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 د ـمتهي

(  Worldcomو  Enronيتشرك )مثلاليت مست العديد من الشركات العاملية  املالية يف ظل االهنيارات       
زادت التساؤالت حول األسباب احلقيقية اليت أدت إىل ممارسات الغش واالحتيال، حيث أكدت معظم 

ضعف آليات  ،من بني أهم العوامل اليت أدت إىل افالس هذه الشركات أن ،هبذا الشأنالدراسات اليت أجريت 
 ضافة إىلاإلب ،الذين كان من واجبهم اكتشاف املمارسات االحتيالية اخلارجيني تواطؤ بعض املدققنيو الرقابة 
 ؛الذين كانوا يسعون لتحقيق مصاحلهم الشخصية املديرين بعض انتهازية

ينتج عنه تعارض يف  غالبا ما، واختالف أهدافها، تعدد األطراف املهتمة بنشاط الشركة إضافة إىل ذلك، فإن
 يهتمبينما ، املسامهني يهتمون بقدرة الشركة على توزيع األرباح واستمرارية هذه التوزيعاتفمثال جند أن  ،املصاحل

إىل حتقيق أرباح تضمن  من جهةحني أن املديرين يسعون  التزاماهتا، يفعلى الوفاء ب الشركةالدائنون بقدرة 
أخرى وحبكم أهنم ميثلون الطرف الذي ميتلك أكرب قدر من املعلومات حول ومن جهة ، الشركةاستمرارية ومنو 

فقد يستغلون ذلك من أجل حتقيق مصاحلهم الشخصية، أو مصاحل طرف معني دون باقي األطراف ذات  ،الشركة
 املصلحة.

وضع و مارسة احلكم الشخصي مب الية، تتطلب يف جزء منها قيام املديرينإن عملية إعداد التقارير امل        
 إضافة إىل أن ،التأثري على حمتويات التقارير املاليةيف  قدرهتم يزيد من وهو ماتقديرات حول بعض البنود احملاسبية، 

املمكنة  احملاسبية والطرق السياسات بني الختيارل املديرينأمام  جماال أوسع توفراملرونة املتاحة يف املبادئ احملاسبية 
ذلك يف وينعكس ، على رقم األرباحإىل التأثري  اليت يتخذوهنا يف هذا الشأن القراراتقد تؤدي حيث ، التطبيق
 Earnings) إدارة األرباحمارسات مب وهو ما يعرف تضخيمها،أو  األرباح املعلن عنهاختفيض  املديرين حنوسلوك 

Management) . 

األطراف ذات تضليل  ةالقوائم املالية، ومن مث تغيري مدلوليؤدي إىل  بإدارة األرباح املديرين قيامإن         
 ،ستدعى ضرورة تفعيل الرقابة على عملية إعداد القوائم املالية، وهو ما يصلحة حول األداء احلقيقي للشركةامل

لوك املقبول التمييز بني السمن أجل أخالقيات املهنة يف جماالت إدارة األعمال، احملاسبة، التدقيق، وتشجيع 
 .ري املقبول من الناحية األخالقيةغالسلوك و 
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 جيعلنا نتساءل عما ميكن أن يوفرهيف جمال األعمال، حوكمة الشركات  ونظرا لألمهية املتزايدة اليت تكتسبها       
بتطبيقها من حتقيق للشفافية اليت تعترب من أكثر العناصر اليت تساعد على توفري الدقة واملصداقية يف  االلتزام
 .ت اليت حتتويها التقارير املاليةاملعلوما

دور  فعالية التساؤل عن مدى  زادحدث من ممارسات احتيالية على مستوى أكرب الشركات العاملية،  ونتيجة ملا
ودوره يف تدعيم جلنة  عن االشراف والرقابة على كل ما يتعلق بالشركة، املسؤول األولجملس اإلدارة الذي يعترب 

على تقييد  فرتض أن تساعداليت ي  يعتربان من أهم آليات الرقابة الداخلية  نللذيوالتدقيق الداخلي ا ،التدقيق
 .املصلحةق مصاحل األطراف ذات يوحتق املمارسات االحتيالية

طرف رقايب خارجي، يعترب أمرا ضروريا من أجل تأكيد مدى مصداقية املعلومات اليت فإن توفر  إىل ذلكباإلضافة 
حتتويها التقارير املالية للشركة، ولذلك فإن اخلدمات اليت يقدمها مدقق احلسابات اخلارجي ينبغي أن تكون على 

  فاءة واالستقاللية ليتمكن من تقدمي رأيه الفين احملايد.، وهو ما يتطلب توفر الكدرجة عالية من اجلودة

 البحث شكاليةإ .1

أو  الدولية) ةياحملاسب معايريلل إطار ضمنت اليت حتتويها التقارير املالية يتم املعلوما إعداد أن من بالرغم     
املديرين من التالعب  بعضذلك مل مينع  أن إال ؛احملاسيب القياس وموضوعية دقة إىل هتدف واليت ،املتعارف عليها(

إما باستغالل  ؛ ويتم ذلكباألرقام احملاسبية وبشكل خاص رقم األرباح الذي يعد من بني أهم بنود القوائم املالية
، أو باللجوء إىل انتهاك املمكنة التطبيق احملاسبية والطرق السياسات بني االختياراملرونة اليت متنحها هذه املعايري يف 

 .شركةلل احلقيقية بشأن األداء ليل األطراف ذات املصلحضت يؤدي إىلوهو ما املبادئ احملاسبية، 

باعتبارها -عدة تساؤالت حول الدور الذي ميكن أن تساهم به حوكمة الشركات  ذا األمر فتح اجملال لطرحه     
يف احلد من ممارسات  ،-وضمان مصاحل مجيع األطراف ذات املصلحة الشركاتنظام يساعد على حتسني أداء 

 .الشركةداخل  األرباح إدارة

  :التايل الرئيسي لاؤ الس حول تتمحورالبحث  إشكالية فإن سبق، ما خالل من

 ؟  الشركاتمن قبل  نتهجةامل األرباح إدارةي تفعيل الرقابة على ممارسات ـاحلوكمة ف ما دور

  



 ........................................................................................................ مقدمة عامة

 د
 

 :هي ،الفرعية األسئلةجمموعة من  السؤاليتفرع عن هذا و 
  ؟اجلزائرية املعنية بالدراسة بإدارة أرباحها خالل فرتة الدراسةالشركات  هل تقوم -
 ، بالفعالية واجلودة ؟اجلزائرية املعنية بالدراسةالشركات هل تتميز آليات احلوكمة يف  -
 ؟اجلزائرية املعنية بالدراسةالشركات يف  هل تؤثر آليات احلوكمة على ممارسات إدارة األرباح -

 فرضيات البحث .2

 قمنا بصياغة الفرضيات التالية: كإجابة على األسئلة السابقة،     
 .إدارة أرباحها خالل فرتة الدراسةب اجلزائرية املعنية بالدراسةالشركات تقوم  -
 .حمل الدراسةالشركات تتميز آليات احلوكمة بالفعالية واجلودة يف  -

 :هي ويندرج حتت هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية             
  ؛ئص الالزمة لتفعيل دورها الرقايبعلى اخلصاتتوفر جمالس اإلدارة 
  ؛ايبدوره الرقفعالية اليت تزيد من  باجلودةيتميز التدقيق الداخلي 
  ايبدوره الرق فعالية اليت تزيد من ودةباجل التدقيق اخلارجييتميز. 

 .حمل الدراسةالشركات يف  احلوكمة على ممارسات إدارة األرباح تؤثر آليات -
 ويندرج حتت هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية:             

  إدارة األرباح؛يوجد تأثري لفعالية جملس اإلدارة على 
  إدارة األرباح؛يوجد تأثري جلودة التدقيق الداخلي على 
  األرباح.إدارة ودة التدقيق اخلارجي على جليوجد تأثري 

 البحث  وأهداف أمهية .3

ضرورة توفر عنصري اإلفصاح والشفافية يف كل ما يتعلق مبجال األعمال،  يستمد هذا البحث أمهيته من     
األطراف ذات املصلحة اليت تعترب األساس الذي يساعد و  الصادرة عن الشركات، وبشكل خاص التقارير املالية

وبالتايل ضرورة تفعيل دور آليات الرقابة اليت تساعد على ضمان الدقة واملوثوقية يف  ؛املناسبة على اختاذ القرارات
 .احلد من املمارسات االحتياليةهذه التقارير، و 
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 :التاليةهداف حتقيق األهذا البحث إىل  ويسعى
    رباح املعلن األعلى التالعب برقم  املديرينالدوافع اليت حتفز خمتلف و  ،األرباح إدارة مفهوم علىالتعرف  -

 ؛التقنيات املستخدمة لتحقيق ذلكإضافة إىل  ،عنه
 ؛األرباح دارةاجلزائرية إلالشركات مدى ممارسة  إبراز -
 ؛اجلزائريةالشركات التعرف على مدى فعالية آليات الرقابة يف  -
  األرباح. إدارةالدور الذي ميكن أن تساهم به احلوكمة يف احلد من ممارسات  إبراز -

 البحث حدود .4

ضمن احلدود  " دور احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح"واملتمثل يف  البحثلقد متت دراسة موضوع     
 التالية: 

اجلزائرية، هبدف التعرف الشركات  موعة منيتعلق موضوع حبثنا بإجراء دراسة ميدانية جمل احلدود املكانية:أ. 

املتواجدة على مستوى والية  شركات املسامهةعلى طبيعة وظروف عمل آليات الرقابة باجلزائر، حيث مت اختيار 
املدققني الداخلني العاملني هبا، وحمافظي احلسابات الذين قاموا بتدقيق حسابات هذه إىل إضافة  "سطيف"

 ، واملتواجدين على مستوى واليات خمتلفة من الرتاب اجلزائري.ة بالدراسة()للفرتة املعني واملصادقة عليهاالشركات 

املعنية بالدراسة من الشركات بالالزمة واخلاصة ، مت مجع املعلومات خالل الدراسة امليدانية نية:ااحلدود الزمب. 

  .1022و  1021لفرتة الزمنية املمتدة بني أجل تقدير متغريات الدراسة وذلك ل

 البحث منهج .5

 يلي: كما  التطرق للموضوع واألهداف اليت نسعى لتحقيقها، سيتم البحثوفقا لطبيعة 

سيتم استخدام املنهج الوصفي لعرض املفاهيم املتعلقة مبوضوعي حوكمة الشركات وإدارة  اجلانب النظري:أ. 

 األرباح، وكذلك العالقة اليت تربط بينهما؛ 

املعدل"  JONESمنوذج "سيتم أوال قياس إدارة األرباح كمتغري تابع من خالل استخدام  اجلانب التطبيقي:ب. 

أسلوب االستبيان من خالل استخدام سيتم  حمل الدراسة إلدارة األرباح، وثانياالشركات  ممارسةوذلك ملعرفة مدى 
  -اليت هلا تأثري على إدارة األرباح-على أفراد العينة ألجل دراسة بعض متغريات احلوكمة استبيان توزيع استمارة 
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اختبار فرضيات الدراسة جل دراسة العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة ألأخريا كمتغريات مستقلة، مث 
  ومعرفة مدى تأثري احلوكمة على ممارسات إدارة األرباح.

 سابقةالدراسات ال .6

 موضوع إدارة األرباح وعالقته مت االعتماد يف اجناز هذا البحث على جمموعة من الدراسات اليت تطرقت إىل     
 ، وفيما يلي بعض الدراسات ذات الصلة باملوضوع:آليات احلوكمةب

 الدراسات باللغة العربية .1.6

 .1 "أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح"( 1002 )مسري عيسى، دراسة - 
هدفت هذه الدراسة إىل إبراز الدور الذي تلعبه عملية التدقيق اخلارجي يف الكشف عن ممارسات إدارة      

لتحقيق أهداف البحث مت إجراء دراسة تطبيقية على عينة من مديري مكاتب يف السوق املصري، و  األرباح
مثل ي من خالل جمموعة من املتغريات تتحيث قام الباحث أوال بقياس جودة التدقيق اخلارج ؛ارجيةالتدقيق اخل

أساسا يف الكفاءة واالستقاللية والتخصص الصناعي، مث بعد ذلك قام باختبار العالقة بني جودة التدقيق 
 :جمموعة من النتائج أمهها قد توصلت الدراسة إىلو وممارسات إدارة األرباح، 

 وجود عالقة اجيابية بني ختصص املدقق يف الصناعة وجودة التدقيق اخلارجي؛ 
 وجود عالقة اجيابية بني استقاللية املدقق وجودة التدقيق؛ 
 وجود عالقة اجيابية بني تأهيل ومهارة املدقق وجودة التدقيق؛ 
 إدارة األرباحعالقة عكسية بني جودة التدقيق و  وجود. 

"ركائز الحوكمة و دورها في ضبط إدارة األرباح في البيئة المصرفية ( 1002)الشحادة، الربغوثي،  دراسة -
 .2 في األزمة المالية العالمية"

 يف ،املخاطر دارةإ ،اإلفصاح ،الرقابةيف  أساسا املتمثلة احلوكمة ركائز دور حتليل إىل الدراسة هذه سعت       
 .هامنو املنظمة و  استمراريةاملسامهة يف ، و واإلداري املايل والفشل التعثر خاطرمل السورية املصرفية املنظمات جتنب

 .األرباح إدارةتفعيل ركائز احلوكمة لزيادة فعاليتها يف احلد من ممارسات  ضرورةكما ركزت على   
                                                           

، 54، اجمللد رقم 2جامعة اإلسكندرية، العدد جملة كلية التجارة للبحوث العلمية،  أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح،مسري كامل حممد عيسى،  - 1
2002. 

 مداخلة مقدمة للملتقى الدويل ركائز الحوكمة و دورها في ضبط إدارة األرباح في البيئة المصرفية في األزمة المالية العالمية،الربغوثي،  مسري إبراهيم الشحادة، عبد الرزاق  - 2
 .2002أكتوبر  22-20، ، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر"مة العاملية"األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوك
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 :يلي الدراسة فيماهذه  إليهاوصلت تتلخصت أهم النتائج اليت        
 إمنا  احلوكمة مفهوم صريح بشكل تتضمن ال السورية املصرفية البيئة لعمل املنظمة والقوانني التشريعات إن 

 ؛                    القواننيو  التشريعات من متعددة جمموعة خالل من ركائزه توفري إىل هتدف
 خالل من املصرفية البيئة يف حا رباأل إلدارة السلبية املمارسات من احلد على القدرة احلوكمة لركائز إن 

 .العالقة ذات األطراف مجيع قبل من الذاتية الرقابة مبدأ تفعيلإىل  ، إضافةمتكاملة بصورة الرقابة تفعيل

 ممارسات من الحد في ودورها الداخلية المراجعة أنشطة جودة"( 1020، مبارك إبراهيم الرفاعي) دراسة -
 1 "السعودية البيئة على تطبيقية دراسة: األرباح إدارة

 إدارة ممارسات من احلديف تلعبه وظيفة التدقيق الداخلي ميكن أن تطرق هذا البحث إىل دراسة الدور الذي     
حيث مت قياس إدارة ، 1002إىل  1002على مستوى جمموعة من الشركات السعودية للفرتة املمتدة من  األرباح

ات بل  عددها من خالل جمموعة من املتغري األرباح من خالل نسبة ميلر، أما جودة التدقيق الداخلي فتم قياسها 
وقد توصل الباحث إىل النتائج  ؛لية، الرقابة على أعمال التدقيقعشر تتمثل أساسا يف الكفاءة، االستقال إحدى
 التالية:

 ة؛السعودي املسامهة الشركات يف األرباح وإدارة الداخلي التدقيق جودة بني عكسية عالقة توجد  
 تأثري له الذي الوحيد املتغري هو املالية التقارير وعرض إعداد بعملية الداخلي املرتبط التدقيق عمل حجم 

 .األرباح إدارة على معنوي

 األجنبيةاللغة بالدراسات . 2.6

 2."إدارة األرباح وحوكمة الشركات: دور مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق"( Biao Xie & al, 2001)دراسة  -

مدى تأثري بعض خصائص جملس اإلدارة وجلنة املراجعة على ممارسات إدارة األرباح  الدراسة ملعرفة هدفت     
النتائج  أهمومتثلت  ،S&Pشركة مقيدة يف مؤشر  121من مكونة على عينة  )املعرب عنها باملستحقات االختيارية(
  اليت توصل هلا الباحثون فيما يلي:

                                                           
1
 ورقة حبث مقدمة يف: الندوة، السعودية البيئة على تطبيقية دراسة: األرباح إدارة ممارسات من الحد في ودورها الداخلية المراجعة أنشطة جودة، مبارك إبراهيم الرفاعي- 

..2020، اململكة العربية السعودية،سعودجامعة امللك  ،احملاسبة تطوير لسبل عشر العلمية الثانية
2
- Biao Xie & al, Earnings Management and Corporate Governance: The roles of the board and the audit 

committee, 2001, working paper, available from : http://ssrn.com/abstract=304195  (27/01/2015). 

 

http://ssrn.com/abstract=304195
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 باملستحقات االختيارية، وعليه فإنه كلما زاد عدد أعضاء اجمللس أدى جم جملس اإلدارة عالقة عكسية حل
 ذلك إىل تقليص ممارسات إدارة األرباح؛

 خربة أعضاء جملس اإلدارة هلا عالقة عكسية مبمارسات إدارة األرباح؛ 
 ختيارية؛اال قاتستحامل مع سلبا رتبطت)من إمجايل عدد أعضاء اجمللس(  املستقلني األعضاء نسبة 
 خربة أعضاء جلنة التدقيق هلا تأثري سليب على إدارة األرباح؛ 
  .وجود عالقة عكسية بني عدد اجتماعات جلنة التدقيق على إدارة األرباح 

 إدارة على ةالمؤسسي الملكيةهيكل مجلس اإلدارة و  هيكل أثر" (Wong Shi Yang & al, 2009)دراسة  -
 .1األرباح"

إىل  1002شركة ماليزية خالل الفرتة املمتدة من  226 واليت مشلتالباحثون من خالل هذه الدراسة  سعى    
اختبار وبعد  ،إدارة األرباحعلى  ةاملؤسسي امللكيةهيكل و  إىل معرفة أثر استقاللية أعضاء جملس اإلدارة، 1006

 املتغري التابع واملتغريين املستقلني تبني ما يلي:العالقة بني 
 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد األعضاء اخلارجيني )املستقلني( وإدارة األرباح؛ 
 إدارة األرباح.يف التخفيض من ممارسات  امللكيةتأثري هليكل  عدم وجود 

"لجنة التدقيق، التدقيق الداخلي وجودة األرباح: دراسة قياسية  (Laura Garcı´a & al, 2010)دراسة لـ  - 
 .2الشركات االسبانية"على 
سعى هذا البحث إىل دراسة تأثري كل من جلنة التدقيق والتدقيق الداخلي على جودة األرباح اليت مت قياسها     

 من خالل خلوها من ممارسات إدارة األرباح، ومن بني النتائج اليت توصل إليها هؤالء الباحثون:
  داخل الشركات حمل التدقيق الداخلي جود وظيفة وجود عالقة عكسية بني ممارسات إدارة األرباح وو

 ؛الدراسة
 وجود عالقة عكسية بني إدارة األرباح وحجم جلنة التدقيق؛ 
 وجود عالقة عكسية بني إدارة األرباح وعدد اجتماعات جلنة التدقيق. 

                                                           
1- Wong Shi Yang & al, The Effect of Board Structure and Institutional Ownership Structure on Earnings 

Management, International Journal of  Economics and Management Vol.3 N.2, 2009. 
2
- Laura Sierra Garci´a & Al, Audit Committee And Internal Audit And The Quality Of Earnings: 

Empirical Evidence From Spanish Companies, Journal of Management & Governance, Vol.6, Issue.2, 2010  

http://link.springer.com/journal/10997
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المالية: أثر وظيفة التدقيق الداخلي على جودة التقارير " (Mohammed Al Shetwi & al, 2011)دراسة  -
 .1 دليل من الشركات السعودية"

أثر جودة دراسة حول وكانت  ،الشركات السعودية املدرجة يف البورصةمت إجراء هذه الدراسة على جمموعة من      
  .قياسها من خالل جودة األرباح على أساس االستحقاق اليت مت املراجعة الداخلية على جودة التقارير املالية

 ريفسمت تاملستحقات االختيارية، وقد فة بني جودة املراجعة الداخلية و الباحثون إىل أن هناك عالقة ضعي توصل
ذلك بكون الشركات السعودية املدرجة تستخدم املراجعة الداخلية فقط لتوفري مطابقة رمزية للوائح ومتطلبات هيئة 

 .سوق رأس املال

خصائص الحوكمة على إدارة األرباح: دراسة قياسية في "تأثير بعض ( Sirine Chekili, 2012دراسة ) - 
 . 2 السوق التونسية"

 شركة  20مستوىعلى  إدارة األرباح على آليات احلوكمة بعض يتمثل هدف هذا البحث يف دراسة تأثري      
باملستحقات اعتماد منوذج لدراسة العالقة بني إدارة األرباح اليت تقاس ، حيث مت التونسية مدرجة يف البورصة

 نسبة األعضاء املستقلني، جملس اإلدارة حجم)تغريات املجمموعة من واملتمثلة آليات احلوكمة بعض االختيارية، و 
النموذج  اختباروبعد  ،(األسهم تركيز ملكية ،جملس إدارة ورئيس املدير التنفيذي الفصل بني منصيب، داخل اجمللس

 توصلت الدراسة إىل:
  املنصب املشرتك لرئيس جملس اإلدارة واملدير  ،حجم جملس اإلدارة)وجود عالقة اجيابية بني كل من

 التنفيذي( وإدارة األرباح؛
 ( وإدارة  تركيز ملكية، داخل اجمللس نسبة األعضاء املستقلنيوجود عالقة سلبية بني كل من )األسهم

 األرباح.
  

                                                           
1- Mohammed Al Shetwi & Al, Impact of Internal Audit Function (IAF) on Financial Reporting Quality 

(FRQ): Evidence from Saudi Arabia, African Journal of Business Management, Vol.5, N.27, November, 2011 
2
 Sirine Chekili, Impact of Some Governance Mechanisms on Earnings Management: An empirical 

validation within the Tunisian market, Journal of Business Studies Quarterly, Vol.3, No.3, 2012. 
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على استقاللية المدقق وإدارة األرباح مدة االرتباط بالمدقق، " (Augustine O. Okolie, 2014) دراسة -
 1 "درجةالشركات النيجيرية المفي المستحقات أساس 

ركز الباحث يف هذه الدراسة على جودة التدقيق اخلارجي اليت تعترب إحدى أهم آليات احلوكمة وتأثريها على    
 :إىل أن هناكتوصل ، وقد 1022إىل  1002ممارسات إدارة األرباح يف الشركات النيجريية للفرتة املمتدة من 

  ،وبالتايل عالقة عكسية بني استقاللية عالقة طردية بني أتعاب املدقق اخلارجي واملستحقات االختيارية
 ؛املدقق اخلارجي وإدارة األرباح

 املستحقات االختياريةامل مع املدقق اخلارجي و عالقة عكسية بني طول فرتة التع. 

 ميكن استخالص النقاط التالية: ،الدراسات السابقةاستعراض من خالل       
 على مثل هذه املمارساتن تؤثر مع أهم املتغريات اليت ميكن أها وعالقت تطرقت إلدارة األرباح كل الدراسات -

 البعض األخر اهتموإدارة األرباح، و  دارةإىل العالقة بني خصائص جملس اإل فبعضها تطرق ؛منهاحلد هبدف ا
بإجياد أثر خلصائص جلنة التدقيق على إدارة األرباح، بينما ركزت دراسات أخرى على جودة كل من التدقيق 

 ؛الداخلي والتدقيق اخلارجي ودورمها يف احلد من إدارة األرباح
وكمة على إدارة األرباح، أهنا متثل متغريات حل دراسة مدى تأثريها تالسابقة واليت متما يالحظ على املتغريات  -
 ؛كات وبشكل حمدد "آليات احلوكمة"الشر 

اكتشاف املمارسات  علىحلوكمة تعترب من أهم املتغريات اليت تساعد اآليات وعليه ميكن القول أن       
درس العالقة بني اآلليات الداخلية  األول، حبيث ميكن تقسيم الدراسات السابقة إىل قسمني االحتيالية واحلد منها

 .وإدارة األرباح، والثاين تطرق إىل العالقة بني اآلليات اخلارجية وإدارة األرباح

 موقع الدراسة  .3.6

نظرا ملا تتميز به من قدرة على على ما سبق، قامت الباحثة باختيار آليات احلوكمة كمتغريات مستقلة  بناء     
 .ممارسات إدارة األرباح على الرقابةتلعبه يف  أندراسة الدور الذي ميكن  والتالعب احملاسيب، مثمواجهة االحتيال 

 :يتمثل يف النقطتني التاليتنيفالدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ما مييز أما      

                                                           
1 Augustine O. Okolie, Auditor Tenure, Auditor Independence and Accrual – Based Earnings Management 

of Quoted Companies in Nigeria, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2, N.2, 

April, 2014. 
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 ممارسات على  رجية حلوكمة الشركات ودراسة أثر كل منهاواخلااآلليات الداخلية أهم بني  حماولة اجلمع
 .إدارة األرباح

  حيث متثل الشركات اجلزائرية،  على "دور احلوكمة يف الرقابة على إدارة األرباح"حماولة اسقاط موضوع
معرفة واقع الشركات اجلزائرية ومدى توفرها على اآلليات الالزمة لتطبيق يف اهلدف األساسي هلذه الدراسة 

 الية.الرقابة الفعالة على املمارسات االحتي

 اختيار موضوع البحثدوافع  .7

 من أهم األسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع هي:   
، للشركةاحلقيقي  األداءالشفافية حبيث تعكس إعداد معلومات تتسم باملصداقية و األمهية البالغة لضرورة  -

 ؛ليل ملستخدمي التقارير املاليةدون احتيال وتض
مراعاة حتقيق اإلفصاح والشفافية و االهتمام املتزايد مبوضوع حوكمة الشركات وما هلذه األخرية من أمهية يف  -

 ؛بالشركة ذات الصلةمصاحل مجيع األطراف 
 اجلزائرية ومدى تأثريها على مصداقية املعلومات املالية.الشركات  يف حوكمة الشركات مضمونمعرفة  -

 صعوبات البحث .8

 البحث ويتمثل أمهها فيما يلي:هذا  بإجنازنظرا لطبيعة موضوع الدراسة، واجهتنا عدة صعوبات أثناء قيامنا    
بسبب نقص الكتب واملقاالت العلمية باللغة بشكل واسع على مراجع باللغة األجنبية، مت االعتماد  -

ترمجة هذه املراجع أخذت حيزا  ؛ وعليه فإن باحلوكمة وعالقتها العربية خاصة اليت تتعلق بإدارة األرباح
 كبريا من الوقت؛

، وهذا ما تطلب التنقل ب غياب فضاءات مالية خمصصة لذلكبصعوبة احلصول على املعلومات بس -
 الالزمة؛ جلميع الشركات املعنية بالدراسة للحصول على املعلومات

رفض تزويدنا يف العديد من املرات عدم جتاوب العديد من الشركات للدراسة التطبيقية، حيث أنه مت  -
  ؛باملعلومات وبشكل خاص القوائم املالية حبجة كوهنا معلومات تتعلق بالسر املهين

قوم بإلغاء استمارة صعوبة كبرية يف الوصول ألعضاء جمالس اإلدارة بالشركات اجلزائرية، وهذا ما جعلنا ن -
  كان من املفروض أن توجه هلم.واليت   االستبيان
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 البحث خطة .9

  :أربعة فصول كالتايلمت تقسيم البحث إىل 

 -األساليباملفاهيم، الدوافع، - إدارة األرباح: الفصل األول -

 التقنياتمفهوم إدارة األرباح، دوافع قيام املديرين بإدارة األرباح، أهم هلذا البحث  األول الفصليستعرض       
ملمارسات الشركات النتائج املرتتبة عن انتهاج ويف األخري أهم ، ومناذج الكشف عنها املتبعة للقيام بإدارة األرباح

 إدارة األرباح.

 ممارسات إدارة األرباح ختفيضدورها يف احلوكمة و: الفصل الثاني -

متكامل احلوكمة كنظام  دورإىل ، مث أوال إىل أهم املفاهيم حول حوكمة الشركاتالتطرق يتم يف هذا الفصل       
 دور كل من مبادئ وركائز احلوكمة.  إبرازيف احلد أو التقليل من ممارسات إدارة األرباح، حيث يتم 

 -لشركاتا حلوكمة الداخلية واخلارجية لياتر اآلدو- إدارة األرباحعلى الرقابة  الفصل الثالث: -

، حيث يتم التطرق إىل أهم ةيرقاباعتبارها وسائل ب الشركات حوكمةآليات هذا الفصل دراسة  يتناول      
مث إىل اآلليات  اآلليات الداخلية للحوكمة واملتمثلة أساسا يف جملس اإلدارة، جلنة التدقيق، التدقيق الداخلي،

يف الرقابة على ومسامهة كل منها ؛ القوانني والتشريعاتاخلارجية واليت من أمهها التدقيق اخلارجي، األسواق املالية، 
 إدارة األرباح.

 -دراسة ميدانية- احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح آليات دور: رابعالفصل ال -

مضمون احلوكمة وطبيعة آلياهتا يف البيئة اجلانب التطبيقي للبحث، حيث يتم تناول يف ذا الفصل ثل همي      
، واختبار الفرضيات السابقة نيةيداعرض وحتليل ما توصلنا إليه من خالل الدراسة امل اجلزائرية، مث بعد ذلك يتم

 . يف الشركات اجلزائرية حمل الدراسة ممارسات إدارة األرباح تأثري آليات حوكمة الشركات علىللوصول إىل 
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 تمهيد

، تعترب احدى أهم غري ماليةو الشركة واليت حتتوي على معلومات مالية  املعدة من قبل إدارةإن التقارير املالية      
اطالع مستمر حول  ابقائهم علىمن أجل  ،(Stakeholder)وسائل توصيل املعلومات لألطراف ذات املصلحة 

أداء الشركة ومتكينهم من اختاذ القرارات، ومن أهم هذه التقارير: القوائم املالية، تقرير جملس اإلدارة، تقرير املدقق 
 اخلارجي.

الشركة خالل فرتة  أداءتعرب عن  حيث أهناتعترب القوائم املالية املصدر األساسي للمعلومات املالية واحملاسبية،      
املديرين التنفيذيني )اإلدارة التنفيذية(  ومبا أن؛ لذلك فإنه ينبغي أن تتوفر الدقة واملوثوقية يف هذه املعلوماتمعينة؛ 

يف  ام املعلن عنهارقاأل، فقد يستغلون ذلك من أجل التالعب بقدر من املعلوماتهم الطرف الذي ميتلك أكرب 
 .املالية قوائمال

املديرون  قرارات مستخدمي القوائم املالية، فقد يقومنود اليت هلا تأثري على ونظرا لكون رقم األرباح من أهم الب
ساليب األ االختيار بنيمثل  ،من خالل ممارستهم للحكم الشخصي حول بعض األموربإدارة أرباح شركاهتم 

على رقم التأثري  من أجل ،القوائم املاليةبنود اصة ببعض اخلتقديرات الوضع ملعاجلة العمليات، و  اسبيةاحمل طرقالو 
 املعلن عنه.األرباح 

 ما يلي:كإدارة األرباح  سنحاول التعرف على أهم اجلوانب املتعلقة بومن خالل هذا الفصل 

ـــهوم إدارة األرباح ـــ  المبحث األول: مفــ
 املطلب األول: تعـريف إدارة األرباح
ــــع إدارة األ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  رباحاملطلب الثاين: دوافــ

 : حاالت خاصة إلدارة األرباح الثالثاملطلب 
 المبحث الثاني: أساليب ونماذج الكشف عن إدارة األرباح

ــاليب إدارة األرباح ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املطلب األول: أســ
ــاذج قياس إدارة األرباح ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  املطلب الثاين: منـ

 رتتبة عن ممارسات إدارة األرباحاملطلب الثالث: النتائج امل
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 إدارة األرباحمفهوم لمبحث األول: ا

على إدارة األرباح من خالل التطرق إىل التعاريف اليت قدمت هلا،  يف هذا املبحث سنحاول القاء الضوء      
 وأهم الدوافع اليت جتعل املديرين يقومون هبذه املمارسات.

 األرباح إدارة  تعريفالمطلب األول: 
حمدد يقدم تعريف تعترب إدارة األرباح من املمارسات اليت تثري جدال واسعا يف اجملال املايل واحملاسيب، واليت مل       

 :حيث تطرق هلا الباحثون من جوانب خمتلفة إذ هلا،
حماسبية  التحريف املتعمد لألرباح، األمر الذي يفضي بدوره إىل أرقام"  دارة األرباح على أهنا:إ Partha عرف -

وذلك عندما يتخذ املديرون قرارات ال ختضع  ،ختتلف بشكل أساسي عما ميكن أن تكون عليه يف غياب التالعب
 ."1بل جملرد تعديل األرباح اسرتاتيجيةألسباب 

" أي سلوك تقوم به اإلدارة، يؤثر على الدخل الذي  :يلي من جانب آخر كما Rosenfieldعرفها يف حني  -
 ."2املالية وال حيقق مزايا اقتصادية حقيقية وقد يؤدي يف الواقع إىل أضرار يف األجل الطويل تظهره القوائم

إدارة " كما يلي:من خالل الدوافع للقيام بذلك   دارة األرباحإل تعريفافقد أعطيا  « Healy &Wahlen »أما  -
من أجل  ،يل ويف هيكلة العملياترير املايرين احلكم الشخصي يف عملية التقاألرباح حتدث عند استخدام املد

تغيري مدلول التقارير املالية، إما لتضليل بعض األطراف ذات املصلحة حول األداء االقتصادي احلقيقي للشركة أو 
 ."3للتأثري على النتائج التعاقدية اليت تعتمد على األرقام احملاسبية الواردة يف هذه التقارير

- « Mulford & Comiskey » 4:جوانب ةثالث األرقام احملاسبية" من خاللارة األرباح يف كتاهبما "لعبة إد عرفا 
 " من خالله التالعب بالنتائج احملاسبية هبدف خلق انطباع مضلِّل حول يتم نشاط  عبارة عنإدارة األرباح

 ؛"األداء داخل الشركة
 " يف ظل مبادئ اسات احملاسبية الختيار بني السيملديرين لتتاح الفرصة أمام احتدث إدارة األرباح عندما

من الطبيعي أن يُتوقع أهنم سيختارون السياسات اليت تعظم منفعتهم الشخصية وعليه فإنه  ،حماسبية معينة

                                                           
1 - Partha  :املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة  ، ملتقى دويل حول األزمة: دليل من األردنأثر الحوكمة المؤسسية على إدارة األرباح، عماد أبو عجيلة، عالم محداننقال عن

 .20 .، ص0222أكتوبر  02-02العاملية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
2 - Rosenfield  ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة أثر المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح: دراسة تطبيقيةنقال عن: مسري كامل حممد عيسى ،

 .21، ص. 0222 ،، جويلية20، العدد 54السكندرية، اجمللد ا
3

 - Paul M. Healy, James M. Wahlen, A review of the earnings management literature and its implication for 

standard setting, American Accounting Association, Accounting Horizons, Vol.13, N.04, 1999, p. 368.    
4
- Charles W. Mulford, Eugene E . Comiskey, The financial numbers game: detecting creative accounting 

practices, John Wiely & Sons, Inc, USA, 2002, p. 59. 
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 ؛"أو االثنني معا شركةلا اليت تعظم قيمةأو 
  ألرباح التعسفية لدارة اإل"تنطويAbusive Earnings management على استخدام أساليب احتيال 

 لتشويه األداء املايل احلقيقي للشركة من أجل حتقيق األهداف املرجوة".  ةخمتلف
 ص النقاط التالية:ستخالميكن امن خالل التعاريف السابقة      

تسعى من خالهلا إدارة الشركة إىل التأثري على رقم األرباح ممارسات  علىينعكس  سلوكإدارة األرباح عبارة عن  -
 ؛املعلن عنه

مصاحلهم املالية لتظهر بشكل خيدم  إىل تغيري مدلول التقارير إدارة األرباح يرون من وراء ممارساتيهدف املد -
استخدام السلطة التقديرية واألحكام الشخصية من خالل  بنودال ببعضخالل التالعب  من ، ويتم ذلكالشخصية

 للمديرين؛ 
GAAP املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما يفتعترب ممارسات إدارة األرباح اليت تستغل املرونة املتاحة  -

   تشويها
 ؛ GAAPإاّل أن نتائجها وتأثرياهتا تكون أقل ضررا من املمارسات اليت خترج عن حدود  لتطبيق هذه املبادئ،

نه أ إال، قانونياحدود املعايري احملاسبية املتعارف عليها عمال  ضمن ،قد يكون التالعب باألرباح املعلن عنها -
 .أخالقيا عمالليس دائما 

 إدارة األرباح كما يلي: وعليه ميكن تعريف
وإعطاء انطباع  التقارير املاليةحمتوى على  تستخدمه إدارة الشركة للتأثريللتالعب  أسلوب هي األرباحإدارة      

، مقابلة توقعات كةتعظيم قيمة الشر مثل  حمددة فاهدأ من أجل الوصول إىلمضلِّل حول األداء احلقيقي للشركة، 
املبادئ اليت توفرها من خالل إما استغالل املرونة  ذلكيتم و  حتقيق منافع شخصية للمديرين،، احملللني املاليني

 .هذه املبادئ حدود ج عناحتيالية ختر  أساليب إتباعمن خالل احملاسبية أو 

ذات وعلى األطراف  الشركةثارها على ح وآختالف املوجود حول مفهوم إدارة األربا اال إىلجتدر اإلشارة  كما     
 The good)هلا جانب جيد ويطلق عليها اسم  يف حدود معينة أن إدارة األرباحالبعض يرى  حيث، املصلحة

earnings management)،  تشكل إدارة سيئة لألرباح مارسات هذه امل أنترى يف حني أن األغلبية(The bad 

earnings management) ونوضح ذلك كما يلي:ذات املصلحةعلى أحد أو كل األطراف  سلبية آثار وذات ، 

  

                                                           

 GAAP: Generally Accepted Accounting Principles. 
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 earnings management The good  ألرباحالجيدة لدارة اإلأ. 

رة على االستجابة من خالل التخطيط اجليد والقد أرباح مستقرة وذات اجتاهات اجيابية حتقيقإن       
ع اإلدارة إجراءات فقد تتبوالتميز،  الكفاءةعلى  دليلا من، إخالقيغري قانوين أو غري أ للمتغريات، ال يعترب عمال

أداء مايل مستقر بواسطة اختاذ قرارات اختيارية وبشكل مقبول مثل ختفيض اإلنتاج عندما  معينة للحفاظ على
، بيع بعض األصول لتعويض لزيادة حجم املبيعات، منح خصومات للعمالء املخزون مرتفعة تكون مستويات

إال أن مثل هذه القرارات جيب اإلفصاح عنها بشكل صحيح حىت تبقى يف إطار  1ص يف اإليرادات التشغيلية،النق
  .ما يسمى بإدارة األرباح اجليدة

متارس  GAAPناتج طبيعي للمرونة املوجودة يف فإهنا تعترب  ،القانوين عن اإلطارمل خترج إن  األرباح إدارة      
فإذا ما مت األخذ بعني االعتبار هدف  ،للحفاظ على أداء الشركة أو لتحسينه ئمةنتيجة قرارات اقتصادية مال

التغريات يف التدفقات  من أحد أشكال إدارة األرباح يقلل املسامهني يف تعظيم الثروة فإن متهيد الدخل الذي يعترب
نسبة للمديرين فإن وضع هيكل أما بال ،ويرفع سعر السهم املستقبل وخيفض تكلفة رأس املالالنقدية املتوقعة يف 

سعر السهم على املدى  على تعظيم همتعويضات )مكافآت( على أساس أسعار األسهم يضيف حافز يشجع
 .negative earnings surprises 2جتنب مفاجآت األرباح السلبية  دور يف األرباح إلدارةيكون ، و القصري

 The bad earnings managementألرباح: السيئة لدارة اإل . ب

ألرباح عن تدخل املديرين إلخفاء األداء التشغيلي احلقيقي من خالل خلق قيود ل السيئةدارة اإلعرب تُ        
إجراء ختفيض يف مؤونات الديون املعدومة بغرض كالتقديرات بشكل غري عقالين   حماسبية مصطنعة، أو وضع

ألرباح السيئة ل دارةاإل، حيث تعترب باإليرادات توقيت االعرتافيف وزيادة األرباح، أو التالعب  األعباءختفيض 
تكون يف أسوأ حاالهتا خترج عن اإلطار القانوين و هي و  ،غري منتجة وال ختلق قيمة حقيقية للشركةممارسات 
 .3تعسفيةممارسات 

ه ، لكن إن كانت هذه الطريقة تشو حيقق منافع للشركة وللمسامهنيإن اختيار أفضل طريقة ملعاجلة املعامالت 
تعترب ممارسات سيئة فإهنا لمستثمرين وباقي مستعملي التقارير املالية، ل اخاطئ امدلول التقارير املالية وتعطي انطباع

                                                           
1
- William U. Parfet, Accounting subjectivity and earnings management a preparer perspective, Conference 

on the role of accounting standards in controlling earnings management, University of Michigan , May 11, 2000, 

p. 09. 
2
- Judith A. Laux, Colorado College, Earnings management friend or foe? Journal of Business & Economics 

Research, Vol01, N. 12, 2003, p. 02. 
3
- William U. Parfet, Op.Cit, p. 08. 
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 .1وذات آثار سلبية
مع افرتاض أن حدا معينا من إدارة األرباح ميكن أن يكون جيدا  من خالل ما سبق، ميكن القول أنه حىت        

، كأن تساعد األرباح املدارة على جتنب خماطر انتهاك اتفاقيات الفعليني أو للمسامهني ارةبالنسبة للشركة سواء لإلد
األرباح املدار مؤشر عن األرباح املتوقعة مستقبال بالنسبة للشركة اليت تريد إعطاء يكون رقم  عقود الدين، أو أن

 ال إذكاملستثمرين واحملللني املاليني،   رىخانطباع جيد عن أدائها، إال أن ذلك ال يكون جيدا بالنسبة لألطراف األ
 األداء الفعلي الذي على أساسه تتخذ قرارات التقييم واالستثمار واإلقراض.  األرقام املعلن عنها عكس ت

 ، ألنجيدة أم سيئةإن كانت إدارة األرباح ممارسات بعض عن احلكم  صعبيأحيانا  يالحظ أنهإضافة إىل ذلك، 
فهي تتطلب  ليس باملهمة السهلة، الكشف عنهااليت ختتلف عند كل ممارسة وأن  اإلدارةدوافع  ذلك يعتمد على

وذلك من أجل حتديد ما إذا كانت هذه  ،هلاواألخالقي املمارسات واإلطار القانوين  معلومات مفصلة حول تلك
 واألطراف ذات املصلحة؛ شركةال مصاحلأهنا دوافع تتناسب مع  والذاتية للمديرين أ ة وختدم املصاحلالدوافع انتهازي

 تعترب الدوافع من أهم العناصر يف موضوع إدارة األرباح وهذا ما سيتم تناوله يف املطلب الالحق. وعليه 

 : دوافع إدارة األرباحالمطلب الثاني
افع  عنها، حيث أن يميع هذه الدو هناك دوافع عديدة حول قيام املديرين بإدارة أرباح الشركات املسؤولني     

يف  اهناك اختالففإن ، ومع ذلك ختدم نفس اهلدف وهو إظهار التقارير املالية و أداء الشركة بشكل حمدد مسبقا
 إذ ينظر إليها من جانبني مها:اآلراء حول هذه الدوافع 

نظرة إدارة األرباح  مارساتمل اجلانبهذا  ينظر  :Informational Perspective ةالمعلوماتي وجهة النظر -
لومات أكثر من غريهم حول حتسني مدلول التقارير املالية للشركة، باعتبار أن املديرين هلم مع تساعد على اؤليةتف

للمستثمرين حىت يتمكن هؤالء من تقييم  يصاهلاإبواآلفاق املستقبلية هلا، فإنه من الواجب عليهم االلتزام  شركاهتم
 األوراق اليت جيرى عليها التداول بشكل صحيح. 

قا لنظرية اإلشارة يعترب االختيار بني السياسات احملاسبية وسيلة ميكن استخدامها لإلشارة، وبالتايل فإن ممارسة وف
إدارة األرباح ميكن تفسريها أيضا على أهنا رغبة املديرين يف بعث إشارات يف سوق رأس املال حول األداء 

 .2ن خالل املعلومات اليت يف حوزهتماملستقبلي للشركة م
                                                           

1
- Shweta Verma, Earnings management opportunity or a challenge, International Journal of Research in 

Management, Economics and Commerce, Vol.02, Issue 11, 2012, p. 541. 
2
- Ines Fakhfakh Ben Amar, Free cash flow, gestion des resultats et gouvernement des entreprises : Etude 

comparative des entreprises Françaises et Americaines, Thèse du Doctorat, Université de Reims Champagne 

Ardenne, 2009, p. 60. 
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على أن استغالل املديرين للتباين  اجلانبيركز هذا Opportunistic Perspective:  ةاالنتهازيوجهة النظر  -
، عقود عقود املكافآت)يف املعلومات بني األطراف الداخلية واخلارجية للشركة يساعد على تعظيم منافعهم 

تضخيم رقم ) تقدمي معلومات غري موثوقةتضليل املستثمرين من خالل  ، وعليه(شرحه الحقا كما سيأيتالديون،  
  .(األرباح املعلن عنه جلعل األداء يبدو جيدا، أو لتتوافق مع توقعات احملللني

يأخذون بعني االعتبار أن املديرين مكافآت املديرين  خطط وضععند  فإن املالك ،ةلمحاسبوفقا للنظرية االجيابية ل
  .1شخصية نافعمالتقديرية من أجل حتقيق  سلطتهم ونميستخد

 من التفصيل: بشيءفيما يلي نتطرق لدوافع إدارة األرباح و      

 : الدوافع التعاقدية أوال
يستدعي ضرورة الرتكيز على زيادة الوعي التعاقدي هلذه  ،ذات املصلحةإن التعارض يف املصاحل بني األطراف      

يتم استخدام البيانات احملاسبية  حيث، 2خراألطراف للتقليل من التعارض وعدم استغالل أي طرف للطرف اآل
 :ومن بني هذه العقودللمساعدة يف مراقبة وتنظيم العالقات التعاقدية بني أصحاب املصاحل يف الشركة، 

  ؛واملالكملالءمة بني مصاحل اإلدارة احلوافز واملكافآت من أجل ا -
 مهني فقط على حساب الدائنني. عقود الدين لضمان أن املديرين ال يقومون بإجراءات لصاحل املسا -

وألن التقارير املالية تستخدم إليصال املعلومات ليس فقط ملستثمري األسهم وإمنا أيضا ملستثمري الديون وممثلي 
املستثمرين على مستوى جمالس اإلدارة، فإن ممارسات إدارة األرباح قد ينتج عنها قوائم مالية مضللة وتؤثر على 

 ثل أهم الدوافع التعاقدية فيما يلي:تتم، و 3ختصيص املوارد

  زيادة مكافآت وحوافز اإلدارة. 1
أعمال تؤدي إىل  ةيقوم املالك بعقد اتفاقيات مع املديرين ليطمئنوا بأن هؤالء الذين ميثلوهنم لن يقوموا بأي     

مثل أساسا يف واليت تت incentive contractsعقود احلوافز بتسمى هذه االتفاقيات و ختفيض قيمة الشركة، 
اليت تعطى للمديرين سنويا إضافة إىل رواتبهم الثابتة، كما أن بعض الشركات تقوم بتقدمي  bonusesاملكافآت 

وهذا   stock options plansاحلوافز على شكل حصة من أسهمها، عن طريق ما يسمى خطط امتالك األسهم 

                                                           
1- Lan Sun, Subhrendu Rath, Fundamental determinants,opportunistic behavior and signaling mechanism: 

an integration of earnings management perspectives, International Review of Business Research Papers, 

Vol.04, N.04, 2008, p. 410. 
 .22، ص. 0220، املكتب اجلامعي اجلديد، اإلسكندرية، مصر، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعةسيد سرايا، كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد ال - 2

3- Paul M. Healy, James M. Wahlen, Op.Cit, pp. 18-19. 
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 .1كحىت يتم ختفيض التعارض يف املصاحل بني املديرين و املال
األرباح  حجممعظم عقود مكافآت اإلدارة تقيس اجنازات املديرين من خالل البيانات احملاسبية مثل إن     

تعد وفقا ن هذه التقارير أل ، ونظراوحجم املبيعات، مما قد يؤثر على سلوك املديرين عند إعدادهم للتقارير املالية
احملاسبية بطريقة  السياساتاملديرين سيحاولون االختيار بني  فإن ، GAAPللقواعد احملاسبية املقبولة قبوال عاما

 Leslieكمثال على ذلك ما حدث يف شركة و   2،تؤدي إىل زيادة أو ختفيض األرباح وفقا ملصاحلهم الشخصية

Fag
ألساسني على مكافآت إذا جتاوزت ، أين كانت خطة احلوافز املعمول هبا تقضي بأن حيصل موظفي الشركة ا

 تبني املكافآت، مثيسمح هلم باحلصول على  لعمل على إعالن رقم لألرباحلوهذا ما دفعهم ، حدا معينا األرباح
وأن خطة احلوافز  وال تعكس األداء احلقيقي مزيفةالشركة يف ذلك العام كانت  أعلنتهاأن األرباح اليت  فيما بعد

 .3هي اليت شجعت على هذا السلوك
رباح تكون يف االجتاه الذي ينسجم مع تعظيم مكافآت املديرين، فعندما تكون أن إدارة األ "Healy" يوضح     

األرباح دون املستوى الذي يسمح باحلصول على املكافأة، فإن األرباح تدار تصاعديا حبيث يتم حتقيق احلد 
افآت اليت تقوم اإلدارة بتخفيض األرباح عندما تصل املك يف حني4 قل للحصول على املكافآت،األدىن على األ

 زيادة يف املكافآت ةأي يتبعهاحيصل عليها املديرون إىل أعلى حد ممكن، ذلك أن زيادة األرباح يف هذه احلالة لن 
 .5 لفرتات مستقبلية قد تزيد حصة اإلدارة من املكافآت مستقبال وبتأجيل األرباح

تؤثر على  مالحظة األصيل للعوامل اليت جة در عتمد على هو الذي يقا لنظرية الوكالة فإن عقد احلوافز األمثل وف
 6من أهم املتغريات اليت تؤخذ يف االعتبار عند وضع نظام احلوافز هي:، و قيمة الشركة

اليت تتمثل أساسا يف و أعمال وقرارات املدير: املتمثلة يف األداء أو اجلهد املبذول لتحقيق أهداف املالك  -
 تعظيم قيمة الشركة؛

 اتج جهد املدير مثل صايف الربح أو عائد السهم؛الناتج النهائي: ميثل ن -
 ظروف عدم التأكد: العوامل غري اخلاضعة للرقابة واليت تواجه املدير؛ -

                                                           
 .29بق، ص. اكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، مرجع س - 1

2
- Meng Yanqiong, Earning management incentivesand techniques in china’s listed companies , Proceeding 

of the 7 th international conference on innovation and management, Wuhan University , China, p. 1134. 
   2299شركة خمتصة يف أعمال الطباعة، تأسست سنة. 
 .512 .، ص0229، اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية-يير المراجعةموسوعة معاطارق عبد العال محاد،   - 3

4
- Meng Yanqiong, Op.Cit, p. 1134. 

ات االقتصادية المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية: المكاسب على أسعار أسهم الوحد إلدارةأثر السياسات المحاسبية  جرب ابراهيم الداعور، حممد نواف عابد، - 5
 .204 .، ص0222، جانفي ،22، العدد29، جملة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد دراسة تطبيقية

 .22 .، صبقاكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، مرجع س - 6



  األساليب ،إدارة األرباح: املفهوم، الدوافع......... ...........................................................................الفصل األول

9 
 

النتائج اخلاصة بالشركات املنافسة مثل متوسط الربح للصناعة أو متوسط العائد ألسهم املؤشرات:  -
 الصناعة.

فأة، فقد ترتبط باألداء ويسمى العقد يف هذه احلالة بعقد وحسب درجة مالحظة املالك جلهد املديرين تكون املكا
أن الشركة اليت تدار بشكل معترب من قبل املالك  حيث ؛ the first best incentive contractاحلوافز األمثل 

 تكون تقديراهتم ملكافآت املديرين على أساس أدائهم )تكون إمكانية املالحظة أكرب وأدق(، أما بالنسبة للشركات
فقط، فإنه يتم ربط املكافآت بالناتج النهائي )الربح احملاسيب مثال(، مما قد يدفع  اليت يسيطر على إدارهتا املديرون

املديرين إىل التالعب باألرباح املعلن عنها وهو ما ميثل ثاين أفضل حالة؛ إال أن االعتماد على املؤشرات إضافة إىل 
داء الفعلي للمدير وظروف عدم التأكد اليت يواجهها وبالتايل حتسني املشاركة الناتج النهائي قد يساعد يف تقييم األ

 .1يف املخاطرة بني األصيل والوكيل دون ختفيض احلافز للوكيل لبذل أفضل ما يف وسعه

 التوافق مع شروط الدين . 2
عادة ما إذ تضاربا يف املصاحل،  الدائنني ميكن أن تولداك عالقة تعاقدية بني املديرين و وفقا لنظرية الوكالة، هن     

دم توزيع األرباح إال إذا استوىف الدائنون أقساطهم تتضمن عقود الدين بعض الشروط اليت يضعها الدائنون مثل ع
شروط الدين رغم أن محاية الدائن ب فز إلدارة أرباحهم من أجل الوفاءلذلك ينشأ لدى املديرين احلا ،من القرض

 3تتمثل أهم شروط املديونية فيما يلي:و  ؛2ة بدال من ذلكتستند إىل ضمانات حقيقي
ى املسامهني خالل مدة علاألرباح وزع منه ياألموال الذي  مقدارهذه القيود حتدد  قيود التوزيعات وشراء األسهم: -

 ؛توزيعات ينبغي أال تؤدي إىل صعوبات يف تسديد األموال للدائننيهذه الحياة الدين، حيث أن 
 من خالل إبقائه فوق احلد األدىن احملدد يف العقد ضمانا للدائنني؛ ى رأس المال العامل:لحفاظ علا -
حيث ال ينبغي أن تزيد هذه االستثمارات عن حد معني كنسبة من  القيود على االستثمارات في منشآت أخرى: -

 حقوق امللكية أو من الديون الطويلة األجل؛
ىل منع إصدار ديون جديدة هلا أولوية على الديون احلالية أو تساويها، واليت هتدف إ لقيود على الديون الجديدة:ا -

 ؛امكانية حتصيل هذه األخريةقد ختفض من 
هدفها هو احلد أو التقليل على األقل من توزيعات التصفية واستخدام حصيلة بيع  القيود على تصفية األصول: -

 ون اخلارجية.األصول يف شراء أصول جديدة أو تسديد جزء من الدي
                                                           

 .221-222 .، ص صابقمد السيد سرايا، مرجع سكمال الدين مصطفى الدهراوي، حم  -1
 . 49 .، ص0224مصر،  ،اإلسكندرية ، الدار اجلامعية، -تطبيقات الحوكمة في المصارف  –حوكمة الشركات المفاهيم، المبادئ، التجارب طارق عبد العال محاد،  -2
 . 221-222، ص ص. ابقسحممد السيد سرايا، مرجع  كمال الدين مصطفى الدهراوي، -3



  األساليب ،إدارة األرباح: املفهوم، الدوافع......... ...........................................................................الفصل األول

10 
 

أخلت بشروط عقود الدين، إىل انتهاج أساليب  أنالشركات اليت سبق و  يف كثري من األحيان يلجأ مديرو       
وث إدارة األرباح مثل تغري الطرق احملاسبية لزيادة أو ختفيض األرباح املعلن عنها هبدف احلد من احتماالت حد

شركة ا حدث يف مذلك  مثالو ، 1انتهاكات لعقود الدين مستقبال
Miniscribe  عن  6891اليت أفصحت سنة

مليون دوالر كأرباح، مث استغلت قوة قوائمها املالية وقامت بعملية إصدار ناجحة لسندات مببلغ  2...ما قيمته 
، إال أنه اكتشف فيما بعد أن األرباح من شروط منح قروض أقل صرامة وتقييدا( استفادت) مليون دوالر 89

ولعدم قدرة الشركة  فقط، مليون دوالر ...6عالن عنها كانت مفربكة، فأعيد تعديل مقدار األرباح إىل السابق اإل
 .2 6881باعت أصوهلا سنة  على تدارك االهنيار

، ميكن أن يبعث انطباعا وقيم حقوق املسامهني الكبريةإن األرباح الكبرية املفصح عنها يف التقارير املالية        
، هلذا فإن استخدام ممارسات حماسبية احتيالية لتحسني إجيابية للمقرضنياالئتمان ويقدم رسالة بتحسن نوعية 

 الدائم أو الوفاءغري أن عجز الشركة عن  قد يؤدي إىل ختفيض تكاليف القروض،املالية يف التقارير  املؤشرات
 .3اءاتجز يرتتب عليه يف العقد يعترب انتهاكا لالتفاق و الشروط الواردة باملؤقت 

  تحقيق األمن الوظيفي .3
قد يكون هناك دوافع غري مالية جتعل اإلدارة متارس إدارة األرباح، كأن يقوم املدير أو الرئيس التنفيذي       

املنصب، مث ميارس إدارة األرباح صعودا يف السنوات التالية حىت يظهر مدى   توليهاجلديد بتخفيض األرباح يف سنة 
 .كفاءته

)غالبا ما تتم من خالل  على وشك التقاعد قد يستخدمون إدارة األرباح صعوداالذين هم  املديرين إضافة إىل أن
زيادة قيمة التعويضات اليت  من أجل (الشركة ر يف السنة األخرية من عملهم يفختفيض مصاريف البحث والتطوي

 .4أو للحصول على مقعد يف جملس اإلدارة تدفع هلم عند مغادرهتم الشركة
من أجل إخفاء  تعتمد على احلكم الشخصي اختاذ تدابريين على املدير قد حتفز فرتات ضعف األداء،  أن كما

تكون عرضة الشركات اليت  ، مثل قيام بعض مديريهذا الضعف وجتنب فقدان وظائفهم وتأثر مسعتهم املهنية
ة االستحواذ، وذلك حماولة منهم خالل الربع األخري الذي يسبق مباشرة عملي لالستحواذ بإدارة األرباح صعودا

                                                           
1
- Paul M. Healy, James M. Wahlen, Op.Cit, p. 20.  

