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يهددددلبحث إلدددداحة ددددةحلصثاددددقحةئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  ح
ث م  يددقحمددمحث م ادد صحث مل اددنةح ث مه ددةجح   ددصحم ث هددقح
مصثقدددلحث لاددد إ ةح ل  دددقحةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقجح
ئلددةح لم مددمحث مه يددقحإطدد محراءددياحة ددصث ثةحث مصث  ددقح
 ر صيصه.ئبل  حئلةحذ د حيهدلبحث إلداحة دةحثارإد صح دذهح

ر صينيقحئلةحئي قحمدمحمصثقندةححث  بلققحممحابللحلصثاق
 ث لا إ ةحفةحم ص.ح

إ ادر صث حمرءلإد ةحح  رل يقح ذثحث هلبحق  حث إ لدا
ث مل اددإقحئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقحمددمحم ادد صح
مه دددددةحفدددددةحاددددد  حثإل دددددلثصثةحث مل ادددددنيقح ث لصثاددددد ةح
ث ادد إ قحذثةحث  ددلق ح دد حرلليددصح  دد حثإل ددلثصثةحث مه يددقح

ر    دددةح  صثدئددد ل حثإل دددلثصئلةح ث لصثاددد ةحث اددد إ قحث ردددةح
راءدددياحة دددصث ثةحث مصث  دددقجح ر صيدددصحمصثقدددلحث لاددد إ ةح
 ياً .مم حيهلبحث إلاحة ةحة صث حلصثادقحر صينيدقحئلدةح
ئي ددددددقحمددددددمحمصثقندددددددةحث لادددددد إ ة حفدددددددةحإ دددددد حمم ردددددددلح
ث مل اددددددإقح ث مصث  ددددددقحفددددددةحم ددددددص حمددددددمحاددددددبللحل  ددددددقح

 ر  صح(.ح3x1ثفرصثايقجحمعحثارالث حر مي حر صينة)
ً حثرفدددد دحث لصثادددد ةحث مل اددددنيقحمددددعحم  دددد  حث إلدددداح اصيدددد

ث  دلقحنعئد ل حة دلثصح إ إل لثصثةحة دةحث مل ادنيقحذثة
ث  ددددد ث  حث م  يدددددقجحليددددداحيدددددر حم    دددددقح اءددددد  حث اددددد  ثةح
ث اددد إ قحإددد  صحص  دددةجحمدددمحادددبللحةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  ح
ث م  يدقحث م  ص دقح لاد  ثةحث اد إ قحجإلاهد صح  دصحر ددلي ح
ثألاءدد  جحمددعحمصثئدد  حثإلف دد عحئددمحءني ددقحاءدد حث فرددص ح

  ثةحث ادد إ قجح منلددتحث ر ددليصحفددةحث  دد ث  حث م  يددقحئددمحادد
ادد إ قجح ث ردددةحراهدددصحفدددةحث ر صيدددصحث مددد  ةح لاددد قحث ل  يدددقح

 ألغصث حث م  ص ق.ح

ح

 ر  دددددصحث إلددددداحة دددددةحةرفددددد دحثإل دددددلثصثةحث مه يدددددقح
 ث لصثادد ةحث ادد إ قحذثةحث  ددلقحئلددةحئددل ح  دد لحة دد ث ح
إ ددددفقحئ مددددقحئلددددةحمصثقددددلحث لادددد إ ةجحإ ددددلحة ددددلثصح
ر صيدددصهجحإ الادددرمصثصحفدددةح لث حة دددصث ثةحمصث  دددقح ليدددل ح

 ل  ث  حث م  يقحث رةحانقحة دلثص  ح ث مصفدقحنهد ححإ   اإق
ر صيددددددصحمصث  رهدددددد جحةالحةذثحث رطدددددد حم ل مدددددد ةح ليددددددل ح
رددر صئلةحث  دد ث  حث م  يددقجح إ  ردد  ةحاددرر صحئلددةحر صيددصهجح
ففةح ذهحث ل  قحي دلحئليدمح محياءدصحثإللثص حإادص ص ح
ةئددددبل حمدددددصحمددددمحي رمدددددلجح  حيلرمددددصح محي رمدددددلجحئلدددددةح

ادددددإ ً ح ث مصفدددددقحنهددددد حر صيدددددصحث  ددددد ث  حث م  يدددددقحث  ددددد لص حم
مصث  رهدددد حإم ادددد لحث ر ددددليص.ح إ  ردددد  ةحلددددل احةئدددد ل ح

ثألمددددصحث ددددذنحي  ددددةح محة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقجح  دددد ح
مصثقددلحث لادد إ ةحاددي   حنددع صث حإ دد حث ر ددليبلةحفددةح
اءددقح نص ددد مجحمصث  دددقحلاددد إ ةحث  ميدددصحئلدددةحث  ددد ث  ح
ث م  يقحث م ل قح لل  لحئلةحر  يلحم   لحئمح لقح

   ث  ح ال   حممحث رلصيف ةحث    صيقحممح  ليقجح ذهحث
 مددددمح دددد حئلددددةحر صيددددصحمصثقددددلحث لادددد إ ةحمددددمح  ليددددقح

  اصن.

 ث لصثاقحث ر صينيق ررملحئلةحة م  ح    ةح ر  ج

غ  نيقحمصثقنةحث لا إ ةحفةحم صحإمرءلإ ةحث مل اإقح
ئمحةئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يق.حمم حرريلحث  ر  جح  د لح

راءياحة دصث ثةحئليحصحث   ث  حث م  يقحإلئ ل حة لثر  يصح
إلئد ل حة دلثصحر  يصحح  حرريلح   لث مصث  قجحفةحليمح

 حئليحر صيصحمصثقلحث لا إ ةث   ث  حث م  يقح
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The research aims to study the fina-

ncial restatements from accounting and 

professional perspective and the impact 

of the financial restatements on his jud-

gmentsfor audit procedures planning a-

nd the audit report.This research also 

aims to test this relationship through An 

Experimental study by using a sample 

of auditors in Egypt. 

 To achieve this objective, the rese-

archer reviewed the accounting requ-

irements for financial restatements from 

professional perspective in the light of 

previous Studies and The accounting S-

tandards, and analyzing the most im-

portant Professionalstandards and pre-

vious studies on the impact of financial 

restatements onaudit procedures plan-

ing, and the auditor's report as well. The 

research also aims to conduct An Ex-

perimental study on a sample of audi-

tors, in a sample of accounting Firms in 

Egypt. 

 The research concluded that the ac-

counting standards agree with the pre-

vious Studies related to financial restat-

ements. The Prior Years Errors are acc-

ounted forby reissuing the compared fi-

nancial statements of the previous yea-

rs to reveal the effect of correcting the 

error by considering the disclosure of 

the nature of that error and the amount 

amended in the financial statements 

of prior years that is disclosed in the 

financial statements of that year. 

 

 

 

 
 
 

 

The research concluded that the ac- 
 
 

counting standards agree with The 

Results of Previous studies that there is 

not an obligation on the  auditor, after 

his report is issued to continue in the 

performance of new audit procedures f-

or the financial statements previously i-

ssued and attached audit report, unless  

he di-scovered new information affect-

ing the financial statements, and thus 

affect the report, in which case he must 

notify the Management of the need to 

inform the current and potential users 

of  the financial statements issued in ad-

vance and is accompanied by the am-

ended report. 

 And thus a reissuance of the fin-

ancial statements, which means that the 

auditor will make some adjustments to 

the audit plan andprogram to the firm 

on the amended financial statements to 

obtain reasonable assurance about the 

creditability of these Financial stateme-

ntsthat they are free from material Mis-

statements, and then to the auditor's 

report.. 

The results of the experimental stu-

dy confirm that auditors in Egyptare fa-
miliar with the majority of accounting 

requirements for financial restatements. 

The results also support the existence of 

the impact of the financial restatements 

to plan audit procedures, while not in 

favor of the existence of the impact of 

the financial restatements to the audi-

tor's report. 
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 المقـدمة:

 لادددةحم اددد لحةئددد ل حة دددلثصث   ث  حث م  يدددقح 

Financial  Restatementsنع رمدددددددد  حمنيددددددددصحمددددددددمح
   دددلحث م امددد ةحث مه يدددقح مصثقندددةحث لاددد إ ةحئلدددةح

طمصحثئرصثفً ح صيلً حإ محةئلثلح ئص حيحمث ا ث جحأل 
ث   ث  حث م  يقحث ا نقحة لثص  ح مصث  ره ح د حيدر ح ف دً ح

ث مل انيقحث م ن  قحقن اًلئ مً حمدمح  ليدقجح  مححئ لمإ ل
مصثقددلحث لادد إ ةحقددلحفطددصحفددةحئمليددقحث مصث  ددقحمددمح

صحث مصث  ددقحئ ددلحماددر نحمدد اف حاءدد حمليدداحر ييمدد
مددمح  ليددقح اددصنحح1ث    يددقحث مه يددقحث   فيددقحم ئددل حنذ دد

(Blankley et al. 2012a2014)جح إ  رد  ةحيرد  صح
  ف دً حةلصث ح  ل لحث م    ح   ل حث مصث  قحالإً .ح

 دددددذ  حة رمدددددةحث م امددددد ةحث مه يدددددقحنر ادددددي حماددددد   يقح
 يددق.حمصثقددلحث لادد إ ةحر دد هحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م 

 رم  ح ثالً حممحابللحر لي حثالصطد لثةح نلثح ذثحثإل
حقي مدددمث ردددةحي دددلح محيرإ هددد حمصثقدددلحث لاددد إ ةحئ دددلح

ث  ددددد ث  حث م  يدددددقحث م ل دددددقجح ذ ددددد حفدددددةححهإمصث  دددددقح دددددذ
اددددف  حث   ددددقح مل   ددددقح صفددددعحماددددر نحثأللث حث مه ددددةح ثد

 AICPA2012,AU-C)ئلددةحث م ل مدد ةحث م  يددقح

560,ISA560).        لصثاقحح لللة(Eilifsen and 

Messier,2000)صنددددددعحلدددددد الةحراددددددرلئةحث  يددددددد  حح 
ث م  يددددددددددددقحث ادددددددددددد نقحة ددددددددددددلثص   حنر ددددددددددددليصحث  دددددددددددد ث  ح

ث ر دد صيصحةئددلثلححئ ددلثألاءدد  حث رددةحقددلحرلددلاحثأل  ةج
                                                           

ئٌٝ في ٘زا اٌظذد  (Loba&Zhao,2013)خٍظذ دساعخ  2-

ػاللخ ػىغيخ عٛ٘شيخ ثيٓ ِغٙٛد ِشالت اٌؾغبثبد أصٕبء  ٚعٛد

ػٍّيخ اٌّشاعؼخ ٚئِىبٔيخ ؽذٚس ئػبدح ئطذاسٌٍمٛائُ اٌّبٌيخ 

 ٘زِٖغ  (Blankley et al., 2014) دساعخ ٚاخزٍفذ ،الؽمب  

 أِشيىب,فٝ  ,ِشالت اٌؾغبثبد أْ أٔٗ ثبٌشغُ ِٓ خ  إٌزيغخ ِٛػؾ

ٚيزأخش  لذ يجزي اٌّضيذ ِٓ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ إلٔٙبء أػّبي اٌّشاعؼخ

ْ ٘زا اٌغٙذ اٌضائذ لذ يىْٛ ثال ئال أ ؽيٕئز فٝ رغٍيُ رمشيشٖ،

اٌزٜ يؼًّ ِشالت  ػغؾ اٌٛلذعذٜٚ, خبطخ  فٝ ظً 

شيش فٝ راد اٌٛلذ، اٌؾغبثبد ثظذدٖ ثٙذف عشػخ ٔشش اٌزم

ٌٚزٌه يزُ االعزٕبد ئٌٝ أدٌخ غيش طبدلخ، فؼال  ػٓ عٛء رفغيش 

ٚػٍيٗ رظً ٕ٘بن رؾشيفبد عٛ٘شيخ غيش  األدٌخ اٌّزبؽخ،

    ِىزشفخ، ٚيؾذس ئػبدح اإلطذاس فٝ اٌّغزمجً.

رءنيددقحث مإدد لن حث مل اددنيقحث مر دد صبحم ددص ححث م  يددق.
 ث    يدددقجحثألاءددد  حث ردددةحفطدددصحإطدددمصحاددد ء .حئليهددد ح

ح.ث رطدددددد فه حليددددددقحفددددددةحم  هدددددد ح   يمددددددصحث صق إددددددقحث لثا
 ث     ددقجحثألاءدد  حث رددةح دد حيددرمممحمصثقددلحث لادد إ ةح
مدددمحمطددددفه حئ ددددلحة دددلثصحر صيددددصهح ث صثإ ددددقجحثألاءدددد  ح
ث    صيقحث رةحير حث رط فه حالل ً حإ دلحة دلثصحث  د ث  ح

ثار صحث دص نح دلنحم يدصححئبل  حئلةحذ   حف لث م  يق.ح
 Plumlee and Yohn)ث لصثادد ةحث ادد إ قحمددمح

2010; Firth et al., 2011; Chen and et 

al,2014)ذثةحث  لقحئليح محةئ ل حة لثصحث   ث  حح
ث رطددددد بححردددددر حفددددديحم اددددد حث لددددد الةحإادددددنلث م  يدددددقح

(ح  حغيددددصحFraud)غددد ححمر مدددل رلصيفددد ةح   صيدددقح
(حفددديح دددذهحث  ددد ث  حث م  يدددقحإ دددلحErrorل ح)اءددد حمر مددد

  طص  .ح

ة دد ث حمه ددةحإ ددفقحئ مددقححئددل ح  دد ل إدد  صغ حمددمح
ئلدددددددةحمصثقدددددددلحث لاددددددد إ ةجحإ دددددددلحة دددددددلثصحر صيدددددددصهجح
إ الاددرمصثصحفددةح لث حة ددصث ثةحمصث  ددقح ليددل حإ   اددإقح
 ل ددد ث  حث م  يدددقحث اددد نقحة دددلثص  ح ث مصفدددقحنهددد حر صيدددصح

  ددمحي ددلح محيءلددلحمددمحثإللثص حر ددليصححةالجحمصث  رهدد 
نعئددلثلحر صيدددصح ليدددلحث  دد ث  حث م  يدددقح مصف  رهدد جح ي ددد  ح

رد ثفصةحم ل مد ةجحء  مد حئلةحث   ث  حث م  يدقحث م ل دقح
إ دددلحة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقح ر صيدددصحمصث  رهددد جحردددر صح

 ,ISA)حئلةحر صيصحمصثقلحث لا إ ةحث ا نقحة لثصه

560;AICPA2012,AU-C560)
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حححححح
ح ن ددد  ًثحئلدددةحمددد حادددنقحي إةدددةحئلدددةحثإللثص حنلثيدددقًح

ث م  يقحث ا نقحة لثص  جح  حيد رةحث  ي  حنر ليصحث   ث  ح
ل صحمصثقدددلحث لاددد إ ةح مصث  دددقح دددذهحث  ددد ث  حث م  يدددقح

ر ليصحاءقححم محيرءللحثألمص ئليم حا بحث م ل ق.ح
 نص دد مجحث مصث  ددقح لرل ددقحمددمحمددلنح ددلدحر  يددلثةح

ث   ث  حث م  يقحث اد نقححRevisingثإللثص حإط محر  ي ح
ة ددلثص  ح ث رددةحرطدد نه حرلدد حث رلصيفدد ةح ر يددي حمددلنح
ث  م اددددددده حفدددددددةحث  ددددددد ث  حث م  يدددددددقحث م ل دددددددقحإ  ءصي دددددددقح
ث م  اددددإقجحمارصطددددلًثحفددددةحذ دددد حإ  م دددد ييصحث مل اددددنيقح
ذثةحث  ددددلق.ح فددددةح ددددذثحث  ددددللح   نددددةحث ف ددددص حصقدددد ح

ح(IAS No.8)(حمددمحم يدد صحث مل اددإقحث ددل  ةح24)
 ث ادددد  ثةحث ادددد إ قحإدددد  صحص  ددددةحم    ددددقح اءدددد  

Retrospectivelyممددددد ح ددددد حمددددد محة دددددصث حر دددددلي ح
ث اءدد حيددر حفددةح فدد حث فرددص حث رددةحلددلاحفيهدد حث اءدد .ح
  محةذثحر ذصحقي  حثأل صحث مرصث  ح لاء حئمحث فرصثةح
ث ادد إ قحئلدديحنلثيددقح قددصلحفرددص حيممددمحث رءنيددقحئليهدد ح
إ  صحص  ةجحي لحئليحةلثص حث م طد  حث  يد  حنر دلي ح

ح. Prospectively اء حم ذح لاقحث رط فمح الل  ًحث 
 م حإط محر صيصحمصثقلحث لا إ ةحفةحل  دقحةئد ل ح
ثإل لثصجحففةحا  حم حي صحة يدمحمصثقدلحث لاد إ ةح
مددمح ل ددقحثإل إدد ةحث رددةحي م هدد حمددمحاددبللحة ددصث ثةح

ر صيدددصهح حهث مصث  دددقحي دددلصحلممدددمحث مه دددةحئ دددلحةئدددلثل
يرادممحح حئلدةح مقث   ث  حث م  يدقحث م ل دحإط محث  ليل

-Emphasis of Matter Paragrف دص ح فدةحث رإد ه

aphصحفيهدد حة ددةحث ملل اددقحئلددةحث  دد ث  حث م  يددقجح يطددح
ث رةحرنيمحإ  رف ديصحادنلحر دليصحث  د ث  حث م  يدقحث ردةح
اددنقحة ددلثص  جحمددعحثإلطدد ص حة ددةحر صيددصهحث مصفددقحنرلدد ح
ث   ث  حث م  يقجئلةح الحيرصخح ذثحث ر صيصحنر صيخحاد نقح

ح ر صيخحثئرم لح
ح

  (.;ISA 560; John stone  دقث   ث  حث م  يقحث م ل

Arens et al.,2012;)حet al.,2014;ئلدددةجح(ح
ح)ح4212ج آاص مح

 ادددددد يً ح لدددددد حثإلصر دددددد  حإماددددددر نح دددددد ل حئمليددددددقح
ث مصث  قحممح هقجح  لر  يدلحئلدةحرءنيدقحثإل دلثصثةح

 ,ISA, 560 ;AICPA 2012)ث مه يقحذثةحث  لقح

AUC 560)مددمح هددقح اددصنجحفع ددمحمددمحث اددص صنحح
 محيلددصمحمصثقددلحث لادد إ ةحئلددةحثالاددر  إقح ل  ددقح

  دد حح4ثالاددر  إقر  دديحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددق.ح ح
ر دددددليصحاءدددددقح نص ددددد مجحث مصث  دددددقح ث ر صيدددددصحةذثح ددددد  ح

فددددعذثحم  ددددةح ددددذهحثالاددددر  إقحمريددددل ح   ليميددددً ححثألمددددص.
فدددةحح مه يدددً حفهدددصحيدددلصمه ح ي فدددذ  حمصثقنددد حث لاددد إ ة

م ص؟ح ذثحمد حاد بحي يدلحئليدمح دذثحث إلداح اصيدً ح
ح ر صينيً .

 مشكلة البحث: 
رر دددددد  لحمطددددددملقحث إلدددددداحميفيددددددقحثإل  إددددددقح اصيددددددً جح
 ر صينيً حئلةح صن قحرا رالةحص يادق حث راد رلحثأل ل ح
مدد  ةحمرءلإدد ةحث مل اددإقحئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  ح
ث م  يددددق؟ح ث رادددد رلحث  دددد  ة حمدددد حمددددلنح طددددمصح لددددل لح

 يقحمصثقددلحث لادد إ ةحئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حمادد  ح
ث م  يقجح ف ً ح م  ييصحث مصث  قحذثةحث  لق؟ح ث را رلح
ث    ددددا ح ددددصحيرصرددددلحئلددددةح فدددد  حمصثقددددلحث لادددد إ ةح
إمادد   يرقحث مه يددقحإطدد محةئدد ل حثإل ددلثصر ليصحاءددقح
 نص  مجحث مصث  دقحمدمح هدقجح ر دليصحر صيدصهحمدمح هدقح

 دددةحإ ددد حث لصثاددد ةحةذثحم   اددصن؟ح ث راددد رلحث صثإدددع 
ث اددد إ قحقدددلحال دددةحة دددةح محإلئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  ح
ث م  يددقحردد  يصئلةحراءددياح ر فيددذحة ددصث ثةحث مصث  ددقجح

                                                           
لذ يشفغ أداء  أْ ِشالت اٌؾغبثبدئٌٝ  يٕجغٝ اإلشبسح ٕ٘ب  2-

اٌخبص ثّشاعؼخ لٛائُ ِبٌيخ عجك ئطذاس٘ب، ألٔٗ وضيشا   اٌزىٍيف

ِب يٛاعٗ دػبٜٚ لؼبئيخ ػذٖ، ئْ ٌُ يىٓ رغييشٖ ثّشالت آخش, 

خبطخ  ػٕذ ئفظبػ اإلداسح ػٓ ئػبدح ئطذاس اٌمٛائُ اٌّبٌيخ ٚاٌزٝ 

 ;Stanley and Dezoort,2007)ثٙب رؾشيفبد عٛ٘شيخ 

Nolte,2014) . 
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 مدددذ  حئلدددةحةئدددلثلحث ر صيصفهدددصحي  دددلحل يدددصحر صيندددةح
ح  ئلةحذ  حفةحم ص؟ح

ةئد ل حل  دقح ثارإ صح  صحم ث هقحمصثقدلحث لاد إ ةح 
يدددقحإطددد محة ددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقجحئلددةح لم مدددمحث مه 

راءددياحة ددصث ثةحث مصث  ددقح ر صيددصه.ئبل  حئلددةحذ دد ح
يهدددلبحث إلددداحة دددةحثارإددد صح دددذهحث  بلقدددقحمدددمحادددبللح
لصثادقحر صينيدقحئلدةحئي ددقحمدمحمصثقندةحث لاد إ ةحفددةح

حم ص.ح
    هداف البحث:أ

حث   ث  ح حة لثص حةئ ل  حلصثاق حة ة حث إلا يهلب
ث م  يقحممحث م ا صحث مل انةح ث مه ةجح ثارإ صح  صح

ةئ ل حة لثصحث   ث  حل  قحم ث هقحمصثقلحث لا إ ةح 
ث م  يقجحئلةح لم ممحث مه يقحإط محراءياحة صث ثةح
ث مصث  قح ر صيصه.ئبل  حئلةحذ  حيهلبحث إلاحة ةح
حئلةح حر صينيق حلصثاق حممحابلل حث  بلقق ح ذه ثارإ ص

 ئي قحممحمصثقنةحث لا إ ةحفةحم ص.ح

 أهمية ودوافع البحث:
مدمح  دمحياديصحفدةح فد حةر د هحر إعح  ميدقحث إلداح

ث إلددد احث ردددةحرصمددد حئلدددةحث إلددداحفدددةحادددنصح آ يددد ةح
ح ممرددددددلثإلصر دددددد  حن دددددد ل حث مصث  ددددددقح ثأللث حث مه ددددددةح

ث مل اإقح ث مصث  قح ذ د حمدمحادبللحثادرابلمح  د ح
مرءلإدددد ةح فدددد  حمصثقددددلحث لادددد إ ةحإمادددد   يرمحر دددد هح
ةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقجح مددد حي دددلحنذ دددمحمدددمح

ا  ددقحفيمدد حح لحم ث هرددمح هددذهحث ل  ددق هدد لحمه يددقحئ دد
ءني دددددقح مدددددلنح ر قيدددددةح رلليدددددلحح ير لدددددقحإددددد  راءيا

مدددقح ل دددقحثإل إددد ةجح قح مبليدددة دددصث ثةحث مصث  دددقجح مف 
مصثقدلحث لاد إ ةححر صيص مذ  حطمصح ملر نح مي  لح

.حممدد حياددرملح ددذثحث إلدداح  ميرددمحمددمح  ددمحي دد ق ح  دد ح
  لددلاحثإل ددلثصثةحث مه يددقح ث لصثادد ةحث ادد إ قحذثةح
ث  ددددلقحنردددد  يصحةئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقحئلددددةح
راءدددددددددياحة دددددددددصث ثةحث مصث  دددددددددقجح ر صيدددددددددصحمصثقددددددددددلح

فدددةح دددذثحث م ددد لحفدددةححيددد ًحر صينحث لاددد إ ةجح يددد فصل يبلًح
 صحذ د حماد  مقحني قحث مم صاقحث مه يقحث م صيق.ح يم
 Expectationةي  نيددقحفددةحراددييقحف دد  حر ق دد ةح

Gapث مصث  ددددددقحمددددددمحث   ليددددددقحث  اصيددددددقح ث ر صينيددددددقحح
  ث مه يقحم ً .ححح

 حممح   حل ثفعح ذثحث إلاحث رل قحممحملنحة م  ح       
مصثقلحث لا إ ةحفةحم صحإمرءلإ ةحث مل ادإقحئدمح

لح  د حح ةئ ل حة دلثصحث  د ث  حث م  يدق.ح اد حة دةحذ د 
 دددلص حإددد  إل احثأل  ليميدددقحإم دددصحث ردددةحرر ددد  لحمدددلنح

