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غ اإلاغاحم اإلاؿخقل: صلُل من  ؤلابالن كن ألاموع الغئِؿت للمغاحلت في جقٍغ

 باؾخسضام صعاؾت مدخوى الكغماث الؿلوصًت اإلاضعحت 

 (*)دمحم كبض هللا دمحم آى كباؽص.  

 اإلالو زالضلت محا

 ؿخسلصإلاا

غ  ألامىع (: ؤلاباٙل ًٖ 710تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ا٦دكاٝ جُب٤ُ اإلاُٗاع الضولي ع٢م ) الغثِؿت للمغاظٗت في ج٣ٍغ

ولخد٤ُ٣ َضٝ َظٍ ،  ا١ اإلاالُتاإلاغاظ٘ اإلاؿخ٣ل، وطل٪ ٖلى ُٖىت مً الكغ٧اث الؿٗىصًت اإلاضعظت في ؾى١ ألاوع 

غ اإلاغاظ٘  خماص ٖلى مىهجُت صعاؾت املخخىي ل٣ُاؽ ؤلاٞهاح ًٖ ألامىع الغثِؿت التي وعصث في ج٣ٍغ الضعاؾت جم الٖا

غ ، اإلاؿخ٣ل، وطل٪ بٗض ؤن جم جدضًض ماَُت َظٍ ألامىع التي جم ؤلاٞهاح ٖجها جم اؾخسالم بُاهاث الضعاؾت مً الخ٣اٍع

ىام اإلاالُت اإلاالُت للكغ٧اث  م، 8107م و8108الؿٗىصًت اإلاضعظت في ؾى١ ألاؾهم في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ًٖ ألٖا

غا019( قغ٦ت مؿاَمت ٖامت بٗضص )28وبلٛذ الُٗىت الجهاثُت ) لذ بلى بن جد٤٣ ؤلاًغاص، والظمم اإلاضًىت، ،  ( ج٣ٍغ جىنَّ

اث ج٨غاعا بحن ال٣ُاٖاث وبحن ؾىىاث واملخؼون، والخدى٫ للمٗاًحر الضولُت، واإلاٗضاث واإلامخل٩اث ، ٧اهذ ؤ٦ثر اإلاىيٖى

، ول٨ً الكغ٧اث في طل٪ ال٣ُإ ٧اهذ ألا٦ثر 8107الضعاؾت، ٦ما ْهغ ؤن قغ٧اث ال٣ُإ اإلاالي ألا٢ل التزاما في ٖام 

اث ٧اهذ  اث، وؤن جُب٤ُ اإلاُٗاع لم ًؼ٫ يُٟٗا خُض بُيذ الٟئاث بإن ٖضص ٢لُل مً اإلاىيٖى طاث ٖضصا في اإلاىيٖى

ٖال٢ت بإٖما٫ اإلاغاظٗت، ٦ما ؤن ٖضصا ٢لُال ؤًًا ًم٨ً اٖخباٍع طو ٖال٢ت بإٖما٫ الٗمُل مباقغة، ٦ما ؤن َىا٥ ج٨غاعا 

اث )ٖلى ألا٢ل مىيٕى واخض( بحن ؾىىاث الضعاؾت و٦ظل٪ بحن قغ٧اث ال٣ُإ الىاخض، ُٞم٨ً مالخٓت  في اإلاىيٖى

 . 8107الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت في ٖام ، ومىيٕى 8108ج٨غاع مىيٕى جد٤٣ ؤلاًغاص في ٖام 

 

غ اإلاغاظٗت، اإلاُٗاع الضولي  :الهلماث اإلافاجدُت  ، صعاؾت مدخىي، ألامىع الغثِؿُت في اإلاغاظٗت.710ج٣ٍغ
 

 

                                                                            
ما٫ ظامٗت اإلال٪ زالض (*)  ؤؾخاط اإلاغاظٗت اإلاكاع٥، ٧لُت ألٖا
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Communicating Key Audit Matters (KAM) in the independent 

auditor's report: evidence from listed Saudi companies using a 

content study

Dr. Mohammed Abdullah Alabbas
(*)

King Khalid University 

Abstract 

This study aims to discover the application of International Standard on Auditing (ISA: 701): Communicating 

Key Audit Matters in The Independent Auditor's Report, based on a sample of Saudi companies listed on the 

stock market. To achieve the main objective, this study utilizes the content study methodology to find out the 

main issues communicated within the independent auditor's report. This involves determining these matters 

and evaluating four categories or features referred to in the international standard (701) The study data were 

extracted from the financial reports of Saudi companies listed in the stock market for the fiscal years 2018 

and 2017, and the final sample reached (52) companies with (104) reports. It was concluded that revenue, 

receivables, inventory, equipment and property, and shift to international standards, were the most frequent 

topics between sectors and within years of the study. Companies in the financial sector were the least 

committed in 2017, but the most communicated key matters. However, the application of the standard in the 

Saudi business environment was still weak, as the results indicated that a few matters were related to the 

audit work, and a few also could be considered directly related to the client‗s business and that there were 

repetitions in the topics (at least one topic) between the years of study, as well as between the same sector 

companies.  

Keywords: audit report, ISA 701, content study, Key Audit Matters KAM. 

(*) Dr. Mohmmed A. Alabbas, associate professor, Faculty of Business, King Khaled University 
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غ اإلاغاحم اإلاؿخقل: صلُل ،   دمحم كبض هللا دمحم آى كباؽ ص. ؤلابالن كن ألاموع الغئِؿت للمغاحلت في جقٍغ

 من الكغماث الؿلوصًت اإلاضعحت باؾخسضام صعاؾت مدخوى 
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 تمقضم

غ اإلاالُت ),   غ مجلـ الخ٣اٍع غ اإلاغاظ٘ CRF 8102ؤْهغ ج٣ٍغ ( بإن الُلب ٖلى بهخاط مٗلىماث بياُٞت في ج٣ٍغ

غ اإلاغاظ٘ اإلامخض  ، و٢ض ظاء طل٪ في صعاؾت للمجلـ بىاء ٖلى آعاء اإلاؿخسضمحن لخ٣ٍغ الخاعجي ٢ض جؼاًض بك٩ل ملخّى

it ReportExtended Aud ت اإلاٗاًحر غ والظي جم جبيُه في مجمٖى ، ٦ما اهتهذ الضعاؾت بلى ؤن الك٩ل الخضًض للخ٣ٍغ

(، ٢ض ل٣ي ٢بىال ٖاما هٓغا إلاا ٣ًضمه مً مٗلىماث َامت، ٦ما ظاءث اإلاٗلىماث ًٖ ال٣ًاًا الغثِؿت في 711الضولُت )

غ البُاهاث اإلاالُت ، طاث ؤَمُت ٢هىي إلاؿخسضمي ا Key Audit Matters (KAM)اإلاغاظٗت غ ٖىض مغاظٗت الخ٣ٍغ لخ٣ٍغ

(IAASB, 2015( ،ا للبدض الٗلمي في الؿىىاث ألازحرة  ,Backof et al, 2016; Brasel et al(، و٢ض ؤنبذ َظا مىيٖى

2016 Gimbar et al, 2016;  .) 

بت في ٍػ غ اإلاغاظ٘ هي الٚغ اصة ؤلاٞهاح لخ٣لُل ٞجىة ل٣ض ٧اهذ ال٣ًُت ألاؾاؾُت في الخٗضًالث التي َغؤث ٖلى ج٣ٍغ

غ ) اصة الخض ألاصوى للمٗلىماث الىاعصة في الخ٣ٍغ (، ومً طل٪ ؤلاٞهاح ًٖ ألامىع الغثِؿت IAASB, 2015الخى٢ٗاث، بٍؼ

(MAK اصة اإلاؿاولُاث ٖلى ٖاج٤ اإلاغاظٗحن اصة في الخض ألاصوى للمٗلىماث اإلاٗغويت ؤٞغػث ٢ل٣ا مً ٍػ ظٍ الٍؼ (، َو

 ,.Brown et al(، بِىما ْهغث صعاؾاث ج٣ضم جٟؿحراث وهخاثج مسخلٟت )ckof AG. et al., 2016Baواه٨كاٞهم للمساَغ )

2017); (Brasel et al., 2016 خُض حكحر َظٍ الضعاؾاث بلى ؤن ؤلاٞهاح ًٖ ألامىع اإلاغاظٗت الغثِؿت ٢ض ٩ًىن خماًت )

غ بلى جل٪ ال٣ًاًا ؤزغي للمغاظٗحن مً اإلاؿاولُاث. خُض جبحن ؤن اإلاٗلىماث ؤلاياُٞت جغ٦ؼ اهدب اٍ مؿخسضمي الخ٣اٍع

(، ججض َظٍ الضعاؾت َضٞها ألاو٫ مً خُض خضازت َظٍ الضعاؾاث Sirois et al., 2016التي قٗغ اإلاغاظ٘ بال٣ل٤ بكإجها )

، وصٖم ؤصبُاث البدض في َظا اإلاىيٕى بضعاؾاث ؤ٦ثر لٟهم آلُاث الخُب٤ُ ISA 701اإلاخٗل٣ت بمىيٕى جُب٤ُ اإلاُٗاع 

ما٫ الؿٗىصًت. واإلا  ماعؾاث اإلاخٗل٣ت ههظا الكإن وج٣ضًم ؤصلت ظضًضة مً بِئت الٖا

ؤن ؤلاباٙل (، اإلاٗخمض مً ٢بل الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن، 701ظاء في م٣ضمت مُٗاع اإلاغاظٗت الضولي )

ٖضتهم في ٞهم جل٪ ألامىع التي ًٖ ألامىع الغثِؿت للمغاظٗت ًخًمً مٗلىماث بياُٞت إلاؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت إلاؿا

٧اهذ لها، بدؿب الخ٨م اإلانهي للمغاظ٘، ألاَمُت البالٛت ٖىض مغاظٗت ال٣ىاثم اإلاالُت للٟترة الخالُت )الهُئت الؿٗىصًت 

٣ا للميكىع الخىيُخي ًٖ مٟهىم ألامىع الغثِؿت )(. 8107للمداؾبحن ال٣اهىهُحن،  ( والظي وكٍغ املجلـ KAMوٞو

غ اإلاغاظ٘ ؾىٝ ًد٤٣ ال٨شحر مً اإلاؼاًا MAKاإلاغاظٗت والخإ٦ُض، ٞةن وظىص ألامىع الغثِؿت )الضولي للمٗاًغ  (، في ج٣اٍع

 مً ؤَمها: 

ا،  -0 اصة الكٟاُٞت خى٫ ؤٖما٫ اإلاغاظٗت التي جم بظغاَئ  ٍػ
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اث في البُاهاث اإلاالُت التي زًٗذ الظت -8 غ اإلاغاظ٘ لخل٪ اإلاىيٖى ً واإلاؿخسضمحن لخ٣ٍغ هاص لٟذ اهدباٍ اإلاؿدشمٍغ

 ؤلاصاعة، ول٣ُذ اَخماما ٦بحرا مً اإلاغاظ٘، 

ؼ الاجهاالث بحن اإلاغاظ٘ ولجىت اإلاغاظٗت خى٫ ؤَم ألامىع اإلاهمت في اإلاغاظٗت، والتي مً املخخمل ؤن جاصي بلى  -1 حٍٗؼ

اصة ؤلاٞهاح   (.BAAAI ,8102) ٍػ

ٟاث اإلاخٗل٣ت باألمىع الغثِؿت، ؤن لها زهىنُت م٩اهُ ت وػماهُت، طل٪ ؤجها جسخو ٞمً الىاضر ظضا مً الخٍٗغ

ظا ازخهام م٩اوي، ٦ما ًجب ان جسخو بالؿىت التي جخم ٞحها اإلاغاظٗت، وههظا هٟهم  بال٨ُان الظي ًخم مغاظٗخه َو

بإن ج٨غاع هٟـ اإلاىيٕى الغثِـ مً ٢بل هٟـ اإلاغاظ٘ أل٦ثر مً م٩ان ؤو ػمان ٢ض ٌٗض ُٖبا عثِؿُا في ؤلاباٙل ًٖ َظٍ 

ً جُب٤ُ اإلا اث ٖو (، ولهظا ؤًًا ٞةهه مً ٚحر اإلاخى٢٘ ٖملُا ؤن ج٩ىن ألامىع الغثِؿت 701ُٗاع الضولي )اإلاىيٖى

(MAK مخمازلت بحن ال٨ُاهاث ؤو بحن الؿىىاث، ولى ؤجها احؿمذ بالشباث بحن ال٨ُاهاث ٞؿخ٣ٟض ال٨شحر مً ؤَمُتها ،)

بخت ومخُاب٣ت في الٗضًض مً ال٨ُاهاث وزهىنُتها ٦ما ج٣ٟض ٢ُمتها م٘ مغوع الى٢ذ، ٦ما ؤهه ٚحر اإلاخى٢٘ ؤن ج٩ىن زا

هٓغا الزخالٝ ؤحجام ال٨ُاهاث وازخالٝ ٢ُاٖاتها و٦ظل٪ ازخالٝ اإلاغاظٗحن في اظتهاصاتهم. مً َىا ججض َظٍ الضعاؾت 

، 710َضٞها الشاوي في ج٣ضًم ٞهم بكإن مضي جُب٤ُ اإلاغاظٗحن الخاعظُحن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت إلاُٗاع اإلاغاظٗت 

في اإلا٩ان والؼمان، وطل٪  ٤٣KAM مً ص٢ت جُب٤ُ مخُلباث اإلاُٗاع وزانت مً خُض زهىنُت ألامىع الغثِؿت والخد

غ التي نضعث ًٖ ال٣ىاثم اإلاالُت للكغ٧اث اإلاؿاَمت الؿٗىصًت زال الٟترة مً  . 2018و 2017باليؿبت للخ٣اٍع

ٖجها اإلاغاظٗىن ُٞما بحن الؿىىاث ؤو بحن ٞالخُب٤ُ الصخُذ للمُٗاع ؾىٝ ًاصي الى جىٕى في ال٣ًاًا التي ؤٞصر 

غ طاث ٢ىالب زابخت او قبه زابخت بحن  الكغ٧اث في ال٣ُإ الىاخض، بِىما الخُب٤ُ ٚحر الجُض ًإحي ٖلى ق٩ل ج٣اٍع

 الكغ٧اث ؤو ال٣ُاٖاث ؤو بحن الكغ٧اث التي ًغاظٗها مغاظ٘ واخض.  