   يف كولورادو. 2222شركة أمريكية خمتصة يف صنع أقراص التخزين اخلاصة بأجهزة الكمبيوتر، تأسست عام 
 .502 .، صابقس، مرجع شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية-موسوعة معايير المراجعةطارق عبد العال محاد،   - 2
 .512 -502 .، ص صع نفسهاملرج  - 3

4
- Md. Musfiqur Rahman, & al, Techniques motives and controls of earnings management, International 

journal of information technology and business management, Vol.11, N.1, 2013, p. 30-31. 
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 .1احملافظة على وظائفهم بالتايلاألداء و  إخفاء ضعف

 : الدوافع المتعلقة بتوقعات السوق المالي اثاني
ملعلومات احملاسبية من قبل املستثمرين واحملللني املاليني يف تقييم األوراق املالية، ميكن أن يولد ا إن استخدام     

 عب باألرباح وذلك حماولة منهم للتأثري على األسعار يف املدى القصري.دافعا للمديرين للتال

 التأثير على أسعار األسهم  .1
، املتوقع الربحهناك من يهتم مبستوى أن تقييم األداء، جند يف مع وجود العديد من املؤشرات اليت تستخدم      

وميكن تبيني على محلة األسهم؛  األرباح زيعاتمبقدار تو يهتم آخرون  ، يف حنيومنهم من يهتم مبؤشر رحبية السهم
  ذلك كما يلي: 

وفقا لنظرية اإلشارة )نظرية أثر حمتوى املعلومات(، فإن أي تغري يف سياسة التوزيع قد ينظر إليه كإشارة عن توقع  -
مت الشركة بدفع ألرباح أو خلسائر من قبل إدارة الشركة، فلو أن املستثمرين توقعوا توزيعات أرباح منخفضة، مث قا

نسبة أعلى، فإن ذلك يعطي إشارة اجيابية حول األرباح املستقبلية للشركة مما يؤدي إىل ارتفاع سعر السهم يف 
   .2السوق والعكس صحيح

إذا كان املديرين من أصحاب األسهم  (la théorie politico-contractuelle) فقا للنظرية التعاقدية السياسيةو  -
حيث جند  قي املديرين من غري أصحاب األسهم،ارستهم إلدارة األرباح تكون أقل مقارنة مع بايف الشركة فإن مم

فإن  وعليه ؛الذين ال يرغبون يف بيع أسهمهم يف املدى القصري، تكون ممارستهم إلدارة األرباح أقل أن املديرين
على املدى   وأصحاب املصلحةنيمهاملسا)وهو نفس هدف القرارات اليت يتخذوهنا قد تسمح بتعظيم قيمة الشركة 

رفع  تؤدي إىلىل اختاذ قرارات إدفعهم تبيع أوراقهم املالية بسرعة قد  يفاملديرين رغبة بعض ن يف حني أ ،الطويل(
 .3تعظيم الربح احملاسيب املدى القصري من خالل سعر السهم يف

لتأثري حماولة منهم ل م األرباح املعلن عنهايقوم بعض املديرين بتضخي:  public equity offersعملية االكتتاب  -
زيادة سعر عرض األسهم، لكن قد حتدث تقلبات من مثة و للشركة على توقعات املستثمرين حول األداء املستقبلي 

فإن ممارسة إدارة األرباح قبل عملية  وعليه؛ سليب لألسهمأداء ، مما يؤدي إىل الحقة جراء ممارسة إدارة األرباح

                                                           
1
- Ines Fakhfakh Ben Amar, Op.Cit, p. 60. 

رسالة ماجستري  -دراسة تطبيقية  -أثر اإلعالن عن توزيعات األرباح على أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةصباح أسامة علي شراب،  - 2
 .09 .، ص0220منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، غري 

3
- Yves Mard, Vers une information comptable plus transparente : l’apport des recherches portant sur la 

gestion des résultats comptables, Manuscrit Auteur Comptabilité et Connaissances, France, version 1, 2011, p. 

5-6. Disponible sur : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00581229 (15/03/2014) 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00581229
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سعار مبجرد األيف  إال أن ذلك قد يؤدي إىل اخنفاض ،على أسعار األسهم اجيايب يكون هلا تأثري قداإلصدار 
 .1اإلعالن عن وجود مثل هذه املمارسات

 املالية، األوراق سوق يف املتداولة األسهم لقيم اخلاطئ التقييم إىل األرباح إدارة تؤدىإضافة إىل ذلك،        
 تعظيم إىل بدوره يؤدي الذي األمر، للشركة السوقية القيمة تعظيم يف رغبة لديها ونكتاإلدارة غالبا ما  أن حيث
 فإنه يتم ولذلكالشركة،  داخل موقفهم تدعيممن خالل  أو العمل سوق يف سواء للمديرين الذاتية القيمة

 حماسبية تيجيةاسرتا ماستخدا مث ومن الرغبة، هذه حتقيق تساعد على اليت واألساليب الوسائل كافة استخدام
 يساعد ما هذا ؛املستهدف الربح رقم معه تقريب وحماولة طبيعية تبدو بصورة عنه املعلن الربح رقم إظهار يف تساعد

 للتقلبات املصاحبة املخاطر ختفيض خالل من املالية األوراق سوق يفالشركة  أسهم قيمة على إجيابًيا التأثري على
 املتغريات أهم أحد وهو األرباح يف السهم نصيب قياس يتم أساسه لىع الذيو  ،عنه املعلن الربح رقم يف

 .2التداول سوق يف للسهم العادلة القيمة حتديد يف املستخدمة

 مقابلة توقعات المحللين الماليين  .2
متارس األسواق املالية ضغوطا على املديرين، ففي بعض الدول توضع لوائح تتطلب احلد األدىن من األداء     
تلك اليت تريد احلفاظ على مكانتها يف السوق، هذه القيود تدفع املديرين إىل  ة الراغبة يف إصدار أسهم، أوكللشر 

 3بعض األحيان أداء مهامهم بنزاهة ممارسات احتيالية من أجل إظهار أداء جيد للشركة حىت وإن كانوا حياولون يف
ت نظر وتوقعات حمللي سوق األسهم للعمل معا على إضافة إىل أن املستثمرين غالبا ما يعتمدون على وجها    

حىت  تصنيف الشركات الناجحة؛ لذلك فإن مقابلة أو جتاوز هذه التوقعات يبدو ذو أمهية بالغة بالنسبة للشركة
 دفعها ذلك ملمارسة إدارة األرباح.وإن 

إدارة األرباح تصاعديا، أما إذا كانت فإذا كانت األرباح قبل إدارهتا أقل من املستوى املتوقع فإن املديرين ميارسون 
 زليا واالحتفاظ باألرباحاألرباح أعلى من التوقعات فإنه ميكن للمديرين االختيار بني ممارسة إدارة األرباح تنا

 .4لفرتات الحقة أو عدم ممارستهم إلدارة األرباح

  

                                                           
1
- Paul M. Healy, James M. Wahlen, Op.Cit, p. 16. 

ية يف ، اجمللة األردنالمصرية الصناعية المساهمة الشركات في النقدية التوزيعات على وانعكاسها األرباح جودة على المراجعة جودة أثرأمحد،  رياض رضا حممد سامح - 2
 .919.، ص0220، 25، العدد22إدارة األعمال، اجمللد

 
3
- Yves Mard, Op.Cit, p.  05. 

4
- Md.Musfiqur Rahman & Al , Op.Cit, pp.  29-30. 
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 تنظيميةالدوافع الثالثا: 
اليف اليت تعتربها ثقال رباح حماولة إدارة الشركات جتنب بعض التكمن الدوافع األساسية ملمارسة إدارة األ      

 فوعة، نوضحها كما يلي:، وأمهها التكاليف السياسية والضرائب املدعلى كاهلها

 التقليل من التكاليف السياسية. 1
من أجل  رباحهايف ظل فرضية التكاليف السياسية تتعرض بعض الشركات لضغوط سياسية تدفعها لتعديل أ       

الشركات الناشطة يف هذا القطاع ختضع  جند أنفي جمال الصناعات الكيماوية مثال ف ؛جتنب هذه التكاليف
لتشريعات بيئية صارمة، كذلك شركات قطاع الصناعات الكهربائية اليت تكون مسؤولة عن توفري اخلدمات 

  .1العامة
كون حمط أنظار املنظمني والسلطات يف الدولة، فاألرباح إضافة إىل أن الشركات كبرية احلجم غالبا ما تسعى أال ت

الكبرية اليت حتققها قد جتعل السلطات التشريعية ترى أن قيمة هذه األرباح تربّر فرض معدالت ضريبية عالية، أو 
و أن حجم الشركة أصبح كبريا لدرجة تؤدي إىل االحتكار، مما يستدعي ضرورة تقسيمها بغرض زيادة املنافسة، أ

هذا ما يدفع إدارة الشركة إىل حماولة ختفيف آثار األرباح الكبرية من خالل  رض قوانني خاصة ملنع االحتكار؛ف
  .2املعلن عنه كأن تؤجل بعض اإليرادات أو تعجل بعض املصاريف الربحاختاذ خطوات من شأهنا ختفيض 

ة احلجم و العاملة يف قطاعات معينة جتدر اإلشارة إىل أن هذه الفرضية تكون صحيحة بالنسبة للشركات كبري  
 مثل جمال النفط، الغاز، املواد الكيماوية واليت تكون حمط أنظار الدولة. 

 المدفوعة تخفيض الضرائب. 0
ن الشركات بعد احتساهبا املوارد اليت تعتمد عليها الدول حيث تقوم بتحصيلها م أهممن  تعترب الضرائب      

ويف املقابل فإن الشركات تنظر هلذه الضرائب على أهنا  ،د يف التقارير املالية للشركاتح الوار ا ربم األبناء على رق
 .من الوفرات الضريبيةيف بعض األحيان  االستفادةأعباء تسعى دائما إىل التخفيض منها أو 

بء الضرييب اليت تتوافق مع ختفيض الع لذلك فإن إدارة هذه الشركات قد تلجأ إىل استعمال اخليارات احملاسبية 
 .طرق تقييم املخزون مثل االختيار بنيقدر اإلمكان 

  

                                                           
1

 - Yves Mard, Op.Cit, p. 03. 
 .510 .، صابقس، مرجع شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية-موسوعة معايير المراجعةطارق عبد العال محاد،  - 2
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  1 :وهي يف حماولتها لتخفيف األعباء الضريبيةإلدارة األرباح  اسرتاتيجيتنيتتبع اإلدارة و 
ون هناك كيس هأن (توقعتعلم )أو تعندما  الدافعلديها  يتولدحيث  :املعلن عنه األرباحمقدار ض ختفي -

 ضريبة يف السنوات القادمة؛ يف معدل ال ضاخنفا
معدل الضريبة يف ارتفاع  هناك ونكيس هأن( توقعتعلم )أو ت عندما :األرباح املعلن عنهمقدار تضخيم  -

 .احلالية اتيف السنوات القادمة وذلك لالستفادة من املزايا الضريبية للفرت 
فع اليت جتعل مديري الشركات غري املدرجة قد تكون حماولة التخفيض من األعباء الضريبية من بني أكثر الدوا      

يقدمون على التالعب برقم األرباح، على عكس الشركات املدرجة يف البورصة واليت يكون التأثري على أسعار 
للمديرين  االنتهازيةأسهمها من أكثر الدوافع اليت تتم إدارة األرباح من أجلها؛ إضافة إىل ذلك فإن الدوافع 

تكون حافزا ذو تأثري معترب على رقم األرباح املعلن عنه يف أغلب الشركات على  (ت واحلوافزاملكافآ)املتعلقة ب
 اختالف أشكاهلا.

  إدارة األرباحالمطلب الثالث: حاالت خاصة من 
قد يتم اخللط يف بعض األحيان بني إدارة األرباح وبعض األساليب األخرى نظرا للتشابه الكبري بينهم، وسيتم      

 لبعض األساليب اليت تعترب شكال من أشكال إدارة األرباح. التطرق

      " Incom Smoothing أوال: تمهيد الدخل "
مقدار يف  أو التقلب تغريال للحد من الشركة إدارةمن قبل  أسلوب يستخدميعرف متهيد الدخل على أنه      

 تسجيلمثل القيام ببعض التغريات يف  ،رباحأللصطنعة امل أو قيقيةاحل دارةاإل عن طريق ،عنهااملعلن  األرباح
 على مداروذلك هبدف جعل رقم الربح مستقرا ، خالل تأجيل أو تعجيل االعرتاف هبمامن  اريفاملصاإليرادات و 

 .2السنوات
، دليل على تصاعد املخاطر volatility in reported earningsاألرباح املعلن عنها يف تقلبات ال عادة ما تكون

التقلبات وتوجيه توقعات احملللني املاليني حنو  من هذه تخفيفللدى إىل ممارسات متهيد الدخل يؤ  هذا ماو 
 األرباحالناجتة عن رقم فاجآت املاألهداف احملددة حيث يعترب من أكثر أشكال إدارة األرباح فعالية يف تقليل 

                                                           
1
- Jussi karjalainen, The effects of corporate versus owners’ tax minimization on earnings management 

when incentives compete: evidence from private Finnish firms, Journal of Economic Literature, February, 

2015, P. 03. 
2
- Rezvan Hejazi & al, The impact of earnings quality and income smoothing on the performance of 

companies listed in Tehran Stock Exchange, International Journal of Business and Social Science, Vol.2, 

N.17,  September, 2012,  P. 194. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjACahUKEwiVwaH98uzIAhWGChoKHadWBxQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ijhssnet.com%2Fjournal%2Findex%2F1242&usg=AFQjCNF19-qcuzFwxnKb-T-geCJTq0qqjA&bvm=bv.106379543,d.ZWU&cad=rja
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  .1رفع سعر السهم علىيان بعض األح علىكما قد يساعد  earnings forecast surprises املعلن عنه
حدة التقلبات يف  منأسلوب يهدف أساسا إىل التخفيض  وعليه ميكن القول أن متهيد الدخل عبارة عن     

إال أنه قد من أجل احلفاظ على االستقرار يف مقدار األرباح،  أرقام الدخل اخلاصة بالفرتات احملاسبية املختلفة
، وهو ما يؤدي بدوره إىل عنه إذا خرج عن نطاق ما تسمح به املبادئ احملاسبية يؤدي إىل تشويه رقم األرباح املعلن

شكل من أشكال إدارة األرباح  وعليه فإن متهيد الدخل هوليل مستخدمي التقارير املالية واحملللني املاليني؛ تض
 .كنرغبة اإلدارة يف تقليل االحنرافات غري املتوقعة يف الدخل إىل أدىن حد ممل حيدث نتيجة

   "Cookie Jar Reserves ثانيا: المخصصات المؤقتة " 
ــ قديرات األحداث املستقبلية، حيث أتتعامل هذه التقنيات مع ت         ، فإن اإلدارة تقوم بتقدير GAAPنه وفقا ل

والقائمة  ليةوتسجيل االلتزامات اليت سيتم دفعها مستقبال كنتيجة ألحداث أو معامالت جرت يف السنة املالية احلا
 على أساس االستحقاق.

هنا تتاح الفرصة  ،الكن هناك دائما حالة من عدم اليقني تكتنف عملية التقدير ألن املستقبل ليس دائما مؤكد 
في ظل هذه التقنية حتاول اإلدارة املبالغة يف تقدير االلتزامات واملخصصات م اإلدارة ملمارسة إدارة األرباح، فأما

ية، لكن عندما يتبني أن املخصصات الفعلية أقل من التقديرات فإن الفرق ميكن وضعه فيما خالل الفرتة احلال
باح املعلن عنها األر ليتم استخدامه يف وقت الحق عندما تكون الشركة يف حاجة لزيادة قيمة  cookie jarيسمى 

  لتلبية التوقعات.
ات الديون املعدومة وعمليات الشطب، تقدير املخزون من أمثلة عمليات التقدير اليت تستغل إلدارة األرباح تقدير و 

وعمليات الشطب اخلاصة به، تقدير تكاليف الضمان، إهناء خطط التقاعد، تقدير نسبة اإلجناز لعقود 
 .2اإلنشاءات طويلة األجل

 "Big Bath "التخلص من الخسائر في سنة رديئة ثالثا: 
لية"، يستخدم هذا األسلوب عندما متر الشركة بسنة سيئة مع يطلق عليه أيضا اسم "تنظيف القوائم املا      

وهذا يعتمد على أن  ،خسائر كبرية، أين تلجأ إىل إضعاف بعض التقديرات اليت من شأهنا ختفيض األرباح أكثر
أصحاب املصاحل يتوقعون فعال نتائج سيئة للسنة اجلارية لدرجة عدم مباالهتم كم ستكون األرباح أسوأ حىت مع 

                                                           
1
- Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, Op.Cit, p. 84. 

2
- Md. Musfiqur Rahman & al, Op.Cit, p. 26. 
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 .1ل اإلدارة لتخفيض األرباح أكثرتدخ
بأنه عندما تكون األمور سيئة فعال )مثل اخنفاض األرباح إىل حد كبري( فإن جعلها أكثر سوءا من  يرىهناك من  

ولن يؤثر كذلك على مكافآت ، 2ر الكثري للشركة أو لسمعة اإلدارةخالل التخلص من اخلسائر لن يسبب الضر 
ويتم ذلك من خالل تأجيل بعض اإليرادات يف السنة احلالية أو  يف كل األحوال،يها املديرين ألهنم لن حيصلوا عل

حيث يكون لدى  3تسريع إعدام الديون أو حتميل مصاريف مستقبلية وإظهارها على أهنا ختص الفرتة احلالية،
وهذا ما يعطيها  اإلدارة حافز ليس لزيادة مستوى النفقات فقط وإمنا لتحميل تكاليف أكثر لفرتة مالية واحدة

 4.األرباح ين تكون التكاليف منخفضة مما يساعد على ارتفاع مقدارفرصة يف الفرتة الالحقة، أ

  

                                                           
1
- Andreas Johansson, Erik Wiklund, Firms behavior regarding impairment of goodwill: Earnings 

management and big bath accounting , Master Thesis, School of business, economics and law, University of 

Gathenburg, Sweden, 2013, p. 08. 
2
- Charles E.Jordan, Stanley J.Clark, Big Bath earnings management : The case of goodwill impairment 

Under SFAS no 142, Journal of applied business research, Vol.20, N.2, 2004, p. 64. 

 .04 .، صابقسمرجع ،  -تطبيقات الحوكمة في المصارف –كات المفاهيم، المبادئ، التجارب حوكمة الشر طارق عبد العال محاد،   3-
4- Andreas Johansson, Erik Wiklund, Op.Cit, p. 08. 
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 المبحث الثاني: أساليب إدارة األرباح ونماذج الكشف عنها
ها يستعملمن أجل فهم ممارسات إدارة األرباح بشكل أفضل، فإنه البد من فهم األساليب والتقنيات اليت        

املديرون من أجل التأثري على رقم األرباح املعلن عنه، وهذا ما سيتم التطرق إليه من خالل هذا املبحث، إضافة 
إىل أهم النماذج اليت استخدمت من أجل الكشف عن هذه املمارسات، وأخريا سنحاول معرفة أهم النتائج اليت 

 ترتتب عن انتهاج ممارسات إدارة األرباح.

 أساليب إدارة األرباحالمطلب األول: 
تعرف أساليب إدارة األرباح على أهنا وسيلة تستغل املرونة املتاحة لالختيار بني السياسات احملاسبية حني         

ثري على األحداث املالية وذلك هبدف التأ ،تطبيق معايري احملاسبة أو حىت يف حاالت أخرى انتهاك هذه املعايري
بالتالعب  يقومون بعض املديرينويف سبيل حتقيق ذلك فإن  ؛1اح املعلن عنهاربعلى األ وبالتايلواحملاسبية 

أن البعض اآلخر يفضل التأثري على املبيعات وعلى مستوى اإلنتاج، يف حني  مثلباألنشطة األساسية للشركة 
 التالعب باملستحقات التقديرية.

ون مستقال متاما عن التالعب باألنشطة بعض الدراسات أن التالعب من خالل املستحقات ال يكأثبتت  وقد
 .2ستعدين للتالعب مبا حيقق أهدافهمم ناملديرو قيق املصاحل الذاتية يكون الفعلية، فلتح

 ما يلي: ا إىل ثالث جمموعات كبصفة عامة فإن التالعب باألرباح يتم بطرق عديدة إال أنه ميكن تصنيفهو 
 Real Earnings Managementاحلقيقية من خالل األنشطة إدارة األرباح  -
 GAAP إدارة األرباح يف حدود املبادئ احملاسبية املتعارف عليها -
 Abusive Earnings Managementألرباح لالتعسفية دارة اإل -

 Real Earnings Management إدارة األرباح من خالل األنشطة الحقيقيةأوال: 
كثرية مقارنة مع إدارة األرباح على أساس االستحقاق، إال ألرباح مل حتظ بدراسات  احلقيقية ل دارةاإلرغم أن      

أهنا تلقى اهتماما من قبل العديد من املديرين الذين يفضلون التالعب باألنشطة احلقيقة من خالل خفض 
النفقات التقديرية لتضخيم األرباح املعلن عنها، أو تأخري بدء مشروع جديد لتحقيق منافع ذاتية حىت لو انطوى 

                                                           
1
- Alghamidi Salim Ali, Investigation into earnings management practices and the role of corporate    

covernance and external audit in emerging markets: Empirical evidence from Saudi listed companies, 

Thesis of Doctorat of Philosophy, Durham University, 2012, p. 38. 
2
- Olivier Vidal, Gestion du résultat et seuils comptables : Impact des choix méthodologiques et proposition 

d’un instrument de mesure des irrégularités, Thèse du Doctorat, Ecole des hautes études commerciales de 

Paris, France, 2008, p. 21. 
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 ، وميكن تفصيل ذلك كما يلي:1ى تضحية يف قيمة املشروععلذلك 

 Sales Manipulationالتالعب بالمبيعات . 1
ينعكس التالعب باملبيعات عادة يف سلوك املديرين الذين يقومون بزيادة مبيعات السنة احلالية من خالل        

تمان أكثر تساهال، وذلك حماولة منهم تقدمي عروض لفرتات حمددة مثل التخفيضات يف األسعار أو منح شروط ائ
زيادة األرباح املعلن عنها لنفس السنة، غري أن املبيعات املرتفعة ميكن أن ختتفي مرّة واحدة نتيجة ظروف 

 شركة للعودة إىل األسعار القدمية.فتضطر ال ،اقتصادية
احلسابات غري القابلة  إضافة إىل أن تسهيل منح شروط االئتمان مثل فرتة سداد أطول قد يزيد من خطر 

صاحل مفإن اختاذ مثل هذه القرارات حول املبيعات جيب أن يبىن على أساس منطقي ومبا خيدم  وعليه 2للتحصيل،
 الشركة وليس إلظهار نتائج مستهدفة )مثل رقم مبيعات كبري( ختدم املصاحل الشخصية للمديرين.

 Overproductionاإلفراط في اإلنتاج . 2
على عدد أكرب من الوحدات ملديرون يف املؤسسات اإلنتاجية إىل زيادة اإلنتاج لتوزيع التكاليف الثابتة يلجأ ا      

مبا أن التخفيض يف التكاليف الثابتة لكل وحدة ال يقابله أي زيادة يف التكلفة من أجل ختفيض تكلفة الوحدة )
املباعة،  اخنفاض تكلفة املنتجات ، مما ينتج عنه(احلدية لكل وحدة فإن التكلفة اإليمالية للوحدة الواحدة تنخفض

نه قد يرتك جزء كبري من تكاليف اإلنتاج يف يف حني أ ،3وهذا ما يؤدي بدوره إىل زيادة األرباح املعلن عنها
وأن املخزون الزائد ميكن أن يتعرض إىل اإلمهال أو التلف إذا مل يتم التصرف فيه بشكل عقالين  ،حساب املخزون

 .4سبب خسارة للشركة يف املستقبلمما قد ي

 discretionary Expenses  Cuttingخفض النفقات التقديرية. 3
ونفقات أخرى، إذ غالبا ما  ،اإلعالنات، تدريب العمال، الصيانة نفقات: تشمل النفقات التقديرية عادة      

ات النقدية غري الطبيعية يف الفرتة وعليه فإن خفضها سيؤثر اجيابيا على التدفق نقدا تدفع الشركة هذه النفقات
احلالية فتنخفض قيمتها، بينما قد يؤثر خفض هذه النفقات سلبا على التدفقات النقدية املستقبلية، فاالخنفاض 

كذلك   ،غري الطبيعي ملصاريف اإلعالنات مثال، ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض إيرادات املبيعات يف املستقبل

                                                           
1
- Daniel Cohen, Paul Zarowin, Economic consequences of real and accrual based earnings management 

activities, The Accounting Review, Vol.83, 2008, p. 763.  
2
- Wexia Ge, Jeong Bon Kim, Real earnings management and the cost of new corporate bonds, Journal of 

Business Research, 2013, p. 02.  
3
- Sugata Roychowdhury, Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting 

and Economics, Sloan School of Management, 2006, p. 07-08. 
4
- Wexia Ge, Jeong Bon Kim, Op.Cit, p. 02. 
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 .1تنافسية للشركة على املدى الطويلات تدريب العمال ميكن أن يضر بالقدرة الالتخفيض غري الطبيعي يف نفق
تعد مصاريفا ال ميكن رمسلتها إال  GAAPحيث أنه وفقا لـ  R&Dإضافة إىل التالعب بنفقات البحث والتطوير 

اعد على بشروط معينة، لذلك فإن العديد من املديرين يفضلون خفض االستثمار يف هذه النفقات ألن ذلك يس
تلبية أهداف الفرتة احلالية من عائدات اجيابية وزيادة يف قيمة األرباح املعلن عنها، يف حني أن زيادة االستثمار يف 

قد يستغرق عدة سنوات ليحقق منفعة للشركة، وعلى هذا األساس فإن املديرين مييلون إىل خفض  R&Dجمال 
 .2هم بشكل أكربهذه النفقات مقارنة برمسلتها ألن ذلك خيدم مصاحل

ألرباح باألداء املستقبلي وباألخص األداء التشغيلي املستقبلي من خالل احلقيقية لدارة اإلميكن تبني عالقة و      
 3النقطتني التاليتني:

وجود ارتباط سليب يتماشى مع استخدام املديرين السلطة التقديرية وذلك هبدف التأثري على خمرجات  -
 كما سبق اإلشارة إليه؛ دم مصاحلهم الشخصيةالنظام احملاسيب مبا خي

وجود ارتباط اجيايب يتوافق مع استخدام املديرين السلطة التقديرية لتلبية مؤشرات معينة من أجل  -
، حتقيق منافع الشركة للفرتة احلالية واليت تسمح بأداء أفضل أو إعطاء إشارة أفضل يف املستقبل

العالقات مع العمالء  حىت تصبح ها مع أصحاب املصلحةتعزيز مصداقية الشركة ومسعت إضافة إىل
 ، يف هذه احلالة ال تكون إدارة األرباح لغرض انتهازي.والدائنني أقوى واملوردين

ألرباح على إدارة االستحقاق فيمكن إجيازها احلقيقية لدارة اإلأما عن أسباب تفضيل بعض املديرين ألساليب      
 4يلي:  فيما

بية التعسفية وما يتعلق باملستحقات تكون أكثر عرضة لرقابة جلنة األوراق املالية التغريات احملاس -
SECوالبورصات 


 ؛

ملمارسة إدارة املستحقات، فالقرارات التشغيلية وكل ما يتعلق قد ال تتوفر للشركة املرونة الكافية  -
ن أكثر عرضة للفحص كو ن يف حني أن اخليارات احملاسبية تباألنشطة احلقيقية يتحكم فيها املديرو 

 الدقيق من قبل املدقق اخلارجي.

                                                           
1
- Wexia Ge, Jeong Bon Kim, Op.Cit, p. 02 

2
- Wang Sean, Julia D’Souza, Earnings management: the effect of accounting flexibility on r&d investment 

choices, Research Paper Series 33-06, Johnson School,  Cornell University, 2006, p. 08. 
3
- Kathrine A.Gunny, The relation between earnings management using real activities manipulation and 

future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks, Journal of Contemporary Accounting 

Research, Vol.27, N.3, 2010, p. 857. 
4
- Kathrine A.Gunny, Op.Cit, p. 856. 

 SEC: Securities and Exchange Commission. 
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 GAAP إدارة األرباح في حدود المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: ثانيا 

 تغلة للمرونة املتاحة يف املبادئ احملاسبية فيما يلي: سأهم أساليب التالعب املتتمثل      
 Accruals Managementإدارة المستحقات . 1

، حيث يتم تقسيم هذه الربحوصايف  من العمليات قات النقديةالفرق بني التدفحقات من خالل تعرف املست    
 املستحقات إىل أربع فئات: 

حسابات االستحقاق طويلة األجل تكون  حيث أن : متوسطة وطويلة املدى؛حسب املدة الزمنية -
 ؛أقل عرضة للتالعب من قبل املديرين مقارنة مع احلسابات اجلارية

 ية(؛ تقديرية )اختيار و  غري تقديرية )غري اختيارية( :وع السيطرة عليها من قبل املديرينحسب ن -
إذ يرتبط جزء املستحقات غري االختيارية مبستوى نشاط الشركة، يف حني األكثر استعماال،  الثاينويعترب التصنيف 

األكثر عرضة األخري اسبة، يعد اجلزء أن جزء املستحقات التقديرية يتعلق مباشرة مبعاجلة املديرين للبيانات احمل
 .1للتالعب

أما إدارة االستحقاق فهي نشاط تقوم من خالله اإلدارة بزيادة أو ختفيض مستويات املستحقات احملاسبية       
(Accounting Accruals) املخزون، حسابات الدفع، اإليرادات املؤجلة، حسابات ذمم املدينة، مثل حسابات ال

 .2ستحقة، النفقات املدفوعة مسبقا؛ هبدف الوصول إىل مقدار الربح املستهدفاملطلوبات امل
حيدث التالعب باملستحقات عندما يستغل املديرون املرونة املتاحة يف املبادئ احملاسبية خللق تقديرات متحيزة      

دة األرباح املعلنة أو ختفيضها  لبعض البنود احملاسبية كحسابات اإليرادات أو املصاريف، مما يوفر هلم قدرة على زيا
  3وهذا ما ينتج عنه حجب لألداء االقتصادي احلقيقي للشركة ولو بشكل مؤقت.

ذلك قرار رمسلة النفقات التسويقية إذ وفقا  مثالو معينة، حياول بعض املديرين التالعب من خالل قرارات حماسبية 
األصول تعترب موارد اقتصادية تولد منافع وأرباح للشركة يف  فإن GAAPللمبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها 

ولذلك فإن القرار جيب أن يبىن على أساس أن هذه النفقات ستولد منافع مستقبلية معتربة للشركة، إذ  املستقبل
غالبا ما يكون من الصعب على املستثمر أو حىت املدقق اخلارجي التخمني حول ما إذا كانت هذه النفقات 

                                                           
1
- Chaouki Ghaoui, La manipulation des resultats explique-t-elle la performance financiere a moyen et long 

terme des emissions subsequentes d’action, Memoire de la Maitrise en Administration des Affaires, Universite 

du Québec, Montréal, Canada, 2008, p. 29-30. 
2
- Bala G.Dharan, & Al, Earnings management with accruals and financial engineering, Rice University, 

Houston, USA, 2003, p. 02, working paper, Available from: 

http://www.ruf.rice.edu/~bala/files/EM_and_financial_Engineering-the_accountants_world_ICFAI_02-2003.pdf  

(20/04/2014). 
3
- Wang Sean, Julia D’Souza, Op.Cit, p. 05-06. 

http://www.ruf.rice.edu/~bala/files/EM_and_financial_Engineering-the_accountants_world_ICFAI_02-2003.pdf
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 .1ق فعال منافع مستقبالستحق
يفضل الكثري من املديرين التالعب باملستحقات ألن أثر قرارات إدارة األرباح عن طريقها يكون أقل        

، إضافة إىل أن التغيريات يف املستحقات ال ميكن حتديدها والكشف عنها بسهولة من (moins visible)وضوحا 
 .2قبل مستخدمي التقارير املالية

 Accounting Choicesارات المحاسبية الخي. 2

 Voluntary Accounting Changesالتغييرات المحاسبية االختيارية . 1.2
بداية جيب التفريق بني التغريات يف السياسات احملاسبية والتغريات يف التقديرات احملاسبية املستخدمة يف تطبيق      

صول أو الطريقة حول العمر اإلنتاجي املقدر لأل الشركةا التغيريات اليت تقوم هبأن تلك السياسات، مثال ذلك 
-FIFO)هتالك تعد تغيريات يف التقديرات احملاسبية، بينما التغيري يف طريقة تقييم املخزون اليت حيسب هبا اإل

LIFO) ثالث أنواع هي:إىل تصنف التغريات احملاسبية ؛ و 3فتعد تغيريا يف السياسة احملاسبية 

 Changes in Accounting Principleي المبادئ المحاسبية التغير ف. 1.1.2

عند إعداد وعرض القوائم  بتطبيقها الشركةواألسس اليت تقوم املبادئ تعرف السياسات احملاسبية على أهنا       
ل للتغيري ضمن قائمة الدخ استخدام األثر الرتاكميبظهر إما أي تغيري يف املبادئ احملاسبية يحيث أن  املالية؛

، أو باستخدام طريقة الصياغة بأثر رجعي أين يتم إعادة صياغة القوائم املالية للسنوات للسنة اليت مت فيها التغيري
 4:ما يلي من أمثلة التغريات يف املبادئ احملاسبيةو  ة لتعكس تطبيق املبادئ احملاسبية،السابق
 ؛تقييم املخزونالتغري من طريقة  -
-completed) حملاسبية لعقود اإلنشاءات طويلة األجل من طريقة اكتمال العقدلتغيري يف طريقة املعاجلة اا -

contract)  إىل طريقة نسبة اإلجناز(percentage-of-completion)؛ 
عادة ما يتم افرتاض أنه يتم تطبيق نفس السياسات احملاسبية بالقوائم املالية يف كل فرتة مالية، إال أنه على     

 5تغيري سياستها احملاسبية اليت تطبقها يف حالتني مها: للشركة ميكنالرغم من ذلك 
 إذا كان تطبيق السياسة احملاسبية اجلديدة مطلوب مبوجب تشريع قانوين أو معيار حماسيب؛ -

                                                           
1
- Bala G. Dharan, & Al, Op.Cit, p. 02-03. 

2
- Ines Fakhfakh, Op.Cit, p. 67. 

 .، ص0229، اجلزء الثاين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، وحقوق الملكيةاإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات نظرية المحاسبة: القياس و أمني السيد أمحد لطفي،  -3
429. 

4
- Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, Op.Cit, p. 288. 

 .420 .، صابقس، مرجع اإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكيةنظرية المحاسبة: القياس و أمني السيد أمحد لطفي،  -5
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إذا كان التغيري يف تطبيق السياسة احملاسبية يتيح معلومات أكثر تعبريا ودقة عن املركز املايل للشركة ونتائج  -
 فقاهتا النقدية، مما يؤدي إىل اظهار املعامالت بصورة أكثر وضوحا ومالءمة بالقوائم املالية. أعماهلا وتد

 Changes in Estimatesالتغيير في التقديرات المحاسبية . 2.1.2
رة تعاجل التغريات يف التقديرات احملاسبية يف املستقبل فقط وال حتتاج إىل تعديالت يف القوائم املالية املنشو        

ها يف فرتة سابقا، حيث تتم معاجلتها حماسبيا يف فرتة التغيري، أما إذا تأثرت هبا أكثر من فرتة مالية فتتم معاجلت
 3 مرور سنوات وبعد 61بتقدير العمر اإلنتاجي ألصل ما وليكن  اإلدارةمثال ذلك قيام و  التغيري ويف املستقبل؛

ندئذ يتم استهالك قيمته الدفرتية املتبقية على عمره اإلنتاجي سنوات فقط، ع 9سنوات، مت تقدير عمره على أنه 
  .1سنوات 5املتبقي واملقدر بـ 

 2عند القيام بتغيري يف التقديرات احملاسبية فإنه ينبغي على الشركة اإلفصاح عما يلي:      
 طبيعة التغيري يف التقديرات؛ -
 ة؛مقدار التغيري وتأثريه على الفرتات احلالية واملستقبلي -
 إذا مل يكن من املمكن تقدير التأثري املستقبلي للتغيريات، ينبغي اإلفصاح عن تلك احلقيقة. -

  Changes in Reporting Entities التغيير في الوحدات محل التقرير. 3.1.2
تلجأ الشركة يف بعض األحيان إىل توسيع نطاقها من خالل عمليات االندماج أو تغريات يف الوحدات قد       

التابعة مما ينتج عنه ضرورة جتميع املصاحل، يف هذه احلالة جيب إعادة صياغة التقارير املالية اليت يتم عرضها لتعكس 
 .3عملية االندماج

 The timing for the adoption of mandatoryاختيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة محاسبية إلزامية . 2.2

Accounting Policies 
ر معيار حماسيب جديد، فإنه يتم حتديد ميعاد الحق لصدوره كبداية للتطبيق ومع ذلك فإنه عادة عندما يصد      

ما تسمح املعايري احملاسبية بالتطبيق املبكر ألي معيار عن امليعاد احملدد ويتاح بذلك للشركات فرصة االختيار بني 
 .4التطبيق املبكر أو االنتظار حىت امليعاد احملدد

  

                                                           
 .004، ص. ابقس، مرجع شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية-موسوعة معايير المراجعةطارق عبد العال محاد،  -1
 .90، ص. 0220ر، ، تريمة: طارق عبد العال محاد، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش م م، مص -دليل التطبيق-معايير التقارير المالية الدوليةهيين قان جريوننج،  -2

3
- Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, Op.Cit, p. 28.. 

 .40، ص. ابقس، مرجع  -تطبيقات الحوكمة في المصارف –حوكمة الشركات المفاهيم، المبادئ، التجارب طارق عبد العال محاد،  - 4
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 Misuse of Accounting Policies تخدام السياسات المحاسبيةسوء اس. 3.2
ال ميكن للمعايري والسياسات احملاسبية أن تغطي كل جانب من جوانب املعامالت االقتصادية، هلذا السبب      

، ما يتيح الفرصة أمام بعض املديرين ممارسة التالعب داخل اإلطار القانوينوهو  تتوفر املرونة يف هذه السياسات
مثال ذلك استغالل بعض الثغرات يف معايري االعرتاف باإليرادات )تأجيل أو تعجيل االعرتاف باإليرادات لزيادة 

بأمهية ونقاشات واسعة من قبل صانعي  ن مشاكل االعرتاف باإليرادات حتضأو خفض األرباح(، حيث أ
 .1السياسات احملاسبية وواضعي املعايري والشركات املمارسة

حول اخليارات احملاسبية املتاحة هلم من خالل  املتاحة سبق، ميكن القول أن املديرين قد يستغلون املرونة مما     
، لذلك حوظ على رقم األرباح املعلن مبا حيقق أهدافهمتعمد عدم ذكر التغيريات احلاصلة واليت ستؤثر بشكل مل

 غيريات وظروف حدوثها والغاية منها.ينبغي التأكيد على ضرورة اإلفصاح بشكل صحيح عن هذه الت هفإن

 Abusive Earnings Management لألرباح دارة التعسفيةاإلثالثا: 
فيما يلي نتطرق إىل أهم األساليب املستغلة ملمارسة إدارة األرباح خارج حدود املبادئ احملاسبية املتعارف       

 عليها بشيء من التفصيل:

 ت إدارة األرباح من خالل اإليرادا. 1
بسبب ارتفاع احتمال الكشف عنه  املكّلفةإدارة األرباح أساليب من بني يعترب التالعب باإليرادات       

 والعواقب النايمة عن ذلك، إال أن العديد من الشركات تلجأ إليه عندما تكون املنافع من وراء التالعب باإليرادات
 2فع إلدارة األرباح ترتبط باإليرادات من أمهها: إضافة إىل وجود دوا أكرب من التكاليف املقابلة لذلك،

ا مم ،تلبية توقعات احملللني حول املبيعات أكثر من التوقعات حول األرباح تطاو الشركة ضغ ةواجهم -
 يؤدي إىل ممارسات احتيالية حول االعرتاف باإليراد وذلك هبدف جتنب خسارة الشركة ملصداقيتها؛

املالية خاصة يف الشركات الكربى ات أمهية كبرية يف عملية تقييم األوراق تعترب تقارير اإليرادات القوية ذ -
  ؛لذلك يتم التالعب باإليرادات لدعم ختمينات املستثمرين حول هذه األوراق املالية

ون األرباح فيها تك هامش تشغيل كبري حيث أن الشركات اليت لديها ،أمهية اإليرادات يف حتديد األرباح -
إضافة إىل أن ردود فعل املشاركني يف السوق تكون كبرية وهذا ما خيلق  ،مع املبيعات عالقة كبرية ذات

                                                           
1- Syed Zulfiqar & Al, Use or abuse of creative accounting techniques, International Journal of Trade, 

Economics and Finance, Vol.2, N.6, December, 2011, p. 533 
2
- Yuan Zhang, an empirical analysis of revenue manipulation, Columbia Business School, New York, 2006, 

p. 10-12, working paper, available from: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.2581&rep=rep1&type=pdf (26/04/2014) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.2581&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.335.2581&rep=rep1&type=pdf
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 دافع ملمارسة التالعب يف اإليرادات. 

 االعتراف باإليراد و تحققه. 1.1
تؤثر بشكل مباشر على األرباح، لذلك فإن أغلب اليت قائمة الدخل  من أهم بنوداإليرادات  تعترب      

يراد مل يستحق بعد أو إيراد بية االحتيالية غالبا ما تبدأ باالعرتاف باإليراد، سواء االعرتاف بإاملمارسات احملاس
عن توقيت حتققه، لذلك وجب التفريق بينهما، فاالعرتاف باإليراد هو  كما خيتلف توقيت االعرتاف باإليراد  ومهي؛

عملية حتويل األصول غري النقدية أو احلقوق إىل العملية الرمسية لتسجيل عملية معينة يف حني أن حتقق اإليراد هو 
 .1نقدية

بشكل عام يتم االعرتاف باإليراد عند بيع املنتج أو اخلدمة، لكن ميكن تعجيل أو تأجيل االعرتاف داخل       
يف ظل املبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها، و  لدخل بسبب الظروف املصاحبة للبيع،دورة أنشطة حتقيق ا

 2جيب االعرتاف باإليراد عندما يتحقق الشرطان التاليني:
كل ما يتحتم عليها القيام به   بإجنازالشركة اإليراد عندما تقوم  أن يكون اإليراد قد مت اكتسابه: تكتسب -

 لتكون املنافع املتمثلة يف اإليراد من حقها؛ 
دمات قد استبدلت بنقدية أو حبقوق أن يكون اإليراد قد حتقق أو قابال للتحقق: أي أن املنتجات أو اخل -

 على نقدية.
وفيه تؤجل عملية  conservationختتلف الشركات يف عملية االعرتاف باإليراد بني مدخلني، املدخل احملافظ       

وفيه تعجل عملية تسجيل اإليراد  aggressiveواملدخل غري احملافظ  ؛تسجيل اإليراد إىل حني التأكد من حتققه
 مبفهوم إمنا فقط، التوقيت مبفهوم يتعلق ال باإليراد االعرتاف يف التالعب أن إىل اإلشارة جتدركما  ؛قبل حتققه

 .3أيضا املخاطر حتول
حلظة إمتام التبادل ال يعين أن اإليراد قد حتقق نتيجة للقيام بوظيفة البيع ولكن يعين  ن االعرتاف باإليرادإ       

واليت ميكن عندها احلصول على قرينة  ،حلامسة واملؤثرة يف حتقق اإليرادحظة افقط أن حلظة إمتام البيع هي الل
 .اسيبموضوعية يتم استخدامها يف عملية القياس واإلثبات احمل

                                                           
 .510 .، صابقس، مرجع واألمريكية والعربية شرح معايير المراجعة الدولية-موسوعة معايير المراجعةطارق عبد العال محاد،  -1
، تعريب ومراجعة: خالد علي أمحد كاجيجي، إبراهيم ولد حممد فال، الكيالين عبد الكرمي الكيالين، دار املريخ، نظرية المحاسبةريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي،  -2

 .222 .، ص0220الرياض، 
منشورة، غري ، رسالة ماجستري دراسة ميدانية-وافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية في شركات المساهمة في المملكة العربية السعوديةدميسون بنت حممد بن علي القري،  - 3

 .00 .، ص0222جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، 
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 1 :أو تقدمي خدمة الشروط التالية لالعرتاف باإليراد عند بيع البضائع  18رقم وقد حدد املعيار الدويل   
 ؛ر اهلامة ومنافع ملكية البضائع إىل املشرتيبتحويل املخاط الشركة مو قت أن -
 دقة؛اإليراد ب قيمةإمكانية قياس  -
 ؛الشركةإىل  عاملةافع االقتصادية املرتبطة باملتدفق املن عن كاف توقع توفر -
 .دقيق بشكل الشركة ستتحملها أو حتملتها اليت املعاملة تكاليف قيمة حتديد إمكانية -
، كأن للملكية ألساسيةملخاطر اأال تعرتف باإليراد إذا احتفظت با ةالشركعلى من الواجب  لذلك يكون  

غري متأكدة من احتماالت  الشركةيكون للمشرتي احلق يف إلغاء عملية الشراء لسبب حمدد يف عقد البيع وتكون 
 ر امللكيةفقط جبزء غري هام من خماط لكن إذا احتفظت، عملية بيع عاملةامل عترب هناحيث ال ت رد البضائع إليها؛

يتم االعرتاف باإليراد و  العملية عملية بيع كونت بغرض ضمان حتصيل القيمة املستحقة (امللكية القانونية للبضائع)
 املتعلق هبا.

دقيق أنسب األوقات لالعرتاف باإليراد، مما قد يؤدي إىل استغالل هذه املرونة  إال أن املعيار ال حيدد بشكل  
للتالعب يف عملية التقرير، فقد تعرتف الشركة بإيراد من مبيعات عقود غري هنائية  بشكل سيئ من قبل املديرين

وتتالعب ببياناهتا، كأن يوافق الزبون على التفكري فقط يف عملية شراء دون أن يكون هناك تأكيد جيعل الشركة 
 .2مستهدفة إىل تقرير األرباح لفرتةأن يتم تأخري تواريخ العقود لضمها تعرتف هبذا اإليراد أو 

  تعجيل االعتراف باإليراد. 1.1.1
 3 من خالل تعجيله كما يلي: يتم التالعب بتوقيت االعرتاف باإليراد   

تد لفرتة سنتني أو أكثر اليت مت األجل طويلة اتاإلنشاء عقودأثناء عملية اإلنتاج: مثل باإليراد  االعرتاف -
ويتم ذلك من خالل  ،بية أمرا ضروريا لعملية التقريريكون توزيع اإليراد بني خمتلف الفرتات احملاس أين

استخدام نسبة االجناز اليت حتسب على أساس نسبة التكاليف اليت مت تكبدها خالل الفرتة احملاسبية إىل 
 مبا استغالهلا يتمبشكل معقول، قد  لتقديرهذه األخرية اليت تتطلب قدرة على ا إيمايل التكاليف املتوقعة،

رها املصلحة حيقق   ؛الشخصية ملقدِّ
 ؛منها االنتهاء وقبل اخلدمة تقدمي قتو  يف اإليراد تسجيل -
 ؛العميل وقبول الصفقة اكتمال من التأكد قبل أو البضاعة شحن قبل داإليرا تسجيل -

                                                           
 .050 .، صابقس هيين قان جريوننج، مرجع - 1
 .224 .ص ،ابقسريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع  - 2
 .221-220 .، صالسابق املرجعنفس  - 3
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 .السداد على العميل مقدرة من التأكد عدم من الرغم على اإليراد تسجيل -

 . تأجيل االعتراف باإليراد2.1.1
 ونقلها( احلالية) اجلارية األرباح ختفيض دفهب ،الحقة مالية فرتة إىل اجلارية اداتير اإل نقلمن خالل ك يتم ذل    
 الشركة أوضاع تكون عندما الطريقة هذه ستخدمت ما عادةً ، إذ اإحلاح أكثر هلا احلاجة تكون الحقة مالية فرتة إىل
 تكون أن ميكن أنه الشركة إدارة تعتقد مستقبلية تافرت  إىل األرباح هذه ترحيل يتمف ،جيدة اجلارية السنة يف

 إذا فيها واكُتسبت حتققت اليت املالية الفرتة خالل تسجل أن جيب داترااإلي أن حماسبياً  املعروف ومن عصيبة،
  .1نفسها املالية الفرتة يف داتااإلير  هذه مقابل املقدمة اخلدمات متت

 االعتراف بإيرادات وهمية .3.1.1
يف  وأ فقط االعرتاف بإيرادات ختص طلبيات متوقعة إىلبدافع تضخيم اإليرادات أ إدارة بعض الشركات تلج     

غري موجودة أصال، ومع عدم وجود طلبيات فعلّية تقابل هذا  ل مبيعات عن طلبياتحاالت أخرى قد يتم تسجي
جهة أخرى يكون اإليراد الذي مت ومن  ،االعرتاف يكون قد مت انتهاك مبادئ احملاسبة املتعارف عليها من جهة

على  لشركةلدخل خيالف احلقيقة، مما يؤثر على التوقعات حول قدرة ااإلفصاح عنه يف التقارير املالية اخلاصة با
 .2توليد األرباح

 إدارة األرباح من خالل المصاريف . 2
ميكن تلخيص أهم أساليب إضافة إىل التالعب باإليرادات فإن املصاريف أيضا كان هلا نصيب من ذلك و     

 التالعب فيما يلي:

 سياسات رسملة المصاريف. 1.2
إن حتديد ما إذا كانت بعض التكاليف ينبغي رمسلتها أو اعتبارها مصروف للفرتة احلالية يعتمد على القرارات      

أي  Matchingبدأ املقابلة ، أما املبدأ التوجيهي هلذه القرارات فهو املعروف عموما مباملديروناإلدارية اليت يتخذها 
مقابلة اإليرادات باملصروفات، هذا املبدأ يربط اجلهود املبذولة واملتمثلة يف املصاريف مع االجنازات احملققة املتمثلة 

إال أن املشكل يكون عند القيام بعملية رمسلة املصاريف إذ جيب إثبات أنه ميكن احلصول على  3يف اإليرادات،
 .مرتبطة هبذه املصاريف وإال مت حتميلها ضمن مصاريف الفرتة احلاليةإيرادات مستقبلية 

                                                           
 العامة المساهمة الصناعية الشركات في المالي المركز و الدخل قائمتي في اإلبداعية المحاسبة استخدام أساليب الصويف، حسني يميل القطيش، فارس مفلح فليح حسن -1

 .100 .، ص0222اإلسراء،  ، جامعة09العدد  ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملةعمان،  في بورصة المدرجة
 .519 .، صابقس، مرجع -شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية-موسوعة معايير المراجعةطارق عبد العال محاد،  -2

3
- Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey,Op.Cit, p. 203. 
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واليت  GAAPرغم أن سياسات الرمسلة لتكاليف معينة تتفق مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة       
 اإلهتالكسياسة تتبعها  تسمح بعملية رمسلة املصاريف وفقا لشروط معينة، إال أن إتباع سياسة رمسلة مبالغ فيها

استهالك املبالغ املرمسلة على مدى فرتات طويلة( ، يرفع من قيمة األرباح الواردة يف التقارير املالية إضافة املمتد )
 .1على توليد األرباح إىل إظهار قدرة أكرب

ضحة بني ارغم وجود عالقة و  حيث أنه ،من أهم املصاريف اليت تقوم اإلدارة برمسلتها مصاريف البحث والتطوير
اإليرادات املستقبلية، إال أن درجة عدم التأكد تقتضي أن يتم تصنيف هذه التكاليف  تكاليف البحث والتطوير و 

كمصاريف وهذا ما تنص عليه املعايري احملاسبية الدولية، حيث ال ميكن رمسلتها إال بشروط معينة تقتضي إثبات 
 2من أمهها:و  هذه التكاليف كأصل غري ملموس

 مكانية فنية الستكمال األصل غري امللموس ليكون متاح لالستخدام أو البيع؛وجود إ -
 توافر النية الستكمال األصل غري امللموس وإعداده لالستخدام أو البيع؛ -
 توقع أن األصل غري امللموس سوف ينشأ عنه منافع اقتصادية مستقبلية؛ -
 القدرة على قياس النفقة. -

 Software)ور اختالفات حول مدى مالءمة رمسلتها، تكاليف تطوير الربجميات من أمثلة املصاريف اليت تد      

development costs)  حيث يتم حتميلها كمصاريف للفرتة احلالية وال تتم رمسلتها إال مرة واحدة وذلك عندما
لنقطة اليت وهي ا technological feasibilityتصل عملية التطوير إىل نقطة معينة تسمى اجلدوى التكنولوجية 

 تكتمل عندها يميع األنشطة الالزمة ليصبح املنتج قابال للبيع أو للتسويق وحيتمل أن يولد إيرادات مستقبال.
هنا تلعب اإلدارة دورا مهما يف حتديد توقيت بلوغ هذه النقطة وبالتايل التحكم يف توقيت بدأ عملية الرمسلة، 

زيادة أو ختفيض األرباح املعلن عنها للفرتة  الغ الرمسلة وعليهأو ختفيض مب املديرين زيادة حيث يصبح بإمكان
 .3احلالية

 يلهاتخفيض الديون المشكوك في تحص. 2.2
إذا تبني أن بعض حسابات املدينني ال ميكن حتصيلها فإنه يتم تقدير الديون املشكوك يف حتصيلها وتكوين      

 املستخدمةاخلاضعة للتقدير الشخصي و  احملاسبية العناصر أحد املخصصاتخمصصات لذلك، حيث تعترب هذه 
 ة. الفرت  مصروفات على للتأثري

                                                           
 .512 .، صابقس، مرجع -شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية- جعةموسوعة معايير المراطارق عبد العال محاد،  -1
 .124-125 .، صابقسمرجع هيين قان جريوننج،  -2

3- Charles W. Mulford, Eugene E. Comiskey, Op.Cit , pp. 204-205. 
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وعلى  1،زيادة أرباح الفرتة ت للتأثري على املصروفات هبدفتقوم اإلدارة بالتالعب من خالل ختفيض املخصصا
يها أوضاع اليت تكون ف السنوات يف استخدامهاالعكس من ذلك قد تلجأ إىل املبالغة يف تقدير املخصصات و 

 .األرباح تقلبات يف التحكم لتتمكن من ،الشركة غري جيدة

  المبالغة في تقييم مخزون آخر فترة. 3.2
وبالتايل زيادة الربح على  إن املغاالة يف تقدير خمزون آخر فرتة من شأنه أن يقلل من تكلفة البضاعة املباعة     

 2غري احلقيقة، حيث تقوم الشركة بالتالعب يف تقييم املخزون من خالل:
التالعب يف جرد وحدات املخزون: من خالل احتساب وحدات ذات قيمة منخفضة أو معدومة على  -

 أهنا بضاعة جيدة وصاحلة للبيع؛ 
ت خمزوهنا بشكل مستمر يف ظل التغريات تأجيل ختفيض أو شطب املخزون: تقوم الشركة بتقييم مستويا -

احلاصلة مثل مستوى الطلب وأذواق العمالء ومع هذا التقييم تأيت احلاجة إلعطاء حكم شخصي من 
قبل املديرين بشأن حتديد ما إذا كان من الضروري شطب أو ختفيض املخزون املتقادم أو بطيء احلركة، 

 . قرارات حسب ما خيدم مصاحلهمذه الأما التالعب فيكون من خالل تأجيل مثل ه

 عدم تسجيل االنخفاض الدائم في قيمة األصول الثابتة وغير الملموسة. 2.2
الرغم من توافر الشروط الالزمة هبدف  ىتتعمد اإلدارة عدم تسجيل االخنفاض الدائم يف األصول علقد      

 غري األصول بنود تقييم يف املبالغة تمت يثقة، حعلى غري احلقي مة األرباحيختفيض قيمة املصروفات وبالتايل زيادة ق
 والقواعد األصول خيالف مبا امللموسة غري باألصول احملاسيب االعرتاف إىل إضافة التجارية، العالمات مثل امللموسة

 يف مربرة غري تغيريات إجراء أو املشرتاة غري بالشهرة االعرتاف مثل الدولية احملاسبة معايري ضمن عليها املنصوص
 .األصول هذه ختفيض يف املتبعة اإلطفاء طرق

 يتم كذلك ،امليزانية يف املدرجة حتديد القيمة يف التارخيية التكلفة مببدأ االلتزام يتم الف الثابتة صولأما بالنسبة لأل 
 .3السوق يف املستخدمة النسب تلك عن ختفيضها طريق عن لألصول عليها املتعارف هتالكاإل بنس يف التالعب

  

                                                           
 .99، ص. 0224، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ممارسات المحاسبية الخاطئةمسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والأمني السيد أمحد لطفي،  -1

2- Charles W. Mulford, Eugene E Comiskey, Op.Cit , pp. 245-248. 
 المساهمة الشركات عن ة الصادرةالمالي البيانات موثوقية على اإلبداعية المحاسبة آثار من الحد في الخارجي الحسابات مدقق دور احلليب، حسن مطر، ليندا حممد -3

 .20 .، ص0222نوفمرب  22-22على منظمات األعمال، جامعة الزرقاء، األدن،  ةاعيات األزمة االقتصادية العامليتد :املؤمتر السابع حولاألردنية،  العامة
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 إدارة األرباح من خالل عمليات االندماج. 3
تتطلب عملية االندماج حسب معايري احملاسبة من الشركة الداجمة إعداد جمموعة كاملة من القوائم املالية      

لتاريخ االندماج، حيث تعرض هذه القوائم اجملمعة املراكز املالية للشركة  الالحقةاجملمعة عن الفرتات احملاسبية 
 1هنا تقوم الشركة الداجمة بالتالعب من خالل: ة واملدجمة كأهنا شركة واحدة،داجمال

 ب في تقييم أصول الشركة المندمجةالتالع. 1.3
عملية االندماج تتطلب إعادة تقييم أصول والتزامات الشركة املندجمة بقيمتها العادلة يف تاريخ االندماج، هنا      

تالعب يف عملية التقييم إما باملبالغة يف تقدير القيمة العادلة أو تسجيل األصول قد تقوم إدارة الشركة الداجمة بال
 بالقيمة الدفرتية لدى الشركة املندجمة دون التحقق من أهنا تعادل القيمة العادلة.

 عب في مخصصات االندماجالتال. 2.3
شركتني، حيث يتم تقدير هذه عادة ما تتحمل الشركة الداجمة مصاريف لتحقيق التكامل الفين بني ال      

املصروفات وتكوين خمصصات بقيمتها عند االندماج ويف الفرتات احملاسبية الالحقة يتم تنفيذ األعمال املطلوبة 
هنا تستطيع اإلدارة ممارسة التالعب من  نة لذلك الغرض؛وتسجيل تكلفتها خصما من قيمة املخصصات املكو 

ات عند تكوينها، مث ختفيضها يف الفرتات الالحقة وتسجيل هذا االخنفاض خالل املغاالة يف تقدير قيمة املخصص
على أنه ربح، أو أن تقوم بتخفيضها من خالل استخدامها يف تغطية املصاريف التشغيلية العادية، بالتايل حتسني 

 مستوى األرباح بعد االندماج على غري احلقيقة.

 ندماجتطبيق طريقة خاطئة للمحاسبة عن عملية اال. 3.3
، جيب أن تتوافر شروط معينة حىت يسمح "طريقة توحيد املصاحل"و "طريقة االستحواذ" :هناك طريقتني مها     

بتطبيق كل منهما، حيث ميكن أن حيصل خطأ يف اختيار الطريقة الالزمة ويف حاالت أخرى يتم تعمد استخدام 
 األخرى الواجبة التطبيق.طريقة معينة إلظهار نتائج أفضل مما لو مت اعتماد الطريقة 

 مالية قبل تاريخ االندماج الفعليدمج نتائج األعمال بالقوائم ال. 2.3
حتدد معايري احملاسبة شروطا لالعرتاف باالندماج وكذلك التاريخ الذي يتم عنده البدء بتجميع أعمال      

فر الشروط الالزمة هبدف حتسني املركز الشركتني، هنا تقوم اإلدارة بدمج النتائج لبضعة أشهر سابقة حىت قبل توا
 املايل ونتائج األعمال على غري احلقيقة.

                                                           
 .22-92، ص. ابقسمرجع  ،اسبية الخاطئةمسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المح أمني السيد أمحد لطفي، - 1
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 إدارة األرباح من خالل المعامالت غير النقدية والمعامالت بشروط خاصة. 2
 1:أمهها فيما يلي يتمثلأخرى، إدارة األرباح من خالل املعامالت غري النقدية ومعامالت  ميكن أن تتم    

 ت غير النقديةالمعامال. 1.2
ميكن تعريفها على أهنا عمليات تبادل غري نقدية للسلع واخلدمات )مقايضة( وتتطلب معايري احملاسبة أن يتم       

مل تكن متداولة يف سوق معروف واخلدمات حمل التبادل، فإذا  تسجيل هذه املعامالت بالقيمة العادلة للسلع
لعادلة هلذه السلع واخلدمات، ما قد يرتك جماال للتالعب من قبل ومستقر فإنه يكون من الصعب حتديد القيمة ا

املسؤولني ببعض الشركات من خالل املغاالة يف تقدير القيمة العادلة بغرض إظهار أرباح عالية من عمليات 
 التبادل على غري احلقيقة أو لتحقيق منافع خاصة هلم.