إماددددددد   يرمحئدددددددمحةئددددددد ل حاددددددد إ ةح فددددددد  حمصثقدددددددلحث ل
ثإل ددددددلثصجح ردددددد  يصحذ دددددد حئلددددددةحراءددددددياحة ددددددصث ثةح
ث مصث  دددقجح مدددمح ددد حئلدددةحر صيدددصه.ح  ايدددصًثحفمدددمحل ثفدددعح
ث إلدددداحث ل  ددددقحة ددددةحراددددييقحث ف دددد  حندددديمحث م دددد ييصح

م ددصحث مه يددقح ثأللث حث مه ددةح مصثقددلحث لادد إ ةحفددةح
ئ دددلحم ث هردددمح ل  دددقحةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقجح
 ذ د حمددمحادبللحث رصميدد حئلدةحمرءلإدد ةح فد  حمصثقددلح

 AICPA)ث لا إ ةحإم  ييصحث مصث  قحذثةحث  دلقح

2012,AU 560 ; ISA560) ح-جح ث رددةحردد  م
ةي  إدددً حئلدددةحالادددلقح لم مدددمحح-ا  دددقحةذثحث رددد  حنهددد 

نددلث حث مه يددقحث ا  ددقحنراءددياحة ددصث ثةحث مصث  دد قح ثد
ث ص نحث ف ةحإد  ر صيصجح ذ د حفدةحمل   دقح صفدعحمادر نح
اددم قحث مه ددقح ث لفدد  حئلددةجح لئدد جح  ددقحماددرالمةح

حث   ث  حث م  يقحفةحالمقحث مصث  ق.ح
 منهج البحث:

لردةحيممددمحر دد  لحمطددملقحث إلدداحإ اددل لحئلمددةح
م ء ددةحإمدد حيمفددصحرل يددقح  لثفددمحمددمح هددقجح ثإل ردد ث ح

حاددير حثاددر صث ث نلثيددقحإلددل لهحمددمح هددقح اددصنجحففددةح
مرءلإد ةحث مل اددإقحئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقح
مددمحم ادد صحمه ددةحفددةحادد  حثإل ددلثصثةحث مل اددنيقح

  دددددد ححرلليددددددص دددددد حح  ث لصثادددددد ةحث ادددددد إ قحذثةحث  ددددددلق
ثإل ددلثصثةحث مه يددقح ث لصثادد ةحث ادد إ قحث رددةحر    ددةح
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ةئدد ل حثإل ددلثصئلةحراءددياحة ددصث ثةحث مصث  ددقجحح  ددص
ادددددر إ  حلحث لاددددد إ ةح يادددددً ح ذ ددددد حال ر صيدددددصحمصثقددددد

حارإدد صفددص  حث إلدداح  ددي غره حفددةح دد ص حق نلددقح بل
ر حة صث حلصثاقحر صينيقحيح ث ر صينةحفةحم ص.ح  ايصثًح

فدةحإ د حمم ردلحح ئلةحئي دقحمدمحمصثقندةحث لاد إ ة
مددددمحاددددبللحل  ددددقحح ث مل اددددإقح ث مصث  ددددقحفددددةحم ددددص

 (.ححx1ح3ثفرصثايقجحمعحثارالث حر مي حر صينة)

حفروض البحث: 
 ث فص  حثآلريق حثارإ صي   ح ذثحث إلاحئلةح

يلد حغ  نيددقحمصثقنددةحث لادد إ ةح (:1الفـرض اوو  ف 
فةحم صحإمرءلإ ةحث مل اإقحئمحةئ ل حة دلثصح

حث   ث  حث م  يق.
يددر صحةئدد ل حث ددلثصحث  دد ث  ح(: 2الفــرض النــفن ف   

 .ث م  يقحئليحراءياحة صث ثةحث مصث  ق
ــثف    يددر صحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  ح(: 3الفــرض النفل

 .ث م  يقحئليحر صيصحمصثقلحث لا إ ة
 حدود البحث:

ياصجحئمح ء دحث إلاحلصثاقح  صحةئد ل حة دلثصح
ث   ث  حث م  يقحئلةحراءياحة صث ثةحث مصث  قح ر صيصح

  ددد لحمصثقدددلحلاددد إ ةحمصثقدددلحث لاددد إ ةحفدددةحل  دددقح
ث لاددد إ ةحإدددد لث حآادددصجحةذحيفردددص حثاددددرمصثصحمصثقدددلح

المدددقحث مصث  دددقح  ميلدددمحث لددد  ةحئ دددلحث  يددد  حإمصث  دددقح
 مددددذ  حياددددصجحئددددمح ءدددد دح.حث  دددد ث  حث م  يددددقحث م ل ددددق

ث إلاحلصثاقح فد حث  بلقد ةحملدصحث لصثادقحفدةحل  دقح
ث مصث  دددقحث اددد  يقحغيدددصحث  صقيدددقح ثارإددد صحث م ل مددد ةح
ث م  يددددددددددقحث مادددددددددددر نليقجح فلددددددددددمحث  ددددددددددد ث  حث م  يدددددددددددقح

.ح  ايددصًثحفددعمحق نليددقحح Limited Reviewث مصلليددق
ث  رددد  جحث ردددةحاي دددصحة يهددد حث إ لددداح لر مدددي حادددر  مح

 مطص ءقحإ ي لحث لصثاقحث ر صينيق.

ح

 :خطة البحث
حيطرمصحث إلاحئلةح صن قحمإ لاحئلةحث  ل حثآلرة 

ث مل ادددددإقحئدددددمحةئددددد ل حة دددددلثصحح-المبحـــــث اوو :
 ث   ث  حث م  يقحممحم ا صحمه ة.

 حة دلثصحث  د ث  حث م  يدقح  دصحةئد لح-المبحث النـفن :
ئلددةحراءددياحة ددصث ثةحث مصث  ددقح ر صيددصحمصثقددلح

 ث لا إ ة.

حث لصثاقحث ر صينيق.ح-المبحث النفلث:
 ردددد  جحث إلدددداح ثإل  إددددقحئلددددةحح-المبحــــث الرابــــع:

حرا رالرمح ث ر  ي ةح م  الةحث إلاحث م رصلق.
 المبحث اوو 

المحفسبة عن إعفدة إصدار القوائم المفليـة مـن 
 مهن منظور 

رارهلبحث لصثاقحفةح ذثحث مإلاحث  قد بحئلدةحمد ح
اددددر صةحئليددددمحثإل ددددلثصثةحث مل اددددنيقحذثةحث  ددددلقحث

نعئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقجح مددددذ  حرلليددددصح  دددد ح
ث لصثاددد ةحث اددد إ قحث ردددةحر    دددةحمرءلإددد ةحث مل ادددإقح
ئمحةئ ل حثإل لثصح ياً .ح  ايدصًثحر ادي حلال دقح دذهح

مه يددً ح ثطددر  دحث فددص حث مرءلإدد ةح مصثقددلحث لادد إ ةح
حثأل لح لإلا.ح ذ  حملمحئلةحث  ل حثآلرة 

تحليل اإلصدارات المحفسبية ذات الصلة  -1/1
 بإعفدة إصدار القوائم المفلية:

مـــن منظـــور اإلصـــدارات المحفســـبية الدوليـــة ذات 
جحف دددلحلادددةحم اددد لحث مل ادددإقحئدددمح اءددد  حالصـــلة

 ثدئدد ل ححPrior Period Errorsث ادد  ثةحث ادد إ قح
حFinancial Restatementsة لثصحث   ث  حث م  يقح

نع رمددد  حمنيدددصحمدددمح   دددلحم لددد حم ددد ييصحث مل ادددإقح
ح(IAS No.8) ث ذنح  لصحث م يد صححIASBث ل  يقح

 ث م  دددددد ميحإ  اي ادددددد ةحث مل اددددددنيقح ث رةيددددددصثةحفددددددةح
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.ح34222ث ر دددددددليصثةحث مل ادددددددنيقح ثألاءددددددد  يح اددددددد قح
صحئلددددةح مح(حمددددمح ددددذثحث م يدددد 2   ددددةحث ف ددددص حصقدددد ح)

ةئدددددددددد ل حة ددددددددددلثصحث  دددددددددد ث  حث م  يددددددددددقحإدددددددددد  صحص  ددددددددددةح
Retroactively Restatementدددةيحر دددلي حح 

 ل يددد  ح ثالئردددصثبح ثإلف ددد عجحئدددمحئ   دددصحث  ددد ث  ح
ث م  يدددقجحممددد ح ددد ح محاءددد حث فردددص حث اددد إ قح ددد حيلدددلاح
مءل ددددً ي.ح ي  ددددلحفددددةح ددددذثحث طدددد محإ اءدددد  حث فرددددصثةح

 حجح  Omission fromث اد إ قيح اءد  حث لدذبحمدم
جحث  د ث  حMisstatements in اء  حث رلصيف ةحفيح

ث م  يقحئمحفرص حمل انيقحاد إ قح  ح   دصحث   ر دقحئدمح
ثادددددرالث ححMisuse ofثإلافدددد دحفدددديجح  حةاددددد   ح

م ل مدد ةحيممددمحثالئرمدد لحئليهدد جح مدد محمددمحث مر قددعح
 محيمدددد محقددددلحردددد ح اددددذ  حفدددديحث لاددددإ محئ ددددلحةئددددلثلح

 رلصي حفددةح ئددص حرلدد حث  دد ث  حث م  يددقي.ح ي  ددلحإدد 
 ددددذثحث ر صيدددد  حثألاءدددد  حث لادددد نيقجح  ثألاءدددد  حفدددديح
رءنيددقحث مإدد لن حث مل اددنيقح  حر   ددصحل دد  قحم ي ددقح

2جح  ث ة 
Fraud ح.ح

(حمدددمح دددذثحث م يددد صح24ررءلدددلحث ف دددص حصقددد ح)حممددد 
ر دددلي حثألاءددد  حث    صيدددقح لاددد  ثةحث اددد إ قحإددد  صح

م  دددةح اءددد  حث اددد  ثةحث اددد إ قح دددد ححص  دددةحممددد ح ددد 
مءل ددددً جح ذ دددد حئددددمحءصيددددقحة ددددصث حث رادددد ي ةحرلددددلاح

ث بل مدددقح ر دددلي حثألاءددد  حفدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحئدددمح
ا  ثةحا إ قجح ث رةحراهدصحفدةحث ر صيدصحث مد  ةح لاد قح

حث ل  يقجحألغصث حث م  ص قجحمعحة صث 
حث را ي ةحث بل مقح ؤلص ل حثإلفرر ليقح ؤل  ل

                                                           
، ٚرُ رؼذيٍٗ فٝ عٕزٝ 8791ػبَ  رُ ئطذاس ٘زا اٌّؼيبس فٝ 3- 

 . 3002ثذايخ ػبَ  ز، ٚطبس ِفؼال  3001ِٕ، 8771

٘ٛ رظشف أٚ فؼً ِزؼّذ ثٛاعطخ فشد أٚ  Fraudاٌغش  4 - 

أوضش ِٓ أفشاد اإلداسح، أٚ اٌّغئٌٛيٓ ػٓ اٌؾٛوّخ، أٚ اٌّٛظفيٓ. 

ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِيضح غيش ِغزؾمخ  Deceivingٚيشًّ اٌخذاع 

فٙٛ رؾشيف غيش ِزؼّذ فٝ  Errorٚ غيش لبٔٛٔيخ. أِب اٌخطأ 

 أٚ ئفظبػ ِؼيٓ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ ٚيشًّ رٌه ؽزف ِجٍغ

 (. (ISA No.240ِؼيٓ

 ثإل ر ثمددد ةح ل ددد دحث مل يدددقجحةذثحمددد محث اءددد حلدددلاح
 قددصلحفرددص حادد إ قح لفرددصثةحث رددةحرراددم ه حث  دد ث  حقنددصح

حث م  يقحث م  ص ق.حح
 ر  دددلحل  رددد محالحيممدددمحفيهمددد حر دددلي ح اءددد  ح
ث فرصثةحث ا إ قحإ  صحص  ةح  م  حئل حةمم  يقحرلليلح
  دددصحر دددلي حث اءددد حئلدددةحث م ل مددد ةحث م  ص دددقح فردددص ح
ا إ قجح ئل حةمم  يدقحرلليدلحثأل دصحث رصث مدةح ر دلي ح

نلثيدددقحث فردددص حث ل  يدددقحئلدددةح ميدددعحث فردددصثةحث اءددد حفدددةح
(حمدددمح دددذثحث م يددد صح22ث اددد إ ق.ح رددد محث ف دددص حصقددد ح)

ئلددةح  ددمحفددةحل  ددقحر ددذصحرلليددلح  ددصحر ددلي حث اءدد ح
 فردص حادد إ قحفع دمحي ددلحة دصث حث رادد ي ةحث بل مدقح ل ددي ح
ث لفرصيدددقح ؤل ددد لح ثإل ر ثمددد ةحفدددةحنلثيدددقح قدددصلحفردددص ح

صحص  دةجح صنمد حا إ قحيممدمحفيهد حةئد ل حثإل دلثصحإد  
ر دد مح دددذهحث فردددص ح دددةحث فرددص حث ل  يدددق.ح ئلدددةحث    دددلح

(ح  ددددمحةذثح دددد حيددددر ح22ثآلاددددصجح  اددددلةحث ف ددددص حصقدددد ح)
رلليلحثأل صحث رصث مةح ر لي حث اء حفةحنلثيقحث فردص ح
ث ل  يددددقحفع ددددمحي ددددلحر ددددلي حث اءدددد حإدددد  صحماددددر نلةح

Prospectivelyممح قصلحر صيخحيمممحفيمحث رءنيقحح
ثإلطدد ص ح يادً حة ددةح محئمليدقحر ددلي حئمليدً .ح ر دلصح

 اء  حث ا  ثةحث ا إ قحرارل حئدمحئمليدقحث رةييدصثةح
فدددةحث ر دددليصثةحث مل ادددنيقجح ث ردددةحررادددممح نحرةييدددصح
فددددةحر ددددليصثةحاددددنقح ادددد ه ح ري ددددقح لل دددد لحئلددددةح
م ل م ةح ليل جحف لةحانيصحث م  لحالحر رنصحثألصند عح
  حث ااددددد  صحث   طددددد قحئدددددمح لدددددلثاحملرملدددددقحإم  إدددددقح

ح(.ح28لي ح ؤلاء  ح)ث ف ص حصق حر 
 فيمدددد حير لددددقحإمرءلإدددد ةحثإلف دددد عحئددددمح اءدددد  ح

(حادص ص ح29ث فرصثةحث ا إ قجحف لح   ندةحث ف دص حصقد ح)
ثإلف دددد عحئددددمحءني ددددقحاءدددد حث فرددددص حث ادددد إ قجح قيمددددقح
ر دددلي حث اءددد ح  دددصحئ  دددصحفدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحقدددلح
ردددد  صحإ  اءدددد جح ذ دددد حئددددمحث فرددددص حث ل  يددددقح مددددصحفرددددص ح

ادده حادد إ قجح مددذ  حقيمددقحر ددلي حث اءدد ح   دديلحث 
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 Basic earnings perح2مدمحثألصندد عحثألا ادديقح

shareح6 ثألصند عحث مافادقحDiluted earnings 

per shareح ا حة ةحذ  حثإلف  عحئمحث اص بح.
 ثألاددددإ لحث رددددةحرصرددددلحئليهدددد حر ددددذصحر ددددلي حآ دددد صح
 اءدددد  حث ادددد  ثةحث ادددد إ قحإدددد  صحص  ددددةجحمددددعحرلليددددلح

ح.حه حر لي ح ذثحث اء نث ر صيخح ث ءصي قحث رةحاير ح

 جحف لوأمف بشأن اإلصدارات المحفسبية اومريكية
حFASBم دد ييصحث مل اددإقحثألمصيميددقح   ددلصحم لدد 
 ث م  دد محإدد  رةيصثةحح4222 ادد قحح122ث م يدد صحصقدد ح

ث مل انيقح ر لي حثألاء  .حف لحث ر ح ذثحثإل لثصح
نر صي حةئ ل حثإل لثصجحممد حر د  لحمرءلإد ةحث  يد  ح

 إ قجح  ايصًثحمرءلإ ةحئرصثبحإ اء  حث ا  ثةحث ا ثال
حثإلف  عحئ ه .ح

 SFAS) ن ادص حرلليليدقحم  ص دقح هدذثحثإل دلثصح

No.154)مدددعح ايدددصهحث دددل  ةح)ح(IAS No.8فدددةحح
طدد محمرءلإدد ةحث مل اددإقحئددمحةئدد ل حثإل ددلثصجحفع ددمح
يرفدددددقحمدددددعح ايدددددصهحث دددددل  ةحمدددددمحليددددداحمفهددددد  حةئددددد ل ح

ر  دي حث  دد ث  حيح ي  دلحإدمحح Restatementثإل دلثص
                                                           

  -
5
ٔظيت اٌغُٙ ِٓ األسثبػ األعبعيخ ) اٌشثؾيخ األعبعيخ  

ٔظيت ؽٍّخ االعُٙ  ٘ٛ Basic earnings per shareٌٍغُٙ( 

طبفٝ أسثبػ أٚ خغبئش اٌفزشح ِمغِٛب  ػٍٝ اٌّزٛعؾ  اٌؼبديخ ِٓ

 IAS)اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبديخ اٌّزذاٌٚخ خالي اٌفزشح

no.33) . 

ٔظيت اٌغُٙ ِٓ األسثبػ اٌّخفؼخ ) اٌشثؾيخ اٌّخفؼخ   6 - 

ٔظيت ؽٍّخ ٘ٛ  Diluted earnings per shareٌٍغُٙ( 

طبفٝ أسثبػ أٚ خغبئش اٌفزشح ِمغِٛب  ػٍٝ  االعُٙ اٌؼبديخ ِٓ

 اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبديخ اٌّزذاٌٚخ خالي اٌفزشح

ثبإلػبفخ ئٌٝ أٜ أٚساق ِبٌيخ لبثٍخ ٌٍزؾٛيً ئٌٝ أعُٙ ػبديخ ) ئرا 

وبْ اٌزؾٛيً عٛف يإدٜ ئٌٝ رخفيغ سثؾيخ اٌغُٙ(. ؽيش يزُ 

ثاػبفخ ِجٍغ  رؼذيً طبفٝ سثؼ اٌفزشح اٌّزبػ ٌألعُٙ اٌؼبديخ

اٌزٛصيؼبد ثؼذ اٌؼشيجخ )اٌّغزؾمخ ٌألعُٙ اٌّّزبصح اٌمبثٍخ 

ً ألعُٙ ػبديخ( ٚوزٌه ئػبفخ اٌفٛائذ اٌزٝ رُ ؽغبثٙب يٌٍزؾٛ

خالي اٌفزشح ثبٌٕغجخ ٌٍذيْٛ اٌمبثٍخ ٌٍزؾٛيً ألعُٙ ػبديخ. وّب 

يؼذي اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌؼذد األعُٙ اٌؼبديخ اٌمبئّخ 

Outstanding Common Stocks  ثاػبفخ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ

ثافزشاع  ،ٚاٌزٝ عزىْٛ لبئّخ ،ٌؼذد األعُٙ اٌؼبديخ اإلػبفيخ

رؾٛيً وبفخ األعُٙ اٌؼبديخ اٌّؾزٍّخ اٌخبفؼخ ئٌٝ أعُٙ ػبديخ 

(ISA no.33)  . 

 نقحة دددددلثص  حإلاهددددد صحآ ددددد صحر دددددلي حث م  يدددددقحث اددددد
ثألاءد  حث ادد إ قحفدةحرلدد حث  د ث  ي.ح ي  ددلحإ ألاءدد  ح
فدةح دذثحث ر صيد  حثألاءد  حث لاد نيقجح ثألاءد  حفدةح
رءنيددقحث مإدد لن حث مل اددنيقجح ر   ددصحل دد  قحم ي ددقح

حئلثلحث   ث  حث م  يق.ححةحم  ةحم   ل حفةحر صيخح
-SFAS No.1)ممد حثرفددقحثإل ددلثصحثألمصيمددةح

فدةح محح(IAS No.8)   يدً حمدعح ايدصهحث دل  ةحح(54
ر ددددلي ح اءدددد  حث فرددددصثةحث ادددد إ قحيددددر حث ر صيددددصحئ ددددمح

-Prior Period adjuمراددد ي ةحاددد  ثةحاددد إ قح

stmentمددددمحاددددبللحةئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقحح
 لاددددد  ثةحث اددددد إ قجحئلدددددةح محيدددددر حة دددددصث حث راددددد ي ةح
ث بل مددقجح ؤل ددصحث مرددصث  ح ر ددلي ح اءدد  ح ق ددةحقنددصح

قصلحفرص حا إ قح لفرصثةحث رةحررام ه حث   ث  حث م  يدقح 
ث م  ص دددقجحئلدددةحث  دددي حث لفرصيدددقح ؤل ددد لح ثال ر ثمددد ةح
 ثألصن عحث ملر د  حفدةحنلثيدقح  لحفردص حم دل ح ل دص .ح
 مدددذ  حث  يددد  حإ  راددد ي ةحث بل مدددقحفدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقح
ث ا  ددقحإمددصحفرددص حادد إ قحمردد  ص حإ  اءدد جحإمدد حيرم  ددصح

 ثإل لثصحث ل  ةحث م  اص.حمعحمرءلإ ة

يارلددد حثإل دددلثصحثألمصيمدددةححئلددةحث    دددلحثآلادددصج
(SFAS No.154)مدددعح ايدددصهحث دددل  ةح)حIAS 

No.8حفةح محثأل لح  حير   لحقي لحر لي ح اءد  ح)
ث فردصثةحث اد إ قحإد  صحص  دةحةذثحمد مح دذثحثألمدصحغيددصح

ادد ث حمددمحليدداحرلليددلح  ددصحر ددلي حث اءدد حح7ئملددة
 ددصحث مرددصث  ح لاءدد حفددةحلدديمح فرددص حم ي ددقح  رلليددلحثأل

مرءلإددد ةحثإلف ددد عحئدددمح مددد حإطددد محر    هددد حث  ددد  ة.ح
 اءددددد  حث اددددد  ثةحث اددددد إ قجحفلددددد حيارلددددد حثإل دددددلثصح

م يددددصًثحمددددعح ايددددصهحح(SFAS No.154)ثألمصيمددددةح
                                                           

( ِٓ ِؼيبس 2يمظذ ثّظطٍؼ "غيش ػٍّٝ" ٚفمب  ٌٍفمشح سلُ )  9-

ػٍيٙب رؼذيً اٌجيبٔبد أْ إٌّشأح رؼزس  (8)اٌّؾبعجخ اٌذٌٚٝ سلُ 

اٌّبٌيخ اٌّمبسٔخ ثؼذ ثزي اٌغٙذ اٌالصَ ٌزٌه. ٚلذ يشعغ رٌه ئٌٝ 

أْ اصبس رظؾيؼ أخطبء اٌفزشاد اٌغبثمخ غيش ِّىٓ رؾذيذ٘ب، أٚ 

لذ يزطٍت ئػبدح اإلطذاس ثأصش سعؼٝ افزشاػبد ؽٛي ِب وبٔذ 

 ػٍيخ ٔيخ اإلداسح. 
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(حاددددد نح  دددددمحرءلدددددلحةف ددددد لً ح(IAS No.8ث دددددل  ةح
ةادد فيً جح  ددد حةئدددبل حثألءددصثبحث ا ص يدددقحإددد محث  ددد ث  ح

حص  حايللاح ه حةئ ل حة لثص.حث م  يقحث ا نقحة لث
ح(5وفيمف يتعلـ  بمعيـفر المحفسـبة المصـرم ر ـم ف

 ث م  دددددد محإ  اي ادددددد ةحث مل اددددددنيقح ث رةييددددددصثةحفددددددةح
ث ر ليصثةحث مل انيقح حثألاء  جحف لحر د  لحمرءلإد ةح
ث مل اإقحئمح اء  حث فردصثةحث اد إ قحإمد حيرم  دصحمدعح

ح(.ححح (IAS No.8مرءلإ ةحثإل لثصحث ل  ةحث م  اص
تحليل أهم الدراسفت السفبقة ذات الصلة  -1/2

 بإعفدة إصدار القوائم المفلية:
 Chen et) ثر هةحإ  حث  ر إ ةحث مل انيقحح

 al.,2008 ,Bragg, 2011)م  قطددددددددددددددقحملردددددددددددددد نح 
(حث ددددذنحثاددددرمحإمرءلإدددد ةح122ثإل ددددلثصثالمصيمةح)

رصمد حث مل اإقحئدمحةئد ل حة دلثصث   ث  حث م  يدقح ث ردةح
ئلةحث  دددددي حث لفرصيدددددقحث راددددد ي ةحث بل مدددددقئلدددددةحة دددددصث ح

 ؤل دددد لح ثإل ر ثمدددد ةح ثألصندددد عحث ملر دددد  ح ر ددددلي ح
 اءددد  ح ق دددةحقندددصح قدددصلحفردددص حاددد إ قح لفردددصثةحث ردددةح
ررام ه حث   ث  حث م  يقحث م  ص قجحمعحث  ي  حإ  راد ي ةح

