتتفااابهمرتتتتترمتهمرتتتترمايسااتتتتتباابثستتتتترحرتابيتتتتتفىافاهدتتتتتراحرإل
(اعتتنايتتفىا11 بتتىاا1ناثتتتلايتتراافااهتترناعلتتىايسااتتباابثستترحرتاهثفرتتفاهمرتترما)يتتناتاابي تترسه

فصتترحا ا%ايتتناابي تترسهرناعلتتىاقتتستسة65تاهاتتقاا.هثاظافتتىاييرسستترتااب تتسهااابيثرستتحراابتت
%ا67تسضىاا.ةتتسا افتىايةتترالتاابثهتماابةتاسرتتاضيسااتباابثسترحرتاعتتناهثلرتلاابثسرستترااابتفىا

صتتفاسا عتترفةاا اتاا،حايسااتتباابثستترحرتاعتتنااب يلرتترتاغرتتسااب رفرتتارفصتت يتتناابي تترسهرناقتتستسةا
ناض%ايتتتناابي تتترسهرنا54تسضىاا.اتتتسىاح تتتهلايناصتتتلتابه ررتتتساتاابةتاسرتتتااا ا5ابمتتتتايماابيربرتتتا
افصرحاعناا يتساابةتاسرااابهىاهماينرا هدراتهرارااثلدر.اابثسرحرتااإلعلىايساابا

تاتتتفاطلتتتباا.ارتتتسافمتتتفاهنتتترتلاابه تتتفرالتاابيمهسثتتتاافتتتىا تتتهلاهمسرتتتساابيساة تتتاضيتتتراابمستتتماا 
 narrativeاحثرتتتتثارتتتتهماهتتتتتفرساي لتيتتتترتاستتتتسفراا،ابي تتتترسهتناه تتتتفرالتافتتتتىاهمسرتتتتساابيساة تتتتا

informationتضىاا،تبةنتتااابيساة تتاايسااتتباابثستترحرتتبدراحتترنا لتيتترتاابهتتىاهتتماهتتفايعتتناابا
تيهقتتيناافتتىاهثلتترالتاتينرا تترتاا،هتصتترلدرايسااتتباابثستترحرتقتترفراارةتتباعلتتىا ي لتيتترتا

 اعلتتىا تتسرابايسااتتباابثستترحرتتبرستتتافتتىاهمسرتتساابيساة تتااابنيطتتىاتهتارتت اايسااتتباابثستترحرت،

                                                 
تاا هنا  نواما كيفية دؤلر نلى ماتوى األمهية النابية الىت حيد ها مرادب احلاابات مكا التحريفات الىت دغي اخلاارة ا  ربح واأللر احمل  4

ى األمهية للتحريفات نلى اذباض الرحبية، نلى سبيا ادلكاد، والتحريفات الىت دؤ ى ا  زيا ة مكادأة ام ارة ووجو  متطلبات دقرير دؤلر نلى ماتو 
 النابية  ونندما يقوم مرادب احلاابات بتقييم األمهية النابية للتحريفات جيب أ  يألف ىف انتبار العواما الكاية والكيفية مصدار هفا

 ن(PCAOB, 2010)التقييم
 ,FASB)ىف هفض القواام  والىت مت اصدارها مابقًا لتعكس دصحيح لطأ أو ربري  ما Restatementsيتم انا ة اصدار القواام ادلالية  5

 ن(2005
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ستتتاءايتتناا،ناابهثسراتترتاابةتاسرتتاناابمتتتايماابيربرتتاااربرتتاايتتضهمسرتتساابيساة تتااتعحتترسةاه تترسا بتتىا
ناابمتتتايماابيربرتتااه حتتساحصتتفقاتعفابتتااعتتناتقتت ااب تتسهااضتعحتترسةاه تترسا بتتىاا،6تااب تت ضاباطتت ا

اح باابنظساعنايفىاابهزايدراحيحرفىاابيثرسحااابيه رس اعلردر.اا،ابيربىاتنهريواعيلررهدر
ينرا تاايسااتباا؛ههقتيناتماه تفرالتايطلتحتاايتنااحتلاابيستهميسرناضناضا،ارهقت تحنرءًااعلر 

تهرت اهتصتلا بتىااتفااابهمرترم،ايزرتفايتناابي لتيترتاا،فاسةثهترمااإلضابثسرحرتابهمرري ابهمفرساتاتا
تهر اهنرتلايسااباابثسرحرتااف اابياترطسافتىاا،عنايارطساابمتايماابيربرااتيارطساابيساة ا

فاساابمتتتايماابيربرتتااعتترفةااصتتا ابل يلرتترتاغرتتسااب رفرتتااتاايسااتتباابثستترحرتاطتتااابيساة تتا،اينرا تتاا
ارتتتتسًااةتتتتتفةاابسررستتتترتاتابييرسستتتترتاضتاا،اتتتتسىاحربنستتتتحاابتثتتتتفةاابهمسرتتتتستابه تتتتفرالتاابةتاسرتتتتااا 

 ,Blake, Carcello, Harrison, Head)ابيثرستتحرااابهتتىاهستتهافيدراتهطحمدتترااب تتسها.ا

Roper, Simpson, Sondhi, Tarola, Turner, Williams, & Yerger, 2011 and 

Carcello, 2012)ا
فىاافااابصفف،اضننران ر افتىاعصتسااMcAllister & Bell (2011)تافاضقرفتافساساا

ابي لتيتتترت،اتفتتتىاثرةتتتتاا بتتتىايزرتتتفايتتتتنااب تتتارفرا،اتضنااب تتتسهرتاابيمرتتتتفةاحربحتسصتتتااضصتتتتحثتا
فرنريرهرتتااتي متتفةاتهتتفالافتتىاي تتريالتاي متتفةاههطلتتبااستتهميرسًاااحههرسرتتًر.ا قتترفاا بتتىافبتت افتتإنا

ه تتهيلاعلتتىاهمتتفرساتاةتاسرتتا،اتابهتتىاههطلتتباضثهريتتًرايدنرتتا،ايمتتلاهلتت اابيه لمتتااابمتتتايماابيربرتتاا
حفسةااعفماابه هتفاابيسهات افتىاهمتفرساتاابمريتاااب رفبتااباصتتلاتاالبهزايترتاتابهتىاالارتهماهتفاتبدرا
فىاا ستاقاابن طا.اتهن ه ااف اا يتساعلىايسااباابثسرحرتاتعيلرااابيساة تاافههتتناضهمتسا

فااهترناا يتساهتفب افيتناابي متتلاه مرفًااتههط لباه ليًرايسهيسًاايتناةرنتبايسااحتىاابثسترحرت.اتا 
ضنانهتاتت اضنارطربتتباابيستتهميستناحيزرتتفايتتناابي لتيتترتاعتتنا ةتتساءاتايسااحتتىاابثستترحرتاابهتتىا
فصترثرتا اريتااحرهارفارابلتصتلا بىاسقرءاضناسدم،افريراره لقاح يلرترتاتعنرصتساتاررسترتاتا 

تاسرااتابهىاحدراضعلىايارطسابلهثسرارتاابةتاسرااتهرنتاا ص بايتناثرتثاابمتايماابيربرااابة
 يهرنرااابيساة ا،اتابهىاهرنااالسهنهرجاح فابهدرااتاا همساهثفرًر.اتيتنايةترالتاابيساة تااابهتىا
هحتتسسا صتتفاساهمسرتتسايساة تتاايتستت اابهمتتفرساتاابيثرستتحرا،ااررستترتاابمريتتاااب رفبتتا،ااب تت ،اضيتتتسا

                                                 
"مائولية مرادب احلاابات ذباض الغش ىف القواام ادلالية"، دقع ادلائولية الراياية نً منع وكش  الغش نلى  ISA240ودقاً دلعيار ادلراجعة الدو    6

د معقود نً للو القواام ادلالية مً التحريفات نادق ادلائولني نً احلوكاة وام ارة بيناا دتاكا مائولية مرادب احلاابات ىف احلصود نلى دوكي
لية والناذبة نً اجلوهرية الناذبة مً ل د الغش أو اخلطأن وللوداء دبائوليته، يقوم مرادب احلاابات بتحديد ودقييم ادلخا ر اجلوهرية ىف القواام ادلا

صايم ودنفيف اجراءات ادلراجعة ادل ااة وألياً ابداء ر  دعا مناسب الغش واحلصود نلى أ لة مراجعة كادية وم ااة دتعلق بتلا ادلخا ر مً ل د د
 ن  (IAASB, 2010)حلاالت الغش الىت مت ربديدها ل د نالية ادلراجعة
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تاررهتتتتلاا عيتتتترلاتاب الاتتتترتااالحههرسرتتتتا،اتا فتاتاابيربرتتتتااا8هتتتتفاتسافتتتتىاابمتتتترم،ااب7االستتتتهيساسرا
ا.اا9االحههرسرا

 Mock, Bedard, Coram, Davis, Espahbodi & Warneتاتفاهنرتبتتافساستاا

ابمصتتتتسافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتااابنيطتتتىايتتتنااتتتاللاابمتتترءاابقتتتتءاعلتتتىاهتتتالايتتتنافةتتتتةاا(2013)
هصتترل.اته تتترسافةتتتتةاابهتا تتترتا بتتىااباتتتسقاحتتترناهتا تتترتاابهتا تترت،افةتتتتةاابي لتيتتترتاتفةتتتتةااال

ابيستتهافيرنايتتنايسااحتتىاابثستترحرتاتيساة تتااابمتتتايماابيربرتتاايتتنانرثرتتااتيتتراهمتتتماحتت اابيساة تتاا
ف ال.اضيراحربنسحااباةتةاابي لتيرتافدىاه ترسا بتىااالاهالفترتاحترنايترارسغتبافرت اابيستهافيتنا

همايساة هدراتهمسرساابيساة ااضتاابي لتيترتاابيهرثتاااتيرااتايهرحايناااللاابمتايماابيربرااابهى
بلةيدتس.اه هيلاي لتيرتاابتثفةاعلتىاابي لتيترتاابيه لمتااحإعتفافاابمتتايماابيربرتاايمتلاا فتاتا
تا ثهتتترماابيه لمتتتااحهمرتتترمااالصتتتتلاتاالبهزايتتترت،احرنيتتتراههقتتتيناابي لتيتتترتاابيه لمتتتااحربيساة تتتاا

ستتتما تتتسر اابيساة تتتا.اتانتتتر انهتتريواابيساة تتتااتا ايرتتتااابنستتتحراا تياتتترطساابيساة تتتااابةتاسرتتتااتا 
ي لتيتترتاالارتتهمااإلفصتترحاعندتتر،اته هحتتسافتتىاناتت اابتاتتتايديتتاايتتنااحتتلايستتهافيىاابهمتترسرسا
ابيربرتتا،ايمتتلااإلةتتساءاتاابيهاتتفةابلهاارتت ايتتناضمتتساي تتهالتااالستتهيساسراااتا ةتتساءاتاابيساة تتاا

حربنستحااباةتتةااالهصترلافدتىاه هت ااالاهالفترتاابيهافةابيتاةداايارطساي رنااهتمااهه ترفدر.اتا
احرنايرارسغبافر اترادي اابيسهافيتناتيرارمتمايتفساابهتهرفاحهتصرل .

تيتتناتةدتتاانظتتساضصتتثرباابيصتترب ايتترزالاهمسرتتسايسااتتباابثستترحرتافتاضايرتتا،ا الاضندتتمافتتىا
يتترافتتىافبتت اثرةتتاا بتتىايزرتتفايتتناابي لتيتترتاعتتنايسااتتباابثستترحرت،اابيساة تتااتابمتتتايماابيربرتتااح

.اتههقتتتتتيناابي لتيتتتتترتافاتاابصتتتتتلااحربيساة تتتتتااتابهتتتتتىارسغتتتتتبا11هثلتتتتترالتاتينرا تتتتترتااإلفاسة
                                                 

"االستارارية"، دتاكا مائولية مرادب احلاابات ىف احلصود نلى  ليا كاىف وم ام حود معقولية استخدام  ISA570ودقًا دلعيار ادلراجعة الدو    7
وألياً ربديد  ام ارة لفرض االستارارية ىف اندا  القواام ادلالية والوصود ا  نتيجة نً ما اما كا  هنا  ندم دأكد جوهرى ىف الوحدة نلى االستارار

 ن  (IAASB, 2010)دلراجعة آلار ملا نلى دقرير ا
 ’Impairment of Assets‘بعنوا  "التدهور دياة األصود"  36ب صدار معيار احملاسبة الدو   IASBدام رللس معايي احملاسبة الدو    8 

ر ىف دياة األصا ىف حالة والفى يتطلب مً مجيع الوحدات اجراء التبار للتحقق مً وجو  ددهور ىف ديات ا وملا ىف داريخ التقريرن يظ ر التدهو 
ن ويتم ربديد القياة القابلة ل ستعا ة بأهنا األنلى ما بني القياة recoverable amountاردفاع دياته الددرتية نً القياة القابلة ل ستعا ة 

 (IASB, 2008).العا لة ل صا سلصوماً من ا دكلفة البيع والقياة ادلاتخدمة 
أ وات حقول ادللكية وأ زات الديً والىت يتم اصدارها لغرض  innovative financial instrumentsبتكارية يقصد باأل وات ادلالية اال  9

 (Branten & Purju, 2013).التطوير واالبتكار ولدنم البينة األساسية وغي ملا 
اد دعالة دقوم ام ارة مً ل ذلا دبكابة أ اة ادص Management’s Discussion and Analysisدعترب ربلي ت ومنادشات ام ارة   11

قرضني وغيهم بتوصيا ملعومات حود أ اء الشركة ومودف ا ادلا  ودودعاهتا ادلاتقبليةن ومً ل د ملا، يتم دودي معلومات للااتكاريً واحملللني وادل
 (CPA Canada, 2014)شلا دااندهم ىف ازبام درارات سلتلفة 
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ضصثرباابيصرب افىاابتصتلا بردراهل اابيه لمااحرسهماللايسااباابثسرحرت،اعيلرتااابيساة تا،ا
ا ايرتتتااابنستتتحرا،ايستتتهتىاابهتهرتتتفاابتتتفىارتتتتفس ايسااتتتباابثستتترحرتاتابي لتيتتترتاابيه لمتتتااحربتثتتتفةا

ااا(Mock et al., 2013)بهىاههقيناابسررسرتاابيثرسحرااتابي لتيرتاابيه لمااحرباطساتا
فااهرناانر ااصتساتاق افىاهمسرساابيساة تا،انظتسًاابيثفتفرتاايثهتتا اابي لتيترهىاتب هت ا تا 
ابنيطرتتتا،اابهتتتىاهثتتتفايتتتنااتتتفسةايسااتتتباابثستتترحرتاهتصتتترلاابي لتيتتترتاابهرفرتتتا،ايتتتناتةدتتتاانظتتتسا

عريا،اتابيسهميسرناحصاااارصا،افريهناابمتلاضناافااابمصتتسانترهواضصثرباابيصرب احصااا
عتتناه متتفاعيلرتترتااب تتسهرتاتاسهاتترعانستتباعتتفماابه هتتفاابيه لتتقاحربهمتتفرساتاابيثرستتحرااتض تتدسارا

فتتتىاابستتتنتاتااالارتتتسةاازفافاابه متتتفاتعتتتفماابه هتتتفااباتتترصاهمرتتترمااالستتتهميرساتاحربمريتتتاااب رفبتتتا.اتا
تفتتىاناتت اابتاتتتابتتماهه رتتساابهمتترسرسافاتاابصتتلااحيتترافتتىافبتت اارييتتاااحتتربهمررمافتتىاابمتتتايماابيربرتتا

ااريتتتتتتتا ثتتتتتتفىاابفساستتتتتترتتيثهتتتتتتتىاهمسرتتتتتتساابيساة تتتتتتا.اتاتتتتتتفااتارييتتتتتتااابيسهتتتتتتزاابيتتتتتتربىابتتتتتتفالا
Christensen et al. (2012)راهحترسايتفىاهت مرساعتفماابه هتفاابيه لتقاحهمرترماابمريتاااب رفبتااحا

فاسةاابثهيرتاااسىاعلتىانيترفجااإلاب رفبااتابهمفرساتاا علىاابيساة ااتتةفتاابفساسااضناابمرياا
تاتتتفانرا تتتتاابفساستتتااا.يرهدتتتراابنستتتحراضاتيتتتفاالهدراههقتتتيناعتتتفماه هتتتفاتعتتتفمافاتتتااهاتتتتقاحهمرتتتسا

اىيملاارر اابمرياااب رفبااتابيساة اايملايساة ااابمرياااب رفبتااتابهتا،ابهطتسافىاابهمسرساابيربى
 طتترسًاابمرتتر اا157اابيثرستتحااابيربرتتاتقتت اي رتترسانرثرتتااتيتتناضفتا بتتىاه متتفاحريتتااابيساة تتا.ا

تفمتتًراادتتريستتهتررتارتتهماابهيررتتزاحرناايتتنامالمتتارًايهتنتتارتترًااسياابمريتتاااب رفبتتااتابتتفىارهقتتيناهسلستتالًا
ابليفاالتاابيسهافياابلتصتلا بىاهمفرساابمرياااب رفبا.ا

تااالبهزايترتاضصتتلاتفبت اباا،س رساابي لناافىاا ستاقاابن تطاتلاا رهقيناابيسهتىاا 
تر هيتتفاابيستتهتىاابمتترنىافتتىاهمتتفرساابمريتتاااب رفبتتااعلتتىاحررنتترتاابستتتقاابيسيرتتااح تتهلاا.ابييرملتتا
ضيتتراابيستتهتىاابمربتتثااا.تفبتت احربنستتحااباصتتتلااتااالبهزايتترتاابي تترحدا،ضتاغرتتسايحر تتسا،يحر تتس

افاسةاثتلاابيفاالتاغرساابيسيرا.اثهرماتافهساقرتااإلضفر هيفاعلىا
ف نتفايساة تااابهمتفرساتاابيثرستحرااابهتىاههقتينافسةتااعربرتااا،راصاعيلرتااابيساة تاتفريرا
هطلتتتباي تتترررساابيساة تتتاايتتتناابيساة تتتاا بتتتىاا،تهتتتعفىا بتتتىاتةتتتتفاياتتترطساةتاسرتتتاا،يتتتناابه هتتتف

قتترفاا بتتىا ةتتساءاتاابيساة تتااا اتتسىاابيستتهافياافتتىايساة تتااابهمتتفرساتاحرإل صتتفاساهمتتفرساتا
علتىاابهمتفرساتاا،ح تهلاياليتما،سةا مساعتفماابه هتفاابيه لتقاحربهمتفرساتتفىاثربااعفماهنرتلااإلفا