 . المعامالت بشروط خاصة2.2
تقوم الشركة ببيع منتجاهتا لبعض العمالء مقابل تعهدها بشراء سلع من هؤالء العمالء يف بعض األحيان قد      

بنفس القيمة أو أكثر، لكن عند البيع يتم االعرتاف باإليراد فورا على الرغم من عدم حتقق اإليراد إذ أن البيع كان 
 قة.معلقا على شرط الشراء من العميل وبالتايل تضخيم اإليرادات على غري احلقي

 إدارة األرباح من خالل التالعب في عمليات اإلفصاح . 5
اتبعتها إدارة الشركة يف للقوائم املالية، حيث يعرض السياسات احملاسبية اليت  عملية متممةيعترب اإلفصاح       
ن األحداث اليت ماملالية، حتليل األرقام اإليمالية املعروضة، املعامالت ذات الطبيعة اخلاصة وغريها  هاقوائمإعداد 

 تؤثر على الشركة.
لذلك هتتم املعايري احملاسبية وقوانني سوق املال وقواعد قيد األوراق املالية بالبورصات بوضع حد أدىن ملتطلبات  

املرتبطة بأي قرار اإلفصاح من أجل مساعدة املستثمر يف األوراق املالية لفهم كل ما يتعلق بالعوائد واملخاطر 
إال أنه هناك شركات ال تلتزم ببعض متطلبات اإلفصاح إما لنقص الوعي هبذه املتطلبات أو  استثماري متخذ،

  2لتعمد إخفاء بعض احلقائق عن املستثمرين، ويشمل ذلك ما يلي: 

 عدم كفاية اإلفصاح بتقرير مجلس اإلدارة. 1.5
ت اإلفصاح ال يعد كافيا إلعطاء صورة كاملة إن االلتزام مبعايري احملاسبة يف إعداد وعرض القوائم املالية وعمليا     

فصح فيه عن جملس إدارة الشركة تقدمي تقرير ي عن املوقف املايل والتشغيلي للشركة، لذلك فإنه من الضروري على
                                                           

 .22-24 .، صابقسمرجع ، مسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة السيد أمحد لطفي،أمني  -1

 .20-22، ص. السابقاملرجع نفس  2-
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املوقف املايل والتشغيلي للشركة وسياساهتا املستقبلية واملخاطر احمليطة بأنشطتها، وكيفية إدارة اإليرادات 
 واملصاريف.

 ذات المصلحةعدم كفاية اإلفصاح عن المعامالت مع األطراف  .2.5
تتطلب معايري احملاسبة وكذلك القوانني والقواعد املنظمة ألسواق األوراق املالية أن تفصح الشركة عن      

ر ، فضال عن املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة واملديرين وأقارهبم وكبامعامالهتا مع األطراف ذات املصلحة
 املسامهني، حيث يتم تعمد عدم اإلفصاح عنها لتحقيق منافع ذاتية.

على وجود ضعف يف نظام الرقابة الداخلية كذلك إن عدم كفاية اإلفصاح عن تلك املعامالت قد يكون مؤشرا  
 وإجراءات االلتزام بقواعد حوكمة الشركات.

 شر القوائم الماليةالصحفية قبل نالتالعب بإعالن نتائج األعمال باإلصدارات . 3.5
تقوم بعض الشركات بإصدار بيانات صحفية يف هناية كل فرتة حماسبية إلعالن نتائج أعماهلا وذلك قبل نشر      

الربح ربح قبل املصروفات غري العادية و القوائم املالية، ففي هذه البيانات يتم اإلعالن عن مسميات للربح مثل ال
املسميات احملددة مبعايري احملاسبة )جممل الربح، صايف الربح( مما قد يرتتب  قبل خصم اإلهتالك واليت ختتلف عن

يف البيانات وصايف الربح طبقا  عنها عن ذلك التباس يف سوق املال، نظرا ألن الفرق بني قيمة األرباح املعلن
 لقائمة الدخل قد يكون معتربا؛

صايف ربح قبل املصروفات غري العادية عن الفرتة  ومثال ذلك أن تقوم الشركة بإصدار بيان صحفي تعلن فيه عن
املنتهية وال تفصح عن أن الربح املعلن عنه يتضمن بند من بنود اإليرادات غري العادية مببلغ كبري، مما قد يوحي أن 

 الشركة قد حققت أرباحا توافق توقعات احملليني أو تفوقها.
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 ألرباح المطلب الثاني: نماذج الكشف عن ممارسات إدارة ا
دارة األرباح هي النماذج اليت استخدمت املستحقات اليت استعملت للكشف عن ممارسات إ أغلب النماذج     

    الكلية، ولذلك سيتم التطرق إىل أشهرها يف النقاط املوالية.
 1: من خالل املعادلة التاليةاملستحقات الكلية وميكن التعبري عن 

TAt = NDAt + DAt 

 :أن حيث
TAt:  املستحقات الكلية للفرتةt. 

NDAt:  املستحقات غري االختيارية للفرتةt. 
DAt:  املستحقات االختيارية للفرتةt. 

إن فصل املستحقات االختيارية عن املستحقات غري االختيارية ليس باألمر السهل، إذ يكمن اإلشكال يف       
 جزءتايل فإن الباحثني قاموا بوضع افرتاضات حول كون كال النوعني من املستحقات ال ميكن تقديرها بدقة وبال

املتمثل يف والذي ميثل املستحقات غري االختيارية، ليتمكنوا من تقدير اجلزء اآلخر  من املستحقات الكلية
 املستحقات االختيارية والذي يعترب مؤشرا على ممارسات إدارة األرباح.

لية كما من األنشطة التشغي تدفقات النقديةصايف الدخل والوتقاس املستحقات الكلية من خالل الفرق بني      
 يلي:

TAt = NIt - CFOt 

 حيث أن:
TAt:  املستحقات الكلية للفرتةt. 
NIt:  صايف الدخل للفرتةt. 

CFOt: لية للفرتة غيالتدفق النقدي من األنشطة التشt. 

قات الكلية من خالل قائمة الدخل وقائمة تعترب هذه املعادلة األكثر استخدما نظرا لسهولة تقدير املستح     
 التدفقات النقدية.

  

                                                           
1
- Salma S. Ibrahim, An alternative measure to detect intentional earnings management through 

discretionary accruals, dissertation doctorat of philosophy, University of Maryland, 2005, p. 17. 
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  " Healy 1985" نموذج أوال: 
وكيفية الكشف عنها، حيث بعد  حبثوا يف موضوع إدارة األرباح من األوائل الذين  Paul M. Healyيعترب       

وجد أن هلذه األخرية عالقة دراسة قام هبا على جمموعة من الشركات خبصوص فرضية تعظيم مكافآت املديرين 
بسياسات االستحقاق عند التقرير عن األرباح املعلن عنها، فاقرتح استخدام "املستحقات االختيارية"  كبديل 

proxy  على انتهاج سلوك إدارة األرباح داخل الشركة، حبكم أن هذا اجلزء من املستحقات خيضع للسلطة
ستحقات غري االختيارية" فيعرب عن املستوى املتوقع من املستحقات للقيام التقديرية للمديرين، أما اجلزء اآلخر "امل

والذي ال خيضع لتالعب اإلدارة؛ حيث أن أغلب الدراسات املتعلقة بإدارة األرباح  شركةبالنشاط العادي لل
 اعتمدت على تقدير املستحقات للكشف عن ممارسات إدارة األرباح.

حيث  ،دارة األرباح على تقدير االحنراف عن املستويات العادية للمستحقاتعند تقديره إل Healyاعتمد       
 1بدأ بتقدير املستحقات الكلية أو جمموع مستحقات رأس املال كالتايل: 

TAt / Ai t-1 = CAt- CLt - Casht + DCLt - Dep / Ait-1  

 :أن حيث
TAt :ستحقاتامل إيمايل. 

:CAt ةالتغري يف األصول املتداول. 

:CLt التغري يف اخلصوم املتداولة. 

 :Cashtالتغري يف النقد وما يعادله. 

DCLt:  املتداولة االلتزاماتضمن ن املدرجة التغري يف الديو. 
Dep:  واإلطفاءات االهتالكاتإيمايل. 

 :Ait-1  لفرتة إيمايل األصول لt-1. 
حيدث  (systematic earnings management)اح من إدارة األرب حد معنيتوقع أن  Healy ن إضافة إىل أ     

هذه االختيارية تكون ثابتة خالل فرتة التقدير، لذلك اقرتح حساب  غريافرتض أن املستحقات  وعليهكل سنة؛ 
من خالل متوسط املستحقات الكلية للسنوات السابقة )سنوات فرتة  (أو العادية االختيارية غري)املستحقات 

 التقدير( كالتايل: 

                                                           
1
- B.Van Praag, Earnings management: Empirical evidence on value relevance and income smoothing, 

Thesis of Doctorat, Faculty of Economics and Business, research series, University of Van Amsterdam, 2001, p. 

56. 
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NDA τ =  TAt / N 

 :أن حيث
NDA: .املستحقات غري االختيارية 

TA: إيمايل املستحقات.  
τ: .مؤشر عن السنة اليت يراد فيها تقدير إدارة األرباح 
t: .مؤشر عن السنوات املدرجة يف فرتة التقدير 

N: .عدد سنوات فرتة التقدير 
ايل املستحقات للفرتة احلالية فرق بني إيمالمن خالل حقات االختيارية تاملسحتسب  بعد ذلك مث      

 كالتايل:   االختيارية(غري فرض ثبات قيمة املستحقات  إىل اإلشارة)مع املستحقات غري االختيارية لنفس الفرتة و 
DAt = TAt – NDAt  

 فينشأ نتيجة حذف املتغريات اليت تفسر املستحقات غري، Healyأما عن مصدر خطأ القياس يف منوذج        
ثابتة وتساوي متوسط إيمايل املستحقات خالل أن هذه األخرية  Healyاالختيارية من النموذج، حيث افرتض 

فرتة التقدير، إاّل أن أي تغيري يف العوامل االقتصادية يف الفرتة احلالية سيؤثر على مستوى املستحقات حىت دون 
 .1يف تقدير املستحقات االختيارية وجود تالعب

 DeAngelo 1986ج نموذ ثانيا: 
 2:حيث Healy 1985يعترب هذا النموذج حالة خاصة لنموذج     

اقتصر على مالحظات السنة السابقة لتقدير املستحقات  DeAngeloمتثل فرتة التقدير سنة واحدة فقط، أي أن 
اختيارية يف وافرتض أن االختالفات األوىل يف املستحقات تكون معدومة )عدم وجود مستحقات  غري االختيارية،

أي السنة اليت تسبق سنة الكشف عن إدارة األرباح(، أي أن املستحقات غري االختيارية يف الفرتة  t-1سنة التقدير 
t  تعادل(equal) يف الفرتة  املستحقات الكليةt-1 حيث استعمل، DeAngelo  املستحقات الكلية للفرتةt-1 

 وبالتايل يكون النموذج كالتايل:                                tلية لتقدير املستحقات غري االختيارية للفرتة احلا
NDAt / At-1 = TA t-1 / At-2 

  

                                                           
1- Salma S. Ibrahim, Op.Cit, p. 18. 
2- For More Information See:  Chaouki Ghaoui, Ines Fakhfakh Ben Amar. 
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 : أن حيث  
NDAt :  املستحقات غري االختيارية للفرتةt. 
TA t−1 : إيمايل املستحقات للفرتةt-1. 
 ومبا أن: 

DAt = TAt – NDAt  

 : أن حيث
DAt :  ة املستحقات االختيارية للفرتt. 

 tللفرتة هو عبارة عن املستحقات االختيارية ، -إن وجد- t-1والفرتة  tإن الفرق بني إيمايل املستحقات للفرتة ف
 واليت تتعلق بإدارة األرباح. 

 t-1والفرتة  tيعتمد على الفرق بني املستحقات الكلية للفرتة  tوبالتايل فإن حتديد املستحقات االختيارية للفرتة 
 منوذج املستحقات االختيارية كالتايل: وعليه يكون

DAt = TAt / At-1 − TAt−1 / At-2 

DAt :  املستحقات االختيارية للفرتةt. 
TAt:  إيمايل املستحقات للفرتةt  مقسوما على إيمايل األصول هناية الفرتةt-1. 

TAt−1  : إيمايل املستحقات للفرتةt-1  مقسوما على إيمايل األصول هناية الفرتةt-2. 

يف  القياس خطأ فإن ومع ذلك ،Healy نموذجل لقد وجهت هلذ النموذج نفس االنتقادات اليت وجهت       
-non) عشوائيال تتبع السري االختياريةغري  ستحقاتافرتض أن امل DeAngeloألن  هذا النموذج يكون أقل

discretionary accruals follow a random walk)
1
. 

  Dechow & Sloan 1991نموذج ثالثا: 
 حيث يقلل هذا النموذج من فرضية أن،  The Industry Modelيطلق عليه أيضا اسم النموذج الصناعي      

ة ثابتة عرب الفرتات الزمنية، فبدال من حماولة منذجة حمددات املستحقات غري االختيارية االختياريغري املستحقات 
ض أن االختالفات يف حمددات املستحقات غري االختيارية بوضع منوذج يفرت   Dechow & Sloanمباشرة، قام 

أما النموذج الذي  ،ميكن السيطرة على هذه االختالفاتمشرتكة بني املؤسسات اليت تنتمي لنفس القطاع وبالتايل 

                                                           
1- Salma S. Ibrahim,Op.Cit, p. 18. 
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 1يلي: يعرب عن املستحقات غري االختيارية فهو كما
NDAt =α1+ α2 Median I (TAt)  

 :أن حيث
NDAt: االختيارية يف الفرتة املستحقات غري t. 

Median I (TAt) : األصول هناية الفرتة  إيمايلالقيمة الوسيطية للمستحقات الكلية مقسومة علىt-1 للشركات I 
 .اليت تنتمي لنفس القطاع

I  .مؤسسات العينة اليت تنتمي لنفس القطاع : 
α1, α2 :  ات الصغرى خالل فرتة التقديرمقدرة عن طريق استخدام طريقة املربع الشركاتمعلمات ختص. 

أما عن االنتقاد الذي وجه هلذا النموذج هو أنه يلغي فقط االختالفات يف املستحقات غري االختيارية       
املستحقات الناشطة داخل نفس القطاع، وبالتايل إذا كانت هناك تغيريات يف جزء  الشركاتاملشرتكة بني 

ما، فلن يتمكن النموذج من تقدير جزء املستحقات غري  بشركةف خاصة ناجتة عن تغيريات يف ظرو  االختيارية
 .2حول وجود إدارة األرباح من عدمهااالختيارية بشكل دقيق، مما قد خيفض من فعالية النتائج املتوصل إليها 

  Jones 1991نموذج رابعا: 
ها  تحقات االختيارية واستعملتيف دراستها على املستحقات الكلية، حتديدا على جزء املس Jonesركزت       

مل تؤيد فرضية أن املستحقات غري االختيارية ثابتة عرب الفرتات الزمنية  إال أهنا كمؤشر على وجود إدارة األرباح،
وعملت على جعل هذا االفرتاض أكثر مرونة من خالل األخذ مبتغريين آخرين عند صياغة النموذج، حيث ميثل 

، أما املتغري هبدف التحكم يف تغريات الظروف االقتصادية والذي مت استخدامه م األعمالرقاملتغري األول التغري يف 
لى جزء املستحقات غري واليت مت استخدامها للسيطرة ع)املادية( الثاين فهو القيمة اإليمالية لألصول امللموسة 

 3عن منوذج حساب املستحقات الكلية كالتايل: Jonesعربت و  االختيارية؛
TAit /Ait-1= bi1 (1/Ait-1) + bi1 (REVit/Ait-1) + bi2 (PPEit/Ait-1) + eit 

 :أن حيث
 

                                                           
1
- Patricia M. Dechow, & Al , Detecting earnings management, The accounting review, Vol.70, N.2, p. 199-     

200. 
2- Ines Fakhfakh ben Amar, Op.Cit, p. 71. 
3- Jennifer J. Jones, Earnings management during import relief investigations, Journal of Accounting             

Research, Vol.29, N.2 ,1991, p. 211-212. 
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TAit:  املستحقات الكلية للفرتةt. 
REVit :الفرتة  ايرادات التغري يفt  إيرادات الفرتة وt-1. 

PPEit: ايل املمتلكات، املواد، املعداتإيم (Gross Property, Plant, Equipment)   خالل الفرتةt. 
Ait-1 :  إيمايل األصول يف الفرتةt-1. 

eit:  مقدار اخلطأ خالل الفرتةt. 
bi1, bi1, bi2) ( :يتم تقديرها جملموعة من املؤسسات اليت تنتمي لنفس القطاع. شركةمعلمات خاصة بال 

 ايل:بعد تقدير هذه املعلمات من خالل املعادلة السابقة فإن منوذج املستحقات غري االختيارية يكون كالت
NDAit /Ait-1 = [ai1 (1/Ait-1) + bi1 (REVit/Ait-1) + bi2 (PPEit/Ait-1)] 

 :أن حيث
NDAit :  املستحقات غري االختيارية للفرتةt. 

والباقي من املعادلة  هذا النموذج يفرتض أن العالقة بني املستحقات غري االختيارية واملتغريات املفسرة ثابتة،       
 لتنبؤ يعرب عن مستوى املستحقات االختيارية. واملتمثل يف خطأ ا

 تكون صياغة منوذج املستحقات االختيارية كالتايل: وعليه
DAit /Ait-1 = TAit /Ait-1 – [ai1 (1/Ait-1) + bi1 (REVit/Ait-1) + bi2 (PPEit/Ait-1)] 

 :أن حيث
DAit :  املستحقات االختيارية للفرتةt. 

 فحسبإال أنه انتقد،  األصول املاديةو  اإليراداتبعني االعتبار التغري يف رغم أن هذا النموذج أخذ       
Dechow & Al    حسابات الذمم املدينة للعمالءأمهل هذا النموذج أن (receivables)  تكون معرضة للتالعب

 1.االختياريةو  االختياريةوبالتايل التأثري على املستحقات غري  ،من قبل املديرين

 5991المعدل   Jonesنموذج خامسا: 
حيث كان  6885سنة  Dechow & Alمت تعديله من قبل Jones بعد االنتقادات اليت وجهت لنموذج         

  2التعديل حول:

                                                           
1- Patricia M. Dechow& Al, Op.Cit, p. 199. 
2- Ibid. 
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 credit)مقدار التغري يف إيرادات املبيعات، إذ يفرتض النموذج املعدل ضمنيا أن التغيريات يف املبيعات اآلجلة  

sales)  تكون نتيجة ممارسات إدارة األرباح، ذلك أن التالعب يف االعرتاف بإيرادات املبيعات خالل فرتة التقدير
 اليت مل تستحق بعد يكون أسهل من التالعب بإيرادات املبيعات النقدية.

من إيمايل التغري يف املبيعات  (receivables) هلذا السبب قام هذا النموذج باستثناء التغري احلاصل يف الذمم املدينة
تجنب أي تقديرات منحازة أثناء القيام بعملية تقدير املستحقات غري االختيارية واليت تؤثر بدورها على ل

 املستحقات االختيارية.
اليت يراد فيها  (event period)يتم تقدير املستحقات غري االختيارية يف هذا النموذج خالل الفرتة احلالية      

 الكشف عن إدارة األرباح كما يلي: 
 NDAit /Ait-1  =  ai1 (1/Ait-1) + bi1 ((REVit – RECit)/Ait-1) + bi2 (PPEit/Ait-1) 

 :أن حيث
NDAit:  املستحقات غري االختيارية يف الفرتةt. 
RECit:  التغري يف الذمم املدينة(net receivable)  بني الفرتتنيt وt-1. 

 .Jonesبنفس الطريقة يف النموذج األصلي لـ يكون اقي املتغريات خالل فرتة التقدير تقدير ب     

فتحسب بالفرق بني املستحقات الكلية واملستحقات غري االختيارية ويكون منوذج  االختياريةأما املستحقات      
 تقديرها كما يلي:

DAit/Ait-1 = TAit /Ait-1 – [ai1 (1/Ait-1)+ bi1 ((REVit – RECit)/Ait-1)+ bi2 (PPEit/Ait-1)] 

 : أن حيث
DAit :  املستحقات االختيارية يف الفرتةt. 
تقدير  أين يتممعظم الدراسات تستعمل مناذج االستحقاق الكلي للكشف عن ممارسات إدارة األرباح،        

، ويف (PPE) األصول املادية وايمايلعادة كدالة خطية من التغري يف إيرادات املبيعات  املستحقات غري االختيارية
قي (، أما اجلزء املتبجمموعة من املؤسسات اليت تنتمي لنفس القطاعا يتم ذلك على مستوى الصناعة )الغالب م

يعترب منوذج اليت تعترب مؤشرا عن ممارسات إدارة األرباح و  املستحقات االختيارية من إيمايل املستحقات فيعرب عن
Jones رية.املعدل أكثر النماذج املستعملة لتقدير املستحقات االختيا 
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 المطلب الثالث: النتائج المترتبة عن ممارسات إدارة األرباح
بعد أن مت التطرق إىل مفهوم إدارة األرباح وأهم الدوافع اليت جتعل إدارة الشركات تقوم مبثل هذه املمارسات،      

تؤثر على الشركة يف حد  ممارسات إدارة األرباح، واليتتوضيح أهم النتائج السلبية املرتتبة عن  سيتم يف هذا اجلزء
حىت وإن حققت من ورائها منافع يف األجل القصري، إال أن ذلك غالبا ما حيدث آثارا غري مرغوب فيها ف ،ذاهتا

إضافة إىل التأثري على خمتلف األطراف اخلارجية ذات الصلة بالشركة؛ وسيتم توضيح ذلك من  ؛على املدى الطويل
 خالل النقاط املوالية.

 على جودة األرباح  ثيرتأالأوال: 

 متخذي من العديد هيعترب  كما ،الشركة أسهم قيمة على اليت تؤثر اتؤشر امل من أهم حا رباأل رقم يعترب       
 إىل تؤدى قد اليت العوامل من العديد وجود من بالرغم املالية القوائم يف أمهية األكثر دو البن من بني القرارات
ة اليت تعترب من أهم اخلصائص يف أنظمة إعداد القوائم املالية خاصة بعد ؛ هذه األخري تهجود مستوى اخنفاض

اليت شهدهتا أكرب الشركات العاملية، حيث زاد التساؤل حول مدى مصداقية أرقام األرباح املعلن  االهنيارات املتتالية
دة األرباح وأثر إدارة األرباح فيما يلي يتم التطرق إىل مفهوم جو و الوضعية احلقيقة للشركات؛  عليها يف التعبري عن

  يف ختفيض هذه اجلودة. 

 تعريف جودة األرباح. 1
  يلي: من أهم التعاريف اليت قدمت ملصطلح جودة األرباح ما    
 املعلومات على باالعتماد العادية غري املستقبلية باألرباح التنبؤ على مرينثاملست قدرة" األرباح: جبودة يقصد -

 ؛1"احلالية
أن  بعبارة أخرى أو للشركة، احلقيقية الوضعية عن الشركة تعلنها اليت األرباح "مدى تعبري :أهناعلى  أيضارف تعو  -

 ؛2 "احتمالية اأرقام وليست ،تالعبأو  مبالغة فيها ليس األرقام هذه وأن فعلي وجود ذات املنشورة الشركة أرباح
 إن حيث االقتصادي، هاورحب للشركة احملاسيب الربح بني االرتباط درجةهي: " األرباح جودة آخر فيتعر ويف  -

 الربح ميثلحيث  "؛مالية كمؤشرات األرباح فائدة أمهية من تزيد الربح احتساب يف االقتصادية النظر وجهة تبين
 حالرب أرقامالتأثري يف  قد يتم بينما ،فعلي إنتاجي جهد عن الناتج االقتصادية لألحداث احلقيقي الربح االقتصادي،

                                                           
 .521 .، ص0220، األردن، 1، العدد2، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللدجودتها على كدليل األرباح استمرارية في التدقيق لجان دور محدان وآخرون، حممد عالم - 1
 .912 .ص مرجع سابق،سامح حممد رضا رياض أمحد،  - 2
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 ال فهي وبذلك الشركات، مديري رهايصد اليت الشخصية التقديرات واألحكام خالل من مقصود بشكل احملاسيب
 .1للشركة احلقيقي الوضع تعكس

  األرباح جودةعلى تخفيض  األرباح إدارةأثر ممارسات . 2
 ختيارال املديرون لك قد يلجألذ ،والدائنني املستثمرين سلوك يف تؤثر ما غالباً  عنها املعلن األرباح إن        

 أنحيث يعتمدون على  ،أسهم شركتهم أسعار يف زيادة أقصى حتقيق هدف تليب اليت احملاسبية والسياسات قلطر ا
 .ثابت سنوي مبعدل ينمو ربح صايف حتقيق طريق عن يتم األسهم أسعار يف الزيادة ق هذهحتقي

 قد هتا،جود أو تهانوعي حساب علىوتفضيلها  احملققة األرباح أو مقدار كميةاألخذ بعني االعتبار   كما أن       
 املاليني احملللني توقعاتلة مقابمتكنها من  عند والسيما القصري املدى يف الشركة أسهم أسعار ارتفاع إىل يؤدي

 عوائدل معدل أعلى ولدالعالية ت اجلودة ذات فاألرباحذلك ال يعين استمراريتها بالضرورة،  لكن ؛واملستثمرين
 ، إضافة إىل ذلكوالصدق املوثوقية خباصية تتمتعألهنا  أطول لوقت املالية األسواق يف املستثمرين وجتذب األسهم

 الشركة ألداء سيياقامل من أفضل تعد األرباح ة هذهجود حيث أن فإن حتقيق اجلودة يف رقم األرباح مهم جدا
 .2املستقبلي

 قاط التالية:من خالل ما سبق ميكن استنتاج الن     
املشار -يف ختفيض جودة األرباح، حيث أن أساليب التالعب احملاسيب  هلا تأثري كبريممارسات إدارة األرباح  -

اليت يستخدمها املديرون هبدف التأثري على مقدار األرباح )لتحقيق مصاحل شخصية(  -إليها يف املباحث السابقة
 ؛وبالتايل على سلوكيات متخذي القرارات ،نشورةتؤثر بدورها على مدلول القوائم املالية امل

قد يركز جودة األرباح تعترب عامال مهما للعديد من األطراف املهتمة بتقييم أداء الشركة احلايل واملستقبلي، ف -
بعض متخذي القرارات على حجم األرباح املعلن عنها دون النظر إىل مدى تعبري هذه األرباح عن الوضعية 

 :هامهشروط ألذلك فإن حتقيق جودة األرباح يعتمد على توفر  كة؛احلقيقية للشر 
  :من أهم املقاييس اليت استعملت لقياس جودة األرباح هي مدى خلو عدم وجود ممارسات إدارة األرباح

على نوعية أو  ايعترب مؤشرا جيدوالذي ممارسات إدارة األرباح اليت تقوم هبا إدارة الشركة رقم األرباح من 
؛ حيث أنه مع بقاء العوامل األخرى ثابتة فإن األرباح اليت تدار بشكل أقل ألرباح املعلن عنهاجودة ا

 ح وإدارة األرباح هي عالقة عكسية؛عليه فإن العالقة بني جودة األربا و  ،تكون أكثر جودة
                                                           

    واالقتصاد،  اإلدارة جملة تخفيضها، في الحوكمة آليات الشركات وأثر أرباح إدارة قياس في المعتمدة المداخل، الفتالوي جميد ناجي املشهداين، ليلى اهلل عبد جنم بشرى - 1
 .12 .، ص 0220، جامعة بغداد، العراق،21العدد 

 .املرجع نفسه - 2
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  أو بعبارة  مدى ارتباط األرباح احلالية باألرباح املستقبلية، :استمرارية األرباحويضاف إىل ذلك مقياس
 استمرارية التدفقات النقدية أكثر من استمرارية املستحقات.مدى أخرى 

 المالية تقاريرجودة ال على تأثيرال: ثانيا
املالية هو توفري معلومات ميكن االعتماد عليها سواء من قبل  التقاريرإعداد  من إن اهلدف األساسي      

ذات املصلحة، حيث تعترب هذه املعلومات القاعدة اليت يُرتكز الشركات نفسها أو من قبل األطراف اخلارجية 
عليها عند اختاذ خمتلف القرارات االقتصادية واالستثمارية، ولذلك فإن توفر جودة عالية للمعلومات اليت حتتويها 

أنه يساعد على قرارات مستعملي التقارير املالية، كما و  ه األثر البالغ على أداء الشركاتالتقارير املالية سيكون ل
 السوق املالية.حتقيق كفاءة 

تعتمد على جودة   تقارير املاليةالجودة  أنميكن القول إال أنه  ،معني جلودة التقارير املالية ال يوجد تعريف      
 ،ألهداف اليت أعدت من أجلهال يهاحتقق التنظيمية، املعايري واللوائح مع هاتوافقاملعلومات اليت حتتويها، من حيث 

 ؛ ومن بني التعاريف اليت قدمت ما يلي:املناسب املستخدمني يف الوقت حتياجاتال تهاتلبي
 األخطاء اجلوهرية اليت تنتج عن األخطاء أو خالية من تتضمن قوائم مالية موثوق هبا جودة التقارير املالية -

 1.وكمة الشركاتحل متوازن نظامإال بتوفر  واليت ال ميكن أن تتحقق االحتيال
 2تعرف جودة التقارير املالية من منظورين أساسيني مها: -

  مدى تلبية احتياجات مستخدمي هذه التقارير: حيث أن التقارير املالية ذات اجلودة هي اليت توفر
 تفيد مستخدميها؛و معلومات يف الوقت املناسب 

 كافية يت قدمت هلمالأن املعلومات  ضمانوذلك من خالل : األطراف ذات املصلحةو  املسامهني محاية 
 تتميز بالدقة واملوثوقية.أهنا و  احتياجاهتم لتلبية

 واملتمثلة فقط املالية للتقارير الفنية وانباجل على املالية التقارير جودة دراسة تقتصر تعد لمإضافة إىل ذلك، ف       
 التقارير هذه حتتويه ام دراسة إىل ذهبت حيث ذلك، من أبعد إىل ذهبت وإمنا احملاسبية املعلومات خصائص يف

 البنود هذه أهم من أن والسيما الشركة، أداء تقييم عليها ءبنا يتم واليتالشركة،  أعمال بنتيجة من بنود تتعلق

                                                           
1
- Zabihollah Rezaee, High-Quality financial reporting: The six-legged stool, Strategic Finance, February 

2003, P. 01, working paper, Available From: 

 http://www.imanet.org/docs/default-source/sf/0203rezzaee-pdf.pdf?sfvrsn=0 , (01/10/2015) 
2
- Stergios Tasios, Michalis Bekiaris, Auditor’s perceptions of financial reporting quality: The case of 

Greece, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol.2, N.1, 2012, p. 57-58. 

http://www.imanet.org/docs/default-source/sf/0203rezzaee-pdf.pdf?sfvrsn=0


  األساليب ،إدارة األرباح: املفهوم، الدوافع......... ...........................................................................الفصل األول

42 
 

 يؤخذ من املالية التقارير جودة موضوع فإن وعليه ؛سهماأل ائدو ع التشغيلي، النقدي التدفق صايف ،الربح صايف
  :ومها جانبني

 يف واملتمثل والفين اخلارجي اإلطار حيث من املالية التقارير جودة بدراسة يتعلق ما وهو :لاألو  اجلانب -
 .املعلومات هذه يف توافرها الواجب والشروط احملاسبية املعلومات خصائص

 أداء تقيس التقارير اليت هذه أرقام مصداقية ومدى احملتوى، حيث من املالية التقارير جودة دراسة :الثاين اجلانب -
  .إليها اإلشارةكما سبق   ؛ 1واملتعلقة مبفاهيم أخرى مثل إدارة األرباح وجودة األرباح الشركة

 تخدمو التقارير املالية يف اختاذحيتاجها مس األرباح اليت أرقام ،املالية التقارير وألن من بني العناصر الرئيسية يف      
  .بني املؤشرات اليت تستخدم لقياس جودة التقارير املالية تعترب منسات إدارة األرباح ممار  القرارات، فإن

 لتشكيك يفوهو ما يؤدي بدوره إىل ا أرقام األرباح املعلن عنها وعلى جودهتا، تؤثر على هذه املمارسات أن حيث
ضافة إىل التأثري على مصداقية الشركات ومسعتها، إ اخنفاض جودة هذه التقارير وبالتايلوإىل  التقارير املالية بنود

 التأثري على قرارات مستخدمي التقارير املالية.

 على قيمة وأداء الشركة  تأثيرالثالثا: 

هناك العديد من املمارسات والقرارات اليت تتخذها اإلدارة تؤثر بشكل اجيايب أو سليب على أداء الشركة      
عنها العديد من املخاطر سواء على املدى القصري ومن بينها ممارسات إدارة األرباح اليت ينتج  ،وبالتايل على قيمتها
 يلي: أو الطويل، أمهها ما

 شركةلل االقتصاديةاإلضرار بالكفاءة . 1
إن قرارات التشغيل اليت تتخذها اإلدارة بشكل يومي هلا تأثري كبري على الكفاءة التشغيلية للشركة، ولذلك فإن    
ري فستؤثر عليها يف املدى تؤثر على الكفاءة التشغيلية يف املدى القصقرارات هتدف للتأثري على األرباح إن مل  ةأي

 الطويل.
يؤدي قد الصيانة  نفقاتالتطوير أو و بحوث الكنفقات   هابالنفقات أو تأخري  االعرتافجيل عت فعلى سبيل املثال 

تسريع عمليات  نيف السوق، كما أ تهاحص شركة جلزء منلاخسارة بالتايل و  إنتاجية الشركة حدوث خلل يفإىل 
وعليه فإن أساليب  تصريف منتجاهتال أفضل حتقيق شروطفرص  الشركةتعجيل اإليرادات قد يفقد  البيع هبدف

 إىل ختفيضها.ؤدي وت شركةلاقيمة  إدارة األرباح سوف تؤثر على
                                                           

العالقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير المالية: للشركات المساهمة العامة في القطاعين المصرفي ، إمساعيل علي احلاج عبد اجلابر علي - 1
  .04 .ص ،0222، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، والصناعي



  األساليب ،إدارة األرباح: املفهوم، الدوافع......... ...........................................................................الفصل األول

43 
 

 التشغيل وحدات على مستوى مشاكلإخفاء ال. 2
، وإمنا قد تتم على مستوى الوحدات التشغيلية فقط ةلشركالعليا لاإلدارة على  إدارة األرباح تقتصر ممارسات ال    

أو ، كافآتبعض امل احلصول على من أجل املالية املعلوماتب ات ميكنهم التالعبوحدال مديريأيضا، حيث أن 
على مستوى  ضعف األداءاليت توجه إليهم بسبب  نتقاداتاال جتنب أو، يف املنصب الرتقياتاالستفادة من 

ن ع خمفيةتكون  قد التشغيل مشاكل هو أن يف املستويات الدنيا إدارة األرباحم؛ ومن بني خماطر ممارسات وحداهت
زمنية  لفرتاتمستمرة  املشاكل اليت مل حتلتبقى و ، دون تصحيح تبقى خطاء، وهذا ما قد جيعل األاإلدارة العليا

 .1ره على قيمة الشركة، وعليه فإن مستوى أداء الشركة ككل سوف يتأثر ويؤثر بدو طويلة

 غيرات في ثروة الشركةت. 3
قد حُتدث ممارسات إدارة األرباح تغريات هامة يف ثروة الشركة، كأن حيصل املديرون على مكافآت ال تتوافق     

 مع النتائج الفعلية احملققة، أو أن يتم السعي من خالل التالعب بأرقام األرباح لنقل الثروة من املسامهني اجلدد إىل
وهذا ما يؤدي إىل حتويل الثروة  أصحاب احلصص الكبرية يف الشركة، املسامهني القدامى أو من مسامهي األقلية إىل

 2.لصاحل فئة معينة من األطراف ذات املصلحة دون األخذ بعني االعتبار بقية األطراف

 ماليةالتعرض لعقوبات . 2
يد من الشركات يف السنوات األخرية فقد مت فرض بعض نتيجة للممارسات االحتيالية اليت شهدهتا العد     

SEC األمريكية والبورصة األوراق املالية جلنةمن أمثلة ذلك ما قامت به و العقوبات عليها، 
 فرض ب حيث قامت

عليها غرامة  اليت فرضت،   (WR.Grance)منها شركةركات اليت مارست إدارة األرباح و عقوبات صارمة على الش
قامت ؛ ذلك أن الشركة عالن عنها بشكل واضحاإلأرباحها و  حسابمنها إعادة  تليون دوالر وطلبمب تقدرمالية 

 احتياطاتك  مليون دوالر 55 تهقيمما بتخفيض أرباحها املعلنة وتسجيل  .688 و 6881يف الفرتة املمتدة بني 
لتلبية األرباح  أرباحك طاتاالحتياتلك تسجيل قيمة بإعادة  6885 و 6883مث قامت بني عامي  ،)غري الزمة(

إعادة  طلب جمرد ات مالية، فإنعقوب فرضب SEC تقم جلنة مل حىت لو الفصلية املستهدفة؛ وجتدر اإلشارة إال أنه
 اليت الشركاتحيث تبني يف اآلونة األخرية أن للشركة،  جدا ميكن أن يكون مكلفا واإلعالن عنها األرباح حساب

                                                           
1- Paul M. Clikeman, Where auditors fear to tread: Internal auditors should be proactive in educating 

companies on the perils of earnings management and in searching for signs of its Use, The internal auditor: 

journal of the Institute of Internal Auditors, Vol.60, N.4, 2003, P 76-77. 
 .42 .، صبقاسمرجع  ، -تطبيقات الحوكمة في المصارف –حوكمة الشركات المفاهيم، المبادئ، التجارب  طارق عبد العال محاد، - 2

 SEC: Securities and Exchange Commission. 



  األساليب ،إدارة األرباح: املفهوم، الدوافع......... ...........................................................................الفصل األول

44 
 

 لإلعالن األوىل املوالية خالل األيام الثالثة من قيمتها السوقية% 61رب ايقما  فقدتا هأرباححساب  أعادت
 .1القوائم املالية إعادة صياغة عن

 رارات المستثمرين وعوائد األسهمتأثير على قالرابعا: 
ة بيانات مالية دقيق املستثمرين يف حاجة دائمة إىلإن التقلبات املستمرة والسريعة ألسعار األسهم جعلت      

احلصول على حتليل معمق للتقارير املالية يكون ضروريا من تعكس األداء احلقيقي للشركات، ولذلك فإن إجراء أو 
من بني أهم  املالية املنشورة يف التقارير علومات اخلاصة باألرباحامل اختاذ قرار االستثمار األنسب، وتعترب أجل

رات االستثمارية؛ لذلك فإن أي ممارسات يقوم هبا املديرون من أجل العناصر اليت يتم االعتماد عليها يف اختاذ القرا
املستثمرين وتؤدي إىل اختاذ قرارات استثمارية خاطئة وعليه فإن ممارسات إدارة على التأثري على األرباح ستؤثر 

 .2األسهم عوائد اخنفاضإىل  وتؤدي، تزايد املخاطر تشري إىل يف الشركة األرباح
ثري إدارة األرباح على باقي األطراف ذات املصلحة مثل العمالء واملوردين والذين تتأثر قراراهتم ويضاف إىل ذلك تأ

 بشأن الشركة من جراء ممارسات إدارة األرباح اليت تؤثر على القوائم املالية.

 : تالشي القيم والمبادئ األخالقيةخامسا
 اتممارس إال أهنا تبقى، حضاو شكل احملاسبة ب ادئمب نتهكتال  ولو كانتحىت  إدارة األرباحإن ممارسات      

ي من احلقيق إخفاء الوضع أن ملوظفيهاإشارات  رسلت أرباحها تدير اليت شركةال ؛ حيث أنأخالقيا مشكوك فيها
األطراف ذات املصلحة، وهذا تضلل  رغم أهنا ة؛من الناحية األخالقي ممارسة مقبولة هي خالل التالعب باألرباح

أو التسرت على ممارسة فرصة يتيح هلم  مما وظفني يف خمتلف املستوياتلدى امل غري أخالقي مناخ هتيئة ما يؤدي إىل
؛ حيث أن املدير الذي ؤدي يف النهاية إىل خمالفات جوهرية يف القوائم املاليةأخالقيا، وهو ما ي أنشطة غري مقبولة

 املعنويةحملاسبية هبدف التالعب باألرباح سيفقد السلطة يقوم باستخدام أساليب احتيالية للتأثري على أحد البنود ا
 .3انتقاد باقي املوظفني عند قيامهم باختيار نفس األساليب ملعاجلة نفس البنود احملاسبية يف

أكثر  على املدى القصري فإهنا ستصبح نسبيا املمارسات االحتيالية وإن كانت بسيطة وميكن القول أن      
ممارسات مشكوك فيها حىت وإن كانت تبدو قانونية، ذلك أن  ةلذلك ال ينبغي إمهال أي ،خطورة مع مرور الزمن

 .اجلانب األخالقي مهم جدا لتأدية أعمال الشركة ويساعد على تدعيم االلتزام باجلانب القانوين

                                                           
1
- Paul M. Clikeman, Op.Cit, p. 77. 

2- Nuryaman, The influence of earnings management on stock return and the role of audit quality as a 

moderating variable, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol.4, N.2, April 2013, p. 74. 
3- Paul M. Clikeman, Op.Cit, p. 77. 



  األساليب ،إدارة األرباح: املفهوم، الدوافع......... ...........................................................................الفصل األول

45 
 

 خالصة الفصل
ة واألطراف ذات املصلحة، تعترب إدارة األرباح من املمارسات االحتيالية ذات التأثري السليب على الشرك     

وحتدث عندما يستخدم املديرون احلكم الشخصي حول بعض البنود اليت حتتويها التقارير املالية، من أجل تغيري 
 للشركة.مدلوهلا هبدف خلق انطباع مضلل حول األداء احلقيقي 

املبادئ احملاسبية املتعارف وينتهج املديرون يف ممارسات إدارة األرباح العديد من األساليب، منها ما هو ضمن 
ومنها ما يعترب  ؛عليها، ويكون ذلك من خالل استغالل املديرين إلمكانية االختيار بني السياسات احملاسبية

 ممارسات تعسفية تنتهك املبادئ احملاسبية؛ وهو ما يؤثر على األحداث املالية وبالتايل على رقم األرباح.
هم العوامل اليت تسهل قيام املديرين بإدارة من أ information asymmetryيعترب عدم متاثل املعلومات      

  حتكمها العديد من الدوافع أمهها:، من أجل حتقيق بعض املصاحل واليت األرباح
تعاقدية: واليت تنشأ نتيجة استخدام العقود من أجل املواءمة بني املصاحل املتعارضة لألطراف ال عدوافال -

ود املكافآت، عقود الدين(، حيث غالبا ما تشمل يف بنودها شروطا تتعلق برقم ذات املصلحة )مثل عق
 األرباح ومقدار التوزيعات؛

دوافع سوق املال: واليت تعترب من أهم الدوافع بالنسبة ملديري الشركات املقيدة يف البورصة، أين يعترب رقم  -
على توقعات املستثمرين واحملللني املاليني ميكن التأثري  التالعب به، من خالل الذياألرباح من املؤشرات 

 بشأن وضعية الشركة وأسعار أسهمها؛
تنظيمية: وتتعلق أساسا برغبة املديرين يف ختفيض الوعاء الضرييب )أو االستفادة من الوفرات الدوافع ال -

 .العاملة يف قطاعات حساسةو الضريبية( أو جتنب  التكاليف اليت تفرض على بعض الشركات الكبرية 
من حدة التقلبات يف األرباح  إال أن هناك من يرى أن إلدارة األرباح بعض اجلوانب اإلجيابية مثل التخفيف     
مات اضافية حول التوقعات جل احملافظة على وضعية مستقرة للشركة، واعطاء مستخدمي التقارير املالية معلو من أ

 ة للشركة.يلاملستقب
قيام املديرين بإدارة األرباح، فإن كوهنا ممارسات تلجأ إىل تعديل وتغيري رقم  ومهما اختلفت الدوافع وراء      

ملا هلا من تأثريات سلبية، من جهة على  اح بشكل سري دون اإلفصاح عن ذلك، جيعلها ممارسات غري مقبولةاألرب
الشركة أداء خرى على جودة األرباح وجودة التقارير املالية، وبالتايل على مستخدمي هذه التقارير؛ ومن جهة أ

تأثريات سلبية على املدى  فحىت وإن حققت إدارة األرباح بعض املنافع للشركة يف املدى القصري، فإنه سيكون هلا
 .الطويل
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 ممارسات إدارة األرباح
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 تمهيد

يف السنوات  موضوع حوكمة الشركات من بني أهم املواضيع اليت القت اهتماما كبريا يف جمال األعمال عدي      
والظروف اليت تعمل ضمنها االقتصادية  األوضاعإمنا  الظهور؛األخرية، بالرغم من أهنا كمفهوم ليس جديدة 

احلوكمة هتتم الشركات أدت إىل احلاجة لضرورة اجياد أفضل اآلليات اليت تعمل على حتسني أداء الشركات، إذ 
 .وضمان استمراريتها أهدافهامن حتقيق  متكن الشركاتاليت  الوسائلبإجياد 

تلبية مصاحل مجيع األطراف ذات املصلحة إىل هتدف كنظام إضافة إىل ذلك فإن حوكمة الشركات        
(Stakeholder) هذه بني  تعارض املصاحلواليت تكون يف الغالب نتيجة  ،االنتهازيةل مشكلة من خالل ح

اليت قد  االحتيالية ميكن أن حتدث نتيجة بعض املمارسات؛ وذلك من أجل جتنب النتائج السلبية اليت األطراف
النظام املايل أو تضر بالشركة ككل أو بأحد األطراف املهتمة هبا، واليت قد تؤدي يف بعض األحيان إىل اهنيار 

  وحاالت الفشل الذي مرت به العديد من الشركات. االقتصادي للدول، وهذا ما أثبتته األزمات املالية

مة الشركات ودورها كنظام يف مبفهوم حوكومن خالل هذا الفصل سنحاول التعرف على أهم اجلوانب املتعلقة 
 ما يلي:ك من ممارسات إدارة األرباح احلد

 حوكمة الشركاتـــهوم األول: مفـــ المبحث
 حوكمة الشركاتاملطلب األول: تعـريف 

ــتطاملطلب الثاين:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  الشركات ور حوكمةـ
  حوكمة الشركات وأهدافها: أمهية الثالثاملطلب 

 نظام في الحد من إدارة األرباحكدور حوكمة الشركات  : المبحث الثاني
ــاملطلب األول: أس ـــاسيــ ــــات تطبيـــ  حوكمة الشركات قـ

 وكمة ودورها يف احلد من إدارة األرباحاحلركائز املطلب الثاين: 
 احلوكمة ودورها يف احلد من إدارة األرباح مبادئاملطلب الثالث: 
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 المبحث األول: مفهوم حوكمة الشركات 
وعلى رأسها منظمة الدولية  للهيآت واملنظماتبأمهية بالغة بالنسبة  ي موضوع حوكمة الشركاتظلقد ح      

اقتصاديات العديد من ، ويرجع ذلك إىل سلسلة األزمات املالية األخرية اليت مست التعاون والتنمية االقتصادية
ؤدية هلا األسباب املتعددت قد لو  تعرضت هلا أكرب الشركات العاملية؛العامل، إضافة إىل االهنيارات املالية اليت 

حمورها األساسي الذي    أنإال، املتضررة الشركاتعلى العديد من اليت أجروها الدراسات صني و تخحسب حتليل امل
صاحل بني األطراف ذات املصلحة يف الشركات وما ارجر عنه من فساد مايل كانت تدور حوله هو تعارض امل

حيث مت  حلل هذه الصراعات والنتائج املرتتبة عنها، املنظمات الدولية إىل التدخل السريعب؛ وهذا ما أدى إداريو 
 طبيق مبادئ احلوكمة حسب البيئة القانونية واالقتصادية لكل دولة.بذل جمهودات دولية يف سبيل إرساء وت

التطرق إىل مفهوم حوكمة الشركات وأمهيتها بالنسبة جلميع األطراف، إضافة إىل أهم سيتم يف هذا املبحث        
 املسامهات اليت ساعدت على تطوير وتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ احلوكمة.

 حوكمة الشركات المطلب األول: تعريف 
بأهم املعاين اليت يتضمنها االصطالحي بغرض اإلملام وكمة الشركات من اجلانب اللغوي و يتم تعريف ح    

 مصطلح حوكمة الشركات.

 اللغويتعريف الأوال: 
 مصطلح لرتمجة ةحماولوهو  ،العربية اللغة يف االستعمال حديث مصطلحا احلوكمة مصطلح يعترب     

(Governance) حيث كان يستعمل  ،اليونانية اللغة إىل ولهأص عودالذي ت هذا األخري اإلرجليزية، باللغة
 good)فكان يطلق على القبطان املتحكم جيدا  الباخرة قيادة مبعىن عشر الثالث القرن يف  (Kubernan)مصطلح

governer)،1   استخداما. صطلح باللغة االرجليزية األكثراملليصبح مث تطور استعماله بعد ذلك 
 2:ما يليفي أمهها تمثلي اجلوانب من العديد يتضمنمصطلح احلوكمة  فإنأما يف اللغة العربية 

 واإلرشاد؛ التوجيه من تقتضيه ما :احِلكَمة -
 السلوك؛ يف متتحك   اليت والقيود الضوابط بوضع األمور على السيطرة من يقتضيه ما :احُلكم -

                                                           
  حوكمة الشركات"دون إضافة فهو يعين  "احلوكمة"يف منت هذه الرسالة، إذا ذكر مصطلح" . 
 .00، ص. 5002، القاهرة، مصر، ، جمموعة النيل العربيةحوكمة الشركاتأمحد حمسن اخلضريي،  -1
: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ، كلية حول مللتقى الوطينا، ارساء مبادئ الحوكمة في شركات التأمين التعاونيعبد الرزاق بن الزاوي، اميان نعمون،  -2

 .08، ص. 5005ماي  00-00 ،، اجلزائروعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة االقتصاديةالعلوم 
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 خالل من عليها احلصول مت وخربات وثقافية أخالقية مرجعيات إىل الرجوع من يقتضيه ما م:االحِتَكا -
 سابقة؛ جتارب

 .املسامهني مبصاحل وتالعبها السلطة احنراف عند خاصة العدالة طلب :التََّحاُكم -

 :يف اللغة العربية من خالل العديد من العبارات مت استخدامه احلوكمة مصطلح كما جتدر اإلشارة إىل أن      
: ىل العديد من البدائل األخرى مثل، باإلضافة إالشركات، حكمانية املؤسسات، حاكمية املؤسساتحكم 

وب ممارسة سلطة اإلدارة باملؤسسة، أسلوب اإلدارة املثلى، القواعد احلاكمة للمؤسسات، اإلدارة النزيهة، أسل
 .(Governance) عليه احلوكمة من املصطلحات اليت تعرب عن نفس املفهوم الذي تدل، و غريها احلكم الراشد

 يطصطاحاالتعريف الثانيا: 
سعى العديد من الباحثني ، حيث الشركاتمل تتفق الكتابات حول مفهوم حمدد وواضح ملصطلح حوكمة      

حاولت أن تأخذ العديد لية واملهنية لوضع تعريف حلوكمة الشركات كل من وجهة نظر معينة، كذا املنظمات الدو و 
 ترتب عنه تعدد يف تعريف احلوكمة. واالجتماعية، مما التنظيمية، االقتصادية، املاليةمن األمور 

املفاهيم عاين و استنباط امل ةاولحممث أنه ميكن التطرق إىل جمموعة من أهم التعاريف اليت قدمت يف هذا اجملال، إال 
 الشركات، كما يلي: األساسية حلوكمة

IFC) مؤسسة التمويل الدوليعرفت  -

 يتم من خالهلا إدارة الشركات جمموعة النظم اليتاحلوكمة بأهنا: " (

 .1"والتحكم يف أعماهلا
"جمموعة من اآلليات اليت هلا تأثري على حتديد السلطة  :احلوكمة على أهنا (Charreaux & Peter) عرفما ك  -

 .2حتكم سلوكاهتم وحتدد جمال تقديراهتم"اليت اآلليات ، أو بعبارة أخرى لى القرارات اليت يتخذها املديرونوالتأثري ع

ضمان إدارة شؤون  من أجليبني التعريفني السابقني أن احلوكمة هي الوسيلة األنسب لضبط سلوك املسريين     
الشركة بأفضل طريقة ممكنة؛ إال أهنما مل يكونا واضحني مبا يكفي حول أنسب الطرق اليت تساعد على حل 

 تعارض املصاحل.

                                                           

 IFC: International Finance Corporation. 

، متوفر على املوقع: 4، ص.  7002، ، مصر مصرفي  إشارة خاطصة لنمط تطبيقهامع  :محددات الحوكمة و معاييرهاحممد حسن يوسف ،  - 1
http://iefpedia.com (51/55/4152) 

2
- Gérard Charreaux, Peter Writz, Gouvernance des entreprises nouvelles perspectives, Edition: Economica, 

Paris, France, 2006, P. 07. 

http://iefpedia.com/
http://iefpedia.com/
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مراقبتها؛ و  الشركات من خالله إدارةالذي يتم  النظام"على أهنا:  حوكمة الشركات (Cadbury)لجنة تعرف  -
أعضاء جملس اإلدارة  فيتمثل يف تعيني املسامهني دور الشركة، أما إدارة هو املسؤول عن جملس اإلدارةحيث يعترب 

 .1"يناسب مصاحلهم النظام الذي تدار به الشركة من أجل التأكد بأنمدققي احلسابات و 
 وناملستثمر : "احلوكمة عبارة عن الطرق اليت من خالهلا يضمن (Stuart L.Gillan)لـ  يف تعريف آخرو  -

 .    2على عوائد استثماراهتم يف الشركة" احلصول
على العالقة بني مالك  ى أساس نظرية الوكالة، حيث ركزاعل بُنيا نيريفالتع ينما ميكن مالحظته هو أن هذ       

أن احلوكمة هي الطريقة اليت من خالهلا يضمن املسامهون واملستثمرون أن  اعترباالشركة واملديرين القائمني عليها، و 
ملصاحل باقي األطراف املهتمة بالشركة واليت هلا دور   اا مل تتطرقماملديرين يؤدون واجباهتم مبا خيدم مصاحلهم؛ إال أهن

 .لشركة واستمراريتهاكبري يف رجاح ا

CIPE) مركز المشروعات الدولية الخاطصةأما  -


 حبيثوجودها،  الشركاتاعتربها: "اإلطار الذي متارس فيه قد ف (
احل وواضعي التنظيمات تركز على العالقة فيما بني املوظفني وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني وأصحاب املص

 .3كيفية التفاعل بني كل هذه األطراف يف اإلشراف على عمليات الشركة "احلكومية و 

ملنع  الشركة"احلوكمة عبارة عن جمموعة من آليات الرقابة اليت تتبناها : (larcker, Tayan)لـ  يف تعريف آخرو  -
املصلحة الذاتية للمديرين يف أنشطة تضر مصاحل املسامهني ومجيع األطراف ذات  ادماجأو التخلص من احتمال 

 .4املصلحة"

وكمة يف إدارة الشركة ومراقبة سلوك القائمني عليها لضمان عدم تغليب احلأمهية ني السابقني ريفالتعبني       
أوسع  ا كانامالسابقة، إال أهنمصاحلهم الشخصية والعمل على خدمة مصاحل املسامهني كما جاء يف التعاريف 

األطراف ذات املصلحة عند توجيه ومراقبة أداء  باقيإىل ضرورة األخذ بعني االعتبار  حيث إضافة إىل ذلك تطرقا
 املديرين. 

                                                           
1
- Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, The financial aspect of 

corporate governance, Burgess Science Press, London, 1992, p. 14. 
2
- Stuart L.Gillan, Recent developments in corporate governance: An overview, Journal of Corporate 

Finance, 2006, P. 382. 

 CIPE: Centre for International Private Entreprise. 

 .07، ص. 7002، القاهرة، مصر، بحوكمة الشركات قائمة بالمصطلحات المتعلقةاخلاصة، مركز املشروعات الدولية  - 3
4
- David larcker, Brian Tayan, Corporate governance matters: A closer look at organizational choices and 

their consequences, Pearson Education, 2011, P. 08. 
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OECD) التعاون والتنمية االقتصادية تعرف منظمة -


حوكمة الشركات على أهنا: "جمموعة من العالقات بني  (
اإلدارة واملسامهني وأصحاب املصلحة اآلخرين، هتتم بتوفري اهليكل الذي يتم من خالله وضع املديرين وجملس 

 .1أهداف الشركة وحتديد وسائل حتققها، مث مراقبة األداء"
واملمارسات اليت يتبعها القواعد "جمموعة من  احلوكمة على أهنا : المجمع العربي للمحاسبي القانونيينوقد عرف  -

واإلدارة التنفيذية هبدف تقدمي توجيه اسرتاتيجي، ضمان حتقيق األهداف، التحقق من إدارة املخاطر جملس اإلدارة 
 .2بشكل مالئم، استغالل موارد املؤسسة بشكل فعال"

رفت احلوكمة على أهنا جمموعة من حيث عُ  السابقة، التعاريف أمشل وأسع من ني األخريينريفتعال عتربي       
يد هبا للتقليل من واإلجراءات اليت ينبغي على اإلدارة التنفيذية ومجيع األطراف ذات املصلحة التقالعمليات 

 قبةامر  من التأكدإضافة إىل  ألهدافها، الشركة حتقيق ضمان ،املساءلة ،املسؤولية، الشفافية تعزيزتعارض املصاحل، و 
 مستقبال. فيها الوقوع وجتنب احملتملة املخاطر

"نظام يوجه ويراقب أداء الشركات من خالل كتعريف شامل ميكن القول أن حوكمة الشركات عبارة عن:       
جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت تنظم العالقة بني اإلدارة التنفيذية، جملس اإلدارة، املسامهني وبقية األطراف 

ءلة جلميع األطراف املشاركة يف نشاط ذات املصلحة؛ تساعد على حتقيق أهداف الشركة وضمان حتقيق املسا
 الشركة".

