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 ممخص البحث 
أثر درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية تمػي تخطػيط استهدؼ هذا البحث دراسة وتحميؿ واختبار 

. ولتحديػػؽ هػػدؼ البحػػث تػػـ إجػػرات دراسػػة تجريبيػػة الحسػػاباتإجػػراتات السراجقػػة وتدريػػر سرا ػػب 
سرا ب حسابات سف سكاتب السحاسػبة يػي س.ػر. و ػد خمػص الباحػث إلػي  52تمي تينة  سف

لدرجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية تمػي تخطػيط إجػراتات يوجد تأثير سقنػوي  تدة نتائج أهسها؛
يستػد  تخطػيط إجػراتات السراجقػةتمػي  ، و د أوضح التحميػؿ اضضػايي أف هػذا التػأثيرالسراجقة

، توسػػػي، حجػػػـ القينػػػة، اسػػػناد التحدػػػؽ سػػػف التدػػػديرات ليشػػػسؿ كػػػً  سػػػف؛  تديػػػيـ الخطػػػر السػػػت ـز
وسػػد يتػػرة التحدػػؽ سػػف التدػػديرات السحاسػػبية، وأنػػ  يوجػػد تػػأثير ، السحاسػػبية لدػػداسي السسػػاتديف

بات، سػػػوات سػػػف ناحيػػػة تدريػػػر سرا ػػػب الحسػػػالدرجػػػة تقدػػػد التدػػػديرات السحاسػػػبية تمػػػي سقنػػػوي 
أنػػ  ي يوجػػد تػػأثير سقنػػوي التػػأخير يػػي إ.ػػدار التدريػػر أو نػػوع الػػرأي الػػذي يتضػػسن  التدريػػر، و 

يػي سػجؿ سرا بػي وسستوي تػأهيمهـ القمسػي والسهنػي السسػتسر و يػدهـ   سرا بي الحساباتلخبرة 
تدػديرات السحاسػبية درجػة تقدػد الالحسابات لدي الهيئة القاسة لمر ابة الساليػة تمػي الق  ػة بػيف 

 .  وتخطيط إجراتات السراجقة وتدرير سرا ب الحسابات
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The effect of the degree of complexity of accounting estimates 

on the planning of audit procedures and the auditor's report  

an experimental study 

 

Abstract 

 

                                                                                               

This research aimed to study, analyze and test the effect of the degree of 

complexity of accounting estimates on the planning of audit procedures 

and the report of the auditor. To achieve the objective of the research, an 

experimental study was conducted on a sample of 52 auditors from 

accounting offices in Egypt. The researcher has reached several results, 

the most important of which are; there is a significant effect of the co-

mplexity of accounting estimates on the planning of the audit proc-

edures, Further analysis shows that this effect on the audit procedures 

planning extends to; inherent risk assessment, the expansion of the sam-

ple size, Assigning verification of accounting estimates to old assistants 

and extending the period of verification of accounting estimates.The 

researcher also concluded that there was a significant effect of the degree 

of complexity of accounting estimates on the auditor's report, whether in 

terms of delay in issuing the report or the type of opinion contained in 

the report. finally The researcher also concluded that there is no sign-

ificant effect of the auditors' experience and their continuous scientific 

and professional qualification and their registration in the auditors' 

register with the Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) on 

the relationship between the degree of complexity of the accounting 

estimates and the planning of the audit procedures and the auditor's 

report. 
 

Keywords: Accounting estimates, Audit procedures planning, Audit 
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   مقدمة البحث  -1
شػػهدت سهنػػػة السحاسػػػبة والسراجقػػػة القديػػػد سػػػف التييػػػرات الستقا بػػػة يػػػي تسميػػػات  يػػػاس بقػػػض 
البنػػػػود السحاسػػػػبية السختم ػػػػة. وتمػػػػي الػػػػرإـ سػػػػف أف سقظسهػػػػا أدي إلػػػػي سزيػػػػد سػػػػف الس.ػػػػدا ية 
والشػػ ايية يػػي التدػػارير الساليػػة ، إي أف بقضػػها كػػاف سحػػؿ كثيػػر سػػف الجػػدؿ .وتقػػد التدػػديرات 

أحػػػد أكثػػػر تمػػػؾ الدضػػػايا سحػػػؿ الجػػػدؿ والخػػػ ؼ  Accounting Estimatesالسحاسػػػبية 
(Martin et al., 2006) التدػديرات السحاسػبية ، حيث تحتوي الدػوائـ الساليػة تمػي القديػد سػف

السقدػػػػدة وب.ػػػػ ة خا.ػػػػة تدػػػػديرات الديسػػػػة القادلػػػػة والتػػػػي تكػػػػوف اضدارة سسػػػػئولة تػػػػف وضػػػػ، 
 .(Ayres et al., 2014)اضيتراضات الس ئسة الخا.ة بها 

ويقػػػد إتػػػداد التدػػػديرات السحاسػػػبية تسميػػػة سقدػػػدة جػػػدا ، وتقنػػػي ضػػػسنًا الح.ػػػوؿ تمػػػي كايػػػة 
السقموسػػات ذات ال.ػػمة بالسوضػػوع، يهػػـ التدػػديرات السحاسػػبية السختم ػػة والبػػدائؿ الناتجػػة تػػف 
 السقػايير السحاسػبية والدػوانيف الوطنيػة، واضتتػراؼ بالنتػػائج السترتبػة تمػي هػذ  البػدائؿ، وتحديػػد

.كسػػػػا يقػػػػد اسػػػػتخداـ  (Chea, 2011)الحاجػػػػة إلػػػػي الحكػػػػـ يػػػػي إتػػػػادة التديػػػػيـ يػػػػي السسػػػػتدبؿ 
التدػديرات السقدولػػ  جػػزًت أساسػػيا يػي اتػػداد الدػػوائـ الساليػػ  وي يػؤدي الػػي السسػػاس بس.ػػدا يتها. 
و د يحتاج التددير الي سراجقت  إذا حدثت تييرات يي الظػروؼ التػي بنػاًت تميهػا تػـ تسػؿ تمػؾ 

 ات أو نتيجة لمسقموسات الجديد  أو سزيد سف الخبرات.التددير 
ويقتبػػػر تػػػػدـ التأكػػػد أكثػػػػر الخ.ػػػػائص الس زسػػػة لمتدػػػػديرات السحاسػػػػبية، ا سػػػر الػػػػذي يسػػػػتمـز 
 ضػػرورة تبنػػي درجػػة سػػف الحػػذر تنػػد إ.ػػدار ا حكػػاـ، سػػوات ال زسػػة ضتػػداد تمػػؾ التدػػديرات أو

ؿ وايلتزاسػػػات أو تمػػػي ا ربػػػاح، نتيجػػػة سراجقتهػػػا، بحيػػػث ي تػػػؤثر تمػػػي الدػػػيـ القادلػػػة ل .ػػػو 
 (.2009لتددير السخ..ات بشكؿ سيالي يي  أو دوف الحد السدبوؿ ) اريت، 

وتتطمب سقايير السراجقة سف سرا ػب الحسػابات الح.ػوؿ تمػي وتديػيـ ا دلػة السؤيػدة لسقدوليػة 
ي إلػي تحري ػات هذ  التدديرات، نظرًا  ف التييرات البسيطة يي اضيتراضات سف شػأنها أف تػؤد

 تسثػػػؿ سراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبيةو  .(Grenier et al., 2012)جوهريػػػة يػػػي التدػػػديرات 
لسرا ػب الحسػابات بسػبب ظػروؼ  القادلػة، تحػديا كبيػرا وب. ة خا.ة تدديرات الديسػة، السقددة

تدـ التأكد السحيطة بهػا، وتدمػب ا سػواؽ، وسخػاطر اض ت.ػاد، والبقػد الشخ.ػي السػت ـز يػي 
تدػػػدير ا حػػػداث ونتائجهػػػا يػػػي السسػػػتدبؿ، وكػػػذلؾ بسػػػبب تأثيرهػػػا تمػػػي جػػػودة التدػػػارير الساليػػػة. 
وتتػػيح حالػػة تػػػدـ التأكػػد الس.ػػاحبة لتمػػػؾ التدػػديرات، أو تػػدـ ك ايػػػة ا دلػػة أو تػػدـ س تستهػػػا 
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 Griffith et al., 2012; Griffith, 2014; Ghosh)سجػاًي واسػقًا لمتحيػز سػف  بػؿ اضدارة 
et al., 2016; Griffith, 2018)  . 

ويجب تمي سرا بي الحسابات تدييـ سدي سقدولية التدديرات السحاسبية، نظػرًا لعتتسػاد الستزايػد 
تميهػػػا يػػػي الدػػػوائـ الساليػػػة، وسػػػف ثػػػـ يػػػ ف هػػػذ  التدػػػديرات تسثػػػؿ تحػػػديات إضػػػايية لهػػػـ، نتيجػػػة 
لمسخاوؼ التي أثارها القديد سف السنظسيف وسستخدسي الدػوائـ الساليػة بشػأف جػودة سراجقػة تمػؾ 

( أف التدػديرات السحاسػبية 2009تمػي،)، Backof et al., 2018))تدػديرات.ويري الػبقض ال
إالبػًا سػا تتطمػب تنبػؤات شخ.ػية سػف اضدارة حػوؿ  السقددة التي تنطوي تمي ايتراضػات تػدة،

السسػػتدبؿ، لػػذلؾ يػػ ف تديػػيـ سػػدي سقدوليػػة التدػػديرات السحاسػػبية السقدػػدة يقػػد أسػػرًا أكثػػر .ػػقوبة 
دديرات ا  ؿ تقديدًا،  ف تمؾ ا حداث والظروؼ السستدبمية ي يسكف التنبػؤ بهػا سف سراجقة الت

 تمي وج  اليديف.
ويسكػػػف الدػػػوؿ أف إلسػػػاـ سرا ػػػب الحسػػػابات بطبيقػػػة نشػػػاط القسيػػػؿ وتخطػػػيط وتن يػػػذ إجػػػراتات 
 السراجقة، وسف ثـ ا ثػر تمػي تدريػر ، يتػأثر بوجػود التدػديرات السحاسػبية كسػًا ونوتػًا سػف جهػة،
ودرجػػة تقدػػدها سػػف جهػػة أخػػري، كػػؿ ذلػػؾ يػػي سػػياؽ سراجقػػة الدػػوائـ الساليػػة السػػنوية التاريخيػػة 

Barlev and Haddad 2004; Joe et al 2015)الكاسمػة   ; Van Landuyt,2017) 
 ; Cannon et al., 2014; Emett et al.,2015)ولدػد تو.ػمت القديػد سػف الدراسػات

Backof et al ,2016;  Van Landuyt,2017)  إلي أف التدديرات السحاسبية ودرجػة التقدػد
 إذا كػػػػافولػػػػذلؾ ييهػػػػا تػػػػؤثر تمػػػػي تخطػػػػيط إجػػػػراتات السراجقػػػػة و تدريػػػػر سرا ػػػػب الحسػػػػابات. 

(IAASB)  وسجمس الر ابة تمي أتساؿ سرا بي حسابات الشركات السديدة بالبور.ػة ا سريكيػة
(PCAOB) اسػػبية ، يهػػؿ سػػيكوف لسسػػتوي تقدػػد يؤكػػداف تمػػي أهسيػػة سراجقػػة التدػػديرات السح

تمػػؾ التدػػديرات تػػأثير تمػػي تخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة و تدريػػر سرا ػػب الحسػػابات يػػي س.ػػر  
 هذا سا يستهدؼ البحث الحالي اضجاب  تمي  نظريًا وتجريبيًا.

 

 مشكمة البحث   -2
يتـ استخداـ التدديرات السحاسبية تمي نطاؽ واس، تند إتػداد الدػوائـ الساليػة، وتمػي الػرإـ سػف 
أف هػػذ  التدػػديرات تقتسػػد بدرجػػة كبيػػرة تمػػي الحكػػـ الشخ.ػػي لػػعدارة، إي أنهػػا تػػوير سقموسػػات 

 .(Runesso,2015)هاسة لمسستخدسيف وتؤدي إلي زيادة ش ايية وس.دا ية الدوائـ السالية 
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سػػػؿ التدػػػديرات السحاسػػػبية تكػػػوف اضدار  هػػػي السسػػػؤل  تػػػف تسػػػؿ هػػػذ  التدػػػديرات التػػػي وتنػػػد ت
تتضػػسنها الدػػوائـ الساليػػ ، وإالبػػا سػػا يػػتـ تسػػؿ هػػذ  التدػػديرات يػػي ظػػؿ ظػػروؼ سػػف تػػدـ التأكػػد 
لنتػػائج ا حػػداث التػػي و قػػت، أو التػػي يتو ػػ، حػػدوثها، وسػػف ثػػـ يتو ػػ، وجػػود سخػػاطر تحري ػػات 

 ,.Griffith, 2014; Ghosh et al)رات السحاسػػبي  بشػػكؿ كبيػػر جوهريػػ  ستقمدػػ  بالتدػػدي

2016; Griffith, 2018; Backof et al., 2018) ولمتأكد سػف سػدي .ػح  هػذ  التدػديرات .
تمي سرا ب الحسابات أدات سجسوتػ  سػف ايجػراتات تنػد تسميػ  سراجقػ  التدػديرات السحاسػبي  

 (.IAASBال.ادر تف )( IAS 540حسب سقيار السراجقة الدولي ر ـ )
وتقتبػػر هػػذ  التدػػديرات السحاسػػبية س.ػػدرًا  وجػػ  الد.ػػور يػػي تسميػػة السراجقػػة، حيػػث يواجػػ  
سرا ػػب الحسػػابات تحػػديات كبيػػرة تنػػد سراجقتػػ  لهػػذ  التدػػديرات سػػف أهسهػػا ؛ .ػػقوبة الح.ػػوؿ 

رجػة تمي أدلة داتسة يسكف اضتتساد تميها، .قوبة تدييـ سدي سقدوليػة اضيتراضػات، وجػود د
سرت قػة سػف الحكػـ الشخ.ػي سػف  بػؿ سقػد تمػػؾ التدػديرات، تػ وة تمػي ذلػؾ  ػد ي يكػوف لػػدي 

 Cannon & Bedard, 2016; Glover)اضدارة السقرية الكايية ييسا يتقمؽ بقسمية التديػيـ 
 et al., 2015) ،2009   ، تمي 

  
سػػا السد.ػػود ىتتمثللم مشللكمة البحللث اللي ايجابللة عمللي التسللاريت التاليللة  ؛ريللا  ىتجريبيللا    
سػػف سنظػػور بالتدػػديرات السحاسػػبية  وسػػا هػػي أهػػـ تمػػؾ التدػػديرات التػػي تتضػػسنها الدػػوائـ الساليػػة 

سػػا هػػي أهػػـ ستطمبػػات سراجقػػة التدػػديرات السحاسػػبية يػػي ضػػوت اض.ػػدارات   السحاسػػبة الساليػػة
هػػػػؿ تػػػػؤثر درجػػػػة تقدػػػػد التدػػػػديرات السحاسػػػػبية تمػػػػي تخطػػػػيط  الدراسػػػػات ا كاديسيػػػػة السهنيػػػػة و 

اجػراتات السراجقػة  وهػؿ يوجػد دليػػؿ تجريبػي تمػي هػذا التػأثير يػػي بيئػة السسارسػة السهنيػة يػػي 
س.ػػر  وهػػؿ يختمػػؼ تػػأثير درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية تمػػي تخطػػيط اجػػراتات السراجقػػة 

سرا ػب الحسػابات و يػد  يػي سػجؿ سرا بػي الحسػابات لػدي هيئػة باخت ؼ سستوي تأهيؿ وخبرة 
هؿ تؤثر درجة تقدد التدديرات السحاسبية تمػي تدريػر سرا ػب الحسػابات  وهػؿ  الر ابة السالية  

يختمؼ تػأثير درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية تمػي تدريػر سرا ػب الحسػابات بػاخت ؼ سسػتوي 
 هذا السجؿ تأهيؿ وخبرة سرا ب الحسابات و يد  يي 
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 هدف البحث-3
درجػػػة تقدػػػد التدػػػديرات السحاسػػػبية تمػػػي  أثػػػريهػػػدؼ هػػػذا البحػػػث إلػػػي دراسػػػة وتحميػػػؿ واختبػػػار 

، وذلػػؾ بػػالتطبيؽ تمػػي تينػػة سػػف سرا بػػي وتدريػػر سرا ػػب الحسػػابات تخطػػيط اجػػراتات السراجقػػة
 الحسابات بسكاتب السحاسبة بس.ر.

 
 

 أهمية البحث ىدىااعه  -4
 أثػػرسػػف ت.ػػدي  لسوضػػوع تمػػي  ػػدر كبيػػر سػػف ا هسيػػة وهػػو  العمميللةالبحللث تنبػػ، أهسيػػة هػػذا 

، وتدريػػر سرا ػػب الحسػػابات درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية تمػػي تخطػػيط اجػػراتات السراجقػػة
والتػػي سػػيكوف لػػ  القديػػد سػػف ا ثػػار، سػػوات تمػػي سرا ػػب الحسػػابات ن سػػ  أو إدارة الشػػركة أو 
ستخذي الدرارات السست يديف سف الدوائـ السالية وتدرير سرا ب الحسابات تميهػا، وب.ػ ة خا.ػة 
السستثسريف والسدرضيف. وهو سوضوع سا زاؿ سحؿ جدؿ سػف  بػؿ القديػد سػف الدراسػات. ورإػـ 

وث التػػػي تناولػػػت سوضػػػوع التدػػػديرات السحاسػػػبية إي أف البحػػػوث التػػػي تػػػربط ربطػػػًا كثػػػرة البحػػػ
وتدريػػػر سرا ػػػب  درجػػػة تقدػػػد التدػػػديرات السحاسػػػبية و تخطػػػيط اجػػػراتات السراجقػػػةسباشػػػرًا بػػػيف 
ي تػػزاؿ سحػػدودة و ػػد ت.ػػؿ لحػػد النػػدرة خا.ػػة يػػي البيئػػة الس.ػػرية، تمػػي حػػد تمػػـ  الحسػػابات

أهميتللله أهسيػػػة نظريػػػة أكاديسيػػػة. كسػػػا يسػػػتسد هػػػذا البحػػػث  الباحػػػث، سسػػػا يقطػػػي لهػػػذا البحػػػث
سػػف سحاولػػة الو.ػػوؿ إلػػي دليػػؿ تسمػػي تمػػي تمػػؾ الق  ػػة، سػػف خػػ ؿ التطبيػػؽ تمػػي العمميللة 

وكػذلؾ لكػوف البحػث يسػير يػي  تينة سف سرا بي الحسابات  يػي سكاتػب السحاسػبة يػي س.ػر.
ود الدػػوائـ الساليػػة سػػف جهػػة، اتجػػا  البحػػوث التػػي تركػػز تمػػي سشػػاكؿ سراجقػػة بنػػد سقػػيف سػػف بنػػ

ىرغلن كثلرة دىاال  ودراسة واختبار أثر  تمي تخطيط وتدرير السراجقة تسميػًا، سػف جهػة أخػري. 
إي أف أهسهػػا؛ تسيػػؿ سقظػػـ الدراسػػات ا كاديسيػػة يػػي س.ػػر يسػػتخداـ الدراسػػات  هلل ا البحللث

   حػػث بالتيمػػب تميػػ  السيدانيػػة باسػػتخداـ  ػػوائـ استد.ػػات و ميػػؿ سنهػػا تجريبػػي، وهػػو سػػا  ػػاـ البا
سػػف خػػ ؿ دراسػػة تجريبيػػة تمػػي تينػػة سػػف تينػػة سػػف سرا بػػي الحسػػابات  يػػي سكاتػػب السحاسػػبة 

درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية وتخطػيط اجػػراتات ونػدرة البحػوث التػي تػربط بػيف ، يػي س.ػر
، ب.ػػ ة تاسػػة، ويػػي البيئػػة الس.ػػرية ب.ػػ ة خا.ػػة، وذلػػؾ وتدريػػر سرا ػػب الحسػػابات السراجقػػة

 حدود تمـ الباحث، وسف ثـ تضييؽ يجوة البحث السحاسبي يي هذا السجاؿ يي س.ر. يي
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 حدىد البحث  -5
درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية وكػؿ سػف يدت.ر هذا البحث تمي دراسة واختبار الق  ة بيف 

. ولػذلؾ لػف يػتـ التقػرض لمقواسػؿ ا خػري وتدرير سرا ػب الحسػابات تخطيط اجراتات السراجقة
وتدريػػػػر سرا ػػػػب الحسػػػػابات )سثػػػػؿ؛ سسػػػػتوي خطػػػػر  تخطػػػػيط اجػػػػراتات السراجقػػػػةالسػػػػؤثرة تمػػػػي 

إي بدػػػدر سػػا يمػػػـز تمسيػػػا  السراجقػػة، سسػػػتوي ا هسيػػػة النسػػبية، وجػػػودة هيكػػػؿ الر ابػػة الداخميػػػة(
الق  ػػة يػػي حالػػة  لسقالجػػة سشػػكمة البحػػث، كسػػا يخػػرج تػػف نطػػاؽ البحػػث دراسػػة واختبػػار هػػذ 

الخدسات ا خري )سثؿ ال حص السحدود أو اختبار السقموسات السالية السسػتدبمية(. وأخيػرًا يػ ف 
 ابميػػػػة نتػػػػائج البحػػػػث لمتقسػػػػيـ سشػػػػروطة بضػػػػوابط تحديػػػػد سجتسػػػػ، وتينػػػػة الدراسػػػػة والسنهجيػػػػة 

 السستخدسة يي اختبار الق  ة سحؿ الدراسة.
 

 خطة البحث  -6
البحث، وتحديدا  هداي  يي ضوت حدود ، يسػوؼ تسػتكسؿ خطػة البحػث تمػي لسقالجة سشكمة 
 النحو التالي:

 التدديرات السحاسبية سف سنظور سحاسبي   6-1
   ستطمبػػػػات سراجقػػػػة التدػػػػديرات السحاسػػػػبية يػػػػي ضػػػػوت اض.ػػػػدارات السهنيػػػػة والدراسػػػػات   6-2

 ا كاديسية 
السحاسبية وتخطيط اجػراتات السراجقػة واشػتداؽ تحميؿ الق  ة بيف درجة تقدد التدديرات  6-3

 ال رض ا وؿ ويرتيات .
تحميػػؿ الق  ػػة بػػيف درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية وتدريػػر السراجقػػة واشػػتداؽ ال ػػرض  6-4

 الثاني ويرتيات 
 سنهجية البحث.  6-5
 نتائج البحث وتو.يات  وسجايت البحث السدترحة.         6-6

 

 التقديرات المحاسبية مه م ؛ىر محاسبي  6-1
نتيجػػة لظػػروؼ تػػدـ اليدػػيف التػػي تت.ػػؼ بهػػا أنشػػطة ا تسػػاؿ ي.ػػقب  يػػاس القديػػد سػػف بنػػود 
الدػػوائـ الساليػػة بد ػػة ولكػػف يسكػػف يدػػط تدػػديرها. وتنطػػوي تسميػػة التدػػدير تمػػؾ تمػػي أحكػػاـ تقتسػػد 

يقػػد اسػػتخداـ التدػػديرات تمػػي أحػػدث سقموسػػات ستاحػػة يسكػػف لسقػػد التدػػدير أف يقتسػػد تميهػػا .و 



 …… أثر درجة تعقد التقديرات المحاسبية على تخطيط إجراءات                                 حازم محفوظ محمد نويجي د/

402 
 

السحاسبية السقدولة أسرًا بديهيًا يي إتػداد الدػوائـ الساليػة وي يػؤدي إلػي التدميػؿ سػف س.ػدا يتها. 
و د يحتاج أحد التدديرات السحاسبية إلي تقديؿ إذا حدثت تيييػرات يػي الظػروؼ التػي تػـ تمػي 

اكتسػػاب سزيػػد سػػف الخبػػرات  أو أساسػػها بنػػات ذلػػؾ التدػػدير، أو نتيجػػة لتػػواير سقموسػػات جديػػدة،
 .(IAS NO .8(، 5)سقيار السحاسبة الس.ري ر ـ )

، يقمػػي الػػرإـ سػػف أف السقػػايير السحاسػػبية أى تعريللف، التقللديرات المحاسللبية ىبشلل ه مفمللىن،
أوضػػحت  أنػػواع التدػػديرات السحاسػػبية وستطمبػػات اضتتػػراؼ بهػػا واضي.ػػاح تنهػػا، إي أنهػػا لػػـ 

لمتددير السحاسبي، ولكف ورد تقريؼ التدديرات السحاسبية يػي سقػايير تدـ بوض، تقريؼ سحدد 
ويسكف الدوؿ أف هنػاؾ ات ا ػًا بػيف كػؿ سػف سقػايير السراجقػة  السراجقة وليس سقايير السحاسبة.

الدوليػػػة وا سريكيػػػػة والس.ػػػرية بشػػػػأف تقريػػػؼ التدػػػػديرات السحاسػػػبية، حيػػػػث يد.ػػػد بالتدػػػػديرات 
التقللدير التقريبللي لقيملله أحللد الب للىد اللي غيللاب ىسللا م دقيقلله " السحاسػػبية ويدػػا لتمػػؾ السقػػايير

ىمله أمثملة (.  ISA, 540; SAS No.57 540" )سقيػار السراجقػة الس.ػري ر ػـ لمقيلا 
تدػػػػدير سخ.ػػػػص هبػػػػوط أسػػػػقار السخػػػػزوف، تدػػػػدير سخ.ػػػػص الػػػػديوف  التقللللديرات المحاسللللبية

السشػػكوؾ ييهػػا، تدػػدير القسػػر اضنتػػاجي ل .ػػوؿ الثابتػػة و يسػػة الخػػردة الستو قػػة، الس.ػػرويات 
السستحد ، اييرادات السسػتحد ، خسػائر التػدهور يػي  يسػة ا .ػوؿ الثابتػة، الشػهرة، الضػرائب 

والسخ..ػػات الستقمدػػة باضلتزاسػػات خػػ ؿ  ضػػائية،السؤجمػػ ، ايحتياطػػات لسدابمػػ  الػػدتاوي الد
، بسلليطا  اى معقللدا  وتشػػير هػػذ  اض.ػدارات إلػػي أف التدػػدير السحاسػػبي  ػد يكػػوف  .يتػرة الضػػساف

ويدػػًا لطبيقػػة البنػػد، يحسػػاب الس.ػػرويات السسػػتحدة وس.ػػروؼ اضهػػ ؾ يكػػوف تسميػػة حسػػابية 
لحركة أو الزائد تػف الحاجػة، أو بسيطة، يي حيف أف تددير  يسة الهبوط يي السخزوف بطيت ا

 سداييس الديسة القادلة،  د يتضسف تحمي ت كثيرة لمبيانات الستاحة. 
التدػػديرات السحاسػػبية بأنهػػا " تديػػيـ أو تدػػدير لشػػيت دوف  ياسػػ  (  2009)قللار،ء، و ػػد تػػرؼ 

أو تػػد  أو وزنػػ  ب.ػػورة يقميػػة وذلػػؾ تمػػي أسػػاس الس حظػػة أو ايختبػػار أو أخػػذ القينػػات أو 
بالحكـ تمي الشيت السددر حكسًا سدروسًا وسستندًا إلػي أسػس سقينػة و.ػوًي إلػي نتػائج تدريبيػة 

( (Serban et al., 2013تزيػد أو تػندص تػف ا ر ػاـ ال.ػحيحة بنسػبة  ميمػة. بينسػا تػرؼ 
التدػػػػديرات السحاسػػػػبية بأنهػػػػا "الديسػػػػة الندديػػػػة ل .ػػػػوؿ واضلتزاسػػػػات واضيػػػػرادات والس.ػػػػرويات 

( أف التدػػدير 2017كيػػة باضتتسػػاد تمػػي أسػػس  يػػاس سختم ػػة. بينسػػا يػػري )ال.ػػاي ،وحدػػوؽ السم
السحاسػػبي هػػو  يسػػة القن.ػػر التدريبيػػة يػػي ضػػوت السقموسػػات الستاحػػة وتقػػدد القواسػػؿ السػػؤثرة 
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تميػػػػ  ووجػػػػود تػػػػدـ تأكػػػػد ستقمػػػػؽ بتمػػػػؾ الديسػػػػة واسػػػػتناد تحديػػػػدها إلػػػػي الحكػػػػـ السهنػػػػي لواضػػػػ، 
مي أساليب سقينة بسا يؤدي يي النهاية إلي تدميػؿ درجػة الخطػأ التدديرات سف خ ؿ اضتتساد ت

 يي التددير إلي أ ؿ درجة سسكنة.

وتت ؽ القديد سف الدراسات يي تقريؼ التدديرات السحاسػبية سػ، اض.ػدارات السهنيػة .ويػي هػذا 
( عملي تعريلف (Griffith et al., 2011; Backof et al., 2018  الشػأف يت ػؽ الػبقض

المحاسبية ب  ما الب ىد المدرجة اي القىا ن المالية التي يىاجله قياسلما أى تقييمملا التقديرات 
 ؛رىف عدن الت كد.

( 5ىبش ه متطمبلات ايعتلراف بالتقلديرات المحاسلبية ىاقلا  لمعيلار المحاسلبة الم لر، رقلن )
ؼ بالتددير السحاسبي ستي اسػتويي شػروط اضتتػرا يتن ايعتراف IAS NO .8ىالمعيار الدىلي

سػػف خػػ ؿ  بلل ثر يحلل السقرويػػ ، كسػػا يػػتـ اضتتػػراؼ بتػػأثير التيييػػر يػػي التدػػديرات السحاسػػبية 
إذا كػػاف التيييػػر يػػؤثر تمػػي  اللي اتللرة الت ييللرإدراجػػ  يػػي  ائسػػة الػػدخؿ )أو ا ربػػاح والخسػػائر( 

 أى الي اتلرة الت ييلر ىالفتلراتسثػؿ التيييػر يػي تدػدير  يسػ  الػديوف السشػكوؾ ييهػا،  ال ترة يدػط،
ذا كػػاف التيييػػر يػػؤثر تمػػي كميهسػػا، سثػػؿ التيييػػر يػػي القسػػر اضنتػػاجي السدػػدر أو المسللتقبمية إ

النسط الستو ، يسته ؾ السناي، اي ت.ادي  السستدبمي  ل .ؿ الدابػؿ ل سػته ؾ، حيػث يػؤثر 
تمػػي س.ػػروؼ ايسػػته ؾ لم تػػر  الحاليػػة ولكػػؿ يتػػر  سسػػتدبمية أثنػػات القسػػر اينتػػاجي الستبدػػي 

ت يلر الي او لىم ىايلتااملات وتندسا يترتب تمي التييير يػي التدػديرات السحاسػبية  .ؿ .ل 
 المسلجمة تعديم القين الداترية أى حقى  الممكية، اإ ه يجب ايعتراف بم االت ير عه طري 

ويت ؽ سقيػار السحاسػب  ا سريكػي  .يترة التييير ل .وؿ أو ايلتزاسات أو حدوؽ السمكية خ ؿ
(SFAS NO 154) .يي هذا الشأف س، نظير  الدولي 

( السقػدؿ 1أكػد سقيػار السحاسػبة الس.ػري ر ػـ )ىبش ه متطمبات قيا  التقديرات المحاسلبية 
بشػػػػػأف تػػػػػػرض الدػػػػػوائـ الساليػػػػػػة أف تحديػػػػػد الديسػػػػػة الديتريػػػػػػة لػػػػػبقض ا .ػػػػػػوؿ  2019لسػػػػػنة 

وايلتزاسػػات يحتػػاج تدػػديرًا  ثػػار أحػػداث سسػػتدبمية إيػػر سؤكػػدة تمػػي تمػػؾ ا .ػػوؿ وايلتزاسػػات 
يػ ف التدػديرات  قية ممحى؛لةعدن ىجىد أسعار سلى يي نهاية ال ترة السالية وسثاؿ ذلؾ يي حالة 

ىلقيلا  الديسػة الدابمػة لعسػترداد سػف يئػات ا .ػوؿ الثابتػة،  لقيا السستدبمية تكوف ضرورية 
التػػػي تقتسػػػد تمػػػي أحػػػداث  ، ىلقيلللا  المخ  لللاتتػػػأثير التدػػػادـ التكنولػػػوجي تمػػػي السخػػػزوف
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تػاسميف طويمػة سزايػا  لقيلا  التااملاتسستدبمية يي دتوي ي زالت سنظورة أسػاـ الدضػات، وكػذا 
 .ا جؿ سثؿ التزاسات السقاشات

 IAS no) (1.   أكػد السقيػار الػدولي لمسحاسػبةيدػد  ىبش ه متطمبلات عرهلما ىايا لاح ع ملا
التػػي تقتسػػد  الم للادر الر يسللية لممللدخ ت، وكػػذلؾ ياتراهللاتتػػف اايا للاح تمػػي ضػػرورة 

    تميهػػا التدػػػديرات بشػػأف ا حػػػداث السسػػػتدبمية، أو تمػػؾ التػػػي سػػػيترتب تميهػػا أي تيييػػػر جػػػوهري
يي سبال  ا .وؿ واضلتزاسات خ ؿ القاـ السالي السدبػؿ. وكػذلؾ اضي.ػاح تػف تػأثير التيييػر 

 2019( السقػػدؿ لسػػنة 1يػػي التدػػديرات السحاسػػبية. كسػػا أكػػد سقيػػار السحاسػػبة الس.ػػري ر ػػـ )
سقموسػػات  تف ل  علهبشػأف القػرض واضي.ػاح يػي الدػوائـ الساليػة أنػ  يجػب تمػي السنشػأة أف 

بشػػػأف اضيتراضػػػات التػػػي تسػػػتخدسها اضدارة وتتقمػػػؽ بالسسػػػتدبؿ وكػػػذا تػػػف الس.ػػػادر الرئيسػػػية 
إير السؤكدة يي نهاية ال ترة السالية والتي تتسػـ بسخػاطر جوهريػة  ػد يترتػب  لمتقديراتا خري 
تسويات ذات أهسيػة نسػبية تمػي الدػيـ الديتريػة ل .ػوؿ واضلتزاسػات خػ ؿ القػاـ السػالي تميها 

التػػالي . وبالنسػػبة لتمػػؾ ا .ػػوؿ وايلتزاسػػات يجػػب أف تتضػػسف اضيضػػاحات بيانػػات ت .ػػيمية 
تػػػف طبيقػػػة ا .ػػػوؿ وايلتزاسػػػات و يستهػػػا الديتريػػػة يػػػي تػػػاريو نهايػػػة ال تػػػرة الساليػػػة. وتختمػػػؼ 

قموسػػػات التػػػي يػػػتـ ترضػػػها حسػػػب طبيقػػػة اييتراضػػػات والظػػػروؼ ا خػػػري، طبيقػػػة وسػػػدي الس
 وييسا يمي أسثمة  نواع اضي.احات السطموبة:

 طبيقة اضيتراضات أو التدديرات ا خري إير السؤكدة  -
سػػدي حساسػػية الدػػيـ الديتريػػة لمطػػرؽ واييتراضػػات والتدػػديرات التػػي اسػػتخدست يػػي تحديػػد  -

 سية  يستها وكذا أسباب تمؾ الحسا
الحدوث الستو ػ، لقػدـ التأكػد والسػدي السدػدر لمنتػائج السحتسػؿ تحددهػا سنطديػًا خػ ؿ السػنة  -

 السالية التالية تمي ا ر.دة الديترية ل .وؿ واضلتزاسات التي تتأثر بذلؾ 
ت سػػير أي تيييػػرات تسػػت تمػػي ايتراضػػات سػػابدة تتقمػػؽ بتمػػؾ ا .ػػوؿ وايلتزاسػػات إذا سػػا  -

 كد.بديت حالة تدـ التأ
تمػي  (IAS NO .8)( ىالمعيلار اللدىلي 5كما أكد ك   مه معيار المحاسلبة الم لر، رقلن ) 

التيييػػر يػػي التدػػدير السحاسػػبي تنػػدسا  طبيعللة ىقيمللةأنػػ  يجػػب تمػػي السنشػػأة أف ت .ػػح تػػف 
يكوف ل  تأثير تمػي ال تػرة الحاليػة أو يتو ػ، أف يكػوف لػ  تػأثير تمػي ال تػرات السسػتدبمية إي إذا 

 ىا  ا لللن يللتن ايا للاحف الناحيػػة القسميػػة تدػػدير ذلػػؾ التػػأثير تمػػي ال تػػرات السسػػتدبمية . تقػػذر سػػ
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تػػف  يسػػة التػػأثير الستو ػػ، تمػػي ال تػػرات السسػػتدبمية نظػػرًا لتقػػذر الو.ػػوؿ إلػػي ذلػػؾ التدػػدير سػػف 
السحاسػب  و ػد أكػد سقيػار  .بايا لاح عله تملل الحقيقلةالناحية القسمية يقمي السنشأة أف تدػـو 

تمػػي أنػػ  إذا لػػـ يكػػف لمتيييػػر يػػي التدػػديرات السحاسػػبية تػػأثير  (SFAS NO 154)يكػػي ا سر 
جػػػوهري تمػػػي ال تػػػرة الحاليػػػة، ولكػػػف سػػػف الستو ػػػ، أف يكػػػوف لػػػ  تػػػأثير جػػػوهري تمػػػي ال تػػػرات 

 تف ذلؾ تند اتداد الدوائـ السالية لم ترة الحالية.يا اح السستدبمية ي ن  يجب ا

 Bies, 2005 ;Chea, 2011; Runesson)و ػػد أيػػدت القديػػد سػػف الدراسػػات ا كاديسيػػة 
 (IAS NO.8)ك ايػة ستطمبػات اضي.ػاح تػف التدػديرات السحاسػبية الػواردة يػي سقيػار (2015

 ؼ الػػػواردة يػػػػي السقػػػػايير وأنػػػ  ي يوجػػػػد حاجػػػة ضضػػػػاية أي ستطمبػػػػات جديػػػدة لعي.ػػػػاح بخػػػػ
 .الدولية

 (IAS NO .8)يدد حدد سقيار السحاسػب  الػدولي التقديرات المحاسبيه،ىبش ه الت ييرات اي 
ايجلراءات الىاجللب عملي الشللركه القيلان بمللا بعلد اجرا مللا ت ييلرات اللي التقلديرات المحاسللبيه  

 بما يمي:
 ايتتراؼ بالتيييرات يي التدديرات السحاسبي . -
 السحاسبي . ايتتراؼ السستدبمي أو ال حؽ لتأثير التيييرات يي التدديرات -
 ايي.اح تف هذ  التيييرات. -

( اهػػػتـ ب.ػػػ ة أساسػػػية 8( إلػػػي أف سقيػػػار السحاسػػػبة الػػػدولي ر ػػػـ )2017و ػػػد أشار)ال.ػػػاي ،
بتنػػاوؿ التيييػػر يػػي التدػػديرات ولػػيس كي يػػة إتػػداد التدػػديرات، كسػػا أنػػ  لػػـ يتنػػاوؿ أسػػاليب إتػػداد 

نػػاوؿ القواسػػؿ السػػؤثرة تمػػي تقػػديؿ التدػػديرات أو حتػػي القواسػػؿ السػػؤثرة تمػػي إتػػدادها، إي أنػػ  ت
 يسػػة التدػػدير وأورد أسثمػػة لمبنػػود سحػػؿ التدػػدير سثػػؿ سخ.ػػص الػػديوف السشػػكوؾ يػػي تح.ػػيمها 

 والقسر السددر ل .وؿ وانخ اض  يسة السخزوف.
 

يػػ ف الكثيػػر سنهػػػا يتشػػاب  سػػػ، سقػػايير السحاسػػػبة  ىايمللا يتعمللل  باي للدارات اوج بيلللة اوخلللر،
أ.بح هناؾ الزاـ بتبني سقايير السحاسػبة الدوليػة اتتبػارا سػف  ى يىايم دا افي استرالياالدولية. 

، لذلؾ أ.بحت سقػايير السحاسػبة ستوايدػة تساسػًا سػ، نظيرتهػا الدوليػة وتحسػؿ ن ػس 2005 تاـ
يدػد  ػرر سجمػس إدارة الهيئػة السػقودية لمسحاسػبيف  أما الي السلعىديةتسمسؿ السقايير الدوليػة. 
بالنسػػػػبة  1/1/2017ير السحاسػػػػبة الدوليػػػػة ديقػػػػة واحػػػػدة اتتبػػػػارًا سػػػػفالدػػػػانونييف تطبيػػػػؽ سقػػػػاي

 بالنسبة لمشركات ا خري.  1/1/2018 لمشركات السدرجة يي السوؽ السالية، واتتبارًا سف



 …… أثر درجة تعقد التقديرات المحاسبية على تخطيط إجراءات                                 حازم محفوظ محمد نويجي د/

406 
 

و ػػػػد نا شػػػػت بقػػػػض الدراسػػػػات وأوضػػػػحت سزايػػػػا وتيػػػػوب اضتتسػػػػاد الستزايػػػػد تمػػػػي التدػػػػديرات 
 Schipper, 2003 ; Lev et)الشػأف يػري الػبقضالسحاسبية يي الدػوائـ الساليػة . ويػي هػذا 

al., 2010; Demerjian et al., 2016)  أف السبرر الرئيسػي لػارات التػي تػداي، تػف أهسيػة
اضتتساد تمي التدػديرات السحاسػبية يػي الدػوائـ الساليػة، يتسثػؿ يػي أنهػا أ.ػبجت جػزًت ي يتجػزأ 
يي سقظـ بنود الدػوائـ الساليػة، وبسػبب الرإبػة يػي إسػداد سسػتخدسي التدػارير الساليػة بسقموسػات 

ف شػػأنها أف تظهػػر حديدػػة ا دات السػػالي واض ت.ػػادي س يػػدة يػػي تسميػػة اتخػػاذ الدػػرارات والتػػي سػػ
لمشػػركات، لػػذلؾ سػػف السحتسػػؿ أف تحسػػف هػػذ  التدػػديرات سػػف سػػدي س تسػػة السقموسػػات الساليػػة 
سف خ ؿ تويير تطمقات السديريف والسزيد سػف السقموسػات الداخميػة لسسػتخدسي الدػوائـ الساليػة. 

تتقرض لمخطػر نتيجػة لم.ػقوبات الستزايػدة وتمي .قيد آخر ي ف جودة السقموسات السالية  د 
سػػاتة اسػػتخداـ اضدارة  يػػي إجػػرات تنبػػؤات سقدولػػة يػػي ظػػؿ التييػػرات الستسػػارتة يػػي اض ت.ػػاد وا 
لمتدديرات، كسا أف التوس، يي اضتتساد تمي التدػديرات السحاسػبية وسدػاييس الديسػة القادلػة يقػد 

 ياسػػات سحاسػػبية سوثػػوؽ بهػػا، وبالتػػالي انتهاكػػًا لمسبػػاديت السحاسػػبية الستح ظػػة التػػي تتطمػػب 
يدمؿ سف سن قة تمؾ السقموسػات. لػذلؾ يػ ف تطبيػؽ وسسارسػة الحكػـ السهنػي الجيػد الػذي يراتػي 
التػػوازف بػػيف اتتبػػارات السرونػػة التػػي تتيحهػػا السقػػايير تمػػي أسػػس السبػػادي، والسرونػػة السحػػدودة 

ـ القواسػػؿ لمو.ػػوؿ إلػػي الديػػاس جػػدًا التػػي تتيحهػػا السقػػايير تمػػي أسػػاس الدواتػػد يقتبػػر سػػف أهػػ
السػالي السػػميـ والسقبػر تػػف ا دات الحديدػي لمشػػركة،  نػ  إذا  ػػاـ سقػدي الدػػوائـ الساليػة بتطبيػػؽ 
وسسارسػػة الحكػػـ السهنػػي ب.ػػورة أكثػػر إلساسػػًا بالدواتػػد السحاسػػبية واتتسػػادًا تمػػي س.ػػطمحات 

لديػػػاس سػػالي يقبػػػر تػػػف  تاسػػة ذات دييت ثابتػػػة، يػػ ف هػػػذا سػػف شػػػأن  أف يػػوير بيئػػػة س ئسػػة
 ا دات الحديدي، يي ظؿ تواير إي.اح تادؿ تف السقموسات  .حاب الس.الح السختم يف.

 

اسػػتخداـ التدػػديرات السحاسػػبية السقدولػػة أسػػرًا أساسػػيًا يػػي سسػػا سػػبؽ إلػػي أف ىيخمللص الباحللث 
بتػػأثير التيييػػر  يللتن ايعتللرافإتػػداد الدػػوائـ الساليػػة وي يػػؤدي إلػػي التدميػػؿ سػػف س.ػػدا يتها، وأنػػ  

سػف خػ ؿ إدراجػ  يػي  ائسػة الػدخؿ أو ا ربػاح والخسػائر  بل ثر يحل يي التدديرات السحاسػبية 
أى الللي اتلللرة الت ييلللر ىالفتلللرات إذا كػػػاف التيييػػػر يػػػؤثر تمػػػي ال تػػػرة يدػػػط،  الللي اتلللرة الت ييلللر

ذا كػػاف التيييػػر يػػؤثر تمػػي كميهسػػا. كسػػا يخمػػص الباحػػث سسػػا سػػبؽ إلػػي ضػػرورة المسللتقبميه إ
التػي تقتسػد تميهػا التدػديرات  الم لادر الر يسلية لمملدخ ت، وكػذلؾ ياتراهلاتتف اايا اح 

بشأف ا حداث السسػتدبمية، أو تمػؾ التػي سػيترتب تميهػا أي تيييػر جػوهري يػي سبػال  ا .ػوؿ 
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لي السدبػػػؿ. وكػػػذلؾ اضي.ػػػاح تػػػف تػػػأثير التيييػػػر يػػػي التدػػػديرات واضلتزاسػػػات خػػػ ؿ القػػػاـ السػػػا
السحاسبية. كسا يخمص الباحث سسا سبؽ أيضًا إلي تبني سقػايير السحاسػبة الدوليػة يػي القديػد 

والسػػقودية. كسػػا يخمػػص الباحػػث سسػػا سػػبؽ أيضػػًا إلػػي أف  اسللتراليا ى يىايم للداسػػف الػػدوؿ سثػػؿ 
إلػػي  يخمللص الباحللثقدػػدًا، ويدػػًا لطبيقػػة البنػػد. وأخيػػرًا التدػػدير السحاسػػبي  ػػد يكػػوف بسػػيطًا أو س

الػػػػرإـ سػػػػف أف السقػػػػايير السحاسػػػػبية  اسػػػػت بتوضػػػػيح أنػػػػواع التدػػػػديرات السحاسػػػػبية أنػػػػ  تمػػػػي 
لمتدػػػدير  تعريلللف محلللددوستطمبػػػات اضتتػػػراؼ بهػػػا واضي.ػػػاح تنهػػػا، إي أنهػػػا لػػػـ تدػػػـ بوضػػػ، 

، وأف هنػاؾ ات ػاؽ بػيف يير المراجعلةمعلاالسحاسبي، ولكف ورد تقريؼ التدديرات السحاسبية يي 
كػػؿ سػػف سقػػايير السراجقػػة الدوليػػة وا سريكيػػة والس.ػػرية بشػػأف تقريػػؼ التدػػديرات السحاسػػبية، 

" التدػػدير التدريبػػي لديسػػ  أحػػد البنػػود يػػي حيػػث يد.ػػد بالتدػػديرات السحاسػػبية ويدػػا لتمػػؾ السقػػايير
 إياب وسائؿ د يد  لمدياس.

المحاسلللبية الللي هلللىء اي لللدارات المم يلللة متطمبلللات مراجعلللة التقلللديرات  6-2
  ىالدراسات اوكاديمية

تشػػػسؿ ستطمبػػػات سراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية كػػػً  سػػػف ستطمبػػػات اض.ػػػدارات السهنيػػػة وكػػػذا  
 الدراسات ا كاديسية، كسا يمي:

 

 متطمبات مراجعة التقديرات المحاسبية اي هىء اي دارات المم ية 6-2-1

ب هتساـ كبير سف جانػب اض.ػدارات السهنيػة، مراجعة التقديرات المحاسبية لدد حظي سوضوع 
ىايملللا يتعمللل  باي لللدارات سػػػوات اض.ػػػدارات الدوليػػػة أو ا سريكيػػػة أو اض.ػػػدارات ا خػػػري. 

بقنػػػواف   2009يػػػي تػػػاـ  (ISA,No.540) سقيػػػار السراجقػػػة الػػػدولي، يدػػػد  .ػػػدر الدىليلللة
تضػػسنت تدػػديرات السحاسػػبة تػػف الديسػػة القادلػػة واضي.ػػاح سراجقػػة التدػػديرات السحاسػػبية والتػػي 

بقنػػػواف سراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية  540والػػػذي حػػػؿ سحػػػؿ السقيػػػاريف ر ػػػـ   السػػػرتبط بهػػػا "
 .راجقة  ياس الديسة القادلة واضي.اح تنهاس بقنواف 545ر ـ  ،والسقيار

دليػؿ سراجقػة كػايي هػو الح.ػوؿ تمػي  سرا ػب الحسػاباتىقد أىهل  هل ا المعيلار أه هلدف  
وس ئـ حوؿ سا إذا كاف  د تـ ايتتراؼ بالتدديرات السحاسػبية بسػا ييهػا تدػديرات الديسػة القادلػة 

 .يي الدوائـ السالية بدرجة سقدولة وكذا سدى ك اية اضي.اح تنها بالدوائـ السالية
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بػػػػ  تنػػػػد أدات إجػػػػراتات تديػػػػيـ الخطػػػػر وا نشػػػػطة السرتبطػػػػة  سرا ػػػػب الحسػػػػاباتويجػػػػب تمػػػػي 
، حيػث يجػب أف يح.ػؿ سرا ػب الح ىم عمى امن لمىحدة ىبي تما بما ايما الرقابلة الداخميلة

الحسػابات تمػي يهػـ ا سػور التاليػة لكػي يدػدـ أساسػًا لتحديػد وتديػيـ خطػر التحري ػات الجوهريػة 
لمتدػػػػػػديرات السحاسػػػػػػبية ؛ ستطمبػػػػػػات إطػػػػػػار التدريػػػػػػر السػػػػػػالي السطبػػػػػػؽ لمتدػػػػػػديرات السحاسػػػػػػبية 

ات ال.مة، كي ية تحديد اضدارة لمسقػاس ت وا حػداث والظػروؼ التػي  ػد تػؤدي واضي.احات ذ
إلػػي ظهػػور الحاجػػة إلػػي التدػػديرات السحاسػػبية ل تتػػراؼ بهػػا واضي.ػػاح تنهػػا بػػالدوائـ الساليػػة، 
كيؼ  است اضدارة بقسػؿ التدػديرات السحاسػبية سػف خػ ؿ سقريػة الطػرؽ السسػتخدسة والضػوابط 

أـ ي، وأخيػرًا اييتراضػات الستخػذة أساسػًا  (1)ذا كػاف  ػد تػـ اسػتخداـ خبيػرالس ئسة لػذلؾ، وسػا إ
 .ضتداد هذ  التدديرات

 ىايمللا يتعملل  بتحديللد ىتقيللين خطللر التحريفللات الجىهريللة المرتبطللة بالتقللديرات المحاسللبية
أف يحػػػػدد ؛ سػػػػا إذا كانػػػػت اضدارة  ػػػػد طبدػػػػت بشػػػػكؿ سناسػػػػب  سرا ػػػػب الحسػػػػاباتييجػػػػب تمػػػػي 

ا إذا كانػػػػػت الطػػػػػرؽ ، وسػػػػػا ستطمبػػػػػات إطػػػػػار التدريػػػػػر السػػػػػالي السػػػػػرتبط بالتدػػػػػديرات السحاسػػػػػبية
 .السستخدسة لقسؿ التدديرات السحاسبية سناسبة

، ييجػب أف لممخلاطر المقلدرة لمتحريفلات الجىهريلة مراقب الحسلاباتىايما يتعم  باستجابة  
 :ـ سرا ب الحسابات بواحد أو أكثر سسا يمييدو 
 تحديد سا إذا كانت ا حداث التي و قت تددـ دليؿ سراجقة ستقمؽ بالتدديرات السحاسبية  -
 اختبار كيؼ  است اضدارة ب تداد التدديرات السحاسبية سف خ ؿ الطرؽ واييتراضات  -
 .يرات السحاسبية اختبار يقالية تشييؿ الر ابة تمي كي ية إتداد اضدارة لمتدد -
 تطوير تددير سستدؿ لتدييـ تددير اضدارة. -

حيػث  لمخطلر الجلىهر، مراقلب الحسلاباتك لل يجلب القيلان بلإجراءات إهلااية الي اسلتجابة 
يجػب تدػدير تػدـ التأكػد وذلػػؾ سػف خػ ؿ تحديػد كيػػؼ أخػذت اضدارة يػي اتتبارهػا اييتراضػػات 

                                                             
 بحيال  وانًشاجعالث  انًحاسالةث بخالف   يعيٍ يجال في يعشفث أو خاصث يهاست يًتهكىٌ انزيٍ انًؤسساج أو األشخاص بهى يقصذ  ( 1)

 فالي يعيُالا   انخةيالش يكىٌ وقذ انًفئًث  انًشاجعث أدنث يٍ يكفي يا عهي انحصىل في انحساباج يشاقب نًساعذت عًهه انخةيش يؤدي

 انًانيث األدواج تقييى ؛ يهي يا وانًشاجعث انًحاسةث بخف  األخشي انًجاالج في انخةشت وتشًم . خاسجها يٍ أو انًحاسةث يُشأت

 واالنتزايالالاج األصالىل انًهًىسالث  غيالش واألصالالىل وانتحال  انفُيالث واألعًالال وانًجالالىاشاج واآلالج وانًةالاَي واألساظالي انًعقالذت

 .(ISA, 620) وانهىائح وانقىاَيٍ انعقىد وتفسيش انُفػ  احتياغياج تقذيش   اإلَذياج عًهياج عٍ انُاتجث
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اييتراضات الجوهرية  ػد تػـ اسػتخداسها سػف  بػؿ اضدارة البديمة ولساذا تـ ريضها وسا إذا كانت 
 بشكؿ سناسب.

 

الح.ػوؿ تمػي دليػؿ  سرا ػب الحسػابات، ييجػب تمػي ىايما يتعم  بايعتراف ىمعلايير القيلا 
كايي حوؿ سا إذا كانػت  ػرارات اضدارة ل تتػراؼ أو تػدـ ايتتػراؼ بالتدػديرات السحاسػبية يػي 

السختار لمتدديرات السحاسبية  ػد تػـ ويدػًا لستطمبػات إطػار التدريػر الدوائـ السالية، أساس الدياس 
 .السالي السطبؽ

 

سرا ػػب ، ييجػػب تمػػي ىايمللا يتعملل  بتقيللين معقىليللة التقللديرات المحاسللبية ىتحديللد التحريفللات
أف يدػػيـ تمػػي أسػػاس دليػػؿ السراجقػػة سػػا إذا كانػػت التدػػديرات السحاسػػبية يػػي الدػػوائـ  الحسػػابات

 يي سياؽ إطار التدرير السالي السطبؽ أو تحري  السالية سقدولة 
  

 سرا ػػػب الحسػػػابات، يجػػػب تمػػػي ايملللا يتعمللل  بايا لللاحات المرتبطلللة بالتقلللديرات المحاسلللبية
الح.ػػػػوؿ تمػػػػي دليػػػػؿ سراجقػػػػة س ئػػػػـ  حػػػػوؿ سػػػػا إذا كانػػػػت ايي.ػػػػاحات يػػػػي الدػػػػوائـ الساليػػػػة 

وبالنسػػبة  .ريػػر السػػالي السطبػػؽالسرتبطػػة بالتدػػديرات السحاسػػبية تسػػت ويدػػًا لستطمبػػات إطػػار التد
تميػػػ  أف يدػػػيـ  سرا ػػػب الحسػػػاباتلمتدػػػديرات السحاسػػػبية التػػػي تػػػؤدي إلػػػي سخػػػاطر جوهريػػػة يػػػ ف 

ك اية اضي.اح تف تدـ التأكد بشأف هذ  التدديرات يي الدوائـ الساليػة يػي سػياؽ إطػار التدريػر 
 السالي.

 

يحػص أحكػػاـ  سرا ػب الحسػػابات، ييجػػب تمػي ىايملا يتعملل  بمرشلرات تحيللا ايدارة المحتملم 
و رارات اضدارة يي تسؿ التدديرات السحاسبية لتحديد سػا إذا كانػت توجػد سؤشػرات تػف احتسػاؿ 

  .تحيز اضدارة
 

أف يتضػػػسف توثيػػؽ أتسػػػاؿ السراجقػػػة  سرا ػػػب الحسػػابات، ييجػػػب تمػػي ىايمللا يتعمللل  بلللالتىثي 
قدوليػػة التدػػديرات السحاسػػبية ا سػػاس الػػذي اسػػتند إليػػ  يػػي التو.ػػؿ ضسػػتنتاجات  بشػػأف سػػدي س

 واضي.اح تنها، وكذلؾ سؤشرات تحيز اضدارة إف وجدت.

وباضضػػاية إلػػػي هػػػذا السقيػػػار يػػػ ف هنػػػاؾ القديػػد سػػػف السقػػػايير الدوليػػػة ذات ال.ػػػمة بالتدػػػديرات 
   (ISA 260 ; ISA 300 ; ISA 315; ISA 330 ; ISA 620)السحاسبية
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إلي أن  يجب تمي سرا بي الحسابات ابػ غ ا سػور الهاسػة الناتجػة  (ISA, 260)حيث يشير 
تف سراجقة الحسابات بسبب الشكوؾ السحيطة بالتدػديرات السحاسػبية السقدػدة وتدػديرات الديسػة 

 القادلة وتأثيرها السحتسؿ تمي الدوائـ السالية إلي السسئوليف تف الحوكسة.
بات تحديػػد وتديػػيـ سخػػاطر التحري ػػػات أنػػ  يجػػب تمػػػي سرا ػػب الحسػػا (ISA, 330)ويوضػػح 

الجوهريػة سػػف أجػؿ تحديػػد طبيقػة وسػػدي وتو يػت الحاجػػة ضجػراتات اضػػايية لقسميػة السراجقػػة، 
حيػػػػث تقتسػػػػد طبيقػػػػة وتو يػػػػت وسػػػػدي إجػػػػراتات السراجقػػػػة تمػػػػي  ابميػػػػة التحري ػػػػات الخا.ػػػػة 

 بالتدديرات السحاسبية وتدديرات الديسة القادلة لمدياس.

أن  يجب تمي سرا ب الحسابات أف يحدد سا إذا كانت هنػاؾ حاجػة  (ISA, 620)كسا يوضح 
؛ الح.ػوؿ تمػي يهػـ لمشػركة  لعستقانة بخبير لسساتدت  يي واحد أو أكثر سػف ا سػور التاليػة

وبيئتهػػػا بسػػػا يػػػي ذلػػػؾ الر ابػػػة الداخميػػػة، تحديػػػد وتديػػػيـ سخػػػاطر التحري ػػػات الجوهريػػػة، تحديػػػد 
السخػػاطر التػػي تػػـ تحديػػدها تمػػي سسػػتوي الدػػوائـ الساليػػة،  اضجػػراتات ال زسػػة لعسػػتجابة إلػػي

ت.ػػسيـ وتن يػػذ إجػػراتات السراجقػػة اضضػػايية لعسػػتجابة لمسخػػاطر، وتديػػيـ سػػدي ك ايػػة وس ئسػػة 
 أدلة السراجقة التي تـ الح.وؿ تميها.

يدػػػد أ.ػػػدر السجسػػػ، ا سريكػػػي لمسحاسػػػبيف الدػػػانونييف ىايملللا يتعمللل  باي لللدارات اومريكيلللة، 
AICPA  اض.ػػػدار بسقيػػػار(SAS,NO.57)  بقنػػػواف سراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية، والػػػذي

يهػػدؼ إلػػي تػػويير إرشػػادات لسرا بػػي الحسػػابات ييسػػا يتقمػػؽ بجسػػ، وتديػػيـ أدلػػة كاييػػة وس ئسػػة 
لمتحدػػؽ سػػف التدػػديرات السحاسػػػبية تنػػد سراجقػػة الدػػػوائـ الساليػػة. ويت ػػؽ هػػػذا السقيػػار يػػي كايػػػة 

، إي أنػػ  لػػـ يتنػػاوؿ سراجقػػة تدػػديرات (ISA,540)ر السراجقػػة الػػدولي جوانبػػ  الهاسػػة سػػ، سقيػػا
 الديسة القادلة.

القيلا  ىايا لاح عله القيملة  بع ىاه مراجعة (SAS NO.101)سقيار كسا  دـ اض.دار ب
، سجسوتػػة سػػف اضرشػػادات لسرا بػػي الحسػػابات والتػػي يجػػب أخػػذها يػػي اضتتبػػار تنػػػد العادلللة

سراجقػػػة تدػػػديرات الديسػػػة القادلػػػة سػػػف أهسهػػػا ؛ تديػػػيـ سػػػدي سقدوليػػػة اضيتراضػػػات الهاسػػػة التػػػي 
اتتسػػدت تميهػػػا إدارة الشػػركة يػػػي إتػػداد تدػػػديرات الديسػػة القادلػػػة، تديػػيـ سػػػدي س تسػػة الديػػػاس 

يػػي إتػػداد تدػػديرات الديسػػة القادلػػة، تديػػيـ سػػدي اسػػتخداـ اضدارة  يضػػؿ السسػػتخدـ سػػف اضدارة 
سقموسات ستاحة لها و ت  ياس الديسة القادلة ، تدييـ ويهـ هيكؿ الر ابػة الداخميػة السطبػؽ يػي 
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الشػػركة والسػػرتبط بديػػاس الديسػػة القادلػػة، وتديػػيـ سخػػاطر التحري ػػات الجوهريػػة الناتجػػة تػػف ذلػػؾ 
 بيقة وتو يت وسدي إجراتات السراجقة.بسا يسكف سف تحديد ط

سراجقػة التدػديرات  بقنػواف (SAS NO.122)اض.ػدار بسقيػار  AICPA وأخيػرًا يدػد أ.ػدر
والػذي يت ػؽ يػػي  السحاسػبية والتػي تتضػسف تدػديرات الديسػة القادلػة واضي.ػاحات السرتبطػة بهػا.

 . ISA,540كاية جوانب  الهاسة س، سقيار السراجقة الدولي 
 .PCAOB Noتػدة ارشػادات لسراجقػة التدػديرات السحاسػبية كػاف آخرهػا PCAOBكسػا  ػدـ 

بقنػػواف سراجقػػة التدػػديرات السحاسػػبية  2018ديسػػسبر 20والػػذي تػػـ إ.ػػدار  يػػي 2018-005
بسا ييها  ياسات الديسػة القادلػة، والػذي يحػؿ سحػؿ جسيػ، اضرشػادات السػابدة، تمػي أف ي.ػبح 

أو سػا بقػدها. و ػد  2020ديسػسبر 15اليػة التػي تنتهػي يػيساريا الس قوؿ اتتبارا سػف السػنة الس
لسقالجػة التحيػز أكد هذا اض.دار تمي ضرورة تكريس سرا بػي الحسػابات لمسزيػد سػف اضهتسػاـ 

. كسػػػػا  ػػػػدـ (1)السحتسػػػػؿ لػػػػعدارة يػػػػي التدػػػػديرات السحاسػػػػبية، كجػػػػزت سػػػػف تطبيػػػػؽ الشػػػػؾ السهنػػػػي
تمػػػي التدػػػديرات ذات السخػػػاطر السرت قػػػة إرشػػػادات كاييػػػة لتوجيػػػ  سرا بػػػي الحسػػػابات لمتركيػػػز 

 لمتحري ات الجوهرية.
وييسػػػا يتقمػػػؽ باض.ػػػدارات ا جنبيػػػة ا خػػػري ي نهػػػا تتشػػػاب  بدرجػػػة كبيػػػرة سػػػ، سقيػػػار السراجقػػػة 

، (ASA 540)، حيث يت ػؽ تساسػا كػؿ سػف سقيػار السراجقػة اضسػترالي (ISA  540)الدولي 
( (ISA (NZ) 540راجقػة النيوزيمنػدي ، وسقيػار الس(CAS 540)سقيػار السراجقػة الكنػدي 
يدػػػد  ػػػرر سجمػػػس إدارة الهيئػػػة السػػػقودية لمسحاسػػػبيف  أملللا الللي السلللعىديةسػػػ، نظيرهػػػا الػػػدولي. 

 .2017/ 1/1الدولية اتتبارًا سف لمراجعة الدانونييف تطبيؽ سقايير ا
( يهػدؼ إلػي تػويير 540وييسا يتقمؽ بالوضػ، يػي س.ػر يػ ف سقيػار السراجقػة الس.ػري ر ػـ) 

ادات تتقمػػػػؽ بسراجقػػػػة التدػػػػديرات السحاسػػػػبية التػػػػي تتضػػػػسنها الدػػػػوائـ الساليػػػػة ويشػػػػير إلػػػػي إرشػػػػ
سسػػئولية اضدارة تػػف وضػػ، تمػػؾ التدػػديرات . ويت ػػؽ السقيػػار الس.ػػري سػػ، نظيػػر  الػػدولي بشػػأف 
                                                             

(1 )
: يقصالذ بالاله يىقال  يشاقالب انحسالاباج انالالزي يتعالًٍ عقهيالث تسالاكنيث  وأٌ يكالالىٌ  : Professional Skepticism انًهُالي انشال 

يُتةها  نهظشو  انتي تشيش إني احتًال وجىد تحشيفاج جىاشيث يٍ خفل تقياليى إَتقالادي نلدنالث وتالىخي انحالزس بشالأٌ أدنالث انًشاجعالث 

انشال  انًهُالي بأَاله  PCAOBكًالا عالش  .(Arenas et al., 2014)انتالي تتُالاقط يالي غيشاالا يالٍ األدنالث انتالي تالى انحصالىل عهيهالا 

يىق  يتعًٍ عقهيث يتسائهث وتقييًا  اَتقاديا  نًفءيث وكفايث أدنث انًشاجعث   واستخذاو يشاقب انحساباج انًعشفالث وانًهالاست وانقالذست 

انتالالالالي تتاهةهالالالالا يهُالالالالث انًحاسالالالالةث وانًشاجعالالالالث ألداء إجالالالالشاءاج جًالالالالي وتقيالالالاليى األدنالالالالث بجذيالالالالث وحسالالالالٍ َيالالالالث وَزااالالالالث ويىظالالالالىعيث 

PCAOB,2012)) 
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س هـو التدديرات السحاسبية وستطمبات سراجقتها، إي أن  يختمؼ سق  بشأف وجػوب  يػاـ سرا ػب 
.ػػػػوؿ تمػػػػي إ ػػػػرارات سكتوبػػػػة سػػػػف اضدارة أو السسػػػػئوليف تػػػػف الحوكسػػػػة بشػػػػأف الحسػػػػابات بالح

 التدديرات السحاسبية تند الحاجة، كسا أن  ي يتناوؿ سراجقة تدديرات الديسة القادلة.
 

أف يحػدد تمػي ضػرورة  ىيخمص الباحث مما سب  إلي أه ه ال اتفاقا بليه المعلايير المم يلة
؛ سػػػا إذا كانػػػت اضدارة  ػػػد طبدػػػت بشػػػكؿ سناسػػػب ستطمبػػػات إطػػػار التدريػػػر  سرا ػػػب الحسػػػابات

إذا كانػػػػت الطػػػػرؽ السسػػػػتخدسة لقسػػػػؿ التدػػػػديرات  ، وسػػػػاالسػػػػالي السػػػػرتبط بالتدػػػػديرات السحاسػػػػبية
ىتقيللين خطللر التحريفللات الجىهريللة المرتبطللة بالتقللديرات السحاسػػبية سناسػػبة سػػف أجػػؿ تحديػػد 

ع لد إلي أف هناؾ ات اؽ بيف السقايير السهنية تمي أنػ   ، كسا يخمص الباحث أيضاً المحاسبية
مراجعللة التقلللديرات المحاسللبية الللي سلليا  مراجعلللة القللىا ن الماليلللة يقللىن مراقلللب الحسلللابات 

. كسػا بتحديد طبيعة ىمد، ىتىقيت الحاجة يجراءات اهااية ع د التخطيط لعمميلة المراجعلة
لحسػػػػابات لسخػػػػاطر التحري ػػػػات يخمػػػػص الباحػػػػث إلػػػػي أف سػػػػف أهػػػػـ .ػػػػور اسػػػػتجابة سرا ػػػػب ا

الجوهريػػػة ذات ال.ػػػمة بالتدػػػديرات السحاسػػػبية تحديػػػد سػػػا إذا كانػػػت ا حػػػداث التػػػي و قػػػت تدػػػدـ 
دليػػػػؿ سراجقػػػػة ستقمػػػػؽ بالتدػػػػديرات السحاسػػػػبية ،اختبػػػػار كيػػػػؼ  اسػػػػت اضدارة ب تػػػػداد التدػػػػديرات 

كي يػػة إتػػداد السحاسػػبية سػػف خػػ ؿ الطػػرؽ واييتراضػػات ،اختبػػار يقاليػػة تشػػييؿ الر ابػػة تمػػي 
كسػػػػا  تؤكػػػػد تمػػػػؾ  اضدارة لمتدػػػػديرات السحاسػػػػبية، تطػػػػوير تدػػػػدير سسػػػػتدؿ لتديػػػػيـ تدػػػػدير اضدارة.

يحػػػص أحكػػػاـ و ػػػرارات اضدارة يػػػي تسػػػؿ  سرا ػػػب الحسػػػاباتالسقػػػايير تمػػػي أنػػػ   يجػػػب تمػػػي 
التدػػديرات السحاسػػبية لتحديػػد سػػا إذا كانػػت توجػػد سؤشػػرات تػػف احتسػػاؿ تحيػػز اضدارة، وضػػرورة 
توثيػػػؽ ا سػػػاس الػػػذي اسػػػتند إليػػػ  يػػػي التو.ػػػؿ ضسػػػتنتاجات  بشػػػأف سػػػدي سقدوليػػػة التدػػػديرات 

 السحاسبية واضي.اح تنها، وكذلؾ سؤشرات تحيز اضدارة إف وجدت.
 

 متطمبات مراجعة التقديرات المحاسبية اي هىء الدراسات اوكاديمية: 6-2-2
 Griffith, 2011;Cannon et al., 2014; Glover et)اولػت القديػد سػف الدراسػات نت  

al., 2014a ; Emett et al.,2015 ; Vera, 2015; Griffith et al., 2015a ; 
Ghosh et al., 2016 ; Christensen et al., 2016; Griffith, 2018)  سسػئولية

سرا ػػػػب الحسػػػػابات تػػػػف سراجقػػػػة التدػػػػديرات السحاسػػػػبية، وأهػػػػـ ال.ػػػػقوبات التػػػػي تواجهػػػػ  تنػػػػد 
سراجقتػػ  لتمػػػؾ التدػػديرات .وتجػػػدر اضشػػارة إلػػػي أف سرا ػػب الحسػػػابات يدػػـو بسراجقػػػة التدػػػديرات 

راجقػػة الدػػوائـ الساليػػة أو أحػػد البنػػود التػػي تػػـ تدػػديرها بالديسػػة القادلػػة، يػػي سػػياؽ س، السحاسػػبية
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السنوية التاريخية الكاسمة، لذلؾ ي ف تمؾ التدديرات السحاسػبية سػتؤثر تمػي كايػة سراحػؿ تسميػة 
السراجقة بدًت سف  بوؿ التكميؼ وانتهاًت ب تداد تدرير سرا ب الحسابات سرورًا بكؿ سػف تخطػيط 

 وتن يذ إجراتات السراجقة.
 

تمػي  ;Arens et al., 2014) 2017يت ػؽ الػبقض )الطحػاف ، ىايما يتعم  بقبىم التكميف
أنػػ  يجػػب تمػػي سرا ػػب الحسػػابات التوا.ػػؿ سػػ، سرا ػػب الحسػػابات السػػابؽ ، وأف يح.ػػؿ تمػػي 
يهـ سبدئي لمشركة وبيئتها، وأف يتأكد سػف تػواير السػوارد البشػرية والخبػرات السهنيػة ال زسػة يػي 

ة تدـ تواير تمؾ الخبػرات السهنيػة الكاييػة والسدربػة يريؽ السراجقة لمدياـ بهذ  السهسة، ويي حال
لسراجقػػة التدػػديرات السحاسػػبية السقدػػدة وب.ػػ ة خا.ػػة تدػػديرات الديسػػة القادلػػة، ي نػػ  يأخػػذ يػػي 
اضتتبػػػػار سػػػػدي الحاجػػػػة لعسػػػػتقانة بخبػػػػرات تديػػػػيـ خػػػػارجييف يػػػػي ظػػػػؿ تقدػػػػد تسميػػػػات الديػػػػاس 

بات أف يقتػػذر تػػف سهسػػة السراجقػػة  بػػؿ السحاسػػبي بالديسػػة القادلػػة، كسػػا يسكػػف لسرا ػػب الحسػػا
 بدايتها نظرًا لمتحديات السابدة.

 

( إلػي أنػ  يػتـ أدات تسميػة 2009يدػد أشػار )تمػي ،  ىبش ه اوهمية ال سبية ىخطلر المراجعلة
السراجقة بسا يتوايؽ س، سستوي ا هسية النسػبية لسخػاطر التحري ػات الجوهريػة الهاسػة التػي  ػد 

ة والناتجػػة تػػف الديػػاس السحاسػػبي لػػبقض بنػػود الدػػوائـ الساليػػة بالديسػػة توجػػد يػػي الدػػوائـ الساليػػ
القادلة، والذي يتحدد بدور  تمي سدي بساطة أو تقديد  ياسات الديسة القادلػة، حيػث ينػتج هػذا 
التقديد تف بقض القواسؿ أهسهػا ؛ طػوؿ ال تػرة الزسنيػة الخا.ػة بػالتنبؤات، وتػدد اضيتراضػات 

وسػدي تقدػد هػذ  اضيتراضػات ووجػود درجػة تاليػة سػف تػدـ السوضػوتية السبني تميها التددير، 
يي تكويف اضيتراضات. كسا تسثؿ التدػديرات السحاسػبية وب.ػ ة خا.ػة تدػديرات الديسػة القادلػة 
أحػػد أهػػـ القواسػػؿ التػػي يجػػب أف يأخػػذها سرا بػػي الحسػػابات يػػي اتتبػػارهـ تنػػد تديػػيسهـ لمخطػػر 

.  الست ـز
يت ػػؽ  ات لميكللم الرقابللة الداخميللة ىتقيللين مسللتى، خطللر الرقابللةىبشلل ه امللن مراقللب الحسللاب

تمػي أف يقاليػة و ػوة هيكػؿ  (Barlev and Haddad 2004; Joe et al 2015)الػبقض 
الر ابة الداخمية لقسيؿ السراجقة تؤثر تمي إجراتات السراجقة التػي يدػـو بهػا سرا ػب الحسػابات 

ة القادلػػػة وسػػػدي ثدتػػػ  يػػػي س.ػػػدا ية التدػػػديرات لسراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية وتدػػػديرات الديسػػػ
الس .ػػح تنهػػا، وأنػػ  كمسػػا كػػاف هيكػػؿ الر ابػػة الداخميػػة  ػػوي ويقػػاؿ كمسػػا انخ ضػػت اختبػػارات 
الر ابػػة التػػي يدػػـو بهػػا سرا ػػب الحسػػابات لمتحدػػؽ سػػف .ػػدؽ التدػػديرات السحاسػػبية وايتراضػػاتها، 
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الداخميػػة يدػػـو سرا ػػب الحسػػابات  وتمػػي الندػػيض يػػي حالػػة انخ ػػاض يقاليػػة و ػػوة هيكػػؿ الر ابػػة
 بزيادة اختبارات الر ابة التي يدـو بها لمتحدؽ سف .دؽ التدديرات السحاسبية وايتراضاتها.

 

 Cannon et al., 2014; Emett et)يت ػؽ الػبقض ىبشل ه بل م الع ايلة المم يلة الكاايلة
al.,2015)  تمػػي أنػػ  يجػػب تمػػي سرا ػػب الحسػػابات بػػذؿ القنايػػة السهنيػػة الكاييػػة تنػػد إ.ػػدار

أحكاسػػػ  السهنيػػػة لتحديػػػد سػػػا إذا كانػػػت السقالجػػػات السحاسػػػبية لمتدػػػديرات السدترحػػػة سػػػف اضدارة 
سػػميسة وإيػػر سضػػممة، وأف إتػػدادها  ػػد تػػـ بطريدػػة .ػػحيحة وتػػـ اضي.ػػاح تنهػػا بشػػكؿ س ئػػـ. 

بات سراجقػػة الدػػرارات وا حكػػاـ التػػي تتخػػذها اضدارة تنػػد إتػػداد كسػػا يجػػب تمػػي سرا بػػي الحسػػا
التدديرات السحاسبية لتحديد سا إذا كاف هناؾ سؤشػرات تمػي احتسػاؿ تحيػز اضدارة، وهػو سػا  ػد 

ويسكػف لسرا بػي الحسػابات الحػد  يزيد سف خطر التحري ػات الجوهريػة السرتبطػة بهػذ  التدػديرات.
لتدديرات السحاسبية، سف خ ؿ تطوير تو ، سستدؿ لمتدػدير سسػا سف تحيز اضدارة تند سراجقة ا

 يسكنهـ سف تدييـ ا دلة بشكؿ أكثر تح ظًا.
 

( إلػي أف شػكؿ (Backof et al, 2018تو.مت دراسة  ىبش ه تقيين مراقب الحسابات لألدلة
التدػػديرات تػػرض الػػدليؿ السدػػدـ سػػف اضدارة )رسػػـو بيانيػػة أو نػػص كتػػابي( والستقمػػؽ بسراجقػػة 

السحاسػػػبية السقدػػػدة يػػػؤثر تمػػػي تديػػػيـ سرا بػػػي الحسػػػابات لػػػ ، حيػػػث أف الرسػػػـو البيانيػػػة لمػػػدليؿ 
تػػػػؤدي إلػػػػي تديػػػػيـ سرا بػػػػي الحسػػػػابات ضيتراضػػػػات اضدارة تمػػػػي أنهػػػػا أ ػػػػؿ سقدوليػػػػة بالسدارنػػػػة 

 بالسقموسات السددسة بشكؿ ن.ي.
 

إلػي أف (Vera, 2015) أشػاريدػد  ىبشل ه التىا لم بليه مراقبلي الحسلابات ىلج لة المراجعلة
التركيػػػػز الستزايػػػػد تمػػػػي ا حكػػػػاـ والتدػػػػديرات يػػػػي ظػػػػؿ أطػػػػر إتػػػػداد التدػػػػارير الساليػػػػة السطبدػػػػة، 
واستخداـ سدخؿ السراجقة تمي أساس السخاطر، دي،  إلي التركيز تمػي التوا.ػؿ بػيف سرا بػي 

ديرات الحسػػػػابات ولجػػػػاف السراجقػػػػة، وخا.ػػػػة يػػػػي بقػػػػض ا سػػػػور السرتبطػػػػة بالسياسػػػػات والتدػػػػ
السحاسػػبية، بسػػا يػػي ذلػػؾ و.ػػؼ القسميػػة اضداريػػة واضيتراضػػات الهاسػػة السسػػتخدسة يػػي تسػػؿ 
التدػػديرات السحاسػػبية السقدػػدة، والتػػي تتسيػػز بالبقػػد الشخ.ػػي الس.ػػاحب لقسميػػة التدػػدير، وأي 
تيييرات هاسة تمي القسميات أو اضيتراضات، وا سباب الخا.ة بتمؾ التيييرات وتأثيرهػا تمػي 

وائـ السالية .لذلؾ ي ف سقايير السراجقة تتطمػب سػف سرا ػب الحسػابات تخطػيط وتن يػذ تسميػة الد
السراجقة لمح.وؿ تمي تأكيد سقدوؿ أو سناسب بشأف سا إذا كانػت الدػوائـ الساليػة ككػؿ خاليػة 

بدات الرأي حوؿ القرض القادؿ لمدوائـ السالية.  سف التحري ات الجوهرية وا 
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المشلاكم أهلن بتوضػيح   (Griffith, 2011; Rasso, 2015) و ػد  اسػت بقػض الدراسػات
يػري حيػث  التػي تواجػ  سرا ػب الحسػابات تنػد سراجقػة التدػديرات السحاسػبية السقدػدة. الر يسلية

(Griffith, 2011)  أف السشاكؿ الرئيسية التي تواج  سرا ب الحسابات تنػد سراجقػة التدػديرات
لسحتسػػػؿ لػػبقض القنا.ػػر السسػػتخدسة يػػي التديػػػيـ، السحاسػػبية السقدػػدة تتسثػػؿ يػػي ؛ اضهسػػاؿ ا

ال شؿ يػي اختبػار البيانػات السسػتخدسة يػي حسػاب التدػدير، ايختبػار إيػر الكػايي ضيتراضػات 
تػدـ النظػػر  النسػوذج السسػتخدـ يػي التدػدير، ال شػؿ يػي يهػـ أسػاليب القسيػؿ ضتػداد التدػديرات،

ل دلػػة الخارجيػػة تنػػد تديػػيـ النسػػوذج، وال شػػؿ يػػي اختبػػار الر ابػػة تمػػي سػػدخ ت النسػػوذج. كسػػا 
أف سػػف أهػـ ال.ػػقوبات التػػي تنطػػوي تميهػػا تسميػػة سراجقػػة التدػػديرات  (Rasso, 2015)يػري 

السقددة  يػاـ سرا ػب الحسػابات بجسػ، أدلػة السراجقػة بشػكؿ تػدريجي خػ ؿ يتػرة السراجقػة، بػدؿ 
جسقها ديقة واحػدة. ويرجػ، ذلػؾ إلػي أف تسميػة السراجقػة تػتـ بشػكؿ ستسمسػؿ، ويػتـ اتخػاذ  سف

 الدرارات يي تدة سراحؿ خ ؿ تسمية السراجقة.
 

إلي أف سراجقة التدديرات السحاسػبية ليسػت تسميػة سراجقػة سسػتدمة ىيخمص الباحث مما سب  
نسػػػا تسثػػػؿ جػػػزت سػػػف تسميػػػة سراجقػػػة الدػػػوائـ الساليػػػ ، لػػػذلؾ يػػػ ف تمػػػؾ ة السػػػنوية ككػػػؿبػػػذاتها، وا 

التدديرات السحاسبية ستؤثر تمػي كايػة سراحػؿ تسميػة السراجقػة بػدًت سػف  بػوؿ التكميػؼ وانتهػاًت 
يخملص كملا ب تداد تدرير سرا ب الحسابات سرورًا بكؿ سف تخطيط وتن يػذ إجػراتات السراجقػة .

تمػي أنػ  يجػب تمػي سلات الباحث مما سب  أيهلا  إللي أه ه لال اتفاقلا  بليه العديلد مله الدرا
سرا ب الحسابات بذؿ القناية السهنية الكايية تند إ.دار أحكاسػ  السهنيػة لتحديػد سػا إذا كانػت 
السقالجات السحاسبية لمتدديرات السدترحة سػف اضدارة سػميسة وإيػر سضػممة، وأف إتػدادها  ػد تػـ 

لسسػتخدـ سػف  بػؿ ، ويحص واختبار السػياؽ ابطريدة .حيحة وتـ اضي.اح تنها بشكؿ س ئـ
.  اضدار  يػػي تسميػػة التدػػدير، واسػػتخداـ تدػػدير سسػػتدؿ وسدارنتػػ  بالتدػػدير السقػػد سػػف  بػػؿ اضدار 

إلػػػي أف أهػػػـ ال.ػػػقوبات التػػػي تنطػػػوي تميهػػػا تسميػػػة  كملللا يخملللص الباحلللث مملللا سلللب  أيهلللا  
ؿ سراجقة التدديرات السقدػدة ؛  يػاـ سرا ػب الحسػابات بجسػ، أدلػة السراجقػة بشػكؿ تػدريجي خػ 

ايختبػػار إيػػر الكػػايي ضيتراضػػات النسػػوذج السسػػتخدـ يػػي التدػػدير، ال شػػؿ يػػي  يتػػرة السراجقػػة،
تدـ النظر ل دلة الخارجيػة تنػد تديػيـ النسػوذج، وال شػؿ  يهـ أساليب القسيؿ ضتداد التدديرات،

 يي اختبار الر ابة تمي سدخ ت النسوذج.
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 المحاسبية ىتخطيط اجراءات المراجعةتحميم الع قة بيه درجة تعقد التقديرات  6-3
يكتسػػػب التخطػػػيط السػػػميـ لقسميػػػة السراجقػػػة أهسيػػػة كبيػػػرة سػػػوات بالنسػػػبة لسرا ػػػب الحسػػػابات أو 
لقسميػػة السراجقػػة ككػػؿ حيػػث أف التخطػػيط السػػميـ  تسػػاؿ السراجقػػة يقتبػػر سؤشػػرًا تمػػي إلتزاسػػ  

كسػػػػا أف التخطػػػػيط لقسميػػػػة  بسقػػػػايير السراجقػػػػة الستقػػػػارؼ تميهػػػػا والويػػػػات بسسػػػػئوليت  السهنيػػػػة.
السراجقػػة يسػػاتد كثيػػرًا تمػػي ك ػػاتة تخ.ػػيص سهػػاـ السراجقػػة تمػػي السسػػاتديف والتنسػػيؽ بػػيف 
هذة السهاـ كسا يضسف ك اتة  ياـ سرا ب الحسابات باضلسػاـ بأتسػاؿ القسيػؿ والػذي يقتبػر أسػرًا 

را ػب الحسػابات هاسًا لقسمية التخطػيط ووضػ، برنػاسج السراجقػة و يسػاتد تمػي تػدتيـ ك ػاتة س
تػػداد تدريػػر السراجقػػة  .تنػػد تحديػػد سػػدى و طبيقػػة و تو يػػت اضجػػراتات ا ساسػػية لمسراجقػػة وا 

لذلؾ يجب أف يدـو سرا ب الحسابات ب تداد برناسج  تساؿ السراجقػة يػي شػكؿ سكتػوب يحػدد 
ييػػػ  طبيقػػػػة وسػػػدي وتو يػػػػت اضجػػػراتات السخططػػػػة لمسراجقػػػة وال زسػػػػة لتن يػػػذ الخطػػػػة القاسػػػػة 

، تقميسيػات لسسػاتدي سرا ػب الحسػاباتراجقة، ويجب أف يوير هذا البرناسج سجسوتة سػف اللمس
كسػػا يجػػب أف يسػػتخدـ هػػذا البرنػػاسج كوسػػيمة لسرا بػػة وتسػػجيؿ وستابقػػة تن يػػذ أتسػػاؿ السراجقػػة 
بشكؿ سميـ، وي ضؿ أف يشتسؿ برناسج السراجقة تمي أهداؼ سراجقة كؿ سجػاؿ سػف سجػايت 

ة الو ػت التػي يػتـ سػف خ لهػا تحديػد تػدد سػاتات القسػؿ السخططػة لكػؿ السراجقة وتمي سوازن
جػراتات السراجقػة   ,.ISA No 300; Arens et al)سجػاؿ أو إجػرات سػف سجػايت وا 

 (.2008، الحناوي، 2014

 ;Smieliauskas, 2012; Dixon & Frolova, 2013)و د اختبرت القديد سف الدراسات
Singh & Doliya, 2015; Christensen et al., 2016 ;Backof et al ,2016; 

Van Landuyt,2017)  الق  ػػة بػػيف درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية وتخطػػيط اجػػراتات
 ,Martin et al, 2006; Bell & Griffin)يتفل  اللبع  السراجقػة . ويػي هػذا الشػأف 

2012; Smieliauskas, 2012; Dixon & Frolova, 2013; Singh & Doliya, 
2015; Christensen et al., 2016)  سرا بػي الحسػابات يحتػاجوف إلػي النظػر  عملي أه

يي تدة أسور تند سراجقػة التدػديرات السحاسػبية وتدػديرات الديسػة القادلػة تشػسؿ ؛ اضيتراضػات 
ؿ الر ابػػة التػػي اسػػتندت إليهػػا اضدارة يػػي إتػػداد التدػػديرات، سقدوليػػة هػػذ  التدػػديرات، يقاليػػة هيكػػ

 ذات ال.مة بالتدديرات. التحريفات الجىهريةالداخمية بشأنها، تدييـ 
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   ,Menelaides et al,2003; Martin et al)  (2006و د تناولت القديد سػف الدراسػات 
إجػراتات  تػأثير سراجقػة تدػديرات الديسػة القادلػة يػي سػياؽ سراجقػة الدػوائـ الساليػة تمػي تخطػيط

 بهػا تو.ػمت التػي لمطريدػة سرا ػب الحسػابات ت هػـ وجػوب السراجقػة، وخم.ػت إلػي ضػرورة 
سرا ػب  تمػي يتوجب التي لمخطوات دليؿ وض، وسحاولة. القادلة الديسة ونتائج لدياسات اضدارة

 درجػة تديػيـ سحاولػة ذلػؾ يػي بسػا والدػيـ، الدياسػات تمػؾ بسراجقػة  ياسػ  تنػد إتباتهػا الحسػابات
 الدياسات. بهذ  والسرتبط الست ـز الخطر

 
 
 

 Joe et al., 2015; Glover et al., 2015; Brown)ىاي  ف  السيا  اتف  البع  
et al., 2016 ; Knechel & Leiby, 2016; Griffith,2018)  تمػػي حاجػػة سرا بػػي

التدػػػديرات الحسػػػابات لعسػػػتقانة بخبػػػرات سػػػف خػػػارج سنشػػػأة السحاسػػػبة والسراجقػػػة تنػػػد سراجقػػػة 
السحاسػػبية السقدػػدة، خا.ػػة تدػػديرات الديسػػة القادلػػة وتحديػػدًا تنػػدسا تكػػوف السخػػاطر الس.ػػاحبة 

 .لتمؾ التدديرات سرت قة
 

( إلػي أف سرا بػي ;Griffith et al., 2015b Griffith et al, 2011و ػد خم.ػت دراسػتا )
الحسابات بحاجة إلي أف يكونوا  ادريف تمػي الت كيػر تمػي نطػاؽ أوسػ، ودسػج السقموسػات سػف 
سجسوتة ستنوتػة سػف الس.ػادر سػف أجػؿ تحسػيف جػودة سراجقػة التدػديرات السحاسػبية. كسػا أف 

 يحسف سف  درة سرا بػي الحسػابات a deliberative mindsetادخاؿ الحالة الذهنية التوازنية 
دسػػػاج يػػػػي  تمػػػي تحديػػػد التدػػػػديرات إيػػػر السقدولػػػة سػػػػف خػػػ ؿ تحسػػػػيف  ػػػدرتهـ تمػػػي تحديػػػػد وا 
تحمي تهـ السقموسات الستنا ضة سػف أجػزات سختم ػة سػف السراجقػة وتحسػيف الدػدرة تمػي الت كيػر 

 النددي يي ا دلة.

 
 

كيػؼ تػؤثر خ.و.ػية  ( اختبػار(Backof et al,2016ويي هذا الشأف يدد اسػتهديت دراسػة 
ا دلة التي تسػت يح.ػها أو سراجقتهػا يحدػا واتجػا  تػدـ د ػة التدػدير التػي تػـ تحديػدها خػ ؿ 
هػػذ  السراجقػػػة تمػػػي تدييسػػػات سرا بػػػي الحسػػػابات لمسخػػػاطر وجهػػػود السراجقػػػة السخططػػػة لم تػػػرة 

أ ػػػػؿ الحاليػػػة. ووجػػػدت الدراسػػػة أف  سرا بػػػي الحسػػػػابات يػػػروف أف تسميػػػة تدػػػدير اضدارة تكػػػوف 
س.ػػدا ية تنػػدسا يكػػوف دليػػؿ ال تػػرة السػػابدة أكثػػر تحديػػدًا ويكػػوف تػػدـ د ػػة التدػػدير ستسػػؽ سػػ، 
حػػوايز اضدارة ، بينسػػػا يػػػروف أف تسميػػػة تدػػػدير اضدارة تكػػػوف أكثػػػر سوثو يػػػة تنػػػدسا يكػػػوف دليػػػؿ 
ال تػػرة السػػابدة أكثػػر تحديػػدًا ويكػػوف تػػدـ د ػػة التدػػدير إيػػر ستسػػؽ سػػ، حػػوايز اضدارة. وأكػػدت 

راسػػػػة تمػػػػي أف تدييسػػػػات السوثو يػػػػة أو الس.ػػػػدا ية هػػػػذ  تػػػػؤثر بػػػػدورها، تمػػػػي تديػػػػيـ سرا بػػػػي الد
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الحسابات لمسخاطر وجهود السراجقة السخطط لها. وس، ذلػؾ، تنػدسا تكػوف أدلػة ال تػرة السػابدة 
لممخلاطر ىأحكلان أ ؿ تحديػدًا، يػ ف اتجػا  تػدـ د ػة التدػدير يػؤثر تمػي تديػيـ سرا بػي الحسػابات 

خػ ؿ تيييػر ت.ػورات سرا بػي الحسػابات حػوؿ التحيػز. وتػوير هػذ  النتػائج رؤى  سػف التخطيط
سهسػػة حػػوؿ تػػأثير ا دلػػة التػػي تػػـ الح.ػػوؿ تميهػػا وتدييسهػػا كجػػزت سػػف سراجقػػة ال تػػرة السػػابدة 

تخطػػػػيط لسراجقػػػػة التدػػػػديرات تمػػػػي سراجقػػػػة ال تػػػػرة الحاليػػػػة. وأشػػػػارت الدراسػػػػة إلػػػػي أنػػػػ  تنػػػػد ال
 جرات تحميػؿ لمػورات حيػث يدوسػوف بػ جرات يحػص يحػؽ  دلػة ال تػرة ، يدـو السراجقػوف بػالسقددة

السػػابدة ل هػػـ ايخت يػػات يػػي اييتراضػػات التػػي تسػػتند إليهػػا تدػػديرات ال تػػرة السػػابدة و الحدػػائؽ 
 ال حدة لتمؾ اييتراضات.

 
 

إلي أف سرا بي الحسابات يبػذلوف درجػة تاليػة  (Van Landuyt, 2017)و د تو.مت دراسة 
جهػد تنػػدسا يكػوف خطػر التحيػػز اضداري يػي التدػديرات السحاسػػبية سرت ًقػا. وتنػدسا يكػػوف سػف ال

خطر التحيز سنخ ًضػا نسػبًيا، يػ ف التركيػز تمػي السخػاطر الستقمدػة بػالتحيز يػؤدي إلػي  يػاسهـ 
بتخ ػيض حػذرهـ" إلػػي درجػة أكبػػر سنػ  يػػي حالػة التركيػػز تمػي التحيػػز وتػدـ الد ػػة يػي الديػػاس 

   إلي تخ.يص دوف السستوي ا سثؿ لجهود السراجقة. سقا ، سسا يؤدي
 

( إلػي أهسيػة  تقزيػز الت كيػر الندػدي لسرا بػي الحسػابات Bucaro, 2019و د خم.ت دراسة )
يػػي تسميػػات سراجقػػة التدػػديرات السقدػػدة، حيػػث يجقمهػػـ أكثػػر  ػػدرة تمػػي تديػػيـ تقديػػد السو ػػؼ 

الحدػػائؽ والظػػروؼ الستاحػػة بشػػكؿ وتطبيػػؽ الحكػػـ السهنػػي بشػػكؿ أكثػػر يقاليػػة سػػف خػػ ؿ دسػػج 
 كاسؿ، تند اتخاذ  رارات السراجقة  السهسة.

 

( إلػػي أف 2002يػػي هػػذا الشػػأف يدػػد تو.ػػمت دراسػػ  )حمػػس،  بالدراسللات العربيللةوييسػػا يتقمػػؽ 
سخاطر التحري ػات الجوهريػة تتزايػد تنػدسا تتضػسف الدػوائـ الساليػة التدػديرات السحاسػبية، تػ وة 

الحسػػػابات باضي.ػػػاح يػػػي تدريػػػر  تػػػف أي انحرايػػػات سوجػػػودة يػػػي تمػػػي وجػػػوب  يػػػاـ سرا ػػػب 
( 2012التدديرات السحاسبية إذا ريضت إدارة الشركة ا خذ بهػا. كسػا تو.ػمت دراسػ  )حجػو، 

إلػػي ضػػرورة ح.ػػوؿ سرا ػػب الحسػػابات تمػػي أدلػػ  اضثبػػات الكاييػػة والستقمدػػة بأسػػس احتسػػاب 
ابات الشػػؾ السهنػػي بدرجػػ  س ئسػػ   ف التدػػديرات السحاسػػبية، وضػػرور  سسارسػػة سرا ػػب الحسػػ

ذلؾ يساتد  تمي اكتشاؼ اليش والت.ريات إيػر الدانونيػ ، والتأكيػد تمػي ت.ػسيـ ايجػراتات 
مخاطر التحريفات الجىهريه  ات ال مة بالتقديرات المحاسبية، ىهرىره قيلان الكايي  لسدابمة 
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جوهريػػ  تػػؤثر تمػػي تنػػد اكتشػػاؼ وجػػود تحري ػػات  مراقللب الحسللابات بتىسللي   طللا  اح لله
 الحسابات.

الدراسػات السػابدة بشػأف  إلي وجػود سسػاحة ات ػاؽ كبيػر  بػيف سقظػـ ىيخمص الباحث مما سب 
تػػػػأثير درجػػػػة تقدػػػػد التدػػػػديرات السحاسػػػػبية تمػػػػي تديػػػػيـ سرا ػػػػب الحسػػػػابات لمسخػػػػاطر وتخطػػػػيط 
 إجػػراتات السراجقػػة، رإػػـ اجػػرات تمػػؾ الدراسػػات يػػي بيئػػات سختم ػػة )تمػػي سػػبيؿ السثػػاؿ دراسػػة

تسػت يػي الوييػات الستحػد   Van Landuyt, 2017تسػت يػي إػزة،  ودراسػة  2012حجػو، 
يكي ( ويي يترات زسني  سختم   كسا يتضح سف القرض السابؽ )تمي سبيؿ السثاؿ دراسػة ا سر 

Martin et al, 2006 دراسػة ،Griffith et al, 2011  ودراسػة ،Bucaro, 2019) 
.كسػػا يخمػػص الباحػػث سػػف اسػػتدرات وتحميػػؿ تمػػؾ الدراسػػات السػػابدة أف السنهجيػػة التػػي اتبقتهػػا 

 ىهللى مللا اتبعلله الباحللث اللي دراسللته الحاليلله، التجريبيللة السنهجيػػةإالبيػػة تمػػؾ الدراسػػات هػػي 
الم لرية .كسا يخمص الباحث أيضًا إلي أف هنػاؾ نػدرة يػي الدراسػات القربيػة وب.ػ ة خا.ػة 

درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية وتخطػػيط اجػػراتات  التػػي اختبػػرت ب.ػػورة سباشػػرة الق  ػػة بػػيف
 .  السراجقة

ضػروة  يػاـ سرا ػب الحسػابات أثنػات الدراسات السابدة تمػي ديد سف ونظرا لوجود ات اؽ بيف  الق
تخطيط إجراتات السراجقة بايستجابة إلي سخػاطر التحري ػات الجوهريػة الناتجػة سػف التدػديرات 
السحاسػػبية سػػف خػػ ؿ بػػذؿ السزيػػد سػػف الجهػػد وزيػػادة حجػػـ القينػػة باضضػػاية إلػػي الت كيػػر بشػػكؿ 

 الر يسي اوىم لمبحث عمي ال حى التالي: ، اإ ه يمكه اشتقا  الفر انتدادي
H1 تللرثر درجللة تعقللد التقللديرات المحاسللبية عمللي تخطلليط مراقبللي الحسللابات اللي م للر :

 يجراءات المراجعة

 ,Chen et al., 2008;Bennie &Pflugrath)و ػد أكػدت القديػد سػف الدراسػات السػابدة  
2009 ; Asare et al. 2009 ; Cheng et al., 2009 ;Kilgore et al., 2011; 

Gul et al ,2013; Johnston et al., 2014; Ghosh et al., 2016)  تمػي أف
خبػػرة سرا بػػي الحسػػابات، وكػػذلؾ تػػأهيمهـ القمسػػي والسهنػػي،  ػػد يػػؤثر تمػػي  ػػراراتهـ وأحكػػاسهـ 

( إلػػػي أف  يػػػد سرا ػػػب الحسػػػابات بسػػػجؿ سرا بػػػي 2012السهنيػػػة. كسػػػا تو.ػػػمت دراسػػػة )السػػػيد،
يئة الر ابة السالية يؤثر تمي جودة السراجقة، وأف سرا بػي الحسػابات السديػديف الحسابات لدي ه

لػػدي الهيئػػة القاسػػة لمر ابػػة الساليػػػة أكثػػر  ػػدرة تمػػي اكتشػػػاؼ التحري ػػات الجوهريػػة يػػي الدػػػوائـ 
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( إلػي أف سرا بػي الحسػابات السديػديف 2016السالية والتدرير تنها. كسا تو.مت دراسة )زيتوف،
اسة لمر ابة الساليػة أكثػر  ػدرة تمػي  تديػيـ اسكانيػة اضتتسػاد تمػي الدػوائـ الساليػة، لدي الهيئة الق

و.ػػػحة ت سػػػيرات اضدارة، وتوليػػػد ت سػػػيرات تكسػػػية بديمػػػة لت سػػػيرات اضدارة، بسػػػا يػػػنقكس تمػػػي 
سػػ سة أحكػػاسهـ السهنيػػة وسػػف ثػػـ جػػودة السراجقػػة. لػػذلؾ سػػف الستو ػػ، أف يكػػوف لخبػػرة سرا بػػي 

تأهيمهـ السستسر و يدهـ بسجؿ سرا بي الحسابات لدي هيئػة الر ابػة الساليػة  الحسابات وسستوي
، وهػو سػا درجة تعقد التقديرات المحاسبية ىتخطيط اجراءات المراجعلةتأثير تمي الق  ة بػيف 

   :الفرى  الفرعية التاليةيدودنا إلي اشتداؽ 

H1aمراقبللللي الحسللللاباتدرجػػػػة تقدػػػػد التدػػػػديرات السحاسػػػػبية تمػػػػي تخطػػػػيط  : يختمللللف تلللل ثير      
 خبرتهـ سستوي السراجقة باخت ؼ  اي م ر يجراءات

 H1b مراقبلللي الحسلللاباتدرجػػػة تقدػػػد التدػػػديرات السحاسػػػبية تمػػػي تخطػػػيط : يختملللف تللل ثير     
 تأهيمهـ القمسي والسهني. سستوي السراجقة باخت ؼ  اي م ر يجراءات

H1C مراقبللللي الحسللللاباتدرجػػػػة تقدػػػػد التدػػػػديرات السحاسػػػػبية تمػػػػي تخطػػػػيط : يختمللللف تلللل ثير      
أن  السراجقػة بحسػب سػا إذا كػانوا سديػديف لػدي هيئػة الر ابػة الساليػة اي م ر يجلراءات

 ي.

ىاشلتقا  تحميم الع قة بيه درجة تعقيد التقديرات المحاسبية ىتقرير المراجعة  6-4
 الفر  الثا ي ىارعياته

 السراجقػة لسسػتخدسي تسمية نتائج لتو.يؿ تميها يقتسد التي الوسيمة الحسابات ا بسر يقد تدرير 
سػف  يتضػسن  بسػا كونػ ، سػف أهسيتػ  التدريػر ذلػؾ ويسػتسد سراجقتهػا، تسػت التػي الدوائـ الساليػة،

 لس.ػدا ية وفالسػالي والسحممػوف السسػتثسروف  يطسػئف لكػي الستسيػز الوحيػد الس.ػدر يقػد رأي،
 تقبػر الساليػة الدػوائـ تمػؾ كانػت إذا سػا رأيػ  بشػأف الحسػابات ا ػبسر  يبػدي حيػث السالية، الدوائـ
 سهسػة أساسػية وثيدػة يجقػؿ سنػ  سػا وهػو) تادلػة أو .ػاد ة .ػورة تقطػي أو( ووضػوح بقدالػة
 لكثيػر  يسػة، وذو هاسػا، سػدخ  ا ػب الحسػاباتسر  لتدريػر السقموسػاتي السحتػوي يقػد ولػذا. لهػـ
 سقموسػاتي ك طػار ا ػب الحسػاباتسر  لتدريػر السقموسػاتي السحتػوي يشير حيث .السستخدسيف سف

 واسػتخداسها بهػا و بولهػا الوثػوؽ يسكػف والسؤشػرات التػي السقػاني سػف القديػد تمػي سالي يحتػوي
 تهػتـ لػذلؾ .السقموسػات هػذ  سسػتخدسي سػف القديػد  بػؿ سػف الدػرارات الساليػة سػف القديػد يتخاذ

 جػودة تمػي الر ابػة وسقػايير ايخ  يػة، السهنيػة، الدواتػد والسقػايير بػا سور السهنيػة السنظسات
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    الحسػابات ا ػبسر  السقموسػاتي لتدريػر السحتػوى جػودة لتحسػيف أساسػي كسػدخؿ السهنػي ا دات
 Jönsson and Svensson, 2014)   ،2009  ،)تمي

 

الشػػكؿ والسحتػػوي، ورات كبيػػرة يػػي طػػو ػػد شػػهد تدريػػر سرا ػػب الحسػػابات يػػي السػػنوات ا خيػػرة ت
وذلؾ سف أجؿ الو.وؿ إلي تدرير يسكف سرا ب الحسابات سػف تو.ػيؿ نتػائج تسميػة السراجقػة 
، وكػػػذلؾ لتقريػػػؼ سسػػػتخدسي التدريػػػر بػػػدور سرا ػػػب الحسػػػابات  بشػػػكؿ واضػػػح وسػػػهؿ وس هػػػـو

وبػذلؾ يسكػف النظػر إلػي هػذا  (.2011وسسئوليات  لتخ يض يجوة التو قػات )خػداش وآخػروف، 
اة لتو.ػػػيؿ رأي سرا ػػب الحسػػػابات يػػي سػػػياؽ تسميػػة السراجقػػػة كنسػػوذج لعت.ػػػاؿ التدريػػر كػػأد
(.ونظػرًا  ف تدريػر سرا ػب 2014)تمػي،  Human Communication Modelاضنسػاني 

الحسػػػابات يقػػػد الوسػػػيمة الرئيسػػػية لسرا بػػػي الحسػػػابات لمتوا.ػػػؿ سػػػ، سسػػػتخدسي الدػػػوائـ الساليػػػة 
(Jonsson & Svensson,2014)  ات وبػ  إشػارة طػأف يكػوف خاليػًا سػف ا خ، ي نػ  يجػب

 .(Mareque et al,2015)واضحة لسقايير السراجقة 
 

وييسػػا يتقمػػؽ ببيئػػة السسارسػػة السهنيػػة يػػي س.ػػر، يسػػا زاؿ يػػتـ القسػػؿ بتدريػػر السراجقػػة التدميػػدي 
) وهػػو سشػػاب  لسقيػػار السراجقػػة الػػدولي ر ػػـ  700اتتسػػادا تمػػي سقيػػار السراجقػػة الس.ػػري ر ػػـ

التقػديؿ( والػذي يتكػوف سػف ال دػرات الخسػس الرئيسػية التاليػة ؛ ال دػرة التسهيديػة، يدػرة  بؿ  700
مبػػػػات الدانونيػػػػة طسسػػػػئولية اضدارة، يدػػػػرة سسػػػػئولية سرا ػػػػب الحسػػػػابات، يدػػػػرة الػػػػرأي، ويدػػػػرة الست

 (ISA,700,Revised)السقػػػدؿ  700أسػػا السقيػػار الػػدولي لمسراجقػػة ر ػػـ والتنظسيػػة ا خػػري.
والػػػػذي يسػػػػري اتتبػػػارا سػػػػف ديسػػػػسبر  (IAASB)بسقريػػػة  2015  يػػػػي ينػػػػايروالػػػذي تػػػػـ ا.ػػػدار 

ييتضسف بقض ال درات الجديدة باضضاية إلي تييير ترتيب ال درات لتكوف تمػي النحػو  2016
يدػرة الػرأي، يدػرة أسػاس ابػدات الػرأي، يدػرة ايسػتسرارية، يدػرة أسػور السراجقػة ا ساسػية،  ؛ التالي

يدػػػػرة السقموسػػػػات ا خػػػػري، يدػػػػرة سسػػػػئوليات كػػػػؿ سػػػػف اضدارة والسسػػػػئوليف تػػػػف الحوكسػػػػة، يدػػػػرة 
   .(2017، )تبدالدادر مبات الدانونية والتنظيسية ا خريطسسئولية سرا ب الحسابات، ويدرة الست

 ; ISA,700 ; ISA,705)أشارت سقايير السراجقة الدولية ذات ال.مة بتدرير السراجقةولدد  
ISA,706)   إلي أن  سف التحري ات الجوهريػة الهاسػة التػي تػدي، سرا ػب الحسػابات إلػي تقػديؿ

رأي  السهني يػي تدريػر السراجقػة ؛ سػدي س تسػة السياسػات السحاسػبية السختػارة وسػدي س ئسػة 
وسػػدي التػػي  اسػػت بهػػا اضدارة سناسػػبة لمظػػروؼ،  التقللديرات المحاسللبيةكانػػت  سػػا إذاتطبيدهػػا، 

 س ئسة أو ك اية اضي.اح يي الدوائـ السالية.
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ىملله ثلللن ع لللد مراجعلللة التقلللديرات المحاسلللبية الللي سللليا  مراجعلللة القلللىا ن الماليلللة السللل ىية 
تمػػػؾ التدػػػديرات ، إذا وجػػػد سرا ػػػب الحسػػػابات أف هنػػػاؾ تحري ػػػا جوهريػػػا يػػػي التاريخيلللة الكامملللة

السحاسػػبية أو تػػدـ ك ايػػة اضي.ػػاح تنهػػا ي نػػ  سػػوؼ يبػػدي رأيػػا ستح ظػػا، أسػػا إذا كػػاف تأثيرهػػا 
ذا كانػػت هنػػاؾ  يػػودا  شػػائقا أو شػػاسً  تمػػي الدػػوائـ الساليػػة ي نػػ  سػػوؼ يبػػدي رأيػػا سقاكسػػا. وا 

سػػا إذا تمػػي نطػػاؽ سراجقػػة تمػؾ التدػػديرات السحاسػػبية ي نػػ  سػوؼ يبػػدي رأيػػا ستح ظػػا، أ جوهريػة
كانت هناؾ  يػودًا شػائقةتمي نطػاؽ سراجقػة تمػؾ التدػديرات ي نػ  سػوؼ يستنػ، تػف إبػدات الػرأي 

(ISA,705 كسػػا  ػػد يدػػرر سرا ػػب الحسػػابات أف هنػػاؾ حاجػػة إلػػي ل ػػت انتبػػا  الدػػاريت إلػػي .)
وجػػود حالػػة تػػدـ تأكػػد سهػػـ سػػف خػػ ؿ إضػػاية يدػػرة يػػي تدريػػر السراجقػػة ويدػػًا لسقيػػار السراجقػػة 

 .(ISA,706)الدولي
 
 

 Bell)ىبش ه الع قة بيه درجة تعقد التقديرات المحاسلبية ىتقريلر المراجعلة يتفل  اللبع  
& Griffin, 2012; Christensen et al,2012 ; Smieliauskas, 2012; Dixon 

& Frolova, 2013; Singh & Doliya, 2015; Christensen et al.,2016)  عملي
أه مراجعة التقديرات المحاسبية ىتقديرات القيمة العادللة تلرثر عملي مسلتى، التىكيلد المقلدن 

إلػي أنػ  يػي ظػؿ  (Bell and Griffin, 2012)أشػارت دراسػة اي تقريلر المراجعلة .حيلث 
تػػدـ إي.ػػاح سرا ػػب الحسػػابات يػػي تدريػػر  تػػف سػػدي اضخػػت ؼ الجػػوهري بػػيف تدػػديرات اضدارة 

ستدمة التي  اـ ب تدادها لسدارنتهػا سػ، تدػديرات اضدارة وتحديػد سػدي سقدوليػة تمػؾ والتدديرات الس
التدػػػديرات الس .ػػػح تنهػػػا سػػػف جانػػػب اضدارة يػػػي الدػػػوائـ الساليػػػة، ييجػػػب تقػػػديؿ تدريػػػر سرا ػػػب 
الحسػػػػابات سػػػػف أجػػػػؿ ل ػػػػت انتبػػػػا  سسػػػػتخدسي التدػػػػارير الساليػػػػة، خا.ػػػػة يػػػػي ظػػػػؿ السسػػػػتويات 

د الس.ػاحبة لتمػػؾ التدػػديرات، حيػػث يجػب تميػػ  تػػويير تأكيػػد سػػمبي السرت قػة لحػػايت تػػدـ التأكػػ
تمػػػي سثػػػؿ هػػػذ  التدػػػديرات ب ضػػػاية يدػػػرة " ي توجػػػد سقموسػػػات جػػػذبت انتباهنػػػا تشػػػير إلػػػي أف 
تدديرات اضدارة إير سقدولة " يي تدرير السراجقة. كسا أو.ت الدراسة بأن  يجب تمػي سرا ػب 

ة تسػا إذا كانػت تدػديرات اضدارة تتشػاب  إلػي حػد كبيػر الحسابات ات ـ سستخدسي الدوائـ السالي
 س، التدديرات السستدمة التي  اـ ب تدادها وسدي سقدولية تمؾ التدديرات أـ ي.

 

الق  ػة بػيف تدريػر  (Christensen et al, 2012)ىالي  فل  السليا  اقلد ت اىللت دراسلة 
ة إلػػي وجػػود  بقػػض حػػايت سرا ػػب الحسػػابات وطبيقػػة التدػػديرات السحاسػػبية، وخم.ػػت الدراسػػ

الد.ور التػي ت ػوؽ  ػدرة سرا ػب الحسػابات تمػي ابػدات توكيػد ايجػابي بػأف الدػوائـ الساليػة  ػد تػـ 
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إتدادها ب.دؽ وتدالة يي جسي، جوانبها الهاسة، وتتسثؿ أهـ تمؾ الحايت يػي ت تػب اضدارة 
حظتهػػا، والتػػي  ػػد يػػي السػػدخ ت ال.ػػييرة إيػػر السرئيػػة والتػػي ي يسكػػف لسرا ػػب الحسػػابات س 

تؤدي إلػي تييػر كبيػر يػي سحتػوي التدػديرات السحاسػبية الس .ػح تنهػا وتػدـ سقدوليتهػا، والتػي 
تتطمب سف سرا ب الحسابات الدياـ بػ جراتات سراجقػة أكبػر لجسػ، أكبػر  ػدر سػف أدلػة اضثبػات 

تػػدـ  باضضػػاية إلػػي الكاييػػة والس ئسػػة تػػف سػػدي سقدوليػػة و.ػػدؽ تمػػؾ التدػػديرات وسػػدخ تها.
تدريػػر سرا ػػب الحسػػابات ليشػػسؿ رأي سرا ػػب الحسػػابات يػػي التدػػديرات السحاسػػبية  تطػػور .ػػيية

الػػواردة يػػي الدػػوائـ الساليػػة لمشػػركة، وهػػؿ تتضػػسف شػػكوكًا كبيػػرًا يػػي الديػػاس سػػف جانػػب سرا ػػب 
 الحسابات. 

 

إلي أف اختبػارات السراجقػة  (Ghosh et al, 2016)تو.مت دراسة  ىمه  احية أخر، اقد
ات ال.ػػمة بتػػدهور الشػػهرة وإيرهػػا سػػف التدػػديرات السحاسػػبية السقدػػدة تػػؤدي إلػػي  تػػأخر تدريػػر ذ

 .سراجقة الحسابات ل ترة أطوؿ
( إلػي وجػوب 2002وييسا يتقمؽ بالدراسات القربية يي هذا الشأف يدد تو.مت دراسة )حمػس، 
تدػديرات السحاسػبية  ياـ سرا ب الحسابات باضي.اح يي تدرير  تف أي انحرايات سوجودة يػي ال

 .إذا ريضت إدارة الشركة ا خذ بها
 

الدراسػات السػابدة بشػأف  إلي وجػود سسػاحة ات ػاؽ كبيػر  بػيف سقظػـ ىيخمص الباحث مما سب 
، رإػـ  عمي مستى، التىكيد المقدن الي تقريلر المراجعلةتأثير درجة تقدد التدديرات السحاسبية 

تسػػت يػػػي  2002اجػػرات تمػػؾ الدراسػػػات يػػي بيئػػات سختم ػػػة )تمػػي سػػػبيؿ السثػػاؿ دراسػػة حمػػػس 
تسػت يػي الوييػات الستحػد  ا سريكيػ ( ويػي  Bell and Griffin, 2012القػراؽ، ودراسػة 

يتػػػرات زسنيػػػ  سختم ػػػ  كسػػػا يتضػػػح سػػػف القػػػرض السػػػابؽ . كسػػػا يخمػػػص الباحػػػث سػػػف اسػػػتدرات 
دة أف السنهجيػػة التػػي اتبقتهػػا إالبيػػة تمػػؾ الدراسػػات هػػي السنهجيػػة وتحميػػؿ تمػػؾ الدراسػػات السػػاب

.كسا يخمص الباحث أيضًا إلػي أف هنػاؾ  ىهى ما اتبعه الباحث اي دراسته الحاليهالتجريبية، 
درجػػػة تقدػػػد  نػػػدرة يػػػي الدراسػػػات القربيػػػة وب.ػػػ ة خا.ػػػة الس.ػػػرية التػػػي اختبػػػرت الق  ػػػة بػػػيف

 .لحساباتالتدديرات السحاسبية وتدرير سرا ب ا
 

يجلب عملي مراقلب الحسلابات تعلديم تقريلره بع  الدراسات عمي أ له ونظرا لوجود ات اؽ بيف 
خا.ػة  مه أجم لفت ا تباه مستخدمي التقلارير الماليلة ع لد مراجعتله لمتقلديرات المحاسلبية،

، تػػ وة تمػػي أف يػػي ظػػؿ السسػػتويات السرت قػػة لحػػايت تػػدـ التأكػػد الس.ػػاحبة لتمػػؾ التدػػديرات
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دريػػػر سراجقػػػة الحسػػػابات ل تػػػرة التدػػػديرات السحاسػػػبية السقدػػػدة  ػػػد تػػػؤدي إلػػػي  تػػػأخر تسراجقػػػة 
 ، اإ ه يمكه اشتقا  الفر  الر يسي الثا ي لمبحث عمي ال حى التالي:أطوؿ

H2ترثر درجة تعقد التقديرات المحاسبية عمي تقرير مراقب الحسابات اي م ر : 

 ,Chen et al., 2008;Bennie &Pflugrath) و ػد أكػدت القديػد سػف الدراسػات السػابدة 
2009 ; Asare et al. 2009 ; Cheng et al., 2009 ;Kilgore et al., 2011; 

Johnston et al., 2014; Ghosh et al., 2016)  ،تمػي أف خبػرة سرا بػي الحسػابات
وكذلؾ تأهيمهـ القمسي والسهني،  د يؤثر تمي  راراتهـ وأحكاسهـ السهنيػة. كسػا تو.ػمت دراسػة 

( إلػػػي أف  يػػػد سرا ػػػب الحسػػػابات بسػػػجؿ سرا بػػػي الحسػػػابات لػػػدي هيئػػػة الر ابػػػة  2012)السػػػيد،
الهيئػػة القاسػػة لمر ابػػة  الساليػة يػػؤثر تمػػي جػػودة السراجقػػة، وأف سرا بػػي الحسػػابات السديػػديف لػػدي

الساليػػة أكثػػر  ػػدرة تمػػي اكتشػػاؼ التحري ػػات الجوهريػػة يػػي الدػػوائـ الساليػػة والتدريػػر تنهػػا .كسػػا 
( إلي وجود  در  كايي  لسرا ػب الحسػابات يػي الح.ػوؿ تمػي 2014دراس  )تبيدات، خم.ت 

يوجػػد تػػأثير أدلػػ  اثبػػات كاييػػ  تتقمػػؽ بأسػػس احتسػػاب التدػػديرات السحاسػػبية. وتبػػيف أيضػػا أنػػ  
تنػػد التحدػػؽ سػػف سػػدي  لمخبػػر  ، والسؤهػػؿ القمسػػي والشػػهادات السهنيػػ  تمػػي سرا ػػب الحسػػابات

سقدوليػػة التدػػديرات السحاسػػبية. لػػذلؾ سػػف الستو ػػ، أف يكػػوف لخبػػرة سرا بػػي الحسػػابات وسسػػتوي 
 ػة تأهيمهـ السستسر و يدهـ بسجؿ سرا بي الحسابات لدي هيئة الر ابػة الساليػة تػأثير تمػي الق 

الفلرى  ، وهػو سػا يدودنػا إلػي اشػتداؽ درجة تعقد التقديرات المحاسبية ىتقريلر المراجعلةبػيف 
   :الفرعية التالية

H2aدرجة تقدد التدديرات السحاسػبية تمػي تدريػر سرا ػب الحسػابات يػي س.ػر  : يختمف ت ثير
 باخت ؼ سستوي خبرت   

H2bدرجة تقدد التدديرات السحاسبية تمػي تدريػر سرا ػب الحسػابات يػي س.ػر  : يختمف ت ثير
 باخت ؼ سستوي تأهيم  القمسي والسهني   

H2C  تدريػػػر سرا ػػػب الحسػػػابات يػػػي درجػػػة تقدػػػد التدػػػديرات السحاسػػػبية تمػػػي : يختملللف تللل ثير
 أن ي. بحسب سا إذا كاف سديدًا  لدي هيئة الر ابة الساليةس.ر 
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 م مجية البحث 6-5
البحػػػث، وتحديػػػدًا الهػػػدؼ سػػػف الدراسػػػة التجريبيػػػة وسجتسػػػ،  نقػػػرض يػػػي هػػػذ  ال رتيػػػة لسنهجيػػػة

جراتاتهػػػػا وتو.ػػػػيؼ و يػػػػاس الستييػػػػرات وايختبػػػػارات اضح.ػػػػائية،  وتينػػػػة الدراسػػػػة وأدواتهػػػػا وا 
 ى تا ج اختبار الفرى  كما يمي:

 

 المدف مه الدراسة التجريبية 6-5-1
درجػػػػة التقديػػػػد يػػػػي التدػػػػديرات سػػػػا إذا كػػػػاف هنػػػػاؾ تػػػػأثير لتسػػػػتهدؼ الدراسػػػػة التجريبيػػػػة اختبػػػػار 

، باضضػاية إلػي اختبػار الحسػاباتالسحاسػبية تمػي تخطػيط إجػراتات السراجقػة وتدريػر سرا ػب  
خبرة سرا ب الحسابات، وسستوي تأهيم  السستسر، و يػد  يػي سػجؿ الهيئػة القاسػة تأثير كؿ سف 

تمػي الق  ػػات الرئيسػػية سحػػؿ   Moderating Variablesلمر ابػة الساليػػة كستييػػرات سقدلػة
 البحث.

 مجتم  ىعي ة الدراسة 2- 6-5
يتكػػػػوف سجتسػػػػ، الدراسػػػػة سػػػػف سرا بػػػػي الحسػػػػابات يػػػػي سكاتػػػػب السحاسػػػػبة القاسمػػػػة يػػػػي س.ػػػػر، 
ب تتبػػػارهـ السسػػػئوليف تػػػف تديػػػيـ سػػػدي سقدوليػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية لػػػعدارة . ولػػػذلؾ تػػػـ أخػػػذ 

، وسػػف ثػػـ تػػـ إجػػرات التجربػػة تمػػي تينػػة سػػف سرا بػػي (1)س ػػردة  52 تينػػة انتدائيػػة تحكسيػػة بميػػت
الحسابات ب تتبارهـ السسئوليف تف تدييـ سدي سقدولية التدػديرات السحاسػبية لػعدارة . ويوضػح 
الجػػػدوؿ التػػػالي تػػػدد الحػػػايت التجريبيػػػة السوزتػػػة، وتػػػدد ونسػػػبة الػػػردود، باضضػػػاية إلػػػي تػػػدد 

 ، لمتحميؿ اضح.ائي.ونسبة الردود ال.حيحة، والتي ستخض
 

 (1رقن )  جدىم
 عدد الحايت التجريبية المىاعة ى سبة الردىد

 100 تدد الحايت السوزتة
 60 تدد الحايت السستمسة

 %60 نسبة ايستجابة
 52 تدد الحايت ال.حيحة

 % 86.66 نسبة الحايت ال.حيحة إلي السستمسة

                                                             
سوعالالي فالاليهى عالالذت اعتةالالاساج أاًهالالا ؛أٌ يكىَالالىا يالالٍ روي انخةالالشت وانتأايالالم انعهًالالي انًسالالتًش  وسالالةي وأٌ شالالاسكىا فالالي قالالشاس تقيالاليى   -(1)

 يعقىنيث انتقذيشاج انًحاسةيث.
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 أدىات ىاجراءات الدراسة التجريبية  3- 6-5
الحالػػػػة تشػػػػتسؿ أدوات الدراسػػػػة التجريبيػػػػة تمػػػػي حػػػػالتيف تجػػػػريبيتيف بهسػػػػا تدػػػػديرات سحاسػػػػبية ؛ 

ا ولي الخا.ة ب تادة تددير القسر اضيتراضي لمسيارات والتي تقتبر أ ؿ تقددًا والحالػة الثانيػة 
 الخا.ػػة ب تػػادة تدػػدير الديسػػة اضسػػتردادية القادلػػة لالػػة وكػػذلؾ خسػػائر التػػدهور والتػػي تقتبػػر

درجػة تقدػد ،  ثػـ يػتـ  يػاس اسػتجابات ستخػذي الدػرارات يػي الحػالتيف ضختبػار تػأثير أكثر تقديػاً 
الحسػػابات،  ياسػػًا تمػػي التدػػديرات السحاسػػبية تمػػي تخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة وتدريػػر سرا ػػب  

 ; Brown et al., 2016; Backof et al ,2016)بقػض الدراسػات السػابدة ذات ال.ػمة 
Van Landuyt,2017; Backof et al ,2018 ;Bucaro, 2019 ). 

 

 

  ج البحث ىتى يف ىقيا  المت يرات مى  6-5-4

 :ىاقا  لفرى  البحث ىمشكمته ي؛مر  مى ج البحث كالتالي
 
 

 المت يرات المعدلة                            
  

 

   المت يراه التابعاه                                                                      

                                                                                       المت ير المستقم

 
            

 

 
 
 
 

درجة تعقد التقديرات 
 المحاسبية

تأهيؿ سرا ب 
 الحسابات

تخطيط إجراءات 
 المراجعة

تقرير مراقب 
 الحسابات

خبرة سرا ب 
 الحسابات

 

 يد سرا ب 
الحسابات لدى 
 هيئة الر ابة السالية

H1c 

H1 

H2c H2b 

H1b 
H1a 

H21 
H2a 
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 ى تن قيا  ىتى يف مت يرات الدراسة كالتالي
ويدػػاس سػػف خػػ ؿ اسػػداد سرا بػػي : درجللة تعقللد التقللديرات المحاسللبية :المت يللر المسللتقم -أ 

الحالػة ا ولػي أ ػؿ تقدػدًا والحالػة الثانيػة الحسابات بحالتيف تجريبيتيف بهسا تدديرات سحاسبية ؛ 
 (Brown et al., 2016)مي  ياسًا تأكثر تقددًا 

 المت يراه التابعاه -ب

خػ ؿ ردود سرا بػي الحسػابات تمػي كػؿ سػف ؛ ويػتـ  ياسػ  سػف تخطيط إجلراءات المراجعلة:  -1
، توسي، حجـ القينة، اسناد التحد ، ؽ سػف التدػديرات لدػداسي السسػاتديفتدييـ الخطر الست ـز

   (.  (Backof et al ,2016، قياسا  عمي سد يترة السراجقة
: ويتـ  ياس  سف خػ ؿ ردود سرا بػي الحسػابات بشػأف تػأثير التحدػؽ تقرير مراقب الحسابات -2

ف التدػػػديرات تمػػػي كػػػؿ سػػػف ؛ التػػػأخير يػػػي إ.ػػػدار تدريػػػر السراجقػػػة ونػػػوع الػػػرأي،  ياسػػػا سػػػ
 . (Ghosh et al, 2016)تمي

 المت يرات المعدلة -ج
: وتدػاس بقػدد سػنوات شػيم  لوظي ػة سرا ػب حسػابات ، يػ ذا كانػت خبرة مراقب الحسلابات -1

(، أسػػا إذا كانػػت أ ػػؿ 1سػػنوات يػػأكثر ي.ػػنؼ تمػػي أنػػ  سػػف ذوي الخبػػرة ويأخػػذ الديسػػة ) 5
 Cheng et al., 2009)سػف ذلػؾ يقتبػر أ ػؿ خبػرة ويأخػذ الديسػة .ػ ر،  ياسػًا تمػي 
;Kilgore et al., 2011; Johnston et al., 2014) . 

: ويدػػاس سػػف خػػ ؿ ح.ػػول  تمػػي يللم العممللي ىالمم للي المسللتمر لمراقللب الحسللاباتالت ه -2
شػػػهادات بقػػػد سرحمػػػة البكػػػالوريوس )دراسػػػات تميػػػا دبمػػػـو أو ساجسػػػتير، شػػػهادات سهنيػػػة( 

( يي حالة الح.وؿ تمي أي سف هذ  الشهادات ، والديسػة .ػ ر بخػ ؼ 1ويأخذ الديسة )
 Cheng et al., 2009; Kilgore et al., 2011; Johnston)ذلػؾ ،  ياسػًا تمػي
et al., 2014) . 

 

( إذا كػاف 1: ويأخػذ الديسػة )قيد مراقب الحسابات اي سجم المي ة العامة لمرقابة الماليلة -3
    .( 2012سديد ،  ياسًا تمي)السيد ،سرا ب الحسابات سديدًا ، والديسة . ر إذا كاف إير 
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 ىالمقار ات التجريبيةالت مين التجريبي ىالمعالجات  5- 6-5
 ى لل عمي ال حى التالي :2×3×2يختبار الفر  اوىم ىارعياته تن اجراء ت مين تجريبي

 

              

 المتغير المستقل                     
 

 المتغيراث المعدلت

 التقديراث المحبسبيت

 أقل تعقدا

أكثر  التقديراث المحبسبيت

 تعقدا

 

 لخبرةا

 رو خةشت

 (1) 

تخايػ إجشاءاج 

 انًشاجعث

 (2) 

 تخايػ إجشاءاج انًشاجعث

 قهيم انخةشت

(3) 

تخايػ إجشاءاج 

 انًشاجعث

(4) 

 تخايػ إجشاءاج انًشاجعث

 يؤام لتأهيلا

(5) 

تخايػ إجشاءاج 

 انًشاجعث

(6) 

 تخايػ إجشاءاج انًشاجعث

 
 

 غيش يؤام

(7) 

تخايػ إجشاءاج 

 انًشاجعث

(8) 

 تخايػ إجشاءاج انًشاجعث

 القيد في سجل

 العبمت الهيئت

 المبليت للرقببت

 يقيذ

(9) 

تخايػ إجشاءاج 

 انًشاجعث

(11) 

 تخايػ إجشاءاج انًشاجعث

 غيش يقيذ

(11) 

تخايػ إجشاءاج 

 انًشاجعث

(12) 

 تخايػ إجشاءاج انًشاجعث

 

 معالجة تجريبية كما يمي: 12ىبال ؛ر إلي ه ا الجدىم يته  أ ه تىجد

تخطليط إجلراءات تدديرات سحاسبية أ ؿ تقديدا لسرا ػب الحسػابات ذو خبػرة /  (:1معالجة ) -
 المراجعة

تخطيط إجلراءات تدديرات سحاسبية أكثر تقديدا لسرا ب الحسابات ذو خبرة /  (:2معالجة ) -
 المراجعة 

تخطلللليط تدػػػديرات سحاسػػػبية أ ػػػؿ تقديػػػػدا لسرا ػػػب الحسػػػابات  ميػػػؿ الخبػػػرة /  (:3معالجلللة ) -
 عة إجراءات المراج

تخطللليط تدػػػديرات سحاسػػػبية أكثػػػر تقديػػػدا لسرا ػػػب الحسػػػابات  ميػػػؿ الخبػػػرة /  (:4معالجلللة ) -
 إجراءات المراجعة 
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تخطلليط إجللراءات تدػػديرات سحاسػػبية أ ػػؿ تقديػػدا لسرا ػػب الحسػػابات سؤهػػؿ /  (:5معالجللة ) -
 المراجعة

إجللراءات تخطلليط تدػػديرات سحاسػبية أكثػر تقديػػدا لسرا ػب الحسػػابات سؤهػؿ /  (:6معالجلة ) -
 .المراجعة

تخطلللليط تدػػػديرات سحاسػػػػبية أ ػػػؿ تقديػػػػدا لسرا ػػػب الحسػػػابات إيػػػػر سؤهػػػؿ /  (:7معالجلللة ) -
 إجراءات المراجعة

تخطللليط  تدػػػديرات سحاسػػػبية أكثػػػر تقديػػػدا لسرا ػػػب الحسػػػابات إيػػػر سؤهػػػؿ / (:8معالجلللة ) -
 إجراءات المراجعة

تخطلليط إجللراءات /  تدػػديرات سحاسػػبية أ ػػؿ تقديػػدا لسرا ػػب الحسػػابات سديػػد (:9معالجللة ) -
 المراجعة

تخطليط إجلراءات تدػديرات سحاسػبية أكثػر تقديػدا لسرا ػب الحسػابات سديػد /  (:10معالجة ) -
 المراجعة

تخطللليط تدػػػديرات سحاسػػػبية أ ػػػؿ تقديػػػدا لسرا ػػػب الحسػػػابات إيػػػر سديػػػد /  (:11معالجلللة ) -
 إجراءات المراجعة

تخطللليط تدػػػديرات سحاسػػػبية أكثػػػر تقديػػػدا لسرا ػػػب الحسػػػابات إيػػػر سديػػػد /  (:12معالجلللة ) -
 إجراءات المراجعة

 ىيختبار الفر  الر يسي اوىم لمبحث ىارعياته تن اجراء المقار ات التالية: 

([ وذلػػػػػػػؾ ضختبػػػػػػػار 12+10+ 8+6+4+2(× ) 11+9+ 7+ 5+ 3+ 1] )  (:1مقار لللللللة )
   H1ال رض الرئيسي 

 H1a( [ وذلؾ ضختبار ال رض ال رتي 4×3( [ × ] ) 2× 1)  (: ] 2مقار ة )

 H1b( [ وذلؾ ضختبار ال رض ال رتي  8×7( [ × ]) 6× 5])   (: 3مقار ة )

 H1c( [ وذلؾ ضختبار ال رض ال رتي 12×11( [ × ]) 10× 9])  (: 4مقار ة )
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عمللي ال حللى  ى لللل  2×3×2ىيختبللار الفللر  الثللا ي ىارعياتلله تللن اجللراء ت للمين تجريبللي 
 التالي:

 

              

 المتغير المستقل                    
 

 المتغيراث المعدلت

 التقديراث المحبسبيت

 أقل تعقدا  

 التقديراث المحبسبيت

 أكثر تعقدا  

 

 لخبرةا

 

 

 رو خةشت
 (1) 

 تقشيش انًشاجعث

 (2) 

 تقشيش انًشاجعث

 قهيم انخةشت
(3) 

 تقشيش انًشاجعث

(4) 

 انًشاجعثتقشيش 

 يؤام التأهيل
(5) 

 تقشيش انًشاجعث

(6) 

 تقشيش انًشاجعث

 غيش يؤام 
(7) 

 تقشيش انًشاجعث

(8) 

 تقشيش انًشاجعث

 

 القيد في سجل

 العبمت الهيئت

 المبليت للرقببت

 يقيذ
(9) 

 تقشيش انًشاجعث

(11) 

 تقشيش انًشاجعث

 غيش يقيذ
(11) 

 تقشيش انًشاجعث

(12) 

 تقشيش انًشاجعث

 معالجة تجريبية كما يمي : 12ىبال ؛ر إلي ه ا الجدىم يته  أ ه تىجد 

 .تدرير السراجقةتدديرات سحاسبية أ ؿ تقديدا لسرا ب الحسابات ذو خبرة /  (:1معالجة ) -
 .تدرير السراجقةتدديرات سحاسبية أكثر تقديدا لسرا ب الحسابات ذو خبرة /  (:2معالجة ) -
تدريػػػػر تدػػػػديرات سحاسػػػػبية أ ػػػػؿ تقديػػػػدا لسرا ػػػػب الحسػػػػابات  ميػػػػؿ الخبػػػػرة /  (:3معالجللللة ) -

 .السراجقة
تدريػػػػر تدػػػػديرات سحاسػػػػبية أكثػػػػر تقديػػػػدا لسرا ػػػػب الحسػػػػابات  ميػػػػؿ الخبػػػػرة /  (:4معالجللللة ) -

 .السراجقة

 تدرير السراجقةتدديرات سحاسبية أ ؿ تقديدا لسرا ب الحسابات سؤهؿ /  (:5معالجة ) -
 . تدرير السراجقةسحاسبية أكثر تقديدا لسرا ب الحسابات سؤهؿ /  تدديرات (:6معالجة ) -
 تدرير السراجقةتدديرات سحاسبية أ ؿ تقديدا لسرا ب الحسابات إير سؤهؿ /  (:7معالجة ) -
تدريػػػػر تدػػػػديرات سحاسػػػػبية أكثػػػػر تقديػػػػدا لسرا ػػػػب الحسػػػػابات إيػػػػر سؤهػػػػؿ /  (:8معالجللللة ) -

 السراجقة
 تدرير السراجقةتدديرات سحاسبية أ ؿ تقديدا لسرا ب الحسابات سديد /  (:9معالجة ) -
 . تدرير السراجقةتدديرات سحاسبية أكثر تقديدا لسرا ب الحسابات سديد /  (:10معالجة ) -
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تدريػػػػر تدػػػػديرات سحاسػػػػبية أ ػػػػؿ تقديػػػػدا لسرا ػػػػب الحسػػػػابات إيػػػػر سديػػػػد /  (:11معالجللللة ) -
 السراجقة

تدريػػػػر ة أكثػػػػر تقديػػػػدا لسرا ػػػػب الحسػػػػابات إيػػػػر سديػػػػد / تدػػػػديرات سحاسػػػػبي (:12معالجللللة ) -
 السراجقة

 ىيختبار الفر  الر يسي الثا ي لمبحث ىارعياته تن اجراء المقار ات التالية:

( [ وذلػػػػػؾ ضختبػػػػػػار 12+10+ 8+6+4+2( × ) 11+9+ 7+ 5+ 3+ 1] ) (:1مقار لللللة )
   H2ال رض الرئيسي 

 H2a([ وذلؾ ضختبار ال رض ال رتي 4×3([ × ]) 2× 1) ](: 2مقار ة )

 H2b([ وذلؾ ضختبار ال رض ال رتي  8×7([ × ]) 6× 5])   (:3مقار ة )

 H2c( [ وذلؾ ضختبار ال رض ال رتي 12×11( [ × ]) 10× 9])  (:4مقار ة )

 التحميم ايح ا ي 6-5-6
 اضختبارات التالية: اـ الباحث ب جرات يجراء التحميم ايح ا ي 

 اختبار الم داقية  6-5-6-1

يػػي  654. بم للت Cronbach's Alphaتبلليه ملله التحميللم ايح للا ي أه قيمللة معامللم 
كملا  .الحالة ا ولي الخا.ة ب تادة تددير القسػر اضيتراضػي لمسػيارات والتػي تقتبػر أ ػؿ تقديػداً 

يػي الحالػة الثانيػة الخا.ػة ب تػادة تدػدير الديسػة اضسػتردادية القادلػة لالػة  633.بم ت قيمتله 
، وهػػو سػػا يقنػػي س.ػػدا ية بيانػػات ا سػػئمة وكػػذلؾ خسػػائر التػػدهور والتػػي تقتبػػر أكثػػر تقديػػدًا 

 (.1990يي الحالتيف )تزاـ ، 6.السرايدة لمحالتيف التجريبيتيف ، حيث أف  يست  تجاوزت 
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Reliability Statistics 
First case 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.654 9 

 
Reliability Statistics 

Second case  

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.633 9 

 

 اختبار ايعتدالية  2- 6-5-6

تمػػػػػي البيانػػػػػات التػػػػػي تػػػػػـ الح.ػػػػػوؿ تميهػػػػػا سػػػػػف  Normalityتػػػػػـ اجػػػػػرات اختبػػػػػار ايتتداليػػػػػة 
 Kolomogrov – Simirov ايستجابات التجريبيػة لسقريػة توزيػ، البيانػات ب سػتخداـ اختبػار

& Shapiro – Wilk: ويسكف .ياإة ال رض اضح.ائي لهذا اضختبار كسا يمي ، 

                      H0: The Data Follow a Normal Distribution 

H1: The Data Do not Follow a Normal Distribution 

بيقػػي، وبالتػػالي تػػـ اسػػتخداـ أحػػد ا سػػاليب ال سقمسيػػة طوتبػػيف أف البيانػػات ي تتبػػ، التوزيػػ، ال
Non Parameteric) وهػو اختبػػار )Wilcoxon  نظػرا لوجػود تينتػػيف إيػر سسػتدمتيف وذلػػؾ

  Mann-Whitney Test ويتنػي سػاف اختبػار وكػذلؾيختبػار ال ػروض الرئيسػية لمبحػث، 
 يختبار ال روض ال رتية لمبحث، نظرا لوجود تينتيف سستدمتيف.

  تا ج اختبار ارى  البحث ىارعياتما )التحميم اوساسي(:  6-5-6-3

، وذلػػػؾ تمػػػي تػػػـ تحميػػػؿ نتػػػائج الدراسػػػة التجريبيػػػة يختبػػػار ال ػػػروض الرئيسػػػية وال رتيػػػة لمبحػػػث
 النحو التالي: 

 (H1اختبار الفر  الر يسي اوىم ) تيجة  -أ
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 ( لمبحث تن اعادة  ياغته اح ا يا عمي ال حى التالي :H1يختبار الفر  الر يسي  )
H0: M1 = M2 

H1: M1 ≠ M2 

لدرجػػة التقدػػد يػػي التدػػديرات السحاسػػبية تمػػي تخطػػيط ىيع للي اللر  العللدن عللدن ىجللىد تلل ثير   
تػف ) بسقني أف ستوسط الردود ي يختمؼ يػي حالػة التدػديرات ا  ػؿ تقديػدًا  إجراتات السراجقة

التدػػػديرات ا كثػػػر تقديػػػدًا( سدابػػػؿ ال ػػػرض البػػػديؿ الدائػػػؿ بوجػػػود هػػػذا  ط يػػػي حالػػػةن ػػػس الستوسػػػ
%  للرا  اللر  العللدن ى قبللم 5اللإ ا كا للت أقللم ملله  P.Valueالتلل ثير. ىيللتن حسللاب قيمللة 

 .(1)الفر  البديم

 Wilcoxonسػف خػ ؿ اختبػار (H1) الي نتػائج اختبػار ال ػرض الرئيسػيويوضػح الجػدوؿ التػ
Signed Ranks Test  وذلػؾ باسػتخداـ الػردود تمػي السػؤاؿ الثػاني  المقار لة اوىلليتمػي

 ( بقنا.ر  ا رب، سجتسقة.2/5إلي  2/2)سف 

 (H1 تيجة اختبار الفر  الر يسي ) (2رقن )جدىم 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

TQ22 - TQ2 Negative Ranks 1
a
 1.50 1.50 

Positive Ranks 50
b
 26.49 1324.50 

Ties 1
c
   

Total 52   
a. TQ22 < TQ2 

b. TQ22 > TQ2 
c. TQ22 = TQ2 
 

 

               Test Statisticsb   
 TQ22 - TQ2 

Z -6.220-
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

                                                             
 واكزا في باقي انفشوض انشئيسيث وانفشعيث .  (1)

 

 



 …… أثر درجة تعقد التقديرات المحاسبية على تخطيط إجراءات                                 حازم محفوظ محمد نويجي د/

434 
 

لدرجػة التقدػد يػي التدػديرات و د جاتت نتيجة هذا ايختبار)السدارنػة ا ولػي( لتؤيػد وجػود تػأثير 
سسػػاوية لم.ػػ ر،  P.Value، حيػػث كانػػت  يسػػة السحاسػػبية تمػػي تخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة

 .(H1) العدن ىقبىم الفر  البديماومر ال ، يع ي را  ار  

 Griffith et al, 2011; Backof et al)ىتتف  ه ه ال تيجة م  بع  الدراسات السابقة 
اتجػػا  تػػدـ د ػػة التدػػديرات أو التحيػػز ييهػػا يػػؤثر تمػػي تديػػيـ والتػػي تو.ػػمت إلػػي أف  (2016,

التفكير ال قلد، ع لد ، ع ىة عمي هرىرة تدعين سرا بي الحسابات لمسخاطر وأحكاـ التخطيط
أف تدػديـ دليػؿ تجريبػي تمػي تػأثير درجػة التقدػد ىيعتقد الباحلث  مراجعة التقديرات المحاسبية.

يي التدديرات السحاسبية تمي تخطػيط إجػراتات السراجقػة هػو نتيجػة سنطديػة حيػث أف احتسػاؿ 
ت البسػيطة. كسػا أف تحيز اضدارة يكوف أتمي يي التديرات السحاسبية السقددة بالسدارنة بالتدديرا

طػػػوير سقػػػايير السراجقػػػة الس.ػػػرية لتواكػػػب التقػػػدي ت التػػػي ت هػػػذ  النتيجػػػة تبػػػرز الحاجػػػة إلػػػي
حػػدثت يػػي سقػػايير السراجقػػة الدوليػػة وب.ػػ ة خا.ػػة الستقمدػػة بسراجقػػة التدػػديرات السحاسػػبية، 
كسػػػا تبػػػرز أهسيػػػة  يػػػاـ سكاتػػػب السحاسػػػبة القاسمػػػة يػػػي س.ػػػر تمػػػي تػػػدريب سرا بػػػي الحسػػػابات 

لقاسميف ييها تمي سراجقة التدديرات السحاسبية السقددة وتويير إرشادات ت .يمية لهػـ يػي هػذا ا
 الشأف.

و ػػد جػػاتت إجابػػة سرا بػػي الحسػػابات تمػػي السػػؤاؿ ا وؿ يػػي الحػػالتيف لتؤيػػد أف الحالػػة ا ولػػي 
ن يىاال  . كما للت.نؼ تمي أنها أ ؿ تقديدا، بينسا ت.نؼ الحالة الثانية تمي أنها أكثر تقديداً 

 غالبية مراقبي الحسابات عمي أه ه ال تحريفات جىهرية اي الحالتيه. 

 (H1a تيجة اختبار الفر  الفرعي ) -ب

 :ي  ىرة اح ا ية عمي ال حى التالي( لمبحث تن  ياغته اH1aيختبار الفر  الفرعي )

H0 : M1 = M2 

H1 : M1 ≠ M2 

درجػة عمي الع قة بليه لمستى، خبرة مراقبي الحسابات  ىيع ي ار  العدن عدن ىجىد ت ثير
) بسقنػػي أف ستوسػػط الػػردود ي يختمػػؼ  تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية وتخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة

يػػي حالػػة الخبػػرة تنػػ  يػػي حالػػة تػػدـ وجػػود الخبػػرة( سدابػػؿ ال ػػرض البػػديؿ الدائػػؿ بوجػػود هػػذا 
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لمبحػػػث سػػػف خػػػ ؿ  (H1aالفرعلللي )  ػػػرضويوضػػػح الجػػػدوؿ التػػػالي نتػػػائج اختبػػػار ال التللل ثير.
 المقار ة الثا ية. تمي  ساف ويتني اختبار 

H1a نتيجت اختببر الفرض الفرعي  (4رقم ) جدول  
 
 

Mann-Whitney Test 
 

                                  Test Statistics
a
 

 TQ2 

Mann-Whitney U 286.500 

Wilcoxon W 562.500 

Z -.877- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .381 

a. Grouping Variable: Experience                                                           
لخبلللرة مراقبلللي  تػػػدـ وجػػػود تػػػأثير و ػػػد جػػػاتت نتيجػػػة هػػػذا ايختبػػػار) السدارنػػػة الثانيػػػة( لتؤيػػػد

، إجػػراتات السراجقػػة درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية وتخطػػيطعمللي الع قللة بلليه الحسللابات 
اومللر اللل ، يع للي  (381.)حيػػث بميػػت  يستهػػا % 5أكبػػر سػػف P.Valueحيػػث كانػػت  يسػػة 

ىي تتف  ه ه ال تيجة م  بع  الدراسات السلابقة  قبىم ار  العدن ىرا  الفر  البديم.
(Cheng et al., 2009  ;Kilgore et al., 2011; Johnston et al., 2014)  .

يػي هػذا الشػأف يرجػ، إلػي  لخبلرة مراقبلي الحسلابات بب تػدـ وجػود تػأثير أف سىيعتقد الباحث 
أف سقظػػػػـ سرا بػػػػي الحسػػػػابات يػػػػي س.ػػػػر يقتسػػػػدوف تمػػػػي التدػػػػديرات التػػػػي أتػػػػدتها اضدارة وي 
يدوسػػػوف بقسػػػؿ تدػػػديرات سسػػػتدمة وسدارنتهػػػا سػػػ، التدػػػديرات السقػػػدة سػػػف  بػػػؿ اضدارة كسػػػا توضػػػح 

 ذات ال.مة. السقايير السهنية الدولية وا سريكية

 (H1b تيجة اختبار الفر  الفرعي ) - ج
 :ي  ىرة اح ا ية عمي ال حى التالي( لمبحث تن  ياغته ا(H1bيختبار الفر  الفرعي 

H0: M1 = M2 
H1: M1 ≠ M2 

درجػة تقدػد عملي الع قلة بليه لت هيلم مراقبلي الحسلابات  ىيع ي ار  العدن عدن ىجىد ت ثير
بسقنػػي أف ستوسػػط الػػردود ي يختمػػؼ يػػي  ) إجػػراتات السراجقػػةالتدػػديرات السحاسػػبية وتخطػػيط 

حالػػػة التأهيػػػؿ تنػػػ  يػػػي حالػػػة تػػػدـ وجػػػود التأهيػػػؿ( سدابػػػؿ ال ػػػرض البػػػديؿ الدائػػػؿ بوجػػػود هػػػذا 



 …… أثر درجة تعقد التقديرات المحاسبية على تخطيط إجراءات                                 حازم محفوظ محمد نويجي د/

436 
 

لمبحػػػث سػػػف خػػػ ؿ  (H1b)ويوضػػػح الجػػػدوؿ التػػػالي نتػػػائج اختبػػػار ال ػػػرض ال رتػػػي التللل ثير. 
 اختبار ساف ويتني تمي السدارنة الثالثة

 

 H1bنتيجت اختببر الفرض الفرعي   (5)رقم جدول 
Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a

 

 TQ2 

Mann-Whitney U 254.000 

Wilcoxon W 579.000 

Z -1.549- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .121 

                           a. Grouping Variable: Qualification                                                                  

لت هيللم مراقبللي  عللدن ىجللىد تلل ثير ىقللد جللاءت  تيجللة هلل ا ايختبللار) المقار للة الثالثللة( لتريللد
،  درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية وتخطػػيط إجػػراتات السراجقػػةعمللي الع قللة بلليه الحسللابات 

بقنا.ػػػػر  ا ربػػػػ،  2/5إلػػػػي 2/2بالنسػػػػبة لمسػػػػؤاؿ الثػػػػاني سػػػػف  P.Valueحيػػػػث كانػػػػت  يسػػػػة 
قبلىم ، ا سػر الػذي يقنػي % 5أكبػر سػف P. Value، ويتضح أف   يسة  = 121.سجتسقة  

.ىي تتفلل  هلل ه ال تيجللة ملل  بعلل  الدراسللات السللابقة  اللر  العللدن ىرالل  الفللر  البللديم
(Cheng et al., 2009;Kilgore et al., 2011; Johnston et al., 2014). ىيعتقلد

عمللي الع قللة بلليه لمت هيللم المسللتمر لمراقبللي الحسللابات أف سػػبب تػػدـ وجػػود تػػأثير الباحللث 
يرجػ، إلػي  أف سوضػوع التدػديرات  درجة تقدد التدديرات السحاسبية وتخطيط إجراتات السراجقػة

السحاسػػبية وسراجقتهػػا لػػـ يمػػؽ اضهتسػػاـ الكػػايي يػػي السدػػرارات الدراسػػية السحاسػػبية يػػي سقظػػـ 
 تي ا ف. الجاسقات الس.رية  ح

 (H1c تيجة اختبار الفر  الفرعي اوىم ) - د

 :مي ال حى التالي( لمبحث تن  ياغته اي  ىرة اح ا ية عH1cيختبار الفر  الفرعي )

H0: M1 = M2 
H1: M1 ≠ M2 

لقيد مراقبي الحسلابات الي سلجم المي لة العاملة لمرقابلة  ىيع ي ار  العدن عدن ىجىد ت ثير
)بسقنػي  درجة تقدد التدديرات السحاسبية وتخطػيط إجػراتات السراجقػةعمي الع قة بيه المالية 

أف ستوسػػط الػػردود ي يختمػػؼ يػػي حالػػة الديػػد يػػي سػػجؿ الهيئػػة القاسػػة لمر ابػػة الساليػػة تنػػ  يػػي 
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ويوضػح الجػدوؿ التػالي نتػائج  التل ثير.حالة تدـ الديد( سدابؿ ال رض البديؿ الدائؿ بوجود هػذا 
 المقار ة الرابعة.  تمي  ساف ويتنيلمبحث سف خ ؿ اختبار ( H1cالفرعي )  رضاختبار ال

 

 (H1c)نتيجت اختببر الفرض الفرعي  (6) جدول رقم
Mann-Whitney Test 

 

Test Statistics
a

 

 TQ2 

Mann-Whitney U 277.000 

Wilcoxon W 773.000 

Z -.916- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .360 

              a. Grouping Variable: Registration  
 

لقيلللد مراقبلللي علللدن ىجلللىد تللل ثير  ىقلللد جلللاءت  تيجلللة هللل ا ايختبار)المقار لللة الرابعلللة( لتريلللد
درجػػة تقدػػد التدػػديرات عمللي الع قللة بلليه الحسللابات اللي سللجم المي للة العامللة لمرقابللة الماليللة 

بالنسػػبة لمسػػؤاؿ الثػػاني  P.Value، حيػػث كانػػت  يسػػة السحاسػػبية وتخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة
أكبػػػر  P. Value، ويتضػػػح أف   يسػػػة =360.بقنا.ػػػر  ا ربػػػ، سجتسقػػػة  2/5إلػػػي 2/2سػػػف 
قبىم ار  العدن ىرا  الفلر  البلديم. ىي تتفل  هل ه ال تيجلة ، ا سر الذي يقنػي %5سف

لقيد مراقبلي الحسلابات  أف سبب تدـ وجود تأثيرىيعتقد الباحث  .(2013م  دراسة )السيد،
درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية عمللي الع قللة بلليه  اللي سللجم المي للة العامللة لمرقابللة الماليللة

  حتػػػي ا ف يػػػ ف ت قيػػػؿ الر ابػػػة تمػػػي سرا بػػػي يرجػػػ، إلػػػي أنػػػ ػػػد  وتخطػػػيط إجػػػراتات السراجقػػػة
ي إدراؾ الحسابات السديديف يي سػجؿ الهيئػة لػـ يحظػي باضهتسػاـ الكػايي سػف جهػة، تػ وة تمػ

سرا بػػي الحسػػابات يػػي س.ػػر سػػوات السديػػديف أو إيػػر السديػػديف لضػػرورة اضسػػتجابة لمتدػػديرات 
 السحاسبية ودرجة التقدد ييها تند وض، برناسج السراجقة سف جهة أخري.

 (H2 تيجة اختبار الفر  الر يسي الثا ي لمبحث ) - و
 

 اح ا يا عمي ال حى التالي:يختبار الفر  الر يسي الثا ي لمبحث تن اعادة  ياغته 
 

H0: M1 = M2 
H1: M1 ≠ M2 
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 لدرجة التقدد يي التدػديرات السحاسػبية تمػي تدريػر سرا ػبىيع ي ار  العدن عدن ىجىد ت ثير 
تػػف ن ػػس ) بسقنػػي أف ستوسػػط الػػردود ي يختمػػؼ يػػي حالػػة التدػػديرات ا  ػػؿ تقديػػدًا الحسػػابات 

 الت ثير. التدديرات ا كثر تقديدًا( سدابؿ ال رض البديؿ الدائؿ بوجود هذا  ط يي حالةالستوس

لمبحػػػث سػػػف خػػػ ؿ اختبػػػػار الثللللا ي  ويوضػػػح الجػػػدوؿ التػػػالي نتػػػائج اختبػػػػار ال ػػػرض الرئيسػػػي
Wilcoxon Signed Ranks Test  وذلػػؾ باسػتخداـ الػػردود تمػػي  المقار للة اوىللليتمػي

 (.2/8إلي 2/6السؤاؿ الثاني ذات ال.مة بتو يت ا.دار التدرير ونوع الرأي ) سف

 للبحثثبني نتيجت اختببر الفرض الرئيسي ال (7رقم ) جدول

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

Q22-6 - Q2-6 Negative Ranks 4
d
 16.75 67.00 

Positive Ranks 28
e
 16.46 461.00 

Ties 20
f
   

Total 52   

Q22-7 - Q2-7 Negative Ranks 2
g
 27.75 55.50 

Positive Ranks 46
h
 24.36 1120.50 

Ties 4
i
   

Total 52   

Q22-8 - Q2-8 Negative Ranks 0
j
 .00 .00 

Positive Ranks 48
k
 24.50 1176.00 

Ties 4
l
   

Total 52   

d. Q22-6 < Q2-6 

e. Q22-6 > Q2-6 

f. Q22-6 = Q2-6 

g. Q22-7 < Q2-7 

h. Q22-7 > Q2-7 

i. Q22-7 = Q2-7 

j. Q22-8 < Q2-8 

k. Q22-8 > Q2-8 

l. Q22-8 = Q2-8 
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Test Statistics
b
 

  Q22-6 - Q2-6 Q22-7 - Q2-7 Q22-8 - Q2-8 

Z  -3.915-
a
 -5.595-

a
 -6.861-

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

لدرجػة التقدػد يػي التدػديرات و د جاتت نتيجة هذا ايختبار) السدارنة ا ولي( لتؤيد وجود تأثير 
سسػاوية لم.ػ ر بالنسػبة  P. Value، حيث كانت  يسة السحاسبية تمي تدرير سرا ب الحسابات

اومر الل ، يع لي رال  الر  العلدن ىقبلىم الفلر  البلديم. لمث ث أسئمة الستقمدة بالتدرير، 
، التدػديرات السحاسػبية تػؤثر تمػي تدريػر سرا ػب الحسػاباتىتىه  ه ه ال تا ج أه درجة تعقلد 

م ه ة  للىا الللرأ، اللل ، يتهلللسللىاء ملله  احيللة التلل خير اللي إ للدار التقريلللر، أى ملله  احيلل
، حيللث يتفلل  غالبيللة مراقبللي الحسللابات محللم الدراسللة أ مللن سي للدرىه تقريللرا  بللرأ، التقريللر

 ؛يف اي الحالة اوىلي اوقم تعقدا  ، بي ما سي درىه تقرير بلرأ،  ؛يلف مل  إهلااة اقلرة 
 لفت اي تباه اي الحالة الثا ية اوكثر تعقدا .

ىالتلي تى لمت  (Ghosh et al, 2016) ىتتف  ه ه ال تيجة م  بع  الدراسات السلابقة
إلػػػػي أف اختبػػػػارات السراجقػػػػة ذات ال.ػػػػمة بتػػػػدهور الشػػػػهرة وإيرهػػػػا سػػػػف التدػػػػديرات السحاسػػػػبية 

و ػػػد جػػػاتت إجابػػػة سرا بػػػي . السقدػػدة تػػػؤدي إلػػػي  تػػػأخر تدريػػر سراجقػػػة الحسػػػابات ل تػػػرة أطػػوؿ
ا ولػػػي ت.ػػػنؼ تمػػػي أنهػػػا أ ػػػؿ  الحسػػػابات تمػػػي السػػػؤاؿ ا وؿ يػػػي الحػػػالتيف لتؤيػػػد أف الحالػػػة

 .، بينسا ت.نؼ الحالة الثانية تمي أنها أكثر تقدداً تقددا
 

 (H2a تيجة اختبار الفر  الفرعي ) -ى

 :عمي ال حى التالي( لمبحث تن  ياغته اي  ىرة اح ا ية H2aيختبار الفر  الفرعي )

H0: M1 = M2 
H1: M1 ≠ M2 

درجػة تقدػد عملي الع قلة بليه لخبلرة مراقبلي الحسلابات  ىيع ي ار  العدن علدن ىجلىد تل ثير
) بسقنػي أف ستوسػط الػردود ي يختمػؼ يػي حالػة التدديرات السحاسبية وتدرير سرا ب الحسػابات 

الخبػػػػػػرة تنػػػػػػ  يػػػػػػي حالػػػػػػة تػػػػػػدـ وجػػػػػػود الخبػػػػػػرة( سدابػػػػػػؿ ال ػػػػػػرض البػػػػػػديؿ الدائػػػػػػؿ بوجػػػػػػود هػػػػػػذا 
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لمبحػث سػف خػ ؿ اختبػػار  ي اوىمالفرعل ويوضػح الجػدوؿ التػالي نتػائج اختبػار ال ػرضالتل ثير.
 المقار ة الثا ية. تمي  ساف ويتني 

 ( (H2aاختببر الفرض الفرعي   (8رقم )جدول 

Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a
 

 Q6 Q7 Q8 

Mann-Whitney U 293.000 314.000 324.500 

Wilcoxon W 569.000 590.000 600.500 

Z -.801- -.389- -.324- 

Asymp. Sig. (2-tailed) .423 .697 .746 

                       a. Grouping Variable: Experience 

لخبلللرة مراقبلللي  تػػػدـ وجػػػود تػػػأثير و ػػػد جػػػاتت نتيجػػػة هػػػذا ايختبػػػار) السدارنػػػة الثانيػػػة( لتؤيػػػد
، حيػث درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية وتدريػر سرا ػب الحسػاباتعمي الع قة بليه الحسابات 
، ولمسػؤاؿ 423. 2/6لمسػؤاؿ  P.Value)بميػت  يسػة % 5أكبػر سػف P. Valueكانػت  يسػة 

اومر ال ، يع ي قبىم ار  العلدن ىرال  الفلر  (  746. = 2/8، ولمسؤاؿ  697. 2/7
يػػي هػػذا الشػػأف لخبللرة مراقبللي الحسللابات أف سػػبب تػػدـ وجػػود تػػأثير ىيعتقللد الباحللث  البللديم.

الحسابات يي س.ػر يقتسػدوف تمػي التدػديرات التػي أتػدتها اضدارة يرج، إلي أف سقظـ سرا بي 
وي يدوسػوف بقسػؿ تدػديرات سسػتدمة وسدارنتهػا سػ، التدػديرات السقػدة سػف  بػؿ اضدارة كسػا توضػػح 
السقػػايير السهنيػػة الدوليػػة وا سريكيػػة ذات ال.ػػمة، كسػػا  ػػد يرجػػ، إلػػي  سيػػؿ سرا بػػي الحسػػابات 

ريػر بػرأي نظيػؼ سػ، يدػرة ل ػت اضنتبػا  يػي حػايت تػدـ ب. ة تاسة يي س.ر إلػي إ.ػدار تد
 التأكد سثؿ التدديرات السحاسبية السقددة.

 (H2b تيجة اختبار الفر  الفرعي ) -ا

 :ح ا ية عمي ال حى التالي( لمبحث تن  ياغته اي  ىرة اH2bيختبار الفر  الفرعي )

H0 : M1 = M2 
H1 : M1 ≠ M2 

درجػة تقدػد عملي الع قلة بليه لت هيلم مراقبلي الحسلابات  ىيع ي ار  العدن عدن ىجىد ت ثير
) بسقني أف ستوسط الردود ي يختمؼ يػي حالػة التدديرات السحاسبية و تدرير سرا ب الحسابات 

التلل ثير. التأهيػػؿ تنػػ  يػػي حالػػة تػػدـ وجػػود التأهيػػؿ( سدابػػؿ ال ػػرض البػػديؿ الدائػػؿ بوجػػود هػػذا 



 …… أثر درجة تعقد التقديرات المحاسبية على تخطيط إجراءات                                 حازم محفوظ محمد نويجي د/

441 
 

لمبحػػث سػػف خػػ ؿ اختبػػار سػػاف  (H2b)ويوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتػػائج اختبػػار ال ػػرض ال رتػػي 
 ويتني تمي السدارنة الثالثة
 H2bنتيجت اختببر الفرض الفرعي   (9رقم )جدول 

Mann-Whitney Test 
Test Statistics

a
 

 Q6 Q7 Q8 

Mann-Whitney U 238.500 260.000 300.000 

Wilcoxon W 616.500 585.000 625.000 

Z -1.947- -1.537- -1.344- 

Asymp. Sig. 

 (2-tailed) 

.062 .124 .179 

a. Grouping Variable: Qualification 

لت هيللم مراقبللي  عللدن ىجللىد تلل ثير ىقللد جللاءت  تيجللة هلل ا ايختبللار) المقار للة الثالثللة( لتريللد
، ، درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية و تدريػػر سرا ػػب الحسػػابات عمللي الع قللة بلليه الحسللابات 

، 062. 2/6لمسػػؤاؿ  P.Value)بميػػت  يسػػة % 5أكبػػر سػػف P. Valueحيػػث كانػػت  يسػػة 
اوملللر الللل ، يع لللي قبلللىم الللر  العلللدن ( 179. = 2/8، ولمسػػػؤاؿ   124.= 2/7ولمسػػػؤاؿ 

لمت هيلم المسلتمر لمراقبلي أف سػبب تػدـ وجػود تػأثير ىيعتقلد الباحلث  ىرا  الفر  البديم.
يرجػ، درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية وتدريػر سرا ػب الحسػابات عملي الع قلة بليه الحسابات 

إلػػػػي  أف سوضػػػػوع التدػػػػديرات السحاسػػػػبية وسراجقتهػػػػا لػػػػـ يمػػػػؽ اضهتسػػػػاـ الكػػػػايي يػػػػي السدػػػػرارات 
 الدراسية السحاسبية يي سقظـ الجاسقات الس.رية  حتي ا ف. 

 

 (H2cبار الفر  الفرعي ) تيجة اخت - ن

 :ي  ىرة اح ا ية عمي ال حى التالي( لمبحث تن  ياغته اH2cيختبار الفر  الفرعي )

H0 : M1 = M2 
H1 : M1 ≠ M2 

لقيد مراقبي الحسلابات الي سلجم المي لة العاملة لمرقابلة  ىيع ي ار  العدن عدن ىجىد ت ثير
) بسقنػي درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية وتدريػر سرا ػب الحسػابات عملي الع قلة بليه المالية 

أف ستوسػػط الػػردود ي يختمػػؼ يػػي حالػػة الديػػد يػػي سػػجؿ الهيئػػة القاسػػة لمر ابػػة الساليػػة تنػػ  يػػي 
ويوضػػح الجػػدوؿ التػػالي  التلل ثير.حالػػة تػػدـ الديػػد(  سدابػػؿ ال ػػرض البػػديؿ الدائػػؿ بوجػػود هػػذا 
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المقار للة تمػػي  سػػاف ويتنػػي لمبحػػث سػػف خػػ ؿ اختبػػار  (H2c)الفرعللي  نتػػائج اختبػػار ال ػػرض
 الرابعة .  

 (H2c)نتيجت اختببر الفرض الفرعي ( 01رقم  ) جدول
 

Test Statistics
a 

  Q6 Q7 Q8 

Mann-Whitney U  312.000 287.500 319.500 

Wilcoxon W  808.000 783.500 550.500 

Z  -.270- -.767- -.219- 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .787 .443 .827 

a. Grouping Variable: Registration                                         

لقيلللد مراقبلللي علللدن ىجلللىد تللل ثير  ىقلللد جلللاءت  تيجلللة هللل ا ايختبار)المقار لللة الرابعلللة( لتريلللد
التدػػديرات درجػػة تقدػػد عمللي الع قللة بلليه الحسللابات اللي سللجم المي للة العامللة لمرقابللة الماليللة 

، 787 .=  2/6لمسػؤاؿ  P. Value، حيػث كانػت  يسػة  السحاسبية و تدرير سرا ب الحسػابات
أكبػػػػػػػر  P. Value، ويتضػػػػػػػح أف   يسػػػػػػػة  827. = 2/8، ولمسػػػػػػػؤاؿ  443.= 2/7ولمسػػػػػػػؤاؿ 

ىي تتفل  هل ه ال تيجلة  .قبىم ار  العدن ىرا  الفلر  البلديم، ا سر الذي يقني  %5سف
 (2012م  دراسة )السيد ،

لقيللد مراقبللي الحسللابات اللي سللجم المي للة العامللة  أف سػػبب تػػدـ وجػػود تػػأثيرىيعتقللد الباحللث 
درجػة تقدػد التدػديرات السحاسػػبية و تدريػر سرا ػب الحسػػابات عمللي الع قلة بلليه  لمرقابلة الماليلة

سرا بػػي الحسػػابات السديػػديف يػػي سػػجؿ   حتػػي ا ف يػػ ف ت قيػػؿ الر ابػػة تمػػي يرجػػ، إلػػي  أنػػ ػػد 
الهيئػة لػػـ يحظػي باضهتسػػاـ الكػػايي سػف جهػػة، تػ وة تمػػي إدراؾ سرا بػػي الحسػابات يػػي س.ػػر 
سػػػوات السديػػػديف أو إيػػػر السديػػػديف لضػػػرورة ا خػػػذ يػػػي الحسػػػباف التدػػػديرات السحاسػػػبية ودرجػػػة 

 التقدد ييها تند إ.دار تدرير السراجقة سف جهة أخري.
 التحميم ايهااي  4- 6-5-6

الثلا ي ) مله تن اي الجاء الساب  اختبار الفر  الر يسي اوىم لمبحث عمي أسا  السرام 
، خطر المت ان ، تىسي  حجن العي لةىهي   تقيين ال ( بع ا ره اورب  مجتمعة2/5إلي 2/2

دػديرات ، وسػد يتػرة التحدػؽ سػف التاس اد التحق  مه التقديرات المحاسلبية لقلدامي المسلاعديه
درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية السحاسػػبية ، وتػػـ التو.ػػؿ إلػػي سػػا يثبػػت .ػػحة ال ػػرض بػػأف 

.ويي هذا الجزت سيتـ اختبػار ال ػرض تمػي أسػاس تحميػؿ تؤثر تمي تخطيط إجراتات السراجقة
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ىيىه  الجدىم التالي اختبلار الفلر  الر يسلي  .تنا.ر السؤاؿ الثاني ا رب، كؿ تمي حد 
 سرام الثا ي كم ع  ر بمفرده.عمى أسا  ال

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Q22-2 - Q2-2 Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 49b 25.00 1225.00 

Ties 3c   

Total 52   

Q22-3 - Q2-3 Negative Ranks 0d .00 .00 

Positive Ranks 47e 24.00 1128.00 

Ties 5f   

Total 52   

Q22-4 - Q2-4 Negative Ranks 0g .00 .00 

Positive Ranks 47h 24.00 1128.00 

Ties 5i   

Total 52   

Q22-5 - Q2-5 Negative Ranks 4j 26.25 105.00 

Positive Ranks 47k 25.98 1221.00 

Ties 1l   

Total 52   

a. Q22-2 < Q2-2 

b. Q22-2 > Q2-2 

c. Q22-2 = Q2-2 

d. Q22-3 < Q2-3 

e. Q22-3 > Q2-3 

f. Q22-3 = Q2-3 

g. Q22-4 < Q2-4 

h. Q22-4 > Q2-4 

i. Q22-4 = Q2-4 

j. Q22-5 < Q2-5 

k. Q22-5 > Q2-5 

l. Q22-5 = Q2-5 

 

Test Statistics
b

 

 Q22-2 - Q2-2 Q22-3 - Q2-3 Q22-4 - Q2-4 Q22-5 - Q2-5 

  Z -6.232-a -6.072-a -6.149-a -5.354-a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 

a. Based on negative ranks . 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

لدرجػػة تقدػػد التدػػديرات  و ػػد جػػاتت نتيجػػة هػػذا ايختبػػار) السدارنػػة ا ولػػي( لتؤيػػد وجػػود تػػأثير  
، حيػػث كانػػت  يسػػة لكايػػة ا سػػئمة ا ربػػ،بالنسػػبة  السحاسػػبية تمػػي تخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة

P.Value  ،درجة تقدػد التدػديرات السحاسػبية تمػي تأثير ا سر الذي يقني أف  سساوية لم. ر
، توسػي، حجػـ القتخطيط إجراتات السراجقة يشسؿ كؿ سف ؛  ينػة، اسػناد تديػيـ الخطػر السػت ـز
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التحدػػػػػؽ سػػػػػف التدػػػػػديرات السحاسػػػػػبية لدػػػػػداسي السسػػػػػاتديف، وسػػػػػد يتػػػػػرة التحدػػػػػؽ سػػػػػف التدػػػػػديرات 
درال مراقبلللي الحسلللابات الللي م لللر السحاسػػبية.  ىيعتقلللد الباحلللث أه هللل ا يلللدم عملللي ىعلللي ىا 

بالمخاطر ال اتجة مه التقديرات المحاسبية المعقدة ىالتي تت لف بإرتفلاا درجلة علدن الت كلد 
عمي استجابتمن لتمل المخاطر مه خ م تعلديم ملد، ىطبيعلة ىتىقيلت اجلراءات بما، ع ىة 
 المراجعة.  

  تا ج البحث ىالتى يات ىمجايت البحث المقترحة  6-6
درجػة تقدػد التدػديرات يدداسػتهدؼ هػذا البحػث دراسػة واختبػار الق  ػة بػيف  بش ه  تا ج البحلث

، ويػي سػبيؿ ذلػؾ يدػد اشػتسؿ سرا ػب الحسػاباتالسحاسبية وتخطػيط إجػراتات السراجقػة وتدريػر 
البحث تمي دراسة نظرية بايضاية إلي دراسة تجريبية . ويسكػف بمػورة أهػـ نتػائج البحػث تمػي 

 النحو التالي:

يدػد  درجة تقدد التدديرات السحاسبية و تخطيط إجراتات السراجقػة ييسا يتقمؽ بالق  ة بيف -
لدرجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية د تػأثير سقنػوي أن  يوجػأوضحت نتائج الدراسة التجريبية 
. كسػػػا أوضػػػح التحميػػػؿ اضضػػػايي أف هػػػذا التػػػأثير تمػػػي تمػػػي تخطػػػيط إجػػػراتات السراجقػػػة

، توسػػػي، حجػػػـ يستػػػد ليشػػػسؿ كػػػؿ سػػػف؛  تخطػػػيط إجػػػراتات السراجقػػػة تديػػػيـ الخطػػػر السػػػت ـز
يتػػرة التحدػؽ سػػف وسػد ، القينػة، اسػػناد التحدػؽ سػػف التدػديرات السحاسػػبية لدػداسي السسػػاتديف

 التدديرات السحاسبية. 
يدػػد تدريػػر سرا ػػب الحسػػابات درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية و  وييسػػا يتقمػػؽ بالق  ػػة بػػيف -

لدرجػة تقدػد التدػديرات السحاسػبية أن  يوجػد تػأثير سقنػوي أوضحت نتائج الدراسة التجريبية 
 تدرير سرا ب الحسابات.تمي 

تمػػػػي الق  ػػػػة بػػػػيف درجػػػػة تقدػػػػد التدػػػػديرات سرا بػػػػي الحسػػػػابات خبػػػػرة  تػػػػأثيروييسػػػػا يتقمػػػػؽ ب -
أنػػػ  ي يدػػػد أوضػػػحت نتػػػائج الدراسػػػة التجريبيػػػة  السحاسػػػبية و تخطػػػيط إجػػػراتات السراجقػػػة

تمػػػي تمػػػؾ الق  ػػػة. كسػػػا أوضػػػحت نتػػػائج سرا بػػػي الحسػػػابات يوجػػػد تػػػأثير سقنػػػوي لخبػػػرة 
الق  ػػة تمػػي ا بػػي الحسػػابات سر الدراسػػة التجريبيػػة أيضػػًا أنػػ  ي يوجػػد تػػأثير سقنػػوي لخبػػرة 

 .تدرير سرا ب الحسابات بيف درجة تقدد التدديرات السحاسبية و
الحسػػػابات تمػػػي الق  ػػػة بػػػيف درجػػػة تقدػػػد التأهيػػػؿ السسػػػتسر لسرا بػػػي  تػػػأثيروييسػػػا يتقمػػػؽ ب -

يدػػد أوضػػحت نتػػائج الدراسػػة التجريبيػػة  التدػػديرات السحاسػػبية و تخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة
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تمي تمؾ الق  ة. كسا أوضػحت نتػائج سرا بي الحسابات ير سقنوي لتأهيؿ أن  ي يوجد تأث
لسرا بػػي الحسػػابات الدراسػػة التجريبيػػة أيضػػًا أنػػ  ي يوجػػد تػػأثير سقنػػوي لمتأهيػػؿ السسػػتسر 

 .تدرير سرا ب الحسابات الق  ة بيف درجة تقدد التدديرات السحاسبية وتمي 
ي سػػجؿ الهيئػػة القاسػػة لمر ابػػة الساليػػة تمػػي  يػػد سرا بػػي الحسػػابات يػػ تػػأثيروييسػػا يتقمػػؽ ب -

يدػػد أوضػػحت  الق  ػػة بػػيف درجػػة تقدػػد التدػػديرات السحاسػػبية و تخطػػيط إجػػراتات السراجقػػة
ديػد سرا بػي الحسػابات يػي سػجؿ الهيئػة أن  ي يوجد تػأثير سقنػوي لنتائج الدراسة التجريبية 
الدراسػة التجريبيػة أيضػًا أنػ  تمػي تمػؾ الق  ػة. كسػا أوضػحت نتػائج القاسة لمر ابة السالية 
تمػي ديػد سرا بػي الحسػابات يػي سػجؿ الهيئػة القاسػة لمر ابػة الساليػة ي يوجد تأثير سقنوي ل

 .تدرير سرا ب الحسابات الق  ة بيف درجة تقدد التدديرات السحاسبية و
بضػرورة تطػوير   ى لى  تلا ج مله إليله التى لم تلن ملا هلىء الى، تى ليات البحلثوبشػأف 
السراجقػػػة الس.ػػػرية لتواكػػػب التقػػػدي ت التػػػي جػػػاتت بهػػػا سقػػػايير السراجقػػػة الدوليػػػة، سقػػػايير 

وخا.ة الستقمدة بسراجقة التدديرات السحاسػبية وتدريػر سرا ػب الحسػابات، كسػا يو.ػي الباحػث 
أيضػػػػًا بضػػػػرورة تطػػػػوير سقػػػػايير السحاسػػػػبة الس.ػػػػرية سػػػػف أجػػػػؿ تحديػػػػؽ سزيػػػػد سػػػػف الشػػػػ ايية 

سسػػتوي تػػدـ التأكػػد بشػػأف التدػػديرات السحاسػػبية السقدػػدة واضي.ػػاح سػػف جانػػب الشػػركات تػػف 
وب. ة خا.ة تدديرات الديسة القادلة. كسا يو.ي الباحػث بضػرورة اهتسػاـ سدػررات السحاسػبة 
الساليػػػة والسراجقػػػة يػػػي الجاسقػػػات الس.ػػػرية بدراسػػػة السسػػػتجدات يػػػي بيئػػػة ا تسػػػاؿ السقا.ػػػر  

ا السحاسػبية والسهنيػة وأف يػتـ تدػد سػؤتسرات خا.ة درجة تقدد التدديرات السحاسبية وانقكاساته
تمسيػػػػة   سػػػػاـ السحاسػػػػبة يػػػػي الجاسقػػػػات الحكوسيػػػػة لمو ػػػػوؼ تمػػػػي تمػػػػؾ السسػػػػتجدات وتدػػػػديـ 

 تو.يات لمتقاسؿ س، تمؾ السستجدات إلي الجهات السنظسة لسهنة السحاسبة والسراجقة.
ث وسنهجػ  وسػا يػي ضػوت أهػداؼ وسشػكمة وحػدود هػذا البحػ، المقترحة البحث ىبش ه مجايت

إنتهي إلي  سف نتػائج وتو.ػيات، يقتدػد الباحػث بوجػود بقػض سجػايت البحػث السسػتدبمية ذات 
أثػػػر اضي.ػػػاح تػػػف درجػػػة تقدػػػد التدػػػديرات السحاسػػػبية تمػػػي  ػػػرار ايسػػػتثسار ال.ػػػمة أهسهػػػا ؛ 

دراسػة با سهـ، أثر تحيز اضدارة يي إتداد التدػديرات السحاسػبية تمػي جػودة التدػارير الساليػة ، 
تحميمية  هـ القواسػؿ السػؤثرة تمػي جػودة سراجقػة التدػديرات السحاسػبية، أثػر اسػناد التحدػؽ سػف 
التدػػديرات السحاسػػبية السقدػػدة لطػػرؼ ستخ.ػػص تمػػي جػػودة سراجقتهػػا، وأثػػر اسػػتقانة سرا ػػب 

 الحسابات بخبير إير سحاسبي تمي جودة سراجقة التدديرات السحاسبية.
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 م ح  البحث
 (  الحايت التجريبية1ممح  رقن )

 

 جامعة دم مىر
 كمية التجارة 

 قسن المحاسبة 
 

 .............................................ا ستاذ ال اضؿ : 
 يبة وبقد طتحية                 

تعقيلللد التقلللديرات المحاسلللبيه عملللي تخطللليط أثلللر درجلللة يدػػػـو الباحػػػث ب تػػػداد بحػػػث ضختبػػػار 
 إجراءات المراجعة ىتقرير مراقب الحسابات  

 التجريبيػة، الدراسػة ضجػرات البحػث أدوات بها أحد أهػـ السمحدة التالية وا سئمة الحايت وتسثؿ
 وتقتبر سشاركتكـ يي هذا البحث هاسا لمياية تمسيا وسهنيًا .

 والسهنيػة، السحاسػبية السقرية إثرات يي ال قالة وسساهستكـ تقاونكـ حسف سسبدا الباحث ويددر
 السريدػة، الحػايت تتضػسنها التي ايسئمة كؿ تمي رأيكـ ب بدات السثسر يي تقاونكـ يأسؿ لذلؾ
 تحظػي سػوؼ،  بيانػات سػف تتضػسن  ، وسػا تمػي هػذ  ا سػئمة إجابػاتكـ أف تمػي التأكيػد سػ،

 .يدط القمسي البحث وسوؼ تستخدـ  إراض التاسة بالسرية

 ،،،،، ايحتراـ يائؽ بدبوؿ وت ضموا                                   
 

 الباحث                                                                       
 حاان محفى؛  ىيجيد/                                                              
 سدرس بدسـ السحاسبة                                                              

 جاسقة دسنهور – كمية التجارة    
 01008282761ت/                                                              
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 :الشخ ية البيا ات

 اختيار، ( :  ....................................................( ايسن 

 ...: أ  بكالوريوس              ب دبمـو دراسات تميا يي... المره ت الدرا سية

 ...............ج/ ساجستير يي ....          د/ دكتوراة يي                    

 : ..................................................................... التخرج تاريخ

 : الخبرة س ىات عدد

 س ىات 10 مه أكثر              س ىات 10 :5 مه             س ىات 5 مه أقم

 ................................... الحالية داخم مكتب المحاسبة: الى؛يفة

 ................................................الحالية تاريخ ش م الى؛يفة

   CMAج :              ACCAب:         CPA: أ    المم ية الشمادات

 د : أخري .................

 (    /     / ىجد)إف  المالية لمرقابة العامة المي ة سجم اى القيد تاريخ
 

 :الم طمحات الف ية  ات ال مة بمىهىا البحث 

هػو التدػدير التدريبػي لديسػة أحػد البنػود يػي إيػاب وسػائؿ د يدػ  لمديػاس.  التقدير المحاسبي: -
وتقتبػػػػر اضدار  سسػػػػئول  تػػػػف وضػػػػ، التدػػػػديرات السحاسػػػػبي  وتػػػػتـ هػػػػذ  التدػػػػديرات تػػػػادة يػػػػي 
ظػػروؼ سػػف تػػدـ التاكػػد السناسػػب  ل حػػداث وتحتػػاج الػػي اسػػتخداـ الحكػػـ الشخ.ػػي. و ػػد 

ا، حسػب طبيقػ  البنػد .وسػف أسثمػة التدػديرات يكوف تحديد التددير السحاسبي بسيطا أو سقدػد
السحاسػػػبية تدػػػدير سخ.ػػػص هبػػػوط اسػػػقار السخػػػزوف، تدػػػدير سخ.ػػػص الػػػديوف السشػػػكوؾ 
ييهػػػػا، تدػػػػػدير القسػػػػػر اينتػػػػػاجي ل .ػػػػػوؿ الثابتػػػػػة و يسػػػػػة الخػػػػػردة الستو قػػػػػة، الس.ػػػػػرويات 
ب السسػػػتحد ، اييػػػرادات السسػػػتحد ، خسػػػائر التػػػدهور يػػػي  يسػػػة ا .ػػػوؿ الثابتػػػة، الضػػػرائ

السخ..ػػػػات الستقمدػػػػة باضلتزاسػػػػات السؤجمػػػػ ، السخ..ػػػػات لسدابمػػػػة الػػػػدتاوي الدضػػػػائي ، 
 .خ ؿ يترة الضساف
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: اسػتخداـ السحاسػػب السػػالي سخزونػػ  السقريػػي وخبرتػػ   الحكللن الشخ للي لممحاسللب المللالي -
يػػػي تسػػػؿ التدػػػديرات السحاسػػػبية الهاسػػػة، سسػػػتي  تمػػػؾ السسػػػاحة التػػػي تتيحهػػػا لػػػ  سقػػػايير 

 الس.رية السقدة تمي أساس السبادئ.السحاسبة 

: سػػػدي تػػػأثير وجػػػود التدػػػدير السحاسػػػبي لػػػدي تسيػػػؿ البعلللد المم لللي لمتقلللديرات المحاسلللبية -
 السراجقة تمي خطة السراجقة وتدرير سرا ب الحسابات.

 المرجى م كن قراءة الحايت التالية ثن ايجابة عمي اوس مة المرااقة لما:

 الحالة اوىلي
شركة مساهمة م لرية تعملم الي مجلام  ل اعة اوجملاة  ىاودىات الكمربا يلة الشركة) ( 

وكم ػػت  .ىمقيللدة بالبىر للة 1981لسلل ة159خاهللعة لمقللا ىه رقللن  ىالم اليللة  بايسللك درية
 ملرهميه غيلر الشػركة يػي السحاسبيف واتضح لؾ أف 2019أنت بسراجقة حساباتها تف سنة 

بشػكؿ س ئػـ وب.ػ ة  السحاسػبية التدػديرات ضتػداد المطمىبة يتمتعىه بالخبرة ىي كاايا ، ت هي   
 اضتتساد يسكف التي المىهىعية البيانات ايالديسة القادلة، وأف هناؾ ندص  تدديراتخا.ة 

التػػػي تػػػـ إتػػػدادها، وتوجػػػد بقػػػض أوجػػػ   السحاسػػػبية           التدػػػديراتتميهػػػا واسػػػتخداسها لمتحدػػػؽ سػػػف 
 اسػت الضقؼ الجوهرية  يي هيكؿ الر ابة الداخميػة تمػي السػيارات واه كاتهػا  بالشػركة. و ػد 

سميػػوف جنيػػ ، ويػػتـ اه كهػػا  7بسبمػػ   2015/ 1/1الشػػركة بشػػرات سجسوتػػة سػػف السػػيارات يػػي
سػػنوات  7تراضػػي ببطريدػػة الدسػػط الثابػػت بسبمػػ  سميػػوف جنيػػ  سػػنويا ) حيػػث  ػػدر تسرهػػا اضي

 اسػػت الشػػركة بػػالتحدؽ سػػف ا تسػػار اضنتاجيػػة  1/1/2019دوف  يسػػة ستو قػػة كخػػردة(، ويػػي
 سل ىات 5 .ولها الثابتة ب. ة تاسة ووجدت أف القسر اضنتاجي الستبدي لهػذ  السػيارات هػو

سػػنوات، وبالتػػالي يدػػد حػػددت إدارة الشػػركة س.ػػروؼ اضهػػ ؾ السػػنوي لهػػذ  السػػيارات  3ولػػيس
وأف الشػػػركة ألػػػؼ جنيػػػ ،  600سبمػػػ   2019تػػػف سػػػنة  ائسػػػة الػػػدخؿ ذي تػػػـ إدراجػػػ  يػػػي والػػػ

 أي.حت إي.احًا كاييُا تسا سبؽ 

الي  الم تميلة  الماليلة السل ة عله الشلركة الي رأيكلن وغلرا  قيلامكن بمراجعلة حسلابات
31/12/2019: 
 ثابت   سا هو تدييسؾ لدرجة تقدد إتادة تددير القسر اضنتاجي لهذ  السيارات كأ.ؿ -1
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 أ ؿ تقديدا )  ( –)  (                          ب أ ا  أكثر تقديدًا 
 هم تىاا  عمي -2
 
أف هنػػػػاؾ تحري ػػػػا جوهريػػػػا يػػػػي تدػػػػدير إدارة الشػػػػركة  - 2/1

 لمقسر اضنتاجي الجديد لهذ  السيارات 

مىاا  
 تماما

غير  محايد مىاا 
 مىاا 

غير 
مىاا  
 بالمرة

السػػػػت ـز لحسػػػػاب سجسػػػػ، أنػػػػؾ سػػػػوؼ تدػػػػيـ الخطػػػػر  – 2/2
 إه ؾ السيارات سرت قاً 

     

سػػػػف الضػػػػروري توسػػػػػي، حجػػػػـ تينػػػػة السراجقػػػػػة أنػػػػ    -2/3
إتادة تدػػػػػػدير القسػػػػػػر اضنتػػػػػػاجي لهػػػػػػذ  بقػػػػػػد السخطػػػػػػط 
 .السيارات 

     

أف سػػف الضػػروري اسػػناد التحدػػؽ سػػف اهػػ ؾ وسجسػػ،  – 2/4
 إه ؾ السيارات إلي  داسي سساتديؾ 

     

الػػػ ـز سػػػد يتػػػرة التحدػػػؽ سػػػف اهػػػ ؾ وسجسػػػ، أنػػػ  سػػػف  -2/5
 إه ؾ السيارات لجس، سزيد سف ا دلة .

     

أف  التحدػػػػؽ سػػػػف التدػػػػػديرات السحاسػػػػبية ذات ال.ػػػػػمة  -2/6
تادة تددير القسر اضنتاجي لهذ  السػيارات يػؤدي إلػي ب 

 حسلللاباتالتػػػأخير يػػػي إ.ػػػدار تدريػػػر تػػػف سراجقػػػة 
. 2019عه س ة  الشركة

     

تػػػادة أف سراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية ذات ال.ػػػمة ب  -2/7
تدػػدير القسػػر اضنتػػاجي لهػػذ  السػػيارات يػػؤثر تمػػي نػػوع 

.الرأي الذي يتضسن  تدرير السراجقة   

     

 أ ل سىف تبد، رأيا   – 2/8
 نظي ًا   –أ 
 نظي ًا س، يدرة ل ت انتبا    -ب
 ستح ظاً   -ج
 سقاكساً   -د
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   : الحالة الثا ية
تعمللم اللي  1981لسلل ة 159خاهللعة لمقللا ىه رقللن الشللركة)ص( شللركة مسللاهمة م للرية 

ولدػػد كم ػػت بسراجقػػة حسػػاباتها تػػف سػػنة  .ىمقيللدة بالبىر للةمجللام  لل اعة ال للام ىال سلليج  
واتضح لؾ ضقؼ  درات سحاسبيها السالييف ووجود ضػقؼ جػوهري يػي هيكػؿ الر ابػة  2019

سميػوف جنيػ ، ويػتـ 15بسبمػ   2016/  1/1آلة يي الشركة اشترت الداخمية تمي ا يت، وأف 
سػػػنوات دوف  يسػػػػة  10اه كهػػػا بطريدػػػػة الدسػػػط الثابػػػػت ) حيػػػث  ػػػػدر تسرهػػػا اضيتراضػػػػي ب 

كػاف هنػاؾ تييػرات تكنولوجيػة كبيػرة يػي هػذا النػوع سػف  31/12/2019ستو قة كخػردة(، ويػي 
بميػت الديسػة اضسػتردادية ا يت تقطي سؤشػر أنػ  ي يوجػد احتسػاؿ ضسػترداد  يسػة ا لػة .و ػد 

) وهي الديسة ا كبر سا بػيف .ػايي الديسػة القادلػة لالػة  مميىه ج يه 8.2 القادلة لالة سبم 
و.ػػػايي التػػػديدات الندديػػػة لالػػػة (، وبالتػػػالي يدػػػد حػػػددت إدارة الشػػػركة خسػػػائر التػػػدهور لهػػػذ  

وأف  .ألػػػؼ جنيػػػ   800سبمػػػ   2019تػػػف سػػػنة  الدػػػوائـ الساليػػػةا يت والػػػذي تػػػـ إدراجػػػ  يػػػي 
 الشركة أي.حت إي.احًا كاييُا تسا سبؽ.

الم تميلة اللي  الماليلة السلل ة عله الشلركة الي رأيكلن وغلرا  قيلامكن بمراجعلة حسلابات
31/12/2019 : 

 ما هى تقييمل لدرجة تعقد إعادة تقدير خسا ر التدهىر لم ه اآليت ك  م ثابت ؟ -1
 أقم تعقيدا )  ( –ب      )  (                     أ _  أكثر تعقيدا  

 هم تىاا  عمي -2
 

 

أف هنػػػػػػاؾ تحري ػػػػػػا جوهريػػػػػػا يػػػػػػي تدػػػػػػدير إدارة   2-1
الشركة لمديسػة اضسػتردادية القادلػة لالػة وكػذلؾ 

 خسائر التدهور.

مىاا  
 محايد مىاا  تماما

غير 
 مىاا 

غير 
مىاا  
 بالمرة

أنػػػػػؾ سػػػػػوؼ تدػػػػػيـ الخطػػػػػر السػػػػػت ـز لحسػػػػػاب  2-2
 سرت قاً ا يت وخسائر التدهور 

     

سػػػػػػػف الضػػػػػػػروري توسػػػػػػػي، حجػػػػػػػـ تينػػػػػػػة أنػػػػػػػ    2-3
تدػػػػػػػدير الديسػػػػػػػة إتادة بقػػػػػػػد السراجقػػػػػػػة السخطػػػػػػػط 

 اضستردادية القادلة لالة وكذلؾ خسائر التدهور. 
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أف سػػف الضػػروري اسػػناد التحدػػؽ سػػف خسػػائر   2-4
 التدهور إلي  داسي سساتديؾ 

     

خسػػػائر أنػػػ  سػػػف الػػػ ـز سػػػد يتػػػرة التحدػػػؽ سػػػف  2-5
 التدهور لجس، سزيد سف ا دلة .

     

أف  التحدػػػػػػؽ سػػػػػػف التدػػػػػػديرات السحاسػػػػػػبية ذات  2-6
تدػػػدير الديسػػػة اضسػػػتردادية القادلػػػة ب تػػػادة ال.ػػػمة 

يػػؤدي إلػػي التػػأخير لالػػة وكػػذلؾ خسػػائر التػػدهور 
 الشلركة حسلاباتيي إ.دار تدرير تف سراجقػة 

 .2019عه س ة 

     

أف سراجقػػػة التدػػػديرات السحاسػػػبية ذات ال.ػػػمة  2-7
تدػػػػدير الديسػػػػة اضسػػػػتردادية القادلػػػػة لالػػػػة ب تػػػػادة 

يػػػػؤثر تمػػػػي نػػػػوع الػػػػرأي وكػػػػذلؾ خسػػػػائر التػػػػدهور 
 .الذي يتضسن  تدرير السراجقة

     

 أ ل سىف تبد، رأيا   2-8
 نظي ًا   –أ 
 نظي ًا س، يدرة ل ت انتبا    -ب
 ستح ظاً   -ج
 سقاكساً   -د

     

 

 