ث م  يددقحث ا  ددقحإمددصحفرددص حمردد  ص ح ث بل مددقحفددةحث  دد ث  
 .8إ  اء 

ح

                                                           
،ارؼؼ إلداسح اٌششوخ أْ 3088ػٍٝ عجيً اٌّضبي؛ فٝ ػبَ 1

ٕ٘بن أخطبء ؽغبثيخ فٝ ؽغبة ِظشٚف االعزٙالن ػٓ ػبِٝ 

 20ٚٔزظ ػٕٗ رؼخيُ سطيذ ٘زا اٌؾغبة ثّجبٌغ  3080،3007

أٌف عٕيٗ ػٍٝ اٌزٛاٌٝ ،األِش اٌزٜ رشرت ػٍيٗ  00أٌف عٕيٗ ،

غ اؽزغبة ِظشٚف اٌؼشيجخ ػٍٝ اٌذخً ثألً ِّب يغت ثّجٍ

)عؼش 3080أٌف عٕيٗ ٌؼبَ  81، 3007أٌف عٕيٗ ٌؼبَ  30

%(. ٚثافزشاع أْ اٌزمشيش اٌّبٌٝ ٌٍغٕخ 00ػشيجخ اٌذخً 

( يزؼّٓ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ ػٓ ػبِيٓ فمؾ، لبِذ 3088اٌؾبٌيخ )

. ؽيش 3080ئداسح اٌششوخ ثاػبدح ئطذاس اٌمٛائُ اٌّبٌيخ ػٓ ػبَ 

ٌٍمٛائُ اٌّمبسٔخ"  " اٌغبثك 3007رُ رظؾيؼ اٌخطأ اٌخبص ثؼبَ 

أٌف عٕيٗ ٚئصجبد  20ثزخفيغ سطيذ ِغّغ االعزٙالن ثّجٍغ 

أٌف عٕيٗ فٝ  30اٌؼشيجخ اٌّغزؾمخ ػٍٝ اٌذخً واٌزضاَ ثّجٍغ 

لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٝ، ِغ رغٛيخ اٌشطيذ اإلفززبؽٝ ٌألسثبػ 

أٌف عٕيٗ فٝ لبئّخ األسثبػ  10ثّجٍغ  3080اٌّؾزغضح فٝ ػبَ 

. أِب ثشأْ اٌخطأ اٌزٜ يخض ػبَ 8/8/3080اٌّؾزغضح فٝ 

أٌف  00، فزُ رخفيغ سطيذ ِغّغ االعزٙالن ثّجٍغ 3080

 81عٕيٗ ٚئصجبد اٌؼشيجخ اٌّغزؾمخ ػٍٝ اٌذخً واٌزضاَ ثّجٍغ 

 . 3080/ 18/83أٌف عٕيٗ ٚرٌه فٝ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٝ فٝ 

  دددد حرارلدددد حمرءلإدددد ةحثإل ددددلثصحث مل اددددنةحث ددددل  ةح
ث م  اصحفةحذ  حا نح  ه ح ط صةحإ  محقلحيمد محمدمح
غيدددصحث  ملدددةحم    دددقح اءددد  حث فردددصثةحث اددد إ قحإددد  صح

حححص  ة.ح
إم دددد الةح ليددددل حفددددةححح(Bragg,2011)ممدددد حث ددددر ح

اي دحث للياحئمحةئ ل حة لثصحث  د ث  حث م  يدقحيممدمح
 دذهحث م دد الةحر يددي ح مددمحح(.122صنءهد حإ إل ددلثصح)

-Evaluating unث رلصيف ةحث رةح  حير حر ليله ح

corrected  misstatementsليددددددداح  اددددددد ح مححج
  دددد  حئبلقددددقحمإ طددددص حندددديمحرلليددددلحثأل ميددددقحث  اددددنيقح

Materialityقصثصحةلثص حث طصمقحنر لي حرلصيف ةحح 
ر حث رط فه حإ لحة لثصحث   ث  حث م  يق.ح ممح  ح  لح

ح9ث  ميدددددددددددددددقحثالئرإددددددددددددددد صثةقحلثص حلصثادددددددددددددددثإلئلدددددددددددددددةح
Quantitative12 ثالئرإدد صثةحث   ئيددقحح Qualit-

ative ؤل ميددقحث  اددنيقح مدد حرراددم محث  دد ث  حث م  يددقحح 
ث ادد نقحة ددلثص  حمددمحرلصيفدد ةجح ذ دد ح اددم محئددل ح
رددددددص حرلدددددد حث رلصيفدددددد ةحث رددددددةحادددددديرصرلحئلددددددةحئددددددل ح

حح ر ليله ح   لحق ث  حم  يقحماللق.حح
ث  ليدددددددلحمدددددددمح ئلدددددددةحث    دددددددلحثآلادددددددصجحة رمدددددددةح

ث لصثاددد ةحث اددد إ قحإ  إلددداحفدددةحم ددد لحةئددد ل حة دددلثصح
    ادإ نه جح  ر   هدحث   ث  حث م  يقحممحليداحر صيفهد ج

                                                           

 Quantitativeاالػزجبساد اٌىّيخ ٌألّ٘يخ إٌغجيخ  9-

Considerations:  يزأصش اٌؾىُ اٌّجذئٝ ػٍٝ األّ٘يخ إٌغجيخ

ػزجبساد رؼجش ػٓ ػاللخ اٌزؾشيف ثميّخ اثبػزجبساد وّيخ. ٚ٘ٝ 

أعبعيخ فٝ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ. ٚأشٙش ٘زٖ اٌميُ؛ طبفٝ اٌذخً لجً 

اٌؼشيجخ، ئعّبٌٝ األطٛي، ئعّبٌٝ اإليشاداد، ؽمٛق اٌٍّىيخ. 

يٓ ِٓ أؽذ ػٕبطش ٚيزشاٚػ ؽذ أٚ ليّخ األّ٘يخ إٌغجيخ ثيٓ ٔغجز

% ِٓ طبفٝ اٌذخً لجً  80-%2اٌمٛائُ اٌّبٌيخ، فّضال  

 (. (Arens et al,2012اٌؼشيجخ 

 Qualitativeاالػزجبساد إٌٛػيخ ٌألّ٘يخ إٌغجيخ  20-

Considerationsػزجبساد ٔٛػيخ.ب: رشرجؾ األّ٘يخ إٌغجيخ ث 

ٚيؾذس أْ يىْٛ اٌزؾشيف غيش عٛ٘شٜ وّيب  ٌٚىٕٗ ِٓ إٌبؽيخ 

إٌٛػيخ يؼزجش عٛ٘شيب ، ٚ٘ٛ األِش اٌزٜ يإصش فٝ اٌؾىُ اٌّجذئٝ 

ػٍٝ األّ٘يخ إٌغجيخ. ِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ اٌزؾشيفبد؛ اٌزؾشيفبد 

ؽزّبي ؽذٚس غش، أٚ اؽزّبي ؽذٚس ِذفٛػبد اإٌبرغخ ػٓ 

فٝ  Irregularitiesزظبَ غيش لبٔٛٔيخ، أٚ اؽزّبي ٚعٛد ػذَ أ

 (.(Arens et al,2012 ارغبٖ األسثبػ
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(Abbott et al.,2004; Plumlee and Yohn, 

2010; Firth et al., 2011; Chen et al., 

 ررفددددقح ددددذهحث لصثادددد ةحئلددددةحر صيدددد حةئدددد ل حح(2013
ئرصثبح دصي حثحإم  إقححير ل ة لثصحث   ث  حث م  يقحإ  ه 
رلصيفد ةح ححFalsificationممحثإللثص حن   لحر ييد ح

Material   صيدددددقح  Misstatementsفدددددةحث  ددددد ث  حح
 ,Abbott et al.,2004)ث م  يدقحث اد نقحة دلثص  ي

P.69; Firth et   al., 2011, P.3)  ح.ح ئصفه(Chen 

et al., 2013, P.6)لم ل مددددددد ةححيحر دددددددلي إ  هددددددد ح 
ث مل اددنيقحث مف دد حئ هدد حفددةحث  دد ث  حث م  يددقحث ادد نقح

ح.يMisleadingة لثص  ح    ه حماللقح
 Plumlee) مددمح  ليددقح اددصنجحقددلمةحلصثاددقح

and Yohn,2010حل ددديبًلحر صينيدددً ح ر دددللح ادددإ لح)
ةئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يقجحممحادبللحرلليدصحث  د ث  ح

فددددددةحاددددددد  ححث م  يددددددقحث م ل ددددددقح لطددددددصم ةحثألمصيميددددددق
K form-8ثارالثمه ح  م ذج

 ال ةحث لصثاقحة دةح.حح
 محث اددددنلحث ص ياددددةحإلئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقح

جح دد حاددم ةحث م دد ييصح11يص ددعحة ددةحثألاءدد  حث لثاليددق
  ايدددددصًثحث رلصيفددددد ةححث مل ادددددنيقحفدددددةحث مصرإدددددقحث    يدددددقج

Intentionalث مر مل ح    Misstatementsح. 

قدددد   محادددد صنيمححئلدددديحرف يددددصحرءنيددددقح  ددددذثحل يددددص
ليددددددداح ددددددد صحمادددددددنلحث رلصيفددددددد ةحSOX ح  مادددددددلة

ث مر مدددل حمدددمحث مادددنإ ةحث ردددةحرلردددصحث مصرإدددقحثألايدددص ح
 ,Dey and Robin)إلئد ل حة دلثصحث  د ث  حث م  يدق

ح(Tysiac,2014)جحئبل  حئلةحذ  ح  اد ح(2012
ث افددد حإطدددمصحمنيدددصححSOX  دددمحإ دددلحرءنيدددقحقددد   مح

 ددد حئ هددد حم دددللحةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقحث مف
 ري ددددقحإللر ث هدددد حئلددددةححSECإ  ن ص ددددقحثألمصيميددددقح

م ل مددد ةحمادددللقحالحرممدددمحثألءدددصثبحث ا ص يدددقحمدددمح
                                                           

أخطبء فٝ   Internal Errorsرزؼّٓ األخطبء اٌذاخٍيخ  -22

ّزؼّذ ٌٍّجبدٜء اٌأٚ اٌزطجيك اٌخبؽٝء غيش  اٌغغالد اٌّؾبعجيخ،

    .اٌّؾبعجيخ

ح4223ثالئرمددددد لحئليهددددد ح ذ ددددد حفدددددةحث فردددددص حمددددد حنددددديمح
ح.حح4214 

ةئدددد ل حة ددددلثصحث  ددددد ث  حح يإ ددددةحث  دددد لح محئمليدددددق
قددددلح ددددرجحئ هدددد حادددد  ح  ددددقحث مادددد  ميمحفددددةححث م  يددددق

ةح ني  دد ةحم  يددقحةمم  يددقحردد فيصح ادد  حل ممددقحث طددصم 
 ئليدددددمحة رمدددددةحإ ددددد حجرراددددد حإ  لقدددددقح ث م اددددد ئيقح

Abbott)ث لصثاددددد ةح  et al.,2004)إ  إلددددداحئدددددمححح
ثآل يدد ةحث رددةحمددمحث مممددمح محرلددلحمددمحئمليددقحةئدد ل ح
ثإل دددددلثصحمادددددر لًثحفدددددةحذ ددددد حة دددددةحم ث دددددف ةح   دددددقح

معلددددددددلنحثآل يدددددددد ةحث لثاليددددددددقح ل ممددددددددقحح-ث مصث  ددددددددق
ئ لحث م  يقجحل صيقم صحثالار بل يقجحث انص حح-ث طصم ة

ثإل رم ئدددد ةحألئادددد  ح   ددددقحث مصث  ددددق.ح قددددلحني ددددةح
ث  ر  جح محةمم  يقحلل احةئ ل حة لثصح ل  ث  حث م  يقح
يددددصرإاحادددددلنيً ح    صيدددددً حإ اددددر بل يقح ئاددددد  حث ل  دددددقجح
 نر صثصحمصثةحث رمد لح   دقحث مصث  دقجح  يادً حن  د لح
ئادد ح ثلددلحئلددةحثألقددصحمددمح ئادد  ح   ددقحث مصث  ددقح

 ث انص حث م  يق.ممحذ نح

حذثةح ددلقحئ ثقددلحةقر دد ليق دد لوح  دد لحمددذ  ح
ح افدد  ح ادد  صثعئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقجحم ددصحن

ئ ددلحح14ثألادده جح  يدد ل حم ددللحل صثمحث مددليصحث ر فيددذن
ثإلئددبلمحئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقحفددةحل  ددقح

ح رطددددد بحرلصيفددددد ةحم  يدددددقحمر مدددددل ح)ث ةددددد (حم  ص دددددقًحث
  حث م  يدقحإادنلحثألاءد  جح ياددً حنعئد ل حة دلثصحث  د ث

حSOXإ ددلحقدد   مح  يدد ل حم ددللحل صثمحث مددليصحث مدد  ة
                                                           

ثأٔحححححححٗ فحححححححٝ  (Dikalli et al.,2014)أٚػحححححححؾذ دساعحححححححخ  12-

ٚاٌححححزٜ يّىححححٓ اٌزؼجيححححش ػٕححححٗ ِححححٓ  ،ؽبٌححححخ رححححذ٘ٛس أداء اٌشححححشوخ

خحححححالي أخفحححححبع طحححححبفٝ اٌحححححشثؼ أٚ أخفحححححبع اٌؼبئحححححذ ػٍحححححٝ 

ٔظحححشا   ،األعحححُٙ، عحححيزشرت ػٍحححٝ رٌحححه رحححذٚيش اٌّحححذيش اٌزٕفيحححزٜ

ألٔححٗ ِححٓ ِٕظححٛس ِححالن اٌشححشوخ لححذ أخفححك فححٝ رؾميححك األ٘ححذاف 

ٚاٌّزّضٍححححخ فححححٝ رؼظححححيُ ليّححححخ اٌشححححشوخ ٚرؼظححححيُ  ،اٌّٛػححححٛػخ

اٌذساعحححخ أْ ِؼحححذي صحححشٚح اٌّحححالن. ِحححٓ ٔبؽيحححخ أخحححشٜ، أظٙحححشد 

دٚساْ اٌّحححذيش اٌزٕفيحححزٜ يحححشرجؾ ئيغبثحححب  ثىحححْٛ اٌّحححذيش اٌزٕفيحححزٜ 

ِححححٓ ِإعغححححٝ اٌشححححشوخ، ٚأْ يؼّححححً أيؼححححب  وححححشئيظ ٌّغٍححححظ 

 عزمالي أػؼبء ِغٍظ اإلداسح.   باإلداسح، ٚيشرجؾ عٍجب  ث
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(Hennes et al,2008; Collins et al,2009; 

Plumlee and Yohn,2010; Firth et al, 

ح13.ح ادددد حة ددددةحذ دددد ح يدددد ل حر لفددددقحث رم يددددصح(2011
ليدداح  ددإلةحم دد لصحث رم يددصح م ددصح ددذهحث طددصم ةح

 Plumlee)م رمدل حئلدةحث دلي مجحندلاًلحمدمحث مل يدقح

and Yohn,2010; Chen et al,2013; 

Nolte,2014).افددددددد  حث ملرددددددد نحث م ل مددددددد رةحث حح 
 ؤلصندددد عح مددددل حقددددلحر ددددصحة ددددةح ددددبلاحادددد  ثةحر  يددددقح
 ئلف د عحئدمحةئدد ل حة دلثصحث  دد ث  حث م  يدقجح ث   ر ددقح

 بحرلصيف ةح   صيقجحثألمصحث دذنحيادرلئةح رطثئمح
إ  اددددص ص حة رمدددد  حةلثص حث طددددصم ةحثألمصيميددددقحنعئدددد ل ح
ث   دددددقحفددددددةحم دددددلثقيقحث ر دددددد صيصحث م  يدددددقحمددددددص ح اددددددصنح

(Chen and Cheng,2014)ح.ح
ــفت المحفســبة عــن إعــفدة اصــدار  -1/3 متطلب

 القوائم المفلية من منظور مهن  واشتقفق
 

 الفرض اوو  للبحث: 
إ دددفقحئ مدددقحررءلدددلحم ددد ييصحث مصث  دددقحث مر ددد صبح
ئليهددد حمدددمحمصثقدددلحث لاددد إ ةح محيمددد محملمدددً حنعءددد صح

ئددددلثلحث ر صيددددصحث مدددد  ةحث ددددذنحيدددد ا حئمليرددددةحث  يدددد  حةح
 ثإلف ددد عحث مل ادددنةحفدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقح لطدددصم ة.ح
 إ دددفقحا  ددددقحيرءلددددلحث م يدددد صحثأل لحمددددمحم دددد ييصح

ر صيددصهحإ ةجح محيطدديصحفددةح ةئددلثلحر صيددصحمصثقددلحث لادد
ة ددةحمدد حةذثحم  ددةحث  دد ث  حث م  يددقحقددلحردد حئصادده ح ف ددً ح

                                                           
 Capital Costingرىٍفححححححخ اٌزّٛيححححححً أٚ رىٍفححححححخ األِححححححٛاي  13- 

ٜ يٕجغحححٝ رؾميمحححٗ ػٍحححٝ رؼحححشف ثأٔٙحححب" اٌؾحححذ األدٔحححٝ ٌٍّؼحححذي اٌحححز

عححححزضّبساد اٌشأعححححّبٌيخ اٌّمزشؽححححخ". ٚرؾميححححك ِؼححححذي ػبئححححذ اال

ألححً ِححٓ ٘ححزا اٌّؼححذي يححإدٜ ئٌححٝ عححٛء اٌؾبٌححخ اٌّبٌيححخ ألطححؾبة 

ِّححب وبٔححذ ػٍيححٗ ِححٓ لجححً ِٚححب يزشرححت ػٍححٝ رٌححه ِحححٓ  اٌشححشوخ

. ثيّٕحححب رؾميحححك ِؼحححذي أوجحححش ٌٍشحححشوخٔخفحححبع اٌميّحححخ اٌغحححٛليخ ا

اٌؾبٌححخ اٌّبٌيححخ ٌّححالن  ِححٓ ٘ححزا اٌؾححذ األدٔححٝ يححإدٜ ئٌححٝ رؾغححٓ

)ؽٕفحححححححٝ  ٌٍشحححححححشوخ      إٌّشحححححححأح ِحححححححغ صيحححححححبدح اٌميّحححححححخ اٌغحححححححٛليخ 

     (. وّححححححححححححححححححححححححححححب ػشفٙححححححححححححححححححححححححححححب 3081ٚلشيححححححححححححححححححححححححححححبلض، 

(Block,2009,P.331)  ػٍحححححححٝ أٔٙحححححححب رزّضحححححححً فحححححححٝ رىٍفحححححححخ

ِححححٓ  اٌشححححشوبداٌؾظححححٛي ػٍححححٝ األِححححٛاي اٌزححححٝ رؾزححححبط ئٌيٙححححب 

ِظحححححبدس اٌزّٛيحححححً ؽٛيٍحححححخ األعحححححً، ٚاٌزحححححٝ رزؼحححححّٓ اٌزّٛيحححححً 

 ثأِٛاي اٌٍّىيخ ٚاٌزّٛيً ثبألِٛاي اٌّمزشػخ.

ئدددلثلحث ر صيدددصحث مددد  ةجحليددداحي ادددصحمصثقدددلحةح م ددد ييصح
ئلثلحث ر صيصحث م  ةحمم يد صحةحث لا إ ةحمه يً ح م  ييصح

-Management As  ي  ح دلدحر  يدلثةحثإللثص ح

sertionsإد    ث  حث م  يدقجحفدعذثحث ر مدةحةلثص حث طدصمقحح
  حفةحةئلثلح ئص حث   ث  حث م  يقحياممحنهذثحث م ي

   هددد حادددر  محا  يدددقحمدددمح  دددذثح دددلدحرلددد حث  ددد ث  ج
ث رلصيفدددد ةحث    صيددددقجحادددد ث حم  ددددةحمر مددددل ح  غيددددصح

(.ح  ددددددددذ  حي رمددددددددلحمصثقددددددددلح4229مر مددددددددل ح)ئلددددددددةج
ث لاددد إ ةحئلدددةحم ددد ييصح  اددد حث  يددد  جح ثإلف ددد عح
ئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقح ي ددي حث ددل يصحث  دد فةح

مبل ددد حئلدددةحث رددد ث حئميلدددمحنهدددذهحث م ددد ييصح ثألاددد ح ث 
ئلددةحم اددنقجححئددلثلح ر ددليصحر صيددصه.ح حن دد  ًحةح مددمح دد ح

 ث ءبلقدددً حمدددمح محمصثقدددلحث لاددد إ ةحي دددلح محيادددر لح
ة دددددةحمرءلإددددد ةحث مل ادددددإقحئدددددمحةئددددد ل حة دددددلثصث   ث  ح
ث م  يددددددددقجحمم يدددددددد صح ل يدددددددد  حئ ددددددددلحمصث  ددددددددقحةئدددددددد ل ح

ح-قحث اد  يقفةحاي دحمصث  قحث   ث  حث م  يح-ثإل لثص
حفممحث مر قعح محي نصح ذهحث مرءلإ ةحممص.

 فددددددددةحادددددددد  حرلليددددددددصحثإل ددددددددلثصثةحث مل اددددددددنيقح
 ث لصثادددد ةحث ادددد إ قحث مر ل ددددقحإ  مل اددددإقحئددددمحةئدددد ل ح

 ;Chen et al,2008)ة دددددددددلثصحث  ددددددددد ث  حث م  يدددددددددقحح

Bragg,2010; Plumlee and Yohn,2010; 

SFAS No.154; IAS No.8)جحيالدمحث إ لداحح
 دددقح اءددد  حث اددد  ثةحث اددد إ قحإددد  صحة دددةح  ددد لحم   

ص  دددةجحإمددد حيمفدددصحرل يدددقحا  ددديقحث   نليدددقح لم  ص دددقح
 ث ردددددددةحرم دددددددصح لدددددددلحث ا ددددددد  محث ملدددددددلل ح م ف دددددددقح
ث م ل مددددد ةحث مل ادددددنيقحإ   ادددددإقح مادددددرالمةحث  ددددد ث  ح
 ث م  يق.ح قلمةحثإل دلثصثةحث مل ادنيقحذثةحث  دلقح

( IAS No.8; SFAS No.154)ثإلصطدد لثةح
 ح اءدددد  حث فرددددصثةحث ادددد إ قجحث ا  ددددقحإميفيددددقحر ددددلي

 ذ  حممحابللحةئ ل حة دلثصحث  د ث  حث م  يدقحث م  ص دقح
 لاددد  ثةحث اددد إ قحث مرددد  ص حنهدددذهحثألاءددد  جحليددداحيدددر ح
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ر ددددليصحني  دددد ةحث فرددددصثةحث ادددد إ قجحممدددد ح  م  ددددةح ددددذهح
ثألاءددددد  ح ددددد حرلدددددلاحمءل دددددً ح ذ ددددد حإ يمدددددقحر دددددلي ح
ثألاء  حث ا  قحنهذهحث فرصثة.حمم حير حر ليصحص يلح

الصند عحث ملر دد  ح  لحث مددل حأل لحفردص حم ددل ح ل ددص حث
ألغددصث حث م  ص ددقجح ذ دد حةذثحم  ددةحثألاءدد  حث ادد إ قح
رادددددددمحفردددددددص حرادددددددنقح دددددددذهحث فردددددددص حثأل  دددددددةحث م دددددددل ح
 ل ص .مددعحمصثئدد  حثإلف دد عحئددمحءني ددقحاءدد حث فرددص ح
ث ادددد إ قجح م ددددلثصحث ر ددددليصحفددددةحث  دددد ث  حث م  يددددقحئددددمح

صحث مد  ةح لاد قحا  ثةحا إ قجح ث رةحراهدصحفدةحث ر صيد
ث ل  يدددددقحألغدددددصث حث م  ص دددددق.ح قدددددلحلئمدددددةحث  ر إددددد ةح

 ; Chen et al,2008)ح ث لصثادد ةحث مل اددنيق

Plumlee and Yohn,2010; Bragg,2011)ح
 دد  حإ إل ددلثصثةحث مل اددنيقحذثةحث  ددلقجح م هدد ححمدد 

ثةح(حذ2إددددد  ءإعحم يددددد صحث مل ادددددإقحث م دددددصنحصقددددد ح)
ث لاد إ ةححند ث  لقحج  ذ  حممحث مر قعح محي ندصحمصثق

ةئدد ل حثإل ددلثصحفددةحم ددصجح مرءلإدد ةحث مل اددإقحئددم
  دددددذثحمددددد ي  لحث إ لددددداحة دددددةحثطدددددر  دحث فدددددص حثأل لح

ح  لإلاحمم حيلة ح
يلم غفلبية مرا ب   –(:1الفرض اوو  ف 

الحسفبفت ف  مصر بمتطلبفت المحفسبة عن 
  إعفدة إصدار القوائم المفلية

             ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح  ن المبحث النف             

أنــر إعــفدة إصــدار القــوائم المفليــة علــ  تخطــي  
حوتقرير مرا ب الحسفبفت إجراءات المراجعة

 

ير دددد  لحث إ لدددداحفددددةح ددددذثحث مإلدددداحرلليددددصحأل دددد ح
ثإل ددددددلثصثةحث مه يددددددقحفددددددةحم دددددد لحمادددددد   يقحمصثقددددددلح

ث  دددد ث  حث م  يددددقحمددددمحث لادددد إ ةحئددددمحةئدددد ل حة ددددلثصح
رلليدصحث لصثاد ةحثأل  ليميدقححممح  ليقح ادصنح  ليقجح ح

  صحةئ ل حثإل لثصحئلةحراءياحث ا إ قحث رةحر    ةح

ة صث ثةحث مصث  قح ر صيدصحمصثقدلحث لاد إ ةح ثطدر  دح
 ث فصايمحث    ةح ث    ا.ح ذ  حئلةحث  ل حثآلرة ح

تحليـــل اإلصـــدارات المهنيـــة ذات الصـــلة  -2/1
 إصدار القوائم المفلية:بإعفدة 

 رلليددددددصحثإل ددددددلثصثةحث مه يددددددقحذثةحث  ددددددلقحنعئدددددد ل ح
ثإل دلثصثةح يدر حرلليدصحة دلثصحث  د ث  حث م  يدقحفاد ب

ث مه يددقحث ل  يددقجح مددذثحثإل ددلثصثةحثألمصيميددقجح  ياددً ح
حثإل لثصثةحث مه يقحث م صيق.ح

ح
ح

ر ددددددددددددد  لحم يددددددددددددد صحث مصث  دددددددددددددقحث دددددددددددددل  ةحيدددددددددددددً ح ل  
(ISA,No.560)حإ أللدددددددددددددددددددددددددددددلثاحي ث م  ددددددددددددددددددددددددددددد محح

جح ث   لصحئدمح12ي Subsequent Eventsث بلل ق
ححم لدددد حم دددد ييصحث مصث  ددددقح ث ر ميددددلحث مه ددددةحث ددددل  ة

(IAASB)(ح17(ح لرةحث ف دص ح)12نل ًثحممحث ف ص ح)ح
ماددد   يقحمصثقدددلحث لاددد إ ةحئدددمحثال رطددد بحث بللدددقح
 لل   قجح ث ذنحيرءلدلحةئد ل حة دلثصحث  د ث  حث م  يدق.ح

يددد صح  دددمحالحي  دددلحة ددد ث ح فددةح دددذثحث  دددللح  اددد حث م 
ادددددرمصثصحفدددددةح لث ح يدددددقحئلدددددةحمصثقدددددلحث لاددددد إ ةحإ ال

ة ددصث ثةحمصث  ددقح ليددل جحإ   اددإقح ؤللددلثاحث بلل ددقجح
ث ممرطددددفقحإ ددددلحة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقح ث مصفددددقحنهدددد ح
ر صيددصحمصث  رهدد .ح مدد حةذثح مدد حة ددةحئلمددمجحإ ددلحة ددلثصح
ث  دد ث  حث م  يددقجحل دد  قح دد حر ددمحم  دد لهح قددةحة ددلثصح

يددصهجح  دد حمدد محقددلحئلدد حنهدد حفددةحلي ددمحأل ددصةحئلددةحر صح
ر صيدددصهجحي دددلحئليدددمحم  قطدددقحثألمدددصحمدددعحثإللثص .حفدددعذثح
ق مددددةحثإللثص حنر ددددليصحث  دددد ث  حث م  يددددقجحفير دددديمحئلددددةح
مصثقدددلحث لاددد إ ةحث  يددد  حإددد إل صث ثةحث ادددص صيقحفدددةح
رل حثألل ثلجح ممح  حة لثصحر صيصح ليلجح  حم للجح

ف ددددددص ح فددددددةحيراددددددممححئددددددمحث  دددددد ث  حث م  يددددددقحث م ل ددددددق
                                                           

اعزٙذف ٘زا اٌّؼيبس رٛفيش ئسشبداد ثشأْ ِغئٌٛيخ ِشالت  24-

اٌّيضأيخ  اٌؾغبثبد ػٓ اٌزؾمك ِٓ األؽذاس اٌزي رمغ ثيٓ ربسيخ

ذ ربسيخ ٚربسيخ رمشيشٖ، ٚوزٌه ِغئٌٛيزٗ ػٓ ؽمبئك ِىزشفخ ثؼ

ٚلذ رشلٝ إلػبدح ئطذاس اٌمٛائُ اٌّبٌيخ، ٚ٘زا ِب عٛف  رمشيشٖ

 يشوض ػٍيٗ اٌجبؽش فٝ ؽذٚد ِب يخذَ أ٘ذاف ٚؽذٚد ٘زا اٌجؾش . 
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يطد صحح Emphasis of Matter Paragraphث رإد ه
فيهدد حة ددةحث ملل اددقحئلددةحث  دد ث  حث م  يددقجحث رددةحرندديمح
إ  رف دددديصحاددددنلحر ددددليصحث  دددد ث  حث م  يددددقحث رددددةحاددددنقح
ة لثص  جحمعحثإلطد ص حة دةحر صيدصهحث مصفدقحنرلد حث  د ث  ح
ث م  يقجئلةح الحيرصخح ذثحث ر صيصحنر صيخحا نقح رد صيخح

   لحث   ث  حث م  يقحث م ل ق.ثئرم

ث اءدددد ثةحح إ  ردددد  ةحي ددددلحئليددددمح محيرل ددددقحمددددم
ث ردددةحثرادددذره حثإللثص ح لر  دددلحمدددمح محمادددرلمةحث  ددد ث  ح
ث م  يدددددددقجحث اددددددد نقحة دددددددلثص  ح ث مصفدددددددقحنهددددددد حر صيدددددددصح
مصث  رهددد جحقددددلحئلمدددد ثحإم ادددد لحث ر ددددليصجح  مح  دددد  ح

حر صيصًثح ليلًثحئلةحث   ث  حث م  يقحث  ليل حث م ل ق.
ح

 فدددددةحل  دددددقحئدددددل حقيددددد  حثإللثص حنعراددددد ذحثإل دددددصث ثةح
ث بل مدقح لر  ددلحمددمحةئددبل ح يددقح هددقحر دد محقددلحثاددرلمةح
ث  دد ث  حث م  يددقحث ادد إ قجح ث مصفددقحنهدد حر صيددصحمصث  رهدد ح
إ  ر ليصحث ذنحر حئلةحث   ث  حث م  يقجحف ف ً ح مرءلإ ةح

(حإم يدددددد صحث مصث  ددددددقحث ددددددل  ةحصقدددددد ح16ث ف ددددددص حصقدددددد ح)
ثقدلحث لاد إ ةحةإدبلإلحثإللثص حي لحئلدةحمصحح12(462)

 ث مادددددد   يمحئددددددمحث ل ممددددددقحإ  ددددددمحادددددديراذحثإل ددددددصث ح
                                                           

اٌّزؼٍك  ISA 260ِؼيبس اٌّشاعؼخ اٌذٌٚٝ يٙذف   25-

 Communication ثبإلرظبي ِغ اٌّغئٌٛيٓ ػٓ اٌؾٛوّخ

with Those Charged with Governance   ْثشأ

ِٛػٛػبد اٌّشاعؼخ ئٌٝ ٚػغ أعظ ٚرٛفيش ئسشبداد ؽٛي 

ويفيخ ِٕبلشخ ٔزبئظ ِشاعؼخ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ ثيٓ ِشالت اٌؾغبثبد 

ٚثيٓ اٌغٙخ اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌؾٛوّخ فٝ اٌششوخ. ٚرزؼٍك رٍه 

إٌّبلشبد ثّٛػٛػبد راد طٍخ ثبٌؾٛوّخ، ِضً؛ إٌّٙظ 

رغييش اٌغيبعبد  ٚإٌطبق اٌؼبَ ٌؼٍّيخ اٌّشاعؼخ، اخزيبس أٚ

اٌّؾبعجيخ اٌٙبِخ ٚاٌزٝ ٌٙب رأصيش ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ، ؽبالد ػذَ 

اٌزأوذ اٌّزؼٍمخ ثّذٜ لذسح اٌششوخ ػٍٝ االعزّشاسيخ، ؽبالد 

اٌخالفبد ِغ اإلداسح ٚاٌزٝ يىْٛ ٌٙب رأصيشا  ٘بِب  ػٍٝ رمشيش 

، اٌزأصيش اٌزؼذيالد اٌّزٛلؼخ فٝ رمشيشٖ ِشالت اٌؾغبثبد، ٚ

لغ أليخ ِخبؽش ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ. ثبإلػبفخ ئٌٝ أٜ اٌّزٛ

ِٛػٛػبد رضيش ئ٘زّبَ اٌّغئٌٛيٓ ػٓ اٌؾٛوّخ ِضً اٌزغبؤالد 

ؽٛي ِذٜ ٔضا٘خ اإلداسح ِٚذٜ اشزشاوٙب فٝ اٌغش ٚاٌزؾشيفبد 

غيش اٌّظؾؾخ اٌزٝ يزُ اوزشبفٙب خالي ػٍّيخ اٌّشاعؼخ ٚاٌزٝ 

غبثبد أْ يجٍغ ػٓ سأد اإلداسح ػذَ أّ٘يزٙب. ٚػٍٝ ِشالت اٌؾ

ثظفخ دٚسيخ ِّب يغّؼ  اٌّٛػٛػبد راد اٌظٍخ ثبٌؾٛوّخ

ٌٍّغئٌٛيٓ ػٓ اٌؾٛوّخ ثارخبر اإلعشاءاد إٌّبعجخ فٝ اٌزٛليذ 

 خ .٘يخ أٚ وزبثبشف رظبيإٌّبعت ٚلذ يىْٛ اال

  

ئرمدددددد لحئلددددددةحر صيددددددصهحماددددددر إبًل.حث مءلدددددد لح م ددددددعحثال
 رر ق حرل حثإل صث ثةحئلةحل  دحمصثقلحث لا إ ةح

ح ثد ر ثم رمحث      يقح ر  ي ةحمل ميم.
جحذات الصـلةحوبشأن اإلصدارات المهنية اومريكية

ث م   محح(AUC  Section 560)ف لحر   لحثإل لثصح
إ أللدددددلثاحث بلل دددددقجح ثال رطددددد بحث بللدددددقح لل ددددد  قح

Subsequently Discovered Factsجح ث  د لصح
محثألمصيمددددددددددةحيئدددددددددمحم مددددددددددعحث مل ادددددددددنيمحث  دددددددددد    ي

(AICPA)رلددددددددد حثإلصطددددددددد لثةحث مه يدددددددددقحث ا  دددددددددقحح
إماددد   يقحمصثقدددلحث لاددد إ ةحئدددمحثال رطددد بحث بللدددقح
 لل دد  قجحث رددةحررءلددلحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددق.ح

ث مرءلإددد ةحث ردددةحح17لردددةح12 ر    دددةحث ف دددصثةحمدددمح
فدددةحم دددصح دددذهححي دددلح محيادددر فيه حمصثقدددلحث لاددد إ ة

حث اص ب.حح
صيمددةح ن اددص حرلليليددقحم  ص ددقح هددذثحثإل ددلثصحثألم

مدددعح ايدددصهحث دددل  ةحفدددةح دددذثحث م ددد لجحيممدددمحثادددر ر جح
ماددد لقحمنيدددص حمدددمحثإلرفددد دحني همددد حئلدددةحئدددل ح مددد صح
مه يددق.ح مددمح  دد ح ددذهحثألمدد ص ح  ددمحالحي  ددلحمدد حيلدد  ح
مصثقدددددلحث لاددددد إ ةحإ   يددددد  حإ يدددددقحة دددددصث ثةحمصث  دددددقح
إ   اددإقح ل دد ث  حث م  يددقحإ ددلحة ددلثص  جحةالحةذثح مدد حة ددةح

  حث م  يدقجحل د  قحق  مدقح  هد حئلممجحإ لحة دلثصحث  د ث
ر  يص  حئلةحرل حث   ث  حث رةح ئلحئ ه حر صيصهجح لي  دذح
ي ددلحئليددمحم  قطددقحثألمددصحمددعحثإللثص ح يءلددلحر ددليصح
ث   ث  حث م  يدقجح  محياءدصحثإللثص حإادص ص حةئدبل حمدصح
مدمحي رمددلجح  حيلرمدصح محي رمددلجحئلدةحث  دد ث  حث م  يددقح

ئ هددد جحإم اددد لححث اددد نقحة دددلثص  ح ر صيدددصحث مصث  دددق
ث ر ددددددليصجح  مح  دددددد  حقدددددد ث  حم  يددددددقح ليددددددل ح حر صيددددددصح
مصث  دددقح ليدددلجحيرادددممحف دددص ح فدددةحث رإددد هجحممددد ح ددد ح

حث ل لحإ   اإقح م ي صحث مصث  قحث ل  ةحث م  اص.ح
ممدددد حيرفددددقح ددددذثحثإل ددددلثصحثألمصيمددددةح ياددددً حمددددعح

ئدددل حقيددد  حثإللثص ح ايدددصهحث دددل  ةحئلدددةح  دددمحفدددةحل  دددقح
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قح لر  دلحمدمحةئدبل ح يدقح هددقحنعراد ذحثإل دصث ثةحث بل مد
ر دددد محقددددلحثاددددرلمةحث  دددد ث  حث م  يددددقجحث  دددد لص حادددد إ ً ح

جحي ددلحئلددةح ث مصفددقحنهدد حر صيددصحمصث  رهدد جحإ  ر ددليص
مصثقددددددلحث لادددددد إ ةحةإددددددبلإلحثإللثص ح ث مادددددد   يمحئددددددمح

حئرمد لث ل ممقحإ  محايراذحثإل صث حث مءل لح م عحثال
حئلةحر صيصهحمار إبًل.

مذ  حمعح ايصهحح(AUC Section 560) يرفقح
ث ددل  ةحئلددةح محيمدد محر صيددصحمصثقددلحث لادد إ ةحئلددةح
ث   ث  حث م  يقحث   لص حماإ ً حم دلاًلحإف دص ح فدةحث رإد هجح
ر  يقح ف ص حث ص نجحيدر حثإلطد ص حفيهد حة دةح ادإ لحر دليصح
ث  دددد ث  حث م  يدددددقح رددددد صيخحث ر صيدددددصحث اددددد نقجحفدددددةحلددددديمح
يارلدد حم ددمحفددةح  ددمح ادد بحة ددةحملردد نحف ددص ح فددةح

ادددربلبحص نحمصثقدددلحث لاددد إ ةحئلدددةحث رإددد هحل  دددقحثال
ث  دد ث  حث م  يددقحث م ل ددقحئددمحص يددمحث ادد نقحئلددةحث  دد ث  ح
ث م  يددددقحث  دددد لص حماددددإ ً جح ثإلف دددد عحئددددمحثألاددددإ لح

ادددربلبحث دددص نحفدددةحلددديمح ددد حيطدددصح ايدددصهحث    صيدددقحال
حث ل  ةححة ةحذ  .حح

جحيارلددددد ح دددددذثحثإل دددددلثصحئلدددددةحث    دددددلحثآلادددددص
ث دددل  ةحفدددةح  دددمح اددد بحإ ددد حثألمصيمدددةحمدددعح ايدددصهح

ثألم صحث رةح  حيطصحة يه ح ايصهحث ل  ةح  مه  ح  محقدلح
الحي  ددلح  دد  حاددص ص ح ر ددليصحث  دد ث  حث م  يددقح ثدئدد ل ح
ة لثص  جح ممح  حةئلثلحر صيدصح ليدلحئ هد جح ذ د حةذثح
م  ددددددةحث  دددددد ث  حث م  يددددددقح لفرددددددص حث ر  يددددددقحئلددددددةح طدددددد ح

مدددقحثإل دددلثصجحإطدددص حثإلف ددد عحئدددمحث ر دددليبلةحث بل ح
.حممددددد ح مح ددددددذثح16فدددددةحرلددددد حث  ددددد ث  حإطددددددمصحم  ادددددل

ثإل دددلثصحثألمصيمدددةحر ددد  لحرلددد حثإل دددصث ةحث ا  دددقح
مصثقدددلحث لاددد إ ةجحإددد محح ئرمددد لحئلدددةحر صيدددصإم دددعحثال

                                                           

ثأٔٗ يغت ػٍٝ  (Arens et al.,2012, P.778)روش  26-

اٌؼّيً فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ئػالَ ٌغٕخ اٌجٛسطخ ٚاٌّجبدالد األِشيىيخ 

SEC  أٚ اٌٙيئبد اٌشلبثيخ ٚاإلششافيخ األخشٜ ثأْ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ

ػٓ اٌفزشح اٌغبثمخ وبٔذ غيش طؾيؾخ، ٚال يغت االػزّبد ػٍيٙب 

 ػٕذ ئرخبر اٌمشاساد فٝ اٌّغزمجً.
 

   لحئلةحمصثقلحث لاد إ ةحةاءد صحمدصحمدمحثإللثص ح
مح ممدددددمحث ءدددددصبحث    ددددداجحم دددددصح     دددددقحث مصث  دددددقح ثد

جحإ محث  ه ةحث رةح ه حالءقحثإلطصثبحئلةحث طصم ة
ئرم لحئليدمجح  حر صيصحث مصث  قح  حي لحممحث ممممحثال

قلحير حثإلاء صحئمحءصيقحث مصثابلةحث طا يقحفدةح
ل  ددقحم صفددقحثألطددا محث ددذيمحي رمددل محئلددةحث  دد ث  ح

ح.حححح17ث م  يق
ث  دد لصهحوأمــف بشــأن معــفيير المراجعــة المصــرية 

جح4228  ددددددد  حح166إ دددددددصثصح  يدددددددصحثالادددددددر م صحصقددددددد ح
(ح262م ي صح)ث مصث  قحث م صنحصقد ح إ فقحا  قح

ث  ددلقجحفع هدد حررفددقحمددعح ايصرهدد حث ل  يددقجحإطدد مححثةذ
ث مرءلإد ةحث رددةحي دلح محي دد  حنهد حمصثقددلحث لادد إ ةح
 ل فدددد  حإمادددد   يرمحث مه يددددقحئددددمحثال رطدددد بحث بللددددقح
 لل ددد  قحث ردددةحرصقدددةحإلئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددق.ح

 د ث  حث م  يدقح ث رةحررم صحفدةحمء  إدقحثإللثص حنر دليصحث 
إ  م ل م ةحئمحرل حث ل   قحث ممرطدفقحمدراصًثجح ث ردةح
ردر صحئلددةحرلدد حث  دد ث  جح د حث  يدد  حنددع صث ثةحث مصث  ددقح
ث اددص صيقحفددةحرلدد حثأللدد ثلجح ثد ددلثصحر صيددصح ليددلجح
مددعحلصثاددقحث اءدد ثةحث رددةحثراددذره حثإللثص ح لر  ددلحمددمح
 محمارلمةحث   ث  حث م  يدقحث اد نقحة دلثص  جح ث مصفدقح

ه حر صيدصحمصث  رهد حقدلحئلمد ثحإم اد لحث ر دليصجح  محن
  دد  حقدد ث  حم  يددقحم ل ددقح ر صيددصحمصث  ددقح ليددلحإف ددص ح
 فدددةحث رإددد هحيطددد صحفيهددد حة دددةحث ملل ادددقحئلدددةحث  ددد ث  ح
ث م  يددددددقجحث رددددددةحرندددددديمحإ  رف دددددديصحم ادددددد لحث ر ددددددليصح
  اإ إمجح مذ  حة ةحر صيخحث ر صيصحث ذنحانقحة دلثصهح

يدددرصخح دددذثححمدددعحمصثئددد  ح الحئلدددةحرلددد حث  ددد ث  حث م  يدددقج
                                                           

ّٕغ اػزّبد األؽشاف اٌخبسعيخ ئال أْ ٘زا اٌجذيً األخيش ٌ 27-

ػٍٝ رمشيش ِشالت اٌؾغبثبد اٌغبثك ئطذاسٖ لذ يىْٛ غيش 

ِّىٕب  ِٓ إٌبؽيخ اٌؼٍّيخ، ِٚٓ صُ يمغ ػتء ئػالَ عّٙٛس 

ِغزخذِٝ رمشيش ِشالت اٌؾغبثبد ثشأْ ٘زا األِش ػٍٝ ػبرك 

-SEC (AUاٌغٙبد اٌزٝ ٌٙب عٍطخ اإلششاف ػٍٝ إٌّشأح ِضً 

C Section 560)  . 
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ث ر صيصحنر صيخحا نقحئلةحر صيخحثئرم لحث  د ث  حث م  يدقح
حث م ل ق.ح
 مدددددمح  ليددددددقح اددددددصنجحيارلدددددد ح)م ي صث مصث  ددددددقحح

(حمعح ايصهحث ل  ةحفةح  مح اد بح560ث م صنحصق ح
ئل حث ل  قحة ةحر ليصحث   ث  حث م  يقجح ثدئ ل حة لثصح

م  يددقح لفرددص حث ر صيددصجحفددةحل  ددقحقددصلح ددل صحث  دد ث  حث 
ث ر  يدددقجحإطدددص حثإلف ددد عحئدددمحذ ددد حفدددةحرلددد حث  ددد ث  ح
إطددددمصحمبل دددد جحفددددةحلدددديمح دددد حيطددددصحة ددددةحذ دددد ح ايددددصهح

 ث ل  ة.حح

 يالددمحث إ لدداحمددمحرلليددصحثإل ددلثصثةحث مه يددقح
ث مر ل ددقحإم ادد لحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقجحة ددةح
  دددددددمحالحي  دددددددلحة ددددددد ث حإ دددددددفقحئ مدددددددقحئلدددددددةحمصثقدددددددلح

صيددصهجحإ الاددرمصثصحفددةح لث حث لادد إ ةجحإ ددلحة ددلثصحر 
ة صث ثةحمصث  قح ليل حإ   اإقح ل  ث  حث م  يقحث ا نقح
ة لثص  ح ث مصفقحنه حر صيصحمصث  ره جحةالحةذثحث رط ح
م ل مدددد ةح   صيددددقح ليددددل حرددددر صئلةحث  دددد ث  حث م  يددددقجح
 إ  ردد  ةحاددرر صحئلددةحر صيددصهجحففددةح ددذهحث ل  ددقحي ددلح

ممحي رمدلجحئليمح محياءصحثإللثص حإاص ص حةئبل حمصح
  حيلرمدددصح محي رمدددلجحئلدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحث  ددد لص ح
ماددددددإ ً جح ث مصفددددددقحنهدددددد حر صيددددددصحمصث  رهدددددد حإم ادددددد لح
ث ر ددددليصجحثألمددددصحث ددددذنحيرصرددددلحئليددددمحةئدددد ل حة ددددلثصح
ث  ددد ث  حث م  يدددقجح ذ ددد حإ دددلح ادددذحرددد  يصح دددذهحث ل ددد  قح
ئلددةحث  دد ث  حث م  يددقحفددةحث لاددإ مجحليدداحي دد  حمصثقددلح

 ددصث ثةحث مصث  ددقحث اددص صيقحث لادد إ ةحإدد  راءياحإل
فةحرل حثألل ثلجح ثد دلثصحر صيدصحمصث  دقح ليدلحيدرصخح
نردددد صيخحاللددددقح ردددد صيخحثئرمدددد لحثإللثص ح ل دددد ث  حث م  يددددقح
ث م ل قجح حرراممحف ص ح فةحث رإ هجحر  يقح ف ص حث ص نجح
يط صحفيه حة ةحرد صيخحث ر صيدصحث  دلي جح رنديمحإ  رف ديصح

ث  د ث  حث م  يدقححانلحث ر ليص.ح فةحل  دقحقدصلح دل ص
 لفرددددص حث ر  يددددقجحفي ددددلحثإلف دددد عحئددددمح ددددذهحث ل دددد  قح

 إطمصحم  الحفةحث   ث  حث م  يقح لفرص حث  ليل ح.

نعراد ذحثإل ددصث ثةح مد حفدةحل  دقحئدل حقيد  حثإللثص ح
ث بل مقح لر  لحممحةئبل حث  ه ةحث رةحثارلمةحث   ث  ح
ث م  يقحث ا نقحة لثص  جح ث مصفدقحنهد حر صيصمصث  رهد جح

جحف ليمح محياءصحثإللثص ح ث ما   يمحإم ا لحث ر ليص
ئدددمحث ل ممدددقحإ  دددمحاددديراذحثإل دددصث ثةحث بل مدددقح م دددعح

 ئرم لحئلةحر صيصهحمار إبًل.حثال

تحليــــل الدراســــفت الســــفبقة بشــــأن أنــــر  -2/2
إعــــفدة إصــــدار القــــوائم المفليــــة علــــ  تخطــــي  

 إجراءات المراجعة وتقرير مرا ب الحسفبفت:
يممددددمحث رمييدددد حندددديمحم مدددد ئريمحمددددمح ددددذهححنلثيددددقًح

ث لصثاددددد ة حث لصثاددددد ةحث اددددد إ قحث ردددددةحئ يدددددةحنإلددددداح
ةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقح راءدددياحث  بلقدددقحنددديمح

ة صث ثةحث مصث  قحممح هقجح رل حث رةحئ يةحنإلداح
ث  بلققحنيمحةئ ل حثإل دلثصح ر صيدصحمصثقدلحث لاد إ ةح

 ممح هقح اصنجحمم حيلة 

 ــــة بــــين إعــــفدة إصــــدار العالتحليــــل  -2/2/1
ــــة وتخطــــي  إجــــراءات المراجعــــة  القــــوائم المفلي

 واشتقفق الفرض النفن  للبحث:    
ي ر دددددلحث إ لددددداح  دددددمحإددددد  صغ حمدددددمحةرفددددد دحم ددددد ييصح

 AUC)ث مصث  ددقجحادد ث حثألمصيميددقحم هدد ح  حث ل  يددق

Section 560; ISA No.560)الححئلددةح  ددمجحح
مددد لحي  دددلحمددد حيلددد  حمصثقدددلحث لاددد إ ةح ل يددد  حإ يدددقح ئ

 مصث  قحق ث  حم  يقحإ لحة لثص  ح ث مصفقحنه حر صيدصهجح
ةالح محمادد   يقحمصثقددلحث لادد إ ةحادد بحراددصحق  مددقح
ئلةحئ ر قحإ صبحث  اصحئم حةذثحم محئل حث رط بح
ث رلصيدد حث  دد  صنحقنددصحة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقحصث  ددً ح

 Arens et al.,2012; Francis)ة ةحاءد حث  ميدص

et al., 2013)حذ ددددددد جحفدددددددعمحمصثقدددددددلح ئلدددددددةحاددددددد حح 
ث لادد إ ةحمء  ددلحفددةح ددذهحث ل  ددقحنعئدد ل حث  اددصحفددةح
م ددددلثقيقحثألل ددددقحث رددددةحل ددددصحئليهدددد حادددد إ ً جحليدددداح
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  ددإلةح  دد  حطددم  حإطدد محمددلنحم ددلثقيقحمدد ثئ ح
ثإللثص جحثألمصحث ذنحي  ةح محمصثقلحث لا إ ةحاي   ح
نددع صث حإ دد حث ر ددليبلةحفددةحاءددقح نص دد مجحمصث  ددقح

 ث  حث م  يقحث م ل قح لل  لحلا إ ةحث  ميصحئلةحث  
ئلددةحر  يددلحم  دد لحإطدد مح ددلدح ددذهحث  دد ث  ح ال  دد ح
ممحث رلصيف ةحث    صيدق.ح مدمح  دصحم ث هدقحماد ءصح
ث رلصيف ةحث    صيقجحينل حمصثقلحث لا إ ةحفةحلصثاقح

اددددر   قحنانددددصث حمرا  دددديمحفددددةح دددد  ئقحمددددلنحثال
 ئمددددددددددد لحث  ميدددددددددددصحئ دددددددددددلح لث ح ئمددددددددددد لحث مصث  دددددددددددقح

(ISANo.240)
ح.حح18

 محح(Low,2004) فددددددةح ددددددذثحث  ددددددللح  ادددددد ح
م صفقحمصثقلحث لا إ ةحإ   ئقحث  ميصحرر صحإ  ص ح
ةي  نيددددقحئلددددةحقلصرددددمحفددددةحر يددددي حمادددد ءصحث رلصيفدددد ةح
ث ه مددددقجح رر صمدددددذ  حإ دددد ص حمإ طدددددص حئلددددةحثأللمددددد  ح
ث مه يقحذثةحث  لقحنراءياحة صث ثةحث مصث  ق.حممد ح

  دقح محث  بلققحنيمحملنحث رةيصثةحفدةحة دصث ثةحث مصث
 ر يدددددددي حاءدددددددصحث مصث  دددددددقحر ددددددد محلا ادددددددقح هدددددددرال ح
ث مددصث  ييمحث مرا  دديمحفددةحث  دد  ئقحم  ص ددقحإةيددصح

 Romanus et)ث مرا  دددددددديم.ح  رف دددددددددةحلصثاددددددددقح

al,2008)مدددددددددعحث لصثادددددددددقحث اددددددددد إ قحلددددددددد لح  ميدددددددددقحح
ث را دددددددمحث  ددددددد  ئةحفدددددددةحصفدددددددعحمفددددددد   حمصثقندددددددةح
ث لاددد إ ةحفددددةحمطددد حث رلصيفدددد ةحث ه مدددقجح إ  رإ يددددقح

يصحث م  يددددقحث رددددةحر ددددل  حثإللثص جحرلادددديمح دددد ل حث ر دددد صح
 ذ دد حفددةحادد  حمدد حر  ددلةحة يددمحمددمح  دد لحئبلقددقح

صرإدد  حئمادديقحندديمحرا ددمحمصثقددلحث لادد إ ةحفددةحث
ححححححححححححححححححححححححححححححححححححح   ئقحث  ميصح ثدئ ل حة لثصث   ث  حث م  يق.ح

                                                           

-
28

الصالة سئاليلية  وذ (ISA No.240)معياار املراجعاة الادو    
-Auditor’s Responsib مراقا  اسئاا ع  اش كااغ ال ا 

ilities Relating to Fraud in an audit of fina-

ncial statements    

وفيمــــف يتعلــــ  بحكــــم مرا ــــب الحســــفبفت علــــ  
ـــوائ ـــة النســـبية بفلنســـبة للق ـــفد اوهمي ـــة المع م المفلي

فعمحمصثقلحث لا إ ةحمء  لح ف دً ح م د ييصححجإصدارهف
ث مصث  دددددقحث مر ددددد صبحئليهددددد حنراءدددددياح  لث ح ئمددددد لح

محث  دددد ث  ح ث مصث  ددددقح ل  دددد لحة ددددةحر  يددددلحم  دددد لحإدددد
 نحث مهمدددقححث م  يدددقحا  يدددقحمدددمحث رلصيفددد ةحث    صيدددقج

 Acito et).ح فدةح دذثحث طد محال دةحلصثادقح ادني ًح

al.2007)ة ددددددةح محة ددددددلثصحث لمدددددد حث مه ددددددةحئلددددددةحح
-lease acc   صيددقح اءدد  حث مل اددإقحئددمحث ردد  يص

ounting errorsجح  حر  ينه حي رمدلحئلدةحمدصحمدمح
ثالئرإ صثةحث  ميقح ث   ئيقح ؤل ميقحث  انيقجحنلاًلحمدمح
ثالار  لحة ةحذ  حثألاد  حث  مدةح ر يدي ح   صيدقح دذهح
حثألاءدددد  ح  ددددد حصقدددد ح ددددد فةحث ددددلاصحث رطدددددةيلةحقندددددص

%(.حممدد ح طدد صةحث لصثاددقح ياددً حة ددةح مح2ث اددصيإقح)
ر يددددي حثأل ميددددقحث  اددددنيقحقددددلحيردددد  صحإ ف دددد لحث طددددصم ةح

اددددصنجحإم  ددددةح محقيدددد  حإ دددد حث طددددصم ةحثألاددددصنحثأل
نهلبحح Catchup adjustmentsإ  را ي ةحث بل مق

ر ددد يلحثألاءددد  جحندددلاًلحمدددمحةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  ح
لرم  يدقحلدل احثث م  يقجحي رةحندل صهح يدر صحادلإً حئلدةح

ةئددددد ل حة دددددلثصح ل ددددد ث  حث م  يدددددق.حح  ايدددددصًثح  ادددددلةح
ث لصثادددقح محقدددصثصحر دددلي حثألاءددد  حث    صيدددقجحئدددمح
ءصيدددقحةئددد ل حثإل دددلثصحمدددمحقندددصحم طددد ةحث مل ادددإقح

19 ث مصث  قحث  نصنح
(Big 4)محمد محح يارل ح ادنيً جح ثد

ادددرالث ح اددد حر يدددي حث دددذثحي مددد ح  ددد لحرطدددرةحفدددةح
                                                           

لذ  (Francis et al., 2013)دساعخ ٚعذيش ثبٌزوش أْ  87-

ٚثشىً أوضش رؾذيذا   -Soxخٍظذ ئٌٝ أٔٗ ثؼذ رطجيك لبْٔٛ 

اسرجؾ ؽذٚس ئػبدح ئطذاس  -3001،3001خالي اٌفزشح ِبثيٓ 

اٌمٛائُ اٌّبٌيخ اسرجبؽب  عٍجيب  ٚعٛ٘شيب  ثؾغُ ِىبرت اٌّؾبعجخ 

، ٚئْ وبْ ٘زا دٌيال  ػٍٝ أْ Big 4ٚاٌّشاعؼخ اٌىجشٜ 

الرؾمك ٔفظ عٛدح اٌّشاعؼخ ػٍٝ ِغزٜٛ عّيغ  Big4ِىبرت

اٌزبثؼخ ٌٙب، ٚثظفخ خبطخ ِىبرت  ِىبرت اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ

اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ اٌظغشٜ ٚاٌزٝ خٍظذ اٌذساعخ ثشأٔٙب ثأْ 

ٌذيٙب ػؼف فٝ عٛدح اٌّشاعؼخ ِغزششذا  فٝ رٌه ثاػبدح ئطذاس 

اٌمٛائُ اٌّبٌيخ ٌذٜ ػّالئٙب ِمبسٔخ ثّىبرت اٌّؾبعجخ ٚاٌّشاعؼخ 

 وجيشح اٌؾغُ .
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مف  ادددد ةحرددددر حمددددعححثأل ميددددقحث  اددددنيقجح  ح مح  دددد  
حث  مبل حنا  مح ذثحثألمص.ح

ث  بلقدقحنديمحح(Chen et al,2008)إلداحممد حح
ل ددد حث رلصيفددد ةحث مف ددد حئ هددد حئ دددلحةئددد ل حة دددلثصح
ث  دد ث  حث م  يددقجح ث لددلحثألق ددةح لرلصيفدد ةحث    صيددقجح

ارصطدددد ليقحث ا  ددددقحمارصطددددلًثحفددددةحذ دددد حإ   اددددلحثال
ث  مليدددقحنرلليدددلحثأل ميدددقحث  ادددنيقحمميدددً حفدددةحث مم صادددقح

 ال دددةحث لصثادددقجحفدددةحاددد  ح.ح42إ   اليددد ةحث مرلدددل 
قيدد  حث رلصيفدد ةحثإل م  يددقحفددةح دد فةحث ددصن ح ل دد ث  ح
ث م  يدقحث م دد لحة دلثص  جح مح ددذهحث رلصيفد ةحر ددصحئددمح

%ح64ث لدددلحث ماءددداح ؤل ميدددقحث  ادددنيقجح ذ ددد حن ادددإق
طدددددصمق(.حح136مدددددمحة مددددد  ةحقددددد ث  حئي دددددقحث لصثادددددقح)

لث ح اد  حة مد  ةحادراث مذ  ح  ادلةحث لصثادقح مح
ثأل ددد لح  حثإليدددصثلثةجح يدددر حم  ص دددقحث رلصيفددد ةحإدددمجح
 دددرجحئ دددمحةئددد ل حة دددلثصحغيدددصح ددد  صنح ذ ددد حن ادددإقح

%حفدددةحادددصح اددد  ح ددد فةح14%حم  ص دددقحن ادددإقح24
حث لاص.

-Plumlee and Yohn,2)   اددلةحلصثاددقح

 محث دددرلفوحث مر ثيدددلح مصثقدددلحث لاددد إ ةجح  ددد حح(010
 ادددنيقجحرصردددلحإ دددللحة دددلثصحلممدددمحئلدددةحثأل ميدددقحث 

ئليمحلل احةئ ل حة لثصح ل  ث  حث م  يقحالل دً .ح  دذثح
ل يددددصحئلدددددةح ددددلقحث  بلقدددددقحث  مادددديقحنددددديمحثأل ميدددددقح
حث  اددددددنيقح اءددددددصحث مصث  ددددددقجحليدددددداحثرف ددددددةحلصثاددددددق

(Budescu,et  al.2012)مددددددددعحم يدددددددد صحث مصث  ددددددددقحح
 (ISA No.320)ث ل  ة

 اف  حمار نحثئلةح محح41
ثأل ميقحث  ادنيقحقدلحي دص حف ئليدقحث مصث  دقح لاءدصجح
أل دددمحي يدددلحثلرمددد لحمدددمحفطدددصحمصثقدددلحث لاددد إ ةحفدددةح

                                                           
ألّ٘يخ إٌغجيخ؛سلُ ِٓ ٘زٖ اإلسشبداد )األعظ( فٝ رمييُ ا 30-

%"،ٚئعّبٌٝ األطٛي أٚ 80-%2اٌشثؼ "ِٓ  طبفٝ

 (Chen et al,2008).%" 8.2 -%8اإليشاداد" ِّٓ 
ثبألّ٘يخ  ٚاٌّؼْٕٛ ISA 320ِؼيبس اٌّشاعؼخ اٌذٌٚٝ  - 21

 Materiality inإٌغجيخ فٝ رخطيؾ ٚرٕفيز ػٍّيخ اٌّشاعؼخ

planning and performing an audit. 

ث رطدد بحث رلصيفدد ةحث    صيددقحفددةحث لادد لجح  ددذثحمدد ح
لددلاحمددمحاددبللحةئدد ل حة ددلثصح ل دد ث  حث م  يددقح لفرددص ح

حث ا إ ق.ح
وفيمف يتعل  بتقييم مخفطر المراجعة وهـل يتـأنر 

 Chen et) ارنددصيم بإعــفدة اإلصــدار  هــذا التقيــ

al.,2010)صلحف ددصحمصثقنددةحث لادد إ ةحفددةحث  اليدد ةحح
ث مرلددددل ح لر  مددددصحمددددعحمادددد ءصحث رلصيفدددد ةحث    صيددددقح
ث ممرطفقحإ لحة لثصحث   ث  حث م  يقجحم الً ح  دمحفدةح
ل  ددقحةئدد ل حثإل ددلثصحيمدد محمددصحمددمحث اءددصحث مددربل  ح

مصثقددلحح اءددصحث صق إددقحئ ددلحماددر نحمصرفددعجح  ددذثحي دد  
ث لاددد إ ةحمدددمح  ليدددقحنرا ددديمحم هددد لح ث دددلحئ دددلح
ث  يدد  حإمصث  ددقحث  ددد ث  حث م  يددقحث م ل دددقجح ذ دد ح   دددصح
مار نحاءصحثال رط بحث ماءداحم افادً .حممد ح  دمح
مددمح  ليددقح اددصنجححي ددلحئليددمح محي ءلددقحمددمحمنددل ح
مدددرلثهح محثإللثص حالحرراددد حإ    ث دددقحئ دددلحمصث  دددقح دددذهح

 ئليددددددمحيددددددر حر يددددددي حاءددددددصحث  ددددد ث  حث م  يددددددقحث م ل ددددددقجح
-Plumlee and Yo)حث مصث  قئ دلحمادر نحمصرفدع

ung,2010; Firth et al., 2011) ح. 
 ;Chen et al.,2010) ممدد ح  ددلحث ددإ  ح

Wang, 2012; Kester et al,2013)ئلدةح محح
مصثقددلحث لادد إ ةحي اددصح ل ميددصجحث ددذنحيلددلاحئ ددلهح

مار نحاءصحح ةئ ل حثإل لثصحإ  ص حمر صص جحإ  محذ
مصث  ددقحمصرفددعجح  ددذ  حفع ددمحيء  ددلحإ ر دد لحمصرف ددقجح

 اددددير صحذ دددد حث مصرفددددع.حر  ياددددً حئددددمح ددددذثحث اءددددصح
إدددددد  ءإعحئلددددددةح ءدددددد دحة ددددددصث ثةحث مصث  ددددددقجحليدددددداح
اياددددءصحمصثقددددلحث لادددد إ ةحة ددددةحنددددذلح هددددلح  نددددصح
 لإلاحئمجح  معجحث م يدلحمدمح ل دقحثأل إد ةح ادم مح

ث رلصيفددد ةححالددد حث  ددد ث  حث م  يدددقحث م ددد لحة دددلثص  حمدددم
حح  ث    صيق.حح
-Bizarro et al,2011; Wa)ث دإ  حح يرفدق

ng,2012; Blankley et al,2012)ئلددةح محح
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ةئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقحي رنددددصحمرطددددصًثح   دددد لح
فددددةح يمدددددصحح44ق دددد صجةمح دددد حيمددددمحادددد  ح دددد  صنح

ث صق إددقحث لثاليددقح ث ددذنحي ددلحادداحث ددلف لحثأل لح  دد ل ح
ث  ددد ث  حث م  يدددق.ح مدددرلنحذ ددد ح محرلددد حث  ددد ث  حث اددد نقح
ة دددلثص  حمددد محنهددد حرلصيفددد ةح   صيدددقجح إ  رددد  ةحي دددي ح
مصثقدددددلحث لاددددد إ ةحاءدددددصحث صق إدددددقحفدددددةح دددددذهحث ل  دددددقح

ح)ح(DCAA,2012 ئلةحا  حذ  حح  ا ححمصرف ً .
قحئماديقحنديمحف ئليدقح يمدصح  د  حئبلقدح مممح  ليقح

ث صق إقحث لثاليقجح نيمحراءياحة صث ثةحث مصث  قحألمح
مصثقددلحث لادد إ ةحي اددذحفددةحثئرإدد صهح محق دد صح يمددصح
ث صق إقحث لثاليدقجح مدمح د حر يدي حاءدصحث صق إدقحمصرف دً جح
يادددددددرلئةحقي مدددددددمحإ مدددددددصحث م يدددددددلحمدددددددمحثالارإددددددد صثةح
قحثألا ايقجح ث رةحارطمصحمبلحممحثإل صث ثةحث رلليلي

ح ثارإ صثةحث رف  يص.ح
 م حإطد محئبلقدقح ر د لحث مصث  دقحنعئد ل حة دلثصح

 رف ددددةح ددددذهحث لصثادددد ةحث  دددد ث  حث م  يددددقجحفمددددمح  ليددددقح
(Bizarro et al,2011; Wang,2012; Bla-

nkley et al,2012)ئلدددددددةح محمصثقدددددددلحث لاددددددد إ ةحح
اددديء  لحن ادددعحمادددر ي ةح ر ددد لحمصرف دددقحر  يادددً ح
ئددمحاءددصحث صق إددقحث مصرفددع.حفددةحلدديمح ارلفددةحلصثاددقح

(Kester et al,2013)معحرلد حث  ري دقحث    لدقحإد محح
  دددد  حئبلقددددقحءصليددددقحندددديمحةئدددد ل حثإل ددددلثصح  ر دددد لح
مصثقدددلحث لاددد إ ةحث بلل دددقح.ح ذمدددصةح محادددنلحذ ددد ح

صثصحم دددددللحلدددددل احةئددددد ل ح افددددد  حر دددددثي ددددد لحة دددددةح
ح4228ج4227ثإل دددلثصح ل ددد ث  حث م  يدددقحئدددمحاددد رةح
  ددددددددةحث فرددددددددص حح–)فردددددددص حثأل مددددددددقحث م  يددددددددقحث    ميددددددددق(ح

م  ص دقحإ  اد  ثةحث م ادديقحح–ث مادرالمقحفدةحث لصثادقح

                                                           
يٕشأ ٔزيغخ رؼذد  Material Weaknessاٌؼؼف اٌغٛ٘شٜ  22

أٚعٗ اٌمظٛس اٌغٛ٘شٜ فٝ ٘يىً اٌشلبثخ اٌذاخٍيخ، ِّب يغؼً 

ِٕغ أٚ اوزشبف اٌزؾشيفبد اٌغٛ٘شيخ، ٚثبٌزبٌٝ  ِٓ اٌظؼت

ػزّبد ػٍٝ لٛائُ ِبٌيخ خبٌيخ ِٓ اٌزؾشيفبد اليّىٓ اال

  . (AS No.5)اٌغٛ٘شيخ

ثألادصنجحمندصصًثحذ د حإ دةصحل د حث  ي دقجحفادبًلحئدمح
 محث لصثاقح  حرصثلحر  ي حرل حث  د ث  حث م  يدقحث م د لح

 حة دددددةحقددددد ث  حم  يدددددقحم ددددد لحة دددددلثص  ح   ددددد لحة دددددلثص 
رلصيفد ةحمر مدل جح  حغيدصحمر مدل جحثألمدصحث دذنحمدد مح
مدددمحث مممدددمح محي ءدددةح ري دددقحما  فدددقح رلددد حث  ري دددقح
ث رددةحر  ددصح هدد حمددمحصفدد ح ددذهحث  بلقددقحثإلي  نيددقجح
  قددلحيص ددعحث اددنلحة ددةحردد  صحثألر دد لحإ  ثمددصح اددصنح

حفةح قةحثأل مق.حح
ثاددددددددددددددقحذمددددددددددددددصةحلصحح مددددددددددددددمح  ليددددددددددددددقح اددددددددددددددصنج

(Nolte,2014)مح    حئبلققحئمايقحنيمح ر د لحح 
مم  يقحلل احةئ ل حة لثصح ل  ث  حث م  يدقح ث مصث  قح ثد
الل دددً حم ادددلً ح محئدددل حر ددد ي حمصثقدددلحث لاددد إ ةح
إ ألر دددد لحث رددددةحرردددد ث  حمددددعحماددددر نحث اءددددصحث مر ثيددددلح
 ل ميددصحادديل ةحإابل ددمحئلددةح دد ل حث مصث  ددقحإ  اددللح

 دددد ث  حث م  يددددقحفددددةح مددددمح دددد حيلددددلاحةئدددد ل حة ددددلثصح ل
حث مار نصحث م ا ص.

وفيمف يتعل  بإجراءات المراجعة الالزمة للتحق  
مــــــن مــــــزاعم اإلدارة بشــــــأن تصــــــحي  التحريفــــــفت 

جحفــ  ءــوء إعــفدة إصــدار القــوائم المفليــةحالجوهريــة
ل  ددقحثفرصثادديقحرندديمحح(Collings,2011)حف ددلحر دد  ل

 قدد لحرلصيفدد ةح  ر ددقحئددمحقيدد  ح لددلحث مدد افيمحنددلفعح
ثلحئدددمحإاددد  عحغيدددصحمادددرلمقحمدددمحادددبللحث ادددلثلح مددد ح

 م صلح  مةجح   مح  حيدر حث رطد بح دذثحث رلصيد حةالح
إ لحمص صحارقح طدهصحمدمحرد صيخح ه يدقحث اد قحث م  يدقجح
 إ  ردددد  ةحي ددددإ حر يدددددي حمصثقددددلحث لادددد إ ةح ماددددد ءصح
ث رلصيفددد ةحث    صيدددقح ث   ر دددقحئدددمح دددذثحث ةددد حئ دددلح

إدددد لث حماددددر نحمصرفددددعجحثألمددددصحث ددددذنحياددددرلئةحقي مددددمح
ة ددصث ثةحمصث  ددقحةادد فيقحراددر يلحءني رهدد ح مددلث  ح
 م ث هدددقح دددذثحث رلصيددد جحث  ددد رجحئدددمحث ةددد جحنهدددلبح
ث ل دد لحئلددةح ل ددقح   ددصحم ددلثقيقجحنددلاًلحمددمحثألل ددقح

 Budescu,et)ث مادللقحث ردةحاددنقحثالئرمد لحئليهدد 
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al.2012)ح  ددددددددددددددددذ  حف ددددددددددددددددلحثقرصلددددددددددددددددةحلصثاددددددددددددددددقح.
(Collings,2011)ثإل دددددصث ثةحث ر  يدددددق حث ل ددددد لحح

ئلدةحةقدصثصحمددمحثإللثص حنا د محل  ددقحث ةد جحئمددصح
ثارفا صثةحممحثإللثص ح ث ل  لحئلةحفه حئمحميفيدقح
ثصر ددد لحم دددصح دددذثحث ةددد ح  مددد ذثحرددد حث رطددد فمحالل دددً جح
ث ر  ددصحة ددةح   ددمحث ادد  حث  دد  صرحنهيمددصحث صق إددقح
ث لثاليددقح ث رددةح ر لددةحث فص ددقح مدد  حث م ادد ح)غدد ح

صر دددددد لحلثص (حالث  دددددد مليم(ح  ثإللثص حث  ليدددددد ح)غدددددد حثإل
ث ةددد جح ثإلءدددبللحئلدددةحملفددد ةحث  ددد مليمح لر  دددلحمدددمح
رف يصحثإل دصث ثةحث      يدقحث ردةحرد حثرا ذ د حادلح دذثح
ث م اددد جحةئددد ل حث  يددد  حإ ارإددد صثةحث صق إدددقح ث ردددةحقدددلح
ر طددد حئدددمح   دددمحث اددد  حثألادددصنحنهيمدددصحث صق إدددقح

حث لثاليق.
 فدددةحادددد  حث مدددد لحث لصثاددد ةحث ادددد إ قحئلددددةح مح

ث  دد ث  حث م  يددقح دد صحإم  إددقحل يددصحئلددةحةئدد ل حة ددلثصح
 ادد  ح يمددصحث صق إددقحث لثاليددقح ئددل ح  ث ددقحثإللثص 

(Kizirian et al,2005;Plumlee and Yoh-

n,2010; Bizarro et al,2011; Wang,2012; 

Blankley et al,2012) جحي ر لحث إ لاح محثألمدصح
يرءلددددددلحمددددددمحمصثقددددددلحث لادددددد إ ةحإ  اددددددص ص حث  يدددددد  ح

 ث مصث  قحث بل مقح م ث هقحر    ثةحثإللثص نع صث ثةح

 هيمددصحث صق إددقحث لثاليددق.ح  ددة حثارإدد صحمددلنحادددبلمقح
اددر ذحث  دد  ح مددذ  حقيدد لحقيدد لحث ي ميددقحث مصللددقحة ددةحثأل

ث را ي ةحث رةحرمةحئ لحةئلثلحث   ث  حث م  يقجحفلمح
 رط بحث رلي حث دذنحيممدمح محث ر ليصثةحث مل انيقحال

جحئدددمحث ةددد جحث ر  دددصحيراددنلحفدددةحرلصيددد ح ددد  ح دد ر
ة ددةحرفهدد ح ؤلاددإ لحث م ء يددقح لم دد مبلةحث ه مددقحث رددةح
  ددإ حمصثقددلحث لادد إ ةحئلددةحئلدد حنهدد جح ث رددةحر دد مح
ادد صجحث  ءدد دحث م ردد لح ل طدد  حث ادد محإ  م طدد  حفددةح
حاددددددددددددددد  حرفهددددددددددددددد حث مصثقددددددددددددددددلح لم طددددددددددددددد  ح ني رهدددددددددددددددد 

(ISANO.240)
ح.

 يالدددددمحث إ لددددداحفدددددةحاددددد  حئدددددص ح رلليدددددصح
يدددقجح ث لصثاددد ةحث اددد إ قحثإل دددلثصثةحث مه يدددقحمدددمح  ل

ذثةحث  دددددلقحإددددد  صحةئددددد ل حثإل دددددلثصحئلدددددةحراءدددددياح
ة ددصث ثةحث مصث  ددقحمددمح  ليددقح اددصنجحة ددةح محةئدد ل ح

محمددد محالحي  ددددلحمدددد حيلدددد  حثدحة دددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقجح ح
محي ر دصح مصثقلحث لا إ ةحإ اذحذ  حفةحث لادإ مح ح

 ث م دد مبلةحث رددةحثأللددلثاححرلدد حئملددمحئلددةحمصث  ددق
 صحئلددةحث  دد ث  حث م  يددقجح ث رددةح مددةحمددمحطدد  ه ح محرددرح
جحلردةح د حم  دةح لدلثاحرد صيخحر صيدصهحة ةحئلمدمحلردة

43ح رد صيخح ه يدقحث اد قحث م  يدقحالل دق
Subsequent 

Eventsجحةالح  هدد حل  ددقح  دد لحمددمحمصث  ددقحث  دد ث  ح
ث م  يددقحث ادد  يقجح ث اددنلح محةئدد ل حثإل ددلثصقلحيددصرإاح

ير صحن  ددد لحرلصيفددد ةح   صيدددقجح  ددد حثألمدددصحث دددذنحاددد
إ  اددص ص حئلددةح لمدد  حمصثقددلحث لادد إ ةجحا  ددقحمدد ح
يصرإاحم ه حنر قيةح ملنح ءني قحة دصث ثةحث مصث  دقح
ث بل مددقح  مددعح ل ددقحثإل إدد ةحث   فيددقح ث مبل مددقح للمدد ح
ئلدددةحمدددلنح دددلدحمددد ثئ حثإللثص حفدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقح
ث م دد لحة ددلثص  .ح  ددذثحمدد حي دد لحث إ لدداحة ددةحثطددر  دح

 مم حيلة حث فص حث    ةح لإلاح

 

 

 

 

                                                           

رٍه األؽذاس اٌزبٌيخ ٌزبسيخ اٌّيضأيخ ؽزٝ ربسيخ  بيمظذ ثٙ 13-

ؽذاس ِغئٌٛيخ ِشالت اٌؾغبثبد ػٓ ِشاعؼخ األ، ٚرزّضً اٌزمشيش

؛ اٌميبَ ثاعشاءاد ِشاعؼخ رٛفش ٌٗ اٌمٕبػخ ثأٔٗ لذ رُ فٝ  اٌالؽمخ

رؾذيذ األؽذاس اٌالؽمخ ؽزٝ ربسيخ رمشيشٖ ِغ ِشاػبح اٌميبَ ثٙب 

وشفذ رٍه اإلعشاءاد  ا. ٚئرفٝ ألشة ٚلذ ئٌٝ ربسيخ رمشيشٖ

ػٓ ٚعٛد أؽذاس ٌٙب رأصيش ػٍٝ اٌمٛائُ اٌّبٌيخ، ٚعت ػٍٝ 

ؽذاس فٝ اٌمٛائُ ِشالت اٌؾغبثبد رمييُ ِذٜ أؼىبط رٍه األ

. ٚفٝ ٘زا اٌظذد، (ISA No. 560)  اٌّبٌيخ ثبٌطشيمخ إٌّبعجخ

ئٌٝ ػشٚسح ؽظٛي ِشالت اٌؾغبثبد  أيؼب   اٌّؼيبس ٘زا أشبس

ِٓ اإلداسح  Written Representationsِىزٛثخػٍٝ ئلشاساد 

ثّغئٌٛيزٙب ػٓ عالِخ االػزشاف ثبألؽذاس اٌالؽمخ ٚاإلفظبػ 

ػٕٙب وّب يٕجغي في اٌمٛائُ اٌّبٌيخ، ٚأْ يغزششذ في رٌه ثّؼيبس 

 .اٌّىزٛثخ اإلداسيخٚاٌّؼْٕٛ ثبإللشاساد  (210اٌّشاعؼخ سلُ )
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: يـــ نر إعـــفدة اصـــدار (2  ( الفـــرض النـــفن 
 القوائم المفلية علي تخطي  إجراءات المراجعة. 

 

العال ـــة بـــين إعـــفدة إصـــدارالقوائم تحليـــل ح-2/2/2
المفليــة وتقريــر مرا ــب الحســفبفت واشــتقفق الفــرض 

  النفلث للبحث:

حثرف ددددددددددددددددددددددةحإ دددددددددددددددددددددد حث  ر إدددددددددددددددددددددد ةنلثيددددددددددددددددددددددقح
 Johnstone et)  4212 آاددددص مج)ئلةج

al.,2014; Arens et al,2012 مدعحثإل دلثصثةحح
 ISA No.5-60; AU-C)ث مه يددقحذثةحث  ددلقح

Section 560)ئلةح  محئ دلحرد ثفصحم ل مد ةجحإ دلحح
 طددددصحث  دددد ث  حث م  يددددقح ر صيددددصحمصث  رهدددد جحرددددر صحئلددددةح
ر صيددصحمصثقددلحث لادد إ ةحث ادد نقحة ددلثصهجحفع ددمحي ددلح

  حث م  يدقح مصف  رهد جح محيءللحممحثإللثص حر ليصحث  د ث
 ي   حنعئلثلحر صيصح ليلحئلدةحث  د ث  حث م  يدقحث م ل دقح

 Emphasis of Matterيرادممحف دص ح فدةحث رإد هح

Paragraphرر ددد  لحم اددد لحث ر دددليصح  ادددإ إمجحمدددعحح
ثإلطددد ص حة دددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحث  ددد لص حاددد إ ً جح ر صيدددصهح
ث مصفددددقحنهدددد جح  محيددددرصخح ددددذثحث ر صيددددصحنردددد صيخحاللددددقح

 ر صيخحر ليصحث   ث  حث م  يقح مصف  ره .ححح 
أمــف بشــأن نــوع تقريــر مرا ــب الحســفبفت علـــ  

جح  اددلةحلصثادددقحالقــوائم المفليـــة المعــفد إصـــدارهف 
(Firth et al,2011)دلنححمر ثيدلثًحح مح  د  حثر   د ًحح 

مصثقنددةحث لاددد إ ةحفدددةحث  دديمحإل دددلثصحر صيدددصحندددص نح
ة دلثصحإ دلحثإلئدبلمحئدمحةئد ل ح مدرلفوح  حم د   ج

ث  دد ث  حث م  يددقحإاددنلحث ةدد .ح يص ددعحذ دد حة ددةح يدد ل ح
  مححمار نحاءصحث مصث  قح لنح ذثحث  ميصجحا  دقًح

 دددذهحث  ددد ث  حملصفدددقح   صيدددً جحفادددبًلحئدددمحئدددل ح  ث دددقح
حثإللثص .ح

إ ددد حث لصثاددد ةححة رمدددةئلدددةحث    دددلحثآلادددصجح
;Murcia,2005) ث ادد إ ق  Czereny et al,2013)ح

ــذم ســ ــوع التقريــر ال ــ  تلــ  بشــأن ن ب  إصــدارع عل

ــة  بــل أن يحــدث لهــف إعــفدة إصــدار جحالقــوائم المفلي
 Murcia,2005; Czereny)حليداحمطدفةحلصثادر 

et al,2013)محة دلثصحر صيدصحم دللحنعاد فقحف دص حح 
حSEC فددةحثال رإدد هحئلددةحث  دد ث  حث م  يددقحث م طدد ص ح ددصح

  حرلدددد حث م طددددد ص حفدددددةحن ص ددددقحثأل صثدحث م  يدددددقحفدددددةح
ةي  إددً حإلددل احةئدد ل حة ددلثصححيددصرإاحCVMحث نصث يددص

 هذهحث   ث  حث م  يقحالل ً جح ذ  حإ  م  ص قحمدعحة دلثصح
ر صيدددددددصحندددددددص نحغيددددددددصحمدددددددرلفوجحف ددددددددلحرمدددددددةحلصثاددددددددقح

Murcia,2005)ح4222-4221(حادددبللحث فردددص حمدددم
طصمقحنصث يليدقح دليه حقد ث  حم  يدقحح18ئلةحئي قحنلةةح

م ددد لحة دددلثص  .ح فدددةحاددد  حرلليدددصحملرددد نحث ر ددد صيصح
ذهحث  ددد ث  جحال دددةحث لصثادددقحة دددةح محئدددللحث مصف ددقحنهددد

ر  صيصحث مصث  قحث مصف قحنهدذهح  د ث  حث م  يدقجح ث م ل دقح
(جح ذ دد حإ  م  ص ددقح16إف ددص ح فددةحثال رإدد هجحقددلحنلةددةح)

اددددصنحح ث رددددةحق مددددةحنع ددددلثصحمددددعحرلدددد حث طددددصم ةحثأل
ح(.ححح4ر صيصحنص نح اي ح)
(جحفمدمح (Czereny et al,2013 مد حإطد محلصثادق

ابللحة صث حرلليصحملر نح ر د صيصحمصثقندةحث لاد إ ةح
جحال ددةح4229-4222فددةح مصيمدد حئددمحث فرددص حمددمح

ث لصثاقحة ةح محل  قحر دليصحر صيدصحمصثقدلحث لاد إ ةجح
مددمحاددبللحةادد فقحف ددص ح فددةحثال رإدد هجح دد صةحإم  إددقح
ل يدددددصحئلدددددةح  ددددد لحاءدددددصحرلصيفددددد ةحغيدددددصحم ل مدددددقح

Unknown Misstatementsحجح ذ د حئلدةحاد  
ة دددلثصحر صيدددصحندددص نحغيدددصحمدددرلفوجحمدددعحةاددد فقحف دددص ح
 فةحثال رإ هجحنلاًلحممحة دلثصحر صيدصحندص نحم دللجح د ح
مددد محقدددلحئلددد حنرلددد حث رلصيفددد ةحث    صيدددقحفدددةحلي هددد .ح
 ا حة ةحذ  ح مح اإقحلل احةئ ل حة لثصح ل د ث  ح

%حا  ددقحئ ددلم حر    ددةح78ث م  يددقحالل ددً حقددلحنلةددةح
ثقدلحث لاد إ ةح محث  ميدصحف ص ح فةحثال رإد هحنر صيدصحمصح

 Previous مدد مح ليددمحل  ددقحةئدد ل حة ددلثصحادد إ ق

Restatements ح
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-Bugar) ممد حة رمدةحإ د حث لصثاد ةحث اد إ قح

iski and Word,2012; Hung and Scholz, 

 دددددلثصحة ياددددً حنر دددد  لحث  بلقدددددقحندددديمحةئدددد ل حح(2012
مصثقلحث لا إ ةحممحمصث  قححث ال لث   ث  حث م  يقح ح

  اددددددددلةحقدددددددد ث  حم  يددددددددقحم دددددددد لحة ددددددددلثص  جحليدددددددداح
 محث  مدبل حح (Hung and Scholz, 2012)لصثادق

ث دددذيمحيف ددددل محئددددمحةئددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقح
إ  ص حمر صص حيصرإء محإم ط ةحمصث  قح ةصنحإ دلح
ث ادددل لحمصثقدددلحث لاددد إ ةحث اددد نقجحفادددبًلحئدددمح مح

 ددددلنحث  مددددبل حححً حئدددد ل ًح ددددذثحثال اددددل لحيمدددد محمصرف دددد
ث دددذيمحيف دددل محئدددمحةئددد ل حثإل دددلثصحإادددنلح  ددد لح
غدد جح  حث رلدد لحمددمحث ددصن حة ددةحث اادد ص .ح فددةح ددذثح

-Bugariski and Word)ث طدد مح طدد صةحلصثاددقح

 محقدددصثصحمصثقدددلحث لاددد إ ةح بل ادددل لحمدددمحح(2012,
ئمليدددددددقحث مصث  ددددددددقحقدددددددلحث لثلحم ددددددددذح دددددددل صحقدددددددد   مح

42
SOXحي ددلحقددصثصًثحجحفددةحلدديمح محقددصثصحثال اددل لحال

ملنإدددً حجاددد ث حإ   ادددإقح ل ميدددصح  ح مصثقدددلحث لاددد إ ةح
ذثرمجحألمحث  ميصحيف لح  قحث مار مصيمح ث لث  يمحإط مح
ماددد   يرمحئدددمحةئدددلثلحث  ددد ث  حث م  يدددقجحن   دددلحرلملدددمح
ر لفقحث  قةح ث  هلح لر  قلحمعحمصثقلحلا إ ةحآاص.ح
 م حإط محمصثقلحث لا إ ةجحفع محايف لحث  ميدصجح مدمح

 حااددد ص حل دددرمحمدددمحاددد دحث مصث  دددقجحفادددبًلحئدددمح ددد
رلمددصحر لفددقحث  قددةح ث مدد ثصلحفددةحمل   ددقحث ر  قددلحمددعح
ئمبل ح للحثألمصحث ذنحيرإ دمحةئد ل حرا ديمحفصيدقح

 ث  مصحئلةحث  مبل حث  للحمص ح اصن.ح

الددددددمحث إ لدددددداحة ددددددةح محئلددددددةحم اددددددنقجحيح ن دددددد  ًح
ث لصثاد ةحقددلحثارلفدةحفددةحرد  يصحةئدد ل حثإل دلثصحئلددةح

ثقددددلحث لادددد إ ة.حفدددد  إ  حيددددصنح محةئدددد ل حر صيددددصحمصح
ة لثصحث  د ث  حث م  يدقحاد بحيدلفعحإمصثقدلحث لاد إ ةح

 لثصحر صيصحنص نحمرلفوجح ث إ  حثآلادصحقدلحيدصنحإل
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ثال ال لحممحث مهمقجح إ  ر  ةحثارلف ثحفدةحر يدي ح دذثح
ثأل صح ذ  ح ف ً ح لص قحث ماد ءصحث ردةحيدلصمه حمصثقدلح
ث لادد إ ةحإ ددلحثإلئددبلمحئددمحةئدد ل حثإل لثص. إ ددفقح

ي ر ددلحث إ لدداح مح  د  حئبلقددقححر  يصيددقحإلئدد ل حئ مدقح
ثإل دددلثصحئلدددةحث ر صيدددصح ادددننيم.حثأل لح  دددمحةذثحمددد مح
ةئددد ل حثإل دددلثصحثادددر  إقحمدددمحثإللثص ح مندددصصثةحةئددد ل ح
ثإل لثصحفلمحي للحمصثقلحث لا إ ةحص يمح   محي للح

ثال رإدد هحر  يددقح ف ددص حث دددص ن.حر صيددصهحنعادد فقحف ددص ح لفددةح
 ث  دددد  ةحةذثحمدددد محةئدددد ل حثإل ددددلثصحنددددلثفعحمددددمحثإللثص ح
 رلصي حث  د ث  حث م  يدقجح ادنلح  حآلادصجحفدعمحمصثقدلح
ث لادددد إ ةحادددد بحير  مددددصحمددددعحث  اددددعحرم مددددً حم لمدددد ح
ي ث دددمحل  دددقحرلصيددد حفدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحئدددمحث اددد قجح

ح(ISA No.705)ح42 ايءنقحم ي صحث مصث  قحث دل  ة
ذثحمددد حي ددد لحث إ لددداحة دددةحثطدددر  دحث فدددص حث    ددداح  ددد

ح لإلاحمم حيلة 
ــــث ف  (: يــــ نر إعــــفدة إصــــدار 3الفــــرض النفل

 سفبفت.القوائم المفلية عل  تقرير مرا ب الح
 

 

 

 :المبحث النفلث
                :الدراسة التجريبية

 ر صينيقحالارإ صحفص  حث إلاحر حة صث حلصثاقح
ئلدددةحئي دددقحمدددمحمصثقندددةحث لاددد إ ة.ح ثادددرالمةح
ثألاددددددد  يلحثإلل ددددددد  يقحث مبل مدددددددقح رلليدددددددصحث  رددددددد  ج.ح
 ادددد بحير دددد  لحث إ لدددداح  ددددلثبحث لصثاددددقحث ر صينيددددقجح
م رمددددعح ئي ددددقحث لصثاددددقجح ل ثةح ثد ددددصث ثةحث لصثاددددقجح
ر  ي ح قي  حمرةيصثةحث لصثاقجحث ر مي حث ر صيندةح

فددددةححث ماددددرال جح ثألادددد  يلحثإلل دددد  يقحث ماددددرالمق

                                                           

ٚاٌّؼْٕٛ  (ISA No.705)ِؼيبس اٌّشاعؼخ اٌذٌٚٝ  15-

ثزؼذيالد اٌشأٜ فٝ رمشيش ِشالت اٌؾغبثبد اٌّغزمً 

Modifications to the Opinion In the Independent 

Auditor’s report 
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رلليصحث ني   ةجح  ايصًثح رد  جحثارإد صحث فدص  جح ذ د ح
حملمحئلةحث  ل حثآلرة ح

حأهدا  الدراسة التجريبية:ح-3/1
راددددددرهلبحث لصثاددددددقحث ر صينيددددددقحثارإدددددد صحفددددددص  ح
ث إلاجح رلليلًثحم حةذثحم محغ  نيقحمصثقندةحث لاد إ ةح
فددددةحم ددددصحملمدددديمحإمرءلإدددد ةحث مل اددددإقحئددددمحةئدددد ل ح
ة دددددلثصحث  ددددد ث  حث م  يدددددق.ح مدددددذثحثارإددددد صح  دددددصحةئددددد ل ح
ثإل دددددلثصئلةحراءدددددياحة دددددصث ثةحث مصث  دددددقح ر صيدددددصح
حمصثقدددلحث لاددد إ ةجحفدددةحني دددقحث مم صادددقحث مه يدددقحفدددة
م ص.ح قلحر حثارالث حمدلاصحث ر د صلحث ميلث يدقحفديح
 ددددذثحث إلدددداحقي اددددً حئلددددةحم ه يددددقحإ دددد حث لصثادددد ةح

ح.(Makkawy and Schick, 2003)ث ا إ قح
 مجتمع وعينة الدراسة:  -3/2

ير ددددد محم رمدددددعحث لصثادددددقحمدددددمحمصثقندددددةحث لاددددد إ ةح 
ث مددصامح هدد حإمصث  ددقحلادد إ ةحث طددصم ةحث مادد  مقح

ح–م ي دقحرلمميدقحح–ث لصثادقفةحم دص.ح رر د محئي دقح
مفددصل حرم ددصحث ل  ددقحث ر صينيددقحث  دد  لقحث رددةحح33مددمح

رددد حث ل ددد لحئليهددد حمدددمحمصثقندددةحث لاددد إ ةحإمم ردددلح
(حمددددمح ددددرال ح9ث مل اددددإقح ث مصث  ددددق.ح قددددلحل ددددصح)

ث مصث  يمحئلدةح م  دقح م يدقحث مل ادنيمح ث مدصث  يمح
ث م دددصيقجح ث دددإ  حثآلادددصحمددد ه ححقدددلحل دددصحئلدددةح

(جحإ إلادد فقحة ددةحئددللح2ث مصث  ددقح)لنلدد  حث مل اددإقح ح
 ئدددللحح(حل دددصحئلدددةحث م  ادددريصحفدددةحث مل ادددإقج1)
CPA(حيلمصحطه ل حث  م  قحثألمصيميقح1)

.ح  ليصح46
إ  ددذمصح  ددمحقددلحردد حثاريدد صحم رمددعح ئي ددقحث لصثاددقحفددةح
ادددد  ح  ددددلثبح لددددل لحث إلدددداجحقي اددددً حئلددددةحإ دددد ح

 Makkawy and)ححث لصثاد ةحث اد إ قحفدةح دذثحث طد م

Schick, 2003; Romanus et al., 2008 )ح 

                                                           

فٝ  ب  يجذٚ ِٓ خالي اٌجيبٔبد اٌذيّٛغشافيخ أْ ٕ٘بن أخفبػ  16-

الي رؾٍيً ِغزٜٛ خجشح ػيٕخ اٌذساعخ، ٚ٘ٛ ِب رجيٓ ِٓ خ

 اٌجيبٔبد اٌذساعيخ.  

جراءات الدراسة التجريبية: -3/3  أدوات وا 
ثئرمدددلةحث لصثادددقحث ر صينيدددقحئلدددةح ادددل لحلصثادددقح

ار  د  يقححث ل  قجحمعحم  محإم م ئقحممحثألا لقحثال
 ر ميدددعحث ني  ددد ة.حليددداحرددد حر دددمي حل  دددقحثفرصثاددديقح
ملئمددددقحإ ار  دددد  حمصثقنددددةحث لادددد إ ةحفددددةحمم رددددلح

 ث مصث  قحفدةحم دصجح  يد  حمدلنحة مد مه حث مل اإقح
إمرءلإدد ةحث مل اددإقحث م  يددقحث ا  ددقحنعئدد ل حة ددلثصح
ث  دددد ث  حث م  يددددقجح مددددذ  حثارإدددد صحمددددلنحردددد  يصحةئدددد ل ح
ثإل دددلثصجحئلدددةحراءدددياحة دددصث ثةحث مصث  دددقح ر صيدددصح

يحح1مصثقدددلحث لاددد إ ةح)ح  ادددصحمللدددقحث إلددداحصقددد حيح
 ددةحث ادد محإ  ل  ددقحث ر صينيددق(.ح قددلحادد يحث إ لدداحة

ئ ددلح ددي غقحثألادد لقحح–قددلصحثإلممدد مح–مصثئدد  حث لقددقح
  ث مصثف قح لل الةحا  ق 

ح محر  محثألا لقح ثالقح مللل جح  محر معح-أ 
حث م ل م ةحث مءل إقح لإلاحف اجحإ إلا فقحة ة

ح
ح

  دددد لحطددددصعحمار ددددصح ددددإ  حث مفدددد  ي حث رددددةحرنددددل ح
حغ ماقحألفصثلحث  ي ق.

ح

حةار  دث ل  لحئلةحم ل م ةحئ مقحئمحث مح-ب 
مددد ه حرر لدددقحإ  مر دددصحث لصثادددةجح ث دددلص  ةحث  لميدددقجح
ث رددددددةحل ددددددل ثحئليهدددددد حج ث  ادددددد يقحفددددددةحث  م يدددددد ةح

 ث مه يق.