 حوكمة الشركات  تطورالمطلب الثاني: 
، وفيما يلي سيتم التطرق إىل نشأته وأهم اليت ساعدت على تطوره بالعديد من املراحلمر مفهوم احلوكمة      

 .فيهالنظريات اليت سامهت 

 مفهوم حوكمة الشركات نشأة أوال:
إذ ميكن القول أهنا رمبا كانت موجودة منذ ظهور  ،واضح وأكيد لظهور حوكمة الشركاتال يوجد تسلسل       

باالهتمام  ظمل تكن هلا تسمية معينة ومل حت أو مبعىن آخر ،إال أهنا مل تكن واضحة بشكل صريح ،الشركات
أمهية اعتماد حول إال أن ازدياد احلاجة إليها جعل الكثري من العلماء واملنظرين يبحثون بشكل أعمق  ؛الكايف

                                                           
 OECD: Organization for Economic Co-operation and Development. 
1
- OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, p .11, Available From: www.oecd.org  

جامعة فرحات عباس،  ،العامليةدية الدولية واحلوكمة ، امللتقى العلمي والدويل حول: األزمة املالية واالقتصادور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفيشريقي عمر،  -2
 . 3، ص 5002أكتوبر  50-50سطيف، اجلزائر ، 

http://www.oecd.org/
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اتساع األعمال وكرب حجم الشركات قواعد ومبادئ تساعد على حل أهم املشاكل اليت تواجهها الشركات بسبب 
  .تعارض املصاحل بني األطراف ذات املصلحةزيادة وما نتج عنه من 

 حوكمة الاجة إلى الح. 1
الفصل بني  حيث أن ،ضرورة تطبيق حوكمة الشركاتاستدعت العوامل اليت تعترب مشاكل الوكالة من أهم     

أدى إىل ظهور العديد من الصراعات بني املالك واملسري، ولذلك فإن اللجوء إىل تطبيق القوانني امللكية واإلدارة 
كان اهلدف منه حتقيق املواءمة بني احلوافز )عقود صرحية أو ضمنية(،  وسائل الرقابة إضافة إىل نظام استخدام و 

 .وتعارض املصاحل وبالتايل تقليل احتماالت سوء اإلدارة ،املالك واملسريينمصاحل 
 املالية األزمات بشكل خاص عقب والناشئة، املتقدمةالدول  يف قائمة الشركات حوكمة إىل احلاجة ال تزالو 

 ليل للمستثمرين واألطراف ذات املصلحةوما تسببت فيه من تض تعرضت هلا العديد من الشركاتاليت هنيارات واال
من  ضعف أنظمة الرقابةو ، اليت غريت مدلول التقارير املالية من جهة ممارسات الغش واالحتيال هاسببواليت كان 
 ؛جهة أخرى

باملعلومات اليت  لتزويد املستثمرين يعترب أهم وسيلة بشكل دوري ونشرها التقارير املالية دقة إعداد إنلذلك ف     
من  الشركة على أداء تركزأن  اإلدارة، يتوجب على احلالة الطبيعية حيث أنه يف ةللشرك الوضع املايل حيتاجوهنا عن

 للمعايري وفقا تقارير املاليةال إضافة إىل ضمان إعداد ،وأقل تكلفة ممكنةعمال بأكرب فعالية األخالل تسيري 
توفري فرص  ؤدي إىلتميكن أن  احملاسبية ومع ذلك فإن املرونة اليت حتتوي عليها املعايري ؛املتعارف عليها احملاسبية

 االقتصادي للواقع ةدقيق صورة بدال من تقدمي مع مصاحلها، مبا يتناسب التقارير املاليةصياغة متكن اإلدارة من 
  1. للشركةاألداء املايل و 

 حوكمة ال ابراز مفهومالعوامل المساعدة على . 2
 ،أصوله تعود إىل القرن الثامن عشرإال أن النشأة؛  حديث"حوكمة الشركات" مصطلح  استعمال يعتربقد       

إىل الفصل بني امللكية واإلدارة يف جمال أعمال التجارة  (Adam Smith,1776) االرجليزيأين تطرق االقتصادي 
بشكل غري مفصل، حيث الحظ أن املديرين من غري املالكني هم أقل حرصا مقارنة مع من يديرون شركاهتم 

                                                           
1
- Oliver Marnet, Behaviour and rationality in corporate governance, Edition Routledge, USA, 2008, p. 14-

15. 
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هم ملشكلة تعارض املصاحل وحاولوا الوصول إىل أالذين تطرقوا العديد من الباحثني  ليأيت بعده؛ 1وأمالكم بأنفسهم
 الك واملديرين.بني مصاحل املل اليت تساعد على التوفيق الوسائ

 وكمة وضرورة تطبيقه ما يلي:احل ابراز مفهومعلى  اليت ساعدتالعوامل  أهم ومن        

  ظرية الوكالةن. 1.2
  Berle)  لألمريكيني اليت يعود ظهورهاو  األساس النظري والتارخيي حلوكمة الشركات يرجع لنظرية الوكالةإن       

& Means, 1932)  اللذين الحظا أن هناك فصل بني ملكية رأمسال الشركة وعملية الرقابة واإلشراف داخل
مث بعد ذلك جاء دور األمريكيني صاحيب جائزة  ،هذا الفصل له آثار على مستوى أداء الشركةأن الشركات، و 

أمهيته يف احلد أو التقليل من  ابرز أوكمة و احلم ن اهتما مبفهو ياللذ (Jensen & Meckling, 1976) نوبل لالقتصاد
من  سيتم التطرق هلا بشيء - .2املشاكل اليت قد تنشأ من الفصل بني امللكية واإلدارة واليت مثلتها نظرية الوكالة

 -التفصيل يف العناصر املوالية

 المالية وانهيار الشركات العالمية األزمات. 2.2
األزمات املالية اليت مست خمتلف القطاعات عرب العديد من االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات بسبب ازداد       

 عنكشفت عن حاالت كثرية من الغش واالحتيال بسبب عجز اجلهات التنظيمية والرقابية دول العامل، واليت  
 .4112القيام مبهامها، وهذا ما أكدته األزمة املالية العاملية عام 

مثل  4114إضافة إىل الفضائح املالية املتتالية اليت شهدها العامل، أمهها ما حدث يف الشركات العاملية الكبرية سنة 
لالتصاالت، واليت كانت فضائحها حماسبية بالدرجة األوىل، حيث  World Comللطاقة، شركة  Enron شركة

سؤولني الذين قاموا بالتالعب باألرقام احملاسبية مما أدى تبني أن اخللل مل يكن يف معايري احملاسبة ولكن يف سلوك امل
املفرتض  ضعف آليات الرقابة الداخلية اليت كان منومن جهة أخرى  ؛جهةإىل تغيري مدلول القوائم املالية هذا من 

)مكتب آرثر  الذي حدث يف هذه الشركات، إضافة إىل تواطؤ املدقق اخلارجي أن تكتشف حاالت التالعب
 أندرسن( وعدم إشارته إىل عمليات الغش واالحتيال.

                                                           
1
- Floret Ledentu, Systeme de gouvernance d’entreprise et presence d’actionnaires de controle: Le cas 

Suisse, Thèse de doctorat, Université de Fribourg, Suisse, 2008, p. 16.  
واملايل،  ، امللتقى الوطين حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اإلداريدور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداريبروش زين الدين، دهيمي جابر،  - 2

 .04 .، ص5005ماي  0-0ر، بسكرة، اجلزائر، ضجامعة حممد خي
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نتيجة هلذه الفضائح مت سن العديد من القوانني واختاذ العديد من اإلجراءات للحد من وقوعها مرة أخرى، واليت  
والذي فرض على الشركات اليت يتم تداول  4114( عام Sarbans-Oxley Actكان أمهها صدور قانون )

 .1 واإللتزام هبا تطبيق جمموعة من قواعد حوكمة الشركات، ،ملتحدة األمريكيةأسهمها يف الواليات ا

 (OECD)ة والتنمي االقتصادي التعاون منظمة. مساهمات 2.2
 الدولية املنظمات نتيجة الدور الفعال الذي تلعبه ،ال يزال موضوع حوكمة الشركات حمل نقاش واهتمام كبري      
 .اخلاصة للمشروعات الدويل املركز الدويل، البنك النقد الدويل، صندوق مثل ،لتفصيلبا املفهوم هذا تتناول اليت

يف تطوير مفهوم حوكمة  إسهامااملنظمات  أكثر، تعترب من (OECD)ةوالتنمي االقتصادي التعاون منظمةإال أن 
 األطر تطويرعلى  املنظمةيف  األعضاء وغري األعضاء الدول من كل حيث تعمل على مساعدة ،الشركات

  1999 سنة ، إضافة إىل ذلك فقد قامتواخلاصة العامة الشركات كليف   احلوكمة لتطبيق واملؤسسية لقانونيةا

 املعاملة حتقيق األسهم، محلة حقوق محاية تساعد على إرشادات تتناول الشركات مخسة مبادئ حلوكمة إصدارب
 .اإلدارة جملس مسئولية تأكيد والشفافية، اإلفصاح على احلرص املصاحل، أصحاب دور ، تفعيلبينهم العادلة

من  أضافت الشركات، حوكمة بادئمل جديدة قائمة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أصدرت 2004 سنة ويف
، وبذلك أصبحت هذه املبادئ الستة من أكثر املبادئ للشركات فعالة حوكمة فعال إطار توفري خالهلا مبدأ

  انتشارا واستخداما.

 ثانيا: أهم النظريات المساهمة في تطور حوكمة الشركات
اليت جاءت مكملة لبعضها البعض،  ،النظرياتالعديد من  مسامهةمفهوم حوكمة الشركات من خالل  تطور     
  ما يلي: أمهها

 . نظرية الوكالة 1
إن النمو االقتصادي العاملي املتزايد والتوسع الكبري الذي عرفته الشركة، اقتضى ضرورة الفصل بني امللكية      

واإلدارة وتوكيل أمور التسيري واإلدارة ملديرين حمرتفني، وهو ما أدى بدوره إىل ظهور مشاكل يف العالقات بني 
 ها. األطراف املتعاقدة، واليت تعمل نظرية الوكالة من أجل حل

  

                                                           
زمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة امللتقى العلمي الدويل حول : األ ،أثر الحوكمة المؤسسية على إدارة األرباح، عالم محدان ،عماد حممد علي أبو عجيلة - 1

 .03، ص. 5002كتوبر أ 50-50فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
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 . تعريف نظرية الوكالة 1.1
القة الوكالة عبارة عن عقد مبوجبه ميكن لشخص : "عكما يلي الوكالة (Jensen & Mecklin, 1976)عرف      

أو أكثر )األصيل(، توكيل شخص آخر )الوكيل( إلرجاز بعض اخلدمات ملصلحة األصيل، مما يستلزم تفويض 
 .1" للوكيلسلطة اختاذ بعض أو كل القرارات 

 (Agency Problems) مشاكل الوكالة. 2.1
 تنشأ مشاكل الوكالة بسبب استحالة حتقيق عقد وكالة مثايل جلميع اإلجراءات اليت يقوم هبا الوكيل، واليت      

 ، واليت يكون سببها ما يلي: تؤثر على منفعته ومنفعة األصيل

اليت بالنظر إىل الفصل بني امللكية واإلدارة وخمتلف املخاطر  :(Conflict of Interest)تعارض المصالح أ. 
أطراف العقد، فإنه ال ميكن التوقع أن الوكيل سوف يعمل دائما ملصلحة األصيل، ألنه قد ال يكون يف هلا  يتعرض

  لذاتية للوكيل تعظيم ثروة األصيل؛املصلحة ا
، وهذا ما يزيد من سلوك ة واملتضاربة بني أطراف العقدملتباينوعليه فإن مشكلة الوكالة هنا تكمن يف األهداف ا

ته ، لتحقيق مصلح hidde actionبأعمال خفية هقيامللوكيل واحتمال  opportunistic behavior االنتهازية
 .2الذاتية

عادة ما تتوفر املعلومات لدى الوكيل بشكل أكرب منها لدى  :(Adverse Selection) االختيار المعاكسب. 
األصيل، حيث رجد أن املدير يكون أكثر اطالعا على شؤون الشركة من املساهم؛ هنا قد يستغل الوكيل هذه 

، فيقوم باختاذ قرارات تتعارض مع األهداف املتعاقد  3  (adverse selection)املعلومات للقيام باالختيار املعاكس
حىت وإن   تيار طريقة معينة لتقييم املخزونكأن يقوم املدير باخ ؛4عليها، وجعلها تتوافق مع مصاحله الشخصية

 .5كانت ال ختدم مصاحل املسامهني

يتمثل يف حتمل األصيل خطر عدم تأكده يف بذل الوكيل فعال  :(Moral Hazard)الخطر األخاقي ج. 
ألقصى جهد يف أدائه لواجباته، فإذا كان األصيل ميلك معلومات خاطئة حول قدرة الوكيل على تنفيذ مهام 

                                                           
1
- Michael C. Jensen, William H. Meckling, Theory of the firm : managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, Journal of financial economic, October, 1976, Vol.3, N.4, P. 05. 
2
- Tomas Rudiger Smith, Agency theory and its consequences, A study of the unintended effect of agency 

theory on risk and morality, Master thesis, Copenhagen business school, 2011, P. 16. 
3
- Caulde Simon, La théorie de l’agence, Collection mention, Groupe Eyrolles, 2007, p. 03 disponible sur: 

http://leguidedurentier.free.fr/documents/theoriedelagence.pdf  (17/12/2014) 
4
- Juan Fontrodona, Alejo G. Sison, The nature of the firm, agency theory and shareholder theory: a 

critique from philosophical anthropology, Journal of Business Ethics, 2006, p. 07. 
 .08، ص. ابقمرجع س، -المصارف في الحوكمة تطبيقات- التجارب المبادئ، الشركات المفاهيم، حوكمةطارق عبد العال محاد،  - 5

http://leguidedurentier.free.fr/documents/theoriedelagence.pdf
http://link.springer.com/journal/10551
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معينة، فإنه سيواجه صعوبة يف التأكد من أن املهام ستنفذ بشكل صحيح؛ مما قد يشجع الوكيل على التخاذل يف 
هلذا فإن عامل املصلحة الذاتية سيؤثر على العقد مما قد ينتج عنه تنفيذ إجراءات ؛ و 1امه بالشكل الالزمأداء مه

ليست يف مصلحة األصيل، ويعترب اخلطر األخالقي املشكلة األساسية اليت تسعى نظرية الوكالة ملعاجلتها من خالل 
 .2نظام الرقابة( -آليات خمتلفة ) نظام احلوافز

 مشاكل عالقة الوكالة:  يلخصايل والشكل املو 

 : مشاكل عالقة الوكالة(15)شكل رقم ال

 

 

 

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات                                            

                                                     

 تولد مشاكل الوكالة                                               

 

 

 

 

 

 

 علىتؤثر                                                         

                                                        

 

 

 الدويل امللتقى ،الوكالة نظرية مشاكل تخفيض في ودورها الشركات حوكمة سلمان، خلف علي ،نوري حممد بتول :المصدر
 .52 .، ص4151البليدة، اجلزائر،  دحلب، سعد جامعة احلديثة، املنظمة يف التنظيمي اإلبداع والتغيري :حول

                                                           
1
- Dean R. Manna & Al, Exploringagency theory impliations with franchising, Journal of business & 

economics research, V.4, N.4, 2006, p. 22-23. 
2
- Tomas Rudiger Smith, Op.Cit, P. 17. 
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 ينتج عنه مشاكل سلطة إدارة الشركة واختاذ القرارات للمسريالسابق أن تفويض املالك  الشكل من نالحظ        
، وهذا ما يستدعى توفر آليات تساعد محاية حقوقهمحتقيق أهداف املسامهني و على املسامهني تؤثر بني املديرين و 

 .ما تسعى إليه مبادئ وآليات حوكمة الشركات وهوعلى حل تعارض املصاحل القائم 

 (Agency Costs)تكاليف الوكالة . 2.1
إن كفاءة األداء تعترب أحد أهم مفاتيح النجاح ألي شركة )األصيل(، لذلك وجب الـتأكد من أن األطراف       

، حيث رجد أن مشكليت تعارض 1)الوكيل( تعمل على تطوير الشركة ومبا يعود بالنفع عليهاالشركة العاملة يف 
 2 ناجتة عن: دي بالضرورة إىل خلق تكاليفاملصاحل واخلطر األخالقي تؤ 

 قياس ومراقبة أداء الوكيل؛قيام األصيل ب -
 هذا األخري على القيام بواجباته؛ حتديد حوافز فعالة لتشجيع -
 اللوائح والقواعد للحد من السلوك غري املرغوب فيه؛ تنفيذ -

؛ أما عن مستوى التكاليف فهو يعتمد على قدرة األصيل يف إجياد احلل املناسب للحد من عدم متاثل املعلومات 
 وميكن التطرق إىل هذه التكاليف بشيء من التفصيل فيما يلي: 

أحسن طريقة لضمان تقيده بشروط عقد العمل، وبذلك  تعترب مراقبة عمل وسلوك الوكيل: تكاليف المراقبةأ. 
واليت منها تكاليف: التدقيق، حترير عقود  ،monotoring costsفإنه يكون على األصيل حتمل تكاليف املراقبة 

جيعل من مراقبة اجلهد احلقيقي  إىل أن غموض أو اغفال العقد لبعض األموراملكافآت، تسريح املسريين؛ إضافة 
)عدم  monitoring systemاملبذول من قبل الوكيل أمرا صعبا، وإذا أدرك الوكيل أن هناك خلال يف نظام املراقبة 

 .3 قدرة  األصيل على مراقبته( فقد ال يكون على استعداد لبذل اجلهد الالزم لضمان األداء الوظيفي املالئم

نظرية الوكالة مسألة عقود األجور الثابتة وعقود احلوافز املتفق عليها من قبل األصيل تناقش  عقود الحوافز:ب. 
والوكيل، حيث أن عقد األجر الثابت ميكن أن يشجع الوكيل على التخاذل يف أداء واجباته إذا كان سيتقاضى 

 نوعية العمل ومستوى اجلهد املقدم؛نفس املبلغ بغض النظر عن 
قد يشجع الوكيل على العمل حسب مصاحل األصيل، فاألصيل ال خيتار الوكيل فقط وإمنا  يف حني أن عقد احلوافز

احلوافز الضرورية اليت تضمن أن هذا األخري يسعى فعال لتعظيم األرباح واملنافع احملددة، لذا فإنه ميكن االعتماد 

                                                           
1
- Dean R. Manna, & Al, Op.Cit, P. 23. 

2
- Tomas Rudiger Smith, Op.Cit, P. 17. 

3
- Dean R. Manna, & Al, Op.Cit, P. 23. 
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اثل املعلومات بني املسامهني واملديرين، على دقة وسالمة املعلومة احملاسبية واملالية اليت هتدف إىل احلد من عدم مت
 .1وعلى احلوافز اليت هتدف إىل املواءمة بني مصاحل كل منهما

 . نموذج المساهمين2
ownersهم أصحاب الشركة  shareholdersيقوم هذا النموذج على املفهوم السائد بأن املسامهني     

 لذلك ،
للشركة ألهنم يتحملون أكرب جزء من املخاطر يف حالة العسر جيب الرتكيز على تعظيم ثروهتم كهدف أساسي 

املايل ويأتون يف املرتبة األخرية يف حالة التصفية، وعليه فهم أحق بالسيطرة على الشركة من باقي أصحاب املصاحل؛ 
ملصلحة ويؤكد أنصار هذا النموذج أنه من خالل تعظيم ثروة املسامهني، فإن القيمة ستتحقق آليا لباقي أصحاب ا

 يف نفس الوقت.
وهو ما يتحقق  -اليةاملردودية امل-كذلك بالنسبة للمسؤولية االجتماعية فإهنم يرون أهنا تتحقق مع زيادة األرباح 

مثل للمشاريع واإلدارة اجليدة هلا مما يعود باملنفعة على اجملتمع ككل؛ ويستندون يف ذلك إىل املفهوم باالختيار األ
آلدم مسيث، هذا األخري الذي أكد أن مساعي الفرد لتوظيف رأس ماله قد ينتج عنها تعظيم  الشهري "اليد اخلفية"

 القيمة فمن خالل تعزيز مصلحته الفردية فهو يعزز مصلحة اجملتمع بشكل غري مباشر.
يرتبط هذا النموذج بنظرية الوكالة حيث وفقا للجانب األخالقي فإن املديرين ملزمون بتعظيم ثروة        

فز ملسامهني، ويهيمن هذا اجلانب خاصة على أعمال جملس اإلدارة، اجلمعية العامة للمسامهني، نظام احلواا
حيث أن املشكلة األساسية حلوكمة الشركات يف هذا النموذج تنبع من عالقة  ؛)املكافآت( املمنوحة للمديرين

يعترب السبب يف سلوك املديرين غري اهلادف إىل أصيل"، واليت تنشأ من الفصل بني امللكية واإلدارة والذي -"وكيل
تعظيم ثروة املسامهني نظرا الختالف مصاحل وأهداف كل طرف، فقد يكون للمديرين أهدافا أخرى يسعون 
لتحقيقها مثل احلصول على زيادة يف الرواتب وتعظيم قيمة املكافآت مما يدفعهم إىل التالعب بقيمة األرباح املعلن 

 .2عية معينة ختدم مصاحلهم الشخصيةئم الدخل يف وضعنها إلظهار قوا

لنموذج املسامهني وما جاءت به نظرية الوكالة، فإن حوكمة الشركات ينبغي أن هتتم بإجياد طرق للتوفيق  وفقا      
ال يعمل على محاية املسامهني ويسهل هلم ممارسة حقوقهم من بني مصاحل املديرين واملسامهني، ووضع إطار فع  

                                                           
1
- Benoit Pigé, Ethique et gouvernance des organisations, Edition: Economica, paris, France, 2010, P. 35. 

   أصحاب رأس املال وليسوا أصحاب الشركة أخذا باملفهوم الذي يعترب الشركة كيان قانوين مستقل عن مكوناته يعتربونرغم أن املسامهني. 
2
- Rohit Arora, Structure and reform of corporate governance in the United Kingdom in relation to the 

shareholder versus the stakeholder theory, 2010, p. 11-12, working paper, available from:  

http://ssrn.com/abstract=1683987 , (24/10/2015). 

http://ssrn.com/abstract=1683987
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ضمان تدفق األموال اخلارجية إىل و  رين للقيام بواجباهتم كما ينبغياحلوافز املالئمة للمدي إضافة إىل توفري جهة،
 جهة أخرى. من الشركة وضمان حصول املمولني على عوائد استثماراهتم

املديرين إن من أهم االنتقادات اليت وجهت لنموذج املسامهني هو أن التحليل يركز فقط على املسامهني و       
الشركة، حيث أن  يهتم بنشاطومشكلة التوفيق بني مصاحلهما، يف حني أن املسامهني ليسوا الطرف الوحيد الذي 

الوصول إىل األداء االقتصادي اجليد وحتقيق القدرة التنافسية اليت تضمن رجاح الشركة واستمراريتها، يكون نتيجة 
عمل مجاعي جيسد مسامهات أطراف عديدة يقدمون خمتلف املوارد اليت حتتاجها الشركة، من بينهم املوظفني 

وكمة الشركات تتبىن أطر على النطاق الواسع واليت تشمل احلوافز والدائنني والعمالء واملوردين، لذلك فإن ح
 .1اليت تواجهها مجيع أصحاب املصلحةواملتطلبات 

 نموذج أطصحاب المصلحة. 3
واليت وسعت من حدود املؤسسة من  sysetms theoryيركز منوذج أصحاب املصلحة على نظرية النظم      

؛ حيث أن عوامل اخلارجية تعترب جزءا من كل مؤسسةويتأثر، وأن ال خالل تعريفها على أهنا نظام مفتوح يؤثر
 .2ف ذات املصلحة وعالقاهتم باملؤسسةالعامل الرئيسي حسب هذا النموذج هو االعرتاف جبميع األطرا

، سواء أكانت الشركة كن أن تؤثر وتتأثر بنشاطوعليه فإن تعريف أصحاب املصلحة يشمل مجيع األطراف اليت مي
 3هلم حصة يف الشركة أم لديهم مصلحة فقط، وميكن تصنيفهم إىل فئتني: 

فئة أصحاب املصلحة األساسني: الذين من دوهنم ال تتم األعمال، وتشمل هذه الفئة: املوظفون،  -
 الدائنون، املوردون، العمالء.

اث اليت هتم الشركة، ويتمثلون يف: فئة أصحاب املصلحة الثانويني: الذين هلم تأثري يف العديد من األحد -
 وسائل اإلعالم، احلكومة ، التنظيمات واهليآت، اجملتمع.

 أطصحاب المصلحة جنموذ أهداف . 0.3
 تتجلى أهم أهداف هذا النموذج فيما يلي:و       
مصاحل مجيع األطراف ذات املصلحة والتأكيد على أنه ال جيب جتاهل أي طرف ساهم يف رجاح  مراعاة -

 الشركة؛
 ؛ عند قيام كل طرف من أصحاب املصلحة بدوره على أكمل وجه يتحققالشركة  رجاح جتسيد مبدأ أن -

                                                           
1
- Maria Maher, Thomas Andersson, Op.Cit, p. 07. 

2
- Ruth V. Aguilera, Corporate Governance, International Encyclopedia of Economic Sociology, January 2004, 

p.04, working paper, available at, http://ssrn.com/abstract=611022 (22/05/2015). 
3- Rohit Arora, Op.Cit, p. 15. 

http://ssrn.com/abstract=611022
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 ؛تشجيع التعاون الفعال بني خمتلف األطراف ذات املصلحة -
 ؛يع األطراف ذات املصلحةة أمام مجتشجيع عملية املساءل -
 التزام الشركة باملسؤولية االجتماعية كسائر األشخاص الطبيعيني الذين لديهم مسؤوليات املواطنة. -

 أطصحاب المصلحةبين أهم الصراعات . 2.2
، املسامهني، املديرين، املوظفنياألطراف ذات املصلحة أمههما الصراعات بني راعات بني قد حتدث ص       

 1تصنيفها كما يلي:ميكن و 

 Class Conflictطصراع طبقي  . أ
تعارض مصاحل املسامهني واملديرين من جهة مع مصاحل املوظفني من جهة أخرى، إذ  حيدثوهو أن      

قد يسعى املديرون لتعظيم قيمة املسامهني ويهملون مصاحل املوظفني خاصة فيما يتعلق مبسائل األجور 
واملكافآت، لذلك فإن املمارسات الصحيحة تتطلب من املديرين استخدام بعض األساليب مثل 

مة مصاحل ءكوسيلة ملوا employee ownership متليك املوظفني،   contingent payالشرطيةاملكافآت 
 املسامهني واملوظفني والتقليل من الصراع الذي قد حيدث بينهم. 

 Insider-Outsider Conflictsطصراع األطراف المطلعة واألطراف غير المطلعة  . ب
( مع مصاحل Insider) مصاحل املديرين واملوظفني معاتتعارض عندما  حيدث هذا النوع من الصراع      

 يروهنا يف صاحل (، فقد يقوم املديرون بالتعاون مع املوظفني على اختاذ القرارات اليتoutsiderاملسامهني )
مل تكن من أولويات املسامهني كإعادة اهليكلة وتوجيه اجلهود للحد من عمليات الشركة حىت وإن 

 االستحواذ اخلارجي.
 accountability conflictsطصراع المساءلة  . ج

حيدث عندما تتعارض مصاحل املديرين مع املصاحل املشركة للمسامهني واملوظفني، فقد يقوم هذان       
املطالبة مبستوى أعلى من لضعيف أو االنتهازي للمديرين أو األداء ا للتخلص مناألخريين بالتعاون 

ين وإخضاعهم للمساءلة يساعد على رجاح الشركة واستمراريتها، بينما الشفافية، إذ أن مراقبة عمل املدير 
 تعارض مصاحل املسامهني واملوظفني قد يعطي الفرصة للمديرين لتحقيق أهدافهم الشخصية.  

من أهم االنتقادات اليت وجهت لنموذج أصحاب املصلحة هي أنه ال يعطي توجيهات واضحة ملساعدة      
ولويات واختاذ القرارات، مما قد يدفعهم إىل استخدام مربر خدمة أصحاب املصاحل كمربر املديرين يف حتديد األ

                                                           
1
- Ruth V. Aguilera, Op.Cit,  p. 04-05. 
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لسوء أداء الشركة؛ على عكس منوذج املسامهني الذي يضع آليات معينة لقياس كفاءة األداء مثل مردودية الشركة 
 .1حىت يتمكن من حتقيق املساءلة حول األداء

 الشركات وأهدافهاالمطلب الثالث: أهمية حوكمة 
يف اهتمامها بالعديد من اجلوانب اليت تؤثر على رجاح الشركة واستمراريتها،  أمهية حوكمة الشركاتتكمن      

إضافة إىل اهتمامها بتوعية الشركات بأخالقيات العمل  ،واليت منها اجلوانب االقتصادية، القانونية والتنظيمية
 واملصاحل االجتماعية. 

  االقتصاديالجانب أوال: 
تتمثل أمهية حوكمة الشركات على الصعيد االقتصادي يف سعيها لتحسني أداء الشركات وضمان حصوهلا على     

التمويل بأقل تكلفة ممكنة من خالل االهتمام مبصاحل مجيع األطراف املشاركة واملهتمة بنشاط الشركة، ومتتد هذه 
، وسيتم توضيح هذه األمهية اعدهتا على االستقرارفاءهتا ومساألمهية لتشمل أسواق رأس املال من خالل تعزيز ك

 كما يلي: بشيء من التفصيل

 . على مستوى الشركات1
 تسعى حوكمة الشركات بصفة عامة إىل:   

تعظيم القيمة السوقية للشركة وتدعيم تنافسيتها من خالل رفع كفاءة استخدام املوارد، مما ميكنها من  -
 ؛وسع والنموجذب مصادر متويل حملية وأجنبية للت

تشجيع جذب املزيد من االستثمارات، من خالل توفري احلماية للمسامهني والدائنني، وضمان اتباع  -
 ؛2املديرين لألساليب التمويلية اجليدة للحصول على عوائد تنافسية للمستثمرين

حتقيق الشفافية والدقة يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات، وما يرتتب عن ذلك من زيادة ثقة  -
 ؛3املستثمرين واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات

  

                                                           
1
- Maria Maher, Thomas Andersson , Op.Cit, p. 10. 

 .082 .، ص5005، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، حوكمة الشركاتأمحد علي خضر،  - 2
3
 .52، ص. 5000اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ، الدار حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريحممد مصطفى سليمان،  - 
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 ما يلي: ، رجملها فيألطراف املهتمة بالشركةمساعدات عديدة لوكمة تقدم كما أن احل
 . بالنسبة للمساهمين1.1

األسهم دوما إىل احلصول على أكرب عائد ممكن من استثماراهتم، إال أهنم غالبا ما يواجهون بعض يسعى محلة 
 1املشاكل يف سبيل حتقيق ذلك، واليت تعمل حوكمة الشركات على حلها كما يلي:

 ؛ وضمان حصوهلم على عوائد استثماراهتمتعظيم ثروة املسامهني  -
 ذاتية؛ال همحتقيق مصاحلمن ين محاية حقوق املسامهني من خالل منع املدير  -
  م يف إبداء الرأي يف شؤون الشركة؛محاية حقوق األقلية من محلة األسهم مبا يف ذلك حقه -
 وعدم امهال حقوق املسامهني األجانب. املعاملة العادلة للمسامهني  -

 رةبالنسبة لإلدارة وأعضاء مجلس اإلدا. 2.1
، ويف املقابل يقومون بتمثيلهم وإدارة شركاهتم والعمل مبا حيقق مصاحلهميقوم املسامهون بتوكيل أفراد معينني       

التنفيذيون على رواتب مقابل جهودهم، ويف أحيان أخرى على مكافآت  املديرونو  أعضاء جملس اإلدارةحيصل 
ديرين وعالوات لتشجيعهم على أداء مهامهم بأحسن طريقة ممكنة، وهلذا فإن أمهية حوكمة الشركات بالنسبة للم

 تتجسد فيما يلي:
سليمة وضمان اختاذ  اسرتاتيجيةحتسني وتطوير إدارة الشركة ومساعدة املديرين وجملس اإلدارة على بناء  -

 ؛ 2القرارات على أسس سليمة، مما يؤدي إىل رفع كفاءة األداء
 .3التنفيذيني لتشجيعهم على أداء مهامهم توفري احلوافز املناسبة جمللس اإلدارة واملديرين -

 . بالنسبة ألطصحاب المصالح اآلخرين2.1
إن رجاح واستمرارية الشركة يعتمد على تضافر جهود العديد من األطراف املشاركة يف نشاط الشركة، ولذلك       

اهتمت حوكمة الشركات مبصاحل مجيع هذه األطراف وعملت على محايتها وختفيض التعارض القائم بينها من 
 خالل:
 ؛ راف ذات املصلحة بشكل عادل وشفافالالزمة لكل األطتوفري املعلومات  -
 

                                                           
 .02. ص ، 2002 ،مصر، اإلطصاح لتحقيق إرشادية نصائح :الناشئة األسواق في الشركات حوكمة ،اخلاصة الدولية املشروعات مركز  - 1
2
، متوفر على املوقع: 5002، في بيئة الممارسة المهنية فى مصر دراسة واختبار تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعاتإبراهيم السيد املليجي،  - 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8269 ، (02/05/5004.) 
3- OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, p. 11, Available From: www.oecd.org 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8269
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8269
http://www.oecd.org/
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 1توضيح املخاطر للدائنني )الذين قد يطلبون ضمانات نتيجة ختوفهم من حاالت العسر املايل والتصفية(؛ -
 2:من خاللمن أصحاب املصلحة الرئيسيني يف الشركة،  ونيعترب  الذين املوظفون محاية حقوق -

 يف التشاور، حيث جيب استشارة املوظفني يف بعض القرارات، ويف املقابل فإن هذا احلق يزيد من  احلق
شفافية القرارات اإلدارية، ويسمح آلراء املوظفني باملسامهة يف حتسني تناسق املعلومات بني اإلدارة 

 والسوق؛
 ب أعضاء اجمللس اإلشرايف احلق يف ترشيح وانتخا، و ضمان متثيل العاملني على مستوى جمالس اإلدارة

 (؛supervisory)الرقايب 
  حق الرتشح يف جملس اإلدارة إذ يتم يف كثري من احلاالت تكليف املوظفني املشاركة يف اجمللس، حيث

 خيلق هذا احلق نظام رقابة وتوازن بني اإلدارة وجملس الرقابة؛

مشاكل الوكالة القائمة بني املسامهني من خالل ما سبق يتضح أن حوكمة الشركة تسعى للتخفيف من        
واملديرين بصفة خاصة، والتقليل من تعارض املصاحل بني خمتلف األطراف ذات املصلحة بصفة عامة، وهذا ما 

 ينتج عنه زيادة درجة الثقة الالزمة حلسن سري األعمال.

 على مستوى االقتصاد ككل. 2
  لكل من: أهنا تعد مكسبا حيثبة لالقتصاد ككل، تعترب حوكمة الشركة ذات أمهية بالغة بالنس      
  كلفة رأس املال وجذب االستثمارات؛لشركة من خالل سعيها لتحسني األداء وختفيض تا -
  ل تعظيم القيمة على املدى الطويل؛ملسامهني من خالا -
 صلحة من خالل ضمان ومحاية حقوقهم؛كافة األطراف ذات امل -

لالقتصاد القومي من خالل النشاط املستقر واملستمر واألكثر كفاءة للشركات اليت فهي متثل أيضا مكسبا ذلك وب
وكمة تعترب عنصرا أساسيا يف حتقيق التنمية، نظرا الرتباطها الكبري بزيادة اإلنتاجية احلإضافة إىل أن ؛ 3تعمل فيه

للشركات واإلدارة الرشيدة  يعتمد على حتسني احلوكمةاألسواق ودعم النمو على املدى الطويل، إذ أن مستقبل 
  .4الناشطة فيها

                                                           
 .02مرجع سابق، ص. ، اخلاص الدولية املشروعات مركز - 1

2- Olivier Fremond, The role of stakeholders, OECD, October, 2000, p. 05, Available From: www.oecd.org  
 . 35 .، ص5003، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، 3، ترمجة مسري كرمي، طحوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرونأيرا م.ميلليستاين، جي دي،  - 3
4
 .03مرجع سابق، ص. ، ةاخلاص الدولية املشروعات مركز - 

http://www.oecd.org/
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من خالل ما سبق نستنتج أن حلوكمة الشركات أمهية كبرية بالنسبة جلميع االقتصاديات سواًء يف الدول        
الناشئة أو املتطورة، ذلك أن ضعف االقتصاد يف أي بلد ال يرجع فقط لفشل السياسات االستثمارية فيه، وإمنا 

ضعف مستويات الرقابة، حيث أن ضعف تطبيق احلوكمة ال يؤدي فقط إىل اهنيار الشركات وفشلها لفقدان الثقة و 
 وإمنا إىل فقدان مصداقية النظام االقتصادي ككل.

 : الجانب القانونيثانيا
يلعب دورا أساسيا يف حتسني يعترب القانون أداة رقابة وإصالح للمجتمع ككل، وبصفة خاصة بصفة عامة       
 أعمال الشركات وضبط سلوك القائمني عليها، وتربز أمهية حوكمة الشركات يف هذا اجلانب كما يلي:سري 

حث الشركات على االلتزام بالقوانني والقواعد مثل القانون التجاري وقانون الشركات واليت تعمل على  -
 ؛1 تنظيم عمل الشركات

ني خمتلف املشاركني يف نشاط الشركة من تلعب دورا أساسيا يف حتديد وتوزيع احلقوق واملسؤوليات ب -
مسامهني ومديرين وأصحاب املصاحل اآلخرين، كما أهنا تبني القواعد واإلجراءات الالزمة الختاذ القرارات 

 ؛2اليت ختص شؤون الشركة، وأسس املتابعة لتقييم ومراقبة األداء

من جهة تعترب القوانني والتشريعات من أهم املتغريات اليت يُعتمد عليها يف صياغة مبادئ إضافة إىل أنه        
وقواعد احلوكمة، ومن جهة أخرى فاحلوكمة تدعم األطر القانونية والتشريعية من خالل اهتمامها مبشاكل عديدة 

خالفات قانونية خاصة تلك  الوقوع يفمن  بنشاط الشركة األطراف املهتمةمثل تعارض املصاحل، وجتنيب خمتلف 
 النامجة عن العقود غري املكتملة.

 ثالثا: الجانب األخاقي 
 وكمة ليشمل مجيع القواعد التنظيمية ألوضاع الشركات مبا يف ذلك اجلانب االجتماعياحليتسع نطاق اهتمام      

 3 الشركات يف هذا اجلانب كما يلي:وتربز أمهية حوكمة ، للجانب االقتصادي ا، والذي يعترب امتداداألخالقيو 

 تشجيع إتباع قواعد السلوك األخالقي وأخالقيات املهنة عند اختاذ القرارات؛ -
التأكيد على الرقابة الذاتية إذ من خالهلا تستطيع الشركة أن حتل بعض مشاكلها بنفسها دون اللجوء إىل  -

 أطراف خارجية؛

                                                           
1

 .085 .صمرجع سابق، أمحد علي خضر،  -
2

 . 03 .، ص5003، 3ط ، ترمجة مسري كرمي، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، حوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرونكوتشا هلبلينغ وآخرون، كاثرين    -
3

 .020مرجع سابق، ص.  أمحد علي خضر، -
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ختفيض حتسني مسعتها، زيادة والء عمالئها،  ،الحتسني فرص الشركات يف احلصول على رؤوس األمو  -
 ذلك أن العناية بأخالقيات العمل التجاري له مزايا مباشرة على أداء الشركة؛ ،املخاطر التجارية

 فكرة بسبب تركيز هذه األخرية علىوكمة قواعد احلالرغبة يف التعامل مع الشركات اليت تتبىن زيادة  -
 ؛اإلفصاح والشفافية

أن زيادة القدرات التنافسية للشركات اليت تطبق االسرتاتيجيات املتعلقة مبفهوم مواطنة الشركات واليت تعين  -
عمل الشركات يكون وفقا ملمارسات جتارية أخالقية، فباإلضافة إىل حتقيق األرباح تقوم مبراعاة مصاحل 

دمات آمنة جديرة بالثقة، التمتع مجيع األطراف ذات املصلحة مثل احرتام املوظفني، تقدمي منتجات وخ
 .بسجل جيد يف التعامل مع البيئة، والعمل على حتسني ظروف اجملتمع ككل

 طريقة االستفادة من حوكمة الشركات من خالل الشكل املوايل: حمسن أمحد اخلضرييويوضح 

 االستفادة من عمليات حوكمة الشركات :(14) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .521 .، ص4111، وعة النيل العربية، القاهرة، مصرجمم ،حوكمة الشركات: حمسن أمحد اخلضريي، المصدر

 أعضاء جملس اإلدارة

 احلوكمةحتقيق االستفادة من 

 نظام احملاسبة بالشركة

 مراقيب احلسابات اخلارجيني

 املسامهون يف الشركة

جتنب خسائر  نظام اإلفصاح والشفافية
 متعددة

جين مكاسب 
 عديدة

زيادة جاذبية الشركة 
 للمستثمرين وللموردين

الثقة واملصداقية يف  تنمية
 الشركة
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 مما سبق ميكن تلخيص أهداف حوكمة الشركات يف النقاط التالية:
 مكافحة الفساد جبميع أشكاله اإلداري واملايل واحملاسيب؛  -
 والتنظيمي وتقويته من خالل خلق بيئة أعمال مالئمة؛ دعم اإلطار القانوين  -
تدعيم الشفافية يف مجيع عمليات ومعامالت الشركة للتمكن من الكشف عن ممارسات الغش  -

 واالحتيال، وبالتايل تسهيل عملية الرقابة واملساءلة جلميع األفراد وحماسبتهم؛
أداء إدارة الشركة من خالل تقدمي املساعدة للمديرين وجمالس اإلدارة يف عملية اختاذ القرارات  حتسني -

وتوفري احلوافز الالزمة، مث مراقبة أدائهم لضمان حتقيق أهداف الشركة وأصحاب املصلحة فيها، مما ينتج 
 عنه تطوير أداء الشركة ككل؛

 مع حتقيق مصاحل أصحاب املصلحة اآلخرين؛ باملوازاة ثروهتمضمان حقوق املسامهني وتعظيم  -
املساعدة على جذب رأس املال االستثماري احمللي واألجنيب من خالل حتسني ثقة املستثمرين، إضافة إىل  -

 احلد من هروب رؤوس األموال حنو اخلارج؛
 رية؛حتسني الكفاءة االقتصادية وحتقيق النمو، وبالتايل تعزيز القدرة التنافسية وضمان االستمرا -
 تعميق فكرة االلتزام باملبادئ واملعايري املتفق عليها الالزمة للقيام باألعمال؛  -
 خلق أنظمة للرقابة الذاتية، التأكيد على االلتزام بأخالقيات املهنة واحلرص على املسؤولية االجتماعية؛  -

 تالشركا عمل حلسن الالزمة األساليب أهم تعد من الشركات حوكمةويف األخري، ميكن القول أن       
؛ سليم واقتصادي قانوين بشكل ألهدافا حتقيق ضمانو  بااللتزامات للوفاء وكذلك فيها اإلدارة نزاهة وتأكيد

بد من تضافر اجلهود جلميع األطراف ذات املصلحة، وتفعيل نظام اإلشراف والرقابة ملواجهة ولتحقيق ذلك ال
  الذاتية ضمن إطار أخالقي يتميز بالنزاهة والشفافية.  الفساد واالحتيال، إضافة إىل خلق نظام للرقابة
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 في الحد من ممارسات إدارة األرباحنظام ك حوكمة الشركاتدور المبحث الثاني: 
خالل  من ،متكامل نظاممكوناهتا ك تعملحتقق حوكمة الشركات األهداف اليت تسعى إليها، ينبغي أن حىت       
 :يلي ماتوفر 

إطار سليم  ميكن توفري ودوهنا ال متثل الركائز اليت تستند عليها حوكمة الشركات واليتاجملموعة األوىل:  -
  :تكون منوت للحوكمة

 ؛السلوك األخالقي 
 الرقابة واملساءلة؛  
 إدارة املخاطر. 

 :من أساسا تتكونواليت متثل األساسيات الالزمة لتطبيق حوكمة الشركات، و موعة الثانية: جملا -
  ؛باحلوكمةاألطراف املعنية 
 حمددات احلوكمة؛  
 آليات احلوكمة. 

 :تتكون منواليت متثل أهم ما تسعى احلوكمة لتحقيقه، و اجملموعة الثالثة:  -
 ة املسامهني ومجيع أصحاب املصاحل؛محاي 
 ضمان املعاملة املتكافئة بينهم؛  
 توفري اإلفصاح والشفافية؛  
 تفعيل دور جملس اإلدارة. 

 :املوايلميكن تلخيص ما سبق يف الشكل  وعليه
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 الشركات حوكمة: نظام (10) شكل رقم
 
 

 يرتكز نظام احلوكمة على 
 
 
 

 
 األساسيات الالزمة لـتطبيق نظام احلوكمة  

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــيهدف النظ ـــ ــ  ام لتحقيـقــ
 
 
 
 
 
 

  .تويه هذا املبحثحي ما ىلع داامتعا  : من إعداد الطالبةالمصدر

 ام الحوكمةـظـن

  محددات داخلية:
 املطبقة القواعد        

 اإلدارية اهلياكل        

 والواجبات السلطات        

  محددات خارجية:

 واللوائح القوانني        

 الرقابية واهليئات األجهزة كفاءة        

 احلكومية غري املؤسسات دور   

 محددات الحوكمة
 

 ضمان حقوق املسامهني
 املعاملة العادلة للمسامهني

 ضمان حقوق أصحاب املصاحل
 حتقيق اإلفصاح والشفافية
 تفعيل دور جمالس اإلدارة

 
 مبادئ الحوكمة 

 الرقابة واملساءلة السلوك األخالقي إدارة املخاطر

 آليات داخلية: 
 جملس اإلدارة        

 جلنة التدقيق        
 التدقيق الداخلي        

 آليات خارجية: 
 والعمل اإلداريسوق املنتجات         
 القوانني والتشريعات        
 التدقيق اخلارجي        

 
 آليات الحوكمة

 

 المساهمون

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 أطصحاب المصلحة

 

 

 األطراف المعنية بتطبيق الحوكمة
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الركائز اليت  كل منإىل أنه سيتم التطرق أوال إىل أساسيات تطبيق حوكمة الشركات، مث إىل   اإلشارةجتدر       
 دور كل منهما يف احلد أو التقليل من إدارة األرباح.إضافة إىل  ،مبادئ احلوكمةو نظام احلوكمة،  عليهايستند 

 المطلب األول: أساسيات تطبيق حوكمة الشركات
ال حلوكمة الشركات من أجل التمكن احلوكمة، املستلزمات اليت تساعد على التطبيق الفع   نعين بأساسيات       

، ولإلملام هباته األساسيات ينبغي أوال حتديد أهم األطراف املشاركة يف تطبيق من تطبيق مبادئها وحتقيق أهدافها
لبلوغ ألهدافها، باإلضافة إىل  -آليات حوكمة الشركات-احلوكمة، مث أهم اآلليات اليت تستخدمها هذه األطراف 

 اليت يتوجب توفرها عند تطبيق حوكمة الشركات. احملدداتأهم 

  حوكمة الالمعنية بتطبيق  األطرافأوال: 
 كبرية درجة إىل وحتدد ،الشركات حوكمة لقواعد السليم التطبيق يف وتؤثر تتأثر رئيسية أطراف أربعة هناك     
 :1هي األطراف وهذه القواعد، هذه تطبيق يف الفشل أو النجاح مدى

 المساهمون .0
 قيمة م ثروهتم عن طريق تعظيمتعظيإىل  البعيد املدى على يسعونو  ،شركةل الاملا رأس يقدمون الذين همو     

 اختيار يفب، وهو ما يعطيهم احلق أيضا مناس عائد على احلصول مقابل ،استمراريتها مدى حيدد مما الشركة
تنويع  يف املسامهني رغبةمن  لليق كافية أرباح حتقيق عدم إال أن حقوقهم، حلماية املناسبني اإلدارة جملس أعضاء

 ا.همستقبل على يؤثرقد  مما الشركة وتوسيع نشاط
 املفعولالسارية  القوانني يف اطار اإلدارةجملس  أعضاء اختيار حسن خالل من املسامهني أهداف حتقيق وميكن 

 .املنتهجة والسياسات

 اإلدارة مجلس .2
 ومن بني مهام هذا اجمللس، املصاحل أصحاب من األخرى األطراف وأيضا املسامهني ميثلونويتكون من أعضاء     

 العامة السياساتو  وضع االسرتاتيجياتو  الشركة، ألعمال اليومي التسيري هلم يوكل الذين التنفيذيني املديرينتعيني  
 .أدائهم على الرقابة إىل باإلضافة املسامهني، حقوق على احملافظةو 
 الواجبات من بنوعني يضطلعون اإلدارة جملس أعضاء بأن OECD حسب للحوكمة العاملية املبادئ بينت وقد 

 :ومها بعملهم قيامهم عند

                                                           
 واقع للمؤسسة، احملاسبية احلوكمة مللتقى الدويل الثامن حول:ا للشركات، المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح على الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر العياشي، زرزار - 1

 .00-02 .ص ،5000ديسمرب 8-0البواقي، اجلزائر،  أم ورهانات وآفاق، جامعة
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 :أن يتطلبحيث  (Duty of Care): الازمة العناية واجب -
 ؛اتالقرار  اختاذ يفني الالزم واحلرص اجلهد يبذل وأن وحذرا يقظا اإلدارة جملس يكون 
 ؛وسليمة كافية وأنظمة إجراءات الشركة يف يتوفر  
 السارية املفعول والتعليمات واألنظمة بالقوانني ملتزمة الشركة تكون. 

 :ذلك ويشمل (Duty of Loyalty): في العمل اإلخاص واجب -
 ؛املصاحل ذات األطراف مع واملعامالت للمسامهني املتساوية املعاملة 
 ذلك وغري تآواملكاف للرواتب مالئمة سياسات وضع. 
 سامهنيامل من قبل إلدارةل ومساءلة الةفع   ورقابة ،للشركة اسرتاتيجياً  توجهاً  يضمن الشركات حوكمة إطار إن     

 ولصاحل شاملة معلومات أساس على يعمل أن جيب اإلدارة جملس أنا ما يعين وهذ واألطراف ذات املصلحة،
املعلومات  إىل الوصولمن خالل  ،متساو أساس على املسامهني معاملة االعتبار بعني األخذ مع الشركة ومسامهيها

 .املناسب الوقت يف واهلامة الدقيقة

 التنفيذية اإلدارة. 2
 ولةؤ مس تكون اأهن كما اإلدارة، جملس إىل األداء عن التقارير وتقدمي للشركة الفعلي التسيري عن املسؤولة وهي     

 يف والشفافية اإلفصاح توفري عنصري عن وليتهاؤ مس إىل باإلضافة، قيمتها وزيادة الشركة أرباح تعظيم عن
 املتعاملة األطراف وبقية اإلدارة جملس بني وصل حلقة تعترب التنفيذية اإلدارةإذ أن  تنشرها الشركة؛ اليت املعلومات

ة اإلدار  جملس قرارات بتنفيذ يقوم من ألهنم بعناية التنفيذية اإلدارة أفراد اختيار على احلرص جيب لذا الشركة، مع
 وأصحاب املصلحة. املسامهنيحتقيق مصاحل و 

 خالهلا من اليت اآللية يوجد أن اإلدارة جملس على يتحتمفإنه  ،ابواجباهت التنفيذية اإلدارةمن قيام  التأكد يتم وحىت
 .وتصحيح ما جيب املوضوعة األهدافمع  احملقق األداء ةمقارن يتم

 المصالح أطصحاب. 4
 اليت قد تتوافقو  واملوظفني، واملوردين الدائنني مثل الشركة داخل مصاحل هلم األطراف من جمموعة وهم     

 اليت املهامب تقوم ي اليتفه لشركة،ل جدا مهمة األطراف هذهتعترب و ؛ أخرى اأحيان وقد تتعارض أحيانا، هممصاحل
 .القيام بنشاطها على الشركة تساعد
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حيث  ،بتطبيقها املعنية األطراف بني فيما بالعالقات تتأثر الشركات حوكمةمن خالل ما سبق، نستنتج أن      
 يف التأثري إضافة إىل ،أن تكامل اجلهود اليت يبذلوهنا يساعد الشركة على البقاء واالستمرارية وحتقيق القيمة املضافة

  .الشركةومسعة  سلوك

 الشركات حوكمة آلياتثانيا: 
 اختاذعند  اإلدارة سلوك ورقابة توجيه هتدف إىل اليت الوسائل جمموعة الشركات حوكمة بآليات يقصد     

 ملسامهني ومجيع أصحاب املصلحة.ا مصاحل حتقيق ، لضمانالقرارات
إىل نفس اآلليات تقريبا مع بعض االختالف يف  تطرقوا مإال أهنوكمة، احلاختلف الباحثون يف تصنيف آليات قد و 

 إدارية ،ةورقابي قانونية) حماسبية غري وآليات حماسبية آليات فهناك من صنفها إىل؛ التسميات وجمموعات التقسيم
أشهر  ، ويعترب التصنيف األخري منإىل آليات داخلية وأخرى خارجيةيف حني صنفها آخرون  (وتنظيمية

 وأكثرها استخدما.التصنيفات 
يف الفصل فيها ليتم التفصيل  بشكل خمتصر اآلليات بعض عرضب سنكتفي موضوع الدراسة طبيعة مع ومتاشيا

 1: كالتايل  هيو  -الدراسة الثالث هلذه
 والمراجعة المحاسبة معايير. 1
 ىحدإ متثل إذ أهنا الشركات، حوكمة تفعيلاليت تساعد على  اآللياتمن أهم  واملراجعة احملاسبة معايري تعد     

 حيقق مبا، املستقلة الدورية املراجعة وإجراء للمحاسبة السليمة القواعد إتباع على الشركات حتث اليت اآلليات
اليت تعترب األساس السليم الختاذ  املالية التقارير جودة وبالتايل حتقيق املهتمة هبا،واألطراف  مصاحل الشركة

 القرارات.
 التدقيق لجان. 2

 تسعى اليتالشركات  يف للتدقيق جلانوجود  ضرورة على وكمةاحلب اخلاصة والتقارير الدراسات معظم أكدت    
 : يف اهلام لدورها وذلك حوكمة،الفعال لل تطبيقال إىل

 ؛نشرها الشركةت اليت املالية القوائم موثوقية زيادة -
  ؛وفعالية بكفاءة اهب ةاملنوط هاماملب للقيام العليا اإلدارة مساندة -
 ؛ياخلارج املدققو  الداخلي املدقق استقاللية تدعيم -
 التدقيق. عملية أداء كفاءة رفع منيتبعه  وما الداخلية، الرقابة نظام أداء جودة حتسني -

                                                           
 :حول الوطين مللتقىا، المالي المحاسبي النظام ظل في المالية القوائم وجودة واإلفصاح الشفافية على الشركات حوكمة أثر دراسة :حممد حسني، بوطالعة الطاهر بن - 1

 .08 .، ص5005ماي  0-0حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
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 الداخلي تدقيقال. 2
 جملس مع والعمل ،ةالداخلي الرقابة نظام فعالية وتأكيد أهدافها، حتقيق على الشركة الداخلي تدقيقال ساعدي    

 تأكيد مث ومن ،نشاط الشركة وحتسني تقييم خالل من عليها، والرقابة املخاطر إدارة أجل من تدقيقال وجلنة اإلدارة
 .عنها تفصح اليت واملالية احملاسبية املعلومات صحة

 اإلدارة جلسمباحلاقه من خالل لتدقيق الداخلي اية قسم استقالل نتيجة وجتدر اإلشارة إىل أن كل ذلك يتحقق 
 مباشرة. التدقيق جلنةمع  وعمله

 الخارجي تدقيقال. 4
 الثقة إضفاء من اخلارجياملدقق  اهب يقوم ملا نتيجة ،احلوكمة جمال يف جوهريا ادور  اخلارجي تدقيقاليلعب     

 املالية القوائم صدق مدى عن احملايد الفين رأيه إبداء خالل من وذلك ،واملالية احملاسبية املعلومات على واملصداقية
 .إدارة الشركة تعدها اليت

 ثالثا: محددات حوكمة الشركات
 احملددات من جمموعة تتوافر أن جيب الشركات، حوكمة تطبيق مزايا من االستفادة من الشركات تتمكن لكي     

 1:جمموعتني إىل احملددات هذه وتصنف ،هاملبادئ السليم التطبيق تضمن اليت األساسية
 ةالخارجي المحددات. 1

 :وتشمل أخرى، إىل دولة من ختتلف قد واليتة الشرك فيها تعمل اليت اخلارجية )احمليط( البيئةب وترتبط    
 ؛االحتكار منعو  املنافسة ،اإلفالس املال، سوق الشركات، :قوانني مثل واللوائح القوانني -
 على الشركات يشجع الذي املناسب بالشكل الالزم التمويل توفري يضمن حبيث جيد مايل نظام جودو  -

 ؛ةالدولي واملنافسة التوسع
 على الرقابة إحكام طريق عن وذلك ،والبورصات املال سوق هيئات مثل الرقابية واألجهزة اهليئات كفاءة -

 الفعلي والتطبيق الالزمة العقوبات وضع وأيضا ،تنشرها اليت املعلومات وسالمة دقة من والتحقق الشركات
 ؛تالشركا التزام عدم حالة يف هلا

 تضمن واليت واألخالقية واملهنية السلوكية بالنواحي أعضائها التزام ضمان يف احلكومية غري املؤسسات دور -
 احملاسبني مجعيات يفاملثال  سبيل على احلكومية غري املؤسسات وتتمثل بكفاءة، األسواق عمل

 .     احملامني ونقابات واملراجعني
                                                           

 .50-02 .صمرجع سابق،  ،واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة سليمان، مصطفى حممد - 1
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 الداخلية المحددات .2
 كيفية توضح سليمة إدارية هياكل وضع تتضمن واليت الشركات داخل تطبق اليت واألساليب القواعد تشمل    

 وكمة،احل مفهوم بتطبيق املعنية األطراف بني والواجبات للسلطات مناسب وتوزيع الشركات، داخل القرارات اختاذ
 مصاحل حتقيق إىل إضافة األطراف، هؤالء بني املصاحل يف تعارض وجود إىل يؤدي ال الذي بالشكل وذلك

      .الطويل املدى على املستثمرين

 حوكمة الشركات ودورها في الحد من إدارة األرباح ركائزالمطلب الثاني: 
 ،األخالقي السلوك :( على ثالث ركائز أساسية تتمثل يف4112 محاد،) تطرق إليهاكما   وكمةاحل ترتكز      
فيض وخت حلوكمةا تدعيم دور يف من هلا ملا بالغة أمهية ذات الركائزهذه  وتعترب ؛املخاطر إدارة واملساءلة، الرقابة

 ممارسات إدارة األرباح.

 االلتزام بالسلوك األخاقيأوال: 
 ،راتالقر عند اختاذ خمتلف ا مرجعيا ادور  لعب، حيث أنه يسياسة الشركةل مهمابعدا  األخالقي يعترب السلوك     

 .أثناء أداء األعمال مستمر توجيهتوفري  إىل هتدف ةخالقياأل عايرياملو  بادئاملذلك أن 

  الشركات حوكمة من كجزء األعمال اتيأخاق. 1
 اعرتافأصبح هناك اهنيار أكرب الشركات العاملية، و  ،ستمرشكل ماملالية اليت شهدها العامل ب األزمات يف ظل      

 لشركات،اخنفضت الثقة وانعدمت أحيانا بالنسبة للعديد من احيث  أخالق،ة أزم أن هناكب -يحأو صر  ضمين-
من جهة أخرى، وهو ما أثر وسائل اإلعالم  اليت تتداوهلاشائعات تزايد التبني احلقائق من جهة، و خاصة بعد 

 .شركاتلبدوره على صورة ا
الشركات واملديرين يقومون بإظهار  جعلت اليت املنافسة تزايد حدة إىل وقد أرجع البعض حدوث هذه االهنيارات

أن األمر  أما البعض اآلخر فريى ؛التكاليف مهما كانت -حىت وإن كانت عكس ذلك-بصورة جيدة ء دااأل
أبسط من ذلك، وأنه يرجع لطبيعة سلوك األفراد أنفسهم وزيادة تدهور القيم األخالقية يف جمال األعمال، حيث 

حتقيق أهداف شخصية للقائمني على الشركات مثل الرغبة يف تعظيم األجور  زاد مستوى االنتهازية من أجل
 .1 واحلوافز

                                                           
1
- Campbell Jones & Al, Business ethics: Acritical approach, Routledge Edition, New York, 2005, P. 17. 
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على أهنا ان تصنف اللتني ،إدارة األرباحو نتيجة لذلك ظهرت العديد من املمارسات مثل احملاسبة اإلبداعية      
ممارسات غري قانونية وغري أخالقية، حيث تؤثر على أداء الشركات وتؤدي هبا إىل حاالت الفشل كما حدث 

 إضافة إىل تأثريها على مجيع األطراف ذات املصلحة.  ،(,Enron,... Worldcom) الشركاتمؤخرا لعدد كبري من 
 العملي حيز االستخدام بشكل رمسي األخالقيةاالعتبارات  وضعيف عدم  أخالقيات العمل مشكلةتكمن و      

 انعكاس األخالقيات جمردتبقى هذه  ، إذ بدل أنخمتلف املواقف اليت يواجهها األفراد أثناء تأدية واجباهتم يف
 ثالثة شروط تلبية األخالقي النظامجيب على بأمهية أكرب يف جمال األعمال؛ و  حتظ أن ينبغي فلسفية ملبادئ

 1أساسية: 
؛ ذلك أن هبا االلتزامجمرد قواعد مكتوبة وإمنا ينبغي العمل هبا وتشجيع  خالقاألأال تبقى معايري جيب  -

 إطار أخالقي. ضمن تتكامل ( ينبغي أنالظرفيةاقف )املو و ( الرمسية)بادئ امل
 نظامأن  وهذا يعين ،عن اختالفهاتجنب املشاكل الناجتة لالتوفيق بينها  يتطلبواملبادئ  القيم تعدد إن -

 .تلك االختالفات مع للتعامل مناذجيتوفر على األخالقيات جيب أن 
الذي ميكن أن يسبب أضرارا ألطراف خارجية مثل اجملتمع  نشاط الشركة عواقباالهتمام ب التوجه حنو -

 .املسؤوليةالتشجيع على حتمل  بعبارة أخرى وأوالبيئة، 
  الحوكمة في تدعيم السلوك األخاقيدور . 1.1
 غياب شركاتأكرب ال اهنياركذلك و  العامل دول العديد من مست اليت األزمات أسباب أهم منلقد كان      

 الفساد، انتشار املالية والقوائم احلسابات يف وتالعب واختالس تزوير من ذلك على ترتب وما يألخالقا الضمري
 بسلوكيات االهتمام وعدم للرقابة السليمة املمارسة افتقاد ،الشركات هذه دارةعلى إ لقائمنياملايل واإلداري بني ا

  .املهنة وآداب األعمال وأخالقيات
 واإلداري، املايل الفساد أشكال مقاومة إىل هتدف اليت والنظم القوانني جمموعة عبارة عن هي احلوكمة كانت فإذا

بشكل  الشركات أهداف لتحقيق الةوالفع   املناسبة األساليب اختيار طريق عن األداء يف والتميز اجلودة حتقيقو 
 األساسية اليت تؤثر على أداء الشركات؛ األطراف بني العالقات حتكم نظم وجود يتطلب الذي األمر وهو ،عام
 مبعزل أن توجد ميكن ال وكمةاحل أن كما ،ه األهدافهذ لتدعيم مناسبة األكثر اإلطار هي احلميدة خالقاأل فإن
 .2القائمني على تطبيقها أنفسهم األخالقي لألشخاص اجلانب عن

                                                           
1
- Walther Ch. Zimmerli & Al, Corporate ethics and corporate governance, Springer Edition, New York, 

2007, P.  39 – 41. 
 املالية األزمة حول العلمي الدويل امللتقى العالمية، المالية األزمة آثار من التقليل في ودورها الشركات لحوكمة واألخاقي السلوكي البعد حممد، ومحو القادر عبد بريش -2

 .0-2 .ص ،2001أكتوبر 50-50 سطيف،، عباس فرحات جامعة العاملية، واحلوكمة الدولية واالقتصادية



 احلوكمة ودورها يف ختفيض ممارسات إدارة األرباح  ........................................................................الفصل الثاني

75 
 

 1 ومها: أساسيني ركنيني من رهامصاد األعمال أخالقيات تستمدو 
 اجملتمع؛ يف السائدة والتقاليد واألعراف االجتماعية القيم نظام -
 .السابقة اتهخرب  وكذلك هبا ؤمني اليت واملعتقداتالفرد  شخصيةب املرتبط الذاتية القيم نظام -

 ةخاقياأل غير أو ةقانونيال غير ياتسلوكال عن اإلباغ تشجيع. 2.1
  املقيدةات الشرك على ينبغي" :ما يلي األخالق مبواثيق اخلاصة نيويورك بورصة الصادرة عن التعليماتمن بني     

 مديريهم أو مشرفيهم مع التحدث على املوظفني تشجيع من خالل ونشره األخالقي لسلوكباااللتزام يف البورصة 
 عما اإلبالغوكذلك  ،معني موقف يف عمله جيب ما بشأن شك عندما يكون لديهم املسؤولني من غريهم أو

 على جيبيف املقابل و ؛ العمل سلوكيات مليثاق أو القانونية واللوائح عدللقوا وخمالفات انتهاكات منحيدث 
 ةيأل نية حبسن تعرض املبلغنيعدم  تضمن أن االنتهاكات تلك عن اإلبالغ على موظفيها تشجع كيات ولالشرك

 .2" انتقامية اجراءات

 التوازن في مصالح كافة األطراف ذات المصلحةتحقيق . 2.1
 حول تدور اإلشكالية كانت  ،ة حوكمة الشركاتأعند ظهور نظرية الوكالة واليت تعترب من أهم أسباب نش     

 يف يههاإليهم وتوج ةاملنوط ملهامبا بالقيام هلم يسمح الذي بالشكل املديرين سلوك ضبط هبايتم  اليت الكيفية
نتج  واليت العاملية واالقتصادية املالية ألزماتونتيجة ل ولكن مع مرور الوقت امهني،املس مصلحة دمخي الذي االجتاه

 .الشركات من العديد إفالس عنها
 إىل نيواملسري  امهنياملس بني القائمة العالقة إشكاليةمت االنتقال من  ،الدراسات حول عالقة الوكالة إضافة إىل تطور

؛ حيث أصبح حتقيق التوازن يف حقوق مجيع األطراف ذات املصلحة ذات األطراف وكل الشركة بني العالقة
 املصلحة من أهم األهداف اليت تسعى هلا حوكمة الشركات وأخالقيات العمل.

 سواء األطراف كل اجتاه املعاملة يف الشركة اتهجهتن ينبغي أن اليت األعمال أخالقيات االتجم حصر ميكنو      
  3يما يلي:ف الشركة من خارج أو داخل من

 الشركة داخل العاملني األفراد مع املعاملةيف  األخالقية املعايريينبغي أن تتوافق مع  املديرين تصرفات -
 ؛هاوغري  والرتقية األجور واحلوافز مثل خمتلفة جماالت وتشمل

                                                           
 حول: احلوكمة الدويل ، امللتقىالراهنة االقتصادية األزمة ظل األعمال في أخاقيات احترام وإلزامية الشركات حوكمة إشكاليةتيجاين،  بالرقيعبد الرمحان العايب،  -1

 .00 .، ص5002نوفمرب  02-08خمتار، عنابة، اجلزائر،  باجي املؤسسات، جامعة يف األعمال وأخالقيات
 .00 .ص ،5000 اخلاصة، الدولية املشروعات مركز إىل مقدمة عمل ورقة ،الشركات لحوكمة الرئيسي المكون العمل أخاقيات شكولنيكوف، سوليفان، ألكسندر جون -2
 .00 .ص مرجع سابق، تيجاين، بالرقيعبد الرمحان العايب،  -3
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 يف ويأيت األخرى األطراف مع السلوكية واألمناط التصرفات ليشمل األخالقية املمارسات نطاق ميتد -
 واملنافسني، حيث: والعمالء واملوردين هماألس محلة هممقدمت
  مع  همعالقت يف يتهممصداقاليت تزيد من  األخالقية املعايريااللتزام ب املديرينينبغي على

 يف هماألس وأداء شركةلل املايل املوقف عن حقيقية مبعلومات همحيث تزويد من ،املسامهني
 ؛  السوق

 باألمان الشركة منتجات تتمتع أن تستلزم بالعمالء العالقات جمال يف السليمة األخالقيات 
 ؛هاختزين أو هاصيانت وأساليب هااستخدام وكيفية امكوناهت عن املعلومات الكافية توافرإضافة إىل 

 سياسات كتجنب أخالقي إطار يف يتم أن فيجب املنافسني حنو املديرين بسلوك يتعلق فيما 
 .والتحالفات اإلغراق

 داخلية كانت سواء أعاله املذكورة األطراف حتقيق مصاحل يف اهمست الو  اليت يقوم هبا املديرون التصرفات كل    
 .أخالقية غري تصرفات يف الواقع عتربت خارجية أم

 لقيام بالمسؤولية االجتماعية . ا4.1
 احملفزة العناصر من االستمرارية، على الشركات حرص الشركات، مواطنة للشركات، االجتماعية وليةؤ املس تعد      

 ال القرارات الختاذ نظام وضع تقتضي فاالستمرارية األعمال، ومبادئ قيمل ومدونة وكمةاحل قواعد وتبىن وضع على
 رؤوس أصحاب على الشركة سلوك أثر يف التفكري إىل ذلك يتجاوز بل الداخلية، العمل إجراءات على يقتصر
 1.ككل جملتمع، البيئة، وااملستثمرين، املوظفني ،األموال

 السلوك األخاقي وعاقته بإدارة األرباح. 2
من خالل ما سبق التطرق إليه يف الفصل األول حول إدارة األرباح، ميكن القول أن إدارة األرباح تعترب من       

املمارسات اليت يصعب اكتشافها ذلك أهنا تعتمد على أساليب معقدة يصعب فهمها، إضافة إىل أن الكثري من 
شخصية )قد تتأثر بأخالقيات الفرد( فيما خيص العديد التالعبات احملاسبية تتم نتيجة اعتماد املديرين على أحكام 

 يري فيها تأثريا على رقم األرباح.من البنود اليت حُيدث التغ
فإن احلكم على أن إدارة األرباح هي ممارسات غري أخالقية يتطلب توفري دليل على أهنا منافية  ولذلك 

 ألخالقيات العمل وتلحق الضرر ببعض أو كل األطراف ذات املصلحة.  

                                                           
 املشروعات مركز إىل مقدمة عمل ورقة ،الشركات حوكمة المهنة، آداب األعمال، ومبادئ قيم :الفساد مكافحة أدوات، للشركات األخاقية البوطصلة ،سوليفان جون -1

 .50 .، ص5008اخلاصة،  الدولية
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من خالل استبيان  (kaplan, 2011)الوضع األخالقي إلدارة األرباح دراسة  اليت تناولتالدراسات  بنيمن       
 1تقنيات إدارة األرباح هي:جوانب ل ةثالثأسئلته  تضمنت

 ؛التالية لفرتة احملاسبيةل التقديرية النفقات تأجيلب قيام املديرين -
 ة؛املقبل السنة اجلارية للسنةعمليات متت يف  واتريف تأجيل املديرينطلب  -
 ضرورية(. ات )زيادة غرياالحتياط من خالل زيادة العام احلايل أرباح يضخفتب قيام املديرين -
أن املسامهني صنفوا احلاالت الثالثة لألساليب السابقة الذكر على أهنا  وتوصل الباحث يف هناية دراسته إىل      

يكون  أيناحلالة الثانية والثالثة ) اعتربواحيث أهنم  ،ممارسات غري أخالقية، يف حني اختلف رأي املديرين قليال
 .ا أساليب غري أخالقية أكثر منها يف احلالة األوىل )التالعب باجلانب التشغيلي( هنالتالعب حماسبيا( على أ

 األحكام اليت يعتمدها املديرين هبدف إدارة األرباح من خالل التالعبات احملاسبية وعليه ميكن االستنتاج أن     
  . على إعداد التقارير املاليةستؤثر أيضا على اجلانب األخالقي للقائمني إضافة إىل أهنا تعترب غري أخالقية،

 الدخل، متهيد مثل املمارسات من غريها عن األرباح إدارة مييز ما أن (4154) أبو عجيلة ومحدان،  ويرى      
 عن إفصاح هناك ليس وكذلك ،متت إدارهتا اليت األرباح عن إعالن هناك ليس أنه أي السر، عادة يف تتم كوهنا

 .تعديلها مت اليت القيمة عن وال استخدمت، اليت األساليب
 من شكل بأي عنها اإلفصاح يتم وال وإال ما كانت تتم يف السر أخالقيا، مربرة ليست األرباح دارةإ نلذلك فإو 

 األطراف خمتلف مبصاحلإضافة إىل اإلضرار ، مستخدمي القوائم املالية تضليل إىل يؤدى الذي األمر األشكال،
 العالقة ذات يبلاألسا عن خترج فهي اخلداع، أو التضليلب تقرتن ال اليت املمارسات خبصوص أما ؛ذات املصلحة

 .2الضرر إلحلاق وليس التحسني فقط أجل من شخصية اجتهادات وإمنا تعترب األرباح بإدارة

 ميكننا القول:من خالل ما سبق     
عدم حصول  جلميع املتعاملني يف السوق املايل، فإنتعترب غاية بالغة األمهية املعلومات مبا أن الدقة واملوثوقية يف 
يعود إىل إخفاق القائمني على التقرير  ،السليمة قراراتالاختاذ  ضمان أجلعليها من  مستخدمي التقارير املالية

إما يف جانب الكفاءة حبيث أن إمكانياهتم وخرباهتم ال تكفي الكتشاف األساليب املعقدة اليت تستعمل املايل، 
دون استخدام التحايل احملاسيب من أجل حتقيق من أج ل التالعبات احملاسبية، أو يف اجلانب األخالقي حيث يتعم 

                                                           
1
- Mohammad Hossein, Saleh Anbarani, Survey some of the factors influencing ethical judgments of the 

earnings management, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol.2, N.1, 2012, P. 206. 
الدولية وحوكمة  ، املؤمتر الدويل حول: األزمة املالية واالقتصاديةدليل من األردن :أثر الحوكمة المؤسسية على إدارة األرباحمحدان،  أبوعجيلة، عالم على حممد عماد - 2

 .00 .، ص5002أكتوبر  50-50فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،  الشركات، جامعة
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أهم األطراف اليت تؤثر أخالقياهتا أثناء تأدية مهامها على زيادة التالعب احملاسيب  ومنأهدف شخصية وانتهازية، 
 : ما يلي

أثري على األطراف اليت يفرتض أن تقوم بالتحقق : وحيدث ذلك عندما يكون للمديرين تمديري الشركات -
الداخليني الذين ينبغي أن يتمتعوا  واملدققنيمن جودة املعلومات الواردة يف التقارير املالية، مثل احملاسبني 

 بقدر من االستقاللية يف تأدية أعماهلم؛ 
يعترب من  الذيللمدقق و احلقيقي أو الظاهري  االستقالل وحيدث ذلك نتيجة غياب :مدققي احلسابات -

تقدمي خدمات  واملديرين،املراجعني وجود عالقات بني بسبب ، املراجعةجودة معايري  أهم متطلبات
 من قبل اإلدارة أثناء تأدية مهام التدقيق.  مدقق احلسابات وجود ضغوطات على أو استشارية غري التدقيق

ة األرباح غري قانونية إذ يقع أغلبها ضمن صالحيات ليست كل إجراءات إدار  إضافة إىل ذلك نستنتج أنه     
، للتأثري على األرباح اليت يتم اإلعالن عنهاقد يستغل املديرون املرونة املتاحة يف املبادئ املتعارف عليها ف، املديرين

به املديرون  ، إال أن ذلك ال يعد بالضرورة عمال أخالقيا؛ حيث أن أي تصرف يقومغري قانوين عملدون القيام ب
يلحق أضرارا مبصاحل الشركة أو أحد األطراف املهتمة بنشاطها، يعترب منافيا لألخالقيات وقواعد السلوك املهين، 

  حىت وإن مل يتم إثباته على أنه تصرف غري قانوين.
وجعله ذو أمهية  لن زيادة الوعي بضرورة تبين السلوك األخالقي أثناء تأدية األعماوأخريا جتدر اإلشارة إىل أ      

 سيساعد بشكل أفضل يف كشف ومنع ة،واملهار  اكتساب املعرفةن أمهية أشواملسؤولني شأنه  لدى مجيع املوظفني
 .التقارير املاليةيف  التالعب واالحتيال

 الرقابة والمساءلة ثانيا: 
ملساءلة تعترب آليات الرقابة من أهم الركائز أو األسس يف نظام حوكمة الشركات ألهنا أحسن وسيلة لتفعيل ا     

لحة يف الشركات، إضافة إىل أن تفعيل الرقابة يزيد من حتقيق الشفافية والنزاهة اليت ومحاية األطراف ذات املص
 تعمل مجيع اهليآت واملنظمات الدولية على تشجيعها.

 هذه وتتمثل ومساءلتها، املؤسسة على الرقابة يف املصلحة ذات فرااألط دور تفعيل إىل الشركات حوكمة تسعىو 
 1:يف فرااألط

  

                                                           
-

1
 .40-40ص.  سابق، مرجع ، -المصارف في الحوكمة تطبيقات- التجارب المبادئ، الشركات المفاهيم، حوكمةمحاد،  العال عبد طارق  
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 عامة رقابية أطراف. 1
 حال يف تتدخل أن ميكنها ولكن الدقيقة تسيريها وتفاصيل الشركة عمل طريقة يف تتدخل ال فرااألط هذه    

 حتقيق يف تساعد معينة ومبادئ قواعد بتطبيق لزامهاإل أو، الشركة طرف من معينة بشروط إخاللوجود  مالحظتها
 والبورصة املال سوق هيئة فرااألط هذه بني ومن معينة، فئات مصاحل محاية يف تساعد أو والشفافية اإلفصاح

 .املركزي والبنك

 مباشرة رقابية أطراف. 2
 عن الشركة مساءلة هلا جيوز واليت أدائها، ونتائج الشركة بأعمال مباشرة بصفة معنية تكون اليت فرااألط هي     

 على ودورية مباشرة بصفة االطالع فرااألط هذه لبعض وميكن فشلها، أو رجاحها وأسباب عملها تفاصيل
 اخلارجيني، املدققني ني،الداخلي املدققني املراجعة، جلنة مثلومراقبتها  سجالهتا وخمتلف الشركة عمل تفاصيل
  .اإلدارة وجملس املسامهني وكذلك

 أخرى رقابية أطراف. 2
 األعمال هبذه لتأثرهاظرا ن ونتائجها عملياهتا بعض عن الشركة ومساءلة مراقبة هلا ميكن أخرى فراأط توجد    

 .واملقرضني والعمالء املوردين رجد فرااألط هذه بني ومن والنتائج،

مل يتم التفصيل يف األطراف املسؤولة عن حتقيق الرقابة واملساءلة، ألنه سيتم يف الفصل املوايل التطرق ألهم       
للرقابة، وكذلك أمهيتها ودورها يف احلد أو التقليل على األقل من املمارسات االحتيالية  اآلليات الداخلية واخلارجية

ة املعلومات احملاسبية اليت حتتويها التقارير املالية، حبيث يتم تبني عالقة كل والتالعبات احملاسبية اليت تؤثر على جود
 آلية على حدا مع ممارسات إدارة األرباح.

 إدارة المخاطر ثالثا: 
موضوع إدارة املخاطر باهتمام كبري من قبل الشركات واملستثمرين وخمتلف اهليآت واملنظمات الدولية،  حيظى    

هتمام خصوصا بعد حاالت الفشل واإلخفاق اليت مرت هبا العديد من الشركات العاملية، وفيما وقد تزايد هذا اال
 يلي سيتم التطرق إىل تعريف إدارة املخاطر وأمهيتها، إضافة إىل عالقتها مبمارسات إدارة األرباح.

 إدارة المخاطر وحوكمة الشركات. 1
من جهة، من  شركةلمصاحل ا ايةمحل تسعىكوهنا   الشركاتيف نظام حوكمة املخاطر عملية مهمة  تعترب إدارة      

  اآلخرين. أصحاب املصلحةجهة أخرى محاية 
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  إدارة المخاطرتعريف . 1.1
حيث أهنا توفر احلماية من املخاطر اليت  شركة؛ أي إدارة اسرتاتيجية من اأساسي اجزء تعترب إدارة املخاطر       

 ميكن أن تتعرض هلا الشركة، وبالتايل حتافظ على حقوق املسامهني ومجيع األطراف ذات املصلحة.
 هبدف بشكل منهجي املصاحبة ألنشطة الشركة املخاطر تناول عملية يتم مبوجبها" :على أهنا املخاطرإدارة  تعرف
  .1"نشاط كل املزايا املستدامة من حتقيق

 2 :على أهنا عملية تشمل القيام بـما يلي أيضا إدارة املخاطر ميكن تعريفو 
تنفيذ االسرتاتيجيات املسطرة من قبل  أو اإلجراءات اليت ميكن أن تؤثر علىاستباق األحداث حتديد و  -

  ؛الشركة
 ؛األمثل احلل يتم اختيارأن ضمان و  خيارات العالجحتديد  -
 .التوقعات بالنسبة إىل احللرصد فعالية و  األمثل تنفيذ اخليار -

 إدارة المخاطرنظام . 2.1
تقييمها، ، هاحتديد فإن ،االقتصادية واملالية للشركات األنشطة موجودة تقريبا يف مجيع مبا أن املخاطر         

 أننظام إدارة املخاطر جيب  وضع وتصميم ؛ ولذلك فإنالشركات اسرتاتيجية تطويرإدارهتا يعترب جزء مهم يف و 
 .3 جملس اإلدارة، وهو مستوى يف الشركة أعلى إشرافيتم حتت 

ضافة إىل أن وجود سياسة واضحة لنظام متكامل إلدارة املخاطر حبيث يشارك فيه كل األشخاص املعنيني هبذه إ
املخاطر اليت قد تؤثر على العملية بصفة رمسية، سيساعد على تقدمي قيمة مضافة للشركة وميكنها من مواجهة 

 أدائها.
أي قرار ترتبط نتائجه  نفإ الشركات،على مستوى  نشاط ميارس بشكل يومي خاطر عبارة عنإدارة املألن و 

األنشطة إدارة املخاطر  تتضمنأن هتتم بدراسته وتقييمه، حيث  دارة املخاطرإلالبد  ،-غري املؤكد- باملستقبل
 4:األساسية التالية

   ؛بالشركة ذات املخاطراملعلومات عن األصول  يعجتم -

                                                           
1
- IRM: The Institute of Risk Management, A risk management standard, London, 2002, P. 02, Available 

from : www.theirm.org (03/51/2015). 
2
- Jérémie Lacroix, Analyse et gestion des risques dans les grandes entreprises, IERSE : Institut d’Etudes et 

de Recherche pour la Sécurité des Entreprises, 2007, P. 10. 
3
- Georges Dionne, Risk Management: History, definition and critique, Interuniversity Research Centre on 

Enterprise Networks, Logistics and transportation, 2013, p. 08. Available from : www.cirrelt.ca (03/51/2015). 
4
 القاهرة، جامعة التجارة، كلية األعمال، إدارة يف الفلسفة هادكتور  أطروحة ،القيمة لتعظيم مدخل: المصرية المساهمة الشركات في المخاطر إدارة، حممد علي حممد علي - 

 .30، ص. 5002مصر، 

http://www.theirm.org/
http://www.cirrelt.ca/
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 ؛لكل أصل  Threatsحتديد التهديدات املتوقعة   -
   ؛بالتأثري يف األصل املوجودة بالنظام واليت تسمح للتهديد  Vulnerabilitiesحتديد مواطن اخللل -
 ؛إذا حدث التهديد املتوقع الشركةحتديد اخلسائر اليت ميكن أن تتعرض هلا  -
 ؛أو جتنب اخلسائر احملتملة خفيضاليب واألدوات البديلة اليت ميكن االعتماد عليها لتحتديد األس -
 .االعتماد عليها يف إدارة املخاطر احملتملة الشركةحتديد األساليب واألدوات اليت قررت  -

ثالث  تتضمنفإن إدارة املخاطر ، طرمن وقوع املخا اخلسائر احملتملة ختفيضتستهدف اليت األنشطة  وللقيام هبذه
 ، هي:مراحل رئيسية

   الشركة؛حتديد وتعريف املخاطر اليت تواجه  -
   ؛قياس التأثري احملتمل لكل خطر -
 .  تعامل مع اخلطر موضوع االهتمامحتديد كيفية ال -

 أهمية إدارة المخاطر. 2.1
عملية تقوم بدراسة ومعاجلة املخاطر احمليطة بأنشطة الشركة يف السابق  يف كوهنا أمهية إدارة املخاطرتكمن        

 1:واحلاضر وبشكل خاص املخاطر املتوقع حدوثها مستقبال، إذ تعترب
قبل  فيها املرغوب غري النتائج من للوقاية اإلجراءاتوفقها السياسات و  وتنفذ تصممحيث  عملية وقائية: -

 ؛حدوثها
، عندما حتدث فيهـا املرغوب غري النتـائج على اإلجراءات وفقهـا للتعرفالسيـاسـات و  تصمم :اكتشافيةعملية  -
 ؛حدوثها بعد األخطاء على التعرف يتم عن طريقهاو 

غري املرغوب  النتائج لرصد اإلجراءات التصحيحيةالسيـاسات و  اختاذ وفقها من التأكد يتم عملية تصحيحية: -
 .اتكراره عدم من للتأكدو فيها، 
 هدافاألدعم  من خاللتساعد الشركة يف التعامل مع املخاطر  دارة املخاطرإإضافة إىل ذلك، فإن      

 2:للشركة كما يلي  األساسية
 ؛متسقة بطريقة نشاطات املرتبطة نتائجها باملستقبلهلا بالتحكم يف ال سمحي شركة،توفري إطار منهجي لل -

                                                           
،  -التحدياتاآلفاق و - إدارة املخاطر يف املؤسسات اسرتاتيجيةامللتقى الدويل الثالث حول: ، مدخل استراتيجي إلدارة المخاطرعبد الرشيد بن ديب، عبد القـادر شاللـي،  -1

 .05 .، ص5008نوفمرب  50-52الشلف، اجلزائر،  ،جامعة حسيبة بن بوعلي
 توفرهـا، وتكون مرجعـا يف حـال وجود  الواجب املواصفاتو  الشروط حول إرشادات اليت تشمل توجيه العمليات، و  إدارة إىل تشري اليت املكتوبة املقصود بالسيـاسـات: اإلرشادات

 . السياسات وإتباع تنفيذ كيفية توضح اليت املكتوبة التعليمات خطر ما؛ أما اإلجراءات: فهي
2
- IRM : The Institute of Risk Management, Op.Cit, P. 04. 
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 ،نشاط الشركةل منظمشامل و  من خالل فهم ،األولوياتحتديد التخطيط،  حتسني عملية صنع القرار، -
 ؛املشاريعالفرص والتهديدات اليت تتعرض هلا  وتقييم

 الشركة؛ ختصيص مواردو  رأس املال زيادة كفاءة استخدام املسامهة يف -
 صورة الشركة؛ محاية األصول وتعزيز -
 .الكفاءة التشغيلية للشركة حتسني -

 ظل املنافسة، الشركة يف ية منوضروريًا الستمرار  يعترب أمرادارة املخاطر املالية وبصفة خاصة فإن وجود نظام إل     
 1 :تسعى إىل ثالثة أهداف رئيسية هي لشركةأن إدارة املخاطر املالية باحيث 

              Prevent Negative Earnings            الوقاية من اخلسائر -

    Maximize Earnings stability      تعظيم درجة االستقرار يف األرباح -

  Minimize the Cost of Managing Financial Exposures  تدنية تكلفة إدارة اخلسائر املالية احملتملة -

 اإلفصاح عن المخاطر وتوطصيلها لألطراف ذات المصلحة . 4.1
االعرتاف جبميع وفقا لنموذج األطراف ذات املصلحة الذي سبق التطرق إليه يف املبحث السابق، فإنه ينبغي      

؛ ولذلك فإنه يعترب من بني أهم األهداف اليت تسعى إليها حوكمة األطراف ذات املصلحة وعالقاهتم بالشركة
 اخلاصة املعلومات وتوصيل إلفصاحمن خالل االشركات هو محاية مصاحل مجيع األطراف املهتمة بنشاط الشركة 

 . املناسب الوقت يفبشكل كاف و  املصلحة ذات فرالألط حدوثها احملتمل باملخاطر

 المخاطر وعاقتها بإدارة األرباحإدارة . 2
 امن خالل ما مت التطرق إليه يف الفصل األول، حول ممارسات وأساليب التالعب الذي تنطوي عليه     

ممارسات إدارة األرباح، ميكن القول أن املعلومات املالية واحملاسبية الواردة يف التقارير املالية معرضة بشكل مستمر 
قبل القائمني على إدارة  للتالعب احملاسيب، لذلك فهي تعترب بنودا ذات خماطر ينبغي أخذها بعني االعتبار من

 املخاطر.
البنود اليت حتتويها القوائم املالية فإنه ينبغي حتديد وتقييم املخاطر اليت ميكن أن ومبا أن رقم األرباح يعترب من أهم  

ممارسات تقوم هبا اإلدارة هبدف التأثري على رقم األرباح، حيث أن القرارات اليت يتخذها املديرون  ةتنتج عن أي
اليت تعتمد على احلكم الشخصي، والتقديرات احملاسبية  ،بشأن بعض البنود احملاسبية مثل رمسلة بعض املصاريف

                                                           
  .30 .ص مرجع سابق،حممد علي حممد علي،  - 1
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إن مل تؤثر على الشركة يف املدى القصري، فإنه قد ينتج عنها خماطر على املدى الطويل تؤثر على قرارات 
 . من جهة أخرى على أداء وقيمة الشركةو املستثمرين من جهة 

حيث ينبع هذا اهلدف ، ألرباحاستقرار ا احملافظة علىهي من بني األهداف اليت تسعى إليها إدارة املخاطر       
األرباح املستقرة  املستثمرين غالبا ما يفضلونوألن ، رقم األرباحيف  الكبريةمن التأثري الذي ميكن أن حتدثه التغريات 

رقم يف  ن الكبرين تسهم خبفض التباي، فإن إدارة املخاطر ميكن أكبري ومستمراليت تتقلب بشكل  تلك عن 
 تكون عندما اقل يكون سوف للشركة املدى الطويل الضرييب العبء كما أناخلسائر،   الذي ينتج عن، األرباح
  .1الوقت مبرور مستقرة األرباح
 إدارةب القيام عندقد تلجأ إدارة الشركة إىل العمل على احلد من تقلبات األرباح لضمان استقرارها، إال أنه       

 ،جهة من األرباح إدارة عمليات يف اإلدارة افعو د يتوجب دراسة األرباح، إدارة ممارساتالناجتة عن  خاطرامل
 وذلكمن أجل ضمان جتنب خماطر التالعب احملاسيب،  ة،ثاني جهة من العمليات تلك يف هاإلي تلجأ اليت والوسائل

 2:يلي ما خالل من
 هناك يكون الأو  ربح،ال مؤشر يف التذبذب من التخلص على العمل إالال آخر ح الشركة لدى كوني الأ -

 ؛وقيمتها الشركة عمل سري على خماطر
 اإلضرار مبصاحل األطراف ذات املصلحة؛ دون رباحاأل رقم يف تعديال املستخدم األسلوب حيقق نأ  -
 نطباعاال ةجينت الشركة سمعةاإلضرار ب خماطر ارتفاعال يؤدي إىل  املستخدم األسلوب أن من التأكد -

 ؛املالية التقارير جودة اخنفاض الناتج عن سليبال
 اإلدارة إتباع عدم عن الناجتة القانونية املخاطر ارتفاعال يؤدي إىل  املستخدم األسلوب أن من التأكد -

 ؛الرقابية اجلهات قبل من املالية التقارير إعداديف  املعتمدة واملعايري للقوانني
 للمديرين؛ االنتهازية حلاصامل خيدم الذي بالشكل والتزوير التحريف التأكد من عدم اللجوء إىل -
 ؛أخرى خارجية أطراف مع ومهية بعمليات القيام إىل املستخدم األسلوب حيتاج أال -
 ؛عليها املتعارف احملاسبية املبادئ مع املستخدم األسلوب يتفق أن -
 ؛املتتابعة الفرتات من جمموعة خالل احملاسبية السياسات استخدام يف املنظمة تستمر أن -

                                                           
جامعة آكلي احمند إدارة املخاطر املالية وأثرها على اقتصاديات دول العامل، امللتقى الدويل حول: ، مدخل استراتيجي إلدارة المخاطر الماليةعبد القادر شاليل، عالل قاشي،  -1

 .04. ، ص5003نوفمرب  50-50البويرة، اجلزائر،  ،أوحلاج
املؤمتر الدويل حول: األزمة املالية ، إدارة األرباح في البيئة المصرفية في ظل األزمة المالية العالميةركائز الحوكمة ودورها في ضبط عبد الرزاق شحادة، مسري ابراهيم الربغوثي،  -2

 .02-04 .ص ،5002أكتوبر  50-50يف، اجلزائر، الدولية وحوكمة الشركات، جامعة فرحات عباس، سط واالقتصادية
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 من لتأكدا من أجل تغيريها وأثر املتبعة احملاسبية السياسات اختاذ أسباب عن اإلفصاح توفر من التأكد -
 .اإلفصاح عدالة

 طارق محاد عبد العال يف الشكل املوايل:  هاخلصويف األخري نقوم بعرض ركائز حوكمة الشركات كما 
 ركائز حوكمة الشركات :(12)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  -المصارف تطبيقات الحوكمة في-حوكمة الشركات المفاهيم، المبادئ، التجارب عبد العال، محاد طارق  المصدر:
 .40 .، ص5002مصر، ، اإلسكندريةالدار اجلامعية، 

 

  

لسلوكي من ضمان االلتزام ا
 خالل:

 االلتزام باألخالق احلميدة؛-
االلتزام بقواعد السلوك -

 املهين الرشيد؛
التوازن يف حتقيق مصاحل -

 األطراف املرتبطة بالشركة؛
الشفافية عند تقييم -

 املعلومات؛
القيام باملسؤولية االجتماعية -

 واحلفاظ على بيئة نظيفة.
 

تفعيل إدارة أصحاب  -
 املصلحة يف إرجاح الشركة؛

أطراف رقابية عامة مثل  -
املال، مصلحة  هيئة سوق

الشركات، البورصة، البنك 
املركزي يف حالة البنوك 

 التجارية؛
أطراف رقابية مباشرة:  -

املسامهون، جملس اإلدارة، جلنة 
التدقيق، املدققني الداخليني 

 واملدققني اخلارجيني؛
أطراف أخرى: املوردون،  -

العمالء املستهلكون، 
 املودعون، املقرضون. 

وضع نظام إدارة  -
 املخاطر؛ 

اإلفصاح وتوصيل  -
املخاطر إىل املستخدمني 

 وأصحاب املصلحة.

 إدارة المخاطر الرقابة والمساءلة السلوك األخاقي

 ركائز حوكمة الشركات 



 احلوكمة ودورها يف ختفيض ممارسات إدارة األرباح  ........................................................................الفصل الثاني

85 
 

 ودورها في الحد من ممارسات إدارة األرباح : مبادئ حوكمة الشركاتالثالثالمطلب 
جتارب من خالل ( OECD) لتنميةاأعمال قامت هبا منظمة التعاون االقتصادي و  وكمة علىاحلمبادئ  تستند     

وكمة الشركات حبمن بينها ما قامت به اجملموعة االستشارية لقطاع األعمال املعنية  ،لدول األعضاءامبادرات و 
، جلنة املالية جلنة األسواق من بينهاواليت اللجان التابعة للمنظمة إضافة إىل مشاركة بعض  ،(OECDالتابعة لـ )و 

قطاع  صندوق النقد الدويل، البنك الدويل،كل من إسهامات  من أيضا كما متت االستفادة  ،لدويلاالستثمار ا
  .(OECDإسهامات عدد من الدول غري األعضاء يف )باإلضافة إىل  ،، املستثمرين، االحتادات املهنيةاألعمال

   مبادئ حوكمة الشركات مفهوم أوال:
ميكن تعريف مبادئ احلوكمة بأهنا: "عبارة عن جمموعة قواعد ونظم وإجراءات حتقق أفضل محاية وتوازن بني       

 .1مصاحل مديري املؤسسة واملسامهني فيها، وأصحاب املصاحل األخرى املرتبطة هبا"
 :يلي ن مبادئ حوكمة الشركات اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ماأجاء بشو 

اقرتاح الوسائل و  ، تسعى لتحديد األهداف،اط مرجعيةهذه املبادئ ليست ملزمة، بل تعد مبثابة نق -
 ؛على حتقيقها املساعدة

 ؛يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف احمليطة دائمة التطور بطبيعتها، -
اليت ميكن أن يستوعبها أي  ،د للحكومة، ولكنها توصي ببعض األساليب املشرتكةحاال توصي بنموذج و  -

 ؛شركةمنوذج يف أي 
 ؛ترتك للحكومات وأطراف السوق حرية تطبيق هذه املبادئ مع األخذ يف االعتبار التكلفة والعائد -
تعترب مبادئ حوكمة الشركات نقاط مرجعية لصانعي السياسات عند إعدادهم لألطر القانونية والتنظيمية  -

 .للحوكمة

تستهدف حكومات الدول األعضاء، واليت  تسعى لتحقيقها مبادئ حوكمة الشركاتاليت هداف من بني األ      
 2:ما يليوحكومات الدول غري األعضاء، 

 التنظيمية اليت تؤثر يف تطبيق حوكمة الشركات؛تقييم وتطوير األطر القانونية و  -
 املدرجة وغري املدرجة؛  الشركات، املستثمرين، تقدمي إرشادات لبورصات األوراق املالية -

                                                           
مبادئ حوكمة الشركات متوفر على املوقع :  -1

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf   (09/10/2014)      
  .342 .مرجع سابق، ص ،الي واإلداريحوكمة الشركات ومعالجة الفساد المحممد مصطفى سليمان،  -2

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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حتسني الكفاءة االقتصادية على املستوى الكلي وبني السياسات اهليكلية، من خالل أسلوب حوكمة  -
 ؛ات بني اإلدارة التنفيذية للشركة، وجملس إدارهتا، واملسامهني فيهاالشركات الذي يتضمن العالق

داف اليت تتفق مع مصاحل الشركة للشركة ملتابعة األه اإلدارة التنفيذيةوافز املناسبة جمللس اإلدارة، و توفري احل -
 ؛واملسامهني فيها

ستخدام مواردها بصورة أكثر  اليت يتسىن عن طريقها تشجيع الشركات على اتيسري املتابعة الفعالة، و  -
 ؛كفاءة

االستثمارات اخلارجية، اليت متكن الشركات من التوسع واملنافسة العاملية ورفع درجة الثقة من  جذب -
 جانب املستثمرين احملليني.  

 (OECD)مبادئ حوكمة الشركات التي أطصدرتها  :ثانيا
دولية ، حيث حظيت باعرتاف معظم دول العامل باعتبارها معايري قياس 5111مت إصدار هذه املبادئ سنة       

جلودة حوكمة الشركات، ومت استخدامها بشكل واسع من قبل احلكومات وواضعي السياسات والشركات يف 
 الدول األعضاء والدول غري األعضاء باملنظمة على حد سواء.

، مت إعادة صياغة مبادئ حوكمة الشركات وإدخال العديد من التغريات اهلامة عليها، بعد 4112يف سنة 
مة واملكثفة اليت أخذت بعني االعتبار التطورات احلاصلة، حيث وافقت الدول األعضاء يف منظمة املشاورات العا

OECD  بادئ األساسية حلوكمة الشركات ست جمموعات رئيسية متثل املعلى الصيغة املعدلة واليت استندت على
 يل: كالتا  باختصار تم تناوهلايس ؛يندرج حتت كل منها جمموعة من املبادئ التفصيلية

 OECDحسب حلوكمة الشركات ينص املبدأ األول  توافر األسس الازمة لفعالية إطار حوكمة الشركات:. 1
 1على ما يلي:

أن يحدد و وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون  ،ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع شفافية وكفاءة األسواق"
فعال حلوكمة  لضمان وضع إطار: اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية"بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات 

، ميكن لكافة املشاركني يف السوق االعتماد عليه يف قانوين وتنظيمي جيب أن يستند إىل أساس ،الشركات
  :فيما يلي بعض اإلرشادات األساسية لضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركاتو ؛ عالقاهتم

                                                           
www.cipe-، نقال من املوقع:  21.ص ،5004مركز املشروعات الدولية اخلاصة،  ،مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنميةالتنمية، منظمة التعاون االقتصادي و  -1

arabia.org/pdfhelp.asp  (00/00/5004.) 

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
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تطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة تأثريها على األداء االقتصادي الكلي، ونزاهة السوق،  جيب أن يتم"أ. 
 "وعلى احلوافز اليت ختلقها للمشاركني بالسوق، والرتويج لشفافية وكفاءة األسواق

توافقة مع "جيب أن تكون املتطلبات القانونية والرقابية اليت تؤثر يف ممارسة حوكمة الشركات داخل التشريع مب. 
تنظيمات للتعامل هبا يف األسواق القوانني و النه عند وضع أحيث : ون وذات شفافية، وقابلة للتنفيذ"قواعد القان

 : أن جيب
 تكون بطريقة جتعل تنفيذها ممكنا؛ -
  ؛األطرافوعدم التحيز بني  تطبق بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، -
واملستمر مع اجلمهور لتشجيع املمارسات األخالقية املسؤولة تأخذ بعني االعتبار عملية التشاور الفعال  -

 والشفافة حلوكمة الشركات؛
 حيدد وضعها بشكل واضح من ناحية تغطيتها وتنفيذها وااللتزام هبا والعقوبات املرتبطة هبا.   -

مصاحل "جيب أن تنص التشريعات بوضوح على تقسيم املسؤوليات بني اهليآت املختلفة مع ضمان حتقيق ج. 
       اجلمهور"

"جيب أن يكون لدى اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية السلطة والنزاهة واملوارد الالزمة للقيام بواجباهتا  -د
 "يف الوقت املناسب و  شفافة بطريقة متخصصة وموضوعية، فضال أن أحكامها وقراراهتا ينبغي أن تكون

ينص املبدأ الثاين من مبادئ احلوكمة  :ألطصحاب حقوق الملكيةحقوق المساهمين والوظائف الرئيسية . 2
 1: الشركات على اآليت

 يكفل أن ينبغي :حقوقهم " وأن يسهل لهم ممارسة ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يوفر الحماية للمساهمين، "
 :  بالقواعد التالية من االلتزام بد ال ذلك حتقيق أجل ومن املسامهني، حقوق محاية الشركات حوكمة إطار

 : احلقوق األساسية للمسامهني واملتمثلة فيما يلي حتديدأ. 
 مني أساليب تسجيل امللكية؛أت -
 نقل أو حتويل ملكية األسهم؛  -
 احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة؛  -
 املشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني؛  -

                                                           
مبادئ حوكمة الشركات متوفر على املوقع :  - 1

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf   (11/10/2014).    

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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 انتخاب وعزل أعضاء جملس اإلدارة؛  -
 احلصول على حصص من أرباح الشركات.  -

 القرارات املتعلقة بالتغريات اجلوهرية يف الشركة:بحق املسامهني يف املشاركة، وإعالمهم ب. 
  ؛التعديالت يف النظام األساسي وبنود التأسيس وغريها من املستندات احلاكمة للشركات -
 ؛زيادة رأس املالالرتخيص بإصدار أسهم  -
 العمليات االستثنائية اليت تؤدي إىل التأثري على الشركة )بيعها مثال(.  -

حق املسامهني يف املشاركة بفعالية والتصويب يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني؛ وإعالمهم بالقواعد "ج. 
 "التصويت اليت حتكم اجتماعات اجلمعية مبا يف ذلك إجراءات

اإلفصاح عن هيكل رأس املال والرتتيبات اليت متكن بعض املسامهني من احلصول على قدر من وجوب "د. 
 التحكم الذي يؤثر على سياسة الشركة مبا ال يتناسب مع نسبة مسامهتهم"

 ""ينبغي أن يسمح ألسواق السيطرة على الشركات بالعمل على حنو يتسم بالكفاءة والشفافيةه. 
 ني مبا يف ذلك املستثمرين املؤسسني ممارسة حقوق امللكية اخلاصة هبم""جيب على مجيع املسامهو. 

 ينص املبدأ الثالث على ما يلي:  :المعاملة المتكافئة للمساهمين. 2
" ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن المعاملة العادلة لكافة المساهمين، ومن بينهم طصغار المساهمين واألجانب،  

يلي بعض اإلرشادات  وفيما :"كما ينبغي أن تتاح لكافتهم  فرطصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم 
 1اليت جيب األخذ هبا عند تطبيق املبدأ الثالث :

 " جيب أن يعامل املسامهون املنتمون إىل نفس الفئة معاملة متكافئة متساوية "أ.
 " ينبغي منع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافية "ب. 
" ينبغي أن يطلب من أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني اإلفصاح عن وجود أية مصاحل خاصة هبم، ج.

 قد تتصل بعمليات أو مبسائل متس الشركة " 

  

                                                           
 .304-300 .مرجع سابق، ص ،واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمةحممد مصطفى سليمان،  - 1
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 على ما يلي: رابعينص املبدأ ال :ر أطصحاب المصالح في حوكمة الشركاتدو . 4

" ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أطصحاب المصالح التي ينشئها القانون أو تنشا نتيجة اتفاقيات     
ن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأطصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل، واستدامة وأ متبادلة،

 1التالية: واإلرشادات بالقواعد مزاااللت من بد ال ذلك حتقيق أجلمن  الشركات ماليا ":
 ؛"االتفاقيات نتيجة تكون اليت أو القانون عليها ينص اليت املصاحل أصحاب حقوق مرتااح"أ. 

 ؛"محقوقه انتهاك عند مناسب تعويض على للحصول املصاحل ألصحاب الفرصة إتاحة"ب. 
 ؛"ءاألدا حتسني يف العمال ومشاركة املصاحل أصحاب ملشاركة آليات بوجود الشركات حوكمة إطار يسمح أن"ج. 
 املالئمة املعلومات على حيصلوا أن ضمان يتعني الشركات حوكمة عملية يف املصاحل أصحاب يشارك عندما"د. 

 ؛"منتظمة وبطريقة املناسب الوقت يف لذلك
 اإلدارة جلسمب حبرية باالتصال متثلهم، اليت واجلهات فراداأل من العاملني فيهم مبا املصاحل، لذوي السماح"ه. 

 إذا حقوقهم من االنتقاص عدم وينبغي املهنة، ألخالقيات واملنافية قانونية غري التصرفات جتاه خماوفهم عن للتعبري
 ؛"ذلك فعلو ما

 الفعال والتطبيق اإلعسار من للحماية كفء فعال هبيكل الشركات حلوكمة املنظمة القواعد إطار يزود أن"و. 
 ."الدائنني حلقوق

 ينص املبدأ اخلامس على ما يلي:  اإلفصاح والشفافية:. 5
" ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام باإلفصاح السليم والصحيح في الوقت المناسب عن كافة 

 وميكنالموضوعات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي واألداء وحقوق الملكية وحوكمة الشركات "
 2: التالية العامة التفصيلية واإلرشاداتاعد القو  بإتباع ذلك حتقيق

 :التالية املعلومات على -يقتصر أن دون -ح اإلفصا  يشتملينبغي أن  أ.
 ؛للشركة والتشغيلية املالية النتائج -
 ؛الشركة أهداف -
 ؛التصويت وحقوق املسامهة حيث من األغلبية حقوق -
 ؛له املمنوحة واملزايا واملرتبات الرئيسيني، التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس أعضاء معلومات -

                                                           
 .308 -304 . ص ،مرجع سابق ، واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة حممد مصطفى سليمان، -1
مبادئ حوكمة الشركات متوفر على املوقع :  -2

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf  (11/10/2014) 
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 ؛املتوقعة املخاطرة عوامل -
 ؛املصاحل أصحاب من وغريهم بالعمال املتعلقة املادية املسائل -
 .تنفيذه وأسلوب الشركات حوكمة قانون ومضمون الشركات حوكمة قواعد وسياسات هياكل -
" ينبغي إعداد املعلومات واإلفصاح عنها طبقا للمستويات النوعية املرتفعة للمحاسبة واإلفصاح املايل وغري ب. 
 .املايل
" ينبغي القيام مبراجعة خارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجع مستقل كفء ومؤهل لتقدمي تأكيدات خارجية ج. 

 ن القوائم املالية متثل بصدق املركز املايل وأداء الشركة ". أوموضوعية جمللس اإلدارة واملسامهني ب
" ينبغي على املراجعني اخلارجيني أن يكونوا قابلني للمساءلة و احملاسبة أمام املسامهني، وعليهم واجب بالنسبة د. 

 ." للشركات هو أن يقوموا مبمارسة كافة ما تقتضيه العناية هبا واألصول املهنية يف عملية املراجعة
" ينبغي يف قنوات بث املعلومات أن توفر فرصة متساوية ويف التوقيت املناسب مع كفاءة التكلفة ملستخدمي ه. 

 .املعلومات ذات الصلة "
"ينبغي استكمال إطار حوكمة الشركات مبنهج فعال يتناول ويشجع على تقدمي التحليالت أو املشورة عن و. 

تقييم والتصنيف وغريها، واملتعلقة بالقرارات اليت يتخذها املستثمرون بعيدا عن طريق احملللني والسماسرة ووكاالت ال
 .من مشورة " هأي تعارض هام يف املصلحة، قد يؤدي إىل اإلضرار بنزاهة ما يقومون به من حتليل أو ما يقدمون

 يت: على اآل حلوكمة الشركات ينص املبدأ السادس و األخري : مسؤوليات مجلس اإلدارة. 6
لتوجيه الشركات كما يجب أن يكفل المتابعة  االستراتيجيةيجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط اإلرشادية "   

 :"الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة ، وأن تضمن مساءلة مجلس اإلدارة من قبل الشركة والمساهمين

 1يلي بعض اإلرشادات اليت تساعد على تطبيق هذا املبدأ:  فيماو 
" جيب أن يعمل أعضاء جملس اإلدارة على أساس توافر كل املعلومات، وعلى أساس النوايا احلسنة وسالمة أ. 

هناك عنصرين أساسيني لواجب وكالة أعضاء  القواعد املطبقة، مبا حيقق أفضل مصلحة للشركات واملسامهني":
 : مها اإلدارةجملس 

ال ميتد إىل أخطاء التقدير يف األعمال طاملا مل يتسم سلوك األعضاء باإلمهال حيث  :واجب العناية -
 نه قد مت اختاذ القرارات مع العناية وااللتزام بالتعليمات والقوانني السليمة.أالشديد، و 

                                                           
www.cipe-، نقال من املوقع:  20. ص ،5004مركز املشروعات الدولية اخلاصة،  ،مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنميةمنظمة التعاون االقتصادي و التنمية،  -1

arabia.org/pdfhelp.asp  (10/10/2014). 

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
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 ة املتساويةيعترب األساس الذي يقوم عليه التنفيذ الفعال لباقي املبادئ مثل املعامل :واجب الوالء -
                                                                                   .للمسامهني واإلشراف على املعامالت ذات الصلة وسياسات املكافآت

فان اجمللس ينبغي  جملس اإلدارة تأثريات متباينة على خمتلف فئات املسامهني،"حينما ينتج عن قرارات أعضاء . ب
 ع املسامهني" يأن يعمل على حتقيق املعاملة املتكافئة جلم

" جيب أن يضمن جملس اإلدارة التوافق مع القوانني السارية وأن يطبق معايري أخالقية عالية، وأن يأخذ يف . ج
 املصاحل " االعتبار اهتمامات كافة أصحاب

 تتضمن: "" يتعني على جملس اإلدارة أن يقوم بوظائف رئيسية معينة .د
 النشاط وخطط السنوية واملوازنات املخاطرة، وسياسات العمل وخطط الشركة اسرتاتيجية وتوجيه جعةمرا -

 وعمليات الرأمسايل اإلنفاق عمليات على اإلشراف ويتوىل تنفيذها ويتابع األداء أهداف يضع كما
 ؛األصول وبيع االستحواذ

 لزم إذا واستبداهلم ومتابعتهم هلم، املمنوحة واملزايا املرتبات وحتديد الرئيسيني التنفيذيني املسؤولني اختيار -
 ؛الوظيفي التداول خطط ومتابعة األمر،

 وضمان عنها واإلفصاح اإلدارة جمالس وأعضاء التنفيذيني املسؤولني ومزايا مرتبات مستويات جعةمرا -
 ؛اإلدارة جملس أعضاء ترشيح لعملية والشفافية الرمسي الطابع

 سوء ذلك يف مبا واملسامهني اإلدارة جملس وأعضاء باملديرين اخلاصة املصاحل تعارض حاالت ىعل الرقابة -
 ؛العمليات بعض يف الشركة أصول استخدام

 ؛األمر لزم إذا وإجراء التغري الشركة حوكمة ممارسات فعالية على اإلشراف -

 والرقابة املستقل املايل املراجعة نظام ذلك يف مبا للشركة واملالية احملاسبية والنظم التقارير سالمة من التأكد -
 ؛القانون بتطبيق وااللتزام والتشغيلية، املالية والرقابة املخاطر إدارة أنظمة خاصة الداخلية،

 .واالتصال اإلفصاح اتعملي ىعل اإلشراف -
ن جيري ذلك بصفة خاصة أأن يتمكن جملس اإلدارة من ممارسة التقييم املوضوعي لشؤون الشركات، و  " جيب-ه

 على حنو مستقل على اإلدارة التنفيذية ":
" حىت ميكن ألعضاء جملس اإلدارة أن يقوموا مبسؤوليتهم فانه ينبغي أن تتاح هلم كافة املعلومات الدقيقة  –و 

  .املناسب"ذات الصلة ويف الوقت 

                                                           
  اليت يعمل فيها جملس اإلدارة فقطإمنا يقتصر على الشركة و  ،جتدر اإلشارة إىل أن الوالء ال ميتد إىل الشركة املسيطرة يف حالة وجود هيكل جمموعة من الشركات. 
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 ممارسات إدارة األرباح تخفيضدور مبادئ حوكمة الشركات في ثالثا: 
من خالل العرض السابق ملبادئ حوكمة الشركات وما سبق التطرق إليه حول ممارسات إدارة األرباح، سيتم       

 توضيح مسامهة كل مبدأ يف احلد أو التقليل على األقل من إدارة األرباح، كما يلي:

 وإدارة األرباح توافر األسس الازمة لفعالية إطار حوكمة الشركاتمبدأ . 1
تعترب كفاءة األسواق املالية وتوفر الشفافية فيها، من أهم األهداف اليت تسعى إليها مجيع املنظمات واهليآت      

ول، حيث أن السوق املايل وكمة وتناولتها يف املبدأ األاحلالدولية املهتمة بالنشاط االقتصادي، واليت ركزت عليها 
وهو ما يعمل على  ،الكفء عادة ما يصاحبه وجود سوق عمل للمديرين والذي يزيد من مستوى املنافسة بينهم

 ويقلل من االنتهازية. هتذيب سلوكياهتم
إن دوافع إدارة األرباح ختتلف من بلد آلخر، حيث أن البلد الذي ال يتوفر على سوق مايل نشط لن تكون هناك 
دوافع جتعل املديرين فيه يعملون من أجل التأثري على أسعار األسهم أو مقابلة توقعات احملللني املاليني، ولذلك 
فإنه عند إعداد األطر القانونية والتنظيمية ينبغي مراعاة الظروف اليت تنشط فيها الشركات للتمكن من فهم الدوافع 

 دارة أرباح الشركات القائمني عليها.واألساليب اليت قد ينتهجها املديرون للقيام بإ
ولذلك فإن هذا املبدأ يعترب ضروريا ألنه يوفر املرونة الكافية لتلبية احتياجات الشركات واألطراف ذات املصلحة 

 الناشطني يف ظل ظروف متباينة.
غالبا ما يكون كما ينبغي على إطار احلوكمة املطبق يف أي شركة أن يقلل قدر اإلمكان من تعارض املصاحل الذي 

الدافع وراء القيام باملمارسات االحتيالية، وأن يوفر بيئة تساعد على تطبيق القوانني والتشريعات وتسهل عمل 
اجلهود من أجل  تضافراجلهات الرقابية اليت تضمن الدقة واملوثوقية يف التقارير املالية، إضافة إىل ضرورة العمل على 

 حتقيق القيمة املضافة.
 وعاقته بإدارة األرباح الملكيةأطصحاب حقوق و حقوق المساهمين مبدأ . 2

من أهم ما تطرقت إليه نظرية الوكالة، التعارض القائم بني املالك واملسريين والناتج عن اختالف مصاحل كل      
القدر األكرب من  امتالكهممنهما؛ وحبكم أن املديرين هم من يقومون بتسيري شركات املسامهني وأنه يفرتض 

 املعلومات، فقد يساعدهم ذلك على تفضيل مصاحلهم الشخصية وهذا ما يزيد من السلوك االنتهازي لديهم.
مبا أن إدارة األرباح غالبا ما تتم هبدف التضليل من خالل األساليب اليت تستخدمها يف إخفاء بعض احلقائق أو و 

لسليم للمبدأ الثاين حلوكمة الشركات سيوفر للمسامهني وأصحاب عدم تقدميها يف الوقت املناسب، فإن التطبيق ا
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نهم من ضمان حقوقهم إىل أقصى حد ممكن، خصوصا وأنه أعطى إرشادات إطار فعال ميك   ،حقوق امللكية
 تفصيلية ألهم احلقوق اليت ينبغي مراعاهتا حىت يف غياب املسامهني.

يقع على عاتقهم مسؤولية احلرص املستمر على أن يكون هلم دور كما جتدر اإلشارة إىل أن املسامهني أيضا       
يف اختيار أعضائه بصفتهم ممثلي املسامهني وأصحاب  لس اإلدارة الذي ينبغي أن جيتهدرقايب فعال من خالل جم

امللكية يف الشركة، إضافة إىل احلرص على اختيار مدققي احلسابات الذين يعتربون من أهم األطراف اليت تكشف 
 املمارسات االحتيالية. 

 إدارة األرباحو  المعاملة المتكافئة للمساهمينمبدأ . 2
من بني القضايا اليت تطرقت هلا حوكمة الشركات مصاحل املسامهني اليت قد ختتلف بينهم باختالف احلصص        

اليت ميلكوهنا داخل الشركة، وهذا ما جيعل القرارات اليت يتخذها املديرون وأعضاء جملس اإلدارة قد ختدم فئة معينة 
 من املسامهني دون األخرى.

 الدوافع االنتهازية إلدارة األرباح، قد تتوافق املصاحل الشخصية للمديرين مع مصاحل بعض وكما سبق التطرق إليه يف
املسامهني، وهذا ما جيعل املديرين يقومون بتغليب مصاحل هذه الفئة مع حتقيق مصاحلهم الشخصية أيضا بطريقة 

تلكون أكرب احلصص داخل الشركة، مباشرة أو غري مباشرة، إذ غالبا ما تشمل هذه الفئة كبار املسامهني الذين مي
حيث يرى املديرون أهنم الفئة املسيطرة على الشركة وأن خدمة مصاحلهم قد تضمن هلم استمرارية البقاء يف 

 الشركة، إضافة إىل احلصول على بعض االمتيازات األخرى.
كان املساهم الواحد فيهم ال ميلك   فحىت لون احلوكمة اجليدة تقتضي أال يتم إمهال مصاحل األقلية من املسامهني إ

إال أن املصاحل املشرتكة بينهم جتعلهم ذوي حصة معتربة يتوجب أخذها بعني االعتبار، لذلك فإن  ،حصة كبري
التطبيق السليم للمبدأ الثالث حلوكمة الشركات سيساعد على احلد أو التقليل من التالعب احملاسيب الذي قد يضر 

 سامهني وأحيانا أخرى بفئة معينة منهم.أحيانا مبصاحل مجيع امل
 إدارة األرباحو  المصالح في حوكمة الشركات ر أطصحابدو مبدأ . 4

كما سبق التطرق إليه حول ظروف تطور مفهوم حوكمة الشركات وأمهيتها، ميكن القول أن من أهم ما       
 عمل الشركات هو ضرورة مراعاة مجيع األطراف ذات الصلة أضافته احلوكمة للقواعد والتشريعات اليت تسري  

 بالشركة ونشاطاهتا. 
لذلك فإن تطبيق املبدأ الرابع حلوكمة الشركات والذي يؤكد على ضرورة األخذ بعني االعتبار حقوق أصحاب 

الذين يستخدمون املصاحل على حد سواء، سيساعد على التخلص من االنتهازية اليت يتميز هبا العديد من املديرين 
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يف أحيان كثرية أساليب التالعب احملاسيب واليت من بينها تضخيم األرباح إلظهار الشركات القائمني عليها بأحسن 
 وضعية حىت وإن كان الواقع عكس ذلك، ويف أحيان أخرى ختفيض األرباح هبدف التهرب الضرييب.

اعد سليمة وهتدف إىل حتقيق مصاحل شخصية ويف كل األحوال فإن مثل هذه املمارسات ال تتم وفقا لقو  
للمديرين أو مصاحل فئة معينة من املسامهني، إضافة إىل أهنا ال تراعي مدى التأثريات السلبية اليت ميكن أن حتدثها 
على قرارات مستعملي التقارير املالية بصفة خاصة وعلى االقتصاد بصفة عامة، وهذا ما أثبتته النتائج املرتتبة عن 

مات املالية األخرية وما تالها من حاالت االهنيار اليت مرت هبا العديد من الشركات، حيث أن انتهازية األز 
املديرين ومساعدة املدققني اخلارجني هلم يف بعض احلاالت وعدم كفاءهتم يف حاالت أخرى ساعد على رجاح 

فقط وإمنا على املوظفني ومجيع املشاركني يف االحتيال والتالعبات احملاسبية واليت مل يقتصر أثرها على املسامهني 
 السوق املايل إضافة إىل إخالهلا بالنظام االقتصادي ككل.