غ اإلاغاحلت واإلالُاع الضولي   :ISA 701جقٍغ

غ اإلا غ مىظؼ ًخإل٠ مً ٣ٞغجحن عثِؿِخحن َما ٣ٞغة الىُا١ والغؤي، م٘ حٗضًالث ْهغ ج٣ٍغ غاظٗت ابخضؤ ٦خ٣ٍغ

ول٨ً  SOCPA ,8181)لخهبذ زالر ٣ٞغاث بطا ٧ان لضي اإلاغاظ٘ جدٟٓاث ؤو عؤي مٗا٦ـ، )اهٓغ مٗاًحر اإلاغاظٗت، 

غ  ُت اإلاٗلىماث التواظه َظا الك٩ل مً الخ٣ٍغ ا للمؿخسضم، ٞهى ًدخىي اهخ٣اصاث ٦شحرة هٓغا ل٨مُت وهٖى َغ ي ًٞى

ال٣لُل مً اإلاٗلىماث طاث نلت، ٦ما ؤهه م٨غع الك٩ل واإلاىيٕى واملخخىي بحن ٧اٞت الكغ٧اث وال٣ُاٖاث بل وختى 

ُت الكغ٦ت ؤو ال٣ُإ هٟؿه. و٢ض ٢ام مجلـ  الؿىىاث، مما ٣ًٟضٍ ال٨شحر مً الخهىنُت وال٣ُمت التي جخٗل٤ بىٖى

غ قملذ َظٍ املخاوالث ٖلى جىؾُ٘ IAASBإ٦ُض )مٗاًحر اإلاغاظٗت وزضماث الخ (، بٗضة مداوالث لخدؿحن ق٩ل الخ٣ٍغ
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غ، ُٞىضر ٧ل مً  غ اإلاغاظٗت ٌؿاء ( Kelly  &Mohrweis ,0989) (Bailey, Bylinski, & Shields, 1983)الخ٣ٍغ ؤن ج٣اٍع

ؿاولُت اإلاغاظ٘ وهي جيكإ بؿبب ٞهمها مً ٢بل الٗضًض مً ال٣غاء مما ًاصي بلى ؾىء الٟهم بكإن َبُٗت اإلاغاظٗت وم

ذ. في اإلا٣ابل ًغي  غ بك٩ل نٍغ ؤهه ٧لما Chong  &Pflugrath( ,8118 )ٖضم ط٦غ ظمُ٘ الغؾاثل اإلا٣هىصة في الخ٣اٍع

غ، وم٘ طل٪ ٞةن  غ اإلاغاظٗت جىسٌٟ ٢ضعة اإلاؿخسضمحن ٖلى ٞهم الخ٣ٍغ ػاصث اإلاٗلىماث التي ًخم ؤلاٞهاح ٖجها في ج٣ٍغ

غ اإلاغاظٗت والتي مً قإجها ؤن جدؿً املخخىي وجدضص ؤصخاب اإلاهلخت اإلاا ض مً اإلاٗلىماث في ج٣اٍع لُحن ًخى٢ىن بلى اإلاٍؼ

اؾخجابت لهظٍ الضٖىاث مً ؤصخاب اإلاهلخت . (Gold, Gronewold, & Pott, 2012)بض٢ت مً اإلاؿاولُاث والىُا١، 

 Key Auditمىع الغثِؿت في اإلاغاظٗت )، بكإن ألا ISA 710اإلاُٗاع الضولي  IAASBاإلاالُحن، ؤنضع املجلـ الضولي 

Matters.) 

م اٖخمض مجلـ بصاعة الهُئت الؿٗىصًت للمداؾبحن ال٣اهىهُحن زُت الخدى٫ للمٗاًحر ٖلى ؤن جهبذ 2012في ٖام 

(: ؤلاباٙل ًٖ 710م، ومً بحن جل٪ اإلاٗاًحر، اإلاُٗاع الضولي للمغاظٗت )2017َظٍ اإلاٗاًحر ملؼمت للخُب٤ُ بدلى٫ ٖام 

خُلب َظا اإلاُٗاع ما ًلي:ألا  غ اإلاغاظ٘ اإلاؿخ٣ل. ٍو   مىع الغثِؿت للمغاظٗت في ج٣ٍغ

 ٖىضما ٣ًىم اإلاغاظ٘ بةباٙل اإلا٩لٟحن بالخى٦مت بإمىع اإلاغاظٗت ٞةن ٖلُه آن ًدضص جل٪ ألامىع طاث ألاَمُت اليؿبُت -0

غ، وباؾخسضام ٖىىان ًجب ٖلى اإلاغاظ٘ ؤن ًىضر َظٍ ألامىع طاث ألاَمُت اليؿبُت في ٢ؿم مىٟهل في ال -8 خ٣ٍغ

 ٞغعي مىاؾب، جدذ الٗىىان الغثِسخي "ألامىع الغثِؿت للمغاظٗت"،

ا ٖلى َظا الىدى ًُلب مً اإلاغاظ٘  ٖلىٞاإلاُٗاع  ٣ا لخ٨م اإلاغاظ٘ وجإزحَر لى ٞو خباع املخاَغ ألٖا ؤن ًإزظ في الٖا

ت مهمت ، بما في طل٪ الخ٣ضًغاث املخاؾبُت التي جم البُاهاث اإلاالُت، وما بطا ٧اهذ ٢ض جًمىذ اظتهاصاث وج٣ضًغاث بصاٍع

جدضًضَا ٖلى ؤجها طاث صعظت ٖالُت مً ٖضم ال٣ُحن، وبمجغص ؤن ًدضص اإلاغاظ٘ جل٪ ألامىع التي جخُلب اَخماًما ٦بحًرا 

 . ٍغ  مىه، ٞةن اإلاُٗاع ًخُلب مً اإلاغاظ٘ ؤن ًخىانل م٘ اإلا٩لٟحن بالخى٦مت بكإجها، وؤن ًٟصر ٖجها في ج٣ٍغ

غ اإلا ٞى ا مً ؤهىإ ألامىع الغثِؿت )ٍو (، ووي٘ لها ٖضة KAMُٗاع بَاعا لخدضًض ما بطا ٧اهذ مؿإلت ما جمشل هٖى

 اٖخباعاث وهي:

 ؤَمُت ألامغ باليؿبت إلاضي ٞهم اإلاؿخسضمحن اإلاؿتهضٞحن للبُاهاث اإلاالُت ٩٦ل. -0

هظٍ الؿُاؾت م٣اعهت بال٨ُاهاث َبُٗت الؿُاؾت املخاؾبُت ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت باإلاؿإلت ومىاؾبت ازخُاع ؤلاصاعة ل -8

 ألازغي في مجالها

 َبُٗت ألازُاء اإلاترا٦مت ٚحر اإلاصدخت بؿبب الاخخُا٫ ؤو الخُإ اإلاغجبِ باإلاؿإلت، بن وظضث. -1
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ت اإلاخسههت الالػمت  -9 َبُٗت وحجم ؤٖما٫ اإلاغاظٗت اإلاُلىبت إلاٗالجت ألامغ، بما في طل٪ مضي اإلاهاعة ؤو اإلاٗٞغ

بُٗت اإلاكاوعاث بكإن َظٍ اإلاؿإلت. لخُب٤ُ بظغاءاث اإلاغاظٗت  ؤو ج٣ُُم هخاثج جل٪ ؤلاظغاءاث، بن وظضث، َو

ى طو نلت باإلاؿإلت  -2  (.BAAAI ,8102)قضة ؤي ٢هىع ع٢ابي جم جدضًضٍ َو

غ ٦ISA 701ما ٣ًطخي اإلاُٗاع الضولي  ، ؤن ٣ًىم اإلاغاظ٘ بخدضًض ؤ٢ل ٖضص مً اإلاؿاثل التي ؾىٝ ًخًمجها الخ٣ٍغ

غ بخٟانُل ٢ض  ٧إمىع عثِؿُت، وطل٪ ل٩ي ًخم التر٦حز ٖلى جل٪ التي جمشل ؤَمُت ٢هىي، وال ًخم بٚغا١ اإلاؿخسضم للخ٣ٍغ

غ مىاٍ بالخ٣ضًغ اإلانهي للمغاظ٘، و٢ض  ال ج٩ىن طاث ؤَمُت. وم٘ طل٪، ٞةن مؿخىي الخٟهُل الظي ًخم جًمُىه في الخ٣ٍغ

، و٢ض خاٞٔ اإلاُٗاع ٖلى مغو  غ ًسخل٠ اٖخماًصا ٖلى الخ٣اث٤ والٓغٝو هت واؾٗت في َظا املجا٫ ل٩ي ًمىذ ٧ل ج٣ٍغ

ا٦ض اإلايكىع الخىيُخي ؤن جُب٤ُ مٟهىم ألامىع الغثِؿت ) . ٍو ( والظي وكٍغ املجلـ KAMزهىنِخه في َظٍ اإلاىيٕى

اث ألامىع الغثِؿت التي جم جًمُجها في IAASB, 2015الضولي للمٗاًغ اإلاغاظٗت والخإ٦ُض ) (، ٌٗخمض ٖلى ٖضص مىيٖى

غ اإلاغ  ما٫، ج٣ٍغ بُٗت اليكاٍ وبِئت الٖا اظ٘ وؤن ٖضصَا ؾىٝ ًخإزغ بذجم وح٣ُٗض ال٨ُان الظي جخم مغاظٗخه، َو

والٓغوٝ والخ٣اث٤ التي جغجبِ بالخٗا٢ض لٗملُت اإلاغاظٗت، ٖلى ؤن املجلـ الضولي ًغي يغوعة ؤن ٩ًىن َىا٥ مىيٕى 

اث واخض ٖلى ألا٢ل ٖىض مغاظٗت الكغ٧اث اإلاؿاَمت اإلاضعظت. ٦ما ًا٦ض ا ملجلـ الضولي ٖلى يغوعة ؤن ج٩ىن اإلاىيٖى

ظا ًخُلب وبك٩ل واضر ججىب بق٩الُت ؤن جهبذ  التي جضعط يمً ألامىع الغثِؿت طاث ٖال٢ت بٗمُل اإلاغاظٗت، َو

ألامىع الغثِؿت مجغص هو مُٗاعي م٨غع بحن ٖمالء اإلاغاظٗت مما ٣ًٟضَا ٢ُمتها ٖىض اإلاؿخسضمحن مؿخ٣بال، ٦ما ًجب 

للٛت الخ٣ىُت الٟىُت ٞحها، ولظل٪ ًجب ؤن ج٩ىن اللٛت التي ج٨خب هها َظٍ ألامىع الغثِؿت بُٗضة ًٖ اللٛت ؤن ًخم ججىب ا

ت باإلاغاظٗت.  الٟىُت للمغاظٗحن بدُض ج٩ىن مىظهت ل٣اعت لِـ له ٖم٤ُ مٗٞغ

غ ًٖ ألامىع الغثِؿت في الجضو٫ ع٢م )  ٨ظا ًم٨ً جلخُو إلاخُلباث الخ٣ٍغ  (:1َو
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غ كن ألاموع الغئِؿت(: مخؼلب1الجضوى )  اث الخقٍغ

 صفاث جخللق بلمُل اإلاغاحلت  صفاث جخللق باإلاغاحلت  

طو ٖال٢ت باألَمُت اليؿبُت  مىيٕى ألامغ الغثِسخي 

 ومساَغ اإلاغاظٗت 

 طو ٖال٢ت بإٖما٫ الٗمُل 

اث   ٖضص اإلاىيٖى

 

 حجم الٗمُل  -

 وح٣ُٗض ؤٖما٫ الٗمُل 

 َبُٗت اليكاٍ

 اَمت اإلاضعظتمىيٕى واخض للكغ٧اث اإلاؿ

 - ججىب  الىهل اإلاُٗاعي 

غ ًٖ اإلاىيٕى الغثِـ  ججىب اللٛت الٟىُت مىظه  لٛت الخ٣ٍغ

 ل٣اعت لِـ له ٖم٤ 

- 

 اإلاهضع: بٖضاص الباخض

 

 الضعاؾاث الؿابقت  

غ الضولي  ت مٗاًحر الخ٣ٍغ  مً الضعاؾاث طاث الٗال٢ت 711هٓغا لخضازت مىيٕى مجمٖى
ً
 ٢لُال

ً
، ٞةن َىا٥ ٖضصا

ُاوي بمى  غ ًٖ ألامىع الغثِؿت، وجإحي صعاؾت مجلـ الؿى١ البًر ، ٧إو٫ الضعاؾاث التي اَخمذ FRC (2016)يٕى الخ٣ٍغ

: مً بظمالي ؤ٦بر الكغ٧اث اإلاضعظت  81ههظٍ ال٣ًُت ومماعؾاتها، وطل٪ وباؾخسضام الاؾدباهت ٧إصاة للبدض التي ُٚذ 

بت )و٢ض ؤْهغث الضعاؾت ؤن ؤَ في الؿى١ اإلاالُت في لىضن. :(  91م ال٣ًاًا التي جم ؤلاٞهاح ٖجها جخمدىع خى٫ الًٍغ

، بخضي اَم الضعاؾاث  KPMG (2017):(. وم٘ طل٪ جإحي صعاؾت  89:( زم جإحي ج٣ضًغاث ألانى٫ )98زم ؤلاًغاصاث )