ثطدددرملةحق  مدددقحثالار  ددد  حئلدددةح اددد لقحرلرددد جح -حج
إل  إددددددقحرصرينيددددددقحر ءدددددديحلص دددددد ةحمرف  رددددددقح لم ثف ددددددقح
 ث دددصف حنامددد حلص ددد ةجحرردددلصجحمدددمحم ثفدددقحرم مدددً ح

 غيصحم ثفدقحة دةحلدلحمد ح م ثفقحنلص قحمنيص ح م ثفقح
 غيدددصحم ثفدددقحرم مدددً جحإليددداحر ادددذحفددديحةءددد صحرلليدددصح

ح(ئلةحث ر ث ي.1جح4جح3جح2جح2ث صل لحثأل  ثمح)
 إ لحثال ره  حممحر مي حث ل  قحثإلفرصثاديقحث ملئمدقح

(حردد حر  ي هدد حإم صفددقح1إ ادد لقح ث دد ثصل حإدد  مللقحصقدد ح)
ث إ لددداحئلدددةح فدددصثلحث  ي دددق.ح ث  دددل لحثآلرددديحي اددد ح
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لدددددد الةحث م  ئددددددقحإ   اددددددإقح  ي ددددددقحث لصثاددددددقجحئددددددللحث 
إ إلا فقحة ةحئللح  اإقحث صل لجح مذ  حئدللح  ادإقح

قددددددد ث  حث دددددددصل لحث ادددددددليمقح ث رددددددديحاراادددددددعح لرلليدددددددصح
 ثإلل   ي ح

ح

ح توصيف و يفس متغيرات الدراسةح-3/2
إدد   اصحة دددةحفدددص  حث لصثاددقجحيراددد ح محمرةيدددصثةح

ةئد ل حة دلثصحح  د  ث لصثاقحرر  محممحمرةيصحمار صح
راءياحجح مرةيدددددددصيمحرددددددد إ يمح  دددددددة ث  ددددددد ث  حث م  يدددددددق

.حة ددددددصث ثةحث مصث  ددددددقجح حر صيددددددصحمصثقددددددلحث لادددددد إ ة
 الارإ صحفص  حث لصثادقجحرد حقيد  حمرةيدصثةحث لصثادقح

  ئلةحث  ل حثآلرة ح
 
 

ل: إعـفدة إصـدار القــوائم المتغيـر المسـتق : - أ
ح                                               المفليـة

 ي  لحنه حةئ ل ح طصحق ث  حم  يقحانقحئصاه حئلدةح
مل اددنيقح   ددل لحث م دد   جح م  ددةحنهدد حم ل مدد ة

غيددصحمبل مدددقجحردددرلنحنددل ص  حة دددةحرادددليصحمادددرالمةح
 دددددذهحث  ددددد ث  حث م  يدددددقجح  ددددد حإ دددددللحثراددددد ذحث  دددددصثصثةح

(Imoniana et al.,2012جح ي  ددلحنهددد ح يادددً ح)
ر دددلي حث م ل مددد ةحث مل ادددنيقحث مف ددد حئ هددد حفدددةح
حث  دددددد ث  حث م  يددددددقحث ادددددد نقحة ددددددلثص  ح    هدددددد حماددددددللق

(Chen et al., 2013, P.6ح ي د  ح دذثحث مرةيدصح.)
مدددددددمحادددددددبللحةئددددددد ل حر ددددددد ي حص ددددددديلحلاددددددد لحثآلآلةح

 ث م دددلثةجح مددد حيدددصرإاحإدددمحمدددمحن ددد لح ادددصنجحمم مدددعح
 حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححمعحمصثئ  حرللياحثإلف  عحئ هم حفةحثإل بل ج

 ث   ث  حث م  يقحث م ل قجح ذ  حفةحا  حر لي 

 ث اء حث    صنحث ا محنعلصثجح ممحثآلآلةحامم
ح  حث م ص ف ةحث مر  ئقحإ  صحص  ة.ح ذ  حمم 

ح
ح

ح(حئلةحث ل  دق2(حلرةحصق ح)1 ثصلحإ ألا لقحممحصق ح)
حثإلفرصثايق.

 المتغيران التفبعفن: -ب 
 تخطي  إجراءات المراجعة: –( 1فب/

 ي  ددلحإددمحرلليددلحءني ددقح ر قيددةح مددلرحة ددصث ثةح
ث مصث  ددقحةذحيددر حة ددلثصحلمدد حئلددةحثأل ميددقحث  اددنيقح
 رءنيدددددقح مددددد ذجحاءدددددصحث مصث  دددددقح رلليدددددلحماددددد ءصح
ث رلصي حث    صنجح ث ذنحن   حئليدمحيدر حرلليدلحمدلنح

 Kizirian et al ءني قح ر قيةحة صث ثةحث مصث  قح

ادد لقحمدددمح(.ح قددلحردد حقيدد  ح ددذثحث مرةيددصحإ أل(2005.
 حثإلفرصثايق.(حئلةحث ل  قح9(حلرةحصق ح)2صق ح)

ح

 تعديل تقرير مرا ب الحسفبفت:  -(2فب/
رد حقيدد  ح دذثحث مرةيددصحننددلث صحث دص نجح  يددقحر ددليبلةح
فدددةحطدددمصح ملرددد نحث ر صيدددصحفدددةحل  دددقحةئددد ل حة دددلثصح
ث   ث  حث م  يق.ح ئلةحا  حذ  حر حقي  ح ذثحث مرةيصح

 

 بيـــفن

 

 

عدد الحـفتت 
 الموزعة

 

ــــردود  عــــدد ال
 المستلمة

 

نســــــــــــبة 
 الرد

 

عـــدد الـــردود 
 الصفد ة

 

لـــــردود عـــــدد ا
 المستبعدة

نســـــــــــبة الـــــــــــردود 
ــــــــــ   الصــــــــــفد ة ال

 المستلمة

ــــــــــ   ــــــــــن مرا ب ــــــــــة م العين
ــــــــــــــب  الحســــــــــــــفبفت بمكفت

 المحفسبة والمراجعة 

ح%22.1ح48ح33 %74.6ح61ح82
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حثإلفرصثاديقحث ل  دقح((حئلدة11(ج )12إ  ارثلحصقد ح))
 ح(.4212)ئلةجح آاص مج

 
 

 التصميم التجريب  المستخدم:    -3/5

حم آلرة ح1ح3 ارال حث إ لاحث ر مي حث ر صينةح
ح

 

ح

 المعفلجفت               

 

 مسئولية

 مرا ب  الحسفبفت

 ف  ءوء اإللتزام 

 بمعفيير المراجعة المتعفر  عليهف  

 (1المعفلجة ف

حةئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يق

 اإللمفم بإطفر المحفسبة 
 ثإل مددددددددددددددددددد  حإمرءلإددددددددددددددددددد ةح

ث مل اددددددددددددإقحئددددددددددددمحةئدددددددددددد ل ح
حثإل لثص.

جراءات المراجعة   تعديل خطة وا 
ح

 راءددددددددددددددددددياحة ددددددددددددددددددصث ثةح
حث مصث  ق

 تعديل تقرير مرافب الحسفبفت

ح

 حث مصث  ق ر ليصحر صيص
ح

مدددددمحر دددددمي ح دددددذهحث ل  دددددقحثمدددددلثلحمددددد محث هدددددلبح
ث مط صميمحإم م ئقحممحث م ل م ةحث م  يقحر نصحئدمح
ث مرةيددصحث ماددر صجح  دد حةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقجح
ليددداحثطدددرملةحث ل  دددقحئلدددةحرلصيفددد ةح   صيدددقحغيدددصح
مر مددل ح)ث اءدد (حفددةحث  دد ث  حث م  يددقحردد حث رطدد فه حإ ددلح

صثقددلحة لثص) طددص(ح ددذهحث  دد ث  ح ث مصفددقحنهدد حر صيددصحم
ث لادددددد إ ة.ح ءلددددددلحمددددددمحث مطدددددد صميمحثنددددددلث حمددددددلنح
مددد ثف ره حئلدددةحمرءلإددد ةحث مل ادددإقجح ددد حثأل دددصحئلدددةح
راءياحة صث ثةحث مصث  قح ر صيصحمصثقدلحث لاد إ ةجح

-5ح ذ د حنعادرالث حم يد  ح يمد صةحث ام ادةحثأل  ثم

Point Lickert Scale.ح

(ح2(حلرددةحصقدد ح)1 حثاددرهلفةحثألادد لقحمددمحصقدد ح)
قيددد  حث مرةيدددصحث مادددر صجح  ددد حةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  ح

(جحف ددلح9(حلرددةحصقدد ح)2ث م  يددق.ح مدد حثالادد لقحمددمحصقدد )
ثاددرهلفةحثارإدد صحردد  يصحةئدد ل حة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقح
ئلددددديحمدددددلرح ءني دددددقح ر قيدددددةحة دددددصث ثةحث مصث  دددددق.ح

(ج صقدد ح12صقدد ح)  ايددصًثحف ددلحثاددرهلبحمددصحمددمحث اددرثلح
(جحرلليدددددلح قيددددد  حث مرةيدددددصحث رددددد إعحث  ددددد  ةح  ددددد ح11)

حر ليصحر صيصحمصثقلحث لا إ ة.ح
ح
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اوسلوب اإلحصفئ  المستخدم ف  تحليل ح-3/6
   :27البيفنفت

إ ددددلحثال رهدددد  حمددددمحث ل دددد لحئلددددةحصل لحثألفددددصثلح
ث مطدد صميمحفددةحث ر صنددقحردد حرفصيددتحث ددصل لحفددةح ددلث لح

جحMicrosoft Excelث  رص  يدددقحإ ادددرالث حنص ددد مجح
رمهيددددلًثحإل دددددصث حث رلليدددددصحثالل دددد  ةح هدددددذهحث ني  ددددد ةح

  رلليدددددلحثالارإددددد صح .نهدددددلبحثارإددددد صحفدددددص  حث إلدددددا
 Test of)ث مارال حف لحر حث صث حثارإ صحثالئرلث يدقح

Normality)ئلدددةحث ني  ددد ةحث مرل دددصحئليهددد حمدددمحح
ث لصثادددددقحث ر صينيدددددقح م صفدددددقحر  يدددددعحث ني  ددددد ة.ح ي ددددد  ح

 ةحث فص  حثآلريق ثارإ صحثالئرلث يقحئل

H0ررإدع ال م رمدع مدم مادل إق ث  ي دق  حني  د ة 

ح ث ءني ة. ث ر  يع ني   رم
H1ني   ردم ررإدع م رمدع مدم مادل إق ث  ي دق  حني   ة 

 ث ءني ة. ث ر  يع

 رددددد حثألئرمددددد لحئلدددددةحإ ددددد حثألاددددد  يلحثألل ددددد  يقح
حث مبل مقح ءني قح ذهحث ني   ةح  ة ح

ثارإددددددد صحثالئرم ليدددددددقح)م  مدددددددصحمص  إددددددد خح  فددددددد (حح-أ 
Cronbachs Alphaحح يندديمح ددذثحثالارإدد صحمددلنح 

م ددلثقيقحة  إدد ةح فددصثلحث  ي ددقحئلددةحثألادد لقحث م لمددقح
ح هددد جح ر ادددذحقيمدددقحم  مدددصحثارإددد صحمص  إددد خح  فددد حقيمددد ًح

ذثحم  دةحث ني  د ةح122)ح فصح ححررصث عحنيم %ح(.ح ثد
 ل ثلددددلححمادددد  ي ًحنهدددد ح إدددد ةحفددددعمح ددددذثحث م  مددددصحيمدددد مح

ذثحم مح ذثحث م  مصحماد  ي ح ل دفصحفهدذثح ث  لي .ح ثد
(.ح  طددد صح1992)ئددد ث حجححي  دددةحئدددل ح إددد ةحث ني  ددد ة

 محث  لدحي  دةح دلقحث  بلقدقححة ةح(4227) ميمحج
ث اننيقحنديمحث مرةيدصحث مادر صح ث رد إعح)  د حمد حي دصبح

(ح ث  دلص حئلدةحInternal Validityإ   لدحث دلثالي
)ح  دددددددددد حمدددددددددد حي ددددددددددصبحإ   ددددددددددلدححر مددددددددددي حث  ردددددددددد  ج

                                                           
 للحصيل  لى بياانع التحليل اإلحصائي ميكش االتصال  لباحث. 27

(جح   دددددددددةصحقيمدددددددددقحExternalValidityث اددددددددد ص ي
%ح ح فاددددصح62م ن  دددقح م  مددددصحمص  إدددد خح  فددد ح دددديح

 م  دددةحقيمدددقح%(.ح82%حة دددةح72قيمددقحرردددصث عحنددديمح)
 نحر ددددددد   حح831. لني  ددددددد ة  مدددددددصحمص  إددددددد خح  فددددددد حم

%ح  دددددةحث لدددددلحثألل دددددةحث م نددددد لح62ث م  مدددددصح ادددددإقح
ث مصفدددددقححار  ددددد   ل  ددددد دحفدددددةحم دددددلثقيقحقيددددد  حثال

 إ  ل  قحث ر صينيق.ح

 Wilcoxon Signedثارإدد صح يل  مادد محح-ب 

Rank Testحرددددددد حثالئرمددددددد لحئلدددددددةح دددددددذثحثالارإددددددد صح 
 Non )إ ئرإدد صهح لددلح  دد ثلحثالارإدد صثةحث بلم لميددقح

Parametric)ءني ددقحث ني  دد ةحجح ث ددذنحير  اددلحمددعحح
ثطدرملةحملصحث لصثاقجح ث ريحرم دصح اد لقحرصرينيدقجحليداح

مددقحثالار  دد  حئلددةحثإل  إدد ةحث م ءدد  حفدديح ادد لقحق  
 د ص جحم ثفدقحرم مد جح م ثفدقحنلص دقحمنيدص جح م ثفددقجح
 غيصحم ثفدقحة دةحلدلحمد جح غيدصحم ثفدقحرم مد .حئدبل  ح
ئلدددةحذ ددد حفع دددمحير لدددقحإ ارإددد صثةحث فدددص  حث ردددةحالح
رراممحطمصحم يمح ر  يعحث م رمعحثأل ليح)ئ ث حجح

 ادددددياح(.ح يادددددرال ح دددددذثحثالارإددددد صح م صفدددددقحث 1992
  ددصححp.value ح(Estimated Median)ث مر قددعح

ثألاددددد لقحذثةحثإل  إددددد ةحث رصرينيدددددقح حذ ددددد ححادددددرثلحمدددددم
 الارإ صحلص قحم ثف قح فصثلحث  ي ق.

ح- ررم صحفص  ح ذثحثالارإ صحفي 
حححH0: median             ≤        3فص حث  ل  -
ح ي  ةح ذثحث فص حئل حم ثف قح فصثلحث  ي قحئلةحث ارثلح
 ححH1: median   >  3ح ث فص حث نليصححححح -

 ي  دةح دذثحث فددص حم ثف دقح فدصثلحث  ي ددقحئلدةحث اددرثل -
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-P ي رمددلح ددذثحثالارإدد صحفدديحة ددلثصحث لمدد حئلددةحقيمددقح

Valueح إل ددددددلثصحث لمدددددد ح92ئ ددددددلحماددددددر نح  ددددددقحح.%
ندددصف ح  حقنددد لحفدددص حم ددديمحفع دددمحي دددلحةرإددد لحق ئدددل ح

ث ملادد إقححP-Value ث دددلم حث ردديحر ددد  حئلددةحم ددد ص قح
%حجحإليداحةذثح2إ ارالث حث نص  مجحئ لحمادر نحم   يدقح

%حادددددير حصفددددد ح2 قدددددصحمدددددمحححP-Valueم  دددددةحقيمدددددقح
  حثإللئدد  حح(فددص حث  ددل ح مددمح دد حقندد لحث فددص حث نددليص
 فص حث لصثاقحث ا محإمطملقحث إلا(ح

 %حح2  نصحممححP-Value ث  م حفيحل  قح محم  ةحح

 ففيح ذهحث ل  قحير حقن لحفص حث  ل ح صف حث فص ح

ث لصثادددددقحث ادددد محإمطدددددملقححث نددددليصح)حثإللئددددد  ح  حفددددص 
حث إلا(.ح

ثألاددددددد  يلحثإلل ددددددد  يقحث   دددددددفيق حرددددددد حةادددددددرالث حح-أ 
ث م  يدددددقجح ث مر ادددددء ةحث ر  ي ددددد ةحث ر صثصيدددددقجح ث  ادددددلح

 ث لا نيقجح ثإل لصثبحث م ي صنح مرةيصثةحث لصثاق.
 

حنتفئج اختبفرات الفروض:ح-3/7

يممددددمحنلدددد ص ح ردددد  جحثارإدددد صحث فددددص  حئلددددةحث  لدددد حح
 ثآلرة 

 

حنتيجة اختبفر الفرض اوو :ح-3/7/1
ئي دددقح ثادددرهلبحث فدددص حثأل لحثارإددد صحمدددلنحة مددد  

ث لصثاددددقجح مدددددمح دددد حم رمدددددعحمصثقنددددةحث لاددددد إ ةحفدددددةح
م صجحإمرءلإ ةحث مل اإقحئمحةئ ل حة دلثصحث  د ث  ح
ث م  يددق.ح الارإدد صح ددذثحث فددص حردد حثاددرالث حثالارإدد صح

.حWilcoxon Signed Rank Testثإلل د  ةح
ث ملادددد إقح لددددصل لحئلددددةححP-Value رندددديمح محقيمددددقح

ئدددمححثنححر دددصح000.ثألاددد لقحفدددةح دددذثحث طددد محنلةدددةح
 قندد لححH0%(ح إ  ردد  ةحيددر حصفدد حفددص حث  ددل ح2)

ـــــم  ث دددددذنحيددددد محئلدددددةح محH1ث فدددددص حث ندددددليصح : يل
غفلبيــــة مرا بــــ  الحســــفبفت فــــ  مصــــر بمتطلبــــفت 

 ذ دد حالمحفســبة عــن إعــفدة إصــدار القــوائم المفليــة 

يدددلهحث  اددداحث لادددد نةح مدددد حح%.ح  دددذث92نلص دددقح  دددقح
 لدددددصل لحئلدددددةحثألاددددد لقحذثةحث  دددددلقحنعئددددد ل حة دددددلثصح

.ح  ددد حمددد حي  دددةح محح2.41ث  ددد ث  حث م  يدددقحليددداحنلدددت
غ  نيقحمصثقنةحث لا إ ةحفدةحم دصحملمديمحإمرءلإد ةح

حث مل اإقحئمحةئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يق.
حج

 نتيجة اختبفر الفرض النفن :ح-3/7/4
ثادرهلبحث فدص حث  د  ةحثارإد صحمد حةذثحمد محإلئد ل ح
ة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقحردددد  يصئلةحراءددددياحة ددددصث ثةح
ث مصث  دددق.ح قدددلح ار دددةحث ل  دددقحثإلفرصثاددديقحإ اددد لقح
الارإددددد صح ددددددلقح ددددددذثحث فدددددص .ح نددددددع صث حثالارإدددددد صح

%حرندديمح محقيمددقح2ثالل دد  ةحئ ددلحماددر نحم   يددقح
P-Value(ح2 فددددد ح) نحر دددددصحئدددددمح ح000.نلةدددددةحح%

 قندد لحث فددص ححH0إ  ردد  ةحيددر حصفدد حفددص حث  ددل ح ح
إصدار حي نر إعفدة ث ذنحي محئلةح  مححH2ث نليصح

علـــي تخطـــي  إجـــراءات المراجعـــة  حالقـــوائم المفليـــة
يدددددلهحث  اددددداح %.ح  دددددذثحمددددد ح92 ذ ددددد حنلص دددددقح  دددددقح
.ح قلحيفاصحذ  جحفةحا  ح2.41ث لا نةحلياحنلتح

ثإلرفدددد دحمدددد حندددديمحث ددددصل لحئلددددةحئددددل حم ث هددددقحةئدددد ل ح
  ددد حمددد حي مددد حح- دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقحمدددمحقندددصحة

إد محث  ي دقحرندلنحص يهد حح-ث مم صاقحث مه يدقحفدةحم دص
إ دد ص ح اصيددقحفددةح ددذهحث ل  ددقح م  هدد حإم  إددقحئمليددقح
مصث  ددددددقح ليددددددل حراددددددرلئةحث  يدددددد  حنراءددددددياح ر فيددددددذح
ة دددددصث ثةحث مصث  دددددقحث بل مدددددقح لرل دددددقحمدددددمحر  يدددددلثةح

ث رلصيفددد ةححثإللثص حإطددد محالددد حث  ددد ث  حم  يدددقحمدددمح دددذه
محمدددد مح ددددذثحي مدددد ح ث    صيدددقجح ث ممرطددددفقحالل ددددً .ح ثد
    لحث اف  حفةحمار نحث انص ح لنحئي قحث لصثاق.

 

ح نتيجة اختبفر الفرض النفلثح-3/7/3
ثادددددرهلبحث فدددددص حث    ددددداحثارإددددد صحمددددد حةذثحمددددد مح
إلئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يقحر  يصحئلةحر صيصحمصثقدلح
ث لا إ ة.ح قدلح ار دةحث ل  دقحثإلفرصثاديقحإ ألاد لقح



  .....أ.د / عبد الوهاب نصر على                                    أثر إعادة إصدار القوائم املالية على ختطيط إجراءات املراجعة ......

 

25 

 

ث م  هقحفةح ذثحث طد محالارإد صح دلقح دذثحث فدص .ح
رنددديمحمدددمححFriedman ندددع صث حثالارإددد صحثالل ددد  ةح

ح000.حنلةددةحP-Valueقيمددقححاددبللحرلليددصحث ددصل لح م
%حثألمدددصحث دددذنحي مددد ح  ددد لحفدددص دح2 نحر دددصحئدددمح

   صيددددقحفددددةحصل لح فددددصثلحث  ي ددددقح نددددلث صحث ر صيددددصحمددددمح
ابللحئل حث ر  صحنعئ ل حثإل لثصحئ لحةئلثلحث ر صيصجح

 Wilcoxon Signed Rank ئ دلحة دصث حثارإد صح

Testح%2ئ لحمار نحم   يقحح

حخالصة اختبفر فروض البحث: -3/7/4

ثنحر يددلحئددمحح842,نلةددةححP-Valueرندديمح محقيمددقح
جح ئليددمححH0%(ح إ  ردد  ةحيددر حقندد لحفددص حث  ددل ح2)

 ث دذنحيد محئلدةح  دمححH3ث فدص حث ندليصححرفضير ح
علي تقرير مرا ب حإصدار القوائم المفليةحي نر إعفدة
%.ح قددلحيص ددعحذ دد ح92 ذ دد حنلص ددقح  ددقححالحســفبفت

ة ددةحئددل حفهدد حئي ددقحث لصثاددقح اددرثلحث ر صيددصحث ادد مح
 حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقح    هدددد حادددد  ص حغيددددصحنعئدددد ل

مر دد صبحئليهدد حفددةحم ددص.ح  ددذ  حي ر ددلحث إ لدداح مح
ث ادددرثلحث اددد محإددد أل صئلةحث ر صيدددصحفدددةحل  دددقحةئددد ل ح
ثإل ددددلثصحي ددددلحإم  إددددقحاددددرثلحثار طدددد فةح   ددددصحم ددددمح

ح.ححر صينة
ح

ححححححححححححححححححح
 

 اختبفر الفرض نتيجة رضـغة الفـصي الفرض

يلدد حغ  نيددقحمصثقنددةحث لادد إ ةحفددةحم ددصحإمرءلإدد ةحث مل اددإقحئددمحةئدد ل حة ددلثصحث  ددد ث  ح اوو 
حث م  يق.

حر حقن  م

حر حقن  محرر صحةئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يقحئليحراءياحة صث ثةحث مصث  ق. النفن 

حر ححصفامحث لا إ ة.رر صحةئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يقحئليحر صيصحمصثقلح النفلث
 

 المبحث الرابع
ـــــــ  تســـــــف تت   نتـــــــفئج البحـــــــث واإلجفبـــــــة عل

   والتوصيفت ومجفتت البحث المقترحة
 

يارهلبح ذثحث مإلاحئص ح   حمد حر  دصحة يدمح
ث إ لددددداحمدددددمح رددددد  جح ث ردددددةحرهددددد حمادددددرالمةحث  ددددد ث  ح
ث م  يدددقجح مصثقندددةحث لاددد إ ةجح ث  ددد  ميمحئلدددةحر ادددي ح
مه قحث مل اإقح ث مصث  قحفةحم صح مدمح د حثإل  إدقح
ئلةحرا رالرمجحإ إلا فقحة ةحئص ح  د حث ر  دي ةجح

 ذ ددد حح م ددد الةحث إلددداحث م رصلدددقحفدددةح دددذثحث م ددد لج
حئلةحث  ل حثآلرة ح

ح

ححنتفئج البحث واإلجفبة عل  تسف تت :ح-2/1
ثادددرهلبحث إلددداحلصثادددقح  دددصحةئددد ل حة دددلثصح
ث  ددددد ث  حث م  يدددددقجحئلدددددةحراءدددددياحة دددددصث ثةحث مصث  دددددقح
 ر صيصحمصثقلحث لا إ ة.ح فةحانيصحذ د حف دلحثطدرمصح
ث إلددداحئلدددةحلصثادددقح اصيدددقح  ادددصنحر صينيدددقح يممدددمح

إقحئلةحرا رالرمحئلةحث  لد حنل ص ح ر  جحث إلاح ثإل  
حثآلرة 

 ئلددددددةحرلليددددددلحمرءلإددددددد ةححركــــــز التســــــف   اتو ح
ث مل اددددإقحئددددمحةئدددد ل حة ددددلثصحث  دددد ث  حث م  يددددقجح ردددد ح
ثإل  إقحئليمحفةحث مإلاحثأل ل.ف لحلئمةحث لصثا ةح

 ذثةحث  لقث مل انيقحم    حإ إل لثصثةحث مل انيقح

ح
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جحليددداحيدددر حم    دددقح اءددد  حث اددد  ثةحث اددد إ قحإددد  صح
ص  دددددةجحمدددددمحادددددبللحةئددددد ل حة دددددلثصحث  ددددد ث  حث م  يدددددقح
ث م  ص دددددقح لاددددد  ثةحث اددددد إ قحجإلاهددددد صح  دددددصحر دددددلي ح
ثألاء  جحمعحمصثئ  حثإلف  عحئمحءني قحاء حث فرص ح
ث ا إ قجح منلتحث ر ليصحفةحث   ث  حث م  يقحئدمحاد  ثةح
ا إ قجح ث رةحراهصحفدةحث ر صيدصحث مد  ةح لاد قحث ل  يدقح

 لح  ردد  جحثارإدد صث فص حثألحألغددصث حث م  ص ددق.ح  ف دد ًح
ر صينيددددً جحف ددددلح دددد  ةحث  ري ددددقحمريددددل ح ددددذ  .ح ي ر ددددلح
ث إ لاح محمد محغ  نيدقحمصثقندةحث لاد إ ةحفدةحم دصح
ملميمحإمرءلإد ةحث مل ادإقحئدمحةئد ل حة دلثصحث  د ث  ح
ث م  يدددددقح ف دددددً ح م  ييصث مل ادددددإقحث م دددددصيقجحث مرمطددددديقح

ء دةح)ثفرصثاً (حمعحم  ييصحث مل ادإقحث ل  يدقجح مدصحم 
 رءنيددقحم دد ييصحث مل اددإقحث م ددصيقححي مدد حثئريدد ل  

 ذثةحث  لقحفةح ذثحث  لل.

  ث ادددد محنرلليددددلحمددددلنححوبشــــأن التســــف   النــــفن
إعــفدة   طددمصح لددل لحمادد   يقحمصثقددلحث لادد إ ةحئددم

 ف ددً ح م دد ييصحث مصث  ددقحذثةححإصــدار القــوائم المفليــة
ح مدددذ  حجث  دددلقح ث لصثاددد ةحث اددد إ قحفدددةح دددذثحث طددد م

  صحث  فد  حنهددذهحث مادد   يقحث اد محإددالنفلــث حالتسـف  
ئلدددددةحراءدددددياحة دددددصث ثةحث مصث  دددددقح ر صيدددددصحمصثقدددددلح

  إددقحئلددةح ددذيمحث رادد ر يمحرمددةحثإلف ددلحث لادد إ ة.ح
 اصيً حفدةحث مإلداحث  د  ةجحليداحالدمحث إ لداحة دةح
ةرفدددد دحثإل ددددلثصثةحث مه يددددقح ث لصثادددد ةحث ادددد إ قحذثةح
حث  دددلقحئلدددةح  دددمحالحي  دددلحة ددد ث حإ دددفقحئ مدددقحئلدددة
مصثقلحث لا إ ةجحإ لحة لثصحر صيصهجحإ الادرمصثصحفدةح
 لث حة ددصث ثةحمصث  ددقح ليددل حإ   اددإقح ل دد ث  حث م  يددقح
ث رةحانقحة لثص  ح ث مصفدقحنهد حر صيدصحمصث  رهد جحةالح
ةذثحث رطد حم ل مدد ةح ليددل حردر صئلةحث  دد ث  حث م  يددقجح
 إ  ردد  ةحاددرر صحئلددةحر صيددصهجحففددةح ددذهحث ل  ددقحي ددلح

ثإللثص حإاص ص حةئبل حمصحممحي رمدلجحئليمح محياءصح
  حيلرمدددصح محي رمدددلجحئلدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحث  ددد لص ح

ماإ ً ح ث مصفقحنه حر صيصحمصث  ره حإم ا لحث ر دليص.ح
 إ  رددد  ةحلدددل احةئددد ل حة دددلثصحث  ددد ث  حث م  يدددقجح  ددد ح
ثألمصحث ذنحي  ةح محمصثقلحث لاد إ ةحادي   حندع صث ح

ث  دقحلاد إ ةحإ  حث ر ليبلةحفةحاءقح نص  مجحمصح
ث  ميدددصحئلدددةحث  ددد ث  حث م  يدددقحث م ل دددقح لل ددد لحئلدددةح
ر  يددددلحم  دددد لحئددددمح ددددلقح ددددذهحث  دددد ث  ح ال  دددد حمددددمح
ث رلصيفد ةحث    صيددقحمددمح  ليددقجح مددمح دد حئلددةحر صيددصح

 مصثقلحث لا إ ةحممح  ليقح اصن.

 حوجــفءت نتــفئج الدراســة التجريبيــة بشــأن اختبــفر
ـــف   ـــفن  تجريبي ةئددد ل حة دددلثصح  رريدددلحرددد  يصحالفـــرض الن

راءددياحة ددصث ثةحث مصث  ددقجحفددةحئلدديحث  دد ث  حث م  يددقح
ةئ ل حر  يصححاختبفر الفرض النفلث   حرريلح ري قليمح

ئلدديحر صيددصحمصثقددلحث لادد إ ةحة ددلثصحث  دد ث  حث م  يددقح
 قددلحيص دددعحذ ددد حة دددةحئدددل حفهددد حئي دددقحث لصثادددقح ادددرثلح
ث ر صيدصحث اد محنعئدد ل حة دلثصحث  دد ث  حث م  يدقح    هدد ح

غيدددددصحمر ددددد صبحئليهددددد ح  حغيدددددصحم   فدددددقحفدددددةحاددددد  ص ح
م دددص.ح  دددذ  حي ر دددلحث إ لددداح محادددرثلحر صيدددصحةئددد ل ح

اددددرثلحثار طدددد فةح   ددددصحم ددددمحثإل ددددلثصحي ددددلحإم  إددددقح
 ر صينة.ح

 

 ححح

 توصيفت البحث: -4/2
 ف دددً ح مددد ح  رهدددةحة يدددمحث إلددداحمدددمح رددد  ججح فدددةحلدددل لح
  لثفددمح  ء قددمحي  ددةحث إ لدداحنددإ  حث ر  ددي ةح

ح  مه حم حيلة ح
ح

 ي لحر ليصحث م   جحث مل انيقحث   م يدقحإليداحح
يددر حرددلصيلحءدددبللحقادد حث مل اددإقحئلدددةحل  ددقحةئددد ل ح
ة دلثصحث  دد ث  حث م  يددقح رد  يصهحئلددةحراءددياحة ددصث ثةح

 ث مصث  قح ر صيصحمصثقلحث لا إ ة.ح

 ي إةدددةحرءددد يصحث رطدددصي  ةحث مه يدددقح ثدئددد ل حر ادددي ح
ث مه قحفةحم صحإم حيا ئلحئلةح   لحرلليلح ثا ح

   يقحمصثقلحث لا إ ةحئمحمصث  قحث   ث  حث م  يقح ما



  .....أ.د / عبد الوهاب نصر على                                    أثر إعادة إصدار القوائم املالية على ختطيط إجراءات املراجعة ......

 

27 

 

ث ادد نقحة ددلثص  جحا  ددقحةذثحم  ددةحإاددنلحرلصيفدد ةح
   صيدددقحمدددمحطددد  ه حرادددليصح  دددل لحث م ددد   ح  ددد ح

حث  صثصة.ححةرا ذحإ لل
 ي  دددةحث إ لددداحإادددص ص حردددلئي حم ددد ييصح آ يددد ةح

ث صق إقحث   ئيقحئلدةحمم ردلحث مل ادإقح ث مصث  دقح
إمدد حياددممحرلليدددلحلدد الةحئدددل حثإل ردد ث حث مه دددةح
إم  ييصحث مصث  قجح ث ذنحيص عحة ةحةئ ل حة لثصح

 ث   ث  حث م  يق.حح

 ي  ددةحث إ لدداحإاددص ص حث رمدد  حمم رددلحث مل اددإقح
 مصثقنددددددةحث لادددددد إ ةحح ث مصث  ددددددقحإ  ر ميددددددقحث مه يددددددق

ث   مليمح ليه جحممحابللحلئ ح ر فيذحنصثمجحرلصينيقح
را ي دددددددديقحذثةحءدددددددد إعحئملددددددددةح لددددددددصحمطدددددددد  صح
ث مم صادددقحث مه يدددقجحا  دددقحمطددد  صحمصث  دددقحةئددد ل ح
ثإل ددلثصئلةح محر دد مح ددذهحث نددصثمجحإ الطددرصث حمددعح

ح قا  حث مل اإقحإ    م  ةحث م صيق.
 أهم مجفتت البحث المقترحة: -4/3

 ةحئددد لحمصثقدددلحث لاددد إ ةحفدددةحل  دددقحةئددد ل حملدددللث
 ة لثصحث   ث  حث م  يقح   صحذ  حئلةحقيمقحث طصمق.ح

 دددددصحةئددددد ل حة دددددلثصحث  ددددد ث  حث م  يدددددقحئلدددددةح اددددد  صح  
 ثألاه .

 دددددصحةئددددد ل حة دددددلثصحث  ددددد ث  حث م  يدددددقحئلدددددةحر لفدددددقح  
 ث رم يص.

 ماددددد   يقحمصثقدددددلحث لاددددد إ ةحث اددددد نقحئدددددمحر صيدددددصهح
صحث  دددد ث  حث اددد نقحة ددددلثصهحفدددةحادددد  حةئددد ل حة ددددلث

 ث م  يق.

 

 

 

 

 

 

 

 

ح فئمة المراجع:
 أوت : المراجع العربية  

التحليـــل اإلحصـــفئ   .4227 مددديمجح اددد مقحصنيدددع.ح-
الجزء اوو  مهفرات  -SPSSبفستخدام برنفمج 

أسفســـــــية واختبـــــــفرات الفـــــــروض اإلحصـــــــفئية 
ث ءإ قحث    يقجحث    ص جححالالمعلمية(  -فالمعلمية

حث ممرإقحثأل  ليميق.حح
.ح4213ل فدددددةجحئندددددلحث ةفددددد صجحصادددددميقحقصيددددد قم.ح-

جحأسفســيفت اتســتنمفر الرأســمفل  وتقيــيم اوداء
حثإلام لصيقجحث لثصث   م يق.ح

ـــــ  .ح1992ئددددد ث جحئندددددلحث مصادددددة.حح- اإلحصـــــفء ف
لنكـــولن تشـــفو ترجمـــة عبـــد المرءـــ   –اإلدارة 

جحث ممل ددددددددقحث  صنيددددددددقحث ادددددددد  ليقجححفمــــــــد عــــــــزام
 لثصث مصيخ.ح

موســـــوعة .ح4229.حئلدددددةجحئندددددلحث   ددددد لح  دددددصح-
ـــــــة ـــــــة الحدين ـــــــة الخفرجي جحث  ددددددد  حثأل لجحالمراجع

حثإلام لصيقجحث لثصحث   م يق.حح
ندصث ي حح- ئلةجحئنلحث    لح  دصجح طدل رقحث اديلجح ثد

المراجعـــــة المتقدمـــــة فـــــ  بيئـــــة .ح4212لادددددم.
جحمليدددددددقحث ر ددددددد ص حجح  م دددددددقحاوعمـــــــف  المعفصـــــــرة

حثإلام لصيق.
السيفســــفت المحفســــبية .ح4226  ثص حثالاددددر م ص.ح-

ـــديرات المحفســـبية واوخطـــفء:  ـــ  التق ـــرات ف والتغي
 (.2م ي صحث مل اإقحث م صنحصق ح)

 حاوحــــــــداث الالحقــــــــة.ح4228.----------ح-
ح(.حح262م ي صحث مصث  قحث م صنحصق ح)

ح
 

 

 

 
ح
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 مالح  البحث:
 (: الحفلة اإلفتراءية1ملح  ر مف

 اوستفذ الففءل/............ 
       

السالم عليكم ورحمة هللا وبركفت            
 

إلداحاد محإدد  صحم ث هدقحمصثقدلحث لادد إ ةحإلئد ل حة دلثصحث  دد ث  حث م  يدقحئلدةحراءددياححي د  حث إ لداحنعئددلثل

حة صث ثةحث مصث  قح ر صيصهحئمحمصث  قحث   ث  حث م  يقح.
 

إ اريف  حني   ةحثالار    حث مصفقحإ ئرإ صهحص  حم م حث ر ص حي حطمصح   حم لمً حلامحر    م حم مي ث إ لاحةذح

ال مددً ح رل يددقحث هددلبحمددمحث إلدداحئلمددً حإدد مح ميددعحث ني  دد ةح ثآلصث ح ث رددةحاددير حث ل دد لحئليهدد حادد بحرلاددةح

حإ  اصيقحث ر مقح  محرارال حةالح ةص حث إلاح.

ح
 

 وتفءوا بقبو  ففئ  اتحترام .......
 

 البفحث                                                                 

 د. عبدالوهفب نصر علي                                                                                    
 استفذ المحفسبة والمراجعة                                                                                 

 اتسكندريةجفمعة  –كلية التجفرة      
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 البيفنفت الشخصية:
 ف اختيفري (                    اتسم / ................................................... – 1
 
 الم هالت الدراسية و الشهفدات المهنية: – 2

  ح   إم   صي  حمل اإقحححححححححححححححححححححححححح ا قح...........ح      حححححح 

   لنل  حلصثا ةحئلي 

 ا قح............. لنل  حح.......................ححححححححححححححححححححح -

 ا قح.............ح لنل  حح.......................حححححححححححححححححححح -

ح
 ...ححححححححححححححم  اريصحفيحح...............                      ا قح........... 

 حححححححح لمر صثهحفيححح..................ححححححححححا قح...........ح   حححححح 

  )  ا قح.............ح   ح  ......................حححح- اصنح)حممحفال حللل 

 

 عءوية وزمفلة المنظمفت المهنية: -3
 

 ئا ح م يقحث مل انيمح حث مصث  يمحث م صيقححححححح      
 

 ح      ميصح م يقحث مل انيمح حث مصث  يمحث م صيقححححححح   

 ح م صيقحححححححححححححححححححححححئا ح م يقحث اصث لحث     

  ح  حم صيقحححححححححححححححححححححححح ميصح م يقحث اصث لحث   

  )  ححح- اصنح)حممحفال حللل........................................... 

 
         ..............الترخيص بمراجعة حسفبفت الشركفت المسفهمة / ..........تفريخ  - 4
 
 تفريخ القيد في سجل مراجعة حسفبفت الشركفت المسفهمة لدم الهيئـة العفمـة للر فبـة المفليـة – 5

.......... 
 الحفلة اإلفتراءية:

والمرفـ  بهـف تقريـر  بـرأي نظيـف  5/4/2113فـي  2112بففتراض أن  بعد نشر القوائم المفلية عن سـنة 
رندددديمح دددد ح 2113 2112عــــن ســــنتي  فب(  وبصــــفت  مرا بــــف  لحســــفبفت الشــــركة15/3/2113المــــ ر  

 محث  د ث  حث م  يدقحئدمحاد قحح4213ح   ةحفيح للحث  يد  حإمصث  دقحلاد إ ةحث طدصمقحئدمحاد ق42/2/4213في
فيددمحمل اددلحث طددصمق.حليدداحقدد  حرراددممحم ل مدد ةحمل اددنيقحغيددصح ددليلقح ري ددقح اءددً ح دد  صرح قددعح4214

نعلصثجح ممحطصث حثآلالةح ث م لثةحاممحث م دص ف ةحث مر  ئدقح مد محرد صيخحثقر د  ح دذهحثآلالةح ث م دلثةحفديح
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 ق مدددةحةلثص حث طدددصمقحإ مدددصحح%حقاددداح  ندددة.12  يدددمح رادددرهل حإم دددللحح222 222 4جحر لفرهددد ح1/1/4214
 حرد حةئد ل حة دلثصحث  د ث  حث م  يدقحإ دلحث ر د يلحنرد صيخححث را ي ةحث بل مقح ف ً ح م د ييصحث مل ادإقحذثةحث  دلق

ح ح  ح ف حر صيخحر صيص حث  ليلحئمحمصث  قحث   ث  حث م  يقحث م ل ق.ح1/2/4213
 ال     الس ا    

    صحانقح  ث هةحل  قحثئ ل حة لثصحث   ث  حث م  يقحفيحث مم صاقحث مه يقحث  مليقحفيحم صح؟ح .8

 
غير 
مواف  
 بفلمرة

غير 
مواف  
إل  حد 
 مف

موافـــــــ   مواف 
بدجـــــــــة 
 كبيرة 

مواف  
 تمفمف  

فــي ءــوء المعلومــفت الســفبقة الخفصــة بفلشــركة فب(   
هــل توافــ  علــ  مــف يلــ  عنــد مراجعــة حســفبفت الشــركة 

       ؟ 2112المعدلة عن سنة 

يرءلدددددددلحح42/2/4213 محث رطددددددد بحث اءددددددد حفددددددديحح-ح1     
إ  اص ص حمدمحثإللثص حة دصث حث راد ي ةحث بل مدقح ر دليلمح

 إ  صحص  ةحألغصث حث م  ص قحنيمحث ا  ثة.ح

 محر دددددد يلح ددددددذثحث اءدددددد حن  ددددددصحلادددددد لحثآلالةحح–ح2     
  يدددمحم  ندددصح  دددصحح222 222 4 ث م دددلثةحمدددلي ً حإمنلدددتح

 ثألصن عحث ملر   حح222 422م معحثإل بل حلث  ً حإمنلتح
  يدددددمحي دددددلحة دددددصث ًثحمل ادددددنيً ح222 822 1لث  دددددً حإمنلدددددتح

 اليمً .

 محرلدددددلياحةلثص حث طدددددصمقح ئلف ددددد عحئدددددمحلاددددد لحح–ح3     
ثآلالةح حث م ددددلثةح مدددد حير لددددقحنهدددد حمددددمحقيمددددقحثإل ددددبل ح

ي دددددلححة دددددصث ًثحح4214إ إلياددددد ل ةحث مرممدددددقحئدددددمحئددددد  ح
 مل انيً حاليمً .

 محةئددبل ح يددقح هددقحثاددرلمةحث  دد ث  حث م  يددقحث ادد نقحح–ح4     
 ث مصفددقحنهددد حر صيددص حإددد مح  دد  حقددد ث  ح4214 طددص  حئدددمح

م  يدددددقح ليدددددل حم ل دددددقح ر صيدددددصحمصث  دددددقح ليدددددلحر دددددلحمدددددمح
حما   ي ةحثإللثص ح ث ريحي لحث  ف  حنه .

 

 محث رل ددقحمددمحاددبلمقحر دد يلح ددذثحث اءدد حيرءلددلحح–ح5     
 ر دددددليبلةحئلدددددةحاءدددددقحم ددددد حإ  ادددددص ص حة دددددصث حإ ددددد حث

 .4214 نص  مجحمصث  قحلا إ ةحث طصمقحئمحئ  ح
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 محمصث  ردددددد ح ص دددددديلحلادددددد لحثآلالةح ث م ددددددلثةجحح–ح6     
 ميدددددقحيلرددددد جحم ددددد حإ  ادددددص ص حة دددددلثصحلممدددددً حإطددددد محثأل

حث  انيقحث ا  قحنهذثحث لا ل.
 

 محث رل دددددقحمدددددمحادددددبلمقحص ددددديلحلاددددد لحثآلالةح حح–ح7     
ث  اصح ر ييم حث اد نقح لاءدصحث م لثةحيلر جحم  حةئ ل ح

 ث مربل  ح اءصحث صق إقحث لثاليقحئلةح ذثحث لا ل.

 محر اذحفيحث لاإ محةئ ل حر ييم ح  صحمدمحث اءدصحح–ح8     
ث مدددربل  ح اءدددصحث صق إدددقحئلدددةحلاددد لحثآلالةح ث م دددلثةح
 م حير لقحنه حممحم معحثإل بل حئ لحراءيء ح مار نح
اءددددصحثال رطدددد بحث ددددذنحيمم دددد حمددددمح مددددعح ل ددددقحم فيددددقح

 مبل مق.

ر ميددعح ددذهحثألل ددقحيرءلددلحم دد حث  يدد  حإدد إل صث ثةحح–ح9     
حث ر  يق 

فلدددمحاددد صحثأل ددد لحث   نردددقح لرل دددقحمدددمحقيددد  حح–ح9/1
حثإللثص حنر  يقحثقر   حثآلالةح حث م لثة.

مبللاقح صلحثآلالةح ث م لثةحث دذنحيدر حإم صفدقحح–ح9/4
حث طصمق.

ثآلالةح حث م ددلثةجحممدد حفدديحادد صححث ر  ددلحمددمح مح–9/3
حثأل  لحث   نرقجحمء إ ً ح ص يل  حنلفرصحثألار ذحث    .حح

ثارإدد صحلفرددصحث ي ميددقح لمددلف ئ ةحث   ليددقح لرل ددقحح–ح9/2
حثآلالةح ث م لثة.ممحلققحلا لح

ءلدددلح فلدددمحفددد ر ص حث طدددصث حث ا  دددقحإددد آلالةحح–ح9/2
ح ث م لثة.ح

ثالارفادد صحمددمحث مادد   يمحإ  طددصمقحئددمحثألادد حح–ح9/6
ح. آلالةث مرإ قحفيحر ليصحث  مصحثالفرصثايح

حصءلددددلح فلددددمحر صيددددصحث ل  ددددقحث ف يددددقحئددددمحئمددددح–ح9/7
حثآلالةح حث م لثةح ذ  ح لر  لحممحث ر ث حثإللثص حإم.

اددددرة   ثةحءلدددلح فلددددمحق  مددددقحثإلادددد ف ةح ثالح–ح9/8
حجث ريح ئلره حث م ط  جحممح ثقعحا صحثأل  ل.

ث رصميددددد حئلدددددةححفلدددددمحئمليرددددديحث مدددددلف ئ ةح حح–ح9/9
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ث ا  ددريمحإ قر د  ح ثالاددرة   حئددمحثآلالةحح-ث مرل دبلة
حمي ث يق.ث بلل قح ر صيخحث ح–ث م لثةح

مددددد حةذثحم  دددددةح  ددددد  حر هدددددلثةحئلدددددةحمث رل دددددقحح–ح9/12
حث م ط  حمصرإءقحإ آلالةح حث م لثة.

ث ر  ددددددددلحمددددددددمحةف دددددددد عحثإللثص حئددددددددمحثآلالةح حح–ح9/11
حث م لثةحاممحثأل  لحث   نرقحفيح للحث   ث  حث م  يق.

ث رل ددقحمددمحثإلف دد عحئددمحث اي اددقحث مل اددنيقحح–ح9/14
ح ل  ث  حث م  يق.ح ئل بل جحاممحثإليا ل ةحث مرممق

ث رل ددقحمدددمحرءدد نقحث لصمدددقحث لث  ددقحفددديحلاددد لحح-9/13
ث م ددلثةحئددمحث م مددعحمددعحة مدد  يحئددل حة ددبل حثآلالةح ح

حث فرص حمم حياهصحممحقيلحث را يقحفيحلفرصحث ي ميقحث   مق.
ث فلدددددددددمحث مادددددددددر لرحثالارإددددددددد صرح ث رلليلددددددددديحح–ح9/12

 لم دددص ف ةحثإليصثليدددقح حث ر  دددلحمدددمحئدددل حثطدددرم  ه حأليدددقح
  ف  ةحص ام  يقح اصنحنابلبحث مذم صح ئبله.

ر دددد  حإمصث  ددددقحث اءدددد ثةحث ردددديحثراددددذره حثإللثص حح-9/12
 لرل دددقحمدددمحثئدددبل حثألءدددصثبحث ا ص يدددقحإددد مح  ددد  حقددد ث  ح

ح.4214م  يقحم ل قح ر صيصحمصث  قح ليلحئمحا قح
إ  ردددد صيخح1/2/4213لثصنحمرصادددً حةحةقددددصثصءلدددلحح-9/16

ث  حث م  يدقحث اد نقح طددص  حث  ليدلح ر صيدص حث م دللحئدمحث  د ح
ح.4214    ح
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عــن 1/5/2113بشــأن تقريــر  المــ ر  بتــفريخ  – 11    
 :2112مراجعة الحسفبفت المعدلة للشركة عن عفم 

ارريلحص ي حث  اي حث ذنحانقحةنلثرهحئلةحرلد حح–ح12/1
ث  دددد ث  حث م  يددددقحقنددددصحث ر ددددليصح ذ دددد حئ ددددلحةئددددلثلحر صيددددص ح

ح.ث  ليل
ث  اي حث ذنحانقحةنلثرهحئلةحرلد حارريلحص ي حح-ح12/4

ث  ددد ث  حث م  يدددقحقندددصحث ر دددليصحمدددعحةاددد فقحف دددص ح فدددةحث رإددد هح
ر اددد حمدددمحابل هددد  حم اددد لحث ر دددليصح  ادددإ إمح ر صيدددص ح

 ذ دد حئ ددلحةئددلثلحر صيددص حح4213/ح12/3ث ادد نقحث مددرصخح
ح.لث  لي
ح
ارنلنحص يدً حمرلفادً حمدعحةاد فقحف دص حر اديليقحح-ح12/3

حقنصحف ص حث ص ر.
ادرنلنحص يددً حم   اددً حمددعحةادد فقحف ددص حر ادديليقحح-ح12/2

حقنصحف ص حث ص ر.
ادددرمر عحئدددمحةندددلث حث دددص رحنعاددد فقحف دددص حاددد إ قحح–ح12/2

حئلةحف ص حثالمر  لح.
 

في حفلـة عـدم موافقـة اإلدارة علـ  تعـديل القـوائم  -11     
 فإن : 2112المفلية للشركة عن سنة 

 ث مادد   يمحئددمحاددر   حنعاءدد صحمددصحمددمحثإللثص حح-11/1
ث ل ممددقحإ  دد حاددر اذحثإل ددصث ثةحث مءل إددقح م ددعحثئرمدد لح
ث ءصبحث    احئلةحر صيص جح ذ د حن د  ًثحئلدةحماد   ي ر ح
 ل  ق ح ث ر ثم ر حث      يقح ر  ي ةحث مارط صحث      يح

 ث ا محإ .

 

 

ح

 

ح
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