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 أثر العوامل النوعية علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي 
 دراسة تجريبية -األهمية النسبية في سياق مراجعته للقوائم المالية

 علي مراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
شرفد. إبراهيم أحمد إبراهيم    

 
 

 الملخص:
لحكمه ثر العوامل النوعية علي تنقيح مراقب الحسابات أ البحث دراسة واختبار استهدف   

. ولتحقيق هدف البحث، تم في بيئة الممارسة المهنية في مصرعلي األهمية النسبية  الكمي
وقد خلص  إجراء دراسة تجريبية علي مراقبي حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

تنقيح أحكامهم األولية الكمية بشأن بمراقبي الحسابات يقومون  البحث في شقه النظري إلي أن
إلي وجود تأثير  التجريبيكما خلص البحث في شقه . للعوامل النوعيةاألهمية النسبية وفقًا 

للعوامل النوعية ذات الصلة بكل من مراقب الحسابات ومنشأته، وعميل المراجعة علي تنقيح 
 .  الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر مراقب

خبرة مراقب  –العوامل النوعية –الحكم المهني –األهمية النسبية الكلمات المفتاحية:   
األهمية االقتصادية واألتعاب التي يدفعها عميل  –حجم منشأة المراجعة  –الحسابات
 .يل المراجعةحجم شركة عم –المراجعة 

The Impact of qualitative factors on the auditor 's revise of his 

quantitative judgment on Materiality in the sequence of  his audit 

of the financial statements - an experimental study on auditors of 

companies listed on the Egyptian Stock Exchange. 

Abstract: 

The research objective of this research is to study and investigate The 

Impact of qualitative factors on the auditor 's revise of his quantitative 

judgment on Materiality. to achieve the aim of the research an 

experimental study was conducted on auditors of companies listed on 

the Egyptian Stock Exchange. The theoretical study shows that the 

auditors revise their quantitative preliminary judgments on Materiality 

According to qualitative factors. the experimental study shows that the 

qualitative factors are relevant For each of the auditor experience, his 

auditor size, the economic importance, Fees of the audit client and size 

of audit Client, play a significant role of the auditors revise their 

quantitative preliminary judgments on Materiality in a companies listed 

on the Egyptian Stock Exchange. 

Keywords: Materiality - professional judgment - qualitative factors 

- auditor experience - auditor size - economic importance and Fees 

of the audit client - size of audit Client.  
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   مقدمـه البحث: -1
تأكيد  توفيرمن مراقبي الحسابات المتعارف عليها  GAAS المراجعة تتطلب معايير   

يضاحاتها  وصدقسالمة  بشأن Reasonable Assuranceمعقول القوائم المالية وا 
 أو الغش عن ناتجة كانت سواء الجوهرية، التحريفات من خالية كانت إذا ، وماالمتممة

  خدمة مهنية مضيفة للقيمة ألصحاب المصالح ل المراجعة الخارجيةُتمثالخطأ، وبذلك 
إمكانية االعتماد على المعلومات  تزيد من، هاماً  وعامالً  لكونها أداة فعالة فى الشركات

  Houghton et al., 2010; Edgley,2014)تخاذ القراراتألغراض ا ونهايحتاج التي

 . ;  4102علي ، ( 
 عة الخارجية أنها سلسلة متصلة من األحكام المهنيةأحد تعريفات المراجو    

، كما (1)
 ناألكاديميي اهتمام موضع مراقب الحسابات التي يصدرها المهنية جودة األحكام تمثل

 علي الحكم المهني وينطوي .العالم أنحاء جميع فيوالممارسين داخل وخارج المهنة 
 األخالقية، المعاييرإطار  في لةالص ذات المكتسبة والخبرة والمعرفة التدريب تطبيق
ينعكس بما  المحيطة، ظروفال سياق في المناسب اإلجراء بشأن سليمة قرارات التخاذ

 .(Chiş & Achim,2014; Bumbescu et al.,2014)إيجابًا علي جودة المراجعة

 ومن أهم األحكام المهنية لمراقب الحسابات، حكمه علي األهمية النسبية   

Materiality ، عملية وتوقيت  ، وخطةتحديد نطاق ألنه متطلب أساسي، يؤثر في
التحريفات  وجمع األدلة والحكم علي كفايتها ومالءمتها وتقييم ت، وأداء إجراءاالمراجعة

 ; Messier et al., 2005; Emil et al., 2010) وجدت وصواًل لنوع الرأي إن

Bumbescu et al.,2014;Christensen et al.,2018) 

من  أهمية في مجال المراجعة، مفاهيم الرئيسيةال أكثر ألهمية النسبية أحداتعتبر و    
 كما أنها نتاج وأمر منطقي وفقًا ألسلوب الناحية النظرية والعملية على حد سواء،

 ;Houghton et al., 2010 )"المعقول التوكيد"و" المقبول الخطأ"العينات، ومفاهيم 

Edgley, 2014).  األهمية النسبية نظرة  في تحديد مراقب الحساباتظرة نكما ُتمثل

                                                 
(1)

يتعلق الحكم المهني بعملية تقييم شخصي وتشغيل ذهني من قبل شخص لديه من الخبرة والمعرفة  –
راك للتمييز بين البدائل، وتنتهي بتكوين رأي أو تقييم. كما أن األحكام المهنية لها دور دوالمهارة واإل

أن الحفاظ علي جودة األحكام المهنية تنعكس إيجابًا علي جودة و  جوهري ورئيس في عملية المراجعة،
 (.4102)السيد، المراجعة
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 غير األعمال ب من خالل تجنبؤثر بشكل مباشر على مقدار الجهد المطلو ت احترافية،
 .(Bumbescu et al.,2014)القرارات التي يتم اتخاذها وتبرير الضرورية،

ت لجهامتكرر بين كل من اأثارت األهمية النسبية الكثير من النقاش الوقد     
، والممارسين من مراقبي الحسابات، ومستخدمي القوائم ن، والمهنية، واألكاديمييالتنظيمية

الفضائح المالية  خصوصًا بعد ألهميتها، نظراً  المالية، وأصحاب المصالح بصفة عامة
، حيث أرجعوا أحد أسباب  Enron ، WorldCom وانهيار العديد من الشركات مثل

 لحدود األهمية النسبية، من جانب مراقبي الحسابات، حتى السليم غير االنهيار للتحديد
 ; Emil et al., 2010 ; Popa et al., 2010)الكبرى  المراجعة منشآت بين

Juma'h et al., 2014 ; Kristensen, 2015 ; Ruhnke et al.,2018). 
 ESMAكما أعرب كل من 

(1)
 ،IAASB  ، PCAOB بشأن تقييمات  معن قلقه

 المنطق حيث يمثل فهمالحسابات،  مراقبوبها  يقومغير المتجانسة التي  ية النسبيةاألهم
فهناك آراء  استفهام، عالمة في تحديد األهمية النسبية، الحسابات مراقبو يستخدمه الذي

 اتقرار  اختالف وبالتالي متباينة حول المستوي الفعلي للتحريف المسموح به،
 ; IAASB, 2008; Houghton et al., 2011 ; ESMA, 2011)لمستخدمينا

2013; PCAOB, 2013 ) 
المعروفة  ،األهمية النسبية مستوي أو حد في حسابالطريقة االكثر شيوعًا  وتمثل   

% 5نسبة ، وهي  the rule of thumb " قاعدة اإلبهام" باسم  المحاسبي في األدب
 ,Eilifsen & messier , 2015;  Wu & Wang)، أو غيرهالدخل  رقم صافي من

2018).  
الحسابات علي  يحلول واضحة فيما يتعلق بالحكم المهني لمراقبويرجع عدم وجود    

تساق في تطبيق مفهوم األهمية النسبية بين مراقبي اال بسبب عدم، األهمية النسبية
 Brown,2009 ; Emil et) ات محددةالفتقار إلى وجود توجيهل وذلك،  الحسابات

al., 2010 ; ISA,320. تتم في األهمية النسبية حول األحكام المهنية إصدار كما أن 
 مراقبي الحسابات الحتياجات بتصورات تتأثر المحيطة، والتي الظروف ضوء

 طبيعة و/أو وحجم ،-والتي تتسم بصعوبة التوقع -المالية  القوائم من المستخدمين
 عدم وجود توافق في سبب هوهذا و  وليس بناء علي تقييم معديها. التحريفات النسبية،

                                                 
(1)

Authority  Markets and European Securitiesالهيئة األوروبية لألوراق المالية واألسواق  –

(ESMA)  ،ي في السوق المال وتحقيق استقرار ،تعزيز حماية المستثمرين هدفها ،مستقلة هيئة تمثل
 union-.www.europa.eu/european . يمكن الرجوعاالتحاد األوروبي
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 الطريقة المستخدمة لتحديد المدي المناسب لألهمية، وبذلك هناك حولالنظر  وجهات
بشأن أحكامهم المهنية  لمراقبي الحساباتدعم ل إرشاداتحاجة إلى وجود قواعد أو 
 de Rooij, 2009;Cucui et al.,2010 ;Popa et) خالل عملية المراجعة بأكملها

al., 2010; Chiş .& Achim,2014 ; Kristensen, 2015 ; Ruhnke et 

al.,2018) 
 أثناء تتغير قد الظروف أن اعتبارهم في يضعوا أن مراقبي الحسابات على ويجب   

  Revise - re-evaluate تقييم إعادة تنقيح أو تعديل أو بما يتطلب عملية المراجعة،
باألهمية المتعلقة هم أحكام ث تستوعبللتقديرات األولية لحدود لألهمية النسبية، بحي

يتضمن التحديد السليم لألهمية النسبية ة، حيث عتبارات كمية ونوعيابالضرورة  النسبية
 ;Messier et al., 2005)النوعيةالمحددات الكمية و عملية المراجعة كل من  خالل

.Popa et al., 2010) 

 Iskandar & Iselin, 1999 ; Messier et)وقد أوضحت العديد من الدراسات    

al., 2005 ; Del Corte  et    al.,2008; IFAC 2009; Emil et al., 2010 

لمراقب الحسابات             مهني وحكم مسألة تقدير في المراجعة كونها األهمية النسبية أن
، فإنها تعتبر دالة في مجموعة من، المحددات الكمية والنوعية. وتشمل المحددات 

 محددات خاصة بمراقب الحسابات، مثل؛ خبرة مراقب الحسابات، والسمات؛ ةالنوعي
       الحالة المزاجيةو القدرة الفطرية، و العمر،  لمراقب الحسابات مثل؛ خرىاألشخصية ال

، والجنس. ومحددات خاصة بمنشأة المراجعة نفسها، مثل؛ حجمها ومدي انتمائها 
، وثقافتها، وعالقتها بعمالئها. ومحددات Big4لواحدة من منشآت المراجعة الكبرى 

، واألهمية االقتصادية لعميل (1)خاصة بشركة العميل ، مثل؛ حجم شركة العميل
 أو الصناعة القطاعالمراجعة واألتعاب التي يدفعها العميل لمراقب الحسابات، ونوع 

ية               والخصائص التنظيم المالي، اوأدائه ،منشأة عميل المراجعة إليه تنتميالذي 
قوة و المراجعة، جنة وخصائص ل اإلدارة، وكفاءة ،المستخدمة السياسات المحاسبية، و 

 .الرقابة الداخليةهيكل 

                                                 
(1)

يستخدم الباحث لفظ منشأة مراقب الحسابات، أو مكتب المراجعة كمترادفين. كما يستخدم لفظ  –
عميل المراجعة ومنشأة عميل المراجعة وشركة عميل المراجعة كمترادفات ليعني بها الشركة التي 

 يراجع حساباتها. 
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والسؤال المنطقي إذا كانت جودة الحكم المهني علي األهمية النسبية تتحدد ُبناًء    
مصر بذلك؟  علي المحددات الكمية والنوعية. فهل يتأثر حكم مراقب الحسابات في

  لإلجابة عليه نظريًا وتجريبيًا.يسعي البحث الحالي هذا ما 
 مشكلـة البحـث:   -2
 ,Aqel, 2011 ; Edgley, 2014; Kristensen)تساءلت العديد من الدراسات    

2015 ; Bassey et al.,2018 )  مراقب الحسابات لمدي أو حدود تحديد يةكيفعن 
        ال يزال مجهوالً أمر  ألنه ؟،السنوية للقوائم المالية في سياق مراجعته األهمية النسبية

قلق كبير حول قضية األهمية النسبية، إزاء  كما يوجد .سوداألصندوق بال ، وأشبه
توافق في اآلراء بشأن األهمية العدم  نتيجة ،وجهات النظر المختلفة لمراقبي الحسابات

تدفع قًا لمحددات كمية فقط، والتي تحديدها وف ، في ظلالمراجعة في عمليةالنسبية 
 النوعيةهات في تقييمهم لألهمية النسبية، وتجاهلهم لالعتبارات تشو و  ختالفاتلوجود ا

  المرتبطة بكل من بيئة العميل، والخصائص النوعية لمراقب الحسابات، ومنشأته
(Emil et al., 2010 ; Eilifsen & Messier, 2015 ; Kristensen, 2015). 

 ,.Emil et al., 2010; Popa et al., 2010 ; Stanisic et al) كدت دراساتكما أ

2013; Kristensen, 2015; Bassey et al.,2018)  مراقبو أن يستند علي ضرورة
الكمية  المحدداتاألهمية النسبية إلى  مدي لتحديدالحسابات في حكمهم المهني 

فقًا للظروف المحيطة، ودون ذلك فإنه معًا، بحيث يتمكنوا من تعديل أحكامهم و  النوعيةو 
 .ألهمية النسبيةلحد ا حقيقيسليم و  مستويالوصول الي  الصعب من

عن األسئلة التالية نظرياً  ُيمكن التعبير عن مشكلة البحث في كيفية اإلجابةو 
 :وتجريبيًا في مصر

يقصد بحكم مراقب الحسابات علي األهمية  ذاما مفهوم األهمية النسبية ؟ وما -
 لنسبية من منظور جودة المراجعة الخارجية ؟ا

 ما هي المحددات الكمية لحكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية ؟. -
 ما هي المحددات النوعية لحكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية؟ . -
        ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته ،هل يوجد تأثير للمحددات النوعية -

علي األهمية النسبية  الكمي حكمه عليالصلة بعميل المراجعة، ذات تلك ، و 
 في بيئة الممارسة المهنية في مصر ؟.
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   هـدف البحـث:-3
أثتتتر العوامتتتل النوعيتتتة علتتتي تنقتتتيح مراقتتتب الحستتتابات يستتتتهدف البحتتتث دراستتتة واختبتتتار  

ق مبرر وموثت تجريبيوذلك من خالل مدخل نظري ، لحكمه الكمي علي األهمية النسبية
 في بيئة الممارسة المهنية في مصر. علمياً 

 أهمية ودوافع البحث:  -4
من خالل تناوله لموضوع تأثير العوامل النوعية  أكاديمياً تتمثل أهمية هذا البحث    

مراقبي الحسابات ألحكامهم الكمية بشأن األهمية النسبية في بيئة الممارسة  تنقيحعلي 
في  تجريبياً  العالقة هذهالتي تدرس البحوث ي يوجد ندرة ف حيث المهنية في مصر.

الواقع العملي في مصر. وبذلك يحاول هذا البحث تضييق الفجوة بين الدراسات 
 في هذا المجال. األكاديمية التي تمت في دول متقدمة، والدراسات التي تمت في مصر

بشأن األهمية  والنوعية فتتمثل أهمية البحث في توضيح أهم العوامل الكمية عملياً وأما 
 مراعاتهاالنسبية التي يتعين علي مراقبي الحسابات في بيئة الممارسة المهنية المصرية 

، بهدف االرتقاء تطوير وحل بعض مشاكل الممارسة المهنية فى مصر في محاولة، 
 بجودة المراجعة.

ل هذا البحث في الحاجة إلى وجود بعض القواعد واالرشادات في مجا دوافع وتتمثل   
 عملية المراجعة،  سياق دعم الحكم المهني لمراقبي الحسابات بشأن األهمية النسبية في

حول األهمية  ، خاصًة النوعية منها،وذلك في ظل جود القليل من االرشادات المباشرة
كما ينتهج . المهنية النسبية، علي الرغم من أهميتها ودورها في عملية اتخاذ القرارات

بيًا الختبار العالقة محل الدراسة متالفيًا بذلك عيوب المنهجية البحث منهجًا تجري
 الميدانية بقائمة االستقصاء في كثير من البحوث المصرية السابقة.