غ الهاصعة ًٖ  اث الغثِؿت في الخ٣اٍع غ ًٖ اإلاىيٖى ُا، قغ٦ت مضعظت في ٢اثمت ؤؾترال 22التي جدبٗذ مدخىي الخ٣ٍغ

ا مً ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت، وؤلاًغاصاث مً الٗملُاث  حَر اث ٢ض قملذ الكهغة ٚو وخضصث الضعاؾت ؤَم َظٍ اإلاىيٖى

اث ٢ض ق٩لذ  ؤ٦ثر مً  بت. ٦ما ؤقاعث الضعاؾت ؤن َظٍ اإلاىيٖى ملُاث الاهضماط والاؾخدىاط، والًٍغ  91ألاؾاؾُت ٖو

اث الغثِؿت التي جم ؤلاٞهاح ٖجها في ج غ اإلاغاظٗحن.: مً اإلاىيٖى  ٣اٍع
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ا إلاخُلباث اإلاُٗاع الضولي  Ismail et al(2018) ,.٦ما صعؽ   ، BAA 710اؾخجابت اإلاغاظٗحن الخاعظحن في مالحًز

٧ان لضًه ٞهم ٧امل ًٖ مؿاولُت  02( وجبحن ؤن واخًضا ٣ِٞ مً ؤنل MAKوؤلاباٙل ًٖ ألامىع الغثِؿت في اإلاغاظٗت )

ا بلى ؤن ؤَم ألامىع التي جم ؤلاباٙل ٖجها هي بزباث ؤلاًغاصاث وج٣ُُم املخؼون زم . وحكحر الضعاؾت ؤMAKًًؤلاباٙل ًٖ 

حر اإلالمىؾت. وجغاوخذ مبرعاث اإلاغاظٗحن لهظا ألاَمُت مً ٖضم وظىص  اهسٟاى في ٢ُمت اإلاىظىصاث اإلالمىؾت ٚو

خُاع الٗمُل للؿُاؾاث مٗلىماث بياُٞت وؤن ظمُ٘ ألامىع الغثِؿت التي جم ؤلاٞهاح ٖجها هي جٟانُل جخٗل٤ باز

 املخاؾبُت الهامت. 

بخدلُل مضي بصعا٥ اإلاغاظٗحن للمخُلباث ألازحرة لئلباٙل ًٖ ألامىع الغثِؿت في اإلاغاظٗت  Segal (2019)و٢ام 

(MAK ،غ اإلاغاظٗت ؤم ال؟ وما هي املخاَغ ؤلاياُٞت التي ًىاظهىن آلان (، وما بطا ٧ان طل٪ ٢ض ٖؼػ مً قٟاُٞت ج٣اٍع

ا ٖلى الٗال٢ت م٘ ٖمالئهم؟ و٢ض اؾخسضم الباخض في طل٪ اإلاىهج الخٟؿحري اإلابجى ٖلى و٠ُ٦ جخم  بصاعة املخاَغ وجإزحَر

٣ُا، وؤ٦ضث الىخاثج ؤن لضي الخبراء جهىعاث مسخلٟت  اإلا٣ابالث الخٟهُلُت م٘ بٌٗ ٦باع زبراء اإلاغاظٗت في ظىىب بٍٞغ

اصة في  إلاا ًجٗل ؤمغ ما مً ؤمىع اإلاغاظٗت "قٟاٞا". و٢ض قملذ اصة ٦بحرة في الخ٩لٟت وٍػ املخاٝو التي جم جدضًضَا ٍػ

الالتزاماث املخخملت، مما ؤزاع الخاظت بلى ؾُاؾاث صازلُت قاملت إلصاعة املخاَغ. وجغي الضعاؾت بىاء ٖلى عؤي الخبراء 

اصة الكٟاMAKُٞبلى ؤن ألامىع الغثِؿت في اإلاغاظٗت ) ت، هٓغا لخجاَل الٗمالء ( ٢ض ٞكلذ في جد٤ُ٣ َضٞها اإلاخمشل في ٍػ

غ.   ٢غاءة َظا ال٣ؿم مً الخ٣ٍغ

(، لخهي٠ُ ألامىع الغثِؿت في اإلاغاظٗت ولخدضًض ٖضص ج٨غاع خضوثها 8109، )BniwonawIوفي بدض ؤظغاٍ 

غ اإلاغاظ٘ اإلاؿخ٣ل ًٖ ٖام  قغ٦ت مضعظت في بىعنت  022، ولُٗىت مً 8107باؾخسضام مىهجُت جدلُل املخخىي لخ٣اٍع

الم  واعؾى، وقمل ظًت ووؾاثل ؤلٖا الخدلُل ظمُ٘ الكغ٧اث مً ٢ُاٖاث البىاء وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث وال٣ٗاعاث وألٚا

م ؤن اإلاغاظٗحن ٢ض خضصوا الٗضًض  والى٢ىص والخٗضًً والُا٢ت والؿُاعاث واإلاىاص ال٨ُمُاثُت. و٢ض اْهغ الخدلُل ؤهه بٚغ

، وؤْهغ البدض ؤن ؤلاًغاصاث ٧اهذ ، بال ؤجها م٘ ط121مً ألامىع الغثِؿُت التي بلٜ ٖضصَا  ل٪ لم ج٨ً قضًضة الخىٕى

ؤ٦ثر الٟئاث اؾخسضاًما، زم ٞئت ألانى٫ الشابخت وألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت. ٦ما لم ٨ًً َىا٥ ؤي جمُحز واضر في ههج 

 اإلاغاظٗت بحن قغ٧اث الخض٤ُ٢ وما ٌؿمى "ألاعبٗت ال٨باع" والبا٢حن. 

خى٫ جإزغ ظىصة مٗلىماث مالُت باآلعاء اإلاؿخ٣لت  rosu, et alG(2020) ,.مً ؤخضر الضعاؾاث هها الكإن صعاؾت 

غ اإلاغاظ٘، KAMواإلاىيىُٖت إلاهىت اإلاغاظٗت والخُٛحراث اإلاخٗل٣ت بةصعاط ألامىع الغثِؿت ) ( ٣٦ؿم مىٟهل في ج٣ٍغ

غ الجضًضة في اإلا غاظٗت للؿىىاث للكغ٧اث اإلاضعظت في بىعنت بىزاعؾذ الهاصعة بٗض جُب٤ُ مخُلباث بٖضاص الخ٣اٍع
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، وجم اؾخسضام همىطط الاهدضاع اللىظؿتي لضعاؾت الاعجباَاث بحن ؤلاباٙل ًٖ ؤمىع  8108و  8107و  8102اإلاالُت 

اإلاغاظٗت الغثِؿت وهٕى عؤي اإلاغاظٗت للؿىت الخالُت و٦ظل٪ حجم م٨خب اإلاغاظٗت، و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ان وظىص 

ى٫ الٗمُل ٖلى عؤي ٚحر مخدٟٔ للؿىت اإلاالُت الخالُت وههظا جخًاء٫ مساَغ بباٙل ًٖ ألامىع الغثِؿت ٣ًلل مً خه

 اإلاغاظٗت.

لخ٣ضم صلُال باؾخسضام مىاهج ٖلم الىٟـ ٖما بطا ٧اهذ ألامىع الغثِؿت   ,.Gold et al (٦2020ما ظاءث صعاؾت )

(KAM اصة غ اإلاغاظٗحن جازغ ٖلى ؾلى٥ اإلاضعاء الخىُٟظًحن، مً خُض ؤن ٍػ الكٟاُٞت التي جد٣٣ها ألامىع ( في ج٣اٍع

غ اإلاالُت. ٦ما قملذ الضعاؾت KAMالغثِؿت ) ( جاصي بلى يٍٛى ؤٖلى للمؿاءلت، وبالخالي بلى جدؿحن ظىصة الخ٣اٍع

ٞدو ما بطا ٧اهذ الض٢ت اإلاٗلىماجُت )مٗلىماث زانت بالكغ٦ت في م٣ابل مٗلىماث ٚحر مدضصة( في ٢ؿم ألامىع 

ا ٖل س٠ٟ مً جإزحَر
ُ
غ. و٢ض ؤْهغث الىخاثج ؤن ؤلاٞهاح ًٖ ألامىع الغثِؿت ٢ض ؤزغ ٖلى الغثِؿت  ج ى ؾلى٥ بٖضاص الخ٣اٍع

غ اإلاالُت وزانت بكإن ٖملُاث بصاعة ألانى٫ وؤن ألامىع الغثِؿت ) ( حٗمل ٧ألُت KAMؾلى٥ اإلاضعاء ٖىض بٖضاص الخ٣اٍع

٣ت التي ٌؿخسضم غ اإلاالُت، بٌٛ الىٓغ ًٖ الٍُغ ؼ ظىصة الخ٣اٍع  ها اإلاغاظٗىن في َظا الكإن.مُٟضة لخٍٗؼ

بُت ًٖ ألامىع الغثِؿت في اإلاغاظٗت، وجم التر٦حز في َظٍ  99لـ  مغاظٗت Velte & Issa( 2019و٢ضم ) صعاؾت ججٍغ

بُت التي جدلل جإزحر ؤلاٞهاح ًٖ ألامىع الغثِؿت ) ( ٖلى KAMالضعاؾت ٖلى زمؿت جُاعاث عثِؿُت مً ألابدار الخجٍغ

ً إلاؿاولُت اإلاض٣٢حن والخ٣اضخي، وؤَمُت ال٣ُمت 0) عصوص ٞٗل ؤصخاب اإلاهلخت: ( اإلاؿاَمحن )مشل جهىعاث اإلاؿدشمٍغ

( ،)ً ( اإلاغاظٗحن الخاعظُحن )مشل ٖملُاث 1( خملت الضًىن )مشل قغٍو الخٗا٢ض ٖلى ال٣غوى(،)8و٢غاعاث اإلاؿدشمٍغ

ً )مشل ال٣ُمت ( ؤص2( مجالـ ؤلاصاعة )مشل بصاعة ألاعباح(، و)9اإلاغاظٗت وؤحٗاب اإلاغاظٗت(، ) خاب اإلاهلخت آلازٍغ

بُت ؤو  المُت للمىعصًً والٗمالء(. و٢ض ؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى ؤن مٗٓم الضعاؾاث اإلاكمىلت حؿخسضم بُاهاث ججٍغ ؤلٖا

٨ُت. بما ؤن وايعي KAMؤعقُُٟت وجدلل جإزحر ال٨ك٠ ًٖ ألامىع الغثِؿت ) ً في بِئت ؤمٍغ ( ٖلى عصوص ٞٗل اإلاؿدشمٍغ

ا لـؤلمىع الغثِؿت )اإلاٗاًحر الضولُت ً ًُ ( ٖلى عصوص ٞٗل ؤصخاب اإلاهلخت، ٣ٞض جم الٗشىع ٖلى KAMٟتريىن جإزحًرا بًجاب

م مً وظىص بٌٗ اإلااقغاث ٖلى اهسٟاى ؾلى٥ بصاعة ألاعباح، بال ؤن مٗٓم  بُت مسخلُت. ٖلى الٚغ هخاثج ججٍغ

لٗضًض مً الىخاثج ٚحر اإلاهمت ُٞما ًخٗل٤ بغص الضعاؾاث ال ججض حُٛحراث ٦بحرة في ؾلى٥ اإلاغاظ٘. ٖالوة ٖلى طل٪، َىا٥ ا

 ٞٗل اإلاؿاَمحن بما ًخماشخى م٘ بَاع ٖمل اإلاؿاَمحن والى٧الت الؿلى٦ُت لضًىا. 

غبضعاؾت  جإزحر    Boolaky & Quick, (2016)و٢ام  اإلاغاظٗت اإلاىؾٗت، وزانت جل٪ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت  ج٣اٍع

اث ألاَمُت وألامىع ا (، ٖلى جهىعاث مضعاء البىى٥ وظىصة البُاهاث KAMلغثِؿت في اإلاغاظٗت )بمؿخىي الخإ٦ُض ومؿخٍى



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 8,  Issue 1, 2021 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Mohammed Abdullah Alabbas, Communicating Key Audit Matters 

(KAM) in the independent auditor's report: evidence from listed Saudi 

companies using a content study 

 

88 
 

بي لُٗىت مً  مضًغ واؾخسضام  012اإلاالُت، و٦ظل٪ ٖلى ٢غاعاث اإلاىا٣ٞت ٖلى الاثخمان. و٢ض جم اؾخسضام اإلاىهج الخجٍغ

ٞهاح ًٖ ٦ك٠ ًٖ لخدضًض جيبااث وجهىعاث اإلاضعاء و٢غاعاتهم. وحكحر هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ؤلا  ANCOVAهمىطط 

خُض ؤن  KAMمؿخىي الخإ٦ُض ٧ان له جإزحر بًجابي ٦بحر. وطل٪ ٖلى ٨ٖـ ؤلاٞهاح ًٖ مؿخىي ألاَمُت اليؿبُت ؤو 

٣ترح الباخشىن ؤن ٖلى وايعي مٗاًحر اإلاغاظٗت بظ٫ ٖىاًت ؤ٦بر  ؤصخاب اإلاهلخت ال حٗخبرون َظٍ اإلاٗلىماث مُٟضة. ٍو

غ اإلاغاظ٘. ٢بل اجساط ٢غاعاث بكإن جىؾُ٘ مدخىي ج  ٣ٍغ

 منهجُت الضعاؾت  

 جدلُل املحخوى 

ت مً الىهىم ؤو  حٗخمض َظٍ الضعاؾت ٖلى مىهجُت جدلُل املخخىي والتي حٗٝغ بإجها: ال٣غاءة اإلاىهجُت ملجمٖى

ت، ولِـ بالًغوعة مً مىٓىع اإلاال٠ ؤو اإلاؿخسضم،  . ٞهي مىهجُت ج٣ىم ) ,Krippendorff(2004الهىع ؤو اإلاىاص الغمٍؼ