ابيثرستحراارةتباعلتىايسااتتباابثسترحرتا صتفاسايتتفىايتناابهمتفرساتاحثرتتثارمتتمارهمرترماي متبرتتاا
ااا.ابهمفرساابيثرسحى
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ابهثتتفررتاابهتتىااGlover, Taylor & Wu (2017)هنرتبتتافساستتااا،تيتنانرثرتتااضاتتسى
تهتصلتا بىاضنافريتراره لتقاحرالاهحترساتاا.عنفايساة هدمابلمرياااب رفباايسااحىاابثسرحرتهتاة ا

فاسةاعنتتفايساة تتاا بتتىااالعهيتترفاعلتتىاهمتتفرساتااإلايسااتتباابثستترحرتا سرستتراافتتإناعتترفةايتترارلةتت ا
ابمرماينااقاااباطساتبهنايت اازفرترفافسةتااه متفاتاطتساابيساة تاافتإنايسااتباابثسترحرتارلةت ا

يناااهحرساتحسغما يهرنراااالعهيترفاعلتىاهمتفرساتااإلفاسةا الاضناابفساستاا بىااالعهيرفاعلىاضهمسا
تةفتاان افىااب رفةار هيفايسااحتاابثسرحرتاعلىاافهساقرتافسرتقاابيساة تاابهطتترساابهمتفرسات.ا
تحربنستتحاابالعهيتترفاعلتتىااتتفيرتاابهستت رساتابيهاصصتترنافتتىاابهمرتترمافمتتفاتةتتفتاابفساستتاانستتحاا

رتار هيفتناعلىاهمرريرتاابيهاصصترنابهطتترساهمرريترتاعتناهمتفرساتاهحرسةاينايسااحىاابثسرح
هيتراهتصتلتاابفساستااا،تفب احربيمرسنااحهمفرساتاابمرياااب رفبااغرساابيربرتاا،ابمرياااب رفبااابيربرا

يتناثرتثاا،تفسضندرا بىاتةتفاااهال احرنديرافمفارلة ايسااباابثسرحرتا بىاافيرتاابهس رسا 
تضنااباحتتتتساءاابتتتتفرنار يلتتتتتناحيههتتتتباابيساة تتتتااا.رسنتتتتااحتتتترباحساءافتتتتىاابهمرتتتترمتفبتتتت احربيما،ابههلاتتتتا
يتتراضيهرنتترهدم.اا اثرتتثاهتتماهمرتترمايدتترساهدماتي تتسفهدماتاا،يهرنرتتاااالعهيتترف ضعلتتىايتتناثرتتثاانر هحتتستا

ا،حربنستتحاابلهثتتفررتاابهتتىارتاةددتترايسااتتباابثستترحرتاعنتتفايساة تتااهمتتفرساتاابمريتتاااب رفبتتااابيربرتتا
تفبت انظتسًااب تفماابمتفسةاا،تةفتاابفساسااااهالفرتاةتاسرتااحترنااتف اابهثتفررتافمفا،تغرساابيربرا

اعلىاي رافةاابي لتيرتاابيه لمااحهمفرساتاابمرياااب رفبااغرساابيربرا.
تعلرتت اريهتتناابمتتتلاضناانتتتر ااصتتتسًااتاقتتثًرافتتتىاهمسرتتساابيساة تتااابنيطتتتىايتتناثرتتثاب هتتت ا

ابثسرحرتاينااالبت اهتصترلاابي لتيترتاابهرفرتااابنيطرااتيثفتفراايثهتا ،افالارسهطر ايساابا
ابهتتىارسغتتباابهمرتتسايتتنايستتهافيىاابهمتترسرساابيربرتتاافتتىاابتصتتتلا بردتتر،اب تتسبااهاتترفااتتساساهدما

عيلررتااب سهرتاتاسهارعانسحااعفماابه هتفاابيه لمتااحربهمتفرساتااه مفابياهلاا،اتارصااي ازررفةا
يتتاااب رفبتتا.اتابستتعالاانتترا فااهرنتتتاانتتر اثرةتتااابيثرستتحرا،اتارصتتااهلتت اابيه لمتتااحهمتتفرساتاابمر

فااهتترنا اتتفاضصتتفاساي رتترساابيساة تتاااIAASB بتتىاه تتفرلاهمسرتتساابيساة تتا،ا تتهاًلاتيقتتيتنًر،اتا 
ح تتتتتسباهااتتتتتربافةتتتتتتاتاابي لتيتتتتترتاتابهتا تتتتترتاتاالهصتتتتترلاحتتتتترنايسااتتتتتبااISA 701ابتتتتتفتبىا

تيتترااتتىاا يتتتساابهتتىاابثستترحرتاتيستتهافيىاابهمتترسرساابيربرتتا،افيتترااتتتايقتتيتنااتتفااابي رتترسا
رةتتتباعلتتتىايسااتتتباابثستتترحرتااإلفصتتترحاعندتتتر،اضتايتتترااتتتىاابي تتترررساابهتتتىارستتتهافيدرايسااتتتبا

اابثسرحرتابهثفرفااف اا يتساتهتصرلدرا بىاابيسيتبرناعندر؟
ا
ا
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 2015لسنة  (ISA 701)تحميل تقرير المراجعة وفقًا لمعيار  -6/1/3

"هتصترلاضيتتساابيساة تااا سرستراافتىاهمسرتساا(ISA 701)اسهدف اي ررساابيساة ااابفتبىا
يسااباابثسرحرتاابيسهمل"اهتقر ايسيتبراايسااباابثسرحرتافريراره لقاحهثفرتفاتهتصترلاضيتتسا
ابيساة ااا سرسرا.اتافاعّس اابي رترساضيتتساابيساة تااا سرسترااعلتىاضندتراا يتتساتابهتىاه هحتسا

ايرتتااابمصتتتتىاعنتتفايساة تتتااابمتتتايماابيربرتتتاابدتتتراا ا–تفمتتًرابلثهتتتماابيدنتتىابيسااتتتباابثستترحرتاا–
بلاهتسةاابثربرتتا.اترتتهماااهرترساضيتتتساابيساة تتااا سرستتراايتناقتتيناا يتتتساابهتىارتتهماهتصتترلدرا بتتىا

اابيسيتبرناعناابثتهيا.ا
 ااوعند تحديد أمور المراجعة األساسية يأخذ مراقب الحسابات فى اعتباره اآلتى:

ابيةرالتاابهىارسهات افردترااطتساابهثسراترتاابةتاسرتااضتاابياترطساابةتاسرتااابيثتففةاا-)أ( 
ISA 315)حيرارهاقاي اي ررساابيساة ااابفتبىا

11
ضثهترمايسااتباابثسترحرتاابةتاسرتااا-)ب( ،ا(

ابيه لمتتتااحيةتتترالتاابمتتتتايماابيربرتتتااابهتتتىاههطلتتتباثهيتتتراةتاسرتتتًرايتتتنااحتتتلااإلفاسة،اتابهتتتىاههقتتتينا
ا متساعلتىاا-ا)جــ(يثرسحرااابهىاههص احفسةااعربراايتناعتفماابه هتفافتىاابهمتفرساتابهمفرساتااب

يساة ااا ثفاثاضتااب يلررتاابةتاسرااابهىاهثفثاضمنرءااباهتسة.ارمتتمايسااتباابثسترحرتاحتصت ا
ضيتتتساابيساة تتتااا سرستتتىافتتتىااستتتمايناصتتتلافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتااهثتتتتاعنتتتتانا"ضيتتتتساابيساة تتتاا

.اترمتمايسااباابثسترحرتافتىافمتسةاضيتتسا(ISA 701)نتانافسعىاينرسباا سرسرا"اتحرسهافاماع
ابيساة تتتااا سرستتترااحتصتتت اضيتتتساابيساة تتتااتسفاف تتتلايسااتتتباابثستتترحرتاهةرادتتتراتاإل تتترسةا بتتتىا

 (CPA Canada, 2017) فصرثرتاابمتايماابيربراافاتاابصلاا

فااهتترنا رباعتتفماح تتسباهااتتا(ISA 701)اتتفاضصتتفساي رتترساابيساة تتااابتتفتبىااIAASBتا 
ابسارحتتتااعلتتتىايةلتتت اهيرمتتتلاابي لتيتتترتاتفةتتتتاتاابهتا تتترتاتابي لتيتتترتاتاالهصتتترلافمتتتفاانتتتهدوا

نات اابتندواتاترماحرصتفاساي رترساعتناضيتتسااPCAOBااب رياضعيرلايسااباثسرحرتااب سهرتا
تابتتفىاحيمهقتتر ارمتتتمايسااتتباابثستترحرتاحرالفصتترحااcritical audit mattersابيساة تتااابثسةتتاا

عتتناا يتتتساابثسةتتاافتتىاهمسرتتساابيساة تتااح تتسبازرتترفةاابيثهتتتىاابي لتيتترهىابلهمسرتتساتيالءيهتت ا
احربنسحاابليسهميسرناتضصثرباابيصرب اابياهلارن.ا

                                                 
ماكئولية مرادكب احلاكابات نكً ربديكد ودقيكيم سلكا ر التحريفكات اجلوهريكة ىف القكواام ادلاليكةن ويشكي ادلعيكار  ISA 315يتنكاود معيكار ادلراجعكة الكدو    11

ملكا ا كار ا  أ  نلى مرادب احلاابات احلصود نلكى د كم ككا  نكً العوامكا ادلتعلقكة بالصكنانة والتنظكيم مات الصكلة والعوامكا اخلارجيكة األلكرى دبكا ىف 
و لقابكا للتطبيكق، وككفلا  بيعكة ناكا الوحكدة دبكا ىف ملكا نالياهتكا وهيككا ادللكيكة واحلوكاكة اخلكاال تكا وأنكواع االسكتكاارات الكىت دقكوم تكا أالتقرير ادلكا  ا

وكيفيكككة بية الككىت دعتكككزم القيكككام تكككا بامضكككادة ا   ريقكككة هيكلكككة الوحكككدة وسبويل كككان ككككم يقكككوم مرادكككب احلاكككابات بف كككم  كككرل التيكككار الوحكككدة للاياسكككات احملاسككك
 ن(IAASB, 2010)دطبيق ا وأهداد ا واسرتاديجياهتا وسلا ر األنااد مات الصلة وأيذاً كيفية دياس الوحدة أل اا ا ادلا  
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تافاعّس اابيةل اضيساابيساة تااابثتسجاعلتىاضنت ا"ضىاضيتسانترهواعتنايساة تااابمتتايماابيربرتاا
بتتفىاهتتماهتصتترل ،اضتارهطلتتباهتصتترل ،ا بتتىابةنتتااابيساة تتا،اتره لتتقاحثستترحرتاضتا فصتترثرتاتا

ه هحتتتساةتاسرتتتااحربنستتتحاابلمتتتتايماابيربرتتتااتههقتتتيناثهتتتمايسااتتتباابثستتترحرتااب اصتتتىاضتاابي متتتف"ا
(PCAOB, Release No. 2017-001, 2017 p.16) 

ااب ريتتتااب تتتسهرتااابسارحتتتااعلتتتىاضعيتتترلايسااتتتباثستتترحرتيةلتتت اتانتتتر ااهاتتترقاحتتترنايمهتتتسحا
 Simett)فهالايرارسهتزاعلتىاضيتتساابيساة تااا سرسترااضتاضيتتساابيساة تااابثسةتااIAASBت

& Huggins, 2014).ا
ترسىاابحرثثاضناانر ا ةساءاتاةرفةاينااحلاابدريرتاابيدنرتاابه تفرلا تهلاتيثهتتىاهمسرتسا

ستتهميستناحصتتاااابيساة تااحثرتتثارتتفساي لتيتترتارثهرةدتراضصتتثرباابيصترب احصتتاااعريتا،اتابي
ارصا،اييرارسرعفامافىااهارفااساساتاضهمساس فًا.اتبهناالاثممتااف اابي ترررساابدتف اابتفىا
تقتتتت تايتتتتناضةلتتتت ؛اضىااتتتتلابامتتتتسةاضيتتتتتساابيساة تتتتااا سرستتتترااضمتتتتسا رةتتتترحىاعلتتتتىاابيستتتتهميسرنا

 تاساساهدم؟

من  ISA 701تحميل أثر تطبيق معيار المراجعة الدولى الجديد  -6/1/4
 ب المصالح ومراقبى الحسابات واشتقاق فروض البحث منظورى أصحا
 بتىاضنافمتسةاضيتتسااBedard, Gonthier-Besacier & Svhatt (2014)ض ترستافساستاا

ابيساة تتااا سرستتراابرستتتاةفرتتفةافتتىافسنستتر،افرإلفصتترحاعتتناضيتتتساابيساة تتااضيتتسًاا ةحرسرتتًرافتتىا
Justifications ofتبهتتتناهثتتتتايستتتتيىاباتتتساتاتتتتا"يحتتتسساتاابهمرريتتترت"اا2113فسنستتتراينتتتفا  

Assessments (JOAs)اتافاااهحستااف اابفساسااهةسرحرًراضمسااإلفصرحاعناضيتتساابيساة تاا.
(اتفتتىاابستتنتاتا2113ا سرستترااعلتتىاابيستتهميسرناتابيساة تتا،اتفبتت اعنتتفاضتلااصتتفاسابدتترا)فتتىا

(.اتحربنستحاا متساضيتتساابيساة تااا سرسترااعلتىاسفاف تلاابستتقا2111 بتىاا2114ابهربراا)ينا
تثةتتتماابهحتتترفلاغرتتتسااب تتترفى(اتةتتتفتاابفساستتتااضناا12)تابيمتتتر ايتتتنااتتتاللااب تايتتتفاغرتتتسااب رفرتتتا

ا سرسرااضمسًااتاقثًراعلىاهاارباعفماهيرمتلاابي لتيترتاعنتفااإلفصترحاعندترا يتساابيساة اا
  تلايسة،اتفب احربنسحاابل سهرتاص رسةاابثةم،اتابهىاههص احق  احريااابي لتيرت.ا

 ضيراحربنسحاا مساضيتساابيساة ااا سرسرااعلىاابيساة ااتابيمر ايناااللاةدفاابيساة ا

                                                 
ىف الفرل بني العوااد الفعلية والعوااد ادلتودعة وادلقاسة مً ل د معدد العااد ادلتودع  abnormal returnsودتاكا العوااد غي العا ية   12

 باستخدام منومج التاعي الرأمسا 
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تاالستهثمرارتاغرتسااب رفرتا(،افمتفاا13اسا صفاساهمسرتساابيساة تا)يناااللاضه رباابيساة ااته ا
تةتتفتاابفساستتااضنتت اعنتتفا صتتفاساضيتتتساابيساة تتااا سرستتراا تلايتتسةاهتترنابدتتراهتت مرساستتلحىاعلتتىا
االستتتهثمرارتاغرتتتسااب رفرتتتا،احرنيتتترافتتتىاابستتتنتاتاابهربرتتتاابتتتماهةتتتفاابفساستتتاافبتتتراًلاعلتتتىاتةتتتتفاضمتتتسا

ضىايتنايمتررر اةدتفاابيساة تا.اته ترسااتف اابنهتريوا بتىااي نتىا يتساابيساة ااا سرسرااعلتى
عفماتةتفايثهتىاي لتيرتاي نتىابامسةاضيتساابيساة تااا سرسترا،اتضناتةتفاترابت ااريتااسيزرتاا

symbolic valueا.ااااا فمطا
تيتتتنانرثرتتتااضاتتتسى،اتبهثفرتتتفاضمتتتساتةتتتتفافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااعلتتتىاعيلرتتتااهمسرتتتسا

 Cordos & Fulopنااحتتتتلايستتتتهافيىاهمسرتتتتساابيساة تتتتا،ااريتتتتتافساستتتتااابيساة تتتتااتنا رهدتتتترايتتتت

حراهحرسايترا فااهترناتةتتفافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااسترعفىا بتىاهتتفرساي لتيترتاا(2015)
يارتتفةابيستتهافيردراضماال.اتاعهيتتفتاابفساستتااعلتتىاهثلرتتلايثهتتتىاابتتسفتفاابهتتىاهتتمااستتهاليدرايتتنا

متتااحامتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترا،افتتىاابيستتتفةافاتاعلتتىاا ستتيلاااب  تتساابيه لاIAASBاحتتلا
تهتمااستهالماابه لرمترتافتىانتتفيحساا2113ابصلا.اثرثاهمان سااتف اابيستتفةابله لرتقافتىارتبرتتا

.اتافااعهيفتاابفساسااعلىاابسفتفايناابينظيرتاتابدريرتاابينظيااتا فتسافايتنااالهثترفا2113
سفًا.اتاتتتفاةتتترءتاي ظتتتماابتتتسفتفايهامتتتاايتتت اااهتتتساحاا47ا تسحتتتىاتحل تتتتااب رنتتتااابهتتتىاهتتتماهثلرلدتتترا

IAASBيناثرث؛اضناتةتفافمسةاضيتساابيساة ااا سرسراارزرفاينانا رااهمسرتساابيساة تاايتناا
رتتتتفسا طتتتترسًاايالييتتتتًرارستتتترعفايسااتتتتبااISA 701تةدتتتاانظتتتتسايستتتتهافير .اتضناي رتتتترساابيساة تتتاا

هطحرتقااتفاااإلطترساسترعفىا بتىااابثسرحرتافىاثهي اعناهثفرتفاضيتتساابيساة تااا سرسترا،اتضن
تةتفااهسرقافىاضثهرمايسااباابثسرحرتاح  ناهثفرفافمسةاضيتتساابيساة تااا سرسترا،اتسرسترعف ا
فىاهثفرفايرارهقين اهتصر افمسةاضيتساابيساة ااا سرسراايناضةلاهتصترل ايتنااتاللاهمسرتسا

اابيساة ا.ا
ابيربراايناضاتماا يملتااتضهمساتراا%(اعلىاضناهمررماا فتات15هيراحل تاضعلىانسحاايتافماا)

علتتىاقتتستسةااIAASBينا تتاايتتناتةدتتاانظتتساابيستتهافيرن.اهيتترااهاتتقاابي تترسهتنايتت ا هةتتر ا
هقتتتيرنااتتتف اابامتتتسةافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتااح تتتهلا ةحتتترسىابل تتتسهرتاابيستتتةلااتح تتتهلاااهرتتترسىا

                                                 
ا  الفرتة بني داريخ انت اء الانة ادلالية وداريخ دقرير ادلراجعةن ودد دناولت الدراسات  Audit Report Lagيشي دألر اصدار دقرير ادلراجعة   13
ودلا ادلتعلقة  اابقة العواما الىت دؤلر نلى دألر اصدار دقرير ادلراجعة نظراً ألمهيته ومً هفض احملد ات دلا ادلتعلقة بالشركة مكا حجم ومعدد منوهاال

وأدعاب اخلدمات األلرى حبوكاة الشركة مكا جو ة الردابة الداللية وألياً دلا ادلتعلقة دبرادب احلاابات مكا التخصص الصنانى ونوع دقرير ادلراجعة 
 ن(Al-Ajmi, 2008, Afifi, 2009 and Khlif & Samaha, 2014)خب   ادلراجعة 
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ثستترحرتاضالارهتصتتلايسااتتبااباISA 701بل تتسهرتاا اتتسىاتضنتت اريهتتناتفمتتًرابي رتترساابيساة تتاا
بتةتفاضيتسايساة تااضسرسترااتضناههقتينافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااههقتيناي لتيترتاعتنا

-emphasis of matضثتفثافهتسةايربرتا،اتضنارتهمااإلحمترءاعلتىا يهرنرتااتةتتفافمتسةاباتتااالنهحتر ا

terا14ضتافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا اتتسىاother audit mattersفتتىاهمسرتتساابيساة تتا.اتاتتفاسضىاا
(Cordos & Fulop, 2015)ضنافمتتتتتسةاضيتتتتتتساابيساة تتتتتااا سرستتتتترااستتتتتهتفسابيستتتتتهافيىاهمسرتتتتتساا

ابيساة ااابي لتيرتاابيالييا،اابهىاهيهندمايناهثفرفايترا فااهرنتتا فصترثرتااإلفاسةايهثرتزةاضما
ال،افربدتتف ايتتنااتتف اابامتتسةااتتتايستترعفةاابيستتهافيرن،اثهتتىا فااهرنتتتااتتف اابامتتسةاستتهعهفاعلتتىا

اضتاضتة ااصتسايثففةافىاابمتايماابيربرااابهىاهن سارااب سهرت.ضيتساي رنا،ا
ااهحتترسايتتفىااTrpeska, Atanasko & lazarevska (2017)هيتترااستتهدففتافساستتاا

ضايرااهمسرساابيساة ااابةفرفابمساساتاين اااليهيرن،اابهتىارتهمااهارفاترايتنااحتلاابحنتت اابهةرسرتا.ا
رنافتىا تسهرتايهتستطاا بتىاهحرتسةاابثةتمافتىايتنايتفرسىايتن اااليهيتا31تيناااللاعرنتاايتنا

يمتتتفتنرراهتصتتتلتاابفساستتتاا بتتتىااستتتهيساساضايرتتتااهمسرتتتسااب تتتسهااابستتتنتى،افريتتتراعتتتفااهمسرتتتسااإلفاسةا
تابيالثظتتترت،افتتتىااهاتتترفاابي تتترسهرنافتتتىاابفساستتتاابلمتتتساساتاهيتتتراضناانتتتر انستتتبايثرستتتحراايمتتتلا

بل ررتاافتىاهثلرتلاااليهيترن.اهيترااهاتقاابسرتبااتابسحثرااتاالسهمساساابيربىابل تسهااه هحتساةتاسرتاا
ابي تترسهتنافتتىاابفساستتااعلتتىاضايرتتاايثهتتتىاهمسرتتساابيساة تتا،اح تتباابنظتتساعتتناهمسرتتسايسااتتبا
ابثسرحرتاتضناابي لتيترتاابيه لمتااحت يتساابيساة تااا سرسترااتاستهيساسراااب تسهااتضثهترمايسااتبا

اب ت اه تتفافتىاغررتااا ايرتتا.اابثسترحرتافاتاابصتلااحرإلقتترفاا بتىااإلةتساءاتاابيه لمتتااحاطتسا
هيتتراسضىاابيمسقتتتناابي تترسهتنافتتىاابفساستتااضنا ستتمايسااتتباابثستترحرتااب تتسر ،اتعحتترسةايسااتتبا
ابثستتتتترحرتاابيه لمتتتتتااحرالستتتتتهماللاتاالبهتتتتتزاماحربيهطلحتتتتترتاا االارتتتتتااتيستتتتتهتىاا ايرتتتتتااابنستتتتتحراا

اابيسهافمافىاابيساة ا،ابدراضايرااضال.
ااهحرساضمساضيتساابيساة ااا سرسترااعلتىاسفاف تلااLi (2017)تفىاابصرنااسهدففتافساساا

ابستتتتتقا)ابيستتتتهميسرن(ا)ابيمتتتتر ايتتتتنااتتتتاللااب تايتتتتفاغرتتتتسااب رفرتتتتااابيةي تتتتا(اتةتتتتتفةاابيساة تتتتاا

                                                 
"دقرات لفت االنتباض ودقرات األمور األلرى ىف دقرير مرادب احلاابات ادلاتقا"، دشي دقرة لفت االنتباض  ISA706ودقًا دلعيار ادلراجعة الدو    14

احلاابات بتذاين ا ىف دقرير ادلراجعة ويشي دي ا ا  أمور مت نرض ا أو امدصا  نن ا بشكا م ام ىف القواام ادلالية ويراها ا  الفقرة الىت يقوم مرادب 
حلاابات يقوم مرادب ا ودقًا حلكاه ادل  ، أهنا مات أمهية كبية لف م ادلاتخدمني للقواام ادلالية بيناا دشي دقرة أمور ادلراجعة األلرى ا  الفقرة الىت

اً حلكاه ادل  ، بتذاين ا ىف دقرير ادلراجعة ودشي ا  أمور خب   دلا الىت مت نرض ا أو امدصا  نن ا ىف القواام ادلالية ويرى مرادب احلاابات، ودق
   (IAASB, 2015)أ  امدصا  نً دلا األمور سيااند مً د م ادلاتخدمني لعالية ادلراجعة ودقرير ادلراجعة ومائولية مرادب احلاابات 
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(.اتهتا تتتاابفساستتااتةتتتفاهتت مرسابامتتسةا15)ابيمرستتااحربمريتتااابيطلمتتاابالستتهثمرارتاغرتتساابيهتا تتا
لاتةتتتتفاعالاتتتااطسفرتتتااحتتترناتةتتتتفاابامتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااعلتتتىاابيستتتهميس،ايتتتنااتتتال

تاب تايتتتتفاغرتتتتسااب رفرتتتتااابيةي تتتتا،اتتةتتتتتفاعالاتتتتااعهستتتترااحتتتترناتةتتتتتفاابامتتتتسةاتابمريتتتتااابيطلمتتتتاا
 تسهاااصتفسابدتراا154 سهاايستةلاا)ا238بالسهثمرارتاغرساابيهتا ا.اتيناااللاعرنااينا

ساهمسرتتسايساة تتاابدتترا تتسهااهتتمااصتتفاا84همسرتتسايساة تتااحتتفتنافمتتسةا يتتتساابيساة تتااا سرستتراات
رثهتتتىاعلتتىافمتتسةا يتتتساابيساة تتااا سرستترا(ابتتماههتصتتلاابفساستتاا بتتىاتةتتتفاهتت مرساي نتتتىابامتتسةا
ضيتساابيساة ااا سرسرااعلىاسفاف لاابستق،اضتاةتفةاابيساة ا،اتاتايرار رسا بىاعتفماتةتتفا

 بدريرتاابينظيا.اريااي لتيرهراابامسةاضيتساابيساة ااا سرسرا،اهيراهرنايهتا ًراينااحلاا

هتماابهثمتقاييتراافااهترناهقتيرناا(Sirois, Bedard & Bera, 2018)تفىافساستااثفرمتاا
فمتتسةاعتتناضيتتتساابيساة تتااا سرستترااضتاابثسةتتا،اعتتففاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااتيثهتااتتر،افتتىا
همسرساابيساة ااسرعمساعلىاعيلراااههسرباابيسهافيرنابلي لتيرت.اتيتنااتاللافساستااهةسرحرتاا

طربتتبايستتةلرنافتتىاةري تتااهنفرتتاافتتىاحسنتتريواابيثرستتحااحربفساستترتااب لرتتر،اا98لتتىاعرنتتاايتتناع
هتصتلتاابفساستاا بتىافبرتلااeye tracking technologyتاعهيرفًااعلىاههنتبتةرتراههحت ااب ترنا

ر رسا بىااتفسةافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااعلتىاباتتاانهحتر اابي ترسهرنا بتىافمتسةااإلفصترثرتا
حتت يتساابيساة تتااا سرستترا،احثرتتثارستتهطر تناابتصتتتلا بتتىااإلفصتترثرتاابيه لمتتاافاتاابصتتلاا

ح يتساابيساة تااا سرسترااحصتتسةاضستسع،اتفبت اعنتفاهتصترلدرايتنااتاللاهمسرتساابيساة تا.اتبهتنا
فتتتىاثربتتتااتةتتتتفاضيتتتتسايساة تتتااضسرستتترااياهلاتتتاا)مالمتتتا(استتتهعمسااتتتف اابامتتتسةاستتتلحًراعلتتتىاانهحتتتر ا

انهحتترادماحربنستتحااباةتتزاءاابيهحمرتتاافتتىاابمتتتايماابيربرتتا.اتحربنستتحااايستتهافيىاابهمسرتتس،اثرتتثارمتتل
 متسايثهتتتىافمتتسةاضيتتتساابيساة تااا سرستترا،اتيتتراههقتتين ايتنا ةتتساءاتاابيساة تتا،اتهثتتفرسايتتنا
يسااتتتتباابثستتتترحرت،ايتتتتناضنافمتتتتسةاابيساة تتتتااا سرستتتترااالاهثتتتتلايثتتتتلااتتتتساءةاابمتتتتتايماابيربرتتتتاافتتتتىا

ايةيلدر.ا
تضيراعناه مرسافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااعلىااساساتاابيسهافيرناابيه لمتااحترإلاسابابتما
ههتصلاابفساساا بىاتةتفاه مرسابلامسةاعلىااتساساتاااليهيترن.اتاتفاضسة هت اابفساستاا بتىايثفتفرتاا
عتتففاابي تترافاتاتانااتتربااتتتةاهصتتيرماابفساستتاابهثلرتتلااتتساساتاابي تترسهرن،افيتتمالااتتفاالاهتتعفىا

حر تااضيتتتساابيساة تااا سرستتراايثتلاابفساستتاا بتىاتةتتتفاهاسترساتاياهلاتتاابلي لتيترتاابين تتتسةاط
                                                 

مً ل د الفرل بني امجا  االستحقادات واالستحقادات ادلتودعة والىت يتم  unexpected accrualsيتم دياس االستحقادات غي اادلتودعة   15
  (Pae, 2007)ادلعدد أو غي ملا  Dow Jonesأو منومج  Dow Jonesالوصود الي ا مً ل د منومج 



 أثر المحتوى المعلوماتي لفقرة أمور المراجعة األساسية  بشأن تقييم األستثمارات....              /هبة هللا عبد السالم بدويد

444 

 

حتتربمتايماابيربرتتا،اتحربهتتتربىااتتفاالارصتتتلاابي تترسهتنا بتتتىااهاتترفااتتتساساتاياهلاتتا.اهيتتترابتتماههتصتتتلا
ابفساساا بىاتةتفاااهال افىاانهحتر اابي ترسهرناعنتفاهقتيرناي لتيترتاعتنا ةتساءاتاابيساة تاا

متتااحامتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااتهثتتفرساعتتناضنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستتراابرستتتاابيه ل
احفرالاعنااساءةاابمتايماابيربرااههل.
 & Gomez-Guillamon (2003) and Karkacierرهقت ايتناابفساسترتاابسترحماا

Ertas (2017)ضايرتتتتتااهمسرتتتتتساابيساة تتتتتتااحصتتتتتاااعريتتتتتااالهاتتتتتترفااتتتتتساساتاضصتتتتتثرباابيصتتتتتترب اا
اتترن،اتفبتت ابيتترا ايرتتااابتتفتساابتتفىاهل حتت اعيلرتتااابيساة تتاافتتىا قتتارءاابممتتااعلتتىاابمتتتايماابياهل

ابيربرتتتا.اتاتتتفاه تتتسباهمسرتتتساابيساة تتتاابهمرتتتسايتتتنااالنهمتتترفاتافتتتىاابستتتنتاتاا ارتتتسةانظتتتسًاابه متتتفا
عيلرترتااب تسهرتاتاسهاترعانستباعتفماابه هتفاابيه لتقاحربهمتفرساتاابيثرستحرا.اتعلتىاستحرلاابيمترلا

تفتىانات ااا(Christensen et al., 2012)ه لمتااحهمرترمااالستهميرساتاحمريهدترااب رفبتااهلت اابي
ابتاتتتااصتتتساهمسرتتساابيساة تتااتب هتت اابنيطرتتااتيثفتفرتتاايثهتتتا افتتىاهتتتفرساابي لتيتترتاابهرفرتتاا

ا.(Cordos & Fulop, 2015)ابهىارثهرةدراابيسهيستناالهارفااساساتااالستهميرساابارصتااحدتما
اISA 701حإصفاساي ررساابيساة تااابتفتبىاابةفرتفااIAASBتعلر ااريتاابةدرتاابي نراايملا

"هتصتترلاضيتتتساابيساة تتااا سرستتراافتتىاهمسرتتسايسااتتباابثستترحرتاابيستتهمل"اح تتسبازرتترفةايستتهتىا
اب تتتارفرااتابيثهتتتتىاابي لتيتتترهىابهمسرتتتساابيساة تتتااييتتتترارستتترعفافتتتىاهااتتتربافةتتتتاتاابهتا تتتترتا

صرلاحرنايسااباابثسرحرتاتابيستهميسرن.اترهتات ايتناهطحرتقايسااتباابثسترحرتاتابي لتيرتاتااله
بدفااابي ررسازرترفةايستهتىااستهميرساابيستهميسرناتممتهدمافتىااتساس انظتسًاابيترارتتفس اهمسرتساابيساة تاا

 يناي لتيرتارسرعفاعلىااسه رفةاممااابيسهميسرنافىاهمسرساابيساة ااتةتفهدر.

"يساة تتتااابهمتتتفرساتاابيثرستتتحرا"ارةتتتباعلتتتىايسااتتتباا541سىاتتفمتتتًرابي رتتترساابيساة تتتااابيصتتت
ابثستترحرتايساة تتااابهمتتفرساتاابيثرستتحرااابهتتىاهصتتفسارااإلفاسةاتفبتت ايتتنااتتاللاابثصتتتلاعلتتىا
ضفبتتاايساة تتااهرفرتتااتيالييتتااهه لتتقاحربهمتتفرساتاابيثرستتحرا،افمتتفارهتتتناهثفرتتفاابهمتتفرساابيثرستتحىا

ااابهمتتفرساتاابي متتفةااتتفارهطلتتبايساة تتااابهمتتفرساتاحستترطاضتاي متتفاتفمتتًرابطحر تتااابحنتتف.اتفتتىاثربتت
ابيثرسحراافسةتااعربرتاايتناابي سفتااتابثهتمااب اصتىاتاتفارلةت ايسااتباابثسترحرتا بتىااستهافاما
عيتتتلااحرتتتسافتتتىاح تتتباا ثرتتترن.اهيتتترارةتتتباعلتتتىايسااتتتباابثستتترحرتاهصتتتيرماتهنارتتتفا ةتتتساءاتا

عيتترا فااهرنتتتاابهمتتفرساتاايساة تتاا قتترفرااح تتسباابثصتتتلاعلتتىاضفبتتاايساة تتااهرفرتتااتيالييتتا
ابيثرسحرااابهىاهما صفاساراه هحتساي متبتاافتىاظتلاابظتست اابيثرطتااتيتفىايالءيتاااإلفصترحا
ابيطلتباعندر.اهيرارةتباعلتىايسااتباابثسترحرتاضنارمتتماح يتلاهمتفرساندتريىابي متبرتااابهمتفرسا
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قايتت اضفبتتااابيساة تتااابيثرستتحىاتفمتتًراباحسهتت احربين تت ةاتابصتتنرعااتيتترا فااهتترنااتتفااابهمتتفرسارهتافتت
ا اسىاابهتىاثصتلاعلردترااتاللاعيلرتااابيساة تا.اتفتىاثربتااتةتتفاااتهال احترنااريتااابهمتفرسا
تفمًرابافبااابيهتفسةاتاريااابهمفرساحربمتايماابيربرا،افإن اعلىايسااباابثسترحرتاهثفرتفايترا فااهترنا

ال اغرتتسايمحتتتل،افتتإنااتتفاااالاتتهال ارثهتترجا بتتىاه تتفرل.ا فااسضىايسااتتباابثستترحرتاضنااالاتته
علىااإلفاسةاه فرلاابهمفرساتفىاثربتااسفتبااإلفاسةار هحتسااتفاااالاتهال اهثسرت ،ارةتبافساسته ا

اي اغرس ايناابهثسرارتاا اسىافىاهمفرساه مرس احربمتايماابيربرا.ا
ضنا فصرحايسااباابثسرحرتاحدفااابصففارظدتساا541ترهق ايناي ررساابيساة ااابيصسىا

،اISAا701سرتت اةتتتاسىاحتتربمتايماابيربرتتا،اضيتتراتفمتتًرابي رتترساابيساة تتااابتتفتبىفتتىاثربتتااتةتتتفاهث
رمتمايسااباابثسرحرتاحرالفصرحاعناابهمفرساتاابيثرستحرااتهرارتاايساة هدترافتىاهمسرتساابيساة تاا
فىافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااتفب افىاثربااهتافسافسةاايسها اايتناعتفماابه هتفافريتراره لتقا

ابيربرااحمريهدرااب رفباايماًلاحسغماعفماتةتفاهثسرارتاةتاسرتاافاتاابصتلا.ار هحتسااحهمررماا تساق
افااابه فرلافىاهمسرساابيساة ااحيمرحااهثسرنافىايستهتىااب تارفرااتزرترفةافسةتاا فصترحايسااتبا
ابثستترحرتاعتتناهمرتترماا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتااتابهتتىارسهاتت احدتترافسةتتااعتتفماابه هتتفاتاتتتايتترا

 بتتىازرتترفةااعهيتترفايهاتتفىاابمتتساساتاحصتتاااعريتتااتابيستتهميسرناحصتتاااارصتتااعلتتىاهمسرتتسارتتعفىا
ابيساة تتااتزرتترفةافسةتتااممتتهدمافتتىااتتساسااالستتهميرسااباتترصاحدتتماحرإلقتترفاا بتتىااهاتترفامابمتتساساتا

اضهمساس فااتاتايرارعفىافىاابندرراا بىاهثمرقااالسهافاماا يملابليتاسفاابيثفتفة.
 ن اشتقاق فروض البحث كالتالى:بناء عمى ما سبق، يمك

ابيساة تااعنتفا فصترحايسااتبااهزفافافسةاااعهيرفاابيسهميساعلتىاهمسرتس ا(H1)ول الفرض األ 
ابثسرحرتافىاهمسرس اعنافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااح ت ناهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقا

اابيربرااحمريهدرااب رفبااعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة
عنتفا فصترحايسااتباابثسترحرتاهزفافاممااابيسهميسافتىااتساسااالستهميرساا:(H2) الفرض الثانى

فتتىاهمسرتتس اعتتنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااح تت ناهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتاا
احمريهدرااب رفبااعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة

عنتفا فصترحايسااتباابثسترحرتافتىاهمسرتس اعتناراهلت ااتساسااالستهميرساا:(H3)ثالـث الفرض ال
فمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااح تت ناهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتاا

اعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة.
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فااهتتترنايتتتناابيهتاتتت اضناهتتتتمسافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااعلتتتىااتتتساسااالستتتهم يرساتممتتتااتا 
ابيستتهميسافتتىااتتفااابمتتساساتضرقتتًرايتتفىااعهيتترف اعلتتىاهمسرتتساابيساة تتااتفبتت اعنتتفاهقتتيرناهمسرتتسا

(احربيمرسنتااISAا711ابيساة اابامسةاضيتتساابيساة تااا سرستراا)هطحرتقاي رترساابيساة تااابتفتبىا
(،افدتتلاISA 701حثربتتااعتتفمااإلفصتترحاعتتنااتتف اابامتتسةا)عتتفماهطحرتتقاي رتترساابيساة تتااابتتفتبىا

ستتراهل ااتتفااابهتت مرساحتتراهال ااحتتسةاابيستتهميس،اتارصتتااضنتت ايتتناابيهتاتت اضناابيستتهميسايسهاتت ا
هاتتترفا اباحتتتسةابفرتتت ااتتتفسةاعلتتتىاهثلرتتتلاابي لتيتتترتاحصتتتتسةاضفقتتتلاتفبتتت اعنتتتفا صتتتفاساا ثهتتترماتا 

.اتعلرت اريهتنا(Dilla and Steinbart, 2005 and Chang and Wei, 2011)ابمتساساتا
اااااحثث.ا همرقااباستباابهربراابل

 اهزفافافسةاااعهيرفاابيستهميساعلتىاهمسرتساابيساة تااعنتفا فصترحايسااتبا(H4)الرابع  الفرض
ابثسرحرتافىاهمسرس اعنافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااح ت ناهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقا

اعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسةاحزررفةايسهتىااحسه اابيربرااحمريهدرااب رفبا
 هزفافاممااابيسهميسافىااساسااالسهميرساعنفا فصرحايسااباا:(H5)خامس الفرض ال

ابثستترحرتافتتىاهمسرتتس اعتتنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااح تت ناهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقا
اعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسةاحزررفةايسهتىااحسه اابيربرااحمريهدرااب رفبا

راهلتت ااتتساسااالستهميرساعنتتفا فصترحايسااتتباابثسترحرتافتتىاهمسرتتس اا:(H6) الســادسالفـرض  
اعنافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااح  ناهمررمااالسهميرساتافىاا تساقاابيربرااحمريهدرااب رفبتا

 عن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة.احزررفةايسهتىااحسه 
 

االتجريبية منيجية الدراسة -6/2
ابمستتتماضاتتتفا اابفساستتااابهةسرحرتتتا،ايةهيتتت اتعرنتتااابفساستتتا،انيتتتتفجار تتسباابحرثتتتثافتتتىااتتفاا

ابفساستتااتيه رتتساتاابفساستتااتهرارتتاااررستتدراحرإلقتترفاا بتتىاابهصتتيرماابهةسرحرتتىاتضارتتسًاااالاهحتترساتا
ااإلثصريرااابالزيااإلاهحرسافستباابفساسا.

 أىداف الدراسة التجريبية -6/2/1
يرناهمسرتتتتساابيساة تتتتاابامتتتتسةاضيتتتتتساابيساة تتتتااهستتتتهدف اابفساستتتتااابهةسرحرتتتتااااهحتتتترساضمتتتتساهقتتتت

(اابيه لمتتااحربمريتتاااب رفبتتاابتتاتساقاابيربرتتااISAا701ا سرستتراا)ها رتتلاي رتترساابيساة تتااابتتفتبىا
علتتىااعهيتترفاابيستتهميسرناعلتتىاهمسرتتساابيساة تتااتاتتساسااستتهميرساماتفسةتتااممتتهدمافتتىااتتفااابمتتساس،ا

حرناتةتفافمسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااح ت ناتهفب اااهحرساضمسااحسةاابيسهميسرناعلىااب الااا
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ابمريتتتاااب رفبتتتاابتتتاتساقاابيربرتتتاافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتاايتتتنانرثرتتتااتاعهيتتترفاابيستتتهميساعلتتتىاهمسرتتتسا
اابيساة ااتممه افىااساسااالسهميرساتاساس ابالسهميرس،اينانرثرااااسى.ا

 مجتمع وعينة الدراسة -6/2/2
ىايصتتساتابيهيملتترنافتتىايتتفرسىااالستتهميرساتيثللتتىارهيمتتلايةهيتت اابفساستتاافتتىاابيستتهميسرنافتت

ا411االسهميرساتابيثللرناابيربررناتاماابايااصرثحاااساسااالستهميرس.اتح تفاهتزرت اابحرثتثاب تففا
%اتحل تتتاعرنتتااابفساستتاا23،75ثربتااهةسرحرتتااعلتتىاابيستتهميسرناابياهلاتترن،احل تتانستتحااابتتسفتفا

ضيتتتتتساابيساة تتتتااا سرستتتتراافتتتتىاهمسرتتتتساايستتتتهميسافتتتتىاثربتتتتااعتتتتفماهتتتتتافسافمتتتتسةا47يستتتتهميسا)ا95
 يسهميسافىاثربااهتافسافمسةاضيتساابيساة ااا سرسراافىاهمسرساابيساة ا(.اا48ابيساة اات

 نموذج الدراسة -6/2/3
 يظير نموذج الدراسة كما يمى:

ا
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 توصيف وقياس متغيرات الدراسة -6/2/4
ايسهملاتيه رساي فل.ا هيلتاابفساسااعلىامالماايه رساتاهرح ااتيه رسا

ااالمتغيرات التابعة
تابتفىارتهمااررست ايتنااتاللاسفتساابي ترسهرنا درجة اعتماد المستثمر عمـى تقريـر المراجعـة -1

-Karkacier & Ertas, 2017 and Chr)،ااررستًراعلتىافتىاابفساستااعلتىاابستعالاابهتربى

istensen et al., 2018): 

 فىااهارفااساسااالسهميرساابارصاح ؟ا بىاضىايفىاه هيفاعلىاهمسرسايسااباابثسرحرت -

 

 أعتمد تماماً           ال أعتمد
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0
تابفىارهمااررست ايتنااتاللاسفتسااابفىاارماحرهارف ،ادرجة ثقة المستثمر فى قرار االستثمار -2

ا:(Christensen et al., 2018)،ااررسًراعلىاابي رسهرنافىاابفساسااعلىاابسعالاابهربى
 ؟” سهااابنصسابلهصفرس“ بىاضىايفىاهمقافىااساس احرالسهميرسافىا -

 واثق          غير واثق
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0

تابتتتفىارتتتهمااررستتت ايتتتنااتتتاللاسفتساابي تتترسهرنافتتتىاابفساستتتااعلتتتىاابستتتعالااقـــرار االســـتثمار  -3
ا:(Christensen et al., 2018)ابهربى،ااررسًراعلىا

 تتتتسهاا“%ايتتتتنااستتتتهميرساتا3االستتتتهميرساتااباتتتترصاح تتتتسهه اريلتتتت احتتتترفهساباضناصتتتتنفتقا -
حسةتترءاا،” تتسهااابنصتتسابلهصتتفرس“تعلتتىاضستتر اابي لتيتترتاابيهرثتتااعتتنا”.اابنصتتسابلهصتتفرس

هثفرتتفايتترا فااهنتتتاستتههافااتتساساح تت نازرتترفةاضتاهااتترباضتااالثهاتترظاحربنستتحااابثربرتتاابدتتف ا
 اا%(3االسهميرساتا)

تخفيض 
المحافظة     %1إلى 

زيادة     %3عمى 
 %5إلى 

ا%5ا%4.5ا%4ا%3.5ا%3ا%2.5ا%2ا%1.5ا1%
 

المتغير المستقل: تضمين تقرير المراجعـة لفقـرة أمـور المراجعـة األساسـية بالمقارنـة بعـدم 
تابتتفىارتتهمااررستت ايتتنااتتاللاهتاةتتفافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستتراافتتىاهمسرتتساابيساة تتاااوجودىــا

(اتابيه لمتتتتااحهمرتتتترمااالستتتتهميرساتافتتتتىا2015ب تتتترمااISAا701)تفمتتتتًرابي رتتتترساابيساة تتتتااابتتتتفتبىا
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ا541ا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتااضتاعتتفماهتاةتتفارا)تفمتتًرابي رتترساابيساة تتااابيصتتسىاابستترسىا
(افتتتىاثربتتتااهتتتتافسافمتتتسةاضيتتتتسا1(.ار هحتتتسااتتتفااابيه رتتتسايه رتتتسًااتايرتتتًرار اتتتفاابمريتتتاا)2114ب تتترما

تابمريتتتاا)صتتتاس(افتتتىاثربتتتااعتتتفماهتافساتتتر،ااررستتتًراعلتتتىاابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتاا
(Ratzinger-Sakel & Theis, 2018).ا

تابهىارهمااررستدرايتنااتاللايستهتىااحتسةاابيستهميساتر هحتسااخبرة المستثمر االمتغير المعدل
(افىاثربتااابيستهميسااباحرتسا)ضهمتسايتنايهتستطااستنتاتااحتسةاضفتسافا1يه رسًااتايرًرار افاابمرياا)

يثتتلاابفساستتا(اتابيستتهميساغرتتسااباحرتتسا)ضاتتلايتتنايهتستتطاستتنتاتااحتتسةاضفتتسافااب رنتتاايثتتلااب رنتتاا
 .(Garavaglia & Sharma, 1998)ابفساسا(،ااررسًراعلىا

 

 متغيرات البحث وطرق قياسيا( 1جدول )

 قياسو ةطريق نوعو المتغير
تضـــــــــمين تقريـــــــــر 
ــــــــرة  ــــــــة لفق المراجع
أمــــــــور المراجعــــــــة 
األساســــــــــية فــــــــــى 

 وجودىامقابل عدم 

 مستقل

فىاثربااها رلاي ررسا(ا1يناااللايه رساتايىار افاابمرياا)
تهقيرنافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااعناا711ابيساة ااابفتبىا

همررمااالسهميرساتافىاا تساقاابيربرااحمريهدرااب رفباافىاهمسرسا
فىاثرباااسهيساسااب يلاحي ررساابيساة ااتابمرياا)صاس(ااابيساة ا
ا.(Ratzinger-Sakel & Theis, 2018)ا541ابسرسىاابيصسىا

ــــــــــاد  درجــــــــــة اعتم
المســـــــتثمر عمـــــــى 

 تقرير المراجعة
 تابع

 اعهيف)ا11(ا بىاالااعهيف)ايناصاساlikertااللايمرر اناي

 ,.Karkacier & Ertas, 2017 and Christensen et alا(هيريرًا

ا((2018
ثقــة المســتثمر فــى 

 تابع قرار استثمار 
 تامتتق)ا11(ا بتتىاغرتتساتامتتق)اصتتاسنايتتاlikertيتتنااتتاللايمرتتر ا

 (Christensen et al., 2018).ا (هيريرًا

 تابع قرار االستثمار
يناااللاسفتفاابي رسهرنافىاابفساسااعلىاابسعالاابارصاحمساسا

 (Christensen et al., 2018).االسهميرسا

 معدل المستثمرخبرة 
(ا فااهرناعففاسنتاتااحسةا1يناااللايه رساتايىار افاابمرياا)

ابيسهميساهزرفاعنايهتسطاعففاسنتاتااحسةاضفسافااب رناايثلاابفساساا
 .(Garavaglia & Sharma, 1998)تابمرياا)صاس(احاال افب ا
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فقرة أمور المراجعة 
 يةاألساس

 ىبيالتصميم التجر  -6/2/5
 يمكن عرض التصميم التجريبى لمبحث كما يمى:

 التصميم التجريبى( 2جدول )
  

  
        

 

 

 المستثمر غير الخبير

 

 

 المستثمر الخبير

 

 

توفرة فى تقرير المراجعة مغير 
 )الحالة األولى(

 االعهيرفاعلىاهمسرساابيساة ا

ا(1ابي ربةاا)
ااالعهيرفاعلىاهمسرساابيساة ا

 (7ابي ربةاا)

اابمماافىااساسااالسهميرس
ا(2ابي ربةاا)

اابمماافىااساسااالسهميرس
ا(8)ابي ربةاا

ااساسااالسهميرس
ا(3ابي ربةاا)

ااساسااالسهميرس
ا(9ابي ربةاا)

 

 

 توفرة فى تقرير المراجعة م
 )الحالة الثانية(

ااالعهيرفاعلىاهمسرساابيساة ا
 (4ابي ربةاا)

ااالعهيرفاعلىاهمسرساابيساة ا
 (11ابي ربةاا)

اابمماافىااساسااالسهميرس
ا(5ابي ربةاا)

اابمماافىااساسااالسهميرس
ا(11ابي ربةاا)

ااساسااالسهميرس
ا(6ابي ربةاا)

ااساسااالسهميرس
ا(12ابي ربةاا)

 

جراءات الدراسة -6/2/6  أدوات وا 
 ISA)الاهحرساضمساها رلاي ررساابيساة ااابفتبىاا2X2اعهيفاابحرثثاعلىافساسااهةسرحراا

يناااللاهقيرناهمسرساابيساة تاابامتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااعتناهمرترمااالستهميرساتاا(701
فتتتىاا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتااعلتتتىايتتتفىااعهيتتترفاابيستتتهميساعلتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتااتاتتتساس ا

اوقد تضمنت الحالة التجريبية ثالثة أقسام:اسهميرس اتفسةااممه افىاافااابمساس.ا
 اتر تهيلاعلتىايمفيتااه سرارتااحربثربتااابهةسرحرتاايثتلاابفساستااتابدتف ايندتراتاتتتاالقسـم األول

 مساءاابحثثااب ليىاتهس رفااساساتاابيسهميسرنافىاثربااهتافسااسهميرساتافىاا تساقاابيربرتاا
ارهمااالعهيرفاح هلاهحرساعلىااسربرباثهيراابمرر ااريهدرااب رفبا.ا

 خبرة المستثمر
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بهةسرحرا،اتاىاعحرسةاعتناهتصتر اب تسهااافهساقترااه يتلا اتر هيلاعلىاابثرباااالقسم الثانى
فىايةرلاهصفرساا فتاتاابهدسحريرا.ارهماعسباحررنرتاضسرسراابةير اابيةيتعترتاته تيلا
هلتت اابي لتيتترت اابيرزانرتتاااب يتيرتتاابل تتسهاافتتىاندررتتااابستتنااابثربرتتااتهلتت افتتىاندررتتااابستتناا

ناابستتنااابستترحمااتاإلرقتترثرتاابيهييتتااابستترحما،اارييتتااابتتفالاعتتناابستتنااابثربرتتااتضاتتسىاعتت
فاتاابصتتلااتابيه لمتتااحرالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتااحرإلقتترفاا بتتىايةيتعتتاايتتناابنستتبا

. أمـا بالنسـبة لمبيانـات ابيربرااابهتىاريهتناضنار هيتفاعلردتراابيستهميساالهاترفااتساسااالستهميرس
 المختمفة بين المجموعات فقد اشتممت عمى جزئين:

هتتماهقتتيرناةتتزءايتتناهمسرتتسايسااتتباثستترحرتارتقتت اسضرتت اابيه لتتقاحتتربمتايماااألولفــى الجــزء  -
ابثتربىاابتفىاهتماها رلت اا541ابيربرااابارصااحرب سهااتفب اتفمتًرابي رترساابيساة تااابيصتسىا

 2115فىا

هتماهقتيرناةتزءايتناهمسرتسايسااتباابثسترحرتارتقت اسضرت اابيه لتقاحتربمتايماافى الجزء الثـانى -
ب تتسهاايتت اهقتتيرنافمتتسةا يتتتساابيساة تتااا سرستترااتفمتتًرابي رتترساابيساة تتااابيربرتتااابارصتتااحر

.اههقتتتتينافمتتتتسةاضيتتتتتساابيساة تتتتاا2115تابتتتتفىاهتتتتماها رلتتتت افتبرتتتتًرافتتتتىاا(ISA 701)ابتتتتفتبىا
ا سرسرااي لتيرتاعناهمررمااب سهاابالستهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتااتيتفىا

ابهسلستتلاابدسيتتىابلمريتتاااب رفبتتااحرالقتترفاا بتتىاضمتتسافبتت ااهير تتردرايتت اابيستتهتررتاابمالمتتاافتتى
علتتتىاهاطتتترطاتهنارتتتفاعيلرتتتااابيساة تتتااتبةتتتتءايسااتتتباابثستتترحرتا بتتتىااحرتتتسافتتتىاابهمتتتفرساتا

اابيثرسحراابقيرناهير ىااف اابهمفرساتاي اي رررساابيثرسحاافاتاابصلا.ا
رنافتتىاابفساستتااتهستت لا اتر تتهيلاعلتتىاضستتيلاا قتترفرااهاهحتتسايتتفىاانهحتتر اابي تترسهالقســم الثالــث

عتتنانستتحااسحثرتتاااب تتسهااحربيمرسنتتااحسحثرهدتترافتتىاابستتنااابستترحما،اتنستتحااعتتفماابه هتتفاابيه لمتتاا
حرالسهميرساتافىاا تساقاابيربرا.اهيرارهقتينااتفااابمستماضستيلاافريتغسافرتااعتناابيستهميسرنا

هتىاههسهتزافردتراابي رسهرنافىاابفساساايناثرثاابنتع،ااب درفاتاابهىارثيلدراتابصتنرعرتااب
ااحسه اتعففاسنتاتااحسه احصاااعريااتيفىااحسه افىايةرلاارر اابمرياااب رفبا.

 نتائج الدراسة التجريبية -6/2/7
ردتتتتتف ااتتتتتفااابمستتتتتما بتتتتتىاعتتتتتسبااإلثصتتتتترءاتاابتصتتتتتاراابيه رتتتتتساتاابفساستتتتتااتاالاهحتتتتترساتا
اإلثصتتريرااابياهلاتتااتابهتتىاهتتمااستتهافايدرابلهثمتتقايتتنايتتفىااعهيرفرتتااتاهستترقاحررنتترتاابفساستتاا

اتاعهفابرهدر،ابهثفرفانتعااالاهحرساتااإلثصريرااابيالييااالاهحرسافستباابفساسا.ا
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االاهحرساتااإلثصريرااابهىاهمااسهافايدراالاهحترسافتستبااهيراردف اافااابمسما بىاعسب
اابفساسااتهثفرفاضمساابيه رساابي فلاعلىااب الااايثلاابفساسا.

 اإلحصاءات الوصفية -6/2/7/1

 حصاءات وصفية لمتغيرات الدراسةإ( 3جدول )

االنحراف  الوسيط المتوسط المؤشر الحاالت
 المعيارى

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

 الحالــة األولــى
اااهقيرنعفماا)

اهمسرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
ابيساة تتاابامتتسةا
ضيتساابيساة تاا

 ا سرسرا(

قرار 
 االستثمار

3.202 3 0.9069 1 5 

الثقة فى 
 القرار

6.383 7 2.2414 1 10 

تقرير 
 المراجعة

6.383 7 2.7470 0 10 

ا10ا3 1.7496ا7ا7.064 الربحية
ا10ا2ا2.1625ا7ا6.617 السيولة

 الثانيــةالحالــة 
هقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرنا)

اهمسرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
ابيساة تتاابامتتسةا
ضيتساابيساة تاا

 ا سرسرا(

قرار 
 االستثمار

2.719 3 0.8807 1 4 

الثقة فى 
 القرار

5.729 6 1.8764 0 8 

تقرير 
 المراجعة

ا10ا0ا2.3048ا7ا6.583

ا10ا1ا2.4610ا7ا6.333 الربحية
ا10ا0ا2.4298ا7ا6.396 السيولة
(اضنافىاابثربااا تبىا)عتفماتةتتفافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرستراافتىا3رهق ايناابةفتلا)

)حترنثسا اي رترسىاا6.383همسرساابيساة ا(احلغايهتسطااعهيترفاابيستهميساعلتىاهمسرتساابيساة تاا
(احرنيتترا2.2414)حتترنثسا اي رتترسىاا6.383(اتحلتتغايهتستتطاممهتت افتتىااتتساسااالستتهميرسا2.7471

(ا)ضىاضعلتتىايتتنانستتحاااالستتهميرساتا1.9169)حتترنثسا اي رتترسىاا3.212رس احلتتغايهتستتطااستتهمي
%(،احرنيرارهق افىاابثربتااابمرنرتاا)تةتتفافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترا(اضنايهتستطا3ابثربراا

(اتحلتغايهتستطاممهت ا2.3148)حرنثسا اي ررسىاا6.583اعهيرفاابيسهميساعلىاهمسرساابيساة اا
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(احرنيتتتتتتراحلتتتتتتغايهتستتتتتتطااستتتتتتهميرس ا1.8764رنثسا اي رتتتتتترسىا)حتتتتتتا5.729فتتتتتتىااتتتتتتساسااالستتتتتتهميرسا
 %(.3(ا)ضىاضالاينانسحاااالسهميرساتاابثربراا1.8817)حرنثسا اي ررسىا2.719

-Reliability, Validاختبارات االعتمادية، االتساق واالعتدالية  -6/2/7/2

ity and Normality Tests 

علتىاابحررنترتاايهرنراااالعهيرف ارماابحرثثاحإةساءايةيتعااينااالاهحرساتابلهثمقاينايفىا
االهستتترقاابتتتفاالىاابتتتتاسفةايتتتناابي تتترسهرنافتتتىاابفساستتتا،اتبلهثمتتتقايتتتنايالءيتتتااعرنتتتااابفساستتتااتا

ا.الاهحرسافستباابفساسااثصريىاابياليمتهثفرفااالاهحرسااإلا،بلثرالتاابهةسرحرا
االعهيتترفاعلتتىاسفتفاابي تترسهرناالاهحتترسااب الاتترتايثتتلاابفساستتا،ااتترماابهثفرتتفايتتفىا يهرنرتتا

 SPSSحرستتهافاماابحسنتتريوااإلثصتتريىااReliability Testابحرثتتثاحتتإةساءاااهحتترسااالعهيرفرتتاا

(ا يهرنرتتاااالعهيتترفا4.اتضتقتتثتانهرةتتاااالاهحتترسافتتىاابةتتفتلاساتتما)(DeCoster, 2004)ا20
%ابلثربتتتتتااا تبتتتتتىا64،2%ا)60اCronbach alphaعلتتتتتىاابحررنتتتتترت،اثرتتتتتثاهةتتتتترتزاي ريتتتتتلا

%ابلثربتتااابمرنرتتا(اعلتتىاا ستتيلااابارصتتااحمتتساساابيستتهميسرنااباتترصاحرالستتهميرساتممتتهدما63،6ت
افر احرإلقرفاا بىاهمرريدمابيفىااعهيرفاماعلىاابسحثرااتابسرتبااتهمسرساابيساة ا.ا

 ( نتائج اختبار االعتمادية4جدول )
 Cronbach Alphaمعامل  عدد العناصرا

 %64.2ا5ااةيربىااب رناا)ابثربااا تبىاتابمرنرا(

ا%64.2ا5اابثربااا تبى
ا%63.6ا5اابثربااابمرنراا

 
 

 factorتبلهثمقاينااالهسرقاابفاالىابلثربااابهةسرحرتا،ااترماابحرثتثاحتإةساءاهثلرتلاي تريلىا

analysisبله هفاينايالءيااابثربااابهةسرحرتااتاب رنتاافاتاابصتلاااinternal validityتتةتتفاا
تافسةاا سيلااابتاسفةاعلىاابهيررزاحترنااتساساابيستهميسااdiscriminant validityاهسرقاهيررزىا

بالستتتهميرساتممهتتت افرتتت ااعهيتتترفًااعلتتتىاهمسرتتتسايسااتتتباابثستتترحرتاتاعهيتتترف اعلتتتىاابسحثرتتتااتابستتترتباا
.اتافاضتقثتاابنهريوااإلثصريراافتىاابةتفتلا(Chan & Idris, 2017)ساسااالسهميرساالهارفاا
(اإلةيتتتربىاSig. = 0.000%ا)63اKMO(ايالءيتتتااعرنتتتااابفساستتتااثرتتتثاحلتتتغاي ريتتتلا5ساتتتما)

ا(Sig. = 0.000)%ابلثربتااابمرنرتاا55،5(ابلثربتااا تبتىاتSig. = 0.000%ا)67،2اب رنهرنات
ا%(.51)ضىاهةرتزا
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انتائج اختبار مالءمة عينة الدراسة( 5جدول )
 Kaiser-Meyer-

Olkin 

Approx. Chi-

Square 
Df Sig 

ا0.000ا10ا89.098ا0.630 إجمالى العينة
ا0.000ا10ا39.068ا0.672 الحالة األولى
ا0.000ا10ا236 .48ا0.555 الحالة الثانية

 

تبله هتتفايتتنااتتفسةاضستتيلااابثربتتااابهةسرحرتتااعلتتىاابهيررتتزاحتترنااتتساسااالستتهميرساتممتتااابيستتهميسا
فرتت اتاعهيتترف اعلتتىاهمسرتتسايسااتتباابثستترحرتاالهاتترفااتتساسااالستتهميرسايتتنانرثرتتا،اتاعهيتترف اعلتتىا
ابسحثرتتااتابستتترتبااالهاتتترفااتتتساسااالستتتهميرسايتتتنانرثرتتااااتتتسى،ااتتترماابحرثتتتثاحهثلرتتتلايثهتتتتىاسفتفا

  rotation   sums of  squared loadingsهرنافىاابفساسا.اتضتقثتاابنهريواضنانستحااابي رسا

%اتاىانسحاايالييا.اهيراضتقثتانهرةاااالاهحترساضنايتناسفتفا51ضىاضهمسايناا65,082%
ابي تترسهرنارتةتتفايهتنتترناهتتمااسهاالصتتدير.ارهيمتتلاابيهتتتناا تلافتتىااتتساسااستتهميرساابيستتهميسا

،اابممتتتاافتتتىااتتتساسا1.841ساة تتتااتممهتتت افتتتىاابمتتتساسا)اتتتساسااالستتتهميرسا ااعهيتتترفًااعلتتتىاهمسرتتتساابي
(اتابيهتتتناابمتترنىافتتىااعهيتتترفا0.510تاالعهيتترفاعلتتىاهمسرتتساابيساة تتتاا اا0.840االستتهميرسا ا

تابستتتترتباا اا1.794ابيستتتتهميساعلتتتتىاابسحثرتتتتااتابستتتترتبااالهاتتتترفااتتتتساسااالستتتتهميرسا)ابسحثرتتتتاا ا
اتتهال اةتتتاسىاحتترناابي تتريالتافتتىاابيهتتتناا تلا(اتةتتتفاا6(.اترهقتت ايتتناابةتتفتلا)1.915

 %اتاتايرار رسا بىاهثمقااالهسرقاابهيررزى.11تابمرنىاحيرارزرفاعنا
ا

اتساق التمييزى( نتائج اختبار اال 6جدول )
 المكون الثانى المكون األولاا

 
 

 إجمالى العينة

 .039 804.ااساسااالسهميرس

ا.162 840.اابمماافىاابمساس
ا.794 361.اابسحثرا
ا.905 021.اابسرتبا

ا.188 510.اهمسرساابيساة ا
 الحالة األولى

هقيرناهمسرسا )عفم
ا-.038ا824.ااساسااالسهميرس
ا.212ا807.اابمماافىاابمساس
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ابيساة اابامسةاضيتسا
 ابيساة ااا سرسرا(

ا.769ا.369اابسحثرا
ا.895ا-.ا006اابسرتبا

ا.293ا.533اهمسرساابيساة ا

الحالة الثانية 
)هقيرناهمسرسا

ابيساة اابامسةاضيتسا
 (ابيساة ااا سرسرا

 .061ا.803ااساسااالسهميرس

ا.139ا.854اابمماافىاابمساس
ا.825ا.329اابسحثرا
ا.898ا.033اابسرتبا

ا.171ا.475اهمسرساابيساة ا
 

 االختبارات اإلحصائية -6/2/7/3
تبهثفرتتفانتتتعااالاهحتترساتاابهتتىاستتر هيفاعلردتتراابحرثتتثاالاهحتترسافتتستباابحثتتث،ااتترماابحرثتتثا

بهثفرتتتفايتتترااShapiro-WilkتااهحتتترسااKolomogorov-Smirnovحتتتإةساءاااهحتتترسااعهفابرتتتاا
 فااهرناسرهماابلةتءا بىااالاهحرساتاابي ليرااضماابالي ليرا.اتضتقثتانهرةتااااهحترسااالعهفابرتاا

(اعتتفماصتتثاااباتتسباابمريتتلاضناابحررنتترتايستتثتحاايتتنايةهيتت ا7فتتىاابةتتفتلا)هيتترااتتتايتقتت ا
.اتعلر ابتمارستهط اابحرثتثااستهافامااالاهحترساتاابي ليرتااتبةت ا(Sig. = 0.000)هتزر  اي هفلا

 .(Singh, 2013) بىااالاهحرساتاابالي ليراا
 

 ( نتائج اختبار االعتمادية7جدول )
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilkاا

 .Statistic Sig. Statistic Sigاا

 
 

إجمالى 
 العينة

 000. 905. 000. 255.ااساسااالسهميرس

 000. 919. 000. 170.اابمماافىاابمساس

 000. 940. 000. 188.اابسحثرا

 000. 938. 000. 196.اابسرتبا

 000. 923. 000. 140.اهمسرساابيساة ا

الحالة 
 األولى

 000. 871. 000. 284.ااساسااالسهميرس

 000. 878. 000. 233.اابمماافىاابمساس

 009. 932. 001. 172.اابسحثرا

 011. 935. 000. 187.اابسرتبا



 أثر المحتوى المعلوماتي لفقرة أمور المراجعة األساسية  بشأن تقييم األستثمارات....              /هبة هللا عبد السالم بدويد

441 

 

 000. 878. 000. 185.اهمسرساابيساة ا

الحالة 
 الثانية

 000. 894. 000. 229.ااساسااالسهميرس

 002. 914. 002. 168.اابمماافىاابمساس

 008. 932. 000. 190.اابسحثرا

 004. 924. 000. 202.اابسرتبا

 031. 947. 043. 129.اهمسرساابيساة ا

 

 نتائج اختبار فروض الدراسة -6/2/7/4
ردتتتف ااتتتفااابمستتتما بتتتىاعتتتسبانهتتتريواااهحتتترسافتتتستباابفساستتتااابستتتهااحرستتتهافامااالاهحتتترساتا

فتتىاثربتتااتةتتتفافمتتسةاضيتتتسااإلثصتتريرااابالي ليرتتااتابهثلرتتلااإلقتترفىاابتتفىارهنتترتلاضمتتسااباحتتسةا
ابيساة تتااا سرستتراافتتىاهمسرتتساابيساة تتاا)ابثربتتااابمرنرتتا(اعلتتىايه رتتساتاابفساستتااتضارتتسًااستتر سبا

اابحرثثافىاافااابمسمااالصاانهريواااهحرسافستباابفساسا.
 أواًل: التحميل األساسى

بارصتتااالاهحتترسافتتستباابحثتتثاتبلهثمتتقايتتنايتتفىاهتت مرساتةتتتفافمتتسةاابيساة تتااا سرستتراا)ا
حهمررمااالسهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتا(اعلتىايتفىااعهيترفاابيستهميساعلتىاهمسرتسا

 Mannابيساة ااتممه افىااساسااسهميرس اتضرقًرااساسااالستهميرس،ااترماابحرثتثاحرستهافاماااهحترسا

Whitneyناا تبتتتىاابالي ليتتىابلهثمتتقايتتناي نترتتاااباتتتستقاحتترنااب رنهتترناابيستتهملهرنا)ابثتتربهرا
 .اا(DeCoster, 2004)تابمرنرا(ا

اهمسرسا"اح ناابمريلا (H1) األولالختبار الفرض و  اعلى اابيسهميس ااعهيرف افسةا هزفاف
ابيساة ااعنفا فصرحايسااباابثسرحرتافىاهمسرس اعنافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااح  نا

ثربااعفمااإلفصرحاعنااف اهمررمااالسهميرساتافىاا تساقاابيربرااحمريهدرااب رفبااعن افىا
بلهثمقاينايفىاتةتفاااهال اي نتىااMann Whitney،ااسهافماابحرثثاااهحرسا"ابامسة
اابيسهميساعلىاهمسرساابيساة ااحرنا اضيتسااعهيرف فىاابثربااا تبىا)ثربااعفماتةتفافمسة

اا سرسرا اابيساة ااابيساة ا اهمسرس اابفى اضيتس افمسة اتةتف ا)ثربا اابمرنرا اتابثربا يساة اا(
تةتفاااهال اعفما(ا8ثصريراا)ةفتلا(.اضظدستاابنهريوااإلفىاهمسرساابيساة ااا سرسرا

 .Z = -0.090, Asymp)حرناابثربهرنااهمسرساابيساة اا اعهيرفاابيسهميساعلىي نتىاحرنا

Sig. = 0.928)اثرثا اابيساة ا. اابيسهميساعلىاهمسرس ااعهيرف اهه مسافسةا فىاثربااابم
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اا اضيتس افمسة اا سرسراتةتف ا)ابيساة ا اابيساة ا اهمسرس ا(Mean Rank = 47.75فى
%،ا1ينااهحسضا.Sigتحيراضنا(اMean Rank = 48.26)حربيمرسنااحثربااعفماتةتفارا

هزفافافسةاااعهيرفاابيسهميسا" ح ناابمريلا(H1)سفبااباسباابحفرلااحتلافسبااب فماتارهما
اه افى اابثسرحرت ايسااب ا فصرح اعنف اابيساة ا اهمسرس اابيساة ااعلى اضيتس افمسة اعن مسرس 

اعفما افىاثربا اعن  ااب رفبا احمريهدر اابيربرا ااالسهميرساتافىاا تساق اهمررم اح  ن ا سرسرا
 .(H1) األولالفرض  يؤدى إلى رفضوىو ما ا"اإلفصرحاعنااف اابامسة

يتناعتفماتةتتفاهت مرسابامتسةاضيتتسااLi (2017)تههاقااف اابنهرةااي ايراهتصلتا بر افساستاا
ابيساة ااا سرسرااعلىاابيسهميسرناتعفماتةتفااريااي لتيرهراابدفةاابامسةاهيراهرنايهتا تًرايتنا
احتتتلاابدريتتترتاابينظيتتتا.اتفتتتىاناتتت اابتاتتتتاهاهلتتت ااتتتف اابنهرةتتتاايتتت ايتتتراهتصتتتلتا برتتت افساستتتاا

Bedard et al. (2014)متتسةاضيتتتساابيساة تتاافتتىاضنا صتتفاساابهمسرتتساابةفرتتفاي تتهياًلاعلتتىافا
اا سرسراا تلايسةاسرعمسا رةرحًراعلىاةتفةاابيساة ا.

ترتتتتتسىاابحرثتتتتتثاضنااتتتتتف اابنهرةتتتتتاااإلثصتتتتتريراااتتتتتفاهسةتتتتت اب تتتتتفماتةتتتتتتفاالارتتتتتااينرستتتتتحاابتتتتتفىا
فتىاهمسرتساابيساة تااافمسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااابدف ايناتةتفاثتلافىايصساابيسهميسرن

ىاعيلرااابيساة ااتيسااحىاابثسرحرتاتهاارباعتفماهيرمتلاتابيهيملافىا قارءايزرفايناابممااف
اابي لتيرتاتاتايراسرعفىافىاابندرراا بىااهارفااساساتااسهميرساضهمساس فًا.

توافر فقرة أمور المراجعة األساسية عمى ألثر  Mann Whitney( نتيجة اختبار 8جدول )
 عمى تقرير المراجعة المستثمر مدى اعتماد

Ranks and Test Statistics 
 

GROUP N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

AUDIT 

REPORT 

1.00 47 48.26 2268.00 1116.000 2292.000 -.090 .928 

2.00 48 47.75 2292.00     

Total 95       

 

ابيستتتهميسافتتىااتتساسااالستتهميرساعنتتتفاهتتزفافاممتتاا"احتت ناابمريتتل ا(H2) الثـــانىالختبــار الفــرض 
 فصتتتترحايسااتتتتباابثستتتترحرتافتتتتىاهمسرتتتتس اعتتتتنافمتتتتسةاضيتتتتتساابيساة تتتتااا سرستتتترااح تتتت ناهمرتتتترما
االستتتهميرساتافتتتىاا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتااعنتتت افتتتىاثربتتتااعتتتفمااإلفصتتترحاعتتتنااتتتف ا

ابلهثمقايتنايتفىاتةتتفاااتهال اي نتتىاMann Whitney،ااسهافماابحرثثاااهحرسا"ابامسة
اتتتساسااالستتتهميرسافتتتىاابثربتتتااا تبتتتىا)ثربتتتااعتتتفماتةتتتتفافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااابممتتتاافتتتىاحتتترنا
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فتىاا(اتابثربااابمرنرتاا)ثربتااتةتتفافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترافىاهمسرساابيساة ااا سرسرا
ممتتتاا(اتةتتتتفاااتتتهال اي نتتتتىاحتتترنا9ثصتتتريراا)ةتتتفتلا(.اضظدتتتستاابنهتتتريوااإلهمسرتتتساابيساة تتتا
،ا(Z = -2.062, Asymp. Sig. = .039)حترناابثتربهرناااسااالستهميرسابيستهميسافتىااتسا

انااقتتتاممتتااابيستتهميسافتتىااتتساس افتتىاثربتتااتةتتتفافمتتسةاضيتتتسااتعلتتىاعهتت ايتترااتتتايهتاتت ،
%،ارتتهماسفتتبا1ضاتتلايتتناا.Sigتحيتتراضنااحثربتتااعتتفماتةتفاتترحربيمرسنتتاااابيساة تتااا سرستترا

ميسافىااساسااالسهميرساعنفا فصترحايسااتباهزفافاممااابيسهح نا"ابمريلاا(H2)اباسباابحفرلا
ابثسرحرتافىاهمسرس اعنافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااح ت ناهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقا

 ما يؤدى إلى رفـض وىو "ابيربرااحمريهدرااب رفبااعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة
ااا.(H2)ثانى الفرض ال

يتناعتفماتةتتفاهت مرسابامتسةاضيتتسااLi (2017)تههاقااف اابنهرةااي ايراهتصلتا بر افساستاا
ابيساة تتتااا سرستتترااعلتتتىاابيستتتهميسرناتعتتتفماتةتتتتفااريتتتااي لتيرهرتتت ابدتتتف اابامتتتسةاهيتتتراهتا تتترتا

 Bedardابةدرتاابينظيا.اتفىانا اابتات،اااهلاتااف اابنهرةااي ايتراهتصتلتا برت افساستاا

et al. (2014)ىاضناعنتفا صتتفاساهمسرتتساابيساة تتاايهقتينًرافمتتسةا يتتتساابيساة تتااا سرستتراافتتا
ا تلايسةاسرعمسا رةرحًراعلىاابيسهميسرن.

فمتسةااعتنايثهتتىابيستهميسرنااهتفسربترسىاابحرثثاضنااف اابنهرةاااإلثصريرااافاهسة اب فما
ساحرهاترفااتساس اتبهتنا،اتاتتايتراضمترساالمت ،افمتفااترماابيستهميضيتساابيساة ااا سرسرااتابدف ايندر

(ااتتفاانااتتباح تتهلاي نتتتىافتتىاظتتلاMean Rank = 40.97يستتهتىاممهتت افتتىااتتفااابمتتساسا)
 Mean)هتتافسافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستراافتتىاهمسرتتساابيساة تتااحربيمرسنتتااحثربتااعتتفماهتافساتتر

Rank = 55.18).ا
ألثر توافر فقرة أمور المراجعة األساسية عمى  Mann Whitney( نتيجة اختبار 9جدول )

 ثقة المستثمر فى قرار االستثمار

Ranks and Test Statistics 
 

GROUP N 
Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

CONFIDENCE 

1.00 47 53.79 2528.00 856.000 2032.000 -2.062 .039 

2.00 48 42.33 2032.00     

Total 95       
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راهلتتت ااتتتساسااالستتتهميرساعنتتتفا فصتتترحايسااتتتبا"اابمريتتتلاحتتت ن: (H3)الختبـــار الفـــرض الثالـــث 
ابثسرحرتافىاهمسرس اعنافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااح ت ناهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقا

"،ااستهافماابحرثتثاااهحترساابامتسةابيربرااحمريهدرااب رفبااعن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااتف ا
Mann Whitneyبلهثمقاينايفىاتةتفاااتهال اي نتتىاحترنااتساسااالستهميرسافتىاابثربتااا

ا تبتىا)ثربتتااعتفماتةتتتفافمتسةاضيتتتساابيساة تااا سرستتراافتىاهمسرتتساابيساة تا(اتابثربتتااابمرنرتتاا
نهتريوااإلثصتريراا)ثربااتةتفافمسةاضيتساابيساة ااا سرستراافتىاهمسرتساابيساة تا(.اضظدتستااب

-Z = -2.636, Asy)(اتةتتفاااتهال اي نتتىاحترنااتساسااالستهميرسافتىاابثتربهرنا11)ةفتلا

mp. Sig. = .008)اثرتثاانااقتتانستحاااالستهميرسافتىاابثربتااابمرنرتااحربيمرسنتااحربثربتاا.
ا(H3)%،ارتتهماسفتتبافتتسبااب تتفماتاحتتتلااباتتسباابحتتفرلا1ضاتتلايتتناا.Sigا تبتتىاتحيتتراضنا

راهلت ااتساسااالستهميرساعنتفا فصترحايسااتباابثسترحرتافتىاهمسرتس اعتنافمتسةاضيتتسا"ابمريلاح نا
ابيساة ااا سرسرااح  ناهمررمااالسهميرساتافىاا تساقاابيربرااحمريهدرااب رفبتااعنت افتىاثربتاا

ا.(H3)وىو ما يدعم الفرض الثالث "اعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة
تابهتىاهتصتلتا بتىاتةتتفاضمتسًاااTrpeska et al., (2017)تهاهلت ااتف اابنهرةتاايت افساستاا

ا رةرحرًرابامسةاضيتساابيساة ااا سرسرااتبهناعلىااساساتاين ااإليهيرن.
ترتتسىاابحرثتتثاضنااتتف اابنهرةتتاااإلثصتتريرااتابهتتىاه تترسا بتتىاتةتتتفاهتت مرساستتلحىابامتتسةاضيتتتسا

يتراهتصتلا برت اابيساة ااا سرسرااعلىااتساساابيستهميساتبةتيت ا بتىاهااتربااستهميرس اههاتقايت ا
ابحرثتتثافريتتراره لتتقاحرباسقتترناا تلاتابمتترنى.اتاتتفاهسةتت ااتتف اابنهرةتتاااإلثصتتريراابتتنا اابستتحبا
ابتتفىاافيتت اابحرثتتثايتتنااحتتلاتاتتتاعتتفماتةتتتفاالارتتااينرستتحاابتتفىاابيستتهميسرناثتتتلافمتتسةاضيتتتسا
ابيساة تتتااا سرستتترااتابدتتتتف ايندتتتراتاتتتتتازرتتترفةايستتتتهتىااالفصتتترحاتاب تتتتارفرااتهااتتتربافةتتتتتاتا

هصترلاتابي لتيترتاتابهتا ترتاتضنت اعنتفاهتتافسافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرستراااترماابيستهميستنااال
حهااتتتربااستتتهميرسامافتتتىاا تساقاابيربرتتتاانظتتتسًاابهتتت مرسااتتتف اابامتتتسةاتاتتتتايتتترار تتترسا بتتتىااعهحتتترسا

المدتم،اابيسهميسرنابدف اابامسةاحيمرحااهثاظًرااتابلاتاانهحر اابيسهميسرناتحربهربىاضمرستااتف اابامتسةا
تبتتفاابةتت اابيستتهميستنا بتتىاهااتتربااستتهميرساهدماحربيمرسنتتااحثربتتااعتتفماتةتتتفافمتتسةاضيتتتساابيساة تتاا

 ااا سرسراافىاهمسرساابيساة ا.

 

ا
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ألثر توافر فقرة أمور المراجعة األساسية  Mann Whitney( نتيجة اختبار 11جدول )
 قرار االستثمار فى األوراق الماليةعمى 

Ranks and Test Statistics 
 

GROUP N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

INVESTMENT 

1.00 47 55.18 2593.50     

2.00 48 40.97 1966.50 790.000 1966.500 -2.636 .008 

Total 95       
 

تالاهحرسافستباابحثتثايتناابساحت ا بتىاابسترف اتابهثمتقاييترا فااهترنااتساساابيستهميساتممهت ا
فرتت اتيتتفىااعهيتترف اعلتتىاهمسرتتساابيساة تتااراهلتت احتتراهال اهتتتافسافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستتراا

ا48يستهميسافتىاابثربتااا تبتىاتا47اترماابحرثتثاحهمسترماعرنهتىاابفساستاا)تاحسةاابيسهميساي تًر،ا
)تفمتتتًرابليمرتتتر اابيستتتهافماتاتتتتااعهحتتترسااباحتتتسةايستتتهميسافتتتىاابثربتتتااابمرنرتتتا(اعلتتتىاضستتتر ااباحتتتسةا

ضاتلايتنايهتستطاستنتاتااابيسهميسايه رساتايىار افاابمرياا)صاس(ا فااهرنتاعففاسنتاتااحسة
(ا1تابمريتاا)استنتاتابلثربتااابمرنرتا(ا5،31بلثربتااا تبتىا)استنتاتا6،16ضفسافااب رنتااتاتىاااحسة

ستتنتاتابلثربتتااا5،31بلثربتتااا تبتىا)استنتاتا6،16ضهمتسايتتنااابيستتهميسا فااهرنتتاستتنتاتااحتسة
ارماابحرثثاحيمرسنااابيةيتعااا تبىا)عفماهتتافسافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرستراافتىامماا،(ابمرنرا

(احربيةيتعتاا3تا2،ا1يستهميس(ا)ابي ربةترتاا25احتسةاابيستهميس(ا)اهمسرساابيساة ااتعتفماهتتافس
يستهميس(اا21ابساح اا)هتافسافمسةاضيتساابيساة ااا سرسراافىاهمسرساابيساة ااتاحسةاابيستهميس(ا)

ا(.اا12تا11،ا11)ابي ربةرتا
حربنستتحاا متتسافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستترااتاحتتسةاابيستتهميساي تتًراعلتتىايتتفىااعهيتترف اعلتتىا

رساابيساة ا،اارماابحرثثاحيمرسناايفىااعهيرفاابيستهميساعلتىاهمسرتساابيساة تاافتىاابيةيتعتااهمسا
(.اتاتتتفاضتقتتتثتاابنهتتتريوااإلثصتتتريراا11(اتابيةيتعتتتااابساح تتتاا)ابيةيتعتتتاا1ا تبتتتىا)ابي ربةتتتاا

(اعتتفماتةتتتفاهتت مرساي نتتتىابليه رتتسرناي تتًراعلتتىايتتفىااعهيتترفاابيستتهميساعلتتىاهمسرتتسا11)ةتتفتلا
ايمرسنااح فماهتافساافرناابيه رسرن.اابيساة ااحرب

تيناااللااف اابنهرةتاااإلثصتريرا،ارتسىاابحرثتثاعتفماتةتتفاهت مرساب نصتسااباحتسةا)هيه رتسا
ي فل(اعلىااب الااايثلاابفساسا،افلماهاهل افسةاااعهيرفاابيستهميساعلتىاهمسرتساابيساة تاافتىا

اسهاتترعايستتهتىااحتتسةاابيستتهميساثربتتااهتتتافسافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستتراافتتىاهمسرتتساابيساة تتااتا
 حربيمرسنااح فماتةتفاهل اابامسةاتانااربااحسةاابيسهميس.
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هتتزفافافسةتتاااعهيتترفاابيستتهميساعلتتىا"اابمريتتلاحتت نا(H4)الرابــع الفــرض وعميــو يمكــن رفــض  
همسرتتساابيساة تتااعنتتفا فصتترحايسااتتباابثستترحرتافتتىاهمسرتتس اعتتنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستتتراا

االستهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتااحزرترفةايستهتىااحسهت اعنت افتىاثربتااح  ناهمرترما
ا.عفمااإلفصرحاعنااف اابامسة

-Z = -2.243, Asy)اابيستهميسافتىااتساسااالستهميرساحصتتسةاي نترتااتاممتاتهتفب اانااقت

mp. Sig. = 0.025)تاحتسةاافىاثربااهتافسافمسةاضيتتساابيساة تااا سرستراافتىاهمسرتساابيساة تاا
حربيمرسنااحثربااعفماهتتافسافمتسةاضيتتساا(Mean Rank = 18.23)ا(11ابيسهميساي ًرا)ابي ربةاا

 = Mean Rank)(ا2ابيساة تتتتااا سرستتتتراافتتتتىاهمسرتتتتساابيساة تتتتااتاحتتتتسةاابيستتتتهميسا)ابي ربةتتتتاا

(.اتاهاراتتتًرايتتت ايتتتراهتصتتتلا برتتت اابحرثتتتثايتتتنااحتتتل،ابتتتمارهقتتت اتةتتتتفاهتتت مرسا11)ةتتتفتلاا(26.82
ي نتىاباحسةاابيسهميسا)هيه رساي فل(اعلىااب الااايثلاابفساسا،افمفاانااقتاممتااابيستهميسا
فىااتساسااالستهميرساحصتتسةاي نترتااعنتفاهقتيرناهمسرتساابيساة تاابامتسةاضيتتساابيساة تااا سرستراا

ا(H5)سفتتبااباتتسبااباتتري اايستتهتىااباحتتسةاابيسهاتت .اتحنتترءًااعلرتت اريهتتنثهتتىافتتىاظتتلاهتتتافسا
ممااابيسهميسافىااساسااالسهميرساعنفا فصرحايسااباابثسرحرتافتىاهمسرتس اعتنااابمريلاح نا"هزفاف

فمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااح ت ناهمرترمااالستهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتااحزرترفةا
ا" افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسةيسهتىااحسه اعن

تضارسًااحربنسحاا مسافمسةاضيتساابيساة ااا سرسترااتاحتسةاابيستهميساي تًراعلتىااتساسااالستهميرسا
(احيتترارهاتتقايتت ايتتراهتصتتلا برتت ا11فتتىاا تساقاابيربرتتا،افمتتفاضظدتتستاابنهتتريوااإلثصتتريراا)ةتتفتلا

 ,Z = -2.289)اقاابيربرتااحصتتسةاي نترتاابحرثثايسحمًر،اانااربااسهميرساابيسهميسافىاا تسا

Asymp. Sig. = 0.022)فتىاثربتااهتتافسافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرستراافتىاهمسرتساابيساة تااا
حربيمرسنااحثربااعفماهتافسافمتسةاا(Mean Rank = 18.30)ا(12تاحسةاابيسهميساي ًرا)ابي ربةاا

 = Mean Rank)(ا3ضيتساابيساة ااا سرسراافىاهمسرساابيساة ااتاحسةاابيسهميسا)ابي ربةتاا
اهلتت ااتتساسااالستتهميرساعنتتفارلاحتت نا"ابمريتتا(H6)اابستترف احتتتلااباتتسبااتعلرتت اريهتتنا.(26.76

 ت ناهمرترمااالستهميرساتا فصرحايسااباابثسرحرتافتىاهمسرتس اعتنافمتسةاضيتتساابيساة تااا سرسترااح
فىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتااحزرترفةايستهتىااحسهت اعنت افتىاثربتااعتفمااإلفصترحاعتنااتف ا

اابامسة.
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وتوافر فقرة أمور المراجعة  ألثر الخبرة Mann Whitney( نتيجة اختبار 11جدول )
فى  توثقو عمى تقرير المراجعة قرار االستثمار  المستثمر عمى ومدى اعتماد األساسية معاً 

  وقرار االستثمار الخاص بو قراره

Ranks and Test Statistics 
 

GROUP 
EXP 

N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 
W 

Z 
Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

AUDIT 
REPORT 

1.00 25 21.04 526.00 201.000 526.000 -1.133 .257 

4.00 20 25.45 509.00     

Total 45       

CONFIDENCE 

1.00 25 26.82 670.50 154.500 364.500 -2.243 .025 

4.00 20 18.23 364.50     

Total 45       

INVESTMENT 

1.00 25 26.76 669.00 156.000 366.000 -2.289 .022 

4.00 20 18.30 366.00     

Total 45       

 16ثانيًا: التحميل اإلضافى
تبهثفرفايرا فااهرنتااحسةاابيسهميساتثفارا)هيه رسايسهمل(اهعمساعلىافسةتاااعهيترف اعلتىا
همسرساابيساة ااتممهت افتىااتساس احرإلقترفاا بتىااتساس احرالستهميرساتفبت افتىاثربتااتةتتفافمتسةاضيتتسا

همسرتتساابيساة تتا،ااتترماابحرثتتثاابيساة تتااا سرستترااعتتناهمرتترماا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتاافتتىا
حهثلرتتتلاابثربتتتااابمرنرتتتاا)ثربتتتااهتتتتافسافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتا(اتفبتتت ا

يستتهميس(اتابيةيتعتتااابساح تتااا28حيمرسنتتااابيةيتعتتااابمربمتتاا)ابيستتهميسرناغرتتسااباحتتساءاتعتتففاما
سرنااباحتساءاحربيستهميسرناغرتسايسهميس(.اتعنتفايمرسنتااابيستهميا21)ابيسهميسرنااباحساءاتعففاما

ا6اباحساء،ابمارهقت اتةتتفاهت مرساي نتتىاب نصتسااباحتسةاعلتىااتساساابيستهميسا)يمرسنتااابي ربةتاا
ا5(اضتاممهت افرت ا)يمرسنتااابي ربةتااZ = -1.727, Asymp Sig. = 0.084(ا)12تابي ربةتاا
حرنيتراا%5(اعنتفايستهتىاي نترتااZ = -0.892, Asymp Sig. = 0.372(ا)11تابي ربةتاا

اهقتت اتةتتتفاهتت مرساي نتتتىاب نصتتسااباحتتسةاعلتتىايتتفىااعهيتترفاابيستتهميساعلتتىاهمسرتتساابيساة تتاا
(اتفبت افتىاZ = -2.179, Asymp Sig. = 0.029(ا)11تابي ربةتااا4)يمرسنتااابي ربةتاا

 اثربااهتافسافمسةاضيتساابيساة ااا سرسراافىاهمسرساابيساة ا.

                                                 
ليا اضاىف بغرض اضفاء مزيد مً الوضو  والف م نلى الع دات زلا الدراسة وملا باستخدام متغي اخلربة كاتغي جلأ الباحث ا  اجراء رب  16

اللت   ماتقا ىف ظا وجو  دقرة أمور ادلراجعة األساسية ىف دقرير ادلراجعة حىت يكً مقارنة نتااج التحليلني امضاىف واألساسى للتحديد مدى ا
 (ن2118دياا بين اا )زكى، 
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هيتترفاابيستتهميسرنااباحتتساءاعلتتىاهمسرتتساابيساة تتاافمتتفارهقتت ايتتناابنهرةتتاااإلثصتتريراازرتترفةااع
(افىاثربااهتافسافمسةاايتساابيساة تااا سرسترااMean Rank = 29.65) الهارفااساسااالسهميرس

(.اترتسىاابحرثتثاضنت اMean Rank = 20.82فىاهمسرساابيساة ااتفب احربيمرسنااح رسااباحتساءا)
نصتتتسااباحتتتسةاضمتتتسًااي نترتتتًرافربيستتتهميسرناريهتتتناابمتتتتلايتتتنااتتتاللااتتتف اابنهتتتريوااإلثصتتتريرااضناب 

اباحتتتساءارمتتتفستناضايرتتتااهمسرتتتساابيساة تتتااالهاتتترفااتتتساسااالستتتهميرساترستتتهطر تناحاحتتتسهدماهثفرتتتفا
يثهتىافمسةاضيتساابيساة تااا سرسترااتابدتف ايندتراتاتتازرترفةااب تارفرااتهتقتر افتساابيساة تاا

اسهاتتترعانستتتحااعتتتفماابه هتتتفاابيه لمتتتااتاإلةتتتساءاتاابهتتتىااتتترمايسااتتتباابثستتترحرتاحرهارفاتتترافتتتىاثربتتتاا
حربمرياااب رفبااباتساقاابيربرا،احرنيراريهناابمتلاضناابيسهميسرناغرسااباحساءااعهحستاااتف اابامتسةا
حيمرحتتتااهثاظتتتتًراتاتتتتتايتتتتراضمتتتترساسرحتتتتهدماتانااتتتتبااعهيتتتترفاماعلتتتتىاهمسرتتتتساابيساة تتتتااالهاتتتترفااتتتتساسا

ااالسهميرس.
ا

الخبرة عمى قرار االستثمار، ثقة ألثر  Mann Whitney( نتيجة اختبار 12جدول )
المستثمر فى قراره ومدى اعتماده عمى تقرير المراجعة فى حالة توافر فقرة أمور 

 المراجعة األساسية

Ranks and Test Statistics 
     

 

EXP 

AVERAGE 
N 

Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

Mann-

Whitney 

U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asym

p. Sig. 

(2-

tailed) 

AUDIT 

REPORT 

.00 28 20.82 583.00 177.000 583.000 -2.179 .029 

1.00 20 29.65 593.00     

Total 48       

CONFIDENC

E 

.00 28 26.00 728.00 238.000 448.000 -.892 .372 

1.00 20 22.40 448.00     

Total 48       

INVESTMEN

T 

.00 28 27.36 766.00 200.000 410.000 -1.727 .084 

1.00 20 20.50 410.00     

Total 48       

a. GROUP = 2.00     
b. Grouping Variable: EXP AVERAGE 
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 ثالثًا: خالصة نتائج اختبار الفروض
 يمكن تمخيص نتائج اختبار الفروض كالتالى:

( نتائج اختبار فروض الدراسة13جدول )  
 

نتيجة 
 االختبار

العالقة طبقًا 
لنتيجة 
 االختبار

العالقة 
 المتوقعة

 الفرض 

 رفض
ال يوجد تأثير 

 معنوى

يوجد 
تأثير 
إيجابى 
 معنوى

هزفافافسةاااعهيرفاابيسهميساعلىاهمسرساابيساة ااعنفا
 فصتتترحايسااتتتباابثستتترحرتافتتتىاهمسرتتتس اعتتتنافمتتتسةاضيتتتتسا
ابيساة تتتتتتااا سرستتتتتترااح تتتتتت ناهمرتتتتتترمااالستتتتتتهميرساتافتتتتتتىا

اب رفبتتتتااعنتتتت افتتتتىاثربتتتتااعتتتتفماا تساقاابيربرتتتتااحمريهدتتتترا
 اإلفصرحاعنااف اابامسة

H1 

 رفض

يوجد تأثير 
 عكسى
 معنوى

يوجد 
تأثير 
إيجابى 
 معنوى

افاممتتااابيستتهميسافتتىااتتساسااالستتهميرساعنتتفا فصتترحاهتتزف
يسااتتباابثستترحرتافتتىاهمسرتتس اعتتنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتاا
ا سرستترااح تت ناهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتاا

اب رفبتااعنت افتىاثربتااعتفمااإلفصترحاعتنااتف احمريهدرا
 ابامسة

H2 

 قبول
يوجد اختالف 

 معنوى

يوجد 
اختالف 
 معنوى

اهل ااتساسااالستهميرساعنتفا فصترحايسااتباابثسترحرتار
فتتتىاهمسرتتتس اعتتتنافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااح تتت نا
همرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتاا

 اإلفصرحاعنااف اابامسة.عن افىاثربااعفما

H3 

 رفض
ال يوجد تأثير 

 معنوى

يوجد 
 تأثير

إيجابى 
 معنوى

هزفافافسةاااعهيرفاابيسهميساعلىاهمسرساابيساة ااعنفا
 فصتتترحايسااتتتباابثستتترحرتافتتتىاهمسرتتتس اعتتتنافمتتتسةاضيتتتتسا
ابيساة تتتتتتااا سرستتتتتترااح تتتتتت ناهمرتتتتتترمااالستتتتتتهميرساتافتتتتتتىا

ىااحسهتتت اا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتااحزرتتترفةايستتتهتا
 عن افىاثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة

H4 

 رفض

يوجد تأثير 
عكسى 
 معنوى

يوجد 
تأثير 
إيجابى 
 معنوى

فافاممتتااابيستتهميسافتتىااتتساسااالستتهميرساعنتتفا فصتترحاهتتزا
يسااتتباابثستترحرتافتتىاهمسرتتس اعتتنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتاا
ا سرستترااح تت ناهمرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتاا

اب رفبتتتااحزرتتترفةايستتتهتىااحسهتتت اعنتتت افتتتىاثربتتتااحمريهدتتترا
 عفمااإلفصرحاعنااف اابامسة

H5 
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 قبول
يوجد اختالف 

 معنوى

يوجد 
اختالف 
 معنوى

اهل ااتساسااالستهميرساعنتفا فصترحايسااتباابثسترحرتار
فتتتىاهمسرتتتس اعتتتنافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااح تتت نا
همرتترمااالستتهميرساتافتتىاا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتاا
حزررفةايسهتىااحسه اعن افىاثربااعفمااإلفصترحاعتنا

 اف اابامسة.

H6 

 

 النتائج والتوصيات ومجاالت البحث المقترحة -6/3
استتتهدف اابحثتتتثاااهحتتترساضمتتتساتةتتتتفافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتتراابهمرتتترماا تساقاابيربرتتتاا

تممهت افتىااتساس احرالستهميرساحمريهدرااب رفبااعلىاهتاًلايتنااعهيترفاابيستهميساعلتىاهمسرتساابيساة تاا
حرإلقتتترفاا بتتتىااتتتساس احدتتتفاااالستتتهميرساتيتتترا فااهتتترنااتتتفااا متتتساستتتراهل اطحمتتتًراباحتتتسةاابيستتتهميس.ا

ا95تبهثمرقااف اابحثثاتااهحرسافستق ،ااعهيفاابحرثثاعلتىافساستااهةسرحرتااعلتىاعرنتاايتنا
اساسااسهميرس.يسهميسا)يراحرنايفرسااسهميرس،ايثللايربىاتيثللااسهميرس(احصففااهارفاا

تعلر اارماابحرثثاحإةساءااالاهحرساتااإلثصريرااابالزياابله هفاينايالءياااب رناايثلاابفساساا
ومن خالل االختبارات اإلحصائية الالمعممية توصل الباحث إلى ما تهثمقااالهسرقاابفاالى.ا

 يمى:
االسهميرساتافتىاا تساقاابيربرتاابمارتمساتةتفافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااابيه لمااحهمررما - أ

حمريهدتترااب رفبتتااعلتتىايتتفىااعهيتترفاابيستتهميساعلتتىاهمسرتتساابيساة تتااتفبتت احربيمرسنتتااحثربتتاا
 عفماتةتفااف اابامسة.

انثاقتتتاممتتااابيستتهميسافتتىااتتساس ابالستتهميرساحصتتتسةاي نترتتااتفبتت افتتىاثربتتااتةتتتفافمتتسةاا - ب
اتافتتىاا تساقاابيربرتتااحمريهدتترااب رفبتتااضيتتتساابيساة تتااا سرستترااابيه لمتتااحهمرتترمااالستتهميرسا

 حربيمرسنااحثربااعفمااإلفصرحاعنااف اابامسة.
ااهل ااساسااالسهميرسافىاثربااتةتفافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااتفب احربيمرسنااحثربتااا - ت

عفماتةتفار.ااناابااستهميرساابيستهميسرناحصتتسةاي نترتاافتىاثربتااتةتتفاابامتسةاابيه لمتاا
 تتتااا سرستتترااابهتتتىااتتترماحدتتترايسااتتتباابثستتترحرتاهتتتسفاف تتتلابثربتتتااعتتتفماابه هتتتفاحتتت يتساابيساة

ابيسها ااابيه لمااحهمررمااالسهميرساتافتىاا تساقاابيربرتااحمريهدترااب رفبتااتاتتايترار ترسا بتىا
عتتفمااحتتسةاابيستتهميسرنافتتىااتتفااابيةتترلاتنظتتسهدما بتتىااتتف اابامتتسةاعلتتىاضندتتراحيمرحتتااهثاظتتًرا

 يرسامافىااف اابثربا.تاتايرارحسساانااربااسهم
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بتتتمارهقتتت اتةتتتتفاهتتت مرساي نتتتتىاباحتتتسةاابيستتتهميساتتةتتتتفافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااا - ث
ابيه لمتتتااحهمرتتترمااالستتتهميرساتافتتتىاا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتااي تتتًراعلتتتىايتتتفىااعهيتتترفا

 ابيسهميساعلىاهمسرساابيساة ااتفب احربيمرسنااح فماتةتفاابامسةاضتااحسةاابيسهميس.
انااقتتاممتااابيستتهميساحصتتسةاي نترتاافتتىاثربتااهتتتافسااحسهت اتاإلفصترحاعتتنافمتسةاضيتتتساا - ج

ابيساة تتتااا سرستتترااابيه لمتتتااحهمرتتترمااالستتتهميرساتافتتتىاا تساقاابيربرتتتااحمريهدتتترااب رفبتتتااي تتتًرا
تفب احربيمرسنااحثربااعتفماتةتتفاابيه رتسرناي تًراتاتتايترارسترسا بتىانات اابستحباتاتتاعتفما

رناتعفماهتافسااباحتسةاابهرفرتااابيه لمتااحربدتف اتساءاه تفرلاهمسرتساابيساة تااهفسرباابيسهميسا
 تاإلفصرحاعنافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرا.ا

تفعيًرابلنهريواابسرحما،اانااتبااستهميرساابيستهميساحصتتسةاي نترتاافتىاثربتااهتتافسااحسهت اا - ح
يرساتافتتتىاا تساقاتاإلفصتتترحاعتتتنافمتتتسةاضيتتتتساابيساة تتتااا سرستتترااابيه لمتتتااحهمرتتترمااالستتتهم

 ابيربرااحمريهدرااب رفبااتفب احربيمرسنااحثربااعفماهتافساافرناابيه رسرناي ًر.
تعلر اريهناابمتلاضنااإلفصرحاعنافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااضمساسلحًراعلىااساساابيسهميسا

احسةاابهرفرااتممه افىااساس اتاتايراافارسة  اابحرثثا بىاعفماهفسرباابيسهميسرناتعفماهتافسااب
اا سرسراا اابيساة ا اضيتس افمسة اتهقيرن اابيساة ا اهمسرس اه فرل اتساء احربسحب اابيه لما بفردم

اتابدف ايندراتاتازررفةايسهتىااإلفصرحاتاب ارفرا.ا
 الباحث بما يمى:وبناء عمى ما سبق، يوصى 

تابتفىارمهقتىاحإقترفاافمتسةاضيتتسااISA 701قستسةاها رلاي رترساابيساة تااابتفتبىاابةفرتفا -
زرتتترفةايستتتهتىااب تتتتارفراااابيساة تتتااا سرستتتراافتتتىاابثتتترالتاابهتتتىارستتتهلزمافردتتترافبتتت اح تتتسب

 تاإلفصرحاتهااربافةتاتاابهتا رتاتابي لتيرتاتاإلهصرل.
رنح تتتتتتىاعيتتتتتتلافتساتاهفسرحرتتتتتتاابليستتتتتتهميسرنايهاتتتتتتفىااتتتتتتساساتااالستتتتتتهميرساح تتتتتتسباهتتتتتتتعرهدما -

 سرساابيساة ااتابدف اتساءاافااابه فرلحربه فرالتاابهىاطسضتاعلىاهم
قتتتتتستسةا ةتتتتتساءافتساتاهفسرحرتتتتتاابيسااحتتتتتىاابثستتتتترحرتافتتتتتىايصتتتتتساح تتتتتسباهتتتتتتعرهدماحتتتتتفتساما -

تيستتتيتبررهدماتفمتتتًرابله تتتفرالتاابهتتتىاطتتتسضتاعلتتتىاهمسرتتتساابيساة تتتااتي رتتترساابيساة تتتااابتتتفتبىا
 ابةفرف.

التاابهتتىاطتتسضتاقتتستسةاهثتتفرثايمتتسساتاابيساة تتاافتتىاابةري تترتاابيصتتسراابهتاهتتباابه تتفر -
علىاهمسرساابيساة ااثهىارهسنىابنراهاسروااسرةرناعلىافسةتاايتناابتتعىاحدتف اابه تفرالتا

 تابهطتسات.
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 يرى الباحث أىمية إجراء بحوث مستقبمية تتناول عمى سبيل المثال ما يمى:

اساتااالستهيساسرااتا ايرتااابنستحرااعلتىااتسا ضمسافمسةاضيتساابيساة ااا سرسرااابيه لمااح يتسا -
 االسهميرساابياهلاا.

ضمتتتتسااإلفصتتتترحاعتتتتنافمتتتتسةاضيتتتتتساابيساة تتتتااا سرستتتتراافتتتتىاهمسرتتتتساابيساة تتتتااعلتتتتىااتتتتساسايتتتتن ا -
 اإليهيرن.ا

 ضمساهقيرنافمسةاضيتساابيساة ااا سرسراافىاهمسرساابيساة ااعلىاضثهرماابيثللرناابيربررن. -
رحلرتتااهمسرتتسايسااتتتباضمتتساهقتتيرنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتتااا سرستتراافتتىاهمسرتتساابيساة تتتااعلتتىاا -

 ابثسرحرتابلادماتابمساءة.
ضمتتساهقتتيرنافمتتسةاضيتتتساابيساة تتااا سرستتراافتتىاهمسرتتساابيساة تتااعلتتىاضستت رساتعتايتتفاا ستتدما -

 .event studyحرسهافامايندةرااتفساسااابثفثا
ا
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ةري تتااا–ابيصتتسرا"،اسستترباافههتتتسا اغرتتساين تتتسة،ااستتماابيثرستتحااتابيساة تتا،اهلرتتااابهةتترسةا
 اإلسهنفسرا.

"فتسااب تت اابيدنتتىافتتىاهثستترناةتتتفةاابثهتتماا،2111مصــطفى، محمــود حســن مصــطفى،  .3
ابيةلتتفاابستترف اع تتس،اضههتتتحس،ااابيدنتتىابليساةتت  افساستتاايرفانرتتا"،ايةلتتاااباهتتساابيثرستتحى،

 .617-561صا
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قــــممحال  
 الحالة التجريبية

ه تتسباابحررنتترتاابهربرتتااي لتيتترتايربرتتااعتتنا تتسهااافهساقتترااتاتتىا" تتسهااابنصتتسابهصتتفرسا
ا غفرتا"اتابهتتىاه يتلافتتىايةتترلاا غفرتا.ات غتتساباابفساستااافهتتسباضنتت ايستيتلاعتتناصتتنفتقا
استتتتهميرساتابتتتتفىارمتتتتتماحرالستتتتهميرسافتتتتىاا تساقاابيربرتتتتااتابستتتتنفاتابل تتتتسهرتااب ريتتتتااتابارصتتتتا.ا

.استت ا” تسهااابنصتسابهصتفرساا غفرتا“مااسهميرساابصنفتقاابثتربىافتىاافهسباضن اهمتماحهمرر
ه تتتسباعلرتتت افتتتىاابصتتتاثرتاابمرفيتتتااي لتيتتترتاعتتتناابهمسرتتتساابيتتتربىاب تتتسهااابنصتتتسابهصتتتفرسا
ا غفرتتتا،احسةتتترءااستتتهافامااتتتف اابي لتيتتترتاالهاتتترفااتتتساساح تتت نازرتتترفةاضتاهااتتترباضتاابيثرفظتتتاا

اعلى،ااالسهميرساابثربىافىااف ااب سها.
هيملاابي لتيرتاابهىاسرهماعسقدراعلرهماهل اابي لتيرتاابهريلااضتااب ريلااتابهتىارةتباالا

هتافسارابهمررمااف ااب سهااتبهناحسةرءاهثفرتفااتساسااالستهميرسااباترصاحهتمافتىاقتتءاابي لتيترتا
اابيهرثا.

حسةتترءااب لتتماضناسفتفاستتررفههماعلتتىااتتف اابثربتتااابهةسرحرتتاارهتتتناب تتسباابحثتتثااب ليتتىافمتتطا
اابثارظاعلىاسسرااابي لتيرتاابهىاسرهماهمفريدرابلحرثث.اي 

 شكرًا جزياًل لمساىمتكم فى إثراء البحث العممى.
 

 القسم األول
 )توصيف لمشركة( 

ايمرتتتفةاحربحتسصتتتاارصتتتااا تتتسهاايستتتراياايصتتتسراااىاتتت”ا تتتسهااابنصتتتسابهصتتتفرساا غفرتتتا“
.ارحلغاسض ايربدتراابيصتفساا غفرااهصفرسايةرلافىاه يلتاا198بسنااا159ارق اابلمرنتناتا

ليك البيانات الخاصة بالشركةةنردرًاايلررستابيففتعا ا:. وا 
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 أواًل: قائمة الدخل عن السنة الحالية
 (باآلالفقائمة الدخل )

  عن السنة المالية المنتيية فىا
31/12/2017 

 عن السنة المالية المنتيية فى
 31/12/2016 

ا2350.000ا2750.000 صافى المبيعات 
ا1550.000ا1850.000 تكمفة البضاعة المباعة

ا800.000ا900.000 مجمل الربح
مصروفات إدارية 

 وعمومية
ا300.000ا400.000

ا500.000ا500.000 أرباح )خسائر( النشاط
ا2.500ا70.000 الربح من االستثمارات

ا250.000ا250.000 مصروف الفوائد
الربح قبل ضريبة 

 الدخل
ا252.500ا320.000

ا50.500ا64.000 الضريبة عمى الدخل
ا202.000ا265.000 صافى ربح العام

 

 ثانيًا: الميزانية العمومية
 الميزانية العمومية

 2017يسمبر د 31فى ا
 )باآلالف(

 2016ديسمبر  31فى 
 )باآلالف(

األصول المتداولة )نقدية، المخزون 
 والعمالء...(

ا700.000ا800.000

ا500.000ا300.000 واالستثمارات األصول الثابتة
ا1500.000ا2000.000 االصول غير الممموسة

ا2700.000ا3100.000 إجمالى األصول
ا400.000ا500.000 االلتزامات المتداولة
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ا600.000ا700.000 التزامات طويمة األجل
ا400.000ا500.000 التزامات اخرى
ا1300.000ا1400.000 حقوق الممكية

ا2700.000ا3100.000 االلتزامات وحقوق الممكيةإجمالى 
 

 ذات الصمة اإليضاحات المتممةثالثًا: 

 االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة
يثرستتتحااابمريتتتاااب رفبتتتاابمرتتتر ااستتتهميرساهدر.ارتتتهما”اا غفرتتتاا تتتسهااابنصتتتسابهصتتتفرس“هستتتهافما

اobservable  inputsارتتتتتتر اابمريتتتتتتاااب رفبتتتتتتاااعهيتتتتتترفًااعلتتتتتتىاابيتتتتتتفاالتاابمرحلتتتتتتاابلي تتتتتترافةا
.اه هتتتت اابيتتتتفاالتاابمرحلتتتتااnon observable inputsاتابيتتتتفاالتاغرتتتتساابمرحلتتتتاابلي تتتترافة

حرنيتراه هت اابيتفاالتاا،بلي رافةاحررنرتاابستقاابهتىارتهماابثصتتلاعلردترايتنايصترفسايستهملا
غرساابمرحلاابلي رافةاافهساقترتااإلفاسة.ارتعفىااتفرناابنتتعرنايتناابيتفاالتا بتىاتةتتفاهسلستلا

رههتتنايتنامالمتاايستهتررت.ارهقتيناابيستهتىاا تلابلمترمااب رفبتااهمتفرساتاااب رفبتاااسيىابلمريتا
بتتثاعلتتىااتترماحفسةتتااعلتتىافسةتتااينااقتتاايتتناعتتفماابه هتتف،احرنيتترار تتهيلاابيستتهتررناابمتترنىاتابمر

يهتستتتطاا بتتتىايسها تتتاايتتتناعتتتفماابه هتتتف،ااعهيتتترفًااعلتتتىاطحر تتتاايتتتفاالتاابنيتتتتفجاتاريتتتااا فاةا
ااطتتتس.ار تتترساعتتتفماه هتتتفاابهمتتتفرسا بتتتىاارحلرتتتااابهمتتتفرساابيثرستتتحىابتةتتتتفافتتتىاابمرتتتر اابيستتتهافيا

لتت اتهااالستتهميرساتاح تتسباابيهتترةسةفتتىافاتتااابمرتتر .ارتقتت اابةتتفتلاابهتتربىااinherentيتتهالزما
 اابةنردتتترت(اتفبتتت ابهتتتلاا )ابمريتتتااحتتتا2117فرستتتيحساا31ابيهرثتتتاابلحرتتت احمريهدتتترااب رفبتتتاافتتتىا

ايسهتىافىاابهسلسلاابدسيىابلمرياااب رفبا.
 قياسات القيمة العادلة باستخدام ا
القيمة العادلة ا

فى 
31/12/2017 

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثانى

المستوى 
 الثالث

ا160.000ااا160.000 استثمارات بغرض المتاجرة 
ااا75.000ا75.000 استثمارات مالية متاحة لمبيع

إجمالى االستثمارات فى األوراق 
 المالية 

ا160.000ا0ا75.000ا235.000
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ا
ا

 المستوى الثالث المستوى األولا
ديسمبر  31رصيد أول المدة فى 

2116 
ا90.000ا75.000

ا70.000ا0 أرباح غير محققة
ديسمبر  31رصيد آخر المدة فى 

2117 
ا160.000ا75.000

ا70.000ا0 عمى األرباح إجمالى األثر
 

 رابعًا: بعض النسب المالية
 2017 2016 2015 

ا%8.00ا%7.48ا%8.55 معدل العائد عمى األصول )الربح / األصول(
ا%9.00ا%8.60ا%9.63 معدل العائد عمى المبيعات )الربح / المبيعات(
نسبة السيولة )األصول المتداولة / االلتزامات 

 المتداولة(
ا1.65ا1.75ا1.6

المخزون  –نسبة السيولة السريعة )األصول المتداولة 
 / االلتزامات المتداولة(

ا0.90ا1.00ا0.8

ا%53.00ا%51.85ا%54.84 نسبة الديون إلى األصول
ا1.50ا1.35ا1.77 نصيب السيم من األرباح
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 الثانى القسم
الحالـــة األولـــى )عـــدم وجـــود فقـــرة أمـــور المراجعـــة االساســـية( )تطبيـــق معيـــار المراجعـــة 

 (2114، 541المصرى 
  2117لعام  األغذية جزء من تقرير مراقب الحسابات لشركة النصر لتصدير

 

 تقرير مراقب الحسابات

اا غفراا سهااابنصسابهصفرساىابسرفةايسراياى ب
 فقرة الرأي 
 تتسهاايستتراياايصتتسرا"ااا غفرتتااحيساة تتااابمتتتايماابيربرتتااابيسفمتتااب تتسهااابنصتتسابهصتتفرسبمتتفااينتترا
تهفاااتايماابفالاتابه رتسافتياثمتتقاابيلهرتااا2117فرسيحساا31ارييااابيسهزاابيربيافيااىتابيهيملااف

لاتتصافبتت اابهتترسرا،اتاإلرقتترثرتاابيهييتتااتياىتابهتتففمرتاابنمفرتتااتفبتت اعتتناابستتنااابيربرتتااابينهدرتتاافتت
ابلسررسرتاابيثرسحرااابدريا.

تيناسضرنراضناابمتتايماابيربرتااابيتفهتسةاه حتساح فابتااتتقتتح،افتياةيرت اةتانحدتراابدريتا،اعتناابيسهتزا
تهتففمرهدراابنمفرتتاااى،اتعتناضفايدتراابيترب2117فرستيحساا31فتيا ا غفرتااابيتربياب تسهااابنصتسابهصتفرس
قتءاابمتانرنااىابفتبىاتفاىطحمًرابي رررساابهمسرساابيربافب اابهرسرااتفب اىعناابسنااابيربرااابينهدرااف

اتابلتاي افاتاابصلااحإعفافااف اابمتايماابيربرا.
 ىفقرة أساس الرأ

هما ةساءاعيلرااابيساة ااتفمًرابي رررساابيساة ااابيصسرا.اهماتصت ايستيتبررهنراتفمترابهلت اابي ترررسا
همسرس.انثنايسهملتناعنااب تسها،اهيترااينتراحربتفترءافىاابامسةاابارصااحيسيتبراايسااباابثسرحرتافىااب

حيستتيتبرهنراا االارتتااا اتتسى،اتفبتت اتفمتتًرابليهطلحتترتاا االارتتاافاتاابصتتلااح يلرتتااابيساة تتا.اهيتتراضنا
اا فبااابهىااينراحربثصتلاعلردراهرفرااتياليياابهتفرساضسر اإلحفاءاابسضى.

 

ضـوء تحميمـك وقراءتـك لمقـوائم الماليـة واإليضـاحات المتممـة والنسـب الماليـة المدرجـة فى 
اعن األسئمة التالية: برجاء اإلجابة

 تتتتسهاا“%ايتتتتنااستتتتهميرساتا3حتتتترفهساباضناصتتتتنفتقااالستتتتهميرساتااباتتتترصاح تتتتسهه اريلتتتت ا -
 تتسهااابنصتتسابهصتتفرسا“.اتعلتتىاضستتر اابي لتيتترتاابيهرثتتااعتتنا”ابنصتتسابهصتتفرساا غفرتتا

حسةتتترءاهثفرتتتفايتتترا فااهنتتتتاستتتههافااتتتساساح تتت نازرتتترفة،اضتاهااتتترب،اضتااالثهاتتترظاا”غفرتتتاا 
 %(3حربنسحااابثربراابدف ااالسهميرساتا)



 أثر المحتوى المعلوماتي لفقرة أمور المراجعة األساسية  بشأن تقييم األستثمارات....              /هبة هللا عبد السالم بدويد

414 

 

ا
تخفيض 

المحافظة     %1إلى 
زيادة إلى     %3عمى 

5% 
ا%5ا%4.5ا%4ا%3.5ا%3ا%2.5ا%2ا%1.5ا1%

 

 ؟”األغذيةشركة النصر لتصدير “إلى أى مدى تثق فى قرارك باالستثمار فى  -
 

غير 
 واثق

 واثق         

ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0
 

شركة النصر “إلى أى مدى تعتمد عمى نسب الربحية فى قرارك الخاص باالستثمار فى  -
 ؟”لتصدير األغذية

ال 
اعتمد           اعتمد

 تماماً 
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0

 

 االستثمار الخاص بك؟إلى أى مدى تعتمد عمى نسب السيولة التخاذ قرار  -
ال 
اعتمد           اعتمد

 تماماً 
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0

 

 إلى أى مدى تعتمد عمى تقرير مراقب الحسابات فى اتخاذ قرار االستثمار الخاص بك؟ -
 

ال 
          اعتمد

اعتمد 
 تماماً 

ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0
 

 

، 711األساسـية( )تطبيـق معيـار المراجعـة الـدولى الحالة الثانية )إضافة فقرة امور المراجعة 
2115) 

 
 

  2117لعام  األغذية جزء من تقرير مراقب الحسابات لشركة النصر لتصدير
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 تقرير مراقب الحسابات

 ا غفراا بىاابسرفةايسرايىا سهااابنصسابهصفرس

 فقرة الرأى 
 تتسهاايستتراياايصتتسرا"ااا غفرتتاابمتتفااينتتراحيساة تتااابمتتتايماابيربرتتااابيسفمتتااب تتسهااابنصتتسابهصتتفرس

تهفاااتايماابفالاتابه رتسافتياثمتتقاابيلهرتااا2117فرسيحساا31تابيهيملاافىاارييااابيسهزاابيربيافيا
تابهتتففمرتاابنمفرتتااتفبتت اعتتناابستتنااابيربرتتااابينهدرتتاافتتىافبتت اابهتترسرا،اتاإلرقتترثرتاابيهييتتااتيلاتتصا

ابلسررسرتاابيثرسحرااابدريا.
ماابيربرتااابيتفهتسةاه حتساح فابتااتتقتتح،افتياةيرت اةتانحدتراابدريتا،اعتناابيسهتزاتيناسضرنراضناابمتتاي

،اتعتتناضفايدتتراابيتتربىاتهتتففمرهدراابنمفرتتاا2117فرستتيحساا31فتتياا غفرتتاااابيتتربياب تتسهااابنصتتسابهصتتفرس
نرناعناابسنااابيربرااابينهدراافىافب اابهرسرااتفب اطحمًرابي رررساابهمسرساابيربىاابفتبىاتفىاقتءاابمتا

اتابلتاي افاتاابصلااحإعفافااف اابمتايماابيربرا.
 أمور المراجعة األساسية

 تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة
ه هيتتتفاتح تتتهلاهحرتتتسافتتتىاتاافتتتىاا تساقاابيربرتتتاااستتتهميرسات”اا غفرتتتاا تتتسهااابنصتتتسابهصتتتفرس“ابتتتفى

فتىاابهسلستلاابدسيتىابلمريتاااتهتماهصتنر ااتفااابمرتر افتىاابيستهتىاابمربتث.همرريدراعلىااريهدترااب رفبتاا
)ابتت (اةنرتت ايصتتسىاترهقتتينااتتفااابيحلتتغاا161،111ا2117فرستتيحساا31تهحلتتغااريهدتترافتتىاا.اب رفبتتا

ضسحتتترحاغرتتتسايثممتتتا.اتنظتتتسًااالعهيتتترفاا71،111تا2117رنتتتررساا1)ابتتت (اةنرتتتااسصتتترفافتتتىاا91،111
رسات،افمتتتتفاسضىايسااتتتتبااإلفاسةاعلتتتتىاافهساقتتتترهدراحصتتتتتسةاضسرستتتتراابمرتتتتر اابمريتتتتاااب رفبتتتتاابدتتتتف ااالستتتتهمي

ابثسترحرتاضندتراههقتينافسةتاايسها تاايتناعتفماابه هتفاابقتينىافتىاهمتفرساراتهثفرتفااريهدتر.اتعلرت ،ااترما
فمتتفااتترماحهاصتترصاا،يسااتتباابثستترحرتاح اتتفافبتت افتتىااالعهحتترساعنتتفاهاطتترطاتهنارتتفا ةتتساءاتاابيساة تتا

حثرتتثاا،ابهمتتفرساتاابيثرستتحرااتبةتت ا بتتىااحرتتسافتتىا،ةدتتفايساة تتااضهحتتسابيساة تتااابثستترحرتافاتاابصتتلا
ىايت اي ترررساابيثرستحاافاتا ناارر ااتف ااالستهميرساتاحمريهدترااب رفبتاارهير تحرصلا بىاهتهرفاي متلا

 ابصلا

 فقرة أساس الرأى
هتما ةتساءاعيلرتتااابيساة تااتفمتًرابي تترررساابيساة تااابفتبرتا.اهتتماتصت ايستيتبررهنراتفمتترابهلت اابي تترررسا
فىاابامسةاابارصااحيسيتبراايسااباابثسرحرتافىاابهمسرس.انثنايسهملتناعنااب تسها،اهيترااينتراحربتفترءا

ح يلرتتااابيساة تتا.اهيتتراضناحيستتيتبرهنراا االارتتااا اتتسى،اتفبتت اتفمتتًرابليهطلحتترتاا االارتتاافاتاابصتتلاا
اا فبااابهىااينراحربثصتلاعلردراهرفرااتياليياابهتفرساضسر اإلحفاءاابسضى.
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ضوء تحميمك وقراءتك لمقوائم المالية واإليضاحات المتممة والنسب المالية المدرجة فى 
ابرجاء اإلجابة عن األسئمة التالية:

 تتتتسهاا“%ايتتتتنااستتتتهميرساتا3حتتتترفهساباضناصتتتتنفتقااالستتتتهميرساتااباتتتترصاح تتتتسهه اريلتتتت ا -
ا تتسهااابنصتتسابهصتتفرس“تعلتتىاضستتر اابي لتيتترتاابيهرثتتااعتتنا”.اا غفرتتااابنصتتسابهصتتفرس

ضتااالثهاتتترظاا،ضتاهااتتتربا،حسةتتترءاهثفرتتتفايتتترا فااهنتتتتاستتتههافااتتتساساح تتت نازرتتترفة”اا غفرتتتا
ا%(3حربنسحااابثربراابدف ااالسهميرساتا)

تخفيض 
 %1إلى 

المحافظة    
 %3عمى 

زيادة إلى    
5% 

ا%5ا%4.5ا%4ا%3.5ا%3ا%2.5ا%2ا%1.5ا1%
 

 ؟”األغذية شركة النصر لتصدير“إلى أى مدى تثق فى قرارك باالستثمار فى  -
غير 
 واثق          واثق

ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0
 

شـركة النصـر “إلى أى مدى تعتمد عمى نسب الربحيـة فـى قـرارك الخـاص باالسـتثمار فـى  -
 ؟”األغذية لتصدير

ال 
اعتمد           اعتمد

 تماماً 
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0

 

 إلى أى مدى تعتمد عمى نسب السيولة التخاذ قرار االستثمار الخاص بك؟ -
ال 
اعتمد           اعتمد

 تماماً 
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0

ا
 

 إلى أى مدى تعتمد عمى تقرير مراقب الحسابات فى اتخاذ قرار االستثمار الخاص بك؟ -
 

ال 
 اعتمد

اعتمد          
 تماماً 
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ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0
 

 القسم الثالث
 برجاء اإلجابة عن األسئمة التالية:

 بالمقارنة بربحيتيا فى السنة السابقة: ”شركة النصر لتصدير األغذية“نسبة ربحية  -

o بماهه رس 

o زافت 

o انااقت 

ــة الســتثمارات  - شــركة النصــر لتصــدير “نســبة عــدم التأكــد المرتبطــة بقيــاس القيمــة العادل
 :”األغذية

o يسها ا 

o ينااقا 

o يهتسطا 

 أى من الصناعات التالية تتركز فييا خبرتك فى مجال االستثمار:  -
o  ابحنت 

o ابيتاسفاا سرسرا 

o ابهريرتررت 

o ابه ررفاتيتافاابحنرء 

o  ابافيرتاابيربرااحاال اابحنت 

o ا غفرااتابي ستحرت 

o سعررااصثرااتضفترا 

o تسررساتافيرتاتينهةرتاصنرعراا 

o غرزاتحهستل 

o ينهةرتاينزبراات اصرا 

o عمرسات 

o يتزعتناتهةرساهةزيا 

o اعالم 
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o ههنتبتةرر 

o اهصرالت 

o  سررثااتهسفر 

o يسافق 

 النوع -

o فهس 

o انمى 
 

 ما ىو مدى خبرتك فى قياسات القيمة العادلة -
 

منخفضة 
مرتفعة           لمغاية

 لمغاية
ا10ا9ا8ا7ا6ا5ا4ا3ا2ا1ا0

ا

 الشيادات التى تحمميا: -

o  فههتسا 

o يرةسهرس 

o  حهربتسرت 

o CPA 

o CMA 

o CIA 

o CFA 

o CFP 

o CEE 

o ..................ااسىا)حسةرءاابهثفرف(ا................................ 
 

اعففاسنتاتااحسه افىايةرلااالسهميرسا................... -