 حدود البحث:  -5
يقتصتتتتر البحتتتتث علتتتتي دراستتتتة واختبتتتتار أثتتتتر المحتتتتددات النوعيتتتتة علتتتتي تنقتتتتيح مراقتتتتب    

اجعتتتته للقتتتوائم الماليتتتة الستتتنوية الحستتتابات لحكمتتته الكمتتتي علتتتي األهميتتتة النستتتبية عنتتتد مر 
التاريخية، وذلك في بيئة الممارسة المهنية في مصر وذلك بالتركيز علي مجموعتين من 

؛ خبتتترة مراقتتتب  الخاصتتتة بمراقتتتب الحستتتابات ومنشتتتأته مثتتتل األولـــيهتتتذه المحتتتددات؛ 
الحسابات، ومدي انتماء منشأة المحاسبة والمراجعة لواحدة متن منشتآت المراجعتة الكبترى 

Big4شخصتتتية ال . وبتتتذلك يختتترج عتتتن نطتتتاق البحتتتث المحتتتددات األختتترى مثتتتل )الستتتمات
، وثقافتتتة العمتتتر، القتتتدرة الفطريتتتة، الحالتتتة المزاجيتتتة، الجتتتنس ؛ لمراقتتتب الحستتتابات ختتترىاأل
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محتددات خاصتة بمنشتأة عميتل المراجعتة،  والثانيـةشركة المراجعة، وعالقتها بعمالئهتا.. 
القتصتتادية للعميتتل واألتعتتاب التتتي تتتدفعها لمراقتتب مثتتل؛ حجتتم شتتركة العميتتل، واألهميتتة ا

أو  القطتتتاعالحستتتابات. وبتتتذلك يختتترج عتتتن نطتتتاق البحتتتث المحتتتددات األختتترى مثتتتل )نتتتوع 
والخصتتتائص التنظيميتتتة للشتتتركة،  المتتتالي، اوأدائهتتت ،الشتتتركة إليتتته تنتمتتتيالتتتذي  الصتتتناعة

قتتتتوة و ة، المراجعتتتتجنتتتتة وخصتتتتائص ل اإلدارة، وكفتتتتاءة ،المستتتتتخدمة السياستتتتات المحاستتتتبيةو 
أداء مراقتتب الحستتابات لختتدمات  يختترج عتتن نطتتاق البحتتث.. كمتتا الرقابتتة الداخليتتةهيكتتل 

أختتترى، بختتتالف مراجعتتتة القتتتوائم الماليتتتة الستتتنوية التاريخيتتتة الكاملتتتة، مثتتتل) التوكيتتتد غيتتتر 
المالي.. كما أن قابليتة النتتائج للتعمتيم مشتروطة بحتدود البحتث وضتوابط اختيتار مجتمتع 

 فية قياس متغيرات الدراسة.وعينة الدراسة وكي
 
  خطة البحث: -6

ستكمل البحث علي النحو انطالقًا من مشكلة البحث والهدف منه وفي إطار حدوده يُ 
 التالي:

مفهوم وحكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية من منظور جودة  -6/1
 المراجعة الخارجية.

 همية النسبية .المحددات الكمية لحكم مراقب الحسابات علي األ -6/2
 المحددات النوعية لحكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية . -6/3
المحددات النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته  تحليل العالقة بين -6/4

 وتنقيح حكمه الكمي علي األهمية النسبية واشتقاق الفرض األول للبحث وفرعيتيه.
ات النوعية ذات الصلة بعميل المراجعة وتنقيح المحدد تحليل العالقة بين -6/5

مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية واشتقاق الفرض الثاني للبحث 
 وفرعيتيه.

 البحث )التحليل األساسي وتحليل الحساسية(. منهجية  -6/6
 .ومجاالت البحث المقترحة نتائج البحث والتوصيات -6/7
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الحسابات علي األهمية النسبية من منظور جودة  حكم مراقبمفهوم و  -6/1
 :المراجعة الخارجية

فقد تناول              في مجال المحاسبة والمراجعة، فيما يتعلق بمفهوم األهمية النسبية   
(FASB,2010)  األهمية النسبية علي أنها حجم السهو أو الخطأ في المعلومات

ذي يجعل من المحتمل أن يتغير أو يتأثر المحاسبية، في ضوء الظروف المحيطة، وال
المعلومة تكون هامة نسبيًا إذا حكم الشخص الذي يعتمد على المعلومات، وبذلك فإن 

 .بها، يؤثر علي عملية اتخاذ القرارات االهتمامكان إهمالها، أو عدم 
 ذا أهمية نسبية إذا يعتبر البند أو األمر أن(AAA)  تري جمعية المحاسبة األمريكيةو 

إلى تشويه أو  ،أو سوء عرضه أو حذفه ،كان من المحتمل أن يؤدى عدم اإلفصاح عنه
تضليل المستخدم عند  نقص المعلومات المعروضة في القوائم المالية بدرجة تؤدى إلى

 .(Edgley, 2014)على تلك المعلومات بناءاتخاذ قرار معين 
همية النسبية بأنها حجم المبل  األتُعرف  (ISA 320)الدولي  معيار المراجعةووفقًا ل   

يمكن أن يؤثر  ،أو عدم الدقة أو اإلهمال فيه ،أن الخطأ مراقب الحساباتالذي يعتقد 
 Bumbescu et)والثقة في النتائج والوضع المالي  القوائم الماليةعلى صدق 

al.,2014; Bassey et al.,2018; Kumor & Mackowiak,2018). 
ذا كان حذفها إتعتبر هامة  المعلومة فإن ،041رقم عة المصري معيار المراجل ووفقاً    

القوائم المالية  ومستخدم يتخذها أو تحريفها قد يؤثر علي القرارات االقتصادية التي
همية النسبية علي حجم البند أو الخطأ المقدر في علي تلك القوائم، وتعتمد األ اعتماداً 

  ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه.

 مما سبق إلي أن مفهوم األهمية النسبية، يتعلق بأال تكون األخطاء يخلص الباحثو   
مسألة تقدير  وأنهالها تأثير سلبي على القرارات التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية. 

مستخدمي القوائم  الحتياجات هيتأثر بتصور  من قبل مراقب الحسابات ،مهنيوحكم 
 .تصدر في ضوء الظروف المحيطة . كما أن تلك األحكامالمالية

           المعلومات المحاسبية أن االهمية النسبية تعني حد)مقدار.التحريف في ويري الباحث  
على يعتمد  متخذ القرار الذيحكم  يتغير، أو يتأثر، يجعل من المحتمل أنوالذي ، 

 اعتبارات تتضمن بالضرورةالتي و  ،في ضوء الظروف المحيطة المحاسبية، المعلومات
 كمية ونوعية.
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حكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية من منظور جودة بفيما يتعلق و   
فحتي تحقق عملية المراجعة هدفها، ودورها اإليجابي، يجب أن تتسم  ،المراجعة
 من قبل وأدوات تحسينها، باالهتمام الكبير المراجعة جودة وقد حظي موضوع. بالجودة

، والممارسين علي السواء، خاصًة من ناحية نواألكاديميي ،رالمعايي واضعيو  ،المنظمين
 .(Houghton et al .,2011) المهني لمراقبي الحسابات الحكم
عملية  لتخطيط وتنفيذ ًا، وأداة رئيسيةهامًا ومكونًا مثل األهمية النسبية عنصر تُ و    

 Edgley, 2014;Choudhary et) تهاالتي بدورها تحدد جود، و المراجعة

al.,2017).  ُمدي إجراءات طبيعة وتوقيت  تحديد مراقبي الحسابات منمكن بحيث ت
مراقبو الحسابات           التي يكتشفها التحريفات شكل مرجًعا مهًما لتقييم كما ت ،المراجعة

 Manita) المالية القوائموتأثيرها على صدق وعدالة ، والحد األقصى لرغبته في تحملها 

et al.,2011; Choudhary et al.,2017; Kumor & Mackowiak,2018) . 
ول همية النسبية في المقام األاأل أحكام مراقبي الحسابات بشأن تعتمد في هذا السياق،و 

األمر الذي يثير  بسبب عدم وجود مبادئ توجيهية موحدة، وجهة النظر المهنية،علي 
همية النسبية غير المتجانسة التي بشأن تقييمات األ ،القلق إزاء وجهات النظر المختلفة

قرارات أصحاب  تتأثر وبالتالي لمدي األهمية النسبية، مراقبو الحسابات يجريها
 ;Edgley, 2014;Baldauf et al,, 2015)وتتأثر جودة المراجعة ، المصالح

Bassey et al.,2018; Baldacchino et al.,2017; Choudhary et al., 

2019).  
ولكن أكبر  ،رأي سليم إلبداءحديد الصحيح لألهمية النسبية أمرا هامًا يعد التكما    

 األهمية النسبية،أو مدي تحديد قيمة أو حد  كيفية ، هيمراقب الحسابات تقابلمشكلة 
وسوء التقدير يساهم في تفسير الحقائق بشكل  فالخطأ الحكم المهني،علي  ألنها تعتمد

 Choudhary et al.,2017; Lakis) اجعةمختلف وهذا غير مقبول في عملية المر 

& Masiulevicius,2018; Christensen et al,2018; Kumor & 

Mackowiak,2018) 
وقد أبدت العديد من المنظمات الدولية اهتماًما كبيًرا بالطريقة التي يساهم بها التحديد    

ولقد استجابوا  غير الصحيح لألهمية النسبية بشكل كبير في تحريف المعلومات المالية.
 (SEC)قد أصدرت ف من خالل إصدار إرشادات تدعم مراقبي الحسابات في عملهم.

 تم انتقاد، بعد أن  Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 99األمريكية نشرة 
ذلك على أنها وسيلة فعالة للتالعب  وتفسيرالتساهل في تحديد األهمية النسبية، 
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              معيار المراجعة (AICPA) صدروقد أ المحاسبية. باألرباح
(SAS107)المعيار ، الذي حل محل SAS 47   .(Gunther,2012) 

لمعيار ا، بمراجعة  4114، في عام (IFAC)وقد قام االتحاد الدولي للمحاسبين    
              ، مما أدى إلى اقتراح معيارين منفصلين، المعيار الدولي ISA 320))الدولي للمراجعة 

(ISA 320)   والمعيار ، والمتعلق باألهمية النسبية في التخطيط وأداء عملية المراجعة
التي تم تحديدها  misstatements والمتعلق ب تقييم التحريفات   ISA 450))الدولي 

بطريقة واضحة العوامل النوعية المرتبطة  ISA 450))أثناء عملية المراجعة. حيث يقدم
مما يساعد مراقبي الحسابات على تقييم معنوية) كفاية. أهمية النتائج باألهمية النسبية 
 .(Emil et al., 2010; Gunther,2012) التي توصلوا إليها

مرتبطة ، األهمية النسبية ظاهرة سلوكية وليست ظاهرة تقنيةويري الباحث أن    
والظروف  المستخدمين،حتياجات ال مراقبي الحسابات وتصورات، مهنيةالبالتغييرات 
، الزائد للمراجعة  للجهدمسالة أخالقية، وحالً  ُتعد. كما أنها التنظيمية والبيئةاالقتصادية 

سلوب أو  ،لمخاطرلعملية إدارة المهني، و قاعدة للحكم و  ،المهنيةالخبرة أداة تعكس و 
للتحديات واألهداف  تستجيببمعزل عن الخبرات التي  هال يمكن فهم غامض

  عمل مراقبي الحسابات. بيئة يدات والقيود داخلواألولويات والتهد
 
 المحددات الكمية لحكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية : -6/2
علي أن Christensen et al.,2018 ; Kumor & Mackowiak,2018)يتفق)  

من  يعتمدو  ة القوائم المالية،هو جزء من مراجع النسبية األهمية أو مدي حدتقييم أساس 
 عكسية بينعالقة حيث يوجد  تواجههم،على المخاطر التي  مراقبي الحسابات بجان

 مخاطر المراجعة.مستوى و األهمية النسبية 
على العوامل المالية )الكمية.  النسبيةاألهمية  في تحديد األوليةركزت الدراسات وقد 

وأكثر توافقًا بين النسبية، التي تعتبر أهم العوامل المحددة للقرارات المتعلقة باألهمية و 
 & Emil et al., 2010; Kristense ,2015; Kumor ) مراقبي الحسابات

Mackowiak,2018) . 
بشأن األهمية النسبية            حكمه الكميالحسابات إلصدار  مراقبيفيما يتعلق بمتطلبات و   

ت إجراءا إلي أن مراقب الحسابات عليه أن ينفذ Choudhary et al.(2017)، يشير
ينبغي التعبير عن مستوى الجوهرية، كما  التحريفاتعن  تكشفبطريقة  المراجعة
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لتخطيط طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات  ،المالية القوائم علي مستوي األهمية النسبية
مستوي كل  على األهمية النسبية حدوديجب تطبيق  كميًا، كماكمبل  محدد  المراجعة

كمية  مبال  في صورةمقبولة ال التحريفاتتحديد عناصر القوائم المالية، ل عنصر من
 أيضًا.
 Popa et al., 2010; Stanisic et al., 2013; Bassey et)كما أشار   

al.,2018)   ًينطوي علي قرارين؛ األول هو  إلي أن تحديد مستوى األهمية النسبية كميا
جمالي حكم مراقب الحسابات بشأن اختيار المعيار المالئم من بين؛ إجمالي  األصول، وا 

الربح، وصافي الربح، وحجم المبيعات، أو غيرها من المؤشرات، والثاني هو النسبة 
 المئوية التي يتم تطبيقها علي المؤشر الذي يتم اختياره. 

 ; Emil et al., 2010; Popa et al., 2010)وقد اتفقت بعض الدراسات    

Christensen et al.,2018; Bassey et al.,2018)  أن العامل األكثر أهميةعلي   
هو نسبة  ،األهمية النسبيةحد أو مدي الذي يتم استخدامه لتحديد ، و يوالمحدد الرئيس ،

الطريقة وهي كطريقة قياس كمية،  % من الدخل قبل الضريبة01%  إلى 5تتراوح بين 
وهو "the rule of thumb" باسم قاعدة اإلبهام المحاسبي المعروفة في األدب

يؤثر الذي  حيث يمثل المحدد األهم قياس األكثر تفضياًلً لدي مراقبي الحسابات،الم
هذه  تؤديومع ذلك، يمكن أن النسبية، األهمية  بشأن تحديد مدي المتعلقة األحكامعلى 

التحريفات التي من الممكن أن تكون  اعتبارهفي  مراقب الحسابات أخذ لعدمالطريقة 
 .        من الناحية النوعية معنوية لكنها قد تكون، فقط ةمن الناحية الكمي معنوية غير
التي أجريت  األبحاثأن  ((Emil et al., 2010; Popa et al., 2010وقد أوضح   

         صافي الربح مننسبة مئوية  بكونها والمتعلقة النسبيةلألهمية  ات الكميةالمحدد بشأن
 في الرؤية.  تباينف و عنه اختالنتج توضح أن التطبيق العملي قد ، 

أن النظرة قد تغيرت، وأن استخدام األساس الكمي  Manita et al.(2011)وأضاف
النسبية أصبح من المفترض يمثل بداية أولية فقط لتحديد  ةكنسبة تقديرية لمدي األهمي

 هذا المدي.
 يلتقييم مد المحدداتأهم  مما سبق إلي أن العوامل الكمية ُتعد منويخلص الباحث   

وهو أمر أكثر إجماعًا وتوافقًا بين مراقبي الحسابات. كما اتفقت ، النسبيةاألهمية 
كمقياس كمي  الدراسات فيما بينها علي أن استخدام نسبة مئوية من الدخل قبل الضريبة

                  لتحديد مدي األهمية النسبية ُيعد األكثر استخدامًا وشيوعًا بين مراقبي الحسابات. 
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إلي أن استخدام األساس الكمي يجب أن يمثل مجرد بداية أولية ا يخلص الباحث كم
يتم تنقيحها بمجموعة من العوامل، أو المحددات، النوعية لتحديد مدي أكثر دقة لألهمية 

 النسبية.
 المحددات النوعية لحكم مراقب الحسابات علي األهمية النسبية: -6/3
دار أحكام األهمية النسبية، والتي تعتمد علي تستند الطريقة التقليدية في إص   