"الخهي٠ُ اإلاىٓم وخؿاب ج٨غاعاث الىخضاث الىهُت، ٖلى ٞغى ؤن الىهىم ٢ابلت للخ٨غاع بحن ٞئاث مٗىُت، ٖلى 

ظٍ الٟئاث اإلامحزة ًم٨ً بٖاصة جدلُلها  ُت جدلُل املخخىي حٗخمض ٖلى جمُحز الٟئاث بض٢ت وويىح، َو ولهظا ٞةن مىيٖى

ً والتي لى َب٣ىا هٟـ بظغا ٣ت مً ٢بل صاعؾحن آزٍغ ءاث جدلُل ٞةجهم ٢اصعون ٖلى الىنى٫ بلي هٟـ بىٟـ الٍُغ

 :)Marvasti, 2004) (Krippendorff(2019 ,الىدُجت. وجخًمً الخُىاث ألاؾاؾُت إلاىهجُت لخدلُل املخخىي ما ًلي  

 جدضًض مك٩لت البدض ؤو الؿاا٫  .0

 جدضًض الٟئاث ؤو اإلاحزاث التي ؾخ٩ىن مدىع البدض .8

 ب٣ًا. ٢ُاؽ ؤو خؿاب ج٨غاع الٟئاث املخضصة مؿ .1

 جدضًض الُٗىت مً مهاصع البُاهاث املخضصة ؾاب٣ا .9

ُما ًلي مىا٢كت ل٩ل زُىة مً زُىاث جدلُل املخخىي.   ٞو

 مكهلت الضعاؾت وحؿائالتها -1

٧لما حٗغيذ ألاؾىا١ اإلاالُت لالهخ٩اؾاث الخُحرة، و٧لما اه٨كٟذ الكغ٧اث ٖلى مساَغ ؤلاٞالؽ جٓهغ ألاؾئلت 

ت مك٩لت الى٧الت التي حؿدىض  خى٫ مؿاولُاث اإلاغاظ٘ الخاعجي، هغث هٍٓغ خجضص الاؾخٟهام ًٖ ٞجىة الخى٢ٗاث ْو ٍو

م واجهُاع الكغ٧اث الظي حؿببذ ٞحها 0989ٖلحها مهىت اإلاغاظٗت لخٟؿحر الُلب والب٣اء بٗض ؤػمت ال٨ؿاص الٗاإلاُت ٖام 

ىا٥ بىن قاؾ٘ في وظهاث الىٓغ بحن اإلاغاظٗحن واملج خم٘ الا٢خهاصي، ازخالٝ ًضوع جل٪ ألاػمت، ومىظ طل٪ الخحن َو

خى٢٘ مً اإلاغاظ٘  خى٫ ٢ضعة اإلاغاظ٘ ٖلى ا٦دكاٝ الٛل والخُإ في ال٣ىاثم اإلاالُت. ٞاملجخم٘ الا٢خهاصي ًُالب ٍو
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هي ٖملُت مدضوصة بخ٩ال٠ُ وو٢ذ ولِـ في  - في هٓغ اإلاغاظٗحن - ٦ك٠ ظمُ٘ ألازُاء. ل٨ً ٖملُت اإلاغاظٗت

ُ٘ مؿدىضاث ووزاث٤ الكغ٦ت ٞةطا ؤيٟذ بلى طل٪ ؤن اإلاٗاًحر املخاؾبُت التي ج٣ىم الاؾخُاٖت ٖلى ؤًت خا٫ مغاظٗت ظم

ٖلحها ال٣ىاثم اإلاالُت ج٣ضم مجاال عخبا مً ألاع٢ام التي جسً٘ لخ٣ضًغاث بصاعة الكغ٦ت ؤو لخشمحن مً الهٗب الجؼم 

ل للكغ٦ت زال٫ الٟترة اإلاايُت بمهضا٢ُخه ٞةن الىدُجت هي ٢ىاثم مالُت ٚحر مشالُت ولِؿذ مغآة خ٣ُ٣ُت ل٩ل ما خه

 بل هي ؤ٢غب ج٣ضًغ مم٨ً للىا٢٘. 

اث ؤصخاب اإلاهلخت نٗىبت في  في اإلا٣ابل ًجض اإلاؿدشمغون مً ال٣ُإ الخام وؤهىإ ؤزغي مً مجمٖى

اؾخسغاط اإلاٗلىماث طاث الهلت لخدلُالتهم اإلاالُت. ًاصي ٖضم جىاؾ٤ اإلاٗلىماث وجًاعب اإلاهالر بحن مجلـ ؤلاصاعة 

م مً ؤصخاب اإلاهلخت بلى حُٗٓم ٞجىة في الخى٢ٗاث. واؾخجابت واإلا حَر غاظٗحن وخاملي ألاؾهم وؤصخاب الضًىن ٚو

غ اإلاالُت ) لهظٍ الًٛىٍ اإلاخىانلت ٖلى اإلاغاظٗحن ٢ضم مجلـ غ اإلاغاظٗت والظي FRC, 2016الخ٣اٍع ( ق٨ال خضًشا لخ٣ٍغ

ت اإلاٗاًحر الضولُت ) ، و٢ض ل٣ي ٢بىال ٖاما هٓغا إلاا ٣ًضمه مً مٗلىماث )8109، الظهِباث((، 700جم جبيُه في مجمٖى

 َامت، ٦ما ظاءث اإلاٗلىماث ًٖ ال٣ًاًا الغثِؿت في اإلاغاظٗت.

( الؿاب٤ ؤٖالٍ، ؤن َىا٥ مخُلباث َامت لخُب٤ُ ؤلاٞهاح ًٖ ألامىع الغثِؿت في 0و٦ما ًىضر الجضو٫ ) 

جُب٤ُ َظا اإلاُٗاع ؾىٝ حؿهم في خل مك٩لت ٞجىة  اإلاغاظٗت، هٓغا ألن َظا اإلاُٗاع خضًض وؿبُا، وألن ظىصة

الخى٢ٗاث وحؿهم في ج٣ضًم مٗلىماث ألصخاب اإلاهلخت، ٞةن الخُب٤ُ الغصيء للمُٗاع ٢ض ًاصي بلي ال٨ٗـ، ٞٗضم 

غ بك٩ل ؤو بأزغ في  ضصَا، ؤو الخَى ا ٖو الالتزام بخىنُاث اإلاُٗاع بكإن ؤَمُت ال٣ًاًا التي ًخم ؤلاٞهاح ٖجها وج٨غاَع

بت الىهىم بدُض ًخم ج٨غاع ال٣الب مً قغ٦ت بلى ؤزغي ؤو بحن الكغ٧اث في ٢ُإ واخض، ومً َىا جإحي مك٩لت ٢ىل

 َظا البدض وؾااله الغثِـ والظي ًم٨ً بلىعجه في الك٩ل الخالي:

غ اإلاغاحلت الصاصعة كن القوائم اإلاالُت للكغماث ISA 701ىل جم الالتزام بخؼبُق اإلالُاع الضولي  ، في جقاٍع

 الؿلوصًت اإلاضعحت؟

ظا الدؿائ٫ الغثِـ ؾِخم ؤلاظابت ٖىه مً زال٫ ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت الخٟهُلُت الاجُت:  َو

غ( -0  َل َىا٥ مىيٕى عثِـ جم ؤلاٞهاح ٖىه ل٩ل قغ٦ت مؿاَمت؟ )وظىص اإلاىيٕى الغثِـ في الخ٣ٍغ

اث( -8 اث الغثِؿت التي ؤلاٞهاح ٖجها؟ )ٖضص اإلاىيٖى  ٦م ٖضص اإلاىيٖى

(ماَى جهي٠ُ ا -1  إلاىيٕى الغثِـ باليؿبت لٗىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت؟ )جهي٠ُ اإلاىيٕى

 َل اإلاىيٕى الغثِـ طو ٖال٢ت باألَمُت اليؿبُت ومساَغ اإلاغاظٗت؟ )ٖال٢ت اإلاىيٕى بإٖما٫ اإلاغاظٗت( -9
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 َل اإلاىيٕى الغثِـ طو ٖال٢ت بإٖما٫ الٗمُل الغثِؿت؟ )ٖال٢ت اإلاىيٕى بالٗمُل(  -2

اث ًدىاؾب م٘ -2 ما٫( َل ٖضص اإلاىيٖى  ال٣ُإ؟ )ٖال٢ت اإلاىيٕى ب٣ُإ الٖا

اث  -7 ما٫ م٨خب واخض؟ )الخىٍع في اإلاىيٖى َل جم ججىب ٢ىلبت اإلاىيٕى الغثِـ بحن الكغ٧اث التي زًٗذ أٖل

 اإلا٣ىلبت(

8-  )  َل جم ججىب اللٛت الٟىُت؟ )لٛت اإلاىيٕى

 ISAتزام بخُب٤ُ اإلاُٗاع الضولي بطا ٧اهذ ؤلاظابت بىٗم ل٩ل ؾاا٫ مً ألاؾئلت الؿاب٣ت ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ بىظىص ال

، ؤما اطا ٧اهذ ؤلاظابت بال ٖلى مٗٓم َظٍ ألاؾئلت ٞةن الخُب٤ُ لم ًؼ٫ مك٩ى٧ا به ؤو صون اإلاؿخىي اإلاإمى٫. وألن 701

، ٞةن البدض لً ًخُغ١ الؾباب ٖضم الالتزام او اؾخيخاط 701َظا البدض ال حهضٝ بلى ٢ُاؽ ٞهم اإلاغاظٗحن للمُٗاع 

 طل٪.  

 الفئاث ؤو اإلايزاث التي ؾخنون مدوع البدث وقُاؽ الفئاث جدضًض -2

جب ؤن ج٩ىن َظٍ الٟئاث    ٌٗض جدضًض الٟئاث التي ج٩ىن مدىعا للبدض ؤَم ٖىانغ مىهجُت جدلُل املخخىي، ٍو

 : ( الخالي8مغجبُت جماما بمك٩لت البدض، وفي َظٍ الضعاؾت ٞةن الٟئاث التي ؾِخم جدلُلها جٓهغ ٦ما ًىضخها الجضو٫ )

قت القُاؽ2حضوى )  (: فئاث الخدلُل وػٍغ

قت القُاؽ  الفئت  م  مشاى جوطُحي  ػٍغ

وظىص اإلاىيٕى عثِـ  0

غ  للمغاظٗت في ج٣ٍغ

 اإلاغاظ٘ 

غ ٢ض ؤٞصر 0) ( بطا ٧ان الخ٣ٍغ

ًٖ مىيٕى واخض ٖلى ألا٢ل 

 ( اطا لم ٨ًً ٦ظل٪ 1)

غ اإلاغاظ٘ 0ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت ) ( بطا ْهغ في ج٣ٍغ

ىىان ٞغعي واطا لم ٨ًً ٣ٞغة ألامىع  الغثِؿُت ٖو

َىا٥ ٣ٞغة ؤو مىيٕى ههظا الىو ًإزظ اإلا٣ُاؽ 

 ( ٢1ُمت )

اث 8 اث التي جم  ٖضص اإلاىيٖى ٖضص اإلاىيٖى

 ؤلاٞهاح ٖجها 

غ اإلاغاظ٘ 0ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت ) ( بطا ْهغ في ج٣ٍغ

ىىان ٞغعي واطا لم ٨ًً  ٣ٞغة ألامىع الغثِؿُت ٖو

ىو ًإزظ اإلا٣ُاؽ َىا٥ ٣ٞغة ؤو مىيٕى ههظا ال

 (٢1ُمت )
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قت القُاؽ  الفئت  م  مشاى جوطُحي  ػٍغ

خؿب هٕى اإلاىيٕى يمً  جهي٠ُ اإلاىيٕى 1

 ٖىانغ ال٣ىاثم اإلاالُت

بت،.. الخ   مشل مىيٕى جد٤٣ الاًغاص او الًٍغ

ٖال٢ت اإلاىيٕى  9

 بإٖما٫ اإلاغاظٗت

( بطا ٧ان طا ٖال٢ت بإخض 0)

( اطا لم 1بإٖما٫ اإلاغاظٗت )

 ٨ًً ٦ظل٪

غ اإلاغاظ٘ ( بطا ْهغ في ج0٣ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت ) ٍغ

ىىان ٞغعي مشل ٖضص الٟغٕو  ٣ٞغة ألامىع الغثِؿُت ٖو

ما٫، ؤو  ؤو ٖضص الكغ٧اث الخابٗت، ؤو حجم ألٖا

 هُا٢ها ؤو اإلاغاظٗت الضازلُت ؤو املخاَغ. 

ٖال٢ت اإلاىيٕى  2

 بالٗمُل 

( بطا ٧ان طا ٖال٢ت بإٖما٫ 0)

 ( اطا لم ٨ًً ٦ظل٪1الٗمُل )

غ اإلاغاظ٘ ( بطا ْهغ ف0ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت ) ي ج٣ٍغ

ىىان ٞغعي ًمشل زهىنُت  ٣ٞغة ألامىع الغثِؿُت ٖو

للٗمُل ًٖ ٚحرة مشل وؿب مالُت مدضصة، او ال٣ُمت 

ت لؿُاعاث الخإظحر ٞهظا اإلاالخٓت ج٩ىن ماقغ  الضٞتًر

ٖلى مىيٕى مسخو بٗمُل اإلاغاظٗت، مما ٣ًضم صلُال 

لىٟي و٢ٕى اإلاغاظٗحن في ال٣ىالب الجاَؼة ل٣ٟغة 

اث  الغثِؿُت اإلاىيٖى

ٖال٢ت اإلاىيٕى  2

 بال٣ُإ

( بطا ٧ان طا ٖال٢ت بال٣ُإ 0)

 ( بطا لم ٨ًً ٦ظل1٪)

غ اإلاغاظ٘ 0ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت ) ( بطا ْهغ في ج٣ٍغ

ىىان ٞغعي مشل  ؤحٗاب ٣ٞغة ألامىع الغثِؿُت ٖو

ٞهظٍ مغجبُت ب٣ُإ مٗحن و٢ض  الخضماث البى٨ُت

ا في ال٣ُإ بلي ال٣الب اإلا  ٗض مؿب٣ا. جض٫ ٖضص ج٨غاَع

ج٨غاع للمىيٕى  7

 )ال٣ىلبت(

( بطا ٧ان م٨غعا بحن الؿىىاث 0)

( بطا 1او بحن قغ٧اث ال٣ُإ )

 لم ٨ًً ٦ظل٪

( بطا ْهغ اإلاىيٕى في ا٦ثر مً 0ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت )

ؾىت لىٟـ الكغ٦ت ؤو ؤ٦ثر مً قغ٦ت في ال٣ُإ 

 هٟؿه 

غ ًٖ  8 لٛت الخ٣ٍغ

 اإلاىيٕى 

لٛت ( بطا ججىب اإلاغاظ٘ ال0)

 ( بطا لم ٨ًً ٦ظل٪1الٟىُت )

غ اإلاغاظ٘ 0ًإزظ اإلا٣ُاؽ ٢ُمت ) ( بطا ْهغ ون٠ ج٣ٍغ

ت  ت نٞغ  لؤلمىع الغثِـ بلٛت مداؾبُت مُٗاٍع
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 جدضًض اللُنت ومصضع البُاناث  -3

  (Bengtsson, 2016)مً الكاج٘ في مىهجُت جدلُل املخخىي ٖضم وظىص مٗاًحر مدضصة لخدضًض حجم الُٗىت 

م٨ً ؤن جهل  غ مغاظ٘ الخؿاباث وطل٪ ًٖ  11الُٗىت بلى ٍو وخضة. وفي َظٍ الضعاؾت جم جدضًض وخضة الُٗىت بخ٣ٍغ

، بِىما جم ISA 701َى الٗام الظي جم ُٞه ٞغى جُب٤ُ اإلاُٗاع الضولي 2017، خُض ؤن ٖام 2018و  2017ٖام 

غ اإلاغاظٗحن ا 2018اؾخسضام بُاهاث ٖام  لخاعظُحن ٖلى ال٣ىاثم اإلاالُت للم٣اعهت، وههظا ٦ما جم اؾخسضام ج٣اٍع

ىام  ظٍ ال٣ىاثم اإلاالُت 2017-2018للكغ٧اث الؿٗىصًت اإلاضعظت في الؿى١ اإلاالُت ًٖ ألٖا ، هي مهضع البُاهاث، َو

ميكىعة في مى٢٘ الؿى١ اإلاالُت الؿٗىصًت )جضاو٫(. و٢ض جم التر٦حز في َظٍ الضعاؾت ٖلى ٖضة ٢ُاٖاث مهمت جمشل ع٦حزة 

اص الؿٗىصي وهي ٢ُإ البترو٦ُماًاث، والاؾمىذ والهىاعي اللىظؿتي، وال٣ُإ اإلاالي. ٞال٣ُإ ؤؾاؾُت في الا٢خه

خم ٞغى مخُلباث ٖضة ومً اإلاخى٢٘  اإلاالى له َبُٗت زانت، خُض ٌكٝغ ٖلُه البى٩اإلاغ٦ؼي )ماؾؿت الى٣ض ؾاب٣ا( ٍو

اث هٟؿها و ٖضصَا، ٦ما اهه ؤن ٩ًىن لئلباٙل ًٖ ألامىع الغثِؿُت زهىنُت في َظا ال٣ُإ ؾىاء مً ظاه ب اإلاىيٖى

٣ت  ٢ض جم ازخُاع ال٣ُاٖاث ألازغي هٓغا لٗضص الكغ٧اث اإلاضعظت ٞحها، و٢ض جم بزخُاع الُٗىه في َظٍ ال٣ُاٖاث بٍُغ

غ مغاظٗت في ؾىىاث الضعاؾت  (104قغ٦ت وجم بدض املخخىي لٗضص ) (52ٖكىاثُه، وبلٛذ ُٖىت الضعاؾت ٖضص ) ج٣ٍغ

٘ الُٗىت ٖلي ال٣ُاٖاث ( 4ًوالجضو٫ ع٢م )  ىضر جىَػ

غ التي جم البدث في مدخواىا3الجضوى )  ( كضص الكغماث في اللُنت والخقاٍع

 

غ كضص الكغماث في اللُنت  كضص الخقاٍع

 18 9 البترو٦ُمُاثُاث

 20 01 الاؾمىذ

 34 07 الهىاعي واللىظؿتي

 32 02 اإلاالي

 104 52 املجمٕى

 

ًضوي مً ٢اٖضة بُاهاث قغ٦ت الؿى١ اإلاالُت )جضاو٫( والتي جىٞغ َظٍ البُاهاث ٦ما جم ججمُ٘ البُاهاث بك٩ل 

ى ما جُلب ظهضا وو٢خا، خُض  غ اإلاغاظٗحن بك٩ل ًضوي َو اث مً ج٣اٍع بهُٜ مسخلٟت، و٢ض جم ٞغػ وجهي٠ُ اإلاىيٖى

 ان اإلاى٢٘ ال ٣ًضم حؿهُالث ههظا الكإن.
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 النخائج

غ 9( و )8( و )7( و )6( و )5(، )4)  ٫ ( و٦ظل٪ والجضاو 8( والك٩ل )1ًىضر الك٩ل ) ( هخاثج جدلُل املخخىي لخ٣اٍع

اث وال٣ُإ الهىاعي، 52اإلاغاظٗحن لُٗىت مً ) ( قغ٦ت في زالزت ٢ُاٖاث عثِؿُت، وهي ال٣ُإ اإلاالي، ٢ُإ البتر٦ُماٍو

م، خؿب 2018و  2017اللىظؿتي، و٢ُإ قغ٧اث الاؾمىذ، وجىضر الجضاو٫ صعاؾت اإلا٣اعهت للمدخىي بحن ٖامي 

( ٖضص الكغ٧اث التي ؤٞصخذ ًٖ 4الجضو٫ ع٢م ) ( اٖالٍ. خُض ًىضر3الٟئاث التي جم جىيُدها في الجضو٫ ع٢م )

( قغ٦ت 46مىيٕى واخض ٖلى ألا٢ل مً ألامىع الغثِؿت زال٫ ٧ل ؾىت مً ؾىىاث الضعاؾت خُض جبحن ؤن َىا٥ ٖضص )

ظا ٌكحر الى جدؿً في الالتزام باإلاٗاًحر الضولي، ٦ما 7201( في ٖام 41م٣اعهه بٗضص ) ٢2018ض ؤٞصخذ في ٖام  ، َو

 ًٓهغ ان ال٣ُإ اإلاالي َى ألا٢ل التزاما. 

ٖلى الخىالي،  2018و  2017في ٖامي  106و 115( ؤن بظمالي الاٞهاخاث ٢ض بلٛذ 8وبِىما ٨ًك٠ الجضو٫ ع٢م ) 

اث التي جم ؤلاباٙل ٖجها ٢ض ب1ًبحن الك٩ل ع٢م ) اث في ٖامي   31و   26لٛذ ( ؤن ٖضص اإلاىيٖى   2018و  2017مىيٖى

. ْهغ ال٣ُإ اإلاالي والظي جًمً البىى٥ وقغ٧اث الخإمحن  ظا ٌُٗي ماقغا ٖلى جدؿً في ظىصة ؤلاباٙل ٖلى الخىالي، َو

اث عثِؿُت زال٫ ٖام  ا في الُٗىت، بِىما  42خُض بلٛذ  ٧2017إ٦ثر ال٣ُاٖاث التي جم ؤلاباٙل ٞحها ًٖ مىيٖى مىيٖى

اث ألا٢ل في ٖام  ٧ان ا ٣ِٞ، وفي ٖام 14) ٢2017ُإ البترو٦ُماٍو ٧ان ال٣ُإ الهىاعي ألا٦ثر في  2018( مىيٖى

اث الغثِؿت خُض بلٛذ ) ا.37ٖضص اإلاىيٖى  ( مىيٖى

 (: الكغماث خؿب ؤلافصاح كن ألاموع الغئِؿت4الجضوى )

 

 اللُنت
2118 2117 

 لم جفصح ؤفصحذ لم جفصح ؤفصحذ

 8 7 1 9 9 ثالبترو٦ُمُاثُا

 8 8 1 01 01 الاؾمىذ

 1 09 0 02 07 الهىاعي واللىظؿتي

 9 08 2 00 02 اإلاالي

 28 92 2 90 00 
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غ اإلاغاظٗحن لُٗىت الضعاؾت وخؿب ال٣ُاٖاث، 5الجضو٫ ع٢م ) اث التي جم ؤلاٞهاح ٖجها في ج٣ٍغ ( ًىضر اإلاىيٖى

الخٔ ؤهه زال٫ ؾىىاث الضعاؾت ٢ض جم ؤلاٞهاح ٖ (، 8107،  )( في ٖام 2018في ٖام   (31( مىيىٖا )بلٛذ )12ً )ٍو

اث زال٫ ؤٖىام  اث في ٧اٞت ُٖىت الضعاؾت )٦ما ظاء ال٣ُإ الهىاعي ألا٦ثر مىيٖى وبلٜ ٖضص الخ٨غعاث للمىيٖى

اث زال٫ ٖام  الخٔ ان مىيٕى الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت ٧ان ألا٦ثر اَخماما بحن ٧اٞت اإلاىيٖى ، 8107الضعاؾت، ٍو

، وبِىما ظاء مىيٕى الظمم اإلاضًىت الشاوي بٞهاخا بٗضص )88خُض بلٜ ؤلاٞهاح ٖىه في )
ً
غا غا، وظاء 02( ج٣ٍغ ( ج٣ٍغ

غ، وفي ٖام 9جد٤٣ ؤلاًغاص زالشا بٗضص ) غا وظاء 02ْهغ مىيٕى جد٤٣ ؤلاًغاص ألا٦ثر بٞهاخا في ) 8108( ج٣اٍع ( ج٣ٍغ

غا واإلا01مىيٕى ألاصواث اإلاالُت بٗضص )  (. 08مخل٩اث واإلاٗضاث زالشا بٗضص )( ج٣ٍغ

( وطل٪ في ٢ُإ 0(، هخاثج صعاؾت الٟئاث مضاع الضعاؾت اإلاكاع بلحها في الجضو٫ ع٢م )6ًىضر الجضو٫ ع٢م )

ٓهغ ظمُ٘ الكغ٧اث ٢ض التزمذ باإلٞهاح ًٖ مىيٕى واخض ٖلى ألا٢ل في ٧ل ٖام مً ؤٖىام  البترو٦ُمُاثُاث، ٍو

، خُض ال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن َظٍ ISA 701ا٥ ٖضم التزام م٣خًُاث اإلاُٗاع الضولي الضعاؾت، وفي اإلا٣ابل ٞةن َى

م٨ً جُب٣ُها ٖلى ؤي قغ٦ت مً قغ٧اث  اث طاث ٖمىم ٍو اث التي جم ٖغيها جخٗل٤ بالٗمُل بل هي مىيٖى اإلاىيٖى

اخضة ومًٕى واخض الؿى١ اإلاالُت ٖمىما. ولم ًٓهغ ؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن اإلاىيٕى وبحن ٖمُل اإلاغاظٗت بال في قغ٦ت و 

اث بإٖما٫ اإلاغاظٗت ٞةهه ال ًم٨ً ال٣ى٫  ٟحن. وفي ٞئت حٗل٤ اإلاىيٖى ى مىيٕى مىاٞ٘ اإلاْى ىُت َو في قغ٦ت ًيب٘ الَى

حن َما قغ٦ت اللجحن في مىيٕى ج٣ُُم  اث طاث ٖال٢ت بإٖما٫ اإلاغاظ٘ بال في قغ٦خحن ومىيٖى ؤًًا بإن َظٍ اإلاىيٖى

اث جخُلب مً  الؿُُغة، وفي قغ٦ت اإلاخدضة لؤلؾمضة في مىيٕى اإلاىظىصاث جدذ الاوكاء، خُض ؤن َظٍ اإلاىيٖى

ُما ًخٗل٤ بٟئت ٖال٢ت اإلاىيٕى بخ٣ُٗض ؤٖما٫  اإلاغاظ٘ ال٣ُام بإٖما٫ بياُٞت، ٖلى ٚحر اإلاٗخاص مً َظا ال٣ُإ، ٞو

ٞئت ٢ىلبت  الٗمُل ٞةهه لم ٨ًً َىا٥ ؤي مىيٕى ًم٨ً جهيُٟه بإهه طو ٖال٢ت بخ٣ُٗض وحجم ؤٖما٫ الٗمُل، وفي

حن ازىحن(  اث )ماٖضا مىيٖى اث ٞةهه ًالخٔ وظىص ج٨غاع و٢ىلبت في ظمُ٘ الكغ٧اث وظمُ٘ اإلاىيٖى وج٨غاع اإلاىيٖى

اث مخ٨غع بحن الكغ٧اث، وم٘ طل٪ ٞةهه ٧ان َىا٥  ظا الخ٨غاع وال٣ىلبت ُٞما بحن قغ٧اث ال٣ُإ هٟؿها، ٞاإلاىيٖى َو

اث بحن ؾىىاث الضعاؾت خُض لم ًٓهغ الخ٨غاع ؾىي في قغ٦ت خغم واضر مً ٢بل اإلاغاظٗحن في ٖضم ج٨غاع اإلا ىيٖى

غ ٞىُت وال جمشل هها ٖاما ًم٨ً  غ ٞةهه ٢ض لىخٔ بإن لٛت الخ٣ٍغ ُما ًخٗل٤ بٟئت لٛت الخ٣ٍغ واخضة ومىيٕى واخض. ٞو

 ٢غاءجه مً ٢بل ٚحر اإلاهىُحن. 
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غ اإلاغاحلين كن ألا 5الجضوى وقم )   موع الغئِؿت في كُنت الضعاؾت(: اإلاوطوكاث التي جناولتها جقٍغ

  2018 2017 

 مجموق مالي زضماث اؾمنذ لمُاء مجموق مالي زضماث اؾمنذ لمُاء  

 4 4    5  3  2 ػ٧اة ويغاثب 1

 0     3  1  2 الٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنى٫  2

 22  10 5 7 5  1 2 2 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 3

 9  5 2 2 15  6 6 3 جد٤٣ ؤلاًغاص 4

لت الاظل 5  2    2 1    1 ال٣غوى ٍَى

 12  4 6 2 8  3 3 2 املخؼون 6

ٟحن 7  0     1    1 مىاٞ٘ اإلاْى

 3 2 1   13 2 6 3 2 ألاصواث اإلاالُت 8

 1  1   2  1  1 طوي الٗال٢ت 9

 1    1 1  1   ج٣ُُم الؿُُغة 10

 0     1    1 اإلاىظىصاث ٢ُض الاوكاء 11

 1   1  0     ئت الخغ٦تمسهو ٢ُ٘ الُٛاع بُُ 12

 1   1  1   1  الالتزام بيؿب مالُت مدضصة 13
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  2018 2017 

 مجموق مالي زضماث اؾمنذ لمُاء مجموق مالي زضماث اؾمنذ لمُاء  

 8  5 3  12  6 5 1 اإلامخل٩اث واإلاٗضاث 14

ت لؿُاعاث الخإظحر 15  0     1   1  ال٣ُمت الضٞتًر

 0     1   1  قغ٧اث جابٗت 16

 3  2 1  4 1 3   الاؾدشماعاث 17

 11 1 7 3  5 1 2 2  الظمم اإلاضًىت 18

 3 2 1   2 1 1   بزباث الكهغة 19

ت 20  1  1   1  1   الاؾخمغاٍع

 0     1  1   جمل٪ الؿًٟ 21

ت 22  0     1  1   زؿاثغ ؤو م٩اؾب ا٦خىاٍع

 5 5    6 6    الاهسٟاى في ٢ُمت ال٣غوى والؿل٠ 23

 7 7    6 6    ؤحٗاب الخضماث البى٨ُت 24

م الاؾدشماعاث اإلاخاخت للبُ٘ 25  7 7    0     ج٣ٍى

 3 3    0     الاهسٟاى في ٢ُمت الاؾدشماعاث 26

 1 1    1 1    مداؾبت الخدىٍ 27
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  2018 2017 

 مجموق مالي زضماث اؾمنذ لمُاء مجموق مالي زضماث اؾمنذ لمُاء  

 0     1 1    ج٣ُُم الاؾدشماعاث ٚحر اإلاخضاولت في ؾى١ اليكِ 28

 0     1 1    ٢ُمت الاؾدشماعاث في ؤصواث الضًً 29

 0     1 1    ج٣ُُم زُاع البُ٘ لكغ٦ت ػمُلت 30

 2 2    0     سٟاى في ٢ُمت الخمىٍلالاه 31

 3 3    1 1    ج٣ُُم اإلاكخ٣اث اإلاالُت 32

 2 2    3 3    ج٣ُُم الالتزاماث الجهاثُت الىاججت ًٖ اإلاُالباث اإلا٣ضمت بمىظب ٣ٖىص الخإمحن 33

 2 2    0     ج٣ُُم الاخخُاَاث 35

 1 1    2 2    اإلاُالباث ال٣اثمت 36

  08 89 17 27 106 09 88 17 42 115 

 



 

 ؤلانؿانُت وملو زالض لللللت اإلامجلت حام
 2021 -ألاوى اللضص  - املجلض الشامن

 

غ اإلاغاحم اإلاؿخقل: صلُل ؤلابالن كن ألاموع الغئِؿت للمغ ،   دمحم كبض هللا دمحم آى كباؽ ص. احلت في جقٍغ

 من الكغماث الؿلوصًت اإلاضعحت باؾخسضام صعاؾت مدخوى 
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ٓهغ بإن ظمُ٘ 7ًىضر الجضو٫ ع٢م ) (، هخاثج صعاؾت الٟئاث مضاع الضعاؾت في ٢ُإ قغ٧اث الاؾمىذ، ٍو

الكغ٧اث في َظا ال٣ُإ ٢ض التزمذ باإلٞهاح ًٖ مىيٕى واخض ٖلى ألا٢ل في ٧ل ٖام مً ؤٖىام الضعاؾت، ول٨ً ْهغ 

اث التي جم ٖغيها جخٗل٤ ISA 701ي٠ٗ الالتزام بم٣خًُاث اإلاُٗاع الضولي  ، ٞال ًم٨ً ال٣ى٫ بإن َظٍ اإلاىيٖى

حن َما الالتزام  اث لها ٖال٢ت بالٗمُل ؾىي في قغ٦خحن ومىيٖى بإٖما٫ اإلاغاظٗت ٦ما لم ًٓهغ بإن َظٍ اإلاىيٖى

ُما ًخٗل٤ بٟئت ٖال٢ت اإلاىيٕى ح٣ُٗض ؤٖما٫ الٗمُل ٞةهه لم ٨ًً َى ا٥ ؤي باليؿب اإلاالُت واملخؼون بُئ الخغ٦ت،  ٞو

اث ٞةهه ًالخٔ  مىيٕى ًم٨ً جهيُٟه بإهه طو ٖال٢ت بخ٣ُٗض وحجم ؤٖما٫ الٗمُل، وفي ٞئت ٢ىلبت وج٨غاع اإلاىيٖى

اث مخ٨غعة بحن  اث ُٞما بحن قغ٧اث ال٣ُإ هٟؿها، ٞاإلاىيٖى وظىص ج٨غاع و٢ىلبت في ظمُ٘ الكغ٧اث وظمُ٘ اإلاىيٖى

اث بحن ؾىىاث الضعاؾت الكغ٧اث، وم٘ طل٪ ٞةهه ٧ان َىا٥ خغم واضر مً ٢بل اإلا غاظٗحن في ٖضم ج٨غاع اإلاىيٖى

غ  غ ٞةهه ٢ض لىخٔ بإن لٛت الخ٣ٍغ ُما ًخٗل٤ بٟئت لٛت الخ٣ٍغ حن. ٞو خُض لم ًٓهغ الخ٨غاع ؾىي في قغ٦خحن ومىيٖى

 ٞىُت وال جمشل هها ٖاما ًم٨ً ٢غاءجه مً ٢بل ٚحر اإلاهىحن. 

ٓهغ بإن (، هخاثج صعاؾت الٟئاث مضاع الضع 8ًىضر الجضو٫ ع٢م ) اؾت في ٢ُإ الهىاٖت والخضماث اللىظؿدُت، ٍو

َىا٥ قغ٦ت واخضة جلتزم بِىما التزمذ ٧اٞت الكغ٧اث في الُٗىت ًٖ َظا ال٣ُإ باإلٞهاح ًٖ مىيٕى واخض ٖلى 

ألا٢ل في ٧ل ٖام مً ؤٖىام الضعاؾت، ول٨ً ٦ما َى الخا٫ في ٧اٞت قغ٧اث الُٗىت لم ًٓهغ ي٠ٗ في الالتزام 

ى ISA 701إلاُٗاع الضولي بم٣خًُاث ا  ٧ان له ٖال٢ت بإٖما٫ اإلاغاظٗت  َو
ً
 واخضا

ً
ا بحن الجضو٫ ؤن َىا٥ مىيٖى ، ٍو

ت لؿُاعاث الخإظحر  4الاؾخمغاع )قغ٦ت ؤمُاهخِذ( بِىما ْهغث   اث طاث ٖال٢ت بالٗمُل )ال٣ُمت الضٞتًر قغ٦ت  -مىيٖى

ت  ت( )الٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنى٫ ، جمل٪ الؿًٟقغ٦ت الٟسا -اإلاخدضة للمىانالث(، )زؿاثغ ؤو م٩اؾب ا٦خىاٍع قغ٦ت  - ٍع

ُما ًخٗل٤ بٟئت ٖال٢ت اإلاىيٕى بخ٣ُٗض ؤٖما٫ الٗمُل ٞةهه لم ٨ًً َىا٥ ؤي مىيٕى ًم٨ً جهيُٟه بإهه  البدغي(،  ٞو

اث ٞةهه ًالخٔ وظىص ج٨غاع و٢ىلبت في ظمُ٘  طو ٖال٢ت بخ٣ُٗض وحجم ؤٖما٫ الٗمُل، وفي ٞئت ٢ىلبت وج٨غاع اإلاىيٖى

اث مخ٨غعة بحن الكغ٧اث، ٦ما ْهغ ج٨غاع بحن ا اث ُٞما بحن قغ٧اث ال٣ُإ هٟؿها، ٞاإلاىيٖى لكغ٧اث وظمُ٘ اإلاىيٖى

ُما ًخٗل٤ بٟئت لٛت  اث بحن ؾىىاث الضعاؾت. ٞو اث في ؾىىاث الضعاؾت، اإلاغاظٗحن في ٖضم ج٨غاع اإلاىيٖى اإلاىيٖى

غ ٞىُت وال جمشل هها غ ٞةهه ٢ض لىخٔ بإن لٛت الخ٣ٍغ  ٖاما ًم٨ً ٢غاءجه مً ٢بل ٚحر اإلاهىحن.  الخ٣ٍغ

ٓهغ بإن )9ًىضر الجضو٫ ع٢م ) ( بىى٥ لم جلتزم 5(، هخاثج صعاؾت الٟئاث مضاع الضعاؾت في ال٣اَ٘ اإلاالي، ٍو

قغ٦ت( ٢ض التزمذ باإلٞهاح ًٖ  12بخُب٤ُ اإلاُٗاع الضولي والتزمذ باقي الكغ٧اث في َظا الُٗىت مً ال٣ُإ اإلاالي )

لى ألا٢ل في ٧ل ٖام مً ؤٖىام الضعاؾت، و٢ض ْهغ في َظا ال٣ُإ التزام ؤًٞل بم٣خًُاث اإلاُٗاع مىيٕى واخض ٖ
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اث طاث ٖال٢ت واضخت بال٣ُإ وبالكغ٦ت ؾىاء ٧اهذ بى٪ او قغ٦ت جإمحن وم٘ ISA 701الضولي  ، خُض ؤن اإلاىيٖى

اث وزانت مىيٕى ألاحٗاب البى٨ُت بحن  ٧اٞت الكغ٧اث، ولم ًٓهغ في الُٗىت طل٪ ٞةن َىا٥ ج٨غاع واضر بحن اإلاىيٖى

بحن الجضو٫ ؤن َىا٥ مىيٕى  اث مً زال٫ الخ٨غاع، ٍو ؤي مىيٕى ًخٗل٤ بإٖما٫ اإلاغاظٗت ٦ما ْهغ ٢ىلبت اإلاىيٖى

ى الاؾخمغاع )قغ٦ت ؤمُاهخِذ( بِىما ْهغث   اث طاث ٖال٢ت بالٗمُل  4واخض ٧ان له ٖال٢ت بإٖما٫ اإلاغاظٗت  َو مىيٖى

ت لؿ ت  -ُاعاث الخإظحر )ال٣ُمت الضٞتًر ت(  -قغ٦ت اإلاخدضة للمىانالث(، )زؿاثغ ؤو م٩اؾب ا٦خىاٍع قغ٦ت الٟساٍع

ُما ًخٗل٤ بٟئت ٖال٢ت اإلاىيٕى بخ٣ُٗض ؤٖما٫ الٗمُل  -)الٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنى٫ ، جمل٪ الؿًٟ  قغ٦ت البدغي(،  ٞو

الٗمُل، وفي ٞئت ٢ىلبت وج٨غاع  ٞةهه لم ٨ًً َىا٥ ؤي مىيٕى ًم٨ً جهيُٟه بإهه طو ٖال٢ت بخ٣ُٗض وحجم ؤٖما٫

اث ُٞما بحن قغ٧اث ال٣ُإ هٟؿها،  اث ٞةهه ًالخٔ وظىص ج٨غاع و٢ىلبت في ظمُ٘ الكغ٧اث وظمُ٘ اإلاىيٖى اإلاىيٖى

اث في ؾىىاث الضعاؾت، اإلاغاظٗحن في ٖضم ج٨غاع  اث مخ٨غعة بحن الكغ٧اث، ٦ما ْهغ ج٨غاع بحن اإلاىيٖى ٞاإلاىيٖى

اث بحن ؾىىاث الضعاؾ غ ٞىُت وال جمشل هها اإلاىيٖى غ ٞةهه ٢ض لىخٔ بإن لٛت الخ٣ٍغ ُما ًخٗل٤ بٟئت لٛت الخ٣ٍغ ت. ٞو

 ٖاما ًم٨ً ٢غاءجه مً ٢بل ٚحر اإلاهىُحن. 
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 كلي كُنت من قغماث  قؼاق البترولُمُائُاث 701(: ؾماث جؼبُق اإلالُاع الضولي 6الجضوى )

  الكغلت
كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 إلاغاحلتا

اللالقت 

بإكماى  

 اللمُل

اللالقت 

بالقؼاق 

وحلقُض ؤكماى 

 اللمُل

جنغاع 

 اإلاوطوق

-)قؼاق

 ؾنت(

لوت 

غ  الخقٍغ

ىُت  الكغ٦ت الَى

اث  للبترو٦ُماٍو

 

 1 1-0 1 1 1 الٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنى٫  ػ٧اة ويغاثب 8 2018

2017 9 
الخدى٫ للمٗاًحر 

 الضولُت
 0 1-0 1 0 0 املخؼون ال٣غوى جد٤٣ ؤلاًغاص

ت  املجمٖى

الؿٗىصًت 

الؾدشماع 

 الهىاعي

 1 1-0 1 0 0 ػ٧اة ويغاثب الٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنى٫  8 2018

2017 9 
الخدى٫ للمٗاًحر 

 الضولُت
 0 1-0 0 0 0 املخؼون ال٣غوى جد٤٣ ؤلاًغاصاث

قغ٦ت ًيب٘ 

ىُت  الَى

اث  للبترو٦ُماٍو

ٟحن 8 2018  املخؼون مىاٞ٘ اإلاْى
 

0 1 1 0-1 1 

 0 1-0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 0 2017

الكغ٦ت 

اإلاخ٣ضمت 

اث  للبترو٦ُماٍو

 جد٤٣ ؤلاًغاص 0 2018
  

0 0 1 0-1 
 

 0 1-0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 0 2017

الكغ٦ت 

الؿٗىصًت 

الٗاإلاُت 

 1 1-0 1 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 0 2018

2017 1     0 0 0 0-1 0 



 

12 
 

  الكغلت
كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 إلاغاحلتا

اللالقت 

بإكماى  

 اللمُل

اللالقت 

بالقؼاق 

وحلقُض ؤكماى 

 اللمُل

جنغاع 

 اإلاوطوق

-)قؼاق

 ؾنت(

لوت 

غ  الخقٍغ

اث  للبترو٦ُماٍو

قغ٦ت 

الهىاٖاث 

ال٨ُمُاثُت 

 ألاؾاؾُت

 1 1-0 1 0 0 ألاصواث اإلاالُت جد٤٣ ؤلاًغاصاث 8 2018

 0 1-0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 0 2017

 قغ٦ت اللجحن

 

 ألاصواث اإلاالُت طوي الٗال٢ت جد٤٣ ؤلاًغاص 1 2018
الخدى٫ للمٗاًحر 

 الضولُت
0 0 1 1-1 0 

 0 1-0 0 0 1 ج٣ُُم الؿُُغة لُتالخدى٫ للمٗاًحر الضو  1 2107

قغ٦ت هماء 

اث  لل٨ُماٍو

 

 ٢غوى 8 2018
 

 0 1-0 1 0 0 اإلامخل٩اث واإلاٗضاث

 0 1-0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 0 2017

قغ٦ت ألاؾمضة 

الٗغبُت 

 الؿٗىصًت

 مسؼون 8 2018
 

 0 1-0 1 0 1 اإلاىظىصاث ٢ُض الاوكاء

2017 1 - 0 0 0 0-1 0 
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 كلي كُنت من قغماث  قؼاق الاؾمنذ 701(: ؾماث جؼبُق اإلالُاع الضولي 7الجضوى )

 
اللام 

  اإلاالي
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 اإلاغاحلت

اللالقت 

بإكماى 

 اللمُل

اللالقت 

 بالقؼاق

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق

غ  لوت الخقٍغ

(0-1) 

قغ٦ت ؤؾمىذ 

اإلاى٣ُت 

 الجىىبُت

 1 1-0 0 0 0 اإلامخل٩اث واإلاٗضاث ؤلاًغاص جد٤٣ للمٗاًحر الضولُت 1 2018

 املخؼون 0 2017
   

0 0 0 0-1 0 

قغ٦ت ؤؾمىذ 

 ًيب٘

 املخؼون بُئ الخغ٦ت 8 2018
 

0 1 0 1-1 1 

 1-0 1 1 0 مسهو ٢ُ٘ الُٛاع بُُئت الخغ٦ت للمٗاًحر الضولُت املخؼون 1 2017
 

قغ٦ت ؤؾمىذ 

 اإلاضًىت

 1 1-0 0 0 0 ألاصواث اإلاالُت مسؼون ممخل٩اث ومٗضاث جد٤٣ ؤلاًغاص 9 2018

 الاؾدشماعاث 0 2017
  

0 0 0 0-1 
 

قغ٦ت ؤؾمىذ 

 الُمامت

 1 1-0 0 0 0 ممخل٩اث ومٗضاث جد٤٣ ؤلاًغاص 8 2018

2017 1 
    

0 0 0 0-1 
 

قغ٦ت ؤؾمىذ 

 ام ال٣غي 

 ألاصواث اإلاالُت 8 2018
  

0 0 0 0-1 1 

 للمٗاًحر الضولُت 9 2017
ب الالتزام بيؿ

 1-0 1 1 0 الظمم اإلاضًىت ج٣ُُم املخؼون مالُت مدضصة
 

ال٨شحري 

 ال٣ابًت

 

اصة عؤؽ اإلاا٫ 8 2018  قغ٧اث جابٗت ٍػ
  

0 1 1 0-1 1 

 ج٣ُُم املخؼون جد٤٣ ؤلاًغاص الظمم اإلاضًىت 9 2017
اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
0 0 0 0-1 
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اللام 

  اإلاالي
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 اإلاغاحلت

اللالقت 

بإكماى 

 اللمُل

اللالقت 

 بالقؼاق

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق

غ  لوت الخقٍغ

(0-1) 

ؤؾمىذ 

 ال٣هُم

 تطمم مضًى ج٣ُُم املخؼون جد٤٣ ؤلاًغاص 1 2018
 

0 0 0 0-1 1 

 للمٗاًحر الضولُت 8 2017
 

0 0 0 1-1 0 

ؤؾمىذ 

 الكغ٢ُت

 اإلاٗاًحر الضولُت املخؼون 8 2018
 

0 0 0 0-1 1 

2017 1 
    

0 0 0 0-1 0 

 ؤؾمىذ جبى٥

 جد٤٣ ؤلاًغاص ألاصواث اإلاالُت اإلامخل٩اث واإلاٗضاث 9 2018
 

0 0 0 1-1 1 

 جد٤٣ ؤلاًغاص ىتالظمم اإلاضً اإلاٗاًحر الضولُت 9 2017
اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
0 0 0 0-1 0 

 ؤؾمىذ الٗغبُت

 

 الظمم اإلاضًىت جد٤٣ ؤلاًغاصاث 3 2018
اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
 0 0 0 1-1 1 

 املخؼون اإلاٗاًحر الضولُت 1 2017
اإلامخل٩اث 

  واإلاٗضاث
0 0 0 0-1 0 

 

 

 

 



 

19 
 

 قغماث  قؼاق الصناعي واللوحؿتيكلي كُنت من  701(: ؾماث جؼبُق اإلالُاع الضولي 8الجضوى )

 
 

كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 اإلاغاحلت

اللالقت 

بإكماى  

 اللمُل

اللالقت بالقؼاق 

وحلقُض ؤكماى 

 اللمُل

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق
غ  لوت الخقٍغ

 الى٣ل الجماعي
 1 0 0 اإلامخل٩اث واإلاٗضاث 0 2018

0-1 
1 

 اإلامخل٩اث واإلاٗضاث جد٤٣ ؤلاًغاصاث 2 2017
 

0 0 0 

الؿٗىصًت 

للخضماث 

 الهىاُٖت

 1 0 0 اإلامخل٩اث واإلاٗضاث 0 2018

1-1 

1 

 الظمم اإلاضًىت 3 2017
الخدى٫ للمٗاًحر 

 الضولُت

اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
0 0 0 0 

 باج٪ لئلؾدشماع
 1 0 0 الكهغة 0 2018

0-1 
0 

2017 0 
 

0 0 0 0 

اإلاخدضة الضولُت 

 للمىانالث

2018 1 
ت  ال٣ُمت الضٞتًر

 لؿُاعاث الخإظحر
 الظمم اإلاضًىت

اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
0 1 1 

1-1 
0 

 0 0 0 0 الظمم اإلاضًىت الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 2 2017

الكغ١ ألاوؾِ 

 للىع١

 1 0 0 ألاصواث اإلاالُت جد٤٣ ؤلاًغاص 8 2018
0-1 

1 

 0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 1 2017

للمىاعص  مهاعة

ت  البكٍغ

2018 1 
 

0 0 0 
NA 

1 

2017 0 
 

0 0 0 0 

 1 1-1 1 0 0 جد٤٣ ؤلاًغاصاث الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 8 2018الؿٗىصًت 
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كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 اإلاغاحلت

اللالقت 

بإكماى  

 اللمُل

اللالقت بالقؼاق 

وحلقُض ؤكماى 

 اللمُل

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق
غ  لوت الخقٍغ

ً  0 0 0 0 جد٤٣ ؤلاًغاصاث الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 2 2017 للخمٍى

 بىان
 جد٤٣ ؤلاًغاص 4 2018

ألاصواث 

 اإلاالُت
 املخؼون الاؾدشماعاث

طوي 

 ٗال٢تال
0 0 1 

1-1 
0 

 0 0 0 0 طوي الٗال٢ت بزباث الكهغة املخؼون الظمم اإلاضًىت 4 2017

 البابُحن للُا٢ت
 املخؼون جد٤٣ ؤلاًغاص 9 2018

اإلاٗضاث 

 واإلامخل٩اث

ألاصواث 

 اإلاالُت
0 0 1 

1-1 
0 

 0 0 0 0 املخؼون الظمم اإلاضًىت جد٤٣ ؤلاًغاص 3 2017

 ؤمُاهخِذ

 الاؾخمغاع 2 2018
لظمم ا

 اإلاضًىت

ألاصواث 

 اإلاالُت
 الاؾدشماعاث

اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
1 0 1 

1-1 

0 

2017 4 
ت في  الاؾخمغاٍع

 ْل الخؿاثغ

اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث

ج٣ُُم 

 الؿُُغة

الخدى٫ للمٗاًحر 

 الضولُت
1 0 0 0 

ت ؤؾترا  مجمٖى

 الهىاُٖت

2018 1 
 

0 0 0 

0-1 

1 

2017 4 
الاؾدشماعا

 ث

الخدى٫ للمٗاًحر 

 ولُتالض

الظمم 

 اإلاضًىت

اإلامخل٩اث 

 واإلاٗضاث
0 0 0 0 

الهىاٖاث 

 ال٨هغباثُت

 1 0 0 ألاصواث اإلاالُت 0 2018
0-1 

1 

2017 
  

0 0 0 0 
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كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوق

اللالقت 

بإكماى 

 اإلاغاحلت

اللالقت 

بإكماى  

 اللمُل

اللالقت بالقؼاق 

وحلقُض ؤكماى 

 اللمُل

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق
غ  لوت الخقٍغ

الؿٗىصًت إلهخاط 

ألاهابِب 

ت  الٟساٍع

 1 0 0 املخؼون جد٤٣ ؤلاًغاص ألاصواث اإلاالُت 1 2018

1-1 

0 

2017 4 
جد٤٣ 

 ؤلاًغاص

الخدى٫ 

للمٗاًحر 

 تالضولُ

زؿاثغ ؤو 

م٩اؾب 

ت  ا٦خىاٍع

الظمم 

 اإلاضًىت
 0 0 1 0 املخؼون

ىُت للى٣ل  الَى

 البدغي 

 1 1 0 الٗمغ ؤلاهخاجي لؤلنى٫  اإلامخل٩اث واإلاٗضاث 2 2018
0-1 

1 

2017 
 

 0 1 1 0 جمل٪ الؿًٟ ج٣ُُم اإلامخل٩اث الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت

اإلاهافي الٗغبُت 

 الؿٗىصًت

 1 0 0 الاؾدشماعاث 0 2018
1-1 

1 

 0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت الاؾدشماعاث 2 2017

ـ  الضَع

للخضماث 

البترولُت و 

 الى٣لُاث

 1 0 0 جد٤٣ ؤلاًغاص ألاصواث اإلاالُت ػ٧اة ويغاثب 1 2018

1-1 

1 

 0 0 0 0 ػ٧اة ويغاثب جد٤٣ ؤلاًغاص املخؼون الظمم اإلاضًىت 4 2017

 قغ٦ت عابٜ
 1 0 0 ػ٧اة ويغاثب 0 2018

0-1 
1 

 0 0 0 0 الخدى٫ للمٗاًحر الضولُت 1 2017
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 كلي كُنت من قغماث القؼاق اإلاالي 701(: ؾماث جؼبُق اإلالُاع الضولي 9الجضوى )

 اللام 
كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوكاث

اللالقت 

 باإلاغاحلت

اللالقت 

 باللمُل

اللالقت 

 بالقؼاق

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق

لوت 

غ  الخقٍغ

اىبى  ٪ الٍغ

  1 0 ؤحٗاب الخضماث البى٨ُت الاهسٟاى في ٢ُمت ال٣غوى والؿل٠ 2 2018

1-1 

0 

 الؼ٧اة 5 2017
الاهسٟاى في 

 ٢ُمت ال٣غوى

ؤحٗاب 

الخضماث 

 البى٨ُت

م  ج٣ٍى

الاؾدشماعاث 

 اإلاخاخت للبُ٘

الاهسٟاى في 

٢ُمت 

 الاؾدشماعاث

0 1  0 

غة  بى٪ الجٍؼ

2018 3 
الاهسٟاى في ٢ُمت 

 ال٣غوى

لٗمىالث مً الٗملُاث ا

 البى٨ُت
 1 1 0 مداؾبت الخدٍى

1-1 

0 

2017 5 

ؤحٗاب  

الخضماث 

 البى٨ُت

بت  ػ٧اة ويٍغ
مداؾبت 

 الخدٍى
 ألاصواث اإلاالُت

اهسٟاى ٢ُمت 

 ال٣غوى
0 1 1 0 

 الاؾدشماع

2018 5 
ال٣غوى 

 والؿل٠

ؤحٗاب 

الخضماث 

 البى٨ُت

ج٣ُُم 

الاؾدشماعاث 

ٚحر اإلاخضاولت 

في ؾى١ 

 اليكِ

ُمت ٢

الاؾدشماعاث 

في ؤصواث 

 الضًً

ج٣ُُم 

ألاصواث 

اإلاالُت 

 اإلاكخ٣ت

ج٣ُُم زُاع 

البُ٘ 

لكغ٦ت 

 ػمُلت

0 1  

1-1 

0 

 ٢ُمت ال٣غوى 4 2017

صزل ؤحٗاب 

الخضماث البى٨ُت 

 نافي

م ألاصواث  ج٣ٍى

 اإلاالُت

الاهسٟاى في ٢ُمت 

الاؾدشماعاث 

 اإلاخاخت للبُ٘

0 1  0 

 3 2018 الٟغوسخي
مت الاهسٟاى في ٢ُ

 ال٣غوى

ؤحٗاب الخضماث 

 البى٨ُت
 1 1 0 ج٣ُُم اإلاكخ٣اث

1-1 

0 

 
2017 4 

م الاؾدشماعاث  ج٣ٍى

 اإلاخاخت للبُ٘

الاهسٟاى في ٢ُمت 

 ال٣غوى

ؤحٗاب الخضماث 

 البى٨ُت
م اإلاكخ٣اث  0 1 1 0 ج٣ٍى
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 اللام 
كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوكاث

اللالقت 

 باإلاغاحلت

اللالقت 

 باللمُل

اللالقت 

 بالقؼاق

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق

لوت 

غ  الخقٍغ

 ؾاب

2018 4 
الاهسٟاى في ٢ُمت 

 ال٣غوى

م ألاصواث  ج٣ٍى

 اإلاالُت اإلاكخ٣ت

ؤحٗاب الخضماث 

 تالبى٨ُ
م الاؾدشماعاث   1 0 ج٣ٍى

1-1 

0 

2017 5 
الاهسٟاى في ٢ُمت 

 الاؾدشماعاث

الاهسٟاى في ٢ُمت 

 ال٣غوى

م  ج٣ٍى

 اإلاكخ٣اث

ؤحٗاب 

الخضماث 

 البى٨ُت

م  ج٣ٍى

الاؾدشماعاث 

 اإلاخاخت للبُ٘

0 1  0 

 الٗغبي
 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث 1 0 2018

2017 0 
 

 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث

 ؾامبا
2018 0 

 
 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث

2017 0 
 

 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث

 الغاظخي

 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث  1 2018

2017 4 
ؤحٗاب الخضماث 

 البى٨ُت
 الؼ٧اة والًغاثب

الاهسٟاى في 

ل  ٢ُمت الخمٍى

الاؾدشماعاث اإلاخاخت 

 للبُ٘
0 1  

1-1 

0 

 البالص

ل 2 2018  0  1 0 ب الخضماث البى٨ُتؤحٗا الاهسٟاى في ٢ُمت الخمٍى

2017 5 
الاؾدشماعاث اإلاخاخت 

 للبُ٘

ؤحٗاب الخضماث 

 البى٨ُت
 الؼ٧اة والًغاثب

الاهسٟاى في 

ل  الخمٍى
0 1  - 0 

 الاهماء
 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث 1 0 2018

2017 0 
 

 - -  0 0 ال ًىظض بُاهاث

 ألاَلي

  0 0 ال ًىظض بُاهاث 1 0 2018

1-0 

- 

2017 0 
الاهسٟاى في ٢ُمت 

ل  الخمٍى

اهسٟاى ٢ُمت 

 الكهغة

ج٣ُُم اإلاكخ٣اث 

 اإلاالُت

اهسٟاى في ٢ُمت 

 الاؾدشماعاث
0 1  0 

 0 1-1  1 0 ج٣ُُم الالتزاماث الجهاثُت الىاججت ًٖ اإلاُالباث اإلا٣ضمت بمىظب ٣ٖىص الخإمحن 1 2018ؾالمت 
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 اللام 
كضص 

 اإلاوطوكاث
 جصنُف اإلاوطوكاث

اللالقت 

 باإلاغاحلت

اللالقت 

 باللمُل

اللالقت 

 بالقؼاق

 جنغاع اإلاوطوق

 ؾنت(-)قؼاق

لوت 

غ  الخقٍغ

 0  1 0 إلاُالباث اإلا٣ضمت بمىظب ٣ٖىص الخإمحنج٣ُُم الالتزاماث الجهاثُت الىاججت ًٖ ا 1 2017 للخامحن

 الُاهؼ اؽ اٝ
  1 0 ج٣ُُم التزاماث اإلاُالباث الجهاثُت الىاججت ًٖ ٣ٖىص الخامحن 1 2018

0-1 
0 

 0  1 0 ج٣ُُم الاخخُاَاث 1 2017

 بىبا الٗغبُت
  1 0 اإلاُالباث ال٣اثمت 1 2018

1-1 
0 

 0  1 0 اإلاُالباث ال٣اثمت 1 2017

 ٍغة ج٩اٞلظؼ 
ت للكهغة اإلاُالباث ال٣اثمت 2 2018   1 0 ال٣ُمت الضٞتًر

0-1 
0 

 0  1 0 ج٣ُُم الاخخُاَاث 1 2017

 مالط للخامحن

2018 2 
ج٣ُُم الالتزاماث الجهاثُت الىاججت ًٖ 

 اإلاُالباث اإلا٣ضمت بمىظب ٣ٖىص الخإمحن
  1 0 الظمم اإلاضًىت

1-1 

0 

2017 2 

ت ج٣ُُم الالتزاماث الجهاثُ

الىاججت ًٖ اإلاُالباث 

اإلا٣ضمت بمىظب ٣ٖىص 

 الخإمحن

 الظمم اإلاضًىت للخامحن
ج٣ُُم الاؾدشماعاث اإلاخاخت 

 للبُ٘
0 1  0 

 



 

 ؤلانؿانُت وملو زالض لللللت اإلامجلت حام
 2021 -ألاوى اللضص  - املجلض الشامن

 

غ اإلاغاحم اإلاؿخقل: صلُل ،   دمحم كبض هللا دمحم آى كباؽ ص. ؤلابالن كن ألاموع الغئِؿت للمغاحلت في جقٍغ

 من الكغماث الؿلوصًت اإلاضعحت باؾخسضام صعاؾت مدخوى 

 

92 
 

  الاؾخنخاحاث والخوصُاث 

اث  ISA 701ؾٗذ َظٍ الضعاؾت بلي ٞهم جُب٤ُ اإلاُٗاع الضولي  هم اإلاىيٖى في الكغ٧اث الؿٗىصًت اإلاضعظت، ٞو

ا اإلاغاظٗىن في ُٖىت الضعاؾت، وطل٪ باؾخسضام مىهجُت جدلُل املخخىي، والتي ج٣خطخي بخدضًض الغثِؿت التي اَخم هه

اث الغثِؿت في اإلاغاظٗت، وجبحن ؤن  غ اإلاغاظٗحن بكإن اإلاىيٖى اث التي ؾِخم جدلُلها في مدخىي ج٣ٍغ ٞئاث للمىيٖى

اث ٢ض بلٛذ  اث التي جم ؤلاباٙل ٖلى الخىالي،   2018و  2017في ٖامي  106و  115بظمالي اإلاىيٖى وؤن ٖضص اإلاىيٖى

ا ما   2018و  2017مىيىٖاث في ٖامي   31و   26ٖجها ٢ض بلٛذ  ظا ٌُٗي ماقغا ٖلى جدؿً هٖى ٖلى الخىالي، َو

، بن ٧اهذ لم جهل بلى خض م٣ى٘ ختى آلان م٣اعهت بيخاثج الضعؾاث الؿاب٣ت في بىلىضا خؿب صعاؾت  363بلٛذ [ؤلاباٙل

BniwonawI( ،8109،[،)  ت في الخدٟٔ ٖىض ؤلاباٙل ًٖ َظٍ ألامىع، ؤو ؤن َىا٥ مك٩لت جىاظه مما ٌكحر بلى وظىص هٖؼ

اث، ولٗل َظا ؤ٦ثر ما  ا في الؿىت الخالُت صون ج٨غاع للمىيٖى الخُب٤ُ مً خُض ه٣و اإلاىيىٖاث التي ؾِخم ط٦َغ

اث مخ٨غعة بك٩ل واضر بحن قغ٧اث ٧ل ٢ُإ ، او ؤجها مىيٕى واخض ٖلى ْهغ في الضعاؾت خُض جبحن بإن اإلاىيٖى

اث ٧ل  ظا ًضٞ٘ بالخُب٤ُ هدى ال٣ىلبت، بدُض جم ج٨غاع اإلاىيٖى ألا٢ل ٢ض جم ج٨غاٍع في ؾىىاث الضعاؾت ل٩ل قغ٦ت، َو

ى ما ًداو٫  غ َو ؾىت، مما ؾ٣ُٟضَا ٢ُمتها وجهبذ الغؾالت م٨غعة مما ًضٖى الى ججاَلها مً ٢بل اإلاؿخسضم للخ٣اٍع

ى ما واي٘ اإلاُٗاع الضولي جٟا اث، َو ٣ت ٖغى اإلاىيٖى صًه. جا٦ض الضعاؾت بإن اللٛت اإلاهىُت ٧اهذ مؿُُغة ٖلى ٍَغ

٣ت الالتزام به.   ًسال٠ اإلاُٗاع وؤًًا ٌكحر بلى ٖضم ٞهم ٍَغ

اث الخدى٫  اث التي جم ؤلاباٙل ٖجها بحن ؾىىاث الضعاؾت ٣ٞض ْهغث مىيٖى ْهغث الىخاثج جباًىا في ماَُت اإلاىيٖى

اث ابالٚا في ٖام للمٗاًحر الضولُت  الخٔ ان 2017زم الظمم اإلاضًىت الشاوي زم جد٤٣ ؤلاًغاص ٧إ٦ثر اإلاىيٖى ، بِىما ٍو

م٨ً م٣اعهت َظا 2018مىيٕى جد٤٣ ؤلاًغاص و مىيٕى ألاصواث اإلاالُت زم اإلامخل٩اث واإلاٗضاث ال٨ثر ابالٚا في ٖام  ، ٍو

بت، ز م ؤلاًغاصاث، زم ج٣ضًغاث ألانى٫ خؿب صعاؾت مجلـ م٘ هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت والتي ٧اهذ حكحر بلى الًٍغ

ُاوي  ، بِىما ْهغث الكهغة وألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت، زم ؤلاًغاصاث مً الٗملُاث ألاؾاؾُت FRC (2016)الؿى١ البًر

بت خؿب صعاؾت  ملُاث الاهضماط والاؾخدىاط، والًٍغ هغث ؤلاًغاصاث وج٣ُُم املخؼون زم  KPMG (2017)ٖو ، ْو

حر اإلالمىؾت خؿب صعاؾت اهسٟاى في ٢ُ و٧ان مىيٕى ؤلاًغاصاث،   Ismail et al., (2018)مت اإلاىظىصاث اإلالمىؾت ٚو

اث BniwonawI( ،8109زم ألانى٫ الشابخت وألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت خؿب صعاؾت  (. ٞاالًغاصاث جٓهغ ٧إَم مىيٖى

 الم. ألامىع الغثِؿُت التي ابلٜ ٖجها اإلاغاظٗىن في اإلامل٨ت و ٖضص مً صو٫ الٗ

غ اإلاغاظ٘ ٞةهه مً الًغوعي ؤن جخىؾ٘  هٓغا لخضازت َظا اإلاىيٕى وؤَمُخه ال٨بري ٖلى ق٩ل ومدخىي ج٣ٍغ
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ألابدار ُٞه، وؤن ًخم جىؾُ٘ الُٗىت، وإصزا٫ ؤصواث بدشُت ؤزغي مشل اإلا٣ابالث الصخهُت لٟهم آلالُت التي ٖلى 

اعت جخُلب مىه ؤلاٞهاح ٖىه، ٦ما جىصخي الضعاؾت بإن ؤؾاؾها ٢غع اإلاغاظ٘ بإن َظٍ اإلاىي٘ ًدٓى بإَمُت ٦بحرة لل٣

غ هماطط  غ، وؤًًا جٍُى بُت ؤ٦ثر وزانت بكإن لٛت الخ٣ٍغ ت ٖلى بٖضاص اإلاٗاًحر بإن ج٣ضم صوعاث جضٍع ٖلى الهُئاث اإلاكٞغ

 و٢ىاٖض لخجىب ج٨غاع اإلاىيٕى ٖلى مؿخىي ال٣ُإ، ؤو مً ؾىت بلى ؤزغي. 



 

 ؤلانؿانُت وملو زالض لللللت اإلامجلت حام
 2021 -ألاوى اللضص  - املجلض الشامن

 

غ اإلاغاحم اإلاؿخقل: صلُل ،   دمحم كبض هللا دمحم آى كباؽ ص. ؤلابالن كن ألاموع الغئِؿت للمغاحلت في جقٍغ

 من الكغماث الؿلوصًت اإلاضعحت باؾخسضام صعاؾت مدخوى 
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 اإلاغاحم اللغبُت

حن الهُئت الؿٗىصًت  غ 710مُٗاع اإلاغاظٗت ) ،(2017) للمداؾبحن ال٣اهٍى (: ؤلاباٙل ًٖ ألامىع الغثِؿت للمغاظٗت في ج٣ٍغ

 .الٍغاى .اإلاغاظ٘ اإلاؿخ٣ل

٤ الضولي ع٢م  .(2019) الظهِباث، ر ُِ غ املخاؾب ال٣اهىوي خؿب مُٗاع الخض٢ في ج٤ًُِ ٞجىة  711، ؤزغ حٗضًالث ج٣ٍغ

املجلت جت الخض٤ُ٢ بلى مؿخسضمي ال٣ىاثم اإلاالُت: صلُل مً ألاعصن، الخى٢ٗاث وجدؿحن ٖملُت جىنُل هدُ

ما٫،   .309-285الاعصهُت في بصاعة ألٖا
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