 تأثير اإلفصاح والشفافية على ممارسات إدارة األرباح. 5
طراف اخلارجية املهتمة بنشاط اإلدارة واألاليت من خالهلا يتحقق التواصل بني  يعترب التقرير املايل الوسيلة     

حبيث ميكن االعتماد عليها، وهذا ما يتطلب  ولذلك فإنه ينبغي أن تكون هذه التقارير املالية ذات جودة الشركة،
بدوره أن تعد هذه التقارير وفق قواعد ومعايري حماسبية تشجع على ضرورة القيام باإلفصاح الالزم، إضافة إىل 

 .1املستخدمني احتياجاتالئمة مل وذلك -لزاميةحىت وإن كانت غري إ–اإليضاحات املتممة للقوائم املالية

املدرجة يف بورصة  من الشركات عينةعلى  (M. Purwanti & A. Kurniawan, 2013)يف دراسة لـ      
أنه توجد حول مدى تأثري اإلفصاح على عدم متاثل املعلومات، توصل الباحثان إىل  شركة، 03اندونيسيا قدرت بـ 

 اخنفاض يؤدي ذلك إىل سوف مستوى اإلفصاح والتباين يف املعلومات أي كلما ارتفع حعالقة عكسية بني االفصا 
 .التماثل يف املعلوماتعدم 

العالقة بني جودة اإلفصاح وإدارة األرباح، ينبغي  فإنه للوصول إىل (G. Lobo & J. Zhou, 2001)وفقا لـ     
 .دراسة العالقة بني اإلفصاح وعدم متاثل املعلومات أوال مث العالقة بني عدم متاثل املعلومات وإدارة األرباح

حىت وإن اضطرها ذلك لتحمل  زيد من املعلوماتامل لإلفصاح عن احلوافز العديد من قد يكون لبعض الشركات
 لتصحيح بعض األوضاع يف سوقيقوم املديرون بإجراء إفصاح طوعي )اختياري(  قدحيث  ،التكاليفاملزيد من 

يف األسواق  للشركةألوراق املالية تداول اعملية  ميكن أن حتسن اإلفصاحفإن زيادة  رأس املال؛ باإلضافة إىل ذلك،
خمتلف مستعملي التقارير املالية، ويف املقابل و ملستثمرين او بني اإلدارة  تباين املعلوماتمن  يقلل ذلك أنه، املالية

                                                           
1
- Meilani Purwanti, Aceng Kurniawan, The effect of earnings management and disclosure on information 

asymmetry, International Journal Of Scientific & Technology Research Vol. 02, Issue 8, August 2013, P. 100. 
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تعزيز  الذين يرغبون يف املديرين وعليه فإن؛ للمستثمرين أكثر جاذبية، مما جيعلها الشركة األسهم يف السيولة حيسن
 قد يزيدون من درجات اإلفصاح هبدف رفع مستوى الشفافية وحتسني صورة شركاهتم. شركاهتم قيمة

للتقليل  حوافزسيكون لديهم  إدارة أرباح شركاهتم يرغبون يفو  الذين ميتلكون دوافع انتهازيةين ، بالنسبة للمدير لكن
بني اإلدارة وباقي األطراف ذات  التباين يف املعلومات مستوى من أجل اإلبقاء على اإلفصاح، أو التخفيض من

 وبالتايل التصرف مبا خيدم مصاحلهم. املصلحة هبدف توفري مرونة متكنهم من استغالل عدم التماثل يف املعلومات،
 ، Compustatشركة أخذت بياناهتا من قاعدة البيانات  421وقد توصل الباحثان يف الدراسة اليت أجرياها على 

إدارة األرباح، لشركات وممارسات الذي تقوم به ا اإلفصاح بني ذات داللة إحصائية إىل أن هناك عالقة سلبية
، والعكس إدارة األرباح يف أكثر االخنراط تقوم بأقل قدر ممكن من اإلفصاح متيل إىل اليتالشركات  وفسرا ذلك بأن

 .1صحيح
سبق ميكن القول أنه من بني الشروط األساسية لنجاح املمارسات االنتهازية لبعض مديري الشركات يف  مما      

ولذلك فإن اإلفصاح الكايف والعادل سيكون  ،هو عدم متاثل املعلومات الذي يتم استغالله إلدارة أرباح شركاهتم
جلنة  ممارسات إدارة األرباح، وهذا ما تؤكد عليه العديد من املنظمات واهليآت مثل ختفيضله الدور الكبري يف 

 اليت تشجع الشركات على املزيد من اإلفصاح عن املعلومات. SEC األوراق املالية والبورصات

 على ممارسات إدارة األرباح الدور الرقابي لمجلس اإلدارة. 6
يعترب جملس اإلدارة أحد أهم األطراف الرقابية ملا له من سلطة داخل الشركة، كما أن تشكيل جلان منبثقة       
يعد من األمور الضرورية اليت تؤكد عليها حوكمة الشركات، ملا هلا  -وإن كان غري إلزاميا يف معظم الدول -عنه 

رقابة، وسيتم التطرق إىل الدور الرقايب جمللس اإلدارة على ممارسات إدارة األرباح وأهم من دور فعال يف تعزيز ال
 الدراسات اليت تطرقت هلذا اجلانب يف الفصل املوايل.

 رابعا: مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمات أخرى ساهمت في مجال الحوكمة
ت عديدة سامهت يف جمال احلوكمة هناك منظما،  OECDباإلضافة إىل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية       

مؤسسة التمويل  تتمثل يف يف وضع مبادئ تساعد على التطبيق السليم هلذا املفهوم، إال أن أهم هذه املنظماتو 
 جملس إعداد التقارير املالية بارجلرتا:و   الدولية

 

                                                           
1
- Gerald J. Lobo, Jian Zhou, Disclosure quality and earnings management, Asia-Pacific Journal of 

Accounting and Economics, Vol.8, N.1, 2001, P. 1-20. 
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 مبادئ حوكمة الشركات وفق مؤسسة التمويل الدولية. 1
راها أساسية لدعم تقواعد ومعايري عامة  4110وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام      

 1:التايللك على مستويات أربعة، جاءت كذالشركات، و احلوكمة يف 
 املمارسات املقبولة للحكم اجليد؛ -
 اجلديد؛لضمان احلكم اجليد و  خطوات إضافية -
 إسهامات أساسية لتحسني احلكم اجليد حمليا؛ -
 القيادة. -

 مبادئ حوكمة الشركات في انجلترا حسب الكود الموحد لحوكمة الشركات. 2
، حيث رتا الكود املوحد حلوكمة الشركاتبارجل (FRC)، أصدر جملس إعداد التقارير املالية 4110يف جويلية      

 الالزمة لتطبيقها، كما يوضحها الشكل املوايل:  لشروطاو  ا الكود على جمموعة من املبادئحيتوي هذ

 

  

                                                           
حوكمة الشركات كألية للحد من  :، امللتقى العلمي الوطين حول -دراسة حالة الجزائر-تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية، عياري، أبو بكر خوالد أمال -1

 .0 .ص ،5005ماي  0-0جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  ،اإلداريالفساد املايل و 

 FRC : Financial Reporting Council. 
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 حسب الكود املوحد حلوكمة الشركات مبادئ حوكمة الشركات يف ارجلرتا :(11) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصر، اإلسكندرية، ، الدار اجلامعية،الفساد المالي واإلداريحوكمة الشركات ومعالجة  حممد مصطفى سليمان، المصدر:
 .00. ، ص5000

 جملس اإلدارة.0
رئيس جملس اإلدارة والعضو .5

 املنتدب
اجمللس التوازن يف عضوية .3

 واستقالل األعضاء
 األعضاء مبجلس اإلدارة تعيني.4
 توفري املعلومات وتنمية املهارات.2
 تقييم األداء.0

 

تبادل اآلراء مع محلة األسهم..0  

 مستوى املكافآت.0
اإلجراءات الالزمة.5  

 التقارير املالية إعداد.0
 الرقابة الداخلية.5
املراجعني جلنة املراجعة و .3

 اخلارجيني

اإلدارةجملس   

 املكافآت 

 

 احملاسبة واملراجعة 

 

لعالقة مع محلة ا
 األسهم 

الكود الموحد 
لحوكمة 
الشركات 
 بانجلترا
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 خاطصة الفصل

من يتم أن حوكمة الشركات هي عبارة عن جمموعة من القواعد اليت  تبنيمن خالل تناولنا هلذا الفصل،        
املعنية بتطبيقها داخل  خالهلا إدارة الشركات بأحسن طريقة ممكنة، إذ أهنا حتدد بوضوح مسؤوليات األطراف

ن يستغلوا السلطة املمنوحة هلم واملعلومات اليت ميتلكوهنا للتالعب وبشكل خاص املديرين الذين ميكن أ الشركة،
 .من أجل حتقيق مصاحلهم الشخصية أو مصاحل فئة معينة من األطراف ذات املصلحة بنتائج الشركة

ضرورة توفر اإلفصاح والشفافية اليت تعترب من أهم العناصر كنظام وقائي تؤكد على   فإن حوكمة الشركاتلذلك 
، وما يصاحبهما من آثار سلبية على أداء الشركات غش واالحتيالاليت جتنب الوقوع يف املشاكل الناجتة عن ال
 بصفة خاصة، وعلى االقتصاد بصفة عامة.

يساعد على مكافحة الفساد نظام يف كوهنا  تكمن أمهية حوكمة الشركات ويف األخري ميكن القول أن       
إضافة  لرقابة واملساءلة،ل هاتفعيل ،عمالني والتشريعات اليت حتكم بيئة األاالداري واملايل، من خالل دعمها للقوان

إىل أهنا تشجع على ترسيخ مفاهيم الرقابة الذاتية، وااللتزام بأخالقيات األعمال اليت تعترب من أهم األبعاد اليت 
 بكرب حجم الشركات وتعارض املصاحل.اقتصادية تتميز  بيئةيف ظل خاصة افية والنزاهة تزيد من الشف

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ل الثالثــالفص

    :الرقابة على إدارة األرباح

 واخلارجية دور اآلليات الداخلية  

 حلوكمة الشركات 
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 تمهيد

إن توفر االجراءات واملبادئ املناسبة إلدارة وتوجيه أعمال الشركات يساعد على حتقيق متابعة مستمرة       
افق مع مصاحل وجود هياكل رقابية فعالة تضمن السري احلسن لنشاط الشركات مبا يتو  وذلك من خاللألدائها، 

 .  stakeholdersاملصلحةاألطراف ذات 

غالبا ما تكون دارة األربا  سبق التطرق إليه فإن التقنيات واألساليب اليت ُتستعمل إلوكما  ،ضافة إىل ذلكإ      
 ، من أجلإعداد القوائم املاليةعملية توفر رقابة عالية اجلودة على ، وهو ما يتطلب االكتشافمعقدة وصعبة 

 التقارير املالية. ضمان دقة املعلومات اليت حتتويها

من خالل  حتيالية واحلد منهاالشركات من أهم األنظمة اليت تساعد على جتنب املمارسات االوتعترب حوكمة      
 .آلياهتا الرقابية الداخلية واخلارجية

إدارة آليات حوكمة الشركات على ممارسات هم سنحاول التطرق إىل الدور الرقايب ألومن خالل هذا الفصل 
 كما يلي:األربا   

 الداخلية للحوكمة في الرقابة على ممارسات إدارة األرباح : دور اآللياتاألولالمبحث 

 ول: دور جملس اإلدارة يف الرقابة على إدارة األربا املطلب األ

إدارة األربا  علىالتدقيق يف الرقابة  ين: دور جلنةاملطلب الثا  

يف الرقابة على إدارة األربا  التدقيق الداخلي دور املطلب الثالث:  

 ور اآلليات الخارجية للحوكمة في الرقابة على ممارسات إدارة األرباحدالمبحث الثاني: 

 يف الرقابة على إدارة األربا  التدقيق اخلارجياألول: دور  املطلب

 سواق على ممارسات إدارة األربا املطلب الثاين: الدور الرقايب لأل

 األربا إدارة املطلب الثالث: دور القوانني والتشريعات يف الرقابة واحلد من 
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 : دور اآلليات الداخلية للحوكمة في الرقابة على ممارسات إدارة األرباح األولالمبحث 

إن تقييم أداء الشركة واختاذ القرارات املتعلقة هبا، يتم على أساس املعلومات اليت تقوم اإلدارة بإعدادها       
تبدأ الرقابة عليها من  أن واإلعالن عنها يف تقاريرها املالية، لذلك فإنه لضمان دقة وموثوقية هذه املعلومات، ينبغي

كامل للرقابة داخل الشركة يساعد على االستفادة من جهود مجيع ن وجود نظام مت؛ لذلك فإأوالالشركة  داخل
 ل تعارض املصاحل وبالتايل تقليل املصاحل االنتهازية.يقلؤدي إىل تمما ي ،العاملني هبا

من خالل هذا املبحث، ومتاشيا مع طبيعة املوضوع، سيتم التطرق فقط إىل أهم اآلليات الداخلية للحوكمة      
 .األربا وعالقتها بإدارة 

 المطلب األول: دور مجلس اإلدارة في الرقابة على إدارة األرباح

اخلطوة األوىل لضمان حسن أداء الشركة بطريقة ختدم مصاحل  ،ال يف الشركةيعترب وجود جملس إدارة فع          
 ممارسات الغش واالحتيال.تقلل من مجيع األطراف ذات املصلحة و 

 حوكمة  ال نظرأوال: مجلس اإلدارة من وجهة 

وبقية  املسامهني ملصاحل داخلي مراقب ، فهو مبثابةللحوكمة ليات الداخليةاآل أحد أهم جملس اإلدارة يعترب     
 أكثر أمهية الدور الرقايب هذا يصبحو  ،باستمرار أنشطة اإلدارة راقبةاألطراف ذات املصلحة من خالل قيامه مب

ولذلك فإن طريقة تشكيل اجمللس ومدى استقالليته قد  ،الشركةب املهتمةعندما تتعارض مصاحل خمتلف األطراف 
  شاكل خاصة بني املسامهني واإلدارة.املتساعد يف حل العديد من 

تتكون جمالس إدارة أن ينبغي إذ  ،وكمةاحليف موضوع  ثرية للددلامل اياقضالأهم  من اجمللس تركيبةتعترب     
تضاربا يف  ميكن أن ختلق واليت ،أو كبار املسامهني اإلدارة مع هلم عالقاتليس   مستقلني مدراء من الشركات

 املهيمنني املسامهني اإلدارة أو لصاحل حتيزا سيكونون أقل املديرين املستقلني هؤالء أن املصاحل؛ حيث يفرتض
، مسامهي األقلية ماية حقوقحب أكثر اهتماماو (، اإلدارة أداء ومراقبة املمارسات التدارية عند تقييم خصوصا)

 .1والعمالء املوظفني واملوردينمع بقية األطراف ذات املصلحة مثل  بشكل أكثر عدالة يتعاملونإضافة إىل أهنم 

                                                           
1
- Peter L. Swan & David Forsberg, Does Board “Independence” destroy corporate value? Australasian 

Finance and Banking Conference, 2014, p. 01, Working Paper, Available  At : 
 http://ssrn.com/abstract=2312325 (15/12/2014). 

http://ssrn.com/abstract=2312325
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 1ميكن تصنيف أعضاء جملس اإلدارة إىل ثالثة أنواع كما يلي:و     

الشركة، يف  ةتنفيذيصب امن ونيشغل نالذي األعضاء مهنعلى أ موالذي ميكن تعريفه :ينالتنفيذي األعضاء -
 املايل. القسميف الشركة مثل رئيس  األقسامرؤساء  ،العضو املنتدب املدير التنفيذي للشركة أو مثل

ملا هلم من دراية كاملة بالشركة وباملشاكل واملخاطر ترجع جملس اإلدارة أمهية وجود األعضاء التنفيذيني يف إن 
ميكن للشركة الدخول فيها، ووجودهم مع باقي األعضاء ميثل إضافة اليت تواجهها وبالفرص االستثمارية اليت 

 لفعالية األداء مع مراعاة أن نسبة متثيل األعضاء التنفيذيني باجمللس جيب أال تتعدى الثلث.

بالشركة، وال  ةصب تنفيذيامن ونال يشغل نالذي األعضاء معلى أهن مميكن تعريفه :نغير التنفيذياألعضاء  -
راتبا شهريا أو سنويا منها وجيب أن نالحظ أن العضو  ني إلدارة الشركة، أو ال يتقاضونمتفرغ ونيكون

 .أن يكون عضو مستقل أو غري مستقل غري التنفيذي عن طريق عالقته بالشركة ميكن

عرفت اهليآت واملنظمات الدولية والعديد من لوائح حوكمة الشركات بالعديد من  :ينالمستقلاألعضاء  -
ية عضو جملس اإلدارة املستقل بأنه عضو اجمللس الذي يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينايف الدول العرب

 االستقاللية على سبيل املثال ال احلصر أي من اآليت: 
   يف الشركة أو يف أي شركة من جمموعتها؛ كبريةأن ميلك حصة 
 يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من جمموعتها؛ أن 
  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة أو يف أي

من جمموعتها، حيث مت توضيح األقرباء من الدرجة األوىل وهم األب واألم والزوج والزوجة 
 الد؛واألو 

  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني يف الشركة أو يف أي شركة
 من جمموعتها؛

 أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح لعضوية إدارهتا؛ 
 ي شركة أن يكون موظفا خالل العامني املاضيني لدى أي من األطراف املرتبطة بالشركة أو بأ

من جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وكبار املوردين، أو أن يكون مالكا حلصص سيطرة لدى أي 
 من تلك األطراف خالل العامني املاضيني. 

                                                           
1
 .72-73 .ص، 8002، مصر، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيين حوكمة الشركات ودورحممد مصطفى سليمان،  - 
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 الة في الرقابة على إدارة األرباح ثانيا: مجلس اإلدارة كآلية فع  

، إذ أنه املسؤول عن مراقبة عمل اإلدارة الشركةيلعب جملس اإلدارة دورا هاما يف إرساء املمارسات اجليدة يف      
الذي ميكن أن يندر عنه العديد من حلماية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل، وإجياد حلول لتعارض املصاحل 

 ممارسات الغش واالحتيال اليت ميارسها مديري الشركات هبدف إىل حتقيق مصاحل شخصية.

اليت القرارات و  وناملدير  املالية اليت ينفذهاواألنشطة بشكل فعال على العمليات  يؤثر أن اإلدارة يستطيع جملس
الرقابة  آلياتالرقابة على  وكذلك اخلارجينياملدققني  اختيار ومراقبةؤثر على عملية يميكنه أن كما   ،يتخذوهنا
 للسيطرة على الرقابة الداخليةنظام  للمدلس أن يستخدم ميكن املقابل يفو  ؛جلنة التدقيق من خالل الداخلية

  .1ألربا اإدارة واليت من بينها  االنتهازيةاملمارسات 

يت بالكثري من االهتمام من قبل العديد من الباحثني واهليآت ظاليت حجملس اإلدارة خصائص من أهم      
 حبيث تساعد على تفعيل عمليات الرقابة على ممارسات إدارة األربا  ما يلي:  ، واليت ينبغي أن تتوفر فيه الدولية

 اإلدارة مجلسحجم . 1

هناك اختالف واضح بني الدراسات اليت هدفت إىل معرفة مدى تأثري حدم جملس اإلدارة على ممارسات       
على العكس خيفض من عملية إدارة األربا ، و  فهناك من وجد أن زيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة ،إدارة األربا 

من ذلك فقد توصلت بعض الدراسات إىل أن صغر حدم جملس اإلدارة يكون أفضل، بينما توصل بعض 
ممارسات إدارة األربا ، وفيما يلي بعض اإلدارة و الباحثني إىل أنه ال توجد عالقة بني عدد أعضاء جملس 

 يها:الدراسات وأهم النتائج اليت توصلت إل

حول مدى تأثري  S&Pشركة مقيدة يف مؤشر  282من مكونة على عينة ( Biao Xie & al, 2001دراسة )     
وجد الباحثون أن حلدم جملس  أين على ممارسات إدارة األربا ، التدقيقبعض خصائص جملس اإلدارة وجلنة 

يساعد على ختفيض مستوى املستحقات  اإلدارة عالقة عكسية بإدارة األربا ، حيث أن زيادة عدد أعضاء اجمللس
 اليت استخدمت كبديل عن إدارة األربا . االختيارية

له خربات عديدة وخمتلفة تساعد على فهم ممارسات إدارة  بأن كرب حدم جملس اإلدارة يوفر ذلك فسر الباحثون
األربا  واحلد منها، ودعموا هذا التفسري بالنتائج اليت توصلوا هلا حول أن خربة أعضاء جملس اإلدارة هلا عالقة 

                                                           
1
- Chi-keung Man, Corporate governance and earnings management: a survey of literature, The Journal of 

Applied Business Research, Vol.29, N.2, March/April 2013, p. 405-406. 
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عكسية مبمارسات إدارة األربا ، حيث كلما زاد عدد األعضاء ذوي اخلربة أدى ذلك إىل ختفيض املستحقات 
 . 1ياريةاالخت

اليت استهدفت  (Matoussi H., I. Mahfoudh, 2006)دراسة  وهذا ما توصلت له دراسات أخرى مثل      
 128بـوالذي يقدر عددها  SBF 250عينة من الشركات الفرنسية املدرجة يف بورصة باريس واملقيدة يف مؤشر 

 . 49992إىل  4991شركة خالل الفرتة املمتدة من 

قد تكون  واليت داخل اجمللس، عضاءمن األ كبري عدد وجود الناجتة عن التكاليف سرتتفعإال أنه يف املقابل       
زيادة  لمن خال أدائهفعالية  جملس اإلدارة قد يقلل من حدمزيادة إضافة إىل أن  ؛عدد املديرين أمهية من أكثر

 3. الرقابة على اإلدارة يفهتم قدر  واخنفاض، بني األعضاء والتنسيق االتصال مشاكل

إىل  8000شركة تونسية للفرتة املمتدة من سنة  80اليت استهدفت  (Sirine Chekili, 2012أما دراسة )     
فقد وجدت أن هناك عالقة اجيابية )طردية( بني عدد أعضاء اجمللس ومستوى املستحقات االختيارية، أي  8009

ممارسات إدارة األربا ؛ وفسرت ذلك باحتمال أن العدد الكبري  أن صغر حدم جملس اإلدارة يساعد على ختفيض
قد يشكل هتديدا لقدرة اجمللس على السيطرة والرقابة على الشركة، ويزيد من فرص حدوث عمليات التالعب 

  4باألربا .

-2002( جمموعة من الشركات للفرتة املمتدة من Bernardus Y. Nugroho, 2011دراسة لـ ) حني أن يف     

أنه ال يوجد تأثري حلدم جملس اإلدارة، فمهما كان عدد أعضاء جملس اإلدارة كبريا أم صغريا، توصلت إىل  2008
 .5 فإن ذلك ال عالقة له بزيادة أو ختفيض ممارسات إدارة األربا 

تلف الدراسات، ميكن تفسري االختالف يف النتائج املتوصل إليها، باالختالف يف البيئة اليت أجريت فيها خم     
االختالف يف التنظيمات املعتمدة من قبل كل شركة، أما عن مدى تأثري حدم جملس اإلدارة فقد إضافة إىل 

يكون اجيابيا ويساعد على ختفيض ممارسات إدارة األربا  إال أنه ال ميكن اجلزم بذلك، فقلة العدد أو كثرته قد 
                                                           

1
- Biao Xie & al, Earnings management and corporate governance: The roles of the board and the audit 

committee, 2001, p. 16, available at : http://ssrn.com/abstract=304195  (27/01/2015). 
2
- Hamadi Matoussi, Imen Mahfoudh, Composition du conseil d'administration et gestion opportuniste des 

resultats, Archives-Ouvertes.Fr, 2010, P. 5-20, Available at : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00548058  (27/01/2015). 
3
- Hanen Ben Ayed-Koubaa, L’impact Des Mecanismes Internes De Gouvernement De L’entreprise Sur La 

Qualite De L’information Comptable, Archives-Ouvertes.Fr, 2011, P. 04-05, Available at : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460918  (27/01/2015). 
4
- Sirine Chekili, Impact of Some Governance Mechanisms on Earnings Management: An empirical 

validation within the tunisian market, Journal of Business Studies Quarterly, Vol.3, No.3, 2012, P. 100. 
5
- Bernardus Y. Nugroho & Umanto Eko, Board characteristics and earning management, Journal Of 

Administrative Science & Organization, Vol.18, N.01, 2011, P. 08. 

http://ssrn.com/abstract=304195
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548058
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548058
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00460918
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أي تأثري يف شركات أخرى؛ وميكننا القول أن عوامل أخرى مثل يكون له تأثري يف بعض الشركات وقد ال يكون له 
ظروف العمل واخلربة واإلرادة حملاربة الفساد واالحتيال تساعد أعضاء جملس اإلدارة يف التخفيض من مستويات 

 . -مع األخذ بعني االعتبار ضرورة مراعاة حد أدىن وحد أقصى -إدارة األربا  مهما كان عددهم 

 مجلس اإلدارة . استقاللية2

 outside) األعضاء غري التنفيذيني تعينيبكيفية  ترتبط ارتباطا وثيقااإلدارة  جملس يةاستقاللإن درجة       

directors ) الرقابة على اإلدارة  يف أكثر فعالية ونيكونعضاء األأن هؤالء  يعتقد، إذ غالبا ما هلم املشاركة الفعالةو
 .(inside directors) التنفيذيني مقارنة مع األعضاء

ات اليت تقوم هبا اإلدارة، ختيار اال للطعن يف الكافية درةالق ونلكتميال التنفيذيني  األعضاءفإن  نظرية الوكالةوفقا ل
تابعني هرميا ألشخاص يقومون مبراقبتهم؛ ولذلك يصعب عليهم معارضة املسؤولني عنهم  نيموظف حيث يعتربون
 ومستقبلهم يف الشركة.ساس مبهنتهم مباشرة دون امل

 لتمتعهم باستقاللية أكرب، إضافة إىل أن نتيدة، أكثر كفاءة سيكونون غري التنفيذيني األعضاء أنفرتض يُ  ذلكل
، وهذا ما يكسبهم املؤسسات املالية  لبعضممثلنيأو سابقا مديري شركات  غالبا ما يكونون هؤالء األعضاء

 ة.فعالي رقابة أكثر ممارسة بالتايلشكوك فيها و امل القرارات االعرتاض علىمتكنهم من  خربات

 تواطؤ عدم وجود ضمني ارجينياخل تنافسية للمديرين سوق، فإن وجود 1980) فاما( وفقا لـ عالوة على ذلك
 . 1 إدارة الشركة بينهم وبني

فقط، إذ أنه لقيام اجمللس بواجباته  غري التنفيذينيوعلى الرغم من ذلك فإنه ليس مثاليا أن يتكون اجمللس من      
، وأعضاء تطويرهاو  الشركةعمليات الالزمة لتخطيط  اتاخلرب بعض وفرون ي أعضاء تنفيذينيوجود فإنه يتطلب 

 ويعملون على تقليل على العمليات والقرارات اليت تتخذها اإلدارة التنفيذية، مراقبني مبثابةيعتربون  مستقلني
  .2 األطراف ذات الصلة تعارض املصاحل بني خمتلف

ن الدراسات اليت قام هبا العديد من الباحثني حول عالقة ممارسات إدارة جتدر اإلشارة إىل أويف هذا الصدد      
 من أمهها:و  ،األربا  باستقاللية جملس اإلدارة، قد توصلت إىل نتائج خمتلفة

                                                           
1
- Hanen Ben Ayed-Koubaa, Op.Cit, p. 05. 

2
- Luo He & Al, Board monitoring, audit committee effectiveness, and financial reporting quality: Review 

and synthesis of empirical evidence, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol.1, Issue.2, 2009, p. 

04. 
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أن طريقة تكوين اجمللس تؤثر على مدى واليت من بني فرضياهتا  (Xie & al, 2001)الدراسة اليت قام هبا      
لتالعب  أقل عرضة ستكون املديرين املستقلني نسبة أكرب من ممارسة إدارة األربا ، حيث أن الشركات اليت لديها

 اإلدارة باألربا .

 رتبطت)من إمجايل عدد أعضاء اجمللس(  املستقلني األعضاء أن نسبة وبعد اختبار هذه الفرضية توصل الباحثون إىل
تعمل  داخل اجمللس املستقلني األعضاء كبرية منالنسبة الذلك بأن  ومت تفسري ؛ختياريةاال قاتستحامل مع سلبا

 .1 على حتسني جودة عمليات الرقابة اليت يقوم هبا جملس اإلدارة

حول العالقة بني إدارة األربا  احلقيقية )من خالل التالعب  (Beatriz Garcia Osma,2008)دراسة لـ  يفو       
هلا عالقة عكسية استقاللية جملس اإلدارة مبصاريف البحث والتطوير( واستقاللية جملس اإلدارة، مت االفرتاض أن 

أن  ؛ وتوصلت إىلعلى املدى القصري األربا  زيادةبدافع  البحث والتطويرمصاريف  ختفيضمع قدرة املديرين على 
 .2 استقاللية اجمللس هلا تأثري على القرارات االنتهازية اليت يتخذها املديرين حول مصاريف البحث والتطوير

حيث وجدت أن نسبة املديرين اخلارجني إىل العدد ( Sirine Chekili, 2012)دراسة وهذا ما أكدته أيضا      
األربا ، وفسرت ذلك بأن االستقاللية اليت يتمتع هبا اإلمجايل للمدلس هلا تأثري عكسي على ممارسات إدارة 

 .3 املديرون اخلارجيون جتعل دورهم الرقايب أكثر فعالية وتساعد على ختفيض مستويات إدارة األربا 

إىل  2001شركة ماليزية خالل الفرتة املمتدة من  316لـ  (Wong Shi Yang & al, 2009)بينما دراسة      
يف جملس اإلدارة الذين  outsider، مت اختبار العالقة بني ممارسات إدارة األربا  ووجود املديرين اخلارجني  2006

ميثل فيه املديرون اخلارجيون جمللس اإلدارة الذي  (1)إعطاء املتغري الومهي  حيث متيعربون عن استقاللية اجمللس، 
 يف احلالة املعاكسة. (0)واملتغري  ،على األقل الثلث من العدد اإلمجايل ألعضاء اجمللس

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني وجود املديرين اخلارجيني داخل اجمللس وممارسات وصل الباحثون إىل أنه وت
 للخربة يفتقرون قد املديرين اخلارجيني أن هيومن التفسريات اليت قدمها الباحثون يف هذه الدراسة إدارة األربا ؛ 

                                                           
1
- Biao Xie & al, Op.Cit, p. 07-16. 

2
-Beatriz Garcia Osma, Board independence and real earnings management: The case of R&D expenditure, 

part of PhD Thesis, Lancaster University, Spain, 2005, p20, Available at:  

http://ssrn.com/abstract=1134280   (25/02/2015). 
3
 Sirine Chekili, Op.Cit, p. 100. 

http://ssrn.com/abstract=1134280
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عل من جيقد  املسرييناملسامهني وجود عدد كبري من  ؛ أو أنإدارة األربا  ممارسات للكشف عن الالزمةة املالي
 .1إدارة األربا  منحد لل بشكل فعالالعمل الصعب على املديرين اخلارجيني 

شركة مدرجة يف البورصة  50على  (Mohamed M.S & Aiman A.R, 2013)دراسة لـ  هذا ما أثبتتهو      
حول تأثري خصائص جملس اإلدارة على ممارسات إدارة  2010إىل  2002املصرية خالل الفرتة املمتدة من 

األربا ، ومن بني النتائج اليت توصل هلا الباحثان هي وجود عالقة عكسية لكنها ضعيفة وغري دالة إحصائيا بني 
دارة األربا ، وقد فسرا ذلك باحتمال كثرة عدد الشركات العائلية يف استقاللية أعضاء جملس اإلدارة و ممارسات إ

مصر مما قد جيعل الشركة وجملس اإلدارة خاضع هليمنة العائلة املالكة للشركة نتيدة لضعف أنظمة حوكمة 
 .2الشركات

 األربا  وإدارة حوكمة الشركات آليات بني حول العالقة (Suzan Abed & al, 2012)دراسة إضافة إىل      
عالقة ذات داللة  تتوصل إىل وجود، حيث مل 2002-2003للفرتة  -األردن–بورصة عمان  املدرجة يف للشركات
 .3 بني نسبة أعضاء جملس اإلدارة املستقلني و ممارسات إدارة األربا  إحصائية

نالحظ من خالل الدراسات اليت مت طرحها أن هناك اختالف يف مدى تأثري استقاللية جملس اإلدارة على       
تأثري يف تقييد سلوك قد يكون هلا نسبة األعضاء املستقلني  وعليه ميكن القول أن زيادةممارسات إدارة األربا ، 

حيتوي على عدد كبري من  من ذلك حىت وإن كاناملديرين جتاه هذه املمارسات، بينما قد ال يتمكن جملس اإلدارة 
ذلك أن إدارة األربا  تعترب من املمارسات املعقدة واليت يصعب فهمها واكتشافها حيث قد  ،األعضاء املستقلني

 يفتقر هؤالء األعضاء إىل اخلربة الالزمة.  

  

                                                           
1
- Wong Shi Yang & al, The effect of board structure and institutional ownership structure on earnings 

management, International Journal of Economics and Management 3(2), 2009, p. 362-348. 
2
- Mohamed M. Soliman, Aiman A. Ragab, Board of director’s attributes and earning management: 

evidence from Egypt, Proceedings of 6th International Business and Social Sciences Research Conference, 

Dubai, UAE, 3-4 January, 2013, p. 08-13. 
3
- Suzan Abed & al, Corporate governance and earnings management: Jordanian evidence, International 

Business Research, Vol.5, No.1, January, 2012, p. 216-221. 
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 )المدير العام( الرئيس التنفيذيو  رئيس مجلس اإلدارة الفصل بين وظيفتي. 3

 الفصل وتقرت  ،الرقابة آليات أمام عائق اإلدارة جملس رئيس بوظيفة التنفيذي املدير قيام الوكالة نظرية عتربت       
 أداء وحتسني الوكالة تكاليف من وبالتايل التقليل ،والتسيري الرقابة الذي يؤدي بدوره إىل الفصل بنيو  وظيفتنيال بني

 1 .الشركات حوكمة وهو ما أكدت عليه ،الشركة

 قدرته يف قد يزيد من، )رئيس تنفيذي ورئيس جملس اإلدارة( وظيفتني داخل الشركة مع بنيم املدير باجلياق إن     
اليت نفذها  شاريعبعض امل عنبطريقة أسهل  فإنه يستطيع الدفاع وعليه ،جملس اإلدارة داخل التأثري على القرارات

 .للمسامهنيللشركة و  قيمة لقخت ال تحىت لو كان، أو يريد تنفيذها

 نتيدةأكثر فعالية  بةارق تعزيزب من ناحية يسمحفإنه  الرئيس التنفيذيو  رئيس جملس اإلدارةفيت يأما الفصل بني وظ 
من قبل أعضاء اجمللس  اجلماعي عملية صنع القراريشدع  ومن ناحية أخرى الرقابة؛و  اإلدارة وظائف الفصل بني

  ؛2الذي جيمع بني وظيفتنيفقط على املدير  تقتصر ال ينبغي أنالقرارات ألن 

 جملس رئيس الوقت نفس يف يكون عندما العام املدير سيطرة حتت اإلدارة جملس يقع األحيان من كثري يفو 
 الداخليني األعضاء يرأس ه أن إىل باإلضافة، واخلارجيني الداخليني األعضاء برتشيح يقوم الذي فهو اإلدارة؛
 العام للمدير اجمللس والء يكون احلالة هذه ويف اليت يتخذها، القرارات معارضة عليهم يصعب ما وهو ،وظيفيا
 .3املصلحة ذات األطراف أو األسهم حلملة وليس

هلا تأثري املدير التنفيذي  ( توصل الباحث أن ازدواجية عملBernardus Y. Nugroho, 2011) يف دراسة لـ     
عملية إدارة األربا ، وفسر ذلك بأن هذا الدور املزدوج يزيد من تركيز السلطة يف يد املدير ويفتح له  مهم على

  .4 الطريق للتالعب باألربا 

توصل  على جمموعة من الشركات املصرية (Mohamed M.S & Aiman A.R, 2013)ويف دراسة أخرى لـ      
 على اويف هذا اإلطار أكدوظيفة املدير وممارسات إدارة األربا ،  ازدواجية وجود عالقة طردية بني الباحثان إىل

                                                           
1
- Mezghani Ali, Ellouze Ahmed, Gouvernement de l’entreprise et qualite de l’information financiere, 

Archives-Ouvertes.Fr, 2010, P. 5-6, Available From : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544934  

(25/02/2015). 

2
- Hanen Ben Ayed-Koubaa, Op.Cit, p. 06. 

 .، ص 2010للنشر، السعودية، املريخ دار غنام، جرب وغريب العشماوي الفتا  عبد حممد تعريب ،)والمشاركة الراصدة األطراف( الشركة حوكمة وآخرون، كيم.أ كينيت - 3
88-87. 

4
- Bernardus Y. Nugroho, Op.Cit, p. 08. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00544934
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 املصري يقيدزدواجية ، رغم أن القانون ذه االضرورة تعزيز االمتثال لدليل حوكمة الشركات خاصة فيما يتعلق هب
 1. بوضو  هذه االزدواجية

              ،(Hanen B.Koubaa, 2009)(، Suzan Abed & al, 2012كل من )دراسة  هذا ما أكدته و       
(H. Matoussi, I. Mahfoudh, 2006)  ازدواجية عمل املدير  بني عالقة طرديةحيث وجد الباحثون أن هناك

  .ممارسات إدارة األربا التنفيذي و 

على ممارسات إدارة األربا   ينما مل جتد دراسات أخرى تأثري واضح )دال( الزدواجية عمل املدير التنفيذيب       
أنه ال توجد عالقة بني ازدواجية واليت توصلت إىل (، على بعض الشركات Biao Xie & al, 2001) دراسة مثل

وكذلك احلال بالنسبة للدراسة اليت  ( ومستوى املستحقات التقديرية،CEO dualityعمل الرئيس التنفيذي )
  (.sirine chekili, 2012) قامت هبا

من خالل ما سبق ميكنا القول أن الفصل بني وظيفة اإلدارة والرقابة من الناحية املنطقية أمر ال بد منه، إال       
سيكون يف مدى تأثريه على بعض املمارسات اليت تتم يف ظروف خمتلفة، إذ أن توفر بعض االختالف أن 

  .ه الرقايباخلصائص يف جملس اإلدارة دون أخرى قد ال يساعد على تفعيل دور 

 خبرة أعضاء مجلس اإلدارة. 4

والتدارب واليت تؤثر  اخلربات دموعة منمبأن يتمتع  ينبغي اإلدارة الفعال جملس، فإن (BRP, 1999) لـ وفقا    
اخلصائص اإلدارة من أهم  جملساليت يتميز هبا أعضاء اخلربة  تعترب حيث ،أنشطة الشركة خمتلفة من جوانب على

يساعد يف اسبية، باجلوانب املالية واحململعرفة  اكتساهبمأن  إذ، إدارة األربا ممارسات اليت قد يكون هلا تأثري على 
 .عل املعلومات أكثر شفافيةجيو  املايل واحملاسيب، التالعبعلى  السيطرة

إضافة إىل أن اخللفية اليت ميتلكها األعضاء املستقلني تؤثر على فعالية عملية الرقابة، وجتعلهم أكثر اطالعا بالطرق 
مؤهلني  اإلدارة جملسعن ذلك، ويف املقابل إن مل يكن أعضاء اليت ميكن أن تدار هبا األربا ، وباآلثار املرتتبة 

قد ال يتمكنون من فهم فنية حسنة الكتشاف عمليات االحتيال  ويتمتعون خبلفية معتربة حىت وإن كانت لديهم
  .2األساليب املعقدة إلدارة األربا  

                                                           
1
- Mohamed M. Soliman, Aiman A. Ragab, Op.Cit, p. 08-13. 

 BRP : Blue Ribbon Panel. 

2
- Biao Xie & al, Op.Cit, p. 02. 
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 املستقلني األعضاءنسبة  بنيهناك عالقة عكسية توصل الباحثون إىل أن   (Xie & al, 2001)يف دراسة لـ     
وممارسات إدارة األربا ، حيث أن  corporate backgroundsاليت يتمتعون هبا حول أعمال الشركات  واخلربة

األعضاء ذوي اخللفيات هم األكثر احتماال لتكون مهاراهتم متطورة من الناحية املالية واحملاسبية، وبالتايل فإن 
 .1إدارة األربا  ويعمل على ختفيضها وجودهم يؤثر على ممارسات 

 املؤسسات منموظفني  أن وجودحيث  (Park.Y & Shin.H, 2004)وهذا ما أكدته الدراسة اليت قام هبا     
ممارسات إدارة  د مناحل يساعد على إدارة الشركة يف جملس les agents des institutions financières ةياملال

 .2الشركة بشكل أفضل أعمال على فهم ينقادر  ذوي اخلربة لس اإلدارةاملستقلني جملعضاء األ وأن ،األربا 

أنه إذا توفرت لدى املدير اخلربة واإلرادة الكتشاف األخطاء واملمارسات االحتيالية  القولمما سبق ميكن        
يؤثر على  قد ال )مدير تنفيذي ورئيس جملس إدارة( والعمل ملا هو يف صاحل الشركة، فإن قيامه بوظيفتني اثنتني

 ،التدقيقجلنة )سؤولة عن الرقابة فعالية أدائه ولن يؤثر على الشركة بشكل سليب، كذلك قيام باقي األطراف امل
بواجباهتا بكفاءة قد ال يرتك اجملال أمام املديرين للقيام بأي ممارسات  (باقي أعضاء جملس اإلدارة، تدقيق الداخليال

 احتيالية تضر مبصاحل الشركة واألطراف املشاركني فيها.

إال أنه ال ميكن التأكد من النوايا اليت خيبئها املدير وراء كل تصرف وممارسة، فمن بني أساليب إدارة األربا  اليت  
 GAAP املبادئ احملاسبية املتعارف عليهامت استعراضها يف الفصل األول تلك املمارسات اليت تكون ضمن حدود 

باملشاركة يف تنفيذ األعمال مث املشاركة يف اإلشراف عليها  واليت يصعب احلكم عليها، كما أن فكرة قيام املدير
قد جينب  الوظيفتني؛ لذلك فإن الفصل بني جتعل عملية الرقابة صعبة جدا، وتسهل السلوك االنتهازي للمديرين

 .غري قانونية أو غري أخالقيةالشركة الوقوع يف العديد من املشاكل ويسهل اكتشاف أي ممارسة 

 ممارسات إدارة األرباحعلى التدقيق في الرقابة  ةنر لجدو  المطلب الثاني:

منها للدان متخصصة يقوم بتشكيلها   بعضا تفويضميكنه  اإلدارة، جملس هبا يقوم اليت املهامعدد لت نتيدة     
، ومتاشيا مع طبيعة املوضوع سيتم التطرق هلذه تدقيقالجلنة من بني أعضائه مثل جلنة التعيينات، جلنة املكافآت، 

 واإلشراف الرقابةبعض مهام ب من خالل قيامها املالية التقارير إعداد عمليةاألخرية ملا هلا من دور رقايب على 
  .تدقيقاملتعلقة جبانب ال

                                                           
1
- Biao Xie & al, Op.Cit, p. 07-16. 

2
-Yun W. Park, Hyun-Han Shin, Board composition and earnings management in Canada, Journal of 

Corporate Finance (10), Elsevier B.V, 2004, p. 431-457. 
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 في إطار حوكمة الشركات تدقيقالأوال: لجنة 

 خلو ضمان، نظرا ملا تساهم به يف التدقيق ضرورة تشكيل جلنة مور اليت ركزت عليها احلوكمةبني األمن      
 التحريفات.و  األخطاء من التقارير املالية

 تدقيقالتعريف لجنة . 1

)  القانونيني للمحاسبني الكندية اهليئة عرفت     

CICA, 1992)أعضاء  من مكونة جلنة" :هنابأ التدقيق جلنة

 التدقيق جلنة وتعد اإلدارة، جملس إىل تسليمها قبل السنوية املالية القوائم تدقيق االشراف علىيف  هتممسؤوليا ترتكز
 نتائجب االهتمام اخلارجي، املدقق ترشيح ،التدقيق يف هتانشاطا وتتلخص اإلدارة، وجملس املدققني بني وصل حلقة

 .1"للنشر املعدة املالية املعلومات ومجيع للشركة، الداخلية الرقابة وكذلك ،التدقيق

)التدقيق أما معهد جلنة     

ACI, 2013)  على أهنا: " جلنة مراقبة تضم أعضاء مسؤولني  التدقيقجلنة فقد عرف

عن الرقابة الداخلية والبيانات املالية للشركة، تعمل لصاحل جملس اإلدارة واملسامهني وحترص على تعزيز املمارسات 
العمل إضافة إىل األخالقية، التأكد من أن التقديرات احملاسبية اليت ختضع حلكم املديرين قد متت بشكل صحيح، 

 .2" الداخلي واخلارجي التدقيقفعيل دور على ت

إال أنه يوجد تعريف موحد هلا، حيث أن تشكيلها وحتديد  التدقيقللدنة  بالرغم من أنه قدمت تعاريف كثرية     
التعاريف  جتمع بنيأدوارها وصالحياهتا خيتلف من شركة ألخرى ومن بلد آلخر، وميكن تلخيص أهم النقاط اليت 

 3:كما يلي التدقيقاملقدمة للدنة 

 جلنة منبثقة من جملس اإلدارة؛ 
  عضويتها قاصرة فقط على األعضاء غري التنفيذيني، والذين يتوافر لديهم درجة عالية من االستقاللية

 ؛التدقيقواخلربة يف جمال احملاسبة و 
  واخلارجي،  داخليال التدقيقعمليات إعداد التقارير املالية، عمليات  تدقيقبتتعلق  التدقيقمسؤولية جلنة

 مدى االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات. تدقيق

                                                           

 CICA : Canadian Institute of Chartered Accountants. 

1
 نحوكمة الشركات كآلية للحد م :حول الوطين امللتقى ،واإلداري المالي الفساد من للحد كآلية الشركات حوكمة ظل في الداخلية المراجعة وأداء فعاليةمسعود دراوسي،  -

 .48 .ص ،8048ماي  3-6، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، الفساد املايل واإلداري

 ACI : Audit Committee Institute. 

2
- ACI, Audit Committee Handbook, Audit Committee Institute, United of Kingdom, 2013, p. 01. 

 . 90 .، صمرجع سابق، يينذمجالس اإلدارة والمديرين التنفي حوكمة الشركات ودور أعضاءحممد مصطفى سليمان،  -3
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 تدقيقالأهمية لجنة . 2

أداء  واليت من شأهنا أن تسهم يف حتسنييف اخلدمات اليت ميكن أن تقدمها للشركة،  التدقيقمن أمهية جلنة تك  
 يلي: كمابالتايل خدمة مجيع أصحاب املصاحل، وهي  خمتلف األطراف العاملني فيها، و 

 لس اإلدارةابالنسبة لمج. 1.2

مساعدة اجمللس للوفاء بالتزاماته كوكيل عن املسامهني من خالل أعمال الرقابة اليت على  التدقيقتعمل جلنة      
 1 :ساعد علىمما يتعترب خط اتصال رمسي بني أعضاء اجمللس التنفيذيني وغري التنفيذيني  تقوم هبا، فهي من جهة

 ؛من مشكلة عدم جتانس املعلومات داخل اجمللس التخفيفو  الوكالةفيض تكاليف خت -
 ؛التدقيق بلدنة مناقشتها سبق اليت ملوضوعاتاخلاصة با التفاصيل عن بالبعد اإلدارة جملس وقت ترشيد -
 ؛ القرارات اختاذ على املؤثرة املتغريات على كيزرت اليف  اإلدارة جملس مساعدة -

األعضاء التنفيذيني على القيام مبهامهم ومسؤولياهتم وخاصة فيما يتعلق مبسائل ومن جهة أخرى تساعد       
 :2 ، من خاللالتدقيقاحملاسبة و 

  اخلارجني؛ واملدققنيلس اإلدارة حتسني عملية االتصال بني جم -
  املالية؛ما يتعلق بإعداد القوائم املساعدة على حل املشاكل اليت قد يواجهوهنا مع املديرين التنفيذيني في -
، والعمل على  -نتائج أعماهلا واملشاكل اليت تواجهها- الداخلي التدقيقمعاينة كل ما يتعلق بوظيفة  -

 توصيلها جمللس اإلدارة وتقدمي احللول املناسبة لتسهيل عملية اختاذ القرارات. 

 تدقيقالالمساهمة في جودة عملية و  للمدققينبالنسبة . 2.2

 التدقيق، أن يةكندال مدراء الشركات معهديف  التدقيقرئيسة جلنة  Axel Thesbergيف هذا الصدد، ترى        
عملية هلا دور كبري يف توفري ضمان حول مدى دقة  مثل يف إبداء الرأي فقط، وإمنا هوحدث مستقل يت ليس

ومصداقية املعلومات الواردة يف التقارير املالية ومدى مطابقتها للسياسات احملاسبية املعتمدة داخل الشركة، لذلك 

                                                           
 ،العلمية للبحوث التدارة كلية ، جملةالمصرية األعمال بيئة في المنشورة القوائم المالية جودة على وأثرها الشركات حوكمة في المراجعة لجان دورسامى،  حممد جمدى -1

 .82-81 .صمصر،  ، 8009، 16 رقم لد، اجمل8  رقم العدد، اإلسكندرية جامعة
 .97-98سابق، ص مرجع  ،يينذمجالس اإلدارة والمديرين التنفي حوكمة الشركات ودور أعضاء، حممد مصطفى سليمان -2
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من أهم اآلليات اليت  التدقيقينبغي أن تكون هذه العملية ذات جودة لتتمكن من الوصول ألهدافها، وتعترب جلنة 
 1ساهم يف ضمان هذه اجلودة من خالل:ت

 حول  املدققوناليت تطرحها اإلدارة أو اليت يطرحها  أخذ الوقت الكايف لفهم املشاكل الرئيسية سواء تلك
 montants) ومثال ذلك مدى االختالفات احملتملة بني املبالغ املقدمة عرض املعلومات يف التقارير املالية،

presente)  اجلريئة أو املتحفظةوبعض التقديرات (estimations audacieuses ou conservatrices)؛ 
  من خالل اجتماعات اللدنة، لتسهيل  واملدققنيواإلدارة  التدقيقإنشاء عالقة مفتوحة ومباشرة بني جلنة

  إجراء احلوارات والنقاشات حبرية حىت وإن كانت وجهات النظر خمتلفة؛
  على كل املعلومات الضرورية للقيام بواجباهتم؛ املدققنيضمان حصول 
  واليت من شأهنا حتسني اجلودة. التدقيقمواكبة املقرتحات واإلصالحات اخلاصة بعمليات 

 بالنسبة لألطراف ذات المصلحة. 2.2
من جملس اإلدارة  ةجمرد وسيلة متكن املسامهني من مراقبة عمل املديرين وإمنا كوهنا منبثق التدقيقال تعد جلنة        

 sa finalitéاليت تشرتط عنصر االستقاللية، والغاية من تشكيلها  le mode de constitutionفإن طريقة تشكيلها 

املراقبة والعمل على تصحيح املعلومات يف حالة وجود خلل يف عملية إعداد التقارير املالية واحملاسبية اليت تتمثل يف 
جتعلها تعمل على توصيل كافة املعلومات واملخاطر املهمة  ؛التدقيقأو يف عمليات  أو يف نظام الرقابة الداخلية

 .2 جلميع األطراف ذات املصلحة

تكمن فيما ميكن أن تقدمه من خالل  التدقيقمن خالل ما سبق يتضح أن األمهية اليت تكتسبها جلنة       
عتمد عليها يف اختاذ القرارات، ومصداقية يُ أطراف للوصول إىل معلومات شفافة ذات دقة  عدةتنسيق جهود 

إضافة إىل تدعيم اهليكل الرقايب للشركة من أجل مواجهة احتماالت اخللل وضعف الثقة يف النظام الرقايب للشركة، 
 . اليت قد تقوم هبا إدارة الشركة -من بينها إدارة األربا –وهذا ما سيؤدي إىل اكتشاف املمارسات االحتيالية 

 كأداة فعالة في الرقابة على ممارسات إدارة األرباح   تدقيقالثانيا: لجنة 

 االنتهازية قراراتال تقييدو  إعداد التقارير املالية مراقبة عمليةهو  التدقيقان إن اهلدف األساسي من إنشاء جل   
اليت يتخذها بعض املديرين، ولتحقيق هذا اهلدف فإنه ينبغي على اللدنة اإلشراف على العديد من األمور داخل 

                                                           
1
- Axel Thesberg, Qualité de l’audit et information financière, quel est le rôle du comité d’audit ? Institut 

des administrateurs de sociétés, Canada, issue N.159, 2012, p. 27-30. 
2
- Benoit Pigé, Gouvernance, contrôle et audit des organisations, Economica  Edition, Paris, France, 2008, p. 

153. 
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ال، وميكن لتأدية واجباهتم بشكل فع   جلنة التدقيقالشركة، إضافة إىل ضرورة توفر بعض اخلصائص يف أعضاء 
  لنقاط املوالية.توضيح ذلك من خالل ا

 التي تساعد في الرقابة على ممارسات إدارة األرباح   تدقيقالمهام لجنة . 1

يف الرقابة على ممارسات إدارة األربا  من خالل تفعيل أداء مهامها واليت تتمثل  التدقيقيتدسد دور جلنة     
  ، وميكن اجيازهاأساسا يف الرقابة على عمليات الشركة، إضافة إىل تقدمي التوصيات واحللول املمكنة لبعض املشاكل

 كما يلي:

 مراقبة عملية إعداد المعلومات المالية والمحاسبية. 1.1

يف عملية إعداد املعلومات املالية واحملاسبية يتمثل يف الوظيفة اإلشرافية والرقابية وال  التدقيقإن دور جلنة       
 التدقيقارة املالية، مسؤولية اإلدواليت تعترب (ختتص اللدنة بإعداد القوائم املالية أو اختاذ القرارات الفعلية بشأهنا 

 1وفيما يلي أهم املسؤوليات اليت تقوم هبا اللدنة لضمان جودة وموثوقية املعلومات املالية واحملاسبية:، )الداخلي

  مراجعة األنظمة الرقابية اليت أنشأهتا الشركة هبدف ضمان سالمة إعداد القوائم املالية ومناقشة كل من
 فيما يتعلق بالسياسات اليت قد تراها اللدنة غري مناسبة؛ الداخلي واخلارجي التدقيقو اإلدارة 

  النظر يف أي تغريات ملموسة بشأن السياسات واملبادئ احملاسبية املستخدمة عند إعداد القوائم املالية
 للشركة، أو أي اختيار مثري للشك لسياسة حماسبية معينة من قبل اإلدارة؛

 الطرق اليت اتبعتها اإلدارة يف معاجلة املعامالت غري العادية واليت هلا تأثري على الشركة، والتأكد من  فهم
 أن اإلدارة قد استخدمت الطرق احملاسبية املناسبة ملعاجلة هذه املعامالت؛

 لى جملس اإلدارة؛فهم التقديرات والقرارات احملاسبية املهمة اليت اختذهتا اإلدارة قبل عرض القوائم املالية ع 
 ؛فهم وتقييم نوعية اإليرادات اليت تظهر يف قائمة الدخل 
  ،ضمان أن كيفية إعداد التقارير املالية تعطى فكرة واضحة ملستخدميها سواء داخل الشركة أو خارجها

 وذلك من خالل فهم املعلومات اليت تقدمها اإلدارة عن مؤشرات األداء الرئيسية؛
 وث التالعب، والعمل على اختاذ اإلجراءات والسياسات اليت من شأهنا منع تقييم مدى إمكانية حد

 حدوثه يف املستقبل.

                                                           
 -492. ، ص8009، 8ط ،، مصراإلسكندريةالدار اجلامعية،   -دراسة مقارنة-واإلداريدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي حممد مصطفى سليمان،  - 1

800. 
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، أين األول، وبالعودة للفصل  التدقيقمن خالل النقاط السابقة واليت متثل أهم املسؤوليات اليت تقوم هبا جلنة      
للمرونة ملختلف أساليب إدارة األربا  سواء من خالل التالعب باألنشطة احلقيقة أو استغالل اإلدارة  مت التطرق

التغيريات احملاسبية االختيارية، اختيار توقيت مالئم املتعارف عليها )إدارة املستحقات،  املتاحة يف املبادئ احملاسبية
( أو اإلدارة التعسفية لألربا  )من خالل احملاسبية لتطبيق سياسة حماسبية إلزامية، سوء استخدام السياسات

 اإليرادات، املصاريف، عمليات االندماج(؛ 

تعترب عنصر فعال يف الرقابة على هذه املمارسات من خالل حرصها على التطرق ملختلف  التدقيقجند أن جلنة 
مثل الطرق -م الشخصي للمديرين العمليات اليت تتسم بنوع من التعقيد وخاصة تلك اليت تتعلق بالتقدير واحلك

واليت قد يستغلها املديرون خلدمة ، -ليات االندماج وإعادة اهليكلةاملتبعة يف تكوين االحتياطات واملؤونات، عم
ة وبالتايل على املصاحل الشخصية، مما يؤدي إىل التأثري على حسابات وبيانات الشركة املعرب عنها يف التقارير املالي

 ها.قرارات مستخدمي

وعليه فإن اللدنة ويف حالة حدوث أي خلل يف عملية إعداد املعلومات املالية واحملاسبية، فإنه يكون من واجبها 
 أي تالعب مستقبال. للتصحيح ووضع إجراءات جتنب حدوثضمان إجراء التدابري الالزمة 

 المتوصل إليها نتائجالمراقبة و  التدقيق ياتعملدعم . 2.1

، ومناقشتها مع جملس اإلدارة ل هلا كل من املدققني الداخليني واخلارجينيمبراقبة النتائج اليت توصالتدقيق تقوم جلنة 
 إضافة إىل أهنا تدعم كل من مهمة التدقيق الداخلي واخلارجي كما يلي:

  الداخلي تدقيقللبالنسبة . 1.2.1 

الداخليني  املدققنيدورا مهمًا يف منع التالعب واكتشاف األخطاء، نظرا العتبار  الداخلي التدقيقلعب ي     
موظفني داخل الشركة، وهذا ما يزيد من احتمال اطالعهم على عمليات الشركة والسياسات احملاسبية املطبقة فيها 

 جلنةمن خالل قيام  الداخلي التدقيق قسميدعم عمل  ةالشرك يف تدقيق ةنجل إنشاءلذلك فإن ؛ 1بشكل أفضل
 2ـ: ب التدقيق

 ؛الداخلي التدقيق قسم رئيس اختيار -
 ؛قسمال هذا احتياجات وفريت -

                                                           
1
 .802مرجع سابق، ص.  ، -دراسة مقارنة-واإلداريدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي حممد مصطفى سليمان،  - 

2
 .47 .ص ،مرجع سابقمسعود دراوسي،  - 
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 الداخليني املدققني بني تنشأ قد اليت املشاكل حلل الداخلي بالتدقيق القائمني مع املستمر االجتماع -
 ؛هتامستويا بكل اإلدارةو  الداخليني املدققنيبني  أو اإلدارة وجملس

 ؛استقالليتهم وتدعيم الداخليني نيدققامل فاعلية زيادة خالل من الداخلي التدقيق فاعلية يادةز  -

 اخلارجي، دققامل مع تفاعلهم زيادة من الداخليني املدققني نميك   سوف التدقيقجلنة  وجود فإن إضافة إىل ذلك، 
 الذي بالشكل الداخليني واملدققني اخلارجي دققامل بني االتصال وزيادة التنسيقا هو مسؤولياهت أحد أن باعتبار
 اليت املالية والتقارير املعلومات على االعتماد إمكانية وزيادة ومسؤولياته بالتزاماته الوفاءعلى  الطرفني كال يساعد
 الشركة.  يف احملاسيب النظام ينتدها

 الخارجي تدقيقلل بالنسبة. 2.2.1 

باالطالع على اجملاالت الرئيسية للمخاطر وحاالت عدم التأكد يف  التدقيق لدنةإن عملية الرقابة تسمح ل        
يت واجهوها أثناء احلسابات السنوية أو الفصلية اليت قام بتحديدها مدققو احلسابات، إضافة إىل الصعوبات ال

 قيامهم مبهامهم.