 التحريفاتالمحددات الكمية فقط، علي إنشاء حدود رقمية)مبال .، وذلك للتمييز بين 
األعلى قيمة من الحدود  التحريفاتوبهذه الطريقة، فإن  .الجوهرية، وغير الجوهرية

ذلك وأصدرت  SEC وانتقدتُتعتبر جوهرية، واألقل قيمة منها، تعتبر غير جوهرية. 
بشأن  4112، عام  Staff Accounting Bulletin (SAB) No. 99اإلطار 

األهمية النسبية، والذي ينص على أن األحكام الخاصة باألهمية النسبية ال ينبغي أن 
تستند إلى محددات كمية، أو حدود عددية فقط، فمثل هذه القاعدة األساسية ليست سوى 

وتقييم، حدود األهمية النسبية، وهذا يعني أن هناك عوامل  خطوة أولية كبداية، لتحليل
نوعية، يمكن أن تجعل من تحريفات غير جوهرية من الناحية الكمية، تحريفات جوهرية 

 Juma’h & Campus,2009 ; Montoya et)من الناحية الكمية والنوعية 

al.,2010 ; Eilifsen & Messier,2015 ; Ruhnke et al.,2018). 
أنه يجب مراعاة مجموعة من العوامل عند الحكم على التحديد  SAB 99وضح وي   

األولي لألهمية النسبية في ضوء الظروف المحيطة، حيث يتم تقييم التحريف الذي يبدو 
غير مهم من الناحية الكمية، إذا كان متعلقًا بأحد العوامل التالية؛ تالعب متعمد، أو 

تنظيمية، أو االلتزام بعقود الديون، أو المتطلبات يؤثر على االلتزام بالمتطلبات ال
التعاقدية األخرى، أو يؤثر علي الوضع المالي للشركة، ونتائج عملياتها، وتدفقاتها 
النقدية، أو يؤثر علي األرباح المتوقعة، أو يحدث تغييرًا في اتجاهات األرباح، أو عدم 

تأثير هام على القوائم المالية للفترات  القدرة على تلبية توقعات المحللين الماليين، أو له
المستقبلية، أو ُيعدل الخسائر إلى أرباح، أو يتعلق بأحد استراتيجيات الشركة المرتبطة 
بنجاحها، أو يتسبب في زيادة مكافآت وحوافز المديرين، أو يتسبب في فعل غير 

اب تحريف قانوني، أو يؤدي لرد فعل كبير في سوق األسهم، أو تصحيحه يؤدي الرتك
أخر يؤدي لنتائج عكسية على دخل الشركة، أو يؤثر علي القرارات االقتصادية 

 ;Montoya et al.,2010; .Cucui et al.,2010)لمستخدمي القوائم المالية

Choudhary et al.,2017) 
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األهمية النسبية  مدي ويجب أن يأخذ مراقب الحسابات في االعتبار أثناء تحديد   
لعوامل النوعية، مثل؛ معرفته السابقة بشركة العميل، والقوائم المالية معرفته ببعض ا

التي تم مراجعتها سابقًا، وفقًا لخبرته من خالل مراجعه القوائم المالية لشركات مماثلة، 
كما أن الظروف قد تتغير أثناء  .ومدي الثقة في إدارة الشركة، وغيرها من العوامل

دة تقييم التقديرات األولية، بحيث يعدل أو ينقح حد عملية المراجعة، مما يتطلب إعا
 & Messier et al., 2005; Eilifsen).  سلفاً  األهمية النسبية التي تم تحديده

Messier .,2014;Kumor & .Mackowiak,2018)  
  Iskandar & Iselin, 1999 ; Del Corte) وقد قامت مجموعة من الدراسات   

et    al.,2008; Emil et al., 2010)  بتصنيف العوامل أو المحددات النوعية والتي
محددات خاصة بمراقب يمكن أن تؤثر علي التقييم األولي لحد األهمية النسبية، تشمل؛ 

مثل؛ خبرته، وسماته الشخصية األخرى مثل؛ العمر، والقدرة الفطرية، والحالة  الحسابات
مثل؛ حجمها ومدي انتمائها  ومحددات خاصة بمنشأة المراجعةالمزاجية، والجنس. 

ومحددات ، وثقافتها، وعالقتها بعمالئها. Big4لواحدة من منشآت المراجعة الكبرى 
األهمية االقتصادية لعميل المراجعة ، مثل؛ حجم و المراجعة خاصة بشركة عميل

األتعاب التي تدفعها الشركة لمراقب الحسابات، ونوع القطاع أو الصناعة الذي تنتمي و 
التنظيمية للشركة، والسياسات المحاسبية  لشركة، وأدائها المالي، والخصائصإليه ا

 وقوة هيكل الرقابة الداخلية. المستخدمة، وكفاءة اإلدارة، وخصائص لجنة المراجعة،
 هعلي أن(Baldauf et al,, 2015 ; Bassey et al.,2018 )كما أكدت دراسات   

الكمية، وأن يستند وضع حد األهمية وامل يجب االهتمام بالعوامل النوعية بجانب الع
النسبية إلى ما سيؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية، وبالتالي يجب أن تستند 

 & Juma’h) البعض واتفقهذه القرارات على كالً من العوامل الكمية والنوعية. 

Campus,2009; Popa et al., 2010;Montoya et al.,2010; Cucui et 

al.,2010 ; Manita et al.,2011)  علي أن العوامل النوعية أصبحت تشكل اهتمامًا
 .متزايدًا في مجال األحكام المهنية للمراجعة عند تحديد األهمية النسبية

هناك صعوبة في وضع معايير أن  .(de Rooij, 2009; Aqel, 2011كما يري   
وف قد تتغير أثناء عملية خاصة بالعوامل النوعية بشأن األهمية النسبية، ألن الظر 

يجب على مراقب المراجعة، وكذلك تتغير خصائص الشركات من فترة إلى أخرى، لذلك 
 العناصر النوعية. بالحسابات تطبيق حكمه المهني، خاصة فيما يتعلق 



14 

 

فقط علي المحددات الكمية  هناك انتقادات لالعتماد مما سبق إليويخلص الباحث   
مثل مجرد بداية لتقييم حدود األهمية النسبية، وأن تُ  ألنهانسبية، همية الفي تحديد حد األ

هناك عوامل نوعية يجب مراعاتها، مما يتطلب إعادة تقييم التقديرات األولية. كما 
الي أن المحددات النوعية التي يمكن أن تؤثر علي التقييم األولي لحد  خلص الباحثي

مراقب الحسابات، ومحددات خاصة األهمية النسبية، تتمثل في؛ محددات خاصة ب
. وبصفة عامة فان المحددات المراجعة بمنشأة المراجعة، ومحددات خاصة بشركة عميل

األهمية  عليالنوعية أصبحت تشكل اهتمامًا كبيرًا في مجال الحكم المهني للمراجعة 
 النسبية. 

ومنشأته  المحددات النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات تحليل العالقة بين -6/4
 وتنقيح حكمه الكمي علي األهمية النسبية واشتقاق الفرض األول للبحث وفرعيتيه:

 المحددات بواسطة النسبية األهمية تحديد أنه ال يتم Manita et al. (2011)يري   
 المحددات أيًضا ولكن الكمية فقط والتي من السهل تطبيقها من قبل مراقبي الحسابات،

الي حد كبير           وتحتاج، غامضة تزال وال الكفاية، فيه بما محددة ليست والتي النوعية،
 Emil et al. (2010) لمراقب الحسابات. وكذلك يري وتقييم وحكم مهني إلي تفسير ،

 الحكم عليدوًرا مؤثًرا في  أن التركيز يتجه األن علي العوامل النوعية، والتي تلعب
أنه بصفة عامة تنقسم المحددات  Emil et al. (2010)النسبية. وقد أوضحاألهمية 

النوعية التي تؤثر في حكم مراقبي الحسابات بشأن األهمية النسبية إلي، محددات 
 خاصة بكل من؛ الخصائص الفردية لمراقب الحسابات، ومنشأته، وبيئة عميله. 

العوامل النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته  وسوف يتناول الباحث بعض
خبرة مراقب الحسابات، حجم منشأة مراقب الحسابات( من خالل تأثيرها علي ) ثل،م

  -حكم مراقبي الحسابات علي األهمية النسبية، وذلك كما يلي:
خبرة مراقب الحسابات وتنقيح حكمه الكمي علي األهمية  تحليل العالقة بين -6/4/1

 (:H1aالنسبية واشتقاق الفرض الفرعي )
في معظم  مراقبو الحساباتالقرارات التي يتخذها أن  Emil et al. (2010)يري    

واتفق             .وتدخل في إطار الحكم المهني وشخصية ذاتيةاألحيان تكون أكثر 
(Chiş & Achim,2014 ; Edgley, 2014)  علي أن الحكم المهني في مجال

 التدريب ،تطبيق في يتمثل والممارسين، حيث الباحثين اهتمام موضع أصبح المراجعة
 التخاذ قرارات األخالقية، المعاييرفي إطار المهنة و  ات المكتسبةوالخبر ، والمعرفة
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نتاج أن  Edgley (2014)رشيدة. ويضيف الخبرة تلعب دوًرا في اكتشاف الحقيقة وا 
 .  همية النسبيةاأل بشأن همحول أحكام مراقبي الحسابات معتقداتالخاصة بالمعرفة 

  (Nelson & Tan, 2005; Edgley, 2014)تجاه انتقد البعضوفي ذات اال   
ركزت بشكل  النسبية، ألنها قدتقييم األهمية  بشأنلمراجعة بعض البحوث في مجال ا

يتضمن كاًل من المهمة  مهني حكم كونها بداًل من ،كمهمة النسبيةأساسي على األهمية 
ويتفق  .هنية والمعرفيةوما يميزه من خصاص فردية وأهمها؛ خبرته الم والمراجع،

Kristensen (2015)  مالحظة أن من بين  مع الدراسة السابقة ويؤكد علي أنه يمكن
ذات التأثير علي تقييم األهمية النسبية من جانب مراقبي الحسابات،  عواملال
مراقبي الحسابات لحد  إدراك، وأن مهنيةالخبرة ، والالمعرفة ؛مثل لهم الفرديةخصائص ال

مراقبي سمات من غيرها باختالف الخبرة المهنية و يختلف  النسبيةألهمية اأو مدي 
ذوي الخبرة  كبيرة بين مراقبي الحساباتواإلجماع  االتفاقأن درجة الحسابات، كما 

 المرتفعة.
إلي أن مراقبي الحسابات ذوي الخبرة أكثر  .Messier et al( 2005) وقد توصل   

النسبية، بينما يطبق مراقبو الحسابات قليلي الخبرة  تطبيقًا لحدود مرتفعة من األهمية
مستويات منخفضة من األهمية النسبية، أي أن هناك عالقة إيجابية بين خبرة مراقبي 

 الحسابات ومستوي، أو حد، األهمية النسبية.
بشأن  أحكامهم لتنقيح مراقبي الحسابات مستعدون أنBrown (2009) ويوضح   

فإن خبرة مراقبي  تحديًدا، أكثر وبشكل النوعية. للمعلومات وفقاً  األهمية النسبية
مراقبو  الحسابات تؤثر علي إعادة تنقيح الحد األولي لألهمية النسبية، حيث يتمتع

 من وبالتالي المعلومات النوعية، كبيرة وقدرة علي دمج بمعرفة خبرة األكثر الحسابات
     واقعية. بشكل أكثر ية،النسب األهمية مستوي ذوي الخبرة يقيم أن المرجح

، علي األكثر خبرة مراقبو الحسابات يتفقما  أنه غالباً  Zhou (2011)كما يري   
عليها تتطلب عادة تعديالت وفقًا للطرق الكمية، والتي  ،النسبيةألهمية ل الحدود األولية

رًا هامًا في وفقًا للعوامل النوعية، ومنها الخبرة المهنية لمراقبي الحسابات، حيث تلعب دو 
أن خبرة مراقب  Messier & Schmidt (2018)تحديد وتنقيح األهمية النسبية. ويؤيد 

الحسابات تلعب دورًا كبيرًا بشأن تنقيح مدي األهمية النسبية، بشرط أال تكون هناك 
ضغوط غير جيدة من جانب العميل،  خاصة إذا كان العميل ذا أهمية كبيرة لمنشأة 

 المراجعة.  
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الحسابات تعتمد في كثير من  يقرارات مراقب مما سبق إلي أن خلص الباحثيو    
من الحكم المهني  اً االحيان علي سماتهم الشخصية وخصائصهم الفردية وتمثل نوع

من  اً بشأن األهمية النسبية. وأن كثير بالمعرفة، والخبرة المهنية المكتسبة  والذي يتأثر
بين خبرة مراقبي الحسابات ومستوي أو حد هناك عالقة إيجابية الدراسات تري أن 
تنقيح أحكامهم األولية الكمية بشأن بأن مراقبي الحسابات يقومون  األهمية النسبية. كما

 األهمية النسبية وفقًا لخبرتهم التي تمكنهم من دمج المعلومات النوعية في أحكامهم. 
ه وفكتتره وتمنحتته مزيتتدًا تتتمعتقداأن خبتترة مراقبتتي الحستتابات المهنيتتة، تشتتكل  ويــري الباحــث

 .  من الرؤية واالدراك الذي يمكنه من تنقيح أحكامه وفقًا للظروف المحيطة
علتي خبرة مراقب الحستابات، كمحتدد نتوعي ؤثر تأن وُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث 

 (H1a)ولـذا يمكـن اشـتقاق الفـرض الفرعـي تنقيح حكمه الكمي علي األهمية النستبية، 
 لي:علي النحو التا

H1a : تؤثر خبرة مراقب الحسابات علي تنقيحه لحكمه الكمي علي األهمية النسبية
 في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 
حجم منشأة مراقب الحسابات وتنقيح حكمه الكمي علي  تحليل العالقة بين -6/4/2

 (:H1bاألهمية النسبية واشتقاق الفرض الفرعي )
أن حجم منشأة المراجعة عامل هام في تحديد  Nelson & Tan (2005)بداية يري   

علي  Juma'h et al. (2014)لمراقب الحسابات. ويؤكد ميزة جودة المراجعة، ويمثل 
بين  االختالفات على أساسي بشكل المراجعة تركز أن البحوث والدراسات بشأن جودة

 والصغيرة. منشآت المراجعة الكبيرة
منشأة المراجعة التي ينتمي لها مراقب الحسابات وفيما يتعلق بالعالقة بين حجم    

وحكمه علي األهمية النسبية، فقد جاءت نتائج الدراسات السابقة مختلفة ومتناقضة. كما 
 منشآت المراجعةذات داللة إحصائية بين حجم  ليستنتائج أظهرت بعض الدراسات 

  النسبية.األهمية  تحديد أو تنقيح مراقبي الحسابات ألحكامهم الكمية عليو 
 ( Keune & Johnstone,2009 Blokdijk et al.,2003 ;) وقد اتفق كل من   

في أحكام  سبب االختالف مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان علي ضرورة إجراء
منشآت المراجعة هو حجم منشأة المراجعة  بين مراقبي الحسابات بشأن األهمية النسبية

 السابقة في مجال األهمية النسبية البحوثأن  Kristensen (2015)ذاتها.   وأوضح 
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 يمهيكون لها تأثير على تقي مراجعة كبيرة، لمنشأة انتماء مراقب الحساباتأن  تؤكد علي
  لألهمية النسبية.

الكبترى  منشتآت المراجعتة مراقبي حساباتأن  Blokdijk et al. (2003)وقد أوضح   
منشتتتآت المراجعتتتة. ويتفتتتق  متتتنيرهتتتا غ أعلتتتى متتتن نستتتبية أهميتتتة عنتتتد مستتتتوياتيعملتتتون 

Nelson & Tan (2005)  متع الدراستة الستابقة فتي أن مستتوي األهميتة النستبية التذي
منشتتآت المراجعتتة  يختلتتف عتتنالكبيتترة  يقتتوم بتحديتتده مراقبتتو الحستتابات بمنشتتآت المراجعتتة

  .  ويكون هذا المستوي أكبرالصغيرة، 
لعمليتة  ختالل مرحلتة التخطتيطأنته  Emil et al. (2010)وعلتي العكتس ممتا ستبق يتري 

مستتتتتوى يميلتتتتون لوضتتتتع  الكبتتتترى مراقبتتتتي الحستتتتابات بمنشتتتتآت المراجعتتتتة ، فتتتتإنالمراجعتتتتة
المراجعتتتة  مراقبتتتو الحستتتابات بمنشتتتآت يحتتتددهاألهميتتتة النستتتبية أقتتتل متتتن المستتتتوى التتتذي 

مراجعتتة تقتتوم ب  الكبتترى وأن ذلتتك قتتد يرجتتع ذلتتك لكتتون منشتتآت المراجعتتة، صتتغيرة الحجتتم
 مرتفعة بالمقارنة بمنشآت المراجعة الصغيرة.جودة ذات مولية و أكثر ش

 أن العديد من الدراسات السابقة توصلت الي أن   Emil et al. (2010)كما يوضح    
درجة  ولديهمتنظيمًا  يكونون أكثر الكبرى بمنشآت المراجعة حساباتال مراقبيإلى أن 

مقارنة بمنشآت المراجعة صغيرة  مستويات األهمية النسبيةمن اإلجماع حول  كبيرة
ن كان لديهم الحجم. في تحديد مستوي اعتبار أن العامل األكثر أهمية حول  إجماع  وا 

، ولكن يتأثر بمجموعة من العوامل النوعية غير صافي الربح األهمية النسبية هو رقم
صنع  وتنفيذ عمليات ،فهمالوزيادة القدرة على الكمية، ومنها هيكل منشأة المراجعة 

  ،  وذلك مقارنة بمنشأة المراجعة صغيرة الحجم.القرار الخاصة بهم
أن حجم منشأة المراجعة مؤشر هام لجودة المراجعة         ويخلص الباحث مما سبق إلي    

، ويميز بين مراقبي الحسابات الذين ينتمون لمنشآت المراجعة كبيرة أو صغيرة الحجم.  
علي تحديد أو  منشآت المراجعةحجم جها حول تأثير وأن الدراسات اختلفت في نتائ

، أو مستويات ضالنسبية، أو حول ارتفاع أو انخفااألهمية  تنقيح الحكم الكمي علي
 منشآت المراجعة الكبيرة أو أكبر بين مراقبي حسابات أقلبشكل  األهمية النسبية حدود،
Big4  .عنها في المنشآت الصغيرة 

الحسابات الذين ينتمتون لمنشتآت مراجعتة كبيترة يختلفتون فتي  أن مراقبي ويري الباحث   
تحديتتتدهم لمستتتتويات األهميتتتة النستتتبية عتتتن غيتتترهم ممتتتا ينتمتتتون لمنشتتتآت صتتتغيرة الحجتتتم           

 بدوره علي تنقيحهم لمستوي األهمية النسبية الكمي المحدد سلفًا. هذا يؤثرو   ،
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ــي مــا ســبق يتوقــع الباحــث  ــاء عل أة مراقتتب الحستتابات، كمحتتدد حجتتم منشتتؤثر يتتأن وُبن
ولــذا يمكـــن اشــتقاق الفـــرض تعتتديل حكمتته الكمتتتي علتتي األهميتتة النستتبية، علتتي نتتوعي 
 علي النحو التالي: ( H1b)الفرعي 

H1b:  يؤثر حجم منشأة المراجعة علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي
 األهمية النسبية  في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 
ـــة ذات الصـــلة بمراقـــب الحســـابات خ -6/4/3 ـــين المحـــددات النوعي ـــة ب الصـــة العالق

 ومنشــأته وتنقــيح حكمــه الكمــي علــي األهميــة النســبية واشــتقاق الفــرض األول للبحــث

((H1: 
)Chiş  Zhou, 2011 ; Emil et al., 2010 ;Brown,2009 ;أشارت الدراسات    

ssier & Kristensen, 2015; Me & Achim,2014 ; Edgley, 2014;

) Schmidt, 2018  ،همية النسبية األ مراقبي الحسابات الكمية بشأن إلي أن أحكام
. وأن هناك عالقة ة المهنية المكتسبةوالخبر  ،المعرفةتتأثر بالخصائص الفردية لهم مثل 

مراقبي  إيجابية بين خبرة مراقبي الحسابات ومستوي أو حد األهمية النسبية. وأن
 وفقًا لخبرتهم المهنية. عديل أحكامهم الكمية عن األهمية النسبيةالحسابات يقومون بت

 ,Blokdijk et al.,2003; Nelson & Tan)كمتا أشتارت بعتض الدراستات مثتل  

)Emil et al., 2010;  2005 ;Kristensen, 2015  إلتي وجتود تتأثير لحجتم منشتأة
األهميتتة  وأن حتتد المراجعتتة علتتي حكتتم مراقتتب الحستتابات الكمتتي بشتتأن األهميتتة النستتبية،

 يتأثر بالعوامل النوعية، ومنها هيكل وحجم منشأة المراجعة.  النسبية
جنًبا إلى جنب مع  منشأة المراجعة حجم عامل،ويخلص الباحث مما سبق إلي أن    

النسبية، من جانب مراقبي ألهمية ا وتنقيح حد تحديد فييؤثر  ،الحسابات مراقبيخبرة 
 الحسابات. 

ــي مــا ــاء عل المحتتددات النوعيتتة ذات الصتتلة بمراقتتب ؤثر تتتأن ســبق يتوقــع الباحــث  وُبن
ولـــذا يمكـــن تنقتتتيح حكمتتته الكمتتتي علتتتي األهميتتتة النستتتبية علتتتي الحستتتابات ومنشتتتأته معتتتًا 

 علي النحو التالي: ( H1الرئيسي ) اشتقاق الفرض األول
H1 : تؤثر العوامل النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته علي تنقيحه
 كمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.لح
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المحــددات النوعيــة ذات الصــلة بعميــل المراجعــة وتنقــيح  تحليــل العالقــة بــين -6/5
مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي األهميـة النسـبية واشـتقاق الفـرض الثـاني للبحـث 

 وفرعيتيه:
مهمة  ل ابنة  يةل ا  ا مر  اة ابم ار   ل أن األ Choudhary et al. (2019)يوضتتح    

لمجموعتة ستند ، وأن قياس األهمية النسبية يتختلف ياختالف خصائص عمةة ابم ار ل
 Choudhary)من العوامل الكمية مثل رقم الربح، وعوامل نوعية ترجع لعميل المراجعة

et al.,2017) خصتائص  ألنالنوعيتة أمتر صتعب، خاصة للعوامتل معايير . وأن وضع
 .(Aqel, 2011)تتغير من فترة إلى أخرىلمراجعة عميل ا

؛          مثل بعميل المراجعةالعوامل النوعية ذات الصلة  أهموسوف يتناول الباحث 
تأثيرها علي األهمية االقتصادية لعميل المراجعة واألتعاب التي يدفعها، وحجم شركته و 

 -ك كما يلي:بشأن األهمية النسبية، وذل الكمية أحكام مراقبي الحسابات
المراجعة وتنقيح مراقب  األهمية االقتصادية لعميل تحليل العالقة بين -6/5/1

   (:H2a)الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية واشتقاق الفرض الفرعي 
علي أن قوة وأهمية العميل (Layer & Romer,2004; Bauer, 2014)اتفق   

ممكن أن تؤثر علي جودة األحكام المهنية لمراقبي االقتصادية ُتعد عاماًل مهمًا، ومن ال
الحسابات، فقد تؤثر علي استقالليتهم، كما أن أهمية األتعاب التي يدفعها العميل 
لمنشأة المراجعة يمكن أن تجعل مراقب الحسابات أكثر عرضه للتأثر فيما يتعلق 

ط بين حجم أنه يوجد ارتبا Kinney et al. (2004)بأحكامه المهنية. كما يعتقد 
 األتعاب وأهميتها لمراقب الحسابات واستعداه للتنازل عن التحريفات المكتشفة، حيث أن

 للتجاوز عن أكثر احتماال أتعابًا أعلى، يكونون يتقاضون الذين مراقبي الحسابات
       عنها.  للتجاوز يكونون أقل احتماالً  أتعابًا أقل يتقاضون المكتشفة، بينما الذين التحريفات

ذات التأثير علي تحديد األهمية  عواملالمن بين أنه  Kristensen (2015)ويري
النسبية مدي األهمية االقتصادية للعميل واألتعاب التي يدفعها لمنشأة المراجعة.                

 يظهر من خالل تلبيتهم علي عمالئهم، لمراقبي الحسابات االقتصادي االعتماد وأن
عمالئهم في األتعاب  على الحسابات الذين يعتمدون أن مراقبيالمديرين، و  لمطالب

 وجود يعني األتعاب المستقبلية، مما لكسب عمالئهم بمتطلبات يلتزمون بدرجة كبيرة
للتحريفات  مراقبي الحسابات تجاهل أتعاب المراجعة واحتمال بين إيجابية عالقة

 األهمية النسبية. المكتشفة وتنقيح حد
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أن مراقبي الحسابات يقومون بتنقيح مدي  Messier & Schmidt (2018)ويؤكد   
األهمية النسبية، في الحاالت التي تكون هناك ضغوط من جانب العميل، وكذلك عندما 

 يمثل العميل مصدر إيراد هام لمنشأة المراجعة.  
 ,.Choudhary et al.,2017; Choudhary et al)وعلي العكس مما سبق يري    

 ليست مرتبطة مباشرةتعاب األهمية االقتصادية لعميل المراجعة و أن األ (2019
أن مراقبي  Hatfield et al.( 2008). وفي ذات االتجاه يرياألهمية النسبيةب

 عن للسماح بتنقيح أحكامهم بشأن األهمية النسبية والتجاوز مستعدين الحسابات غير
 يل هامة لمنشأة المراجعة، أو أنتكون األتعاب التي يدفعها العم عندما حتى التحريفات،

  Keune & Johnstone (2012)للخطر. ويتفق معرضة أتعاب المراجعة المستقبلية

 عن مراقبو الحسابات بالتنازل يسمح المحتمل أن غير الدراسة السابقة ويؤكد أنه منمع 
 .زيادة أتعاب المراجعة األهمية النسبية مع التحريفات وتنقيح حد

مما سبق الي أن الدراسات اختلفت فيما بينها حول تأثير األهمية ث ويخلص الباح   
االقتصادية لعميل المراجعة واألتعاب التي يدفعها العميل لمراقب الحسابات علي حكمه 

 بين إيجابية الكمي بشأن األهمية النسبية، فبعض الدراسات تري أنه توجد عالقة
 التحريفات وتنقيح حد عن قبو الحساباتمرا تخلي االقتصادية لعميل المراجعة واحتمال

األهمية النسبية. وأن مراقبي الحسابات يقومون بتنقيح مدي األهمية النسبية، عندما 
يكون العميل هامًا ومصدر إيراد كبير لمنشأة المراجعة. بينما البعض األخر يري عكس 

بشأن األهمية لتنقيح أحكامهم الكمية  مستعدين ذلك، بمعني أن مراقبي الحسابات غير
تكون األتعاب التي يدفعها العميل هامة  عندما حتى التحريفات، عن النسبية والتجاوز
 لمنشأة المراجعة.

أن هناك ندرة في الدراسات التي توضح العالقة بين األهمية  ويري الباحث   
االقتصادية لعميل المراجعة واألتعاب بالنسبة لمنشأة المراجعة، وتنقيح حد األهمية 
النسبية وأن كانت أغلب الدراسات توضح أن أهمية االعتماد االقتصادي لمراقبي 
الحسابات في دخلهم علي العمالء يشكل عاماًل هامًا مؤثرًا علي أحكامهم في هذا 

 الشأن.
 تؤثر األهمية االقتصادية لعميل المراجعة أنوُبناء علي ما سبق يتوقع الباحث    

تنقيح حكمه علي نوعي ذات صلة بعميل المراجعة،  وأتعاب مراقب الحسابات كمحدد
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علي النحو  (H2a)ولذا يمكن اشتقاق الفرض الفرعي الكمي علي األهمية النسبية، 
 التالي:
H2a : تؤثر األهمية االقتصادية لعميل المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات علي تنقيح

 ية في مصر.حكمه الكمي علي األهمية النسبية  في بيئة الممارسة المهن
 
حجم منشأة العميل وتنقيح حكم مراقـب الحسـابات الكمـي  تحليل العالقة بين -6/5/2

 (:H2b)علي األهمية النسبية واشتقاق الفرض الفرعي
حجم منشأة  أن الدراسات اختلفت فيما بينها حول عالقة Emil et al. (2010)يري    

لنسبية، فقد أوضحت بعض العميل وحكم مراقب الحسابات الكمي بشأن األهمية ا
 كما أنهم يقومون، كبيرة الحجم الحسابات أكثر تساهاًل مع الشركات مراقبيأن  الدراسات

أيضًا ويرتبط هذا  في أحكامهم تبعًا لحجم منشأة العميل، تعديالتالإجراء العديد من ب
 أظهرت دراسات أخرىمراقب الحسابات من عميله. بينما  من الذي يحصل عليه بالدخل

خطر بالمرتبطة  الشركة كلما زادت القيود، حجم كلما زادوأشارت إلي أنه عكس ذلك، 
من قبل المنظمين ، وأيضًا الشركات الكبيرة حسابات مراقبو يتعرض لها الذيالتقاضي، 
 أخري لنتائج غير حاسمة.دراسات  ، بينما توصلت والصحافة الماليين والمحللين

 أهميتته وضتغوطهأن حجم  منأم ة العميمل و Cianci & Lloyd (2009)وقتد أوضتح 
 ; Edgley,2014)وقتترارات مراقتتب الحستتابات. وأيضتتًا يتتري  وأحكتتام ؤثر علتتى مهتتامتتت

Choudhary et al., 2019)   أن أحكتتتام مراقبتتتي الحستتتابات تختلتتتف فيمتتتا بيتتتنهم
 باختالف خصائص شركات عمالئهم ومنها الحجم.

علي أن من (Bumbescu et al.,2014; Bassey et al.,2018) وقد اتفق    
عميل المراجعة، والتي منها  خصائص لمدي األهمية النسبية ضمن العناصر المحددة

ال  علي أن األهمية النسبيةChoudhary et al. (2017)) منشأته. ويؤكد حجم
 ، ومنهابالعوامل النوعية أيضاً  ، ولكن ترتبطالمحددات الكمية طريق عن فقط تحتسب

أن مراقبي  Messier & Schmidt (2018)كما ة ي  .هائصخصحجم العميل و 
 الحسابات يقومون بتنقيح مدي األهمية النسبية، عندما يكون حجم شركة العميل كبيرًا.

ـــص الباحـــث  مراقبتتتي  أحكتتتامؤثر علتتتى يتتتحجممم  ةمممركة العميمممل  ممتتتا ستتتبق إلتتتي أنويخل
 ، ومنهاامل النوعيةالعو و ، المحددات الكمية يستوعب الحسابات، وأن حد األهمية النسبية

 . خصائص شركة العميل وأهمها الحجم
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علتي حجتم شتركة العميتل، كمحتدد نتوعي،  يتؤثر أنوُبناء علي مـا سـبق يتوقـع الباحـث 
ولـذا يمكـن اشـتقاق الفـرض تنقيح الحكم الكمي لمراقب الحسابات علي األهميتة النستبية 

 علي النحو التالي: (H2b)الفرعي 
H2b : علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي  المراجعةحجم شركة عميل يؤثر

 علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.
وتنقـيح ذات الصـلة بعميـل المراجعـة خالصة العالقة بين المحددات النوعيـة  -6/5/3

ـــاني  ـــرض الث ـــة النســـبية واشـــتقاق الف ـــي األهمي مراقـــب الحســـابات لحكمـــه الكمـــي عل
 (:H2للبحث)

)Messier &   ;Kinney et al., 2004;Kristensen, 2015شارت دراسات أ   

) Schmidt, 2018  ،األهمية االقتصادية لعميل  بين إيجابية إلي وجود عالقة
لألهمية النسبية. وأن مراقبي  وتنقيح الحد الكمي المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات

بية، عندما يكون العميل هامًا لدخل الحسابات يقومون بتنقيح المدي الكمي لألهمية النس
 منشأة المراجعة. 

 Bumbescu et al.,2014; Choudhary et al.,2017) كمتا اتفقتت دراستات      

;Bassey et al.,2018; Messier & Schmidt,2018  علتتي أن  حجتتم شتتركة
ت العميل يؤثر على أحكام مراقبي الحسابات، وأن حد األهمية النسبية يستتوعب المحتددا

 الكمية، والعوامل النوعية، ومنها خصائص شركة العميل وأهمها الحجم. 
ــي أن     عتتاملي، األهميتتة االقتصتتادية لعميتتل المراجعتتة ويخلــص الباحــث ممــا ســبق إل

أحكتتام  ان فتتييتتؤثر  واألتعتتاب التتتي تتتدفعها شتتركته لمنشتتأة المراجعتتة، وحجتتم شتتركة العميتتل
 النسبية.ألهمية ا مراقبي الحسابات بشأن

المحتتددات النوعيتتة ذات الصتتلة بعميتتتل ؤثر تتتأن نــاء علــي مــا ســبق يتوقــع الباحــث وبُ 
ولــذا يمكــن تنقتتيح الحكتتم الكمتتي لمراقتتب الحستتابات علتتي األهميتتة النستتبية علتتي المراجعتتة 

 علي النحو التالي: (H2)الثاني اشتقاق الفرض 
H2 : الحسابات تؤثر العوامل النوعية ذات الصلة بعميل المراجعة علي تنقيح مراقب

 لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.
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 منهجية البحث )التحليل األساسي وتحليل الحساسية(: -6/6
ه عرض منهجية البحث تمهيدًا الختبار فروض الجزئيةهذه  الباحث في ستهدفي   

 أهداف الدراسة الهدف سيعرض الباحث لكل من؛ وفي سبيل تحقيق هذا .تجريبياً 
جراءات و  ،، وتوصيف وقياس متغيرات الدراسةومجتمع وعينة الدراسةالتجريبية  أدوات وا 

المعالجات و المستخدم،  التصميم التجريبيو  ، ونموذج البحث،الدراسة التجريبية
لتحليل نتائج  اإلحصائية المستخدمةساليب األو  ،بين المعالجات والمقارنات، التجريبية

وذلك علي  ،، وتحليل الحساسيةوأخيرا نتائج اختبار فروض البحث ،جريبيةالدراسة الت
 النحو التالي:

 التجريبية:أهداف الدراسة  -6/6/1

هناك تأثير  ذا كانإما اختبار فروض البحث لتحديد ، .0)تستهدف الدراسة التجريبية   
، وذلك لنسبيةاألهمية ا بشأن مراقب الحساباتاألحكام الكمية ل لعوامل النوعية عليل

 Manita et al.,2011; Baldauf et al, 2015; Christensen et)  قياًسا على

al.,2018).  
 :مجتمع وعينة الدراسة -6/6/2
حسابات الشركات المقيدة بالبورصة  مراقبيمجتمع  يتكون مجتمع الدراسة من   

المجتمع، كما  العينة منقام الباحث بتوزيع الحاالت االفتراضية على وقد . المصرية
 Manita et al.,2011; Choudhary)ا علىقياسً  وذلك ،.0-5موضح بالجدول رقم )

et .al.,2017)  
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

األهمية النسبية  مديمن المفترض أن تالئم الدراسات التجريبية الطابع المعقد لعملية تحديد  – 
لذلك تم اختيار منهجية تعتمد على  ،مة لتحقيق هذا الهدفءكون أكثر مالستوبالتالي  ،بشكل أفضل

  .Manita et al.,2011))، وذلك قياسًا علي التجربة لهذا البحث
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  الدراسة بالحاالت التجريبية الموزعة على عينة بيان(: 1-5جدول )
 توصيف وقياس متغيرات الدراسة: -6/6/3
 :، على النحو التاليالدراسة قياس متغيراتتوصيف و  تم
وتعنى العوامل غير الكمية، والتي يمكن أن تؤثر  العوامل النوعية: المتغير المستقل:-أ

 Emil et al., 2010;Manita)لنسبيةعلي التحديد الكمي لمراقب الحسابات لألهمية ا

et al.,2011): وتتمثل في ، 
 ومنشأته، وتتمثل في: عوامل نوعية خاصة بمراقب الحسابات -1أ/
: وتعنى ما لديهم من معرفة ومهارة مكتسبة من الممارسة خبرة مراقبي الحسابات -

ي عمله سنوات التي قضاها مراقب الحسابات، ف ها من خالل عدداسيقوتم  العملية،
  .(Brown,2009; Messier & Schmidt, 2018)ا على وذلك قياسً 

: وتعنى اإلمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية لمنشأة حجم منشأة المراجعة -
شراكة منشأة  من خالل هااسيقتم و  المراجعة التي ينتمي لها مراقبو الحسابات.

 المراجعةحد مكاتب أمع ابات التى ينتمي لها مراقبي الحس المحاسبة والمراجعة
،  Big4.  إذا كانت هناك شراكة مع 0يأخذ القيمة ) . بحيث Big4الكبرى األربعة 

 Choudhary et)ا على قياسً ، ويأخذ القيمة )صفر. إذا كانت غير ذلك

al.,2017). 
 ، وتتمثل في:عوامل نوعية خاصة بعميل المراجعة-2أ/

                                                 
(1)

، و Big 4حالة من مراقبي الحسابات ذوى الخبرة تنتمي لمكاتب مراجعة ةريكة مع 18من تتض  – 

. وت  Non Big 4مراجعة متوسطة وصغيرة  لمنأآتحالة من المراجعين قليلي الخبرة تنتمي  20

 جابات.استبعاد عدد من الحاالت لعدم اتساق أو صدق، أو اكتمال اإل
 

  

 الدراسة ةعين      
 العدد  

مراقبو 
 الحسابات

 01 الحاالت الموزعة
 24 الحاالت المستلمة
 %21 نسبة االستجابة

 .0)02 الحاالت الصحيحة
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 وتعنى دفعها لمراقب الحسابات:يألتعاب التي ة وااألهمية االقتصادية لعميل المراجع -
له  العميل تدفعها شركة التي تعابعلي األ مدي اعتماد مراقب الحسابات اقتصادياً 

(Manita et al.,2011;Choudhary et al.,2017)،  وتم قياسها من خالل األسئلة
 .(Manita et al.,2011) ، وذلك قياسًا عليالموجهة لهم فى الحالة التجريبية

مكانياتها لتوليد إيرادات النشاط وكذا حجم وتعنى حجم شركة العميل:  - طاقتها وا 
 وتم قياسه من خالل األسئلة الموجهة لهم فى الحالة التجريبيةعملياتها ومدي تعقدها، 

 .(Manita et al.,2011 )وذلك قياسًا علي
 : األهمية النسبيةتعديل الحكم الكمي لمراقب الحسابات علي  :التابع المتغير-ب

النسبية الكمي األولي والمحدد األهمية  حد)مبل . ويعنى قيام مراقب الحسابات بتنقيح
قبل مراقب  صافي الدخل، من والمفصح عنه وفقا للعوامل الكمية، كنسبة مئوية من

مكانية تعديله بعد األخذ في االعتبار، الحسابات ذات الصلة بكل من  العوامل النوعية وا 
 سئلة الموجهة لهممن خالل األ هاسيقتم و  .الحسابات، ومنشأته، وعميل المراجعة مراقب

 Manita et al.,2011; Choudhary et)ا علىوذلك قياسً ، فى الحالة التجريبية

al.,2017; Bassey et al.,2018; Choudhary et al., 2019). 

جراءات الدراسة: :6/6/4  أدوات وا 
 Manita et al.,2011;Christensen)قياسًا علي منهجية  تم اجراء الدراسة التجريبية

et al.,2018) االفتراضية التجريبية واألسئلة المرافقة لها تفي الحاال هاأدوات تتمثل. و 

(1)
بقيام  فيما يتعلق تأثير العوامل النوعية، مدي إعداد هذه الحاالت لقياسوقد تم  . 

األهمية النسبية في بيئة الممارسة  مراقبي الحسابات بتعديل أحكامهم الكمية علي
والتى اشتملت  التجريبية، الحالة االفتراضية وقد قام الباحث بتصميمالمهنية في مصر. 
 .الدراسة ةالبيانات الشخصية لمفردات عينب؛  يتعلق القسم األول على ثالثة أقسام؛
 سم الثالث،القذات الصلة. وأخيرًا بعض المصطلحات الفنية ؛  الثانيويتضمن القسم 

 ويشتمل علي الحاالت التجريبية. 
حدى إلوتتضمن الحالة التجريبية األولي؛ ملخصًا لقائمتي الدخل والمركز المالي    
 تم مراجعتها والتي لثالث سنوات،شركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، ال

ألخرى.                    باإلضافة لبعض المعلومات ا بينما لم تراجع السنة الثالثة، ،لسنتين
وقد تضمنت هذه الحالة سؤالين، حيث ُطلب من مفردات العينة تحديد، حد األهمية 
النسبية الذي طبقوه في أخر تكليف مراجعة حسابات، ومدي موافقتهم علي حد األهمية 

                                                 
(1)

  (1البحث رق  ) ملحق –
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% من صافي الربح. ثم تم االنتقال للحالة التجريبية 5النسبية والذي يتمثل في نسبة 
انية، والتي تتضمن نفس معلومات الحالة التجريبية األولي، باإلضافة لبعض الث

المعلومات حول األهمية االقتصادية لعميل المراجعة واألتعاب التي تدفعها شركته 
ما إذا كان  توضيحالحسابات  مراقبيمن لمراقب حسابات. وقد تضمنت سؤال، يتطلب 

هل  .في الحالة التجريبية األولي األولي بيةاألهمية النسحد  تنقيح جراءهناك ضرورة إل
 يظل كما هو أم يزيد أو يقل. 

مدي  ل بخصوصاجابة على سؤ اإل عينةالضافة إلى ذلك طلب من مفردات باإل   
أهمية المحدد النوعي )األهمية االقتصادية لعميل المراجعة.، عند قيامهم بتنقيح أو 

وذك باستخدام مقياس ليكرت من عدمه. إعادة النظر في حد األهمية النسبية الكمي 
عينة الدراسة إلى صورة كمية،  اتردمفجابات من وجهة نظر لتحويل اإلو . خماسىال

 اتمامً  غير مهم " إلجابة. ل0)تم تخصيص القيمة  ،حتى تكون قابلة للتحليل اإلحصائي
ة إلجابل .0)، وتخصيص القيمة "إلى حد ما مهم " إلجابة. ل4)تخصيص القيمة "  و 

مهم  "إلجابةل .5)وتخصيص القيمة ،  مهم "إلجابة ل .2)وتخصيص القيمة ، ""محايد
لمراقب الحسابات عند  مدي أهمية المحدد النوعي والهدف من ذلك تأكيد وتدعيم"،  جداً 

 .(Montoya et al.,2010تعديله لحد األهمية النسبية األولي وذلك قياسًا علي) 
يبية الثالثة، والتي تتضمن نفس معلومات الحالة التجريبية وتم االنتقال للحالة التجر    

األولي باإلضافة لبعض المعلومات حول حجم شركة العميل. وقد تضمنت سؤال، حيث 
 تعديل جراءبخصوص ما إذا كان هناك ضرورة إل توضيحالحسابات  مراقبيمن يتطلب 

ضافة إلى ذلك باإل .وهل يظل كما هو أم يزيد أو يقل األولي. األهمية النسبيةحد ل
مدي أهمية المحدد النوعي             ل بخصوصاجابة على سؤ اإل عينةالطلب من مفردات 

)حجم شركة العميل.، بالنسبة لهم عند قيامهم بتنقيح، أو إعادة النظر، في حد األهمية 
كما في الحالة التجريبية  باستخدام مقياس ليكرتالنسبية الكمي من عدمه. وذلك 

قة. وأخيرًا تم االنتقال للحالة التجريبية الرابعة، والتي تتضمن نفس معلومات الحالة الساب
مدي أهمية المحددات النوعية           بخصوص التجريبية األولي. وقد تضمنت سؤالين

) الخبرة المهنية لمراقب الحسابات، وانتماؤه لواحدة من منشآت المراجعة الكبرى، بالنسبة 
وذك تنقيح، أو إعادة النظر في، حد األهمية النسبية الكمي من عدمه. له عند قيامه ب

وقد تم  كما في الحالتين التجريبيتين الثانية والثالثة. المستخدمباستخدام مقياس ليكرت 
 تمهيدا لتحليلها احصائيًا. ، وفرزهاجمع اجابات المشاركين في الدراسة التجريبية
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 البحث( نموذج 1يوضح الشكل )            
 

  
   

 المتغير التابع                              مستقلالمتغير ال
           
  

  

    

    H1                                              

     
                          H1a        

         
 H1b         

               H2                       
  

H2a                               
         

                                   H2b 
 
 

 نموذج البحث: من اعداد الباحث

 

 

 

 يظهر التصميم التجريبي كما يلى: :المستخدم : التصميم التجريبى6/6/6
 

 

 
 
 
 

الكمي  الحكم تنقيح
مراقب الحسابات ل

علي األهمية 
 النسبية

 عوامل نوعية 
بمراقب الحسابات  خاصة

 ومنشأته
 الخبرة

 حجم منشأة المراجعة
 خاصة بعميل المراجعة

 
همية االقتصادية واألتعاب األ

 العميل دفعهاالتي ي
 كة العميلحجم شر 

 
 
 
 
 
 

 كميةعوامل 
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 المعالجات التجريبية: :6/6/6/1
 على النحو التالي:  ،اتمعالج عشرةتحتوي التجربة على 

 بعينة الدراسة حساباتال يمراقبكل  /محددات كمية فقط/ قوائم مالية .: 0المعالجة)
 حكم كمي علي األهمية النسبية. إصدار مويطلب منه

العوامل النوعية ذات الصلة                        
 بعميل المراجعة

 
 

 العوامل النوعية ذات
 الصلة بمراقب الحسابات

 ومنشأته

 
 

 
 

األهمية 
 االقتصادية 
 لعميل المراجعة
واألتعاب الذي 

 يدفعها

حجم شركة 
 العميل

  
 
 
 
 

Big 4 

 

 
 

خبرة مراقب 
 الحسابات

 
 ذو خبرة

كمي تنقيح الحكم ال
 األهمية النسبية علي
 ( 2)معالجة  

 تنقيح الحكم الكمي 
 األهمية النسبية علي
 ( 3)معالجة  

 
 قليل الخبرة

 تنقيح الحكم الكمي 
 األهمية النسبية علي
 ( 4)معالجة  

 تنقيح الحكم الكمي 
 األهمية النسبية علي
 ( 5)معالجة  

 
 
 

Non Big 4 
 

 
خبرة مراقب 
 الحسابات

 
 ذو خبرة
 

 نقيح الحكم الكمي ت
 األهمية النسبية علي
 ( 6)معالجة  

 تنقيح الحكم الكمي 
 األهمية النسبية علي
 ( 7)معالجة  

 
 قليل الخبرة

 تنقيح الحكم الكمي 
 األهمية النسبية علي
 ( 8)معالجة  

 تنقيح الحكم الكمي 
 األهمية النسبية علي
 ( 9)معالجة  

 األهمية النسبيةالحكم الكمي علي   العوامل الكمية
 ( 1)معالجة 
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 /األهمية االقتصادية لعميل المراجعةمحددات نوعية خاصة ب/ةقوائم مالي.: 4المعالجة)
حكمه الكمي ويطلب منه تنقيح  /مكتب مراجعة كبيرينتمي لمراقب حسابات ذو خبرة/ 

 علي األهمية النسبية.
مراقب حسابات  /محددات نوعية خاصة بحجم شركة العميل/قوائم مالية.: 0المعالجة)
حكمه الكمي علي األهمية ويطلب منه تنقيح  /رمكتب مراجعة كبيل ينتمي ذو خبرة/
 النسبية.

/ األهمية االقتصادية لعميل المراجعةمحددات نوعية خاصة ب/قوائم مالية.: 2المعالجة)
حكمه ويطلب منه تنقيح  /مكتب مراجعة كبيرل ينتمي /مراقب حسابات قليل الخبرة/
 الكمي علي األهمية النسبية.

/مراقب حسابات محددات نوعية خاصة بحجم شركة العميل/قوائم مالية.: 5المعالجة )
حكمه الكمي علي ويطلب منه تعديل تنقيح  /مكتب مراجعة كبيرينتمي لقليل الخبرة/ 

 األهمية النسبية.
 األهمية االقتصادية لعميل المراجعةمحددات نوعية خاصة ب/قوائم مالية.: 2المعالجة)

حكمه ويطلب منه تنقيح  /جعة صغيرمكتب مرال / ينتمي/مراقب حسابات ذو خبرة
 الكمي علي األهمية النسبية.

/مراقب حسابات ذو محددات نوعية خاصة بحجم شركة العميل/قوائم مالية.: 0المعالجة)
حكمه الكمي علي األهمية ويطلب منه تنقيح  /مكتب مراجعة صغيرينتمي لخبرة/ 
 النسبية.

 األهمية االقتصادية لعميل المراجعةبمحددات نوعية خاصة /قوائم مالية.: 2المعالجة)
حكمه ويطلب منه تنقيح  /مكتب مراجعة صغيرينتمي ل/مراقب حسابات قليل الخبرة/ 
 الكمي علي األهمية النسبية.

/مراقب حسابات محددات نوعية خاصة بحجم شركة العميل/قوائم مالية.: 9المعالجة)
حكمه الكمي علي تنقيح  ، ويطلب منه/مكتب مراجعة صغيرينتمي لقليل الخبرة/ 

 األهمية النسبية.
 التجريبية: المقارنات :6/6/6/2
على النحو  جراء عدد من المقارنات بين المعالجات، الختبار فروض البحثإيتم  و

 التالى:
 .(H1) األول: الختبار الفرض ] .0×). 9+2)[×].0×).0+4)[:ولىالمقارنة األ 
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: الختبار الفرض الفرعى ] .0×).9+2+5+2)[×].0×).0+2+0+4)[ الثانية:المقارنة 
(H1a). 

: الختبار الفرض ] .0×).9+2+0+2)[ ×] .0×).5+2+0+4)[ الثالثة:المقارنة 
 .(H1b)الفرعى 
 .(H2):الختبار الفرض ]  .0×) .9+2+0+2+5+2+0+4) [الرابعة:المقارنة 
 .(H2a):الختبار الفرض الفرعى ]  .0×) .2+2+2+4)[ الخامسة:المقارنة 

 .(H2b):الختبار الفرض الفرعى ]  .0×) .9+0+5+0)[ السادسة:لمقارنة ا
تحليل في اختبار فروض البحث و  اإلحصائي المستخدمة أدوات التحليل: 6/6/7

 :نتائج الدراسة التجريبية
وقد تم اإلحصائية المختلفة لتحليل البيانات.  األدواتاعتمد الباحث على عدد من 

استخدم االختبارات اإلحصائية التي  حيث. .44دار رقم )اإلص SPSSاستخدام برنامج 
وتم االعتماد على األساليب وفروض البحث،  ،تتفق مع طبيعة بيانات الدراسة التجريبية

 اإلحصائية التالية:
 :Reliabilityعتمادية )الثبات( اال مقياس: 6/6/7/1
لة الخاصتتة ستتئاألصتتدق وثبتتات  قيتتاسل Cronbach's Alphaمقيتتاس  يتتتم استتتخدام   

ستتتتجابات مفتتتردات العينتتتة علتتتى ا ثبتتتاتمتتتدي  اختبتتتارو  ،التجريبيتتتة االفتراضتتتية بالحتتتاالت
متتدي إمكانيتتة  ، لبيتانبيانتات للتحليتتل اإلحصتتائيالصتتالحية  ى، ومتتدالمقدمتتة لهتم األستئلة
 وكانت نتيجة االختبار .. 4112)عزام وزغلول، نتائج العينة على مجتمع الدراسة تعميم

. وهو متا يمثتل مقياستًا جيتداً  للصتدق  Cronbach's Alpha  (13204 أن معامل قيمة
  مما يعني أمكانية تعميم النتائج. والثبات،

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.632 8 

 Wilcoxon Signed Rank ويلكوكسون اختباروسوف يقوم الباحث باالعتماد علي 

 Test،  أن تكون البيانات ليستت  يستخدم في حالةو ات الالمعلمية، ار ختبأحد االو يمثل
لكتل  Expected Medianالمتوقتع على حساب الوستيط  ، ويعتمداا طبيعيً موزعة توزيعً 
أو فتتتي حالتتتة  ،عينتتتة واحتتتدة وجتتتود فتتتي حالتتتة ختبتتتارهتتتذا االويناستتتب ستتتئلة، األستتتؤال متتتن 

  ..4112ول، )عزام و زغل من المجموعات التجريبيةغير مستقلتين عينتين 
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 اختبار فروض البحث )التحليل األساسي(: 6/6/8
 يعرض الباحث نتائج اختبار فروض البحث، علي النحو التالي:

  :H1a)نتيجة اختبار الفرض الفرعي ) -6/6/8/1
اختبار ما إذا كانت خبرة مراقب الحسابات تؤثر علي  (H1a)استهدف الفرض الفرعي 

 ية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.تنقيحه لحكمه الكمي علي األهم
 هذا ن أجل اختبارم ،تين غير مستقلتينعينل ويلكوكسوناختبار  استخدم الباحثو 

 الفرض، كما يلى:
 تم إعادة صياغته كفرض عدم كما يلى:

H0 : تؤثر خبرة مراقب الحسابات علي تنقيحه لحكمه الكمي علي األهمية النسبية ال
 كما يلي: ته كفرض إحصائيصياغ وتمة المهنية في مصر.في بيئة الممارس

H0: Median (1) = Median (2)   

H0عن الوسيط في حالة الوسيط في حالة العوامل النوعية)خبرة مراقب الحسابات. يختلف : ال
 حكمه الكمي عن األهمية النسبية.

H1: Median (1)  ≠  Median (2) 

H1عن الوسيط في حالة لنوعية)خبرة مراقب الحسابات.الوسيط في حالة العوامل ا : يختلف
 حكمه الكمي عن األهمية النسبية.

أقل  P-Value%، فإذا كانت قيمة α .5% ودرجة خطأ )α .95-1عند مستوي ثقة )و 
-Pأما إذا كانت قيمة  %. يتم رفض فرض العدم، ومن ثم قبول الفرض البديل.5من )

Value ( ض فرض العدم.%. ال يتم رف5أكبر من أو يساوي 
   :(H1a)ويظهر الجدول التالى نتيجة اختبار الفرض الفرعى 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

InExp - QulExp 

Negative Ranks 10
a
 5.50 55.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. InExp < QulExp 

b. InExp > QulExp 

c. InExp = QulExp 

Test Statistics
a
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 InExp - QulExp 

Z -2.844-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .004 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

وبالتالي %.، 5)قل من . أP-Value (13112ووفقًا الختبار ويلكوكسون كانت قيمة 
  .H1a)وقبول الفرض البديل) يتم رفض فرض العدم

 )Zhou ;Brown,2009 ;2011,وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات    

 Messier & Schmidt,2018 ,2015;Kristensen ;Edgley, 2014 والتي تري .
تنقيح أحكامهم األولية الكمية بشأن األهمية النسبية وفقًا بمراقبي الحسابات يقومون أن 

بالمخرجات اإلحصائية، يتضح  .Mean Ranks)مهنية. وبالنظر إلي جدول اللخبرتهم 
بعد إدخال العامل النوعي الخاص بالخبرة المهنية لمراقب الحسابات  أن متوسط الرتب

، أكبر من متوسط الرتب قبل إدخال العامل النوعي الخاص بالخبرة .535)والذي يساوي 
 ..1311)والذي يساوي 
النتيجة ترجع إلي أن خبرة مراقبي الحسابات المهنية التي يكتسبها أن هذه  ويري الباحث

ه وتمكنه من الرؤية واالدراك الواسع، وبالتالي معتقداتمن الممارسة العملية، تؤثر في 
 بشأن أهمية النسبية وفقًا للظروف المحيطة. لحكمه الكميإعادة تنقيح والتقييم السليم 

 
  :H1b) رعي )نتيجة اختبار الفرض الف -6/6/8/2
التي ينتمي حجم منشأة المراجعة اختبار ما إذا كانت  (H1b)استهدف الفرض الفرعي   

لها مراقب الحسابات يؤثر علي تنقيح حكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة 
 قد تم إعادة صياغته كفرض عدم كما يلى:و  الممارسة المهنية في مصر.

H0 : علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي  يؤثر حجم منشأة المراجعةال
 األهمية النسبية  في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 كما يلي: ته كفرض إحصائيصياغ تمو
H0: Median (1) = Median (2)   

H0عن الوسيط في حالة الوسيط في حالة العوامل النوعية)حجم منشأة المراجعة.  يختلف : ال
 ة النسبية.حكمه الكمي عن األهمي

H1: Median (1)  ≠  Median (2) 

H1عن الوسيط في حالة الوسيط في حالة العوامل النوعية)حجم منشأة المراجعة.  : يختلف
 حكمه الكمي عن األهمية النسبية.
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   (H1b)ويظهر الجدول التالى نتيجة اختبار الفرض الفرعى 

 

 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

NonBig - QulBig 

Negative Ranks 10
a
 5.50 55.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. NonBig < QulBig 

b. NonBig > QulBig 

c. NonBig = QulBig 

Test Statistics
a
 

 NonBig - QulBig 

Z -3.051-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

وبالتالي %.، 5)قل من . أP-Value (13114ووفقًا الختبار ويلكوكسون كانت قيمة 
 .H1b)يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل)

 )Blokdijk et al.,2003; وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات    

 , 2015 5; Emil et al., 2010; KristensenNelson & Tan,200 والتي تري .
 الكمي يمهيكون لها تأثير على تقي مراجعة كبيرة، لمنشأة أن انتماء مراقب الحسابات

  لألهمية النسبية.
بالمخرجات اإلحصائية، يتضح أن متوسط  .Mean Ranks)وبالنظر إلي جدول    

منشأة المراجعة التي يتنمي لها مراقب  بعد إدخال العامل النوعي الخاص بحجم الرتب
 ..1311)، أكبر من متوسط الرتب قبله والذي يساوي  .535)الحسابات والذي يساوي 

أن هذه النتيجة ترجع إلي أن مراقبي الحسابات الذين ينتمون لمنشآت  ويري الباحث
ينتمون  مراجعة كبيرة يختلفون في تحديدهم لمستويات األهمية النسبية عن غيرهم مما

ن منشآت المراجعة الكبيرة لديها من األدوات والسائل والخبرة لمنشآت صغيرة الحجم. أل
 ، وبالتاليا من منشآت المراجعة صغيرة الحجمالتي تضيف لمراقبي الحسابات عن غيره
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الحسابات لدي المنشآت الكبيرة لديهم رؤية وفهم أفضل لألمور، ومنها  يمراقب فإن
 النسبية. األهمية  علي الكمي و تعديل حكمهمتحديد أ قدرتهم علي

 
   :H1نتيجة اختبار الفرض األول  -6/6/8/3
اختبار ما إذا كانت العوامل النوعية ذات الصلة  (H1)استهدف الفرض األول   

بمراقب الحسابات ومنشأته تؤثر علي تنقيح حكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة 
 قد تم إعادة صياغته كفرض عدم كما يلى:و  الممارسة المهنية في مصر.

H0 : تؤثر العوامل النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته علي تنقيحه ال
 لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 كما يلي: ته كفرض إحصائيصياغ وتم
H0: Median (1) = Median (2)   

H0حكم مراقب الحسابات الكمي والنوعي )ذات الصلة بمراقب  يط في حالةالوس يختلف : ال
 حكم مراقب الحسابات الكمي عن األهمية النسبية.عن الوسيط في حالة الحسابات ومنشأته. 

H1: Median (1)  ≠  Median (2) 

H1حكم مراقب الحسابات الكمي والنوعي)ذات الصلة بمراقب  الوسيط في حالة : يختلف
 حكم مراقب الحسابات الكمي عن األهمية النسبية.عن الوسيط في حالة ومنشأته.  الحسابات

  :(H1)ويظهر الجدول التالى نتيجة اختبار الفرض الفرعى 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

InexNb - QulExBig 

Negative Ranks 10
a
 5.50 55.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. InexNb < QulExBig 

b. InexNb > QulExBig 

c. InexNb = QulExBig 

Test Statistics
a
 

 InexNb - QulExBig 

Z -3.162-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
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%.، وبالتالي 5من ) قل. أP-Value (13114يلكوكسون كانت قيمة ووفقًا الختبار و 
 .H1)يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل)

 ) ,.Nelson & Tan, 2005;Emil et alوتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات    

Kristensen, 2015; Messier & Schmidt, 2018) ;2010 والتي تري أن .
منشأة المراجعة التي  كل من؛ خبرة مراقبي الحسابات، وحجمهناك عالقة إيجابية بين 

 اليها، وأحكامهم عن األهمية النسبية. ينتمون
بالمخرجات اإلحصائية، يتضح أن متوسط  .Mean Ranks)وبالنظر إلي جدول 

بعد إدخال العامل النوعي الخاص بكل من خبرة مراقب الحسابات، وحجم منشأة  الرتب
، أكبر من متوسط  .535)لها مراقب الحسابات والذي يساوي  المراجعة التي يتنمي

 ..1311)الرتب قبله والذي يساوي 
أن هذه النتيجة تؤكد صحة ما توصل اليه الباحث من نتائج الخاصة بكل  ويري الباحث
 من خالل النسبية ال يتم األهمية كما يؤكد أن تحديدH1b) ،) (H1a)ينمن الفرض
والتي منها خبرة مراقب  النوعية، المحددات أيًضا كنول الكمية فقط، المحددات

 الحسابات، ومنشأة مراقب الحسابات التي ينتمي لها. 
 
 :H2a)نتيجة اختبار الفرض الفرعي ) -6/6/8/4
األهمية االقتصادية لعميل  اختبار ما إذا كانت (H2a)استهدف الفرض الفرعي   

الحسابات تؤثر علي تنقيح حكمه الكمي المراجعة واألتعاب التي تدفعها شركته لمراقب 
قد تم إعادة صياغته و  علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 كفرض عدم كما يلى:
H0 : تؤثر األهمية االقتصادية لعميل المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات علي تنقيح ال

 نية في مصر.حكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المه
 كما يلي: ته كفرض إحصائيصياغ وتم

H0: Median (1) = Median (2)   

H0عن الوسيط في  الوسيط في حالة العوامل النوعية)أتعاب مراقب الحسابات. يختلف : ال
 حكمه الكمي عن األهمية النسبية.حالة 

H1: Median (1)  ≠  Median (2) 

H1عن الوسيط في حالة  عية)أتعاب مراقب الحسابات.الوسيط في حالة العوامل النو  : يختلف
 حكمه الكمي عن األهمية النسبية.
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   :(H2a)ظهر الجدول التالى نتيجة اختبار الفرض الفرعى ويُ 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Qun - QulImpf 

Negative Ranks 9
a
 5.00 45.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 1
c
   

Total 10   

a. Qun < QulImpf 

b. Qun > QulImpf 

c. Qun = QulImpf 

Test Statistics
a
 

 Qun - QulImpf 

Z -2.701-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .007 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

%.، وبالتالي 5من ) قل. أP-Value (13110ة ووفقًا الختبار ويلكوكسون كانت قيم
  .H2a)يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل)

 );Messier &  Kristensen ,2015وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات    

)Schmidt ,2018 مدي المراقبي الحسابات يقومون بتنقيح أو تعديل . والتي تري أن
يمثل فيها العميل أهمية اقتصادية كبيرة  ت التيألهمية النسبية، في الحاالالكمي ل

يمثل مصدر ايراد  وكذلكيكون هناك ضغوط من جانب العميل،  لمراقب الحسابات، وأن
 ,.Hatfield et al). بينما تختلف مع دراسات هام لمنشأة المراجعة

2008;Choudhary et al.,2017; Choudhary et al., 2019). 
بالمخرجات اإلحصائية، يتضح أن متوسط  .Mean Ranks)وبالنظر إلي جدول 

بعد إدخال العامل النوعي الخاص بأهمية العميل) األتعاب. والذي يساوي  الرتب
 ..1311)، أكبر من متوسط الرتب قبله والذي يساوي  .5311)

أن هذه النتيجة قد ترجع إلي أنه عندما يكون العميل مهم اقتصاديًا  ويري الباحث   
مراجعة من الناحية االقتصادية من الممكن أن يمثل وسيلة ضغط علي مراقبي لمنشأة ال

الحسابات للمحافظة علي الدخل من األتعاب في المستقبل. وبذلك يتجه مراقبو 
 .  الكمي الحسابات لتنقيح حد األهمية النسبية
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 (:  H2bنتيجة اختبار الفرض الفرعي الثاني) -6/6/8/5
اختبار ما إذا كان حجم شركة العميل يؤثر علي  (H2b)استهدف الفرض الفرعي   

تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية 
 قد تم إعادة صياغته كفرض عدم كما يلى:و  في مصر.

H0 : علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي  حجم شركة عميل المراجعةيؤثر ال
ته كفرض صياغ وتم .لنسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصرعلي األهمية ا

 كما يلي: إحصائي
H0: Median (1) = Median (2)   

H0عن الوسيط في حالة الوسيط في حالة العوامل النوعية)حجم شركة العميل. يختلف : ال
 حكمه الكمي عن األهمية النسبية.

H1: Median (1)  ≠  Median (2) 

H1حكمه عن الوسيط في حالة ط في حالة العوامل النوعية)حجم شركة العميل.الوسي : يختلف
 الكمي عن األهمية النسبية.

   :(H2b)ويظهر الجدول التالى نتيجة اختبار الفرض الفرعى 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Qun - QulS 

Negative Ranks 9
a
 5.00 45.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 1
c
   

Total 10   

a. Qun < QulS 

b. Qun > QulS 

c. Qun = QulS 

Test Statistics
a
 

 Qun - QulS 

Z -2.701-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .007 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

%.، وبالتالي 5من ) قل. أP-Value (13110 ووفقًا الختبار ويلكوكسون كانت قيمة
  .H2b)يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل)
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 ) ;Bumbescu et al.,2014وتتفق هذه النتيجة مع بعض ما أوضحته دراسات    

;)Choudhary et al. ; 2017; Bassey et al.,2018 والتي تري أن من ضمن .
 هي مية النسبية من جانب مراقبي الحساباتمدي األه  العناصر التي تتحكم في تحديد

 الشركة. الشركة والتي منها حجم خصائص
بالمخرجات اإلحصائية، يتضح أن متوسط  .Mean Ranks)وبالنظر إلي جدول    

بعد إدخال العامل النوعي الخاص بأهمية العميل) حجم شركة العميل. والذي  الرتب
 . .1311)والذي يساوي  ، أكبر من متوسط الرتب قبله .5311)يساوي 
  ا  حج  ةركة العميل عندما يكون كبيرأن هذه النتيجة قد ترجع إلي أن  الباحثويري 

مراقبي الحسابات لما تمتلكه هذه الشركات من ضغوط وأهمية وسمعة  أحكامؤثر على ي
مراقبي  ؤثر علي قرارات وأحكامت في المجتمع، ولما لها من أهمية اقتصادية قد

 .الكمي المتعلقة بحد األهمية النسبيةالحسابات، 
  :( (H2نتيجة اختبار الفرض الثاني -6/6/8/6
اختبار ما إذا كانت العوامل النوعية ذات الصلة بعميل  (H2)استهدف الفرض الثاني   

المراجعة تؤثر علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة 
 قد تم إعادة صياغته كفرض عدم كما يلى:و  صر.الممارسة المهنية في م

H0 : تؤثر العوامل النوعية ذات الصلة بعميل المراجعة علي تنقيح مراقب الحسابات ال
 لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 كما يلي: ته كفرض إحصائيصياغ وتم
H0: Median (1) = Median (2)   

H0حكم مراقب الحسابات الكمي والنوعي) ذات الصلة بعميل.  الوسيط في حالة تلفيخ : ال
 حكم مراقب الحسابات الكمي عن األهمية النسبية.عن الوسيط في حالة المراجعة 

H1: Median (1)  ≠  Median (2) 

H1حكم مراقب الحسابات الكمي والنوعي )ذات الصلة بعميل.  الوسيط في حالة : يختلف
 حكم مراقب الحسابات الكمي عن األهمية النسبية.عن الوسيط في حالة  المراجعة

  :(H2)ظهر الجدول التالى نتيجة اختبار الفرض الفرعى ويُ 
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Qun - QulImpfS 

Negative Ranks 10
a
 5.50 55.00 

Positive Ranks 0
b
 .00 .00 

Ties 0
c
   

Total 10   

a. Qun < QulImpfS 

b. Qun > QulImpfS 

c. Qun = QulImpfS 

Test Statistics
a
 

 Qun - QulImpfS 

Z -2.820-
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

%.، وبالتالي 5من ) قل. أP-Value (13115ووفقًا الختبار ويلكوكسون كانت قيمة 
 .H2)يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل)

) ;Kristensen,2015وتتفق هذه النتيجة مع أوضحته بعض الدراسات    

Choudhary et al.,2017 ; Bassey et al.,2018 ; Messier & Schmidt, 

)9;Choudhary et al.,201Messier & Schmidt, 2018;  2018 والتي تري .
األهمية النسبية  ،حد، أو أن أحكام وقرارات مراقبي الحسابات المتعلقة بتحديد مدي

يختلف باختالف خصائص عميل المراجعة، والتي منها حجم شركة العميل وأهميته، 
  لعميل المراجعة واألتعاب التي تدفعها الشركة لمنشأة المراجعة. ةواألهمية االقتصادي
بالمخرجات اإلحصائية، يتضح أن متوسط  .Mean Ranks)دول وبالنظر إلي ج

بعد إدخال العامل النوعي الخاص بكل من أهمية العميل لمراقب الحسابات،  الرتب
، أكبر من متوسط الرتب قبله والذي يساوي  .535)وحجم شركة العميل والذي يساوي 

(435.. 
ه الباحث من نتائج الخاصة أن هذه النتيجة تؤكد صحة ما توصل الي ويري الباحث   

 من خالل النسبية ال يتم األهمية ، وأن تقييم حدH2b)،) (H2a)بكل من الفرض
والتي منها حجم شركة العميل  النوعية، المحددات أيًضا ولكن الكمية فقط، المحددات
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لعميل المراجعة واألتعاب التي تدفعها الشركة لمنشأة  ةواألهمية االقتصاديوأهميته، 
  جعة.المرا
نتيجة اختبار االسئلة المتعلقة بمدي الموافقة علي أهمية العوامل  -6/6/8/7

 النوعية لمراقب الحسابات عند تحديد حكمه علي األهمية النسبية: 
ما إذا كان هناك  فيما يتعلق باألسئلة الواردة فى نهاية كل حالة تجريبية، الستكشاف   

ي األهمية النسبية عل الكمي ت عند تنقيح حكمهأهمية للعوامل النوعية لمراقب الحسابا
األهمية ؛) خبرة مراقب الحسابات، حجم منشأة المراجعة التي ينتمي لها، وهي

تم  فقد، ، حجم شركة العميل.االقتصادية لعميل المراجعة وأتعاب مراقب الحسابات
قياس مدى لعينة واحدة، ل ونباستخدام اختبار ويلكوكس األسئلة هذهتحليل الردود على 

ألن موافقتهم تؤكد أهميتها لمراقبي الحسابات ا، هالدراسة علي ةمفردات عين كل موافقة
  عند تحديد حكمهم علي األهمية النسبية.

اختبار ويلكوكسون على عينة مراقبي الحسابات لهذه  ويظهر الجدول التالى نتيجة
 السؤال: 

 
 بمعنى%.، 5. أقل من )P-Value (13111ا الختبار ويلكوكسون كانت قيمة وفقً و    

األسئلة مراقبي الحسابات على الموافقة على هذه بين مفردات عينة  اجماعً إأن هناك 
العوامل النوعية المتعلقة؛ بخبرة مراقب الحسابات، وحجم منشأة المحاسبة  بشأن األربع

قب واألهمية االقتصادية لعميل المراجعة وأتعاب مراوالمراجعة التي ينتمي لها، 
الحسابات  إدراك مراقبيوحجم شركة العميل، وهو األمر الذى يؤكد على  الحسابات،

علي أهمية أخذ هذه العوامل عند تحديدهم لحد أو مدي األهمية النسبية، وليست 
 العوامل الكمية فقط.
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   :تحليل الحساسية  -6/6/9 
تائج اختبار يستهدف الباحث من إجراء تحليل الحساسية بيان مدي حساسية ن   

الختالف طرق قياس المتغيرات، وعلي ذلك فقد قام الباحث بإعادة اختبار  الفروض
فروض البحث اعتمادًا علي طرق قياس بديلة لقياس المتغيرات، وذلك قياسا علي دراسة              

حيث تم قياس  .. ; Wan-Hussinet &  Bamahros ,2013  4109) محمد ، 
تم قياسه وفقًا للتحليل األساسي عن  والذيلمتعلق بالعوامل النوعية، وا المتغير المستقل

طريق استخدام قيم عددية تم تحديدها وفقًا لقياس المتغيرات كما هي، وكذلك تحويل 
القيمة التي تم اختيارها في شكل نسب المئوية لقيم عددية. أما فيما يتعلق بتحليل 

التي تم اختيارها، وكذلك تحويل القيم  فتم القياس بنفس النسب المئوية الحساسية
 العددية وفقًا لقياس المتغيرات لنسب مئوية.     

ويوضح الجدول التالي مدي حساسية نتائج اختبار الفروض الختالف طرق قياس 
 المتغيرات: 

 تحليل الحساسية التحليل األساسي الفرض

 P.VALUE نتيجة االختبار P.VALUE نتيجة االختبار 

 H1 .002األول الفرض 

 
 تم رفضه 958. تم قبوله

 H1a .004الفرض الفرعي 

 
 تم رفضه 102. تم قبوله

 تم رفضه 157. تم قبوله H1b .002الفرض الفرعي 

 تم قبوله 005. تم قبوله H2 .007الفرض الثاني 

 تم قبوله 005. تم قبوله H2a .007الفرض الفرعي 

 تم قبوله 005. تم قبوله H2b .005الفرض الفرعي 

ووفقًا للجدول السابق فإن نتيجة اختبارات فروض البحث لكل من التحليل األساسي 
وتحليل الحساسية قد اختلفت باختالف طريقة قياس المتغير المستقل، فيما يتعلق بكل 

، في ظل ها، حيث تم رفض((H1b( ، والفرض(H1a، والفرض ((H1من الفرض 
عند استخدام طريقة القياس  اوية، ولكن تم قبولهاستخدام طريقة القياس بالنسب المئ
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وهي إعطاء أرقام عددية في حالة التحليل األساسي. بينما تم قبول كل من  ،األخرى
في طريقة القياس  احيث تم قبوله ((H2b( ، والفرض(H2a، والفرض ((H2الفرض

 األولي وطريقة القياس الثانية.
 
 ث:خالصة نتائج اختبار فروض البح  -6/6/11

 اختبار فروض البحث: نتيجة خالصةيوضح الجدول التالي       
 

 الفرض

 

 صيغة الفـرض

 نتيجة اختبار
الفرض في 
حالة التحليل 

 ساسياأل

 نتيجة اختبار
الفرض في 
حالة تحليل 
 الحساسية

 H1الفرض األول 
تؤثر العوامل النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته 

ي علي األهمية النسبية في بيئة علي تنقيحه لحكمه الكم
 الممارسة المهنية في مصر.

 تم رفضه تم قبوله

الفرض الفرعي 
 H1aاألول 

تؤثر خبـرة مراقـب الحسـابات علـي تنقيحـه لحكمـه الكمـي علـي 
 األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 تم رفضه تم قبوله

الفرض الفرعي 
 H1bالثاني 

مراجعـــة علـــي تنقـــيح مراقـــب الحســـابات يـــؤثر حجـــم منشـــأة ال
ـــة النســـبية  فـــي بيئـــة الممارســـة  لحكمـــه الكمـــي علـــي األهمي

 المهنية في مصر.

 تم رفضه تم قبوله

 H2الفرض الثاني 
تؤثر العوامل النوعية ذات الصلة بعميل المراجعة علي تنقيح 
مراقب الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة 

 نية في مصر.الممارسة المه

 تم قبوله تم قبوله

الفرض الفرعي 
 H2aاألول 

تؤثر األهمية االقتصادية لعميل المراجعة وأتعاب مراقب 
الحسابات علي تنقيح حكمه الكمي علي األهمية النسبية  في 

 بيئة الممارسة المهنية في مصر.

 تم قبوله  تم قبوله

الفرض الفرعي 
 H2bالثاني 

علي تنقيح مراقب الحسابات  راجعةحجم شركة عميل الميؤثر 
لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية 

 في مصر.

 تم قبوله تم قبوله
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 .ومجاالت البحث المقترحة نتائج البحث والتوصيات -6/7
لنتتتتائج البحتتتث، والتوصتتتيات، ومجتتتاالت البحتتتث  اً البحتتتث عرضتتت الجتتتزء متتتن هتتتذا يتنتتتاول

 لي النحو التالي:وذلك عالمقترحة، 
 نتائج البحث : -6/7/1

ثر العوامل النوعية علي تنقيح مراقب الحسابات ألحكامه تناول البحث دراسة واختبار أ
بلورة أهم ويمكن  ،في بيئة الممارسة المهنية في مصرالكمية علي األهمية النسبية 
 علي النحو التالي: والتجريبينتائج البحث، بشقيه النظري 

 تصورات، تتعلق بهمية النسبيةإلي أن األخلص البحث  ق بالشق النظريفيما يتعل 
في والقيود  ،للتحديات تستجيبالتي المستخدمين، و حتياجات ال مراقبو الحسابات

الظروف المحيطة والتي تتضمن بالضرورة  عمل مراقبي الحسابات، واعتبارات بيئة
 كمية ونوعية. اعتبارات

  ل الكمية ُتعد من أهم المحددات لتقييم مدي إلي أن العوامكما خلص البحث
مثل ، ولكن تُ األهمية النسبية، وهو أمر أكثر إجماعًا وتوافقًا بين مراقبي الحسابات

مجرد بداية أولية تُنقح بمجموعة من العوامل أو المحددات النوعية لتحديد مدي 
 أكثر دقة لألهمية النسبية.

  عية التي يمكن أن تؤثر علي التقييم لي أن المحددات النو إوأيضًا خلص البحث
األولي لحد األهمية النسبية، تتمثل في؛ محددات خاصة بمراقب الحسابات، 

تشكل و     ومحددات خاصة بمنشأة المراجعة، ومحددات خاصة بشركة العميل.
 اهتمامًا كبيرًا في مجال الحكم المهني للمراجعة عند تحديد األهمية النسبية. 

  حيان علي قرارات مراقبو الحسابات تعتمد في كثير من األ أنلي إكما خلص البحث
تنقيح بأن مراقبي الحسابات يقومون و  ،سماتهم الشخصية وخصائصهم الفردية

الرؤية  أحكامهم األولية الكمية بشأن األهمية النسبية وفقًا لخبرتهم التي تمكنهم من
وتنقيح ، في أحكامهم دمج المعلومات النوعية من واإلدراك، األمر الذي يمكنه
 .  أحكامه وفقًا للظروف المحيطة

  مراقبي الحسابات الذين ينتمون لمنشآت مراجعة كبيرة  أنإلي البحث كما خلص
يختلفون عن غيرهم مما ينتمون لمنشآت صغيرة الحجم في تحديدهم لمستويات 

 األهمية النسبية.
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  نها حول تأثير األهمية الي أن الدراسات اختلفت فيما بي إلي أنكما خلص البحث
االقتصادية لعميل المراجعة واألتعاب التي تدفعها شركته  لمراقب الحسابات علي 

 أحكامه بشأن األهمية النسبية.
 قبول الفروض الفرعية للبحث ليإ التجريبي في شقه وقد خلص البحث((H1a ،

((H1bشأة ، والمتعلقة بوجود تأثير لكل من خبرة مراقبي الحسابات، وحجم من
المراجعة التي ينتمي اليها علي أحكام مراقبي الحسابات الكمية عن األهمية 

  النسبية. وهو ما يتفق مع ما توصل إليه البحث في شقه النظري.

 إلي قبول الفرض ) وأيضًا خلص البحث في شقه التجريبي(H1  القائل بوجود
لي تنقيح مراقب تأثير للعوامل النوعية ذات الصلة بمراقب الحسابات ومنشأته ع

الحسابات لحكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر. 
وهو ما يؤكد صحة ما توصل اليه الباحث من نتائج الخاصة بكل من 

 ويتفق مع ما توصل إليه البحث في شقه النظري.H1b). ،) (H1a)الفرض
  الفرعية كما خلص البحث في شقه التجريبي الي قبول الفروض((H2a،           

للعميل، وحجم شركته ،  ةالقائلة بوجود تأثير لكل من األهمية االقتصادي H2b)) و
 علي تنقيح حكمه الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر. 

 قبول الفرض ) كما خلص البحث في شقه التجريبي الي(H2  القائل بوجود تأثير
عية ذات الصلة بعميل المراجعة علي تنقيح مراقب الحسابات لحكمه للعوامل النو 

الكمي علي األهمية النسبية في بيئة الممارسة المهنية في مصر. وهو ما يؤكد 
               (H2a)صحة ما توصل اليه الباحث من نتائج الخاصة بكل من الفرض

( ،(H2b. .ويتفق مع ما توصل إليه البحث في شقه النظري 
 

  توصيات البحث: -6/7/2
، وفتتي ضتتوء حتتدوده، بشتتقيه النظتتري والعملتتي نتتتائجمتتن البحتتث  وفقتتًا لمتتا انتهتتي إليتته   

 يوصي الباحث بما يلي:
 رشادات بشأن  لمراقبي الحسابات المستمر تقديم الدعم ضرورة في شكل معايير وا 

 . األهمية النسبية في المراجعة
 عمل ندوات وورش عمل بشكل مستمر بشأن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية ب

 ضبط األحكام المهنية لمراقبي الحسابات وأهميتها في االرتقاء بجودة المراجعة.
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  يوصي الباحث بأن تفصح مكاتب المراجعة ضمن تقارير الشفافية المهنية عن
 تبنيها لمدخل المحددات الكمية والنوعية عند اصدار األحكام علي األهمية النسبية.

 تعديل الفقرات الخاصة باألهمية النسبية في معايير المراجعة المصرية بما  يجب
 يواكب التعديالت الحديثة علي معايير المراجعة الدولية المناظرة.

  يجب أن تركز مقررات المراجعة في مرحلة الدراسات العليا وكذا مؤتمرات أقسام
حكام المهنية في المحاسبة المتخصصة بالجامعات المصرية علي قضية جودة األ

المراجعة في سياق سبل االرتقاء بجودة المراجعة سواء بواسطة مكاتب المراجعة أو 
 الجهاز المركزي للمحاسبات.

 
 مجاالت البحث المقترحة: -6/7/3
 المستقبلية، علي النحو التالي:  وثيقترح الباحث عددًا من مجاالت البح   
 ي قرارات منح االئتمان.أثر اإلفصاح عن مدي األهمية النسبية عل 
  مراقبي الحسابات بشأن  أحكامأثر اختالف خصائص هيكل ملكية الشركات علي

 األهمية النسبية.
  مراقبي الحسابات بشأن األهمية النسبية. أحكامأثر كفاءة اإلدارة علي 
  بشأن  بالجهاز المركزي للمحاسبات مراقبي الحسابات ألحكامنحو تقييم منطقي

 شركات القطاع العام. عند مراجعته حساباتية األهمية النسب
 مراقبي الحسابات بشأن األهمية  أحكامالمراجعة علي جنة أثر اختالف خصائص ل

 النسبية.
 مراقبي  أحكامالشركة علي  إليه تنتميالذي  أو الصناعة القطاعنوع  اختالف أثر

 الحسابات بشأن األهمية النسبية.
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  مالحق البحث
 الدراسة التجريبية: (1ملحق رقم )

 دمنهور جامعة
 التجارة كلية
 محاسبةال قسم
 
 

 ........................./ الفاضل األستاذ السيد
 وبعد،،،،،،،،،، طيبة تحية                               

 
في  مجال حكم مراقب الحسابات بشأن األهمية النسبية في بحث بإعداد الباحث يقوم

 أهم أحد المرفقة توتمثل الحاال سياق مراجعته للقوائم المالية التاريخية السنوية الكاملة.
 التجريبية. الدراسة إلجراء البحث أدوات

 
التالية              الحاالت بقراءة التكرم معه ليرجو تعاونكم حسن علي مسبقاً  يشكركم والباحث إذ

 الكاملة، بالسرية إجاباتكم تحظي وسوف ،لها المرافقة االسئلة كافة واإلجابة علي ،
 . العلمي البحث اضفقط ألغر  تستخدم سوف أنها كما

                                                   
 االحترام،،،،،،،،،، فائق بقبول سيادتكم وتفضلوا                                      

 
 

 الباحث/ د. إبراهيم أحمد شرف
 والمراجعة المحاسبة مدرس

  دمنهور جامعة -التجارة  كلية
Ibrahim_shraf2000@yahoo.com 
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 الشخصية: البيانات :أوال
 ..االسم: ................................. ) اختياري 
 ........................... :اسم المكتب 
  المؤهالت العلمية والشهادات المهنية بعد الترخيص بمراجعة حسابات الشركات

 المساهمة
دبلوم دراسات عليا في :.................. ، وفي  -

................... 
 ماجستير مهني في: ............................ -
 ماجستير أكاديمي في: ......................... -
 دكتوراه مهنية في: ............................ -
 دكتوراه أكاديمية في: ......................... -

 :الشهادات المهنية التي حصلتم عليها 
 CPA - أ

 CMA - ب
 CFA - ت
 CIA - ث
 أخري - ج
 :عدد سنوات الخبرة في العمل 

 سنوات )     .. 5أقل من   -
 سنوات )     .. 01سنوات الي أقل من  5من  -
 سنة )     .. 05سنوات الي أقل من  01من  -
 سنة فاكثر )     .. 05من  -

 
 ثانيا: المصطلحات الفنية ذات الصلة بموضوع البحث:

المعلومات المحاسبية، في ضوء الظروف  حد)مقدار.التحريف فياألهمية النسبية:  -1
يعتمد  متخذ القرار الذيحكم  يتغير أو يتأثر يجعل من المحتمل أنوالذي ، المحيطة  

  المحاسبية. المعلوماتتلك على 
مراقب  ويعني نظر :No.47 SASاألهمية النسبية وفقا للمعيار لحدلحكم األولي ا -4

، ألغراض المالية ككل القوائم ي مستويالنسبية عل األهمية .مقدارلحد) الحسابات
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 كمياً وال يشترط أن يكون هذا الحكم . المراجعةومدى إجراءات  طبيعة وتوقيتتخطيط 
 فقط .

 النسبية هميةاأل حد حسابب يقوم مراقب الحساباتحد األهمية النسبية الكمي:  -3
 . دخلأو صافي ال إجمالي األصول أو إجمالي اإليرادات نسبة مئوية منبناًء 
يعتمد مراقب الحسابات علي النسبية الكمي: األهمية  التقييم األولي لحد -4

 المحددات أو العوامل النوعية ألغراض التقييم األولي لحد األهمية النسبية الكمي.
 حد يتم تعديل األهمية النسبية الكمي: إعادة النظر)تنقيح( التقييم األولي لحد-5

، بعد تقييم نتائج اختبار وفقًا لقائمة الدخل ي المحددالنسبية األولي الكماألهمية 
 العوامل النوعية األخرى. ضوء مراعاة واألخذ في االعتبار فيو  المراجعة

يتم إعادة النظر في حد األهمية احتمالية تعديل الحكم علي األهمية النسبية:  -6
ذات )ل النوعية العوامالنسبية المعدل مرة أخري في ضوء نتائج اختبارات المراجعة و 

 .الصلة بمراقب الحسابات، ومنشأته و/أو الخاصة بمنشأة عميل المراجعة.
 

 ثالثا الحاالت التجريبية
 (1الحالة التجريبية )

في مصر. عمليات صب المعادن شركة مساهمة مصرية رائدة في  "السالم"شركة 
ئم المالية وفقا ومقيدة بالبورصة. تقوم بإعداد القوا 0920لسنة  059خاضعة للقانون 

دأت الشركة . وقد بوتعديالتها 4112لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة لسنة 
عاًما وتقوم بتصنيع عدد من عمليات صب المعادن  51عملياتها منذ أكثر من 

 ةمكونات الضاغطالالمضخات والصمامات و مثل منتجات متنوعة. ، ولها المختلفة
نها تصنع كل من الحديد واأللومنيوم لصناعة إكما المستخدمة في صناعة الطاقة. 

مجموعة متنوعة من المنتجات المستخدمة في معالجة  كما تصنعالسيارات والشاحنات. 
بدأت  داخل البلد، كما تبيع الشركة معظم منتجاتهاو مرافق المياه والصرف الصحي. 

 استكشاف الفرص في الخارج. 
 2116 /12/ 31المنتهية في  للسنوات التي تم مراجعتهاوالمركز المالي، الدخل  قائمتيفيما يلي 

 31للسنة المنتهية في  التي لم يتم مراجعتها والقوائم المالية 12/2117/ 31و،                
/12/ 2118. 
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في نهاية  السالم""المركز المالي المقارنة لمنشأة  قوائم
 آلالف.:) األرقام با00/04/4102، 00/04/4102،00/04/4100أعوام

 00/04/4102 00/04/4100 00/04/4102 بيان
    األصول

    األصول المتداولة

 النقدية
 العمالء
 المخزون

 األصول المتداولة األخرى
 صول المتداولةاألمجموع 

220111 092111 0102111 
9121111 00020111 00204111 
2912111 0529111 0201111 
0022111 0221111 0049111 
8613111 21414111 22515111 

    األصول طويلة األجل وغير الملموسة
صافي االصول الثابتة   
االصول غير الملموسة   

02551111 00002111 02922111  
0410111 4904111 4200111 

 42191111 41642111 38371111 إجمالي األصول  

    االلتزامات وحقوق الملكية

االلتزامات قصيرة االجل      
 الدائنين

 أوراق الدفع

 التزامات أخري
 الجزء المتداول من الديون طويلة األجل

1496111 1248111 1141111 
2149111 2501111 5212111 

4014111 4422111 4524111 
045111 045111 045111 

 01450111 01200111 2554111 قصيرة األجل تإجمالي االلتزاما
 01020111 01512111 00240111 طويلة االجل تااللتزاما

    حقوق الملكية
 511111 511111 511111 األسهم العادية المصدرة والمباعة

 0511111 0511111 0511111 رأس المال االضافي
 00252111 05910111 02025111 األرباح المحتجزة

 40252111 09910111 02025111 إجمالي حقوق الملكية
 42191111 41642111 38371111 وق الملكيةوحق تاجمالي االلتزاما

 
) 2117،2118، 2116 عامعن السنوات المنتهية في  الدخل المقارنة لشركة "السالم" قوائم

 االرقام باآلالف(:
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 31/12/2118 31/12/2117 31/12/2116  بيان

  57692111 55476111 53296111 صافي المبيعات

المبيعاتتكلفة   (43621111) (45824111) (47862111) 

الربح مجمل  9675111 9652111 9631111 

 (4914111) (4659111) (4756111) المصروفات البيعية واالدارية

 4926111 4993111 4919111 التشغيليالدخل 

 31111 21111 24111 إيراد الفوائد

 (188111) (1271111) (1366111) مصروف فوائد

 (851111) (879111) (772111) خريأمصروفات 

 2918111 2863111 2815111 الدخل قبل الضريبة

  (1167111) (1145111) (1122111) ضريبة الدخل

 1751111 1718111 1683111  صافي الدخل

 
 :شركة العميللمعلومات التالية بشأن وكانت ا

بسبب طبيعة صناعة العميل وما يتعرض له من انكماش، وتركز العمالء في عدد 
والتغييرات التي حدثت في قيادات االدارة العليا، ومواجهة الشركة لبعض  محدود ومهم،

المشاكل مع بعض العمالء ذو األهمية، ولضعف الرقابة الداخلية بصفة عامة. 
وبافتراض أنك انتهيت في ضوء ذلك إلي تقييم كل من خطر أعمال الشركة، وخطر 

 كتشاف منخفضًا.الرقابة مرتفعًا، ولذلك سوف تخطط مستوي خطر عدم اال
 

 في ضوء قراءتك لهذه الحالة من فضلك أجب عن األسئلة التالية:
تكليف لك بمراجعة حسابات  الذي طبقته في آخر النسبيةمستوى األهمية  وما ه -1

  بعض الشركات التي تعمل في نفس صناعة الشركة )........... %(.
،  2118ديسمبر  31في  المراجعةالمالية غير  القوائمفحص أفترض أنك بعد  -4

% من صافي الدخل ويساوي 5في هذا العام سيكون  األهمية النسبيةأن  رأيت
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علي هذه النسبة كما  توافقهل  . وفقًا لتقييمك، وحكمك المهني،87551111
هي).............(؟.  أم تزيد لتصبح )...........( ؟. أم تقل لتصبح ) .......... ( 

 ؟ .
 

 (2) الحالة التجريبية
 ( افترض أن:1باإلضافة لنفس معلومات الحالة التجريبية )

 المراجعة أهمية اقتصادية كبيرة لمكتب المراجعة، وتعتبر أتعاب "السالم" ُتمثل شركة -
 . مكتبك من خدمة المراجعةإجمالي إيرادات  جدًا كنسبة من مهمة دفعهاتالتي 

األولي"  االهمية النسبية"حد  يحتنقوفقًا لتقييمك و حكمك المهني، هل تميل إلى -1
)...........( أم تزيد لتصبح )...........(؟.؟   كما في الحالة االوليالخاص بك 

 ؟. )...........( أم تقل لتصبح؟.
ما مدي األهمية االقتصادية للعميل واألتعاب بالنسبة لك عند قيامك بتنقيح أو  -2

 :اختيار واحد  تحديديرجى  ،إعادة النظر في حد األهمية النسبية الكمي 
 
 العامل

 غير مهم
 
(1) 

مهم الي 
 حد ما

(2) 

 محايد
 
(3) 

 مهم
 
(4) 

 مهم جدا
 
(5) 

األهميـــة االقتصـــادية لعميـــل  هـــل تمثـــل-
المراجعــة واألتعــاب التــي تــدفعها الشــركة 
ـــيح حكمـــك  ـــد إعـــادة تنق ـــل مهـــم عن عام

 .حد األهمية  النسبية؟لالكمي 

     

 
 (3الحالة التجريبية )

 ( افترض أن:1باإلضافة لنفس معلومات الحالة التجريبية )
عمال المصرية، مقارنة من الشركات كبيرة الحجم في بيئة األ ُتعد شركة "السالم" -

يرادات  ،إجمالي األصول ،بالشركات المنافسة في الصناعة، واستنادًا إلي معياري وا 
 النشاط. 

"حد االهمية النسبية األولي"  تنقيحى وفقًا لتقييمك و حكمك المهني، هل تميل إل-1
أم )...........( ؟.أم تزيد لتصبح ؟ )...........(؟.الخاص بك كما في الحالة االولي

 ؟. )...........(         تقل لتصبح
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، عند قيامك بتنقيح أو اعادة النظر بالنسبة لك ما مدي أهمية حجم شركة العميل -2
 رجى تحديد اختيار واحد :في حد األهمية النسبية الكمي، ي

 
 العامل

 غير مهم
 
(1) 

مهم الي 
 حد ما

(2) 

 محايد
 
(3) 

 مهم
 
(4) 

 مهم جدا
 
(5) 

ـــل يهـــل -  كبرررر حجرررم شرررركة العميررر .مث
تنقــيح  النظــر أو عامــل مهــم عنــد إعــادة

 .األهمية  النسبية؟ عليحكمك الكمي 

     

 
 (4الحالة التجريبية )

 (:1ية)وفقًا لنفس معلومات الحالة التجريب
ما مدي أهمية كل عامل مما يلي، بالنسبة لك عند قيامك بتنقيح أو إعادة النظر  -1

 :اختيار واحد  تحديد، يرجى في حد األهمية النسبية الكمي
 
 العامل

 غير مهم
 
(1) 

مهم الي 
 حد ما

(2) 

 محايد
 
(3) 

 مهم
 
(4) 

 مهم جدا
 
(5) 

الخبرة المهنية لمراقب  ُتعدهل -1
 همهم عند إعادة تنقيحعامل الحسابات 

 .حد األهمية  النسبية؟لالكمي  هحكم

     

انتماءك كمراقب الحسابات  ُيمثلهل -2
لواحدة من منشآت المراجعة الكبرى  

Big4  عامل مهم عند إعادة تنقيح
 .حد األهمية  النسبية؟لالكمي  كحكم

     

 
 