االمتثال لاللتزامات  حيث تقوم بتبادل املعلومات معهم ومناقشة ودراسة النتائج املتوصل إليها ومراقبة مدى
( وخاصة فيما يتعلق باملعلومات املنشورة ية واملالية )عند التقرير املايلالقانونية والتنظيمية املتعلقة باملعلومات احملاسب

من خالهلا تدعم وتراقب عمل اليت و اللدنة  هاممأهم من بني ؛ و 1حتت التقديرات احملاسبية اليت قامت هبا اإلدارة
 2: ما يلي اخلارجيني املدققني

 ،اخلارجي املدققحيث تقوم اللدنة بالتأكد من مدى استقاللية  الخارجي: المدققالتأكد من استقاللية  -
 التدقيقومناقشته عن طبيعة العالقة اليت تربطه بإدارة الشركة واليت ميكن أن تؤثر على موضوعية عملية 

 املالية وبالتايل على متخذي القرارات وأصحاب املصاحل.اليت يقوم هبا، مما قد يؤثر على سالمة القوائم 

تشمل خدمات غري  :الخارجي المدققالتي قد تطلب من  تدقيقالاإلشراف على تقديم خدمات غير  -
بتقدمي بعض اخلدمات إلدارة الشركة مثل االستشارات، برامج  املدقققيام  non-audit services  التدقيق

إىل التحيز جتاه اإلدارة على حساب باقي أصحاب  دققؤدي باملت أن واليت ميكنتدريبية للعمال، 

                                                           
1
- AMF, Autorité des Marchés Financiers, Rapport final sur le comité d’audit, France, 2010, p. 11. 

2
 .802-807مرجع سابق، ص.  ،-دراسة مقارنة-واإلداريدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي حممد مصطفى سليمان،  - 
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 املدققاملصاحل، وعليه يكون من واجب اللدنة التحقق من أن تقدمي هذا النوع من اخلدمات من قبل 
 . التدقيقاخلارجي لن يؤثر على استقالليته وموضوعيته يف عملية 

 82بدفع قامت هذه األخرية أن نتائج الدراسات اليت مت التوصل إليها حول اهنيار شركة انرون، بني من 
لقيامه نفسه دقق مللمليون دوالر  83اخلارجي، ومبلغ  دققلملالعادية  التدقيقمليون دوالر مقابل خدمات 

دقق املالشكوك حول تأثري هذا النوع من اخلدمات على استقاللية ما أثار اجلدل و  ، وهوالتدقيقخبدمات غري 
 اخلارجي.

 مراقبة عمل اإلدارة )المديرين(. 2.1

ويتم ذلك من خالل مراقبة القرارات اليت تتخذها اإلدارة التنفيذية حول مجيع األمور اليت من شأهنا أن         
ل الظروف اليت تقوم فيها اإلدارة بطلب يتحلب التدقيقتؤثر على ما حتتويه التقارير املالية، ومثال ذلك أن تقوم جلنة 

 effort légitimeيف أغلب األحيان هذا الطلب جهد شرعي  رأي ثان حول قضايا حماسبية معينة، حيث يعترب
للحصول على أفضل إجابة بالنسبة لبعض املشاكل املعقدة، لكن رغم ذلك قد تعترب هذه املمارسة غري مقبولة يف 

اليت تتوافق أحيان أخرى ألن طلب رأي ثان قد يصبح وسيلة ضغط على مراقب احلسابات لقبول البيانات املالية 
 احل املديرين.مع مص

، لذلك التدقيقالتأثري على نتائج   على بيانات غري مكتملة من شأنهاعتماد الرأي الثاينأن إضافة إىل احتمال  
فة املعلومات واحلقائق يتوجب على اللدنة ضمان حصول اخلبري احملاسيب الذي طلب منه إبداء رأي ثان على كا

 .1 ذات الصلة

 متابعة نظام الرقابة الداخلية للشركة وعملية إدارة المخاطر. 4.1

لرقابة الداخلية وعملية إدارة املخاطر وحتديد نقاط الضعف نظام لضمان وجود  التدقيقيقع على عاتق جلنة       
الداخلي  التدقيقفيهما واختاذ التدابري الالزمة، إضافة إىل أنه ينبغي على اللدنة أن تكون على دراية بنتائج أعمال 

اليت أجريت على نظام الرقابة الداخلية وعملية إدارة املخاطر لضمان أنه يف حالة اكتشاف وجود أي  واخلارجي
خلل فيهما سيتم اطالع اجمللس ومساعدته يف اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، مع اإلشارة إىل أن سلطة 

 .2ةاختاذ القرارات تبقى من صالحيات جملس اإلدار 

                                                           
1
- BDO, Guide to Forming and Running an Effective Audit Committee, Canada, 2010, p. 08.  

2
- AMF, Op.Cit, p. 10. 
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 ودورها في الرقابة على إدارة األرباح تدقيقالفعالية لجنة . 2

، احلد أداء الشركةتعكس بدقة  مالية موثوق هبا بياناتمن خالل قدرهتا على تقدمي  التدقيق جلنةفعالية تظهر     
 .نديرياملبعض  بهاحملاسيب الذي يقوم  التالعبالغش و عمليات احلد من ، املالية األخطاء الواردة يف التقاريرمن 

، حيث طراف املهتمة بنشاط الشركةبني مجيع األ بناء الثقة قادرة علىال هي اللدنة الفعالة التدقيق جلنةفإن  لذلك
على  substitutبديال  متثل القائمة على الثقة فإن العالقات  théorie institutionnelle املؤسسية فقا للنظريةو أنه 

 .1اجليد األداء 

 جملس اإلدارة من قبل مفوضةسلطة ذات حدم معترب، هيكل تنظيمي خاص هبا،  تدقيق وجود جلنة إن       
 .قدرة أكرب على القيام بدورهم الرقايبوعليه يكون ألعضائها  رمسية كهيئةاالعرتاف هبا   تكون أكثر قابلية ليتم

راقبة مب دنةاللتقوم  حيث ،املايلنظام اإلبالغ ة فعالة على يآلية رقاب مبثابة التدقيقتقرير الذي تعده جلنة ال يعتربو 
 مصلحة يف يعملون ما إذا كانوا لتحديد ،احلسابات اخلارجني مدققي، الداخلينيدققيني املاإلدارة، عمل كل من 

  .2الشركة

أن ينبغي ، فإنه إدارة األربا  ممارساتل يسمح بتقييد افع  بشكل دورها يف الرقابة ب التدقيقجلنة لكي تقوم       
 ما يلي: أمهها العديد من اخلصائص  فيها وفرتت

 Independenceاالستقاللية . 1.2

يف  دور مباشر قد يكون هلا، مما الرقابة الفعالةعملية  يف عامال مهما تعترب التدقيقجلنة  إن طريقة تكوين      
حمورا هاما يعترب يف الشركات  التدقيق ناجل أن تكوين يف التقليل من آثارها؛ إذإدارة األربا  و  الرقابة على ممارسات

BRC) جلنة إصداراتاحلوكمة مثل اليت تسعى إليها  صالحاتاإلجهود  للعديد من

اليت هتتم بلدان  (1999 ,

 الشركات املدرجة فيهاناسداك ألزمت مجيع بورصة نيويورك و  الكربى مثل البورصات إضافة إىل أن بعض التدقيق،
لتتمكن من ،  -اخلاصة بعض الظروفإال يف - مدراء مستقلني ال يقل عن ثالثة ما مع تدقيق جلنة تكوينب

3 لاملدققني اخلارجيني بشكل واضح وفعا عملعلى و  القوائم املالية على اإلشراف
.   

                                                           
1
- Mohamed Ali Zarai, Wided Bettabai, Impact de l’efficacité des comités d’audit sur la qualité des bénéfices 

comptables divulgués, Revue de gouvernance, 2007, Institut Supérieur de Gestion de Tunis, P. 05-06  
2
- Jian Zhou, Ken Y. Chen, Audit committee, board characteristics and earnings management by 

commercial banks, 2004, p. 09, working paper, available from : www.researchgate.net  (02/03/2015). 

 BRC : Blue Ribbon Committee.  

3
- Jian zhou, Op.Cit, p. 08. 

http://www.researchgate.net/
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على األعضاء غري  التدقيقميكن القول أن هناك شبه اتفاق على ضرورة أن تقتصر عضوية جلان وعليه      
SEC) نة األوراق املاليةجلالتنفيذيني، وذلك ملا هلم من استقاللية عن إدارة الشركة، حيث أوضحت 

) أن جلان ،
اليت تتكون فقط من األعضاء غري التنفيذيني تكون قادرة على التقييم مبوضوعية لكل من جودة اإلفصا   التدقيق

  .1 ةة نظام الرقابة الداخلية يف الشركيف القوائم املالية ومدى مالءمة وفعالي

 اخلارجي التدقيقجودة و  التدقيقجلنة كل من حول عالقة   (M.Soliman & A.Ragab, 2014)يف دراسة لـ      
عالقة  وجودمصرية مدرجة يف البورصة، مت اختبار فرضية  ةشرك 10على عينة مكونة من مبمارسات إدارة األربا  

 ؛إدارة األربا  وحدوث التدقيقنة أعضاء جل بني استقاللية سلبية

يف  (0)( والقيمة نيللدنة اليت يكون أعضائها مستقلني متاما عن اإلدارة )غري تنفيذي (1)القيمة  إعطاءحيث مت 
نة جل بني استقاللية كبري ارتباط سليب ل إىل أن هناكوصتاختبار لنموذج الدراسة مت ال إجراءوبعد احلالة العكسية، 

 .2وإدارة األربا  التدقيق

شركة أردنية  50( على عينة مكونة من 8047 السرطاوي وآخرون، املطلبعبد دراسة لـ )أيضا  وهذا ما أثبتته      
حيث بعد اختبار منوذج الدراسة  ممارسات إدارة األربا وأثرها على  التدقيقجلنة  خصائصحول مدرجة بالبورصة، 

 .3األربا  وإدارة اللدنة أعضاء يةاستقالل بني عكسية عالقةبني أن هناك ت

 S&Pعلى عينة من شركات أمريكية مقيدة يف مؤشر  (April Klein, 2006)من قبل دراسة  إليهتوصلت  وهو ما
حيث أظهرت نتائج االختبار أن هناك عالقة عكسية بني ممارسات إدارة األربا  املعرب عنها باملستحقات 

 .4التدقيقاالختيارية ووجود غالبية )أكثر من نصف إمجايل األعضاء( ألعضاء مستقلني يف جلنة 

  

                                                           

 SEC : Securities Exchange Commission 

 .419 .، صمرجع سابق، ،-دراسة مقارنة- ومعالجة الفساد المالي واإلداريحوكمة الشركات حممد مصطفى سليمان،  - 1
2- Mohamed M. Soliman, Aiman A. Ragab, Audit committee effectiveness, audit quality and earnings 

management: An empirical study of the listed companies in Egypt, Research Journal of Finance and 

Accounting, Vol.5, N.2, 2014, p. 157-162. 
 قبل ما الصناعية الشركات على تطبيقية دراسة -األرباح  إدارة من الحد على األردنية العامة المساهمة الشركات في التدقيق لجان ثرأالسرطاوي وآخرون،  املطلب عبد - 3

 .279-278 .، ص8047، 01، العدد 83اجمللد األردن لألحباث،  الندا  جامعة جملة -العالمية المالية األزمة
4
- April Klein, Audit committee, board of director characteristics, and earnings management, Law & 

Economics Research Paper Series, N.06-42, 2006, p. 10-24, Working Paper, available from : 

http://ssrn.com/abstract=246674 (02/03/2015). 

http://ssrn.com/abstract=246674
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على إدارة األربا ، مثال  التدقيق بينما مل تعثر دراسات أخرى على أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية جلنة       
 SBFلشركات الفرنسية املقيدة يف مؤشرعلى جمموعة من ا (Charles Piot, Rémi Janin, 2005)ذلك دراسة 

120 
1
 . 

 Competenceالكفاءة . 2.2

كافية   تساعدهم على العمل مبوضوعية ودون حتيز، إال أهنا ال تعترب التدقيقإن خاصية استقاللية أعضاء جلنة      
هؤالء األعضاء  فمسؤولياهتم ومهامهم يف اإلشراف والرقابة على اجلوانب املالية واحملاسبية تستدعى ضرورة اكتساب

 مقدار معترب من املعرفة واخلربة يف هذه اجلوانب.

IFA)املعهد الفرنسي للمديرين أوصى يف هذا الصدد      

بأن يقوم جملس اإلدارة بتحديد عدد األعضاء  (2008,

الضروريني لتمكني اللدنة من القيام مبهامها، وأال يقل هذا العدد عن ثالثة أعضاء، وأن يتأكد اجمللس من أن 
األعضاء املختارين ميتلكون اخلربة واملهارات الضرورية يف املسائل املالية وكل ما يتعلق بنشاط الشركة، إضافة إىل 

 .2ملواكبة التطورات (les formation)بعني االعتبار أمهية تدريب األعضاء بصفة مستمرة  األخذ

: "كل عضو يف جلنة التدقيق جيب أن يكون لديه )أو  (BRC,1999)ما جاء أيضا يف توصيات جلنة  وهو
أو االثنني  ماليةأو حماسبية  expertiseعلى األقل خبربة  يكتسب( خربة يف اجلوانب املالية أو أن يتمتع عضو واحد

واليت اكتسبها من جتاربه املاضية بالعمل يف  اللدنة عضوبأهنا اخللفية اليت يتمتع هبا  عر ف اخلربة، حيث تُ معا
أو كمسؤول عن  CEOجماالت احملاسبة واملالية، وامتالكه للشهادات املهنية ذات الصلة، أو العمل كرئيس تنفيذي 

   .3مهام الرقابة"

تعترب أحد العناصر اهلامة ألن العديد من املشاكل احملاسبية اليت  التدقيقإن اخلربة اليت يتميز هبا عضو جلنة      
اليت ميتلكها عضو يتأثر مبستوى اخلربة  وهو ماالقيام حبلها تعتمد على احلكم الشخصي،  التدقيقتتطلب من جلنة 

وضع جمموعة  Sarbanes Oxley Act, 2002 من خالل قانون ، حيث متقالتدقيو ال احملاسبة يف جم التدقيق جلنة
 4منها: التدقيقمن املتطلبات الواجب توافرها يف عضو جلنة 

                                                           
1
- Charles Piot, Rémi Janin, Audit Quality and Earnings Management in France, 2005, working paper, 

available from : http://ssrn.com/abstract=830484 (02/03/2015). 

 IFA: Institut Français Des Administrateurs. 

2
- IFA, Les Comités D’audit, 100 Bonnes Pratiques, l’Institut Français des Administrateurs, 2008, p04.  

3
- BRC, Blue Ribbon Committee, Improving the effectiveness of corporate audit committees, report and 

recommendations, NYSE & NASD, 1999, p. 25. 
4
 .424مرجع سابق، ص.  ،الفساد المالي واإلداريومعالجة حوكمة الشركات حممد مصطفى سليمان،  - 

http://ssrn.com/abstract=830484
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 محاسب ك أن يكون سبق له العمل ، أوالتدقيقو علمية يف جمال احملاسبة  شهادة أن يكون حاصل على
 خارجي؛دقق مأو 

 ؛لديه دراية كاملة باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها وكيفية إعداد القوائم املالية 
  ؛اخلارجيدقق املاليت يقوم هبا  التدقيقلديه خربة يف إجراءات عملية 
 القيام هبا. التدقيقب على جلنة لديه دراية بطبيعة املسؤوليات اليت جي 

مت اختبار العالقة بني اخلربة املالية للدنة  ،شركة 605على  (Joseph V. Carcello& al, 2006)يف دراسة لـ      
يف حالة توفر اللدنة على عضو واحد على  (1)ممارسات إدارة األبا ، حيث مت اعطاء املتغري الومهي و  التدقيق

 يف احلالة املعاكسة؛ (0)األقل ذو خربة، واملتغري الومهي 

مع عضو على األقل متتع خبربة مالية له أثر على ختفيض  تدقيقوقد توصلت الباحثون إىل أن وجود جلنة  
  1املستحقات االختيارية اليت تعرب عن إدارة األربا .

على جمموعة من الشركات األمريكية حيث  (Biao Xie & al,2001)وهذا ما أثبته أيضا البحث الذي قام به      
 توصل إىل أن الرقابة من قبل أعضاء ذوي خلفية مالية تكون أفضل للحد من ممارسات إدارة األربا .

 خالل من التدقيق جلنة ألعضاء املالية اخلربة اسيق( مت 8047 السرطاوي وآخرون، املطلبعبد )يف دراسة لـ     
 لىع واملصرفية املالية العلوم أو املالية اإلدارة أو احملاسبة جمال يف علميا ؤهالم حيملون الذين األعضاء عدد قسمة
 اللدنة؛ أعضاءعدد  إمجايل

 اليةامل يف جمال خربة ميتلك األقل على واحد يوجد بينهم األردنية الشركات يف التدقيق جلنة غالبية أعضاء أن تبني
 إال أهنا األربا ، إدارة وممارسات التدقيق جلنة أعضاء اليت ميتلكها اخلربة أو احملاسبة، وأن هناك عالقة عكسية بني

 .2، وعليه مل يتمكن الباحثون من تعميم النتيدةإحصائيا دالة غري

بالعودة لدوافع وأساليب إدارة األربا  اليت تطرقنا هلا يف الفصل السابق، جند أن خربة من خالل ما سبق، و       
فاطالعها الدائم بالضغوطات اليت قد  ري هام يف احلد من هذه املمارسات،سيكون هلا تأث التدقيقأعضاء جلنة 

تواجه املديرين )مثل توقعات احملللني املاليني( وتدفعهم إىل جتاوز حدود املمارسات احملاسبية املقبولة عموما، أو 

                                                           
1- Joseph V. Carcello& al, Audit committee financial expertise, competing corporate governance 

mechanisms, and earnings management, 2006, p. 13-25, working paper, available at : 

http://ssrn.com/abstract=887512  (09/05/2015). 
2
 .279-278 .ص ،مرجع سابق السرطاوي وآخرون، املطلب عبد - 

http://ssrn.com/abstract=887512
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التعويضات املبين على قيمة األربا (، وقدرهتا التالعب باألرقام احملاسبية بغية حتقيق مصاحل شخصية )مثل نظام 
على مراقبة العمليات املالية واحملاسبية وفهم أساليب االحتيال اليت ميكن أن حتدث فيها )مثل التالعب بتوقيت 

جيعلها يقظة وعلى اطالع دائم بأي مؤشر يدل على وجود ممارسات ؛ االعرتاف باإليرادات وتأجيل التكاليف(
التدابري الالزمة لعملية  ، ومن مثة توصيل نتائج أعمال الرقابة اليت قامت هبا إىل جملس اإلدارة ألخذ إلدارة األربا 
 التصحيح.

يف الرقابة، رفع جودة القوائم املالية من  التدقيقسيساعد على حتسني فعالية دور جلنة  وعليه فإن عنصر اخلربة
 مصداقية أكرب لرقم األربا  املعلن عنه.إعطاء  خالل القدرة على اكتشاف أي خلل فيها،

 Audit Committee Activity تدقيقالنشاط لجنة . 2.2

 ،صحيحةال وفقا لألسستتم  عملية إعداد التقارير املالية للتأكد من أنات اجتماععقد ب التدقيق ةنتقوم جل    
على  هتاقدر على اطالع دائم جبميع القرارات والتغريات احلاصلة مما يزيد من  تكونالنشطة  التدقيقنة جلفإن  عليهو 

 ؛ إدارة األربا  منع قيام اإلدارة مبمارسات

فعالية الدور الذي تقوم به؛ ذلك أن خذ كمقياس على مدى تؤ قد  التدقيق اجتماعات جلنة عدد مراتفإن لذلك 
  1؛تأثري على قرارات اإلدارة وجملس اإلدارةباستمرار يكون هلا و بانتظام  ليت تنشطاللدنة ا

 2وميكن توضيح ذلك من خالل النقطتني التاليتني:

على واليت تتضمن الرقابة  البيانات املالية الرقابة علىواليت تتمثل أساسا يف  :تدقيقاللجنة  مسؤوليات -
اإلشراف على  تضعها اإلدارة؛التقديرات اليت و السياسات احملاسبية املطبقة و  عملية إعداد القوائم املالية

إلشراف على نظم ا ،التدقيقعملية  فعالية وحتسنيدقق امل تعزيز استقاللمن خالل  اخلارجي التدقيق
 ؛ التدقيق الداخلي مبا يف ذلك الداخلية الرقابة

إضافة إىل أن وجود ميثاق رمسي مدون خاص هبذه املسؤوليات قد يساعد بشكل ملحوظ على تفعيل 
 يف اكتشاف املمارسات االحتيالية. التدقيقالدور الرقايب للدنة 

                                                           
1
- Jian zhou, Op.Cit, P. 09. 

2
- Jean Bédard & al, Corporate governance and earnings management, Université  Laval, Canada, 2001, p. 9-

10, working paper, available from : http://papers.ssrn.com/abstract=275053  (09/05/2015). 

http://papers.ssrn.com/abstract=275053
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لتقوم اللدنة بأداء مهامها الرقابية جيب عليها أن حتافظ على مستوى  :تدقيقالعدد اجتماعات لجنة  -
ثابت من النشاط، حيث ميكن اعتبار عدد اجتماعات اللدنة مؤشر يدل على نشاطها، وختتلف اآلراء 

 بني ثالث إىل أربع اجتماعات يف السنة. إال أن أغلبها حددهتاحول العدد األفضل الجتماعات اللدنة، 

إىل أن هناك عالقة عكسية بني نشاط اللدنة (Biao Xie & al, 2001) ل العديد من الباحثون مثل وقد توص     
 1.دى ذلك إىل ختفيض مستوى املستحقات االختياريةلما أد اجتماعاهتا كارة األربا ، حيث أنه كلما زاد عدوإد

من عينة  يف التدقيق جلان أن من خالهلا تبني فقد (8047 السرطاوي وآخرون، املطلبعبد ) دراسةأما      
 جلنة اجتماع مرات عددإال أهنا مل جتد أثرا ل ،العام يف مرات أربع متوسطه ما سنوياً  جتتمع األردنية اتكشر ال

 .2األربا  إدارة ممارسات من احلد يف التدقيق

 في الرقابة على إدارة األرباح الداخلي تدقيقالدور المطلب الثالث: 

التقييم مهام ذاتيا، من خالل  أدائهاوتطوير  حتسنيأداة تساعد الشركات على  الداخلي التدقيقعترب ي       
 .اليت يقدمها والتحليل واالقرتاحات

 الداخلي في إطار حوكمة الشركات  تدقيقالأوال: 

، جملس  التدقيق جلنةدارة، إلـ: القدمه ما يف حوكمة الشركات من خالل ما يُ دورا مهالداخلي  التدقيقلعب ي      
، واملوضوعية يف التقارير املالية وثوقيةامل ريتوف؛ حيث تعمل على املصلحة اإلدارة، إضافة إىل باقي األطراف ذات

 .ونظام إدارة املخاطرتقييم نظام الرقابة الداخلية 

 الداخلي تدقيقالتعريف . 1

 3 وغري مكتمل، ومنها: رب غري دقيق، إال أن أغلبها اعتالداخلي لتدقيقلقدمت عدة تعاريف 

 يتوىل القيام جبزء من مسؤوليات الرقابة بتفويض من اإلدارة"؛  التدقيق الداخلي" -
املعلومات  صحةمدى دقة و  لتقييم اليت هتدفللشركة  هو أحد األجهزة الداخلية التدقيق الداخلي" -

 "؛ نظم املعلومات وتقييم فعالية، واحملاسبة عمليات املاديةلاسالمة  التأكد من ،احملاسبية

                                                           
1
- Biao Xie & al, Op.Cit, P. 18. 

 .273-278سابق، ص. ، مرجع السرطاوي وآخرون املطلب عبد - 2
3
- Jacques Renard, Theorie et pratique de l’audit interne, 7eme Edition, Eyrolles, Paris,  France, 2010, P. 72-

73. 
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أن التعريف األول ينقصه الوضو  إذ مل حيدد مسؤوليات الرقابة اليت تفوض (Jacques Renard, 2010) ويرى 
داخلي dispositif فهو غري كامل وغري دقيق إذ اعترب التدقيق الداخلي جهاز  للتدقيق الداخلي؛ أما التعريف الثاين

 .العديد من األطرافللشركة بينما هو وظيفة تعتمد عليها 

 الداخلية، الرقابة فعاليةللقوائم املالية و  املنتظمة املراجعة على فقط تقتصر تعد ملإن وظيفة التدقيق الداخلي      
 العليا لإلدارة الالزمة االستشارات وتقدمي الشركة هلا تتعرض اليت باملخاطر التعريف أيضاً  ليشمل دورها امتد وإمنا

 .اخلصوص هذا يف

IIA) معهد املدققني الداخلينيويعترب     
وظيفة التدقيق الداخلي، كما أن ب االهتمامأهم املسامهني يف  (1999 ,
 ليه دوليا باعتباره األدق واألمشل، والذي هو كالتايل: التعريف الذي قدمه للتدقيق الداخلي يعتمد ع

"التدقيق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي، يعطي للمنظمة تأكيدا وضمانا على عملياهتا، ويقدم  -
نصائح لتحسينها واملساعدة على خلق قيمة مضافة، كما يساعد هذه املنظمة على حتقيق أهدافها من 

تقدمي  إضافة إىلخالل تقييم منظم ومنهدي لكل من عمليات إدارة املخاطر، الرقابة، حوكمة الشركات 
 .1" اقرتاحات لتعزيز الكفاءة

  الداخلي تدقيقالأهمية . 2

 دققامل تقييم ضرورة يعين والذي الشركة، داخل خمتلف النشاطات مع التعامل يف الداخلي التدقيق تكمن أمهية     
 التدقيقساهم به األخرى؛ ومن بني أهم ما ي باألنشطة وارتباطه احمليطة به والظروف نشاط كل لطبيعة الداخلي
 2ما يلي:  الداخلي

 . التقليل من مشاكل الوكالة1.2

إن الفصل بني امللكية واإلدارة قد نتج عنه مشاكل عديدة أمهها تعارض املصاحل بني األصيل والوكيل كما       
 التدقيقن املسامهني، إذ أهم داخل الشركة من قبل سبق التطرق إليه، إضافة إىل صعوبة مراقبة سلوك املديرين وأدائ

 كيل لصاحل املالك وأصحاب املصلحة.عترب من أفضل آليات املراقبة ورصد سلوك الو ي الداخلي

  
                                                           


 IIA: Institute of Internal Audit. 

1
- IIA, The Institute of  Internal Audit, available from : www.theiia.org  (09/09/2014). 

2
- Chekroun Meriem, Le role de l’audit interne dans le pilotage et la performance du systeme de controle 

interne: cas d’un echantillon d’entreprises Algeriennes, These de Doctorat, Universite Abou Bekr Belkaid, 

Tlemcen, Algerie, 2014, p. 19-20. 

http://www.theiia.org/
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 التقليل من عدم تجانس المعلومات.  2.2

مبا أن املديرين هم من يقومون بتسيري وإدارة الشركة، فهم ميلكون معلومات أكثر من املسامهني، واليت قد        
عدم جتانس املعلومات من خالل ما يف التقليل من  ليالداخ التدقيقسهم يإذ يستغلوهنا خلدمة مصاحلهم اخلاصة، 

الداخلني واخلارجيني دققني املاليت تعترب قناة اتصال بني  التدقيققدمه من تقارير ألهم النتائج املتوصل إليها للدنة ي
 تعمل على توفري ضمان أكرب قدر ممكن من الدقة على املعلومات املقدمة من قبل املديرين.و وجملس اإلدارة، 

 إدارة المخاطر. تقييم نظام الرقابة الداخلية و 2.2
الداخلي باإلبالغ عن دقق املدورا هاما يف إعداد تقرير الرقابة الداخلية، حيث يقوم  الداخلي التدقيقلعب ي      

 .واالسرتاتيديةنقاط الضعف يف نظام الرقابة واملخاطر احملتملة اليت قد تؤثر على حتقيق األهداف التشغيلية 

 الخارجين وتخفيض األتعاب المدفوعة لهم   المدققينالمساعدة في عمل . 4.2

 فهمعلى  اخلارجينيدققني امل من خالل مساعدة اخلارجي التدقيق أيضا على الداخلي التدقيقتؤثر وظيفة       
يف خمتلف  التوجيه واملشورة إعطاء ،األساسية واإلجراءات تقييم املخاطرو  شركةداخل ال ذات الصلة الضوابط

 فيضالذي ي االسرتاتيدي الشريكمبثابة  تعد فهي، ة التأكد والتقييمأنشط أداءإىل  إذ باإلضافة ؛ةاإلدار  مستويات
 . 1 فعاليتها وكفاءهتا التنظيمية وضمان حتسني العمليات للشركة ويعمل علىقيمة 

 احلساباتدقق م من قبل املنفذة ءاتااإلجر  طبيعة يف تعديل إىل غالبا ما يؤدي فع ال داخلي تدقيق وجود إن     
 دققمل يبدو عندما التدقيق عملية من املتقدمة حلااملر  يف وكذلك ءات،ااإلجر  تلك حدم يف وختفيض اخلارجي

 عليه جيب نهإف حمددة، جماالت يف املالية القوائم لتدقيق مالئمة الداخلي التدقيق وظيفة أن اخلارجي احلسابات
 .2اجملاالت تلك تدقيق يف منها االستفادة مدى لتحديد الداخليدقق امل قبل من املنفذة ءاتااإلجر  يميتق

الداخلي أن يقوم بتقييم مدى كفاءته، استقالليته، دقق املاستخدام تقارير اخلارجي قبل دقق املكما أنه يتعني على   
الداخلي للتأكد دقق املاخلارجي بتأدية عينة من العمل الذي قام به دقق املموضوعيته، إضافة إىل أنه عادة ما يقوم 

 .3 من أنه نفذ بشكل صحيح

                                                           
1
- Mu’azu S. Badara, Siti Z. Saidin, Improving the existing functions of internal audit at organizational 

level, International Journal of Arts and Commerce, Vol.1, No.6, 2012, p. 42. 
 تحليلية سةادر  610 رقم الدولي التدقيق معيار تطبيق ظل في الداخلي التدقيق لوظيفة الخارجي الحسابات مدقق تقويمشناق،  خالد وباسل ذنيبات، القادر عبد علي - 2
 .422 .، ص08،8006، العدد 08، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد األردن في والداخليين الخارجيين الحسابات مدققي نظر وجهة من
 .124 .، صبقا، مرجع سنظرية المحاسبة: القياس و اإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكية ي،السيد أمحد لطف أمني - 3
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قدر اإلمكان لتقليل  الداخلي التدقيقخالل سعي  فإنه من ،اخلارجي التدقيق تكاليف لتخفيض أما بالنسبة     
 بأن هذه القوائم يف القوائم املالية واكتشاف أي ممارسات احتيالية وتصويبها، إضافة إىل  توفري تأكيدات األخطاء

دقق امل هبا يقوم اليت التدقيق لعملية أفضل صورة يعطي نسبيا، مهمة غري أو مهمة كانت سواء األخطاء من ختلو
جينب قيام املدقق اخلارجي بعمليات تدقيق إضافية،  مما الداخلية، الرقابة نظام بتقييم يتعلق فيما اخلارجي وخاصة

   .1اليت حيصل عليها  تعاباأل قيمة ختفيض عليه يرتتب وهو ما

دققني املاخلارجني على عمل دققني املمدى اعتماد  حول (D. Abbass & M. Aleqab, 2013)يف دراسة لـ       
، قام الباحثان باختبار العالقة بني أهم املتغريات اليت اخلارجي التدقيقأتعاب  الداخليني وتأثري ذلك على قيمة

الداخليني )املوضوعية، الكفاءة، نطاق وطبيعة العمل، العناية املهنية الواجبة( ومقدار دققني املحتدد جودة عمل 
 الداخلي التدقيقاخلارجيون، وقد توصال إىل أن توفر اخلصائص السابقة الذكر يف دققون املاألتعاب اليت يتقاضاها 

 .2ينياخلارجدققني امليساعد على ختفيض مقدار أتعاب 

 الداخلي تدقيقال. أهداف 2

 3فيما يلي: تتمثل أهم األهداف اليت يسعى إليها التدقيق الداخلي     

 ضمان تنفيذ السياسات واملبادئ التوجيهية؛ -
ضمان جودة الرقابة الداخلية اليت تسمح بالتحكم والسيطرة على املخاطر، واإلبالغ بانتظام وبشكل  -

 ؛organe délibérantيئة التشريعية مستقل عن وضعية هذه الرقابة لكل من اإلدارة العامة واهل
 مساعدة املسؤولني ومن بينهم أصحاب املصاحل املعنيني لتحسني مستواهم يف عملية الرقابة؛ -
 ضمان فعالية دائمة للشركة وعملياهتا؛ -
 تقدمي اقرتاحات وتوصيات لتحسني األداء وحتقيق الكفاءة؛ -
 وأن الرقابة مسؤولية اجلميع. auto contrôleغرس ثقافة الرقابة الذاتية  -

ليس فقط اكتشاف املمارسات  الداخلي التدقيقإن اهلدف الذي تسعى إليه حوكمة الشركات من خالل      
االحتيالية اليت يقوم هبا بعض املديرين داخل الشركة بعد حدوثها، وإمنا تقدمي حلول ممكنة لبعض املعامالت 

                                                           
1
، رسالة سوق الكويت لألوراق الماليةأثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في حممد عبد اهلل حامد العبديل،  - 

 .77 .، ص8048منشورة، جامعة الشرق األوسط، غري ماجستري 
2
- Dalia A. Abbass & Mahmoud  M. Aleqab, Internal auditors’ characteristics and audit fees: evidence from 

Egyptian firms, International Journal of Business Research, Vol.6, N.4, 2013, P. 67-78. 
3
- Chekroun Meriem,Op.Cit , P. 23. 
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من شأهنا املساعدة على اكتشاف هذه املمارسات  اليت توصياتالستشارية و االدمات إضافة إىل اخلالغامضة، 
 .1االحتيالية يف وقت مبكر وأخذ االحتياطات الالزمة لتدنب الوقوع يف التالعب الذي يقوم به بعض املديرين

 في الرقابة على إدارة األرباح التدقيق الداخليدور ثانيا: 

الداخليون يف كثري من األحيان خط الدفاع األول ضد أخطاء اإلفصا ، األخطاء غري املتعمدة دققون امليعترب      
 .2األخطاء املتعمدة بسبب الغشو الناجتة عن ضعف الرقابة الداخلية يف الشركة، 

 على أثر له يكون مما ،التدقيق لعملية االستمرارية ميزة يعطي الشركة يف الداخلي التدقيقوظيفة  وجود أنكما 
 اكتشاف إمكانية منهم، إضافة إىل املطلوبة األعمال داءبأ االهتمام درجة حيث منواملوظفني  سلوك املديرين

 اخلطأ حدوث تاريخ بني كبرية زمنية فدوة وجود عدم وبالتايل ،يف وقت مبكر وجدت نإ واألخطاء التالعب
 .3املستقبل يف حدوثها وتفادي احللول املمكنة اقرتا  على يساعد مما هاكتشاف وتاريخ

شركة اسبانية مدرجة يف  108على عينة مكونة من  (Laura Sierra Garcı´a & al, 2010)يف دراسة لـ       
على  الداخلي التدقيقو  التدقيق، حول تأثري كل من جلنة 2003إىل  2006بورصة مدريد، للفرتة املمتدة من 

 .-اليت مت قياسها من خالل خلوها من ممارسات إدارة األربا -جودة األربا  

من بني النتائج اليت توصل إليها هؤالء الباحثني وجود عالقة عكسية بني ممارسات إدارة األربا  ووجود كان  
داخل الشركات حمل الدراسة، وقد مت تفسري هذه النتيدة بأن الشركات اليت توجد هبا  الداخلي التدقيقوظيفة 
ومدى   اإلجراءات املالية تقييمب يامهاقتكون قادرة على اكتشاف التالعب من خالل  الداخلي التدقيقوظيفة 

  4.كفاية الضوابط الداخلية

 

  

                                                           
1
الشركات ومسؤوليات مراقب الحسابات في مواجهة األزمة المالية العالمية، وفقا  المراجعة وحوكمة –موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة عبد الوهاب نصر علي،  - 

 .630 .ص، 8009، مصر، اإلسكندريةاجلزء الرابع، الدار اجلامعية،  - لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكية
2
- Olli Rekka Ratsula, The Interplay Between Internal Governance Structures, Audit Fees And Earnings 

Management In Finnish Listed Companies, Thesis Of Master, Aalto University, Finland, 2010, P. 26. 
3
، رسالة كويت لألوراق الماليةأثر تطبيق الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سوق الحممد عبد اهلل حامد العبديل،  - 

 .77 .، ص8048منشورة، جامعة الشرق األوسط، غري ماجستري 
4
- Laura Sierra Garci´a & Al, Audit committee and internal audit and the quality of earnings: empirical 

evidence from Spanish companies, Journal Of Management & Governance, V.06, Issue 02, 2010, P P. 07-17.  

http://link.springer.com/journal/10997
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 إدارة األرباح التي تساعد في الرقابة على  الداخلي تدقيقالمهام . 1

 فحص وتدقيق التقارير المالية. 1.1

 على تركز أن هذه الوظيفة الشركات بعضيف  فقد جند ،الداخلي التدقيق نظرا لتعدد املهام اليت تقوم هبا وظيفة    
 كلما ، إال أنهأخرى شركات يف العكس حيدث وقد املالية التقارير غش على الرتكيز من أكثر الداخلية الرقابة نظام
زاد احتمال  كلما املالية التقارير وعرض إعداد بعملية املرتبطة النواحي على الداخلي التدقيق عمل تركيز كان

  .1ى احلد منهاعل والعمل األربا  إدارة ممارسات اكتشاف

 والمساعدة في الوفاء بمسؤولياتها تدقيقالخدمة لجنة . 2.1

 2:ما يلي من خالل ويتم ذلك      

 توفري وجهة نظر مستقلة عن القضايا احملاسبية الرئيسية؛ -
 يف تقييمها جلودة التقارير املالية ومدى مالئمة املبادئ احملاسبية املستخدمة؛ التدقيقجلنة  مساعدة -
 توفري تغذية عكسية عن كفاءة األعمال وااللتزام بالسياسات اخلاصة بالشركة واجلهات التنظيمية؛ -
متطلبات قانون ) تعترب من أهم على مراجعة جودة ضوابط الرقابة الداخلية حول التقرير املايل  املساعدة -

Sarbanes-Oxely).   
زيادة الرتكيز لو  البورصاتيف الشركة، فإن العديد من  الداخلي التدقيقنظرا ألمهية الدور الذي تلعبه وظيفة       
إضافة إىل أن ، يف الشركات الراغبة يف االنضمام إىل البورصة اشرتطت وجود هذه الوظيفة ،حوكمة الشركاتعلى 

، من التقارير املالية على الداخلي التدقيقوظيفة  نوعيةتأثري مبدى العديد من الباحثني واهليآت التنظيمية اهتمت 
 الداخلي التدقيقالداخلي بصفة خاصة ووظيفة دقق املخالل دراسة جمموعة من اخلصائص اليت ينبغي توفرها يف 

 بصفة عامة.

  الداخلي تدقيقالجودة . 2

مؤشر حسن يبعث طمأنينة لدى مبدئيا قد يعترب  ني أو جلنة تدقيق أو االثنني معا،داخليدققني مإن وجود     
املستثمرين وباقي األطراف ذات املصلحة بأنه ميكن إىل حد ما االعتماد على القوائم املالية اليت تعدها إدارة 

وحده غري   الداخلي التدقيقالشركة، إال أن العديد من املنظمات والباحثني يف هذا اجملال اعتربوا وجود وظيفة 
                                                           

 ورقة حبث مقدمة يف: الندوة، السعودية البيئة على تطبيقية دراسة: األرباح إدارة ممارسات من الحد في ودورها الداخلية المراجعة أنشطة جودة، مبارك إبراهيم الرفاعي - 1
 72 .ص ،8040، اململكة العربية السعودية،سعودجامعة امللك  احملاسبة، تطوير لسبل عشر العلمية الثانية

2
 .133-136 .صمرجع سابق، ، اإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكيةنظرية المحاسبة: القياس و لطفي، أمحد أمني السيد  - 
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على  من شأهنا املساعدةاخلدمات اليت يقدموهنا، و الداخلني دققني املكايف، وإمنا ينبغي توفر حمددات معينة يف 
 .الداخلي التدقيقعملية يف ودة اجل ريتوف

 فيما يلي:  الداخلي التدقيقوميكن تلخيص أهم العوامل اليت تزيد من جودة 

  Competenceالكفاءة. 1.2

وفر بعض الشروط يف تتجيب أن   (IFACI, 2009)الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخلينيوفقا لـلمعهد       
  1: ، أمههااملدققني الداخليني حىت ميكن اعتبارهم ذوي كفاءة

 كافية؛خربة  و  معرفةحوهلا لديهم  اخلدمات اليت يف إال شرتاكعدم اال -
 ؛لتدقيق الداخليلاملهنية  للممارسةالدولية  للمعايري وفقا أعمال التدقيق الداخليب القيام -
 .األعمال اليت يقدموهناجودة و  من أجل حتقيق الكفاءةباستمرار  مهتاحتسني قدر  -

 ما يلي:جيب أن تتوفر يف املدقق الداخلي فيوميكن تلخيص أهم متطلبات الكفاءة اليت 

 Qualifications and Certification     والشهادات المهنية لميالتأهيل الع. 1.1.2

ساعده على أداء مهامه بشكل فعال، حيث يتمكن من  يؤهالت علمية مل املدقق الداخلي امتالكإن         
 دققامليعترب ؛ إضافة إىل ذلك واإلجراءات املتخذة داخل الشركة املعتمدة لألنظمةنقاط القوة والضعف  كشف

CIA)مدقق داخلي معتمد  مهنية، مثل شهادة اصل على شهادةالداخلي احل

 شهادة مدقق حمرتف معتمدأو  (

(CGAP


أطراف  مع أو التشاور االنتظار وقت دون احلاجة إىل يف أسرع اختاذ القرارات الصائبة قدرة علىأكثر  (
  .2أخرى

 Professional Experienceالمهنية  الخبرة. 2.1.2

الداخلي خربة متكنه من اختاذ القرار الصحيح دقق امل، يكسب التدقيقإن العمل لسنوات عديدة يف جمال       
إجناز ، و ات داخل الشركةعمليال مع كيفية التعامل حول رؤية واضحة لديهوتكون  بسرعة أكرب وحتت أي ظرف

 ؛ 3 يةودة عالجب مهامه

                                                           
1
 IFACI : Institut Français des Auditeurs et Controleurs Internes, Code de Déontologie, Avril, 2009, P 20. 

 CIA : Certified Internal Auditor. 

 

 CGAP : Certified Government Auditing Professional. 

2
 IFACI, Ibid, p. 37. 

 .76ص. ك، مرجع سابق، مبار  إبراهيم الرفاعي - 3
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 الفهمحيث أن   ،األربا  رقم على للتأثري اإلدارة هبا تقوم قد اليت املمارسات اكتشاف على قدرتهمن  ديز ما ي وهو
التقرير املناسب  تقدمي ويف ،الداخليدقق امل استنتاجات دعم يف ضروري يعترب واإلجراءات العمل لطبيعة الصحيح

 فعالية لضمان اهلامة األمور من اخلربة تعد لذلك ،مهامه مسؤوليات حتمل متابعة ويساعد على ،التدقيقلعمليات 
  1.ككل الداخلي التدقيق قسم وبالتايل الداخليدقق امل عمل

 Industry Specializationي التخصص الصناع. 2.1.2

 الدور فعالية زيادة إىل تؤدي اليت األمور من الشركة لعمليات الفنية باجلوانب الداخلينيدققني امل إملام يعترب    
 النواحي على تقتصر ال الداخلي التدقيق مهام أن حيث ،والتقرير الرقابة يف الداخلي التدقيق وظيفة تؤديه الذي
 شركةاملرتبطة بنشاط ال الفنية بالنواحي معرفة توافر نفإ كلذل ؛األداء وتقومي الفنية اجلوانب لتغطي تدمت بل املالية

 خمتلف تقييم من متكنه، سوف والتدقيق احملاسبة يف املتمثلة األساسية معرفته جانب إىل الداخليدقق امل ىلد
واليت تتطلب معرفة فنية  حالتها وتقدير األصول فحص كيفيةذلك   لامثأكرب ) بفعالية الشركة تتبعها اليت النظم

 .2هبا(

 Independenceستقاللية اال. 2.2

واليت  الداخلي التدقيق أنشطة جودة يف املؤثرة املتغريات أهم ا منأهن على الداخليدقق امل يةستقاللالينظر      
 تتحقق من خالل:  

IIAالداخلينيدققني امل معهد اتبتوصي ورد ما حسب :تدقيقال ترفع لها تقارير التي لجهةا -
3  الوضع فإن 

هذا  قيام ضمانلحيث أنه ، الداخلي التدقيق أن ترفع هلا تقارير جيب اليت اجلهة على يركز التنظيمي
 أن جيب حرج أو خوف دون داخل الشركة األخرى ألقسامأعمال ا تقييمو  القوائم املالية فحصب األخري
 تقاريرها بتقدمي الداخلي التدقيق قوم إدارةت ة حيث غالبا ماالشرك داخل ة علياإداري ياتملستو  تابعة تكون

 .4أو يف حالة عدم وجودها إىل جملس اإلدارة مباشرة التدقيق جلنةإىل 

                                                           
 .79، ص. ك، مرجع سابقمبار  إبراهيم الرفاعي - 1


 IIA : Institute of Internal Auditors. 

 .79نفس املرجع السابق، ص.  - 2
3

 .14نفس املرجع السابق، ص.  -
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 جلنة جملس اإلدارة أو اختصاص من م ينبغي أن يكونوعزهل نيالداخليدققني امل تعيني أنإضافة إىل 
 رقم يف للتالعب اإلدارة تتخذها قد ممارسات أي عن التقرير على قدرهتم يدعموهذا ما ، التدقيق
  .األربا 

 تنفيذ عن مستقلة الداخلي التدقيق وظيفة تكون أن االستقاللية تتطلب عدم القيام بأنشطة تنفيذية: -
 فعدم ،اليومية الداخلية الرقابة إجراءات عن مستقلة تكون أن جيب وكذلك تدقيقها يتم اليت األنشطة

املهام اليت يقومون هبا  موضوعية يدعم سوف داخل الشركة التنفيذية باألعمال الداخلينيدققني امل قيام
 .1املالية القوائم املتعلقة بإعداد تلك خاصة

الداخليني أن دققني املنه يتعني على فإ  (IFACI, 2009)لـلمعهد الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخلينيوفقا     
يتمتعوا مبستوى عاٍل من املوضوعية املهنية يف مجع وتقييم املعلومات اخلاصة بالعمليات حمل الفحص وذلك دون 

 2 :حيث أنه التأثر مبصاحلهم الشخصية أو تغليب مصاحل أفراد معينني عند إصدار حكمهم

ا، األحكام اليت يصدروهن نزاهة قد تؤثر سلبا علىعمل  اتأو عالق اتأي نشاطيشاركوا يف  ال ينبغي أن -
 أو اليت تتعارض مع مصاحل الشركة اليت يعملون هبا؛

 عدم قبول أي شيء من شأنه إضعاف تقييمهم وجعله متحيزا؛ -
 .التدقيقلتقرير عن العمليات حمل اإلفصا  عن كافة احلقائق اجلوهرية املعروفة لديهم واليت قد تشوه ا -

تحليل الحتمال وجود الغش باإلضافة إىل أداء بالداخليني دققني املكون من اجليد قيام يف بعض األحيان ي   
 التدقيققد مت عن طريق إدارة  Worldcomحتقيقات متابعة، وكمثال على ذلك أن اكتشاف الغش بشركة 

اخلضوع للمدير التنفيذي، وقاموا بفحص احتمال وجود الغش وإعداد تقرير بذلك إىل جلنة  رفضت يتال الداخلي
ي مدققأن مت اكتشاف ممارسات االحتيال قامت الشركة بتحويل معظم حاالت الغش الداخلية إىل ، وبعد التدقيق

 .3 للتحقيق يف القضية (القضائيني )املدققنيالتحري عن الغش 

                                                           
، رسالة ماجستري غري  -فلسطين في العاملة المصارف قطاع على تطبيقية دراسة- الحوكمة مبادئ تفعيل في الداخلية المراجعة إدارات دورنسمان،  إسحق إبراهيم - 1

 .12 .ص ،8009منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
2
- IFACI : Code de Déontologie, Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, Avril, 2009, p. 18. 

3
 .207 .، صبقا، مرجع سالقياس و اإلفصاح والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق الملكيةنظرية المحاسبة: لطفي،  أمحد أمني السيد - 
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 لفريق يكون أن بدال مهامها أداء من الداخلي التدقيق وظيفة تتمكننه لميكن القول أإضافة إىل ما سبق،        
 املعلومات كافة على واحلصول والسدالت املستندات مجيع على لالطالع الصالحيات كل الداخلي التدقيق
 .املختلفة الشركة لعمليات والتحليل الفحص الستكمال الالزمة

اليت  نشطةاأل أداء يف املشاركة وال التنفيذية الشؤون يف التدخل ني الداخلينيمدققاملقابل فإنه ال ينبغي للويف 
 ضمن أخطاء من يكتشفونه ما إصال  أجل من توصياهتم تقدمي من مينعهم ال ذلك كان وان ،تدقيقهاب يقومون

 .التدقيق لدنةل تقاريرهم

أما عن الدراسات اليت تطرقت إىل عالقة إدارة األربا  بالتدقيق الداخلي فهي قليلة مقارنة مع باقي آليات       
 حوكمة الشركة، ومن بينها:

هلا عالقة  الداخلي التدقيق( اليت اختربت فرضية أن جودة Douglas F .Prawitt & al, 2008دراسة )     
؛ 2005إىل  2000للفرتة املمتدة من  218من الشركات تقدر بـ  لى عينةعكسية مبمارسات إدارة األربا ، ع

الداخلي، مت اشتقاقها من  مدققعلى ست خصائص فردية لل الداخلي التدقيقحيث مت االعتماد يف قياس جودة 
قائمة معايري  -، الداخلي التدقيقاخلارجي يف حتديد جودة دقق املاليت يعتمد عليها  اخلارجي التدقيقمعايري 

AICPA) (1991الصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  SAS.65التدقيق رقم 
-  

دققني امل وذلك من خالل الرتكيز على عاملني أساسيني مها: الكفاءة واملوضوعية، إضافة إىل مدى ارتباط عمل
 ، كما يلي: القوائم املالية تدقيقبالداخليني 

إدارة  يف الداخلينيدققني امل سنوات خربة متوسط عدد)اخلربة املهنية من خالل: ، الكفاءة تقييم مت -
CIA شهادة احلائزين على الداخليني دققنيملل النسبة املئوية) الشهادات املهنية، الداخلي( التدقيق

  أو
CPA

)، (. خالل العام الداخلينيدققني امل تدريب متوسط عدد ساعات) التدريب 
 إعطاءيتم هلا، حيث  الداخلي التدقيقاجلهة اليت يتم رفع تقرير : من خالل مت قياسهاقد أما املوضوعية ف -

  إذا (0)، والقيمة التدقيقالداخلي برفع تقريره للدنة  التدقيق مدير يف احلالة اليت يقوم فيها (1)القيمة 
  .كان يقوم برفع تقريره لإلدارة
                                                           

   مت أخذ البيانات الالزمة هلذه الدراسة من قاعدة البياناتcompustat  واليت هي عبارة عن أرشيف جملموعة من الردود على استقصاءات حيتفظ هباIIA ض املقارنة ألغرا
 .benchmarking purposesوالتحليل 

 AICPA: The American Institute of Certified Public Accountants. 
 CIA: Certificate of Internal Auditor. 
 CPA: Certificate of Professional Auditor. 
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وقد مت  ،عداد التقارير املاليةإل أمهيته من حيث الداخلي التدقيقوظيفة  بهالعمل الذي تقوم  طبيعة تقييم -
  .القوائم املالية تدقيقالداخليون يف دققون املقياس ذلك من خالل النسبة املئوية للوقت الذي يقضيه 

حيث اعترب الباحثون أن  الداخلي التدقيقويف األخري مت قياس حدم األموال املستثمرة يف وظيفة  -
الداخلني على أداء مهام الرقابة املوكلة دققني املاالستثمار)التمويل( اجليد يف هذه الوظيفة يزيد من قدرة 

 إليهم وبالتايل التمكن من اكتشاف املمارسات االنتهازية واحلد منها. 

 جودة التدقيق الداخلي وقد توصلت الدراسة بعد اختبار منوذج الدراسة إىل وجود عالقة عكسية بني
وممارسات إدارة األربا ، ومن بني أكثر املتغريات اليت كان لديها تأثري كبري على ممارسات إدارة األربا  هي 

 .1الشهادة املهنية اليت حيملها املدققون الداخليون )عالقة عكسية(

 من احلدحول الدور الذي ميكن أن تلعبه وظيفة التدقيق الداخلي يف  (8040، مبارك إبراهيم الرفاعي)دراسة       
من حيث مت قياس إدارة األربا  ، 2008إىل  2003شركة سعودية للفرتة املمتدة من  65يف  األربا  إدارة ممارسات

 عشر إحدىميلر، أما جودة التدقيق الداخلي فتم قياسها من خالل جمموعة من املتغريات بلغ عددها  خالل نسبة
 حدم ،الداخلي التدقيق قسم حدم ،ةاخلرب  التدريب، املهنية، لشهاداتا العلمية، املؤهالت :يفتتمثل  متغريا،
 ،لداخليا للتدقيق التنظيمي االستقالل الشركة، بعمليات املعرفة املالية، التقارير وعرض إعداد بعملية املرتبط العمل
 التدقيق وظائف أداء جودة لرقابة نظام وجود ،الداخلي للتدقيق دليل وجود التنفيذية، العمليات يف املشاركة عدم

  .الداخلي

 املرتبطتوصل الباحث إىل وجود عالقة بني املتغريات السابقة وإدارة األربا  إال أهنا غري دالة، ماعدا حدم العمل 
 وذات داللة إحصائية.عكسية مع إدارة األربا  فكانت عالقته  املالية التقارير وعرض إعداد بعملية

 مرحلة يف تطبيقها يتم غالبا األربا  إدارة ممارسات ألن نظرا منطقية نتيدة السابقة النتيدة الباحث اعتربوقد 
 سيزيد من احتمال املرحلةاألمهية الكافية هلذه  الداخلي التدقيق فإن إعطاء لذلك ،املالية التقارير وعرض إعداد

 .2 منها واحلد األربا  إدارة ممارسات كشف

                                                           
1
- Douglas F .Prawitt & al, Internal audit quality and earnings management, 2008, P. 07-26, Available At: 

http://ssrn.com/abstract=916081  (12/12/2014). 
2
 .33-4ك، مرجع سابق، ص. مبار  إبراهيم الرفاعي - 

http://ssrn.com/abstract=916081
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على الشركات السعودية املدرجة يف البورصة لسنة  (Mohammed Al Shetwi & al, 2011)دراسة لـ       
من  الداخلي التدقيقعلى جودة التقارير املالية، حيث مت قياس جودة  الداخلي التدقيق، حول أثر جودة 8009
 :خالل

ستمر، اخلربة يف أعمال اخللفية العلمية، التأهيل املهين، التطوير املهين امل :الكفاءة والعناية املهنية الواجبة  -
 ؛التدقيق

تواتر حضور اجتماعات جملس اإلدارة، القدرة على تقييم املعلومات الالزمة، عدم االشرتاك  :االستقاللية  -
دققني املطة تعيني وعزل أو جملس اإلدارة، سل التدقيقللدنة  التدقيق، تقدمي تقارير التدقيقيف وظائف غري 

 ؛التدقيقالداخليني من قبل جلنة 
 ، نطاق عملها، مدى استدابة اإلدارة لتقاريرها؛ الداخلي التدقيقحدم  أداء العمل:  -

 accrual earningsأما جودة التقارير املالية فتم قياسها من خالل جودة األربا  على أساس االستحقاق )

quality لتايل على جودة التقارير املالية.املقاييس الدالة على أداء الشركة وبا( اليت تعد من أهم 

)تعترب  املستحقات االختياريةو  الداخلي التدقيقفة بني جودة وقد توصل الباحثون إىل أن هناك عالقة ضعي     
 الداخلي التدقيق، وقد فسر الباحثون ذلك بكون الشركات السعودية املدرجة تستخدم بديل على إدارة األربا (

 .1 فقط لتوفري مطابقة رمزية للوائح ومتطلبات هيئة سوق رأس املال

 األداء المهنيجودة . 2.2

قاعدة يركز عليها تتمثل يف جمموعة  ، فإنه ينبغي أن يتوفر لديهأثناء قيام املدقق الداخلي باملهام املوكلة إليه      
، تشمل أساسا معايري املمارسة املهنية إضافة إىل ميثاق ألخالقيات من املعايري اليت تضمن جودة اخلدمات املقدمة

 .املهنة

وخيتلف استخدام معايري التدقيق من دولة إىل أخرى ومن مدقق داخلي إىل آخر؛ إال أن املعايري األكثر فعالية واليت 
تنقسم ، حيث  IIA ينييعتمد عليها مدققو أكرب الشركات هي تلك الصادرة عن املعهد الدويل للمدققني الداخل

 2إىل جزئني رئيسيني مها:

                                                           
1
- Mohammed Al Shetwi & Al, Impact of Internal Audit Function (IAF) on Financial Reporting Quality 

(FRQ): Evidence from Saudi Arabia, African Journal of Business Management, Vol.5, N.27, November, 2011, 

p.p. 11189-11198.  
 .8040نسخة  IIA، الصادرة عن معهد املدققني الداخليني المعايير الدولية للتدقيق الداخلي :ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع على - 2
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 سابقا. واليت مت التفصيل فيهم الكفاءة، املوضوعية ،االستقاللية على اساتركز أس معايير التأهيل: -
 واليت تشمل عدة حماور أمهها: معايير األداء: -

 . إدارة نشاط التدقيق الداخلي: وضع السياسات واإلجراءات الالزمة 
  :واليت تشمل أساسا عمليات احلوكمة، إدارة املخاطر، الرقابة.طبيعة العمل 
 التخطيط للمهمة: ختصيص املوارد الالزمة، وضع برنامج املهمة. 
 .تنفيذ املهمة: حتديد وحتليل املعلومات الالزمة 
 .إيصال النتائج: نشر النتائج واإلفصا  عن حاالت عدم التقيد 
 ق اإلدارة للمالحظات الواردة يف التقارير، األخذ متابعة إجراءات التطور: متابعة مدى تطبي

 بتوصيات اخلدمات االستشارية.
  مناقشة مستوى املخاطر مع اإلدارة.للمخاطر اإلدارةحسم مسألة قبول : 

الكشف  على يقتصر دورها فقطال ينبغي أن  الداخلي التدقيقن وظيفة ميكننا القول أما سبق،  من خالل      
 وظفنياملاملديرين و  وعيةتل هندا استباقيا جيب أن تأخذ، وإمنا وما مياثلها من ممارسات احتيالية ربا األ إدارة عن

 ؛مثل هذه املمارسات حول خماطر

 التدقيقو  التدقيقجلنة  لدور مكمال عتربي األربا  إدارةممارسات  يف الكشف عن الداخلي التدقيقدور  كما أن
حول مدى دقة  -احدمها من داخل الشركة واألخر من طرف خارجي حمايد-ني اثنني رأيتوفري  وبالتايل اخلارجي

 .1وموثوقية البيانات املالية

  

                                                           
1
- Marwa Abdel Razek, The association between earning management and corporate governance : A survey 

from Egypt, Research Journal of Finance And Accounting, Vol.3, N.8, 2012, P. 129. 
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 حوكمة في الرقابة على إدارة األرباحل: دور اآلليات الخارجية لنيالمبحث الثا

اآلليات اخلارجية للحوكمة واليت ميكن أن تلعب دورا يف سيتم من خالل هذا املبحث التطرق إىل أهم        
 .ممارسات إدارة األربا  الرقابة على

 في الرقابة على إدارة األرباح  الخارجي تدقيقالاألول: دور  المطلب

وافر إن أمهية املعلومات اليت حتتويها التقارير املالية جلميع األطراف ذات املصلحة يف الشركة، تستدعي ضرورة ت     
ورغم سعي  درجة من الثقة واملصداقية يف هذه التقارير، للتمكن من اختاذ القرارات الصحيحة يف الوقت املناسب؛

العديد من الشركات لتحسني وتفعيل الرقابة الداخلية على املمارسات املالية وغري املالية، إال أن ذلك ال يعد كافيا 
مدى مصداقية التقارير املالية وإمكانية االعتماد على البيانات اليت  والبد من رقابة خارجية تبدي رأي حمايد حول

 حتتويها الختاذ القرارات املناسبة.

      ركاتشال وكمةح في إطار التدقيق الخارجيأوال: 

 وفيما يلي سيتم التطرق لتعريفها وأمهيتها. ،اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركاتأهم أحد  عترب التدقيق اخلارجيي    

 الخارجي التدقيقتعريف . 1

شخص كفء  من قبلعلى أنه: "عملية مجع وتقييم أدلة اإلثبات بطريقة منهدية وموضوعية التدقيق عرف ي
التقرير عن نتائج  ، مثلتحديد مدى توافق املعلومات املعدة عن األحداث االقتصادية مع املعايري املقررة ،ومستقل

 .1 ذلك لألطراف ذات املصلحة"

 هو ما وكل النتائج حساباتجدول و  امليزانيةمثل  املالية للقوائم االنتقادي الفحصهو التدقيق  " تعريف آخر:ويف 
 شرعية ثباتإل وبراهني بأدلة مدعم رأي إعطاء هو الفحص هذا وراء من األساسي املدقق فهدف؛  حماسيبو مايل 

 الرأي إعطاء هبدف القوائم تلك يدرس املدقق أن حيث ،دوليا عليه متفق عام هدف وهو الوثائق تلك وصدق
 باإلدالء مهمته املدقق ينهيو  ؛عليها املتفق احملاسبية ملبادئا احرتام مدى العمليات، نتائج املالية، لوضعيةا حول
 .2 "التدقيق تقرير يف بأدلة املدعم احملايد الرأي هبذا

  

                                                           
 .407 .، ص8002، اإلسكندرية، مصر، المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال، الدار الجامعيةأمني السيد أمحد لطفي،  - 1
2
 .49. ص ،8007،، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، حممد بوتني - 
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  الخارجي تدقيقالأهمية . 2

 أطرافا كانت سواء املصلحة ذات خمتلف األطراف ختدم وسيلة كوهنا يف تكمن اخلارجي التدقيق أمهية إن
 األطراف املستفيدة ومن القرارات، الختاذ البيانات احملاسبية للشركة على تعتمد واليت خارجية، أو داخلية

 1:جند

 لتحقيـق التخطـيط عمليات يف خاصة كبري بشكل اخلارجي التدقيق على تعتمدحيث  :شركةال إدارة -
 كبيـرة درجة سيمنحها القوائم املالية على اخلارجي املدقق مصادقة فإن وبالتايل مسبقا، املسطرة أهدافها

 ؛عليها االعتماد نسبة من ويزيد الثقـة مـن
 فكان ،اخلارجي التدقيق أمهيـة عزز املالك عن اإلدارة نفصالوا املسامهة شركات كرب  إن :واملسامهني املالك -

التالعب الذي خيدم مصاحل معينة على حساب باقي  حـدوث يكشف خارجي طرفوجود  من بد ال
جدد يأخذون بعني  مستثمرين جلب يف يساهم احلسابات مدقق تقرير أن كما ،األطراف ذات املصلحة

 يه حول مصداقية التقارير املالية؛االعتبار رأ
حول مدى  املدقق تقرير على هؤالء يعتمدالشركة،  لدى حقوقهمصـيل حت ناضـمل :نواملوردو  نالدائنو  -

 على والقدرة املايل املركز ملعرفة بتحليلها يقومونحيث  املالية، القوائم دقة وموثوقية املعلومات الواردة يف
 الشركة؛ لدى السيولة درجة وكذاات لتزامباال الوفاء

 ،أعمال الشركة استمرارية معرفةعلى  اخلارجي املدققاليت يقدمها  باملعلومات الزبائن اهتماميرتكز  :الزبائن -
 ؛األجل طويلة مبعامالت اهب مرتبطني أورئيسي،  كمورد عليها معتمدين إذا كانوا خاصـة

كما  عملهم، أرباب ورحبية باستقرار املتعلقة باملعلومات مهتمون هلم املماثلة واجملموعات هم :العاملني -
 التقاعـد ومنـافع مكافـآهتم دفع على املشروعات قدرة تقييم من متكنهم اليت باملعلومات مهتمون أهنم

 ؛العمل فرص وتوفر
 العديـد فـي الشركات الكربى تصـدرها التـي البيانـات علـى الدولة أجهزة بعض تعتمد :احلكومية اهليئات -

 تعتمد مجيعا واليت للدولـة، االقتصادية السياسـات رسـم أو االقتصادي النشاط مراقبة منها مـن األغراض،
 اإلدارية القرارات وضع يف اخلارجي التدقيقحيث تساعد عملية  ؛، صحيحة ودقيقةواقعية بيانات على

                                                           
1
 .، ص8044، اجلزائر، 7منشورة، جامعة اجلزائرغري  ، رسالة ماجستريالمحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائرالتدقيق حممد أمني مازون،  - 

40-44. 
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 الثقة بناء يف الضرائب خرباء تساعد وفعالية، إضافة إىل أهنا بكفاءة الشركات موارد السليمة، واستغالل
 .الضرييب للنظام العادل التطبيق عند والكفاءة

حوكمة  جهود ميكن أن تسهم يف اليت أحد التدابريعترب ي اخلارجي التدقيقإضافة إىل ذلك، ميكننا القول أن        
وعدم جتانس املعلومات؛ وكما سبق التطرق إليه من قبل يف نظرية  وكالةالمشكلة  معاجلة من خالل الشركات

والفصل بني امللكية واإلدارة خيلق العديد من الصراعات الوكالة، فإن تعارض املصاحل القائم بني املسامهني واملديرين 
اليت تتحقق يف سياق عدم جتانس املعلومات من خالل السلوك االنتهازي للمديرين، حيث أن حاجة املسامهني 
للرقابة ترتبط بشكل اجيايب مع تعقد أعمال الشركة ووجود مستويات خمتلفة من املسؤوليات وهذا ما يشكل صعوبة 

 على سلوك املديرين. الرقابة

للتأكد من دقة  التدقيقا حيقق مصاحلهم، فإهنم يلدؤون ملكاتب ني ولضمان أن املديرين يعملون مبهلذا فإن املسامه
لشركة وهو ما يساعد على اختاذ لوموثوقية املعلومات الواردة يف التقارير املالية اليت تعرب عن الوضعية احلقيقة 

  بشكل سليم. القرارات

 مهام المدقق الخارجي . 2

 ويتمثل أمهها فيما يلي: 

  مراقبة مدى احترام معدي القوائم المالية الثنين من الصفات األساسية للمعلومات. 1.2

من خالل غياب املخالفات الكبرية أو املهمة، حيث يعترب املدقق اخلارجي حصنا :  Fiabilité الموثوقية -
 ضد االنتهازية اإلدارية؛ 

واليت تعين املساعدة على اختاذ القرارات من قبل مستخدمي التقارير املالية، إذ  : Pertinence المالءمة -
 املدقق مثل الوكيل الذي يسمح بتحسني اإلشارة اليت ينقلها املكون التقديري يف النتيدة احملاسبية،  يعترب

 .1اخلارجي تسمح ملستخدمي املعلومات احملاسبية التمييز بني هذين البديلني املدققوعموما فإن جودة 

  

                                                           
1
- Rémi Janin, Charles Piot, L'influence des auditeurs externes et des comités d'audit sur le contenu 

informatif des manipulations comptables,  La Revue des Sciences de Gestion, N.233, 2008, available at :  

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RSG_233_0023 , (01/02/2015). 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RSG_233_0023
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 . إثبات شرعية وصدق الحسابات2.2

 القوانني حسب إعدادها مت قد املالية القوائم أن إثبات يعين الشرعية توفر إن :إثبات شرعية الحسابات -
 .عليها املتعارف احملاسبة ومبادئ قواعد احرتام يشرتط فإنه القوانني غياب حالة ويف هبا، املعمول والقواعد

، فإنه يستحيل فحص مجيع املالية لقوائمخالل قيام املدقق بالفحص االنتقادي ل :إثبات صدق الحسابات -
العينة، وعليه فإن أسلوب الوثائق املالية واحملاسبية واكتشاف مجيع األخطاء والتالعبات وإمنا يتم استخدام 

 ر املالية وليس صحتها بصفة مطلقة؛احلسابات الواردة يف التقاري واجبه هو إثبات صدق
وهنا  بل،املستق أخطار ملواجهة مؤونات نتكو   فإهنا واحلذر، احليطة ملبدأ ومثال ذلك عند تطبيق الشركة

وإمنا يقوم بفحصها والتأكد من  احلقيقة، متثل املكونة اتاملؤونللمدقق اخلارجي احلكم على أن ميكن  ال
 . 1 موضوعية بصفة حددت قد األخطار أن أي ومعربة، صادقة أهنا

 اكتشاف أعمال الغش والتزوير. 2.2

عمليات االحتيال والتالعب يف التقارير املالية، قد يعترب دليال على ضعف نظام الرقابة الداخلية للشركة،  إن       
 أو ضعف الدور الرقايب للمدقق الداخلي نتيدة عدم كفاءته أو عدم استقالليته؛

العناية املهنية  أمهية دور املدقق اخلارجي يف اكتشاف التالعب، والذي يتحقق من خالل بذله وهو ما يزيد من 
الالزمة، توفر اإلمكانيات الالزمة للقيام مبهمته، حيث ال ينبغي أن تتعدى مسؤولياته إمكانياته؛ إضافة إىل ذلك 

 .2 وليس هدفا يف حد ذاته اكتشاف التالعب يعترب نتيدة عمل يقوم به خمتص يف التدقيق فإن

 ودوره في الرقابة على إدارة األرباح الخارجي تدقيقالجودة ثانيا: 

باكتشاف أي شيء غري  اخلارجي املدققيقوم  احتمال أن اأهنعلى  التدقيق جودة (De Angelo) عرفت     
 عترب احتمالحيث يُ  ،البيانات ستخدمي هذهعنه مل )اإلعالن( الكشف ومن مث، البيانات املالية يف عادي

وموضوعية  استقاللية يعتمد علىفالكشف عنهما  احتمال، يف حني أن كفاءةمسألة  اخلطأ أو االحتيال  اكتشاف
 3. -اإلدارة- البيانات املالية معدو اليت ميارسها الضغوط ملواجهة استعداده، مبعىن آخر مدى احلسابات مدقق

االثنني يؤديان  على الرغم من أن -همدى احرتاف- املدققوجودة  -كعملية  - التدقيق جودة بني التمييز يتم      
 على الكفاءةيتم تعريف  كفاءة وهناتتميز بال التدقيقأوال عملية حيث جيب أن تكون  ،التدقيق خدمة حتسني إىل

                                                           
 .84 .صمرجع سابق، حممد بوتني،  -1
 املرجع نفسه. -2

3
- Charles Piot & al, Op.Cit, p. 3-4. 
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مكتب هيكل ، جياتكنولو ال، استخدام املهنية واإلجراءاتاالمتثال للمعايري من حيث مدى  متعدد األبعاد نطاق
ومن الناحية  كفؤا جيب أن يكون تقنيةمن الناحية الف ،نفسه املدققتطلبات يف امل مث جيب أن تتوفر بعض؛ التدقيق
 .1املدقق  جودة عملمدى  العناصر للحكم علىحيث تعترب الكفاءة واالستقاللية من أهم  مستقال املعنوية

 املديرين بني املعلومات متاثل عدم التقليل من إىل- خارجية رقابية أداة باعتبارها -التدقيق عملية تؤدى      
 على قدرهتا مبدى تقاس واليت ،التدقيق فعالية وختتلف ؛املالية القوائم على املصداقية إضفاء خالل من واملالك،

 على الطلب تفسري وميكن ،اخلارجيني املدققني جلودة وفقاً  ،(األربا  إدارةالتالعبات )واليت من بينها  من احلد
 ،التدقيق جودة على الطلب ارتفع كلما الوكالة تكلفة ارتفعت كلما بأنه الوكالة تكلفة منظور من التدقيق جودة

 كأداة املسامهني قبل من اخلارج من تفرض أو بتعهداهتم، التزامهم مدى إظهار هبدف املديرين قبل من طواعيةً  إما
 .2ةرقابي

ما سبق التطرق إليها، واستخدام السلطة التقديرية للمديرين كاألساليب املستخدمة إلدارة األربا   إن تعدد       
للتمكن من فهم املمارسات املعقدة يتطلب توفر خدمات تدقيق تتميز باجلودة يف الكثري من املعامالت احملاسبية، 

 .اليت هتدف للتالعب باألربا  واكتشاف أي إجراءات غري عادية قد تضر مبصاحل املسامهني وأصحاب املصلحة

 بشكل أساسي على: وتعتمد جودة التدقيق اخلارجي 

يتمثالن يف عنصرين مهمني ينبغي توفرمها يف املدقق اخلارجي جودة املدقق اخلارجي: واليت تتحقق بتوفر  -
  ؛الكفاءة واالستقاللية

 القيام مبهام التدقيق. املهنية أثناءاملعايري مدى االلتزام بعلى  أساساواليت تعتمد  :جودة اخلدمات املقدمة -

تلف كثريا يف األخذ هبا، ة التدقيق يعتمد على العديد من املؤشرات واليت خيُ جتدر اإلشارة إىل أن قياس جود     
 اجلودة واليت تؤدي بدورها إىل تلبية احتياجات مستخدميسنحاول التطرق إىل أهم العناصر اليت تضمن  ناإال أن

التقليل قدر اإلمكان من املمارسات االحتيالية على القوائم املالية؛ ومن أمهها ما  د أوالتقارير املالية من خالل احل
 ي:لي

  

                                                           
1
- Fatma Zehri, La place de l'audit externe dans la gestion des résultats comptables : Cas des entreprises 

Tunisiennes, Comptabilite, Controle, Audit  Institution , HAL, archive ouverte, Tunisia, May 2006, p. 05. 
 .84 .ص مرجع سابق،مسري كامل حممد عيسى،  -2
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 Competanceالكفاءة . 1

 تدقيقعمليات الكذلك احلال بالنسبة لوالكفاءة من املتطلبات األساسية لكل جماالت األعمال، و  املعرفة تعترب     
 املدقق اخلارجي الكفاءة ما يلي:، ومن أهم العوامل اليت تكسب واحملاسبة

 الخلفية العلمية. 1.1

 1إن اخللفية العلمية اليت يكتسبها املدقق اخلارجي من تعليم وبرامج التطوير املهنية ينبغي أن تشمل اجملاالت التالية:

مبا يف ، القوائم املاليةتدقيق  املمارسات يفأفضل من حيث تطبيق  :القوائم المالية تدقيقتوفر المعرفة الكافية حول  -
  ISAق الدوليةإضافة إىل إجراء عمليات التدقيق وفقا ملعايري التدقي ذات الصلة؛ والتطورات الراهنة ذلك القضايا

؛ وتتمثل أهم األمور اليت يتوجب على املدقق اخلارجي اكتساب معرفة حوهلا فيما أو املعايري احمللية املعمول هبا
 يلي:

  التدقيق؛ عمليةختطيط كيفية 
  ؛أدلة التدقيقو وثائق كيفية االستفادة من 
 ؛والرقابة الداخلية رتقييم املخاطلتدقيق و ل األمهية النسبية 
  ؛نتقائياالإجراءات االختبار التدقيق و  أخذ عيناتكيفية  
 ؛أعمال التدقيق مراقبة جودة 
 ن؛اآلخري أعمال ستخداما 
 وإعداد التقرير التدقيق استنتاجات. 

حيث ينبغي على املدقق اخلارجي أن ميلك معرفة حول ما  :المحاسبة وإعداد التقارير الماليةالمعرفة حول  -
، إضافة إىل مدى ذات الصلة والتطورات الراهنة مبا يف ذلك القضايايتعلق باحملاسبة وعملية إعداد التقارير املالية 

IFRSالية الدولية توافق إعداد التقارير املالية مع معايري التقارير امل


، وذلك للتمكن من أو املعايري احمللية املعمول هبا 
 أداء مهمة التدقيق بشكل فعال.

                                                           
1
- IFAC, Competence Requirements for Audit Professionals, International Federation of Accountants, New 

York, USA, 2005, P. 12-16. 

 IFRS: International Financial Reporting Standards. 
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وإعداد التقارير  للمحاسبة نظم تكنولوجيا املعلوماتواليت تشمل  :تكنولوجيا المعلوماتحول  كافية  معرفةتوفر  -
احملاسبة  اليت تساعد على تقييم املبادئ واملمارسات ذات الصلة؛ والتطورات الراهنة مبا يف ذلك القضايا، املالية

 .تدقيق احلسابات مبساعدة جهاز الكمبيوتر والتقنيات حزم، املالية النظمو 

 والتدريب المستمر المهنية الخبرة. 2.1

 قبل ،طويلة مبا فيه الكفاية لفرتة التدقيق ةهنمب ذات الصلةمن خالل القيام بأعمال  عمليةخربة  بااكتسإن      
، الالزمة املهنيةوالعناية القيم واألخالق  ،املعرفة واملهارات اباكتس، يساعد على التدقيقيف  تخصصاملدور  حتمل

 1؛ وهذا ما ينعكس بدوره على زيادة قدرة املدقق على:كفاءةمهمة التدقيق بداء الالزمة أل املواقفإضافة إىل 

 ؛)الدولية أو احمللية( ذات الصلة معايري التدقيق تطبيق -
 ، التحليل النقدي؛املنطقيفكري ت، الالتحقق -
 ؛الشك املهين بشكل فعالممارسة  -
  .املهين كمفعالية احل -

احملاسبة،  تتمثل أساسا يف: اليتو احلسابات دقق م عمل جماالتجلميع  امهميعترب  املستمر التدريبكما أن        
 وانباجليف  همةامل التطوراتبعلى اطالع دائم  لبقاءهناك ضرورة ل، ولذلك فإن احلسابات تدقيقالضرائب، 

 حدث األفكارأل ةً واكبدققني اليت جيب أن تكون ماملهين والتأهيل للم برامج التعليم من خالل املتعلقة بالتدقيق،
 .2 واحملاسبة لتدقيقعمليات ا يف والتقنيات

مت اختبار مدى ارتباط كفاءة املدققني اخلارجيني جبودة عملية التدقيق،  (Ali Mansouri, 2009)يف دراسة لـ       
فردا من مدققني  180ومدى قدرة هذه األخرية على كشف عمليات االحتيال، حيث مت توزيع استبيان على 

داخلني ومسريين وقد مت التوصل إىل أن كل من كفاءة وختصص املدقق اخلارجي يزيد من جودة مدققني خارجيني و 
 .3فرص اكتشاف املمارسات االحتيالية التدقيق وبالتايل زيادة 

  

                                                           
1
- IFAC, International Federation of Accountants, Op.Cit,  P. 17-18. 

2
- Ali Mansouri & al, Audit competence and audit quality: Case in emerging economy, International Journal 

of Business and Management, Vol.4, N.2, 2009, p. 18. 
3- Ibid, pp. 17-25. 
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 Industry Specializationالتخصص في صناعة العميل . 2.1

، حمدد يف جمال املعرفة تطوير، من أجل معينة صناعة يف للتخصص الكربى التدقيقتسعى مكاتب غالبا ما       
يساعد على فحص قوائمها املالية بشكل  املدققة الشركةاليت اختارهتا  االسرتاتيديةو  قطاع النشاط فهم حيث أن

 اضرورييف صناعة العميل  التخصصتدقيق من نوع خمتلف، حيث يعترب  جودةخلق  بالتايل، و فعاليةأكثر 
 واليت ،الطاقة ،االتصاالت ، البنوك،التأمني مثل قطاع مةمنظ  لقطاعات اليت تنتمي  نشطةبعض األيف  خصوصا

الصناعي يف جمال معني يزيد من القدرة التنافسية  التخصصإضافة إىل أن  ،1والتقنية لبيئة التنظيميةل فهم تتطلب
 للمكتب. 

( حيث مت التوصل إىل أن ختصص املدقق اخلارجي يف Augustine O. Okolie, 2014وهذا ما أثبتته دراسة لـ )
 األربا . صناعة العميل يساعد على التخفيض من ممارسات إدارة

أثرا لتخصص الباحثان مل جيد على الشركات الصناعية األردنية  (2012عديلة،  محدان، أبو)بينما يف دراسة لـ 
 .2اخلارجي يف صناعة العميل على احلد من ممارسات إدارة األربا  التدقيقمكاتب 

  Independanceاالستقاللية . 2

 تعريف استقاللية المدقق الخارجي. 1.2

يف مجيع  اختاذ القرارات يف املوقف العقالين وغري املتحيز بأهنا تعريف االستقاللية اليت يتمتع هبا املدققميكن  
من خالل  جودة عملية التدقيق يف يةاالستقاللحيث يسهم عنصر عملية إعداد التقارير، التدقيق و  نواحي عملية

من شأنه  يءأي ش، وغياب املدققني حتيزاإلدارة على مدققي احلسابات، عدم  ضغوطاتل اتتأثري أي  من خلوه
 .3التدقيق خدمة قيمة إضعاف

تتضمنها  اليت ةيحملاسبااألخطاء و  التالعبعن  الكشفعلى  لمدققل الفعلية القدرة بأهنا هاميكن تعريفو       
من خالل ها يتم قياسو  على القرارات اليت يتخذها أصحاب املصلحة، ؤثر بشكل جوهريتقد ، واليت القوائم املالية

                                                           
1
- Boumediene Mohamed Rachid, Qualite de l’audit legal a la lumiere des mecanismes internes de 

gouvernance d’entreprises: une lecture theorique et une approche pratique en Algerie, Thèse de Doctorat, 

Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie, 2014, p. 97-98.  
 .439-432 .، ص8048أكتوبر،  للمحاسبة، العربية ، اجمللةاألرباح وجودة إدارة على وأثرها األردن في التدقيق جودةعديلة،  أبو حممد محدان، عماد موسى حممد عالَّم - 2

3
- Augustine O. Okolie, Auditor tenure, auditor independence and accrual – based earnings management 

of quoted companies in Nigeria, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2.N.2, 

April, 2014, P. 71. 
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أو  تزوير أي خطأ أو الكشف عنو  عند إعداد القوائم املالية االمتثال للقواعد ضمانعلى  لمدققل الفعلية قدرةال
 املدقق مها:ويتم التمييز بني نوعني من استقاللية  1 ؛ةاملعلومات احملاسبية واملالي عديم من تواطؤ أو تالعب

  L’indépendance D’esprit :االستقالل الحقيقي -

 أو لعدم استقالليته تصور حىت لو كان هناكأن يكون للمدقق قدرة فعلية على اختاذ القرارات بشكل مستقل     
 استنتاجات وإعطاءإبداء الرأي ميكن من ؛ إذ أن توفر استقالل حقيقي ثر على قراراتهؤ ات تطو لضغمعرض أنه 
بنزاهة وموضوعية  تصرف املدقق ، وهذا يعتمد على مدىاحلكم املهين على ريثأتبال أخرى لعوامل سما ال دون

 .2 دون التحيز لطرف معني

 L’indépendance en Apparence  :االستقالل الظاهري -

من أهم األهداف اليت تُنتظر من وراء استقاللية املدقق اخلارجي هي احلصول على ثقة مستخدمي القوائم      
املالية، ستخدمي القوائم مل إال أن ذلك ال يظهرمستقال فعال، املالية؛ يف بعض األحيان قد يكون املدقق اخلارجي 

فض، ذلك أن التأكد من أن املدقق يقوم بعمله ستنخ القوائم وعليه فإن ثقتهم يف املعلومات الواردة يف هذه
مدقق من موضوعية ونزاهة اجلانب الظاهري  تقييم بشكل موضوعي ومستقل فعال يعد أمرا صعبا، ولذلك فإن

  .3ت يعترب أسهلاحلسابا

لغري )اجلمهور(، حبيث يقوم املدقق اجلزء الظاهر ل اخلارجي على أنه لمدققوميكن تعريف االستقالل الظاهري ل
 ويكون ذلك من خالل جتنب ؛4للدمهور من خالل موضوعيته وهذا للحفاظ على ثقتهم تهاستقاللي بإظهار

مع ن تعرض نزاهة وموضوعية املدقق للخطر مثل ارتباطه بعالقة قرابة أو عالقة عمل أميكن اليت  االتبعض احل
 .أحد مديري الشركة حمل التدقيق

  

                                                           
1
- Christian Prat Dit Hauret, L'independance du commissaire aux comptes : Une analyse empirique basee 

sur des composantes psychologiques du comportement, Technologie Et Management De L'information : 

Enjeux Et Impacts Dans La Comptabilite, Le Controle Et L'audit, France, 2011, p. 01, Available from: 

Https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584524 (23/06/2015). 
2
- CCRC, Amélioration de la qualite de l’audit: Un point de vue canadien, document de travail, Conseil 

Canadien Sur La Reddition De Comptes, Septemre, 2012, P. 07. 
3
- Deborah  L. Lindberg, Frank  D. Beck, CPAs’ perceptions of auditor independence: An analysis of views 

before and after the collapse of Enron, 2002, P. 2-3, Working Paper, Available at :  

https://www2.aaahq.org/audit/midyear/03midyear/papers/AuditorIndep-paper1-AuditingSection.isu.pdf 

(18/04/2015). 
4
- Tiphaine Compernolle, De l'independance individuelle a l'independance collective de l'audit : L'apport 

de la theorie systemique, La Comptabilite, Le Controle Et L'audit Entre Changement Et Stabilite, 2010, P. 05, 

Available From : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00522496. (23/06/2015). 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584524
https://www2.aaahq.org/audit/midyear/03midyear/papers/AuditorIndep-paper1-AuditingSection.isu.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00522496
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  أهم المعوقات التي يواجهها المدقق الخارجي. 2.2

عدة معوقات هتدد استقالليته، قد يكون مسؤوال عنها أو قد تفرض عليه فيقبلها حتت  اخلارجي يواجه املدقق
 1الضغط، واليت من أمهها:

أحد إذا كان للمدقق عالقة مادية أو غري مادية بالشركة، أو أي عالقة قرابة مع  المصلحة الشخصية: -
مديريها فإن ذلك قد يضعف من استقالليته وبالتايل سيؤثر على رأيه حول مدى مصداقية القوائم املالية 

 للشركة؛
املدقق اخلارجي : عندما جتمع عالقة عمل طويلة املدى وتك ون عالقات شخصيةla familiarité األلفة  -

أعمال العميل حمل التدقيق، وعليه فإن عميله، فإن ذلك خيلق نوع من الرضا والثقة لدى املدقق حول ب
 ، مما يؤثر على استقاللية املدقق؛األعمال قد تصبح روتينية

 وذلك ملنع التفكري النقدي املناسب لدى املدقق اخلارجي. :التخويف غير المباشر -

 تدعيم استقاللية المدقق الخارجي. 2.2

استقاللية املدقق اخلارجي مفهوم نسيب ال ميكن حتقيقه بصفة مطلقة، وإمنا هناك درجات خمتلفة من  تعترب     
 االستقاللية ميكن حتقيقها، وذلك من خالل إجياد آليات كفيلة بتدعيم استقاللية املدقق اخلارجي، أمهها ما يلي: 

 التدقيق وضع قيود على تقديم الخدمات األخرى التي ال تتضمن خدمات. 1.2.2

جلنة فإن ، وغريمها من الشركات العاملية، ورلد كوم و اليت حدثت يف شركيت انرون الفضائح املالية يف أعقاب     
SEC األوراق املالية والبورصات

 مدقق عدم استقاللية بسبب التدقيقهذه الفضائح لفشل عمليات  تنسب 
وبناء على  ؛احلسابات اخلارجي مدققباحلرص على توفري قدر أكرب من استقاللية  SEC توطالب، احلسابات

وغري  التدقيقرسوم خدمات  الكشف عن اليت تتطلبو  املدققستقاللية ال جديدة معايري قامت بوضعفقد ، ذلك
استخدمت  حيث ؛املدققستقالل هتديدا ال تعترب اليت التدقيقغري  بعض خدمات قدميت نعمب توقام ،التدقيق

استقاللية  لى اخنفاضع كدليل،  يف العديد من األحباث Non-Audit Fees التدقيق غري الرسوم املقدمة خلدمات
 2.املدقق 

                                                           
1
- CCRC, Op.Cit,  p. 07. 

 SEC: Securities Exchange Commission. 

2
- Habbash, Murya, The effectiveness of corporate governance and external audit on constraining earnings 

management practice in the UK, Durham Theses, Durham University, 2010, p. 41-42, Available from : 

Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/448/  (25/02/2015). 

http://etheses.dur.ac.uk/448/


 الرقابة على إدارة األرباح: دور اآلليات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات  .............................................الفصل الثالث

146 
 

 من اإلدارة ومراقبة تصرفاته لحماية المدقق  تدقيقاللجنة وجود . 2.2.2

وختتلف مسامهتها املدقق اخلارجي تعترب جلنة التدقيق من أهم آليات احلوكمة اليت تدعم استقاللية     
باختالف األنظمة والتشريعات لكل بيئة، إذ ال تشرتط العديد من القوانني وجود هذه اللدنة يف الشركة، ويف 

 بعض األحيان يكون وجودها شكليا فقط.

يعترب املدقق اخلارجي مسؤوال أمام املسامهني، إال أنه خالل أداء عمله ال تربطه عالقة مباشرة معهم،     
للمسامهني تعمل ملا هو يف صاحلهم وتتفاعل  proxy بديلولذلك يتوجب على جلنة التدقيق أن تكون مبثابة 

على اختيار وتعيني املدقق  بشكل مستمر مع املدقق اخلارجي، حيث تشرف جلنة التدقيق يف بعض البلدان
 .1، وكذلك على أدائه ملهمة التدقيق اخلارجي

 التغيير اإللزامي للمدقق. 2.2.2

واليت يعتمد  ،التدقيقمصداقية تقرير  على للحفاظ املتطلبات األساسية من احلسابات مدقق يةاستقالل تعترب     
 املناسبة؛الختاذ القرارات باقي األطراف ذات املصلحة احلكومة و واملوظفني و  والدائنني املستثمرين عليها كل من

 عالقة غري-ات ميكن أن يتأثر بوجود عالق اخلارجي حول التقارير املالية املدققومع ذلك فإن الرأي الذي يصدره 
ول مدة احلسابات ط مدقق يةاستقاللفض تربطه مع أحد مديري الشركة؛ ومن بني العوامل اليت خت - التدقيقعمل 

 2. البيانات املالية جودة حول موضوعي رأي إعطاء مما يؤثر على ،مع العميل التعامل

تتطور  حيث ميكن أنستقاللية املدقق الشكل هتديدا ي قد العميلمع  مدقق احلساباتفرتة تعامل  طولإن        
إىل ضعف جودة عمل املدقق وتغري موقفه جتاه كبار املديرين  مما قد يؤدي شخصية بني الطرفني، عالقات

أقل  يكرس املدقق، مما جيعل مع مرور الوقت روتينيةقد تصبح  التدقيقعملية  إضافة إىل أن، التنفيذيني يف الشركة
القوائم واكتشاف األخطاء والتحريفات يف  الرقابة الداخلية وإدارة املخاطرنظام  نقاط الضعف يفتحديد ل جهد
 .3 املالية

  

                                                           
1
- IOSC, Principles of auditor independence and the role of corporate governance in monitoring an 

auditor’s independence, International Organization of Securities Commissions, 2002, available from : 

http://www.financialstabilityboard.org/2002/10/cos_021001c , (10/02/2015) . 
2
- Koubaa Riguen Rakia, Jarboui Anis, L’impact de l’ethique de l’audit externe sur la qualite de 

l’information, P. 07, available at : 

http://documents.escdijon.eu/pdf/cig2014/actesducolloque/koubaa-riguen_jarboui.pdf , (10/02/2015). 
3
- Augustine O. Okolie, Auditor tenure, auditor independence and accrual – based earnings management of 

quoted companies in Nigeria, 2014, Op.Cit, P. 70. 

http://www.financialstabilityboard.org/2002/10/cos_021001c
http://documents.escdijon.eu/pdf/cig2014/ACTESDUCOLLOQUE/KOUBAA-RIGUEN_JARBOUI.pdf
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 وقد تطرقت العديد من الدراسات لعالقة استقاللية املدقق اخلارجي بإدارة األربا  ومن بينها:

حول عالقة  1228إىل  1280شركة للفرتة املمتدة من  855( على Larry R. Davis, 2000دراسة لـ )      
إدارة األربا  بطول فرتة التعامل مع املدقق اخلارجي، حيث مت التوصل إىل أن طول فرتة التعامل مع املدقق ترتبط 

، ومت تفسري ذلك بأن طول مدة تعامل الشركة مع  ربا اليت تعرب عن إدارة األ اجيابيا مع املستحقات االختيارية
من خالل زيادة مرونة التعامل بينهما واليت تنعكس على التقارير  مدقق معني تضعف من استقاللية هذا األخري

 .1 املالية وبالتايل على ضعف قدرة املدقق من تقييد ممارسات إدارة األربا 

تقدير مدى استقاللية فيها شركة، مت  25على  (Mahdi Safari Gerayli & al, 2011)دراسة أخرى لـ:      
 التدقيقرسوم ل natural logالطبيعي  اللوغاريتمم ستخديف حني ا، التدقيقاخلارجي من خالل أتعاب  املدقق

 املدقق استقالليةضعف  تعين التدقيقتعاب أل كبريةال قيمال ، حيث أناملدقق الستقاللية معاكس كمعيار
اخلارجي  املدققهناك عالقة عكسية بني استقاللية  اخلارجي، والعكس صحيح، وقد توصل الباحثون إىل أن

 .2  ربا ومستوى املستحقات االختيارية اليت تعرب عن إدارة األ

إىل  2003للفرتة املمتدة من  شركة 52على  (Augustine O. Okolie, 2014)دراسة لـ  هو ما مت اثباته يفو      
 حول العالقة بني إدارة األربا  وجودة التدقيق املعرب عنها مبتغريين مها:  2011

اخلارجي: واليت مت قياسها من خالل األتعاب املدفوعة للمدقق اخلارجي، حيث افرتضت استقاللية املدقق  -
 ؛الدراسة أن ارتفاع هذه األتعاب يؤدي إىل اخنفاض استقاللية املدقق اخلارجي

عندما تدوم فرتة التعامل أكثر من  (1)القيمة  إعطاءفرتة تعامل الشركة مع املدقق اخلارجي: حيث مت  -
 يف احلالة املعاكسة. (0)لقيمة سنوات، وا ثالث

إىل أن هناك عالقة طردية بني أتعاب املدقق اخلارجي واملستحقات  منوذج الدراسة توصل الباحثوبعد اختبار 
عالقة عكسية إضافة إىل وجود االختيارية، وبالتايل عالقة عكسية بني استقاللية املدقق اخلارجي وإدارة األربا ؛ 

املستحقات االختيارية وقد مت تفسري ذلك بأن طول فرتة التعامل مع املدقق اخلارجي و  رتة التعامل معبني طول ف
 .3املدقق اخلارجي يزيد من معرفته بالشركة وبالتايل زيادة قدرته على اكتشاف ممارسات إدارة األربا 

                                                           
1- Larry R. Davis & al, Auditor tenure, auditor independence and earnings management,  available from : 

http://www2.aaahq.org/audit/midyear/01midyear/papers/soo.pdf , (16/03/2015) 
2
- Mahdi Safari Gerayli & al, Impact of audit quality on earnings management: evidence from Iran, 

International Research Journal of Finance and Economics, Issue 66, 2011, p. 77-84. 
3-Augustine O. Okolie, Auditor tenure, auditor independence and accrual –based earnings management of 

quoted companies in nigeria, 2014, Op.Cit, P. 63-90. 

http://www2.aaahq.org/audit/midyear/01midyear/papers/soo.pdf
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  حجم مكتب التدقيق. 2

 الكبرية كاتبوذلك ألن امل التدقيق جودة هو مؤشر على التدقيق مكتب حدم نفإ (De Angelo)وفقا لـ      
مقارنة  استقالليةكفاءة و أكثر   الكبرية هي التدقيق مكاتب أن ت، حيث اعترب تدهيزال من حيث فضلاأل تعترب

 .1 التدقيقمكتب حدم  كلما زاد  جودة التدقيق تزيد وعليه فإن بباقي املكاتب،

، جند أهنا منطقية إىل حد ما، ذلك امن الباحثني الذين يؤيدوهن اوغريه De Angeloبالنظر إىل وجهة نظر       
أن املكاتب الكبرية عادة ما ختتار األفراد األكثر خربة وكفاءة للعمل فيها، أحسن وأحدث أساليب التدقيق، تبين 

؛ املنافسةاملعايري الدولية للتدقيق، وذلك سعيا منها للحفاظ على مسعتها ومكانتها يف السوق وعدم اخلروج من 
  سات االحتيالية أكثر فعالية.وهذا ما جيعل الدور الرقايب الذي تلعبه هذه املكاتب )الكبرية( يف احلد من املمار 

نتائج البحوث حول مدى تأثري حدم مكتب التدقيق على ممارسات إدارة األربا  اختلفت، فمنها إال أن       
ارة األربا  وبالتايل يكون له الدور الفعال يف احلد منها، من وجدت أن كرب حدم مكتب التدقيق يؤثر على إد

عالقة بني كرب حدم املكتب وممارسات إدارة األربا ، ومن بني الدراسات يف هذا  ةومنها من مل تصل إىل أي
 الصدد ما يلي:  

حدم مكاتب التدقيق، القة بني املستحقات االختيارية و العحول (connie l.becker& al, 1998) دراسة لـ       
 (0)والقيمة  Big Sixمكاتب تنتمي إىل أكرب ستة مكاتب  للشركة اليت تتعامل مع (1)حيث مت إعطاء القيمة 

 (.Non Big Six) ها أيتتعامل معال للشركة اليت 

نسبة ترتفع فيها  Non Big Sixوبعد اختبار منوذج الدراسة توصل الباحثون إىل أن الشركات اليت تدقق من قبل 
Big Six ستة مكاتب املستحقات االختيارية مقارنة مع الشركات اليت يتم تدقيقها من قبل أكرب

؛ أي أن حدم  2
 مكتب التدقيق له عالقة عكسية مع إدارة األربا .

  

                                                           
1
-Mehmet Ünsal Memiş, Emin Hüseyin Çetenak, Earnings management, audit quality and legal 

environment: an international comparison, International Journal of  Economics and Financial Issues, Vol.2, 

N.4, 2012, P. 466. 
2
- Connie L. Becker & al, The effect of audit quality on earnings management, Contemporary Accounting 

Research Vol. 15 N.1, Spring, 1998, p. 1-24. 
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هناك  التوصل إىلمت ( حيث Augustine O. Okolie & al, 2013هذا ما أكدته دراسات أخرى مثل )       
وقد مت تفسري  ،االختيارية ملستحقاتا مستوى على تدقيقالودة كمقياس جل مكتب تدقيق احلسابات دمحلتأثري 

 Big Fourإذا مت التعامل مع أكرب مكاتب التدقيق  ينقص األربا  إلدارة مديري الشركات ميل ذلك بأن
1
. 

من الشركات يف مثان دول  جملموعة(Mehmet Ü. Memiş, Emin H. Çetenak, 2012) بينما يف دراسة لـ        
حيث مت التعبري عن جودة التدقيق  ،Big Fourناشئة، حول العالقة بني املستحقات االختيارية وتعامل الشركة مع 

 .Big Fourمن خالل انتماء مكتب التدقيق إىل أكرب أربع مكاتب 

دقيق( وبعد اختبار منوذج الدراسة مل يتم العثور على تأثري ذو داللة احصائية جلودة التدقيق )حدم مكتب الت 
 على ممارسات إدارة األربا  )إال يف بعض الدول منفردة(.

سات وقد فسر الباحثان ذلك بأنه حىت وإن كانت أكرب مكاتب التدقيق تتوفر على اجلودة فإن ذلك ال يقيد ممار  
بيئة مباشرة بالأو ال، فإن بيئة التدقيق اليت تتأثر   Big Four كانت الشركات تدقق من قبل الـ  ارة األربا ، وسواءإد
، هي أكثر أمهية من جودة التدقيق اليت تقدمها أكرب مكاتب التدقيق )مت وضع هذا النظام القانوينفعالية قانونية و ال

النظام القانوين يف النموذج والتوصل إىل أن هذا املتغري له تأثري عكسي التفسري بعد إدخال متغري جودة وفاعلية 
 .2على ممارسات إدارة األربا (

شركة مدرجة يف  120على  (Abbasali Pouraghajan & Al, 2013)وهذا ما توصلت إليه دراسة أخرى لـ       
، واليت هدفت إىل معرفة تأثري جودة التدقيق اخلارجي )اليت مت قياسها من خالل حدم مكتب إيرانبورصة 

التدقيق( على إدارة األربا  )املعرب عنها باملستحقات االختيارية(، وبعد اختبار منوذج الدراسة مل يتم العثور على 
 .3حلدم مكتب التدقيق على املستحقات االختيارية إحصائيةأثر ذو داللة 

مما سبق، وبالنظر إىل الفضائح املالية اليت مست أكرب الشركات العاملية، واليت تورطت فيها أكرب مكاتب        
التدقيق يف العامل، جند أن حدم مكتب التدقيق مل يعد ذلك املعيار الذي يتم احلكم من خالله على جودة 

 السبب تعرض للكثري من االنتقادات.التدقيق اخلارجي، وهلذا 

                                                           
1
-Augustine O. Okolie, & al, audit quality and accrual – based earnings management of quoted companies 

in Nigeria, IOSR, Journal of Economics and Finance, Vol.2, Issue.2, 2013, P. 07-16 
2
- Mehmet Ünsal Memiş, Emin Hüseyin Çetenak, Op.Cit, P.460-469. 

3
- Abbasali Pouraghajan & Al, The effect of audit quality on earnings management: evidence from Iran, 

International Journal Of  Basic Sciences & Applied Research, Vol,2 (4), 2013, P. 399-404.  
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 Big Nإضافة إىل ذلك ميكننا القول أن النسبة األكرب من الشركات تدقق من قبل مكاتب عادية وال تنتمي إىل  
جيب أن تتوفر يف مجيع مكاتب التدقيق على حد سواء، حيث ينبغي احلرص على  يف التدقيق ولذلك فإن اجلودة

توفر التأهيل واخلربة الكافية لدى مدققي احلسابات، إضافة إىل أمهية التمتع باالستقاللية واملوضوعية اليت تزيد من 
 جودة أي عملية تدقيق.

  األداء المهنيجودة . 4

وإمنا هناك  ةعد كافيت، ال من كفاءة واستقاللية الشروط اليت يتوجب توفرها يف شخص املدقق اخلارجي إن      
على طول مسار عملية التدقيق، إضافة إىل ضرورة االلتزام باملعايري اليت ينبغي األخذ هبا  جراءاتجمموعة من اإل

 املهنية.

 عن طريق تحليل مسار التدقيق األداء المهنيجودة . 1.4

كما يوضح الشكل   -بشكل خمتصر –يتم يف هذا العنصر التطرق إىل أهم اإلجراءات اليت تعترب ضرورية لكل عملية تدقيق       
 املوايل:
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جودة التدقيق اخلارجي عن طريق حتليل مسار التدقيق: قياس (03)شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، أثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية: دراسة حالة الجزائرمن إعداد الطالبة اعتمادا على: نبيل محادي، المصدر: 
 . 31-30 .، ص8048، اجلزائر، 7أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر 

  

 ول مهمةــقب
 التدقيق

 

جودة 
التدقيق 
اخلارجي 
عن طريق 

حتليل 
مسار 
 التدقيق

االنتهاء من 
 املهمة

تدقيق 
 احلسابات

رد ــــاجل
 اديــــــامل

تقييم نظام 
 الرقابة الداخلية

مهمة  ختطيط
قدقيتال  

 صناعتها الشركةمجع معلومات أولية عن نشاط  -
 املدقق وتقييم تقريرهاجراء مقابلة مع  -
 حتديد أهداف التدقيق  -
 اجراء مقابالت مع االدارة والقيام بزيارات ميدانية -
 التعرف على هيكل رأس املال، قائمة املسامهني واإلداريني -

 تنظيم مرحلة التخطيط -
 فهم املخاطر -
 فهم العميل -
 تكوين وتأهيل فريق العمل -

 احلفاظ على استقاللية املدقق من خالل جودة االستنتاجات اليت توصل إليها -
التقيد بقواعد االنتهاء من املهمة من خالل التأكد من تغطية برنامج التدقيق لألحداث  -

 احلسابات إلقفالالالحقة 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية تنفيذ ومتابعة -
 االستدابة لتوقعات العميل -
 تكوين وتأهيل فريق تقييم نظام الرقابة الداخلية -

 مراجعة تعليمات اجلرد قبل البدء يف عملية التدقيق -
 حضور املدقق أثناء إجراء عملية اجلرد املادي -
 حصر البنود اهلامة اليت يتعني جردها -
 يزانية حصر التزامات الشركة خارج امل -

 جودة برنامج التدقيق -
 بذل العناية الالزمة -
 هيل الفريق العامل يف فحص احلساباتأتكوين وت -
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 . االلتزام بالمعايير المهنية2.4

GAASحيث كان االعتماد سائدا على معايري التدقيق املتعارف عليها أو املقبولة قبوال عاما       


واليت تنقسم   
 إىل ثالث جمموعات رئيسية:

وتتضمن التأهيل العلمي والعملي، االستقاللية، بذل العناية املهنية؛ واليت سبق التطرق  المعايير العامة: -
  .إليها

 وتتضمن تفاصيل حول كيفية القيام مبهمة التدقيق: معايير العمل الميداني: -
 التخطيط واإلشراف؛ 
 دراسة وفهم نشاط الشركة وبيئتها مبا يف ذلك الرقابة الداخلية ذات الصلة بالقوائم؛ 
 مجع األدلة الالزمة حول مدى مصداقية القوائم املالية 

 :ركز علىوت :بالتقريرمعايير خاصة  -
 القوائم املالية أعدت وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما؛ أن 
 أن السياسات احملاسبية مطابقة لتلك اليت استخدمت يف السنة السابقة؛ 
 كفاية البيانات واإليضاحات اليت تشملها القوائم املالية؛ 
 .إبداء الرأي حول القوائم املالية 

ISAية للتدقيق إال أنه بعد صدور املعايري الدول      
 واليت كانت أكثر تفصيال ومشولية، أصبحت  االكثر

 املقدمة. اخدماهتب األخرى اليت تسعى لزيادة جودة استخداما يف مكاتب التدقيق العاملية والعديد من املكات

 المطلب الثاني: الدور الرقابي لألسواق على ممارسات إدارة األرباح

من بني أهم اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات، واليت هلا تأثري بالغ على تقييد املمارسات تعد األسواق       
 للمديرين. االنتهازياالحتيالية والسلوك 

  

                                                           

 GAAS : Generally Accepted Auditing Standards. 
 ISA : International Standards of Audit. 

   على النسخة اإللكرتونية من خالل حتميلها من االنرتنيت االطالعملزيد من التفاصيل حول املعايري الدولية للتدقيق ميكن. 
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 منافسة سوق المنتجات )الخدمات( وسوق العمل اإلداري أوال: 

السوق املالية، ويف و اإلداري،  املنتدات، العمل :تعترب املنافسة من الشروط الضرورية لتحقيق كفاءة أسواق     
ز الشركات يفحتاملقابل فإن هذه الكفاءة تساعد على زيادة الشفافية والنزاهة يف األعمال التدارية، وبالتايل 

جتنب املمارسات االحتيالية كإدارة األربا ، حيث أن ثبوت قيام الشركة مبثل هذه واملديرين القائمني عليها على 
 قد يدفعها للخروج من املنافسة.  هو مامسعتها و املمارسات سيؤثر على 

 منافسة سوق المنتجات والخدمات .1

م اإلدارة ياقحيث أن عدم  ،تحد اآلليات املهمة حلوكمة الشركاأاخلدمات(  سة سوق املنتدات )أوتعد مناف    
منافسة الشركات اليت فشل يف يؤدي هبا ذلك إىل السوف  غري مؤهلة(، كوهنا)أو  بواجباهتا بالشكل الصحيح 

 .إلفالسلفشل وال هاعرضقد ي ما هولصناعة، و تعمل يف نفس حقل ا

 منافسة سوق العمل اإلداري . 2

من خالل املنافسة اليت تنشأ بني  هتذب سلوك اإلدارة، Labor Market سوق فعالة للعمل اإلداريوجود إن     
 أصحاب رضا على كسب التنفيذيني للعمل واملديرين لإلدارة حافز تقوم سوق العمل خبلقاملديرين، حيث 

 األداء تظهر اليت بالسياسات االلتزام خالل من املالية للشركة املستثمرين حول القوائم ثقة، وخاصة املصاحل
 ؛ وميكن التمييز بني سوق داخلي وآخر خارجي للعمل اإلداري كالتايل:1للشركة احلقيقي

 المديرينالسوق الداخلي لعمل . 1.2

  2:تلعب هذه اآللية دورا مهما من خالل     

ن الذين يشغلون مناصب عليا باكتشاف حيث أنه من جهة يقوم املديرو  :الرقابة المتبادلة بين المديرين -
من جهة أخرى فإن و قدرات املديرين الذين يشغلون مناصب أقل، إضافة إىل مراقبتهم بشكل مستمر؛ 

االجتاه املعاكس حيث أن املديرين يف املناصب العليا يكونون مستهدفني يف الكثري هذه اآللية تعمل يف 
من األحيان من قبل هؤالء األقل منهم منصبا عندما تتوفر فيهم املؤهالت والكفاءات الالزمة، وخاصة 

 يف احلاالت اليت حتقق فيها الشركة نتائج سيئة؛

                                                           
 . 73. ، ص8048، مرجع سابق الفتالوي، جميد ناجي املشهداين، ليلى اهلل عبد جنم بشرى - 1

2
- Eustache Ebondo Wa Mandzila, La gouvernance de l’entreprise : Une approche par l’audit et le controle 

interne, Edition L’harmattan, France, 2009, P. 24-25. 
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: حيث يسمح ذلك بكسر اتفاقيات السلوك ين جددمراقبة المديرين الحاليين من خالل تعيين مدير  -
القائمة بني املديرين احلاليني، فبالرغم من أن توظيف مديرين جدد سيؤدي إىل تكاليف إضافية، إال أن 

 ذلك سيؤدي إىل حتسني سلوك املديرين احلاليني. 

 السوق الخارجي لعمل المديرين. 2.2

تأثري سيئ على مستقبل  اشركة سوف يكون هلأي  تتعرض هلاحالة الفشل أو اإلفالس اليت ن أ حيث       
ما تسعى إىل اختيار أشخاص ذوي كفاءة  غالباالشركات  وألن، يف سوق العمل وأعضاء جملس اإلدارة يناملدير 

االهنيار عضاء جملس إدارة أو مديرين تنفيذيني سبق أن قادوا شركاهتم إىل ألاملسؤولية  فإهنا تتدنب إعطاء وخربة،
 .1 ن خالل قيامهم مبمارسات احتياليةم

  دور األسوق الماليةثانيا: 

 على بشكل مستمر الشركات، من خالل عملها إدارةعلى  االنضباطدرجة كبرية من  أسواق األسهم تفرض     
 البورصةيف  أسهم الشركة أداء حيث أن ؛إدارهتاأداء  على وبالتايل هلا، موضوعية قيمة وتقدميالشركات أداء مراقبة 

 إعطاءو أداء اإلدارة  تقييمبالذي تقوم به األسواق املالية  يسمح التقييمو  ين،دير عمل امل ةيشفافملدى  هو تذكري
 أفضل للشركة.لتحقيق ما هو  حافزا نديريامل

فاظ يساعد يف احل يف أسعار األسهموالتقلبات  الشركات الذي يعمل على مراقبة أداءنشط السوق إضافة إىل أن ال
 تهم لتحقيق مصاحلهمانتهازيويقلل من  العمل لصاحل الشركة وأصحاب املصاحل فيها على نديرياملز يترك على

 .2 من خالل قيامهم بإدارة أربا  شركاهتمالت قد تكون  اخلاصة

  الماليين دور المحللينثالثا: 
مديري  مع وغري مباشر مباشربشكل  ونتفاعلي حيث، حوكمة الشركات يف دورا هاما نو اليامل نو للاحمللعب ي     

   .3من خالل الدور الرقايب الذي ميارسونه جبمع املعلومات حول نشاط الشركات واملديرين فيها الشركات

                                                           
 . 72. ، ص8048، مرجع سابق الفتالوي، جميد ناجي ليلى  املشهداين، اهلل عبد جنم بشرى - 1

2-Adetunji Babatunde, Olawoye Olaniran, The effects of internal and external mechanism on governance 

and performance of corporate firms in Nigeria,  Journal of Corporate Ownership & Control, Vol.7, Issue.2, 

2009, P. 334-335. 
3
- Fang zhao, External monitoring mechanisms and earnings management using classification shifting, 

Florida International University, 2012, P. 06, Working Paper,  Available From : 

https://business.fiu.edu/soa/pdf/Working%20paper-%20Fang%20Zhao.pdf , (13/11/2014). 

https://business.fiu.edu/soa/pdf/Working%20paper-%20Fang%20Zhao.pdf
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توصيات تقدمي  األربا ، توقعات إعداد الشركات،يقومون مبتابعة نشاط  وسطاء مبثابة يعترب احملللون املاليونو      
، هو الدور الذي يلعبونه كحراس على مهماً  املاليني سباب اليت جتعل عمل احملللنياأل من بني أهمو  ،للمستثمرين

حيث تتوفر  sophisticatedاملتمرسني  املعلومات املالية مستخدمي على اعتبار أهنم من عمليات االحتيال، 
بني املديرين  املعلومات مشكلة عدم جتانس حلد منتساعد يف امعلومات  وإنتاج مجع ومعاجلة يفم القدرة لديه

 .املديرين االنتهازية اإلجراءاتلكشف عن وااملستثمرين و 

بيانات قد ال هذهإال أن  ،بشكل دوري بياناهتا املالية كشف عنبال تقوم الشركات املدرجة على الرغم من أنو  
، وألن مستخدمي التقارير املالية ال ميتلكون دائما القدرة على فهمها بشكل واضح فإنه يتعذر جدا كون معقدةت

هو  إدارة األربا  عملية  ناجحل الشروط األساسية بني حمتواها، حيث أنه من فهمعليهم يف الكثري من األحيان 
اآلثار املرتتبة و إدارة األربا  عن ممارسات  كشفال يف نيأو غري راغب ينغري قادر  التقارير املالية مستخدمي كون

 . 1نهاع

 التنبؤ قدرهتم علىعدم  إال أنه يف اآلونة األخرية تعرض احملللون املاليون إىل العديد من االنتقادات بسبب      
اليت  ماتااالهتإضافة إىل ، فضائح املالية اليت مست أكرب الشركات العامليةالبعمليات االحتيال اليت أدت إىل 

  .ابلة توقعاهتم()سعي املديرين إىل مق 2إدارة األربا  ممارسات حتفيز أو تشديعبشأن  وجهت هلم

  يلي: من بني الدراسات اليت تطرقت للعالقة بني ممارسات إدارة األربا  واحملللني املاليني ما

على جمموعة من الشركات الربازيلية خالل الفرتة املمتدة من  (Antonio Lopo Martinez, 2010)دراسة لـ      
املاليني الذين يقومون  احملللني عدد بني عكسية هناك عالقةوصل الباحث إىل أن حيث ت، 2002إىل  1228

 )تعرب عن إدارة األربا (. التقديرية املستحقاتحدم و  ة معينةشركنشاط  ةتغطيب

فسر ذلك بأنه كلما زاد عدد احملللني زاد مقدار العمل الذي يقومون به حبيث تكون توقعاهتم أكثر دقة، وقد 
املاليني، فإن  لمحللنيل، وأضاف بأنه على الرغم من االنتقادات اليت وجهت إدارة األربا وعليه تنخفض ممارسات 

الكشف عن املمارسات سلوك املديرين و ة من حيث مراقبة دورهم يف حوكمة الشركات يبقى يف غاية األمهي
 االحتيالية.

                                                           
1
- Alfred Zhu Liu, The role of financial analysts and institutional investors in the “Numbers Game”, 

University of California , 2005, P. 08, Working Paper, Available From : 

http://ssrn.com/abstract=705385 , (20/06/2015). 
2
- Antonio Lopo Martinez, Analysts as gatekeepers in Brazil: Analysts’ coverage and earnings management, 

FUCAPE Business School, 2010, P.  2-3, Working Paper, Available From : 

http://ssrn.com/abstract=1595086 , (10/01/2015). 

http://ssrn.com/abstract=705385
http://ssrn.com/abstract=1595086
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( حول دور احملللني املاليني يف الرقابة على ممارسات إدارة François Degeorge, 2012ويف دراسة أخرى لـ )     
 1222دولة خالل الفرتة املمتدة من  21وزعة على مشركة  16028األربا ، قام الباحثون بإجراء الدراسة على 

احملللني املاليني هلم دور فعال يف الرقابة على إدارة األربا  يف الدول  حيث توصل الباحثون إىل أن؛ 2002إىل 
 ورا.ذات النظم املالية املتطورة والعكس بالنسبة للدول ذات النظم املالية األقل تط

كة أكرب، كلما اخنفضت ولقد فسر الباحثون ذلك بأنه كلما كان عدد احملللني املاليني الذين يتتبعون نشاط الشر 
ممارسات إدارة األربا ، ذلك أن احملللني املاليني ميتلكون فرص أكرب يف التحقق من حسابات الشركة ومعرفة مدى 

من أسرع اآلليات اليت تتنبأ وتكشف املمارسات االحتيالية مع  يتم اعتبارهمعبريها عن الوضعية احلقيقية، إذ ت
 أثناء أداء العمل.لعناية الالزمة ضرورة توفر ا

البيئة اليت تنشط فيها الشركات، حيث أنه يف الدول ذات النظم املالية األقل  حسبإال أن هناك اختالف      
د مديري بعض الشركات  تطورا، يواجه فيها احملللون املاليون صعوبات أكرب يف الكشف عن املعلومات اليت يتعم 

 ها الشفافية وظروف املراقبة أحسن.الية املتطورة اليت تكون فيإخفاءها، مقارنة مع الدول ذات النظم امل

ني ومدى تأثريهم على ختفيض املمارسات االحتيالية يني املالاحمللل وتغطية إدارة األربا  العالقة بني حتديدوعليه فإن 
درة اإلدارة على قو  حوافز وذلك من خالل اختالف ،بيئة اليت تنشط فيها الشركةالتطور املايل للخيتلف باختالف 

 . 1وقدرة احملللني املالني على أداء الدور الرقايب حوافز ،إدارة األربا 

اخلاصة  احلوافز حتت ضغوطات ميكن أن تشوهقد يكونون  أنفسهم، فإن احملللني املاليني إضافة إىل ما سبق     
اإلدارة من  جيدة مع احلفاظ على عالقات سات االحتيالية، وذلك بغيةعلى املمار  الرقايب دورهم وتؤثر على هبم

يف قيمة األسهم لشركات جتمعهم عالقات عمل مع أحد االخنفاض  جتنب، معلومات خاصة احلصول على أجل
اليت متر هبا شركة ما،  األخبار السيئةبعض  الكشف عن مرتددين يف نو ن املاليو احمللل قد يكون، وهلذا ف2 مديريها

  3. املعلن عنها األربا  سلبية حولال التعليقاتأو يف اإلدالء ببعض 

نه قد يكون هناك خلط يف طبيعة تأثري عمل احملللني املاليني على ممارسات إدارة األربا ؛ وجتدر اإلشارة إىل أ     
أنه مع توفر  حيثعلى أداء الشركات وسلوك املديرين فيها،  مراقبني خارجنيفمن ناحية يعترب احملللون املاليون 

                                                           
1
- François Degeorge & al, Analyst coverage, earnings management and financial development: An 

international study, working paper, 2012, p. 1-50, available from : http://ssrn.com/abstract=2031992 , 

(06/01/2015). 
2
- Frank Yu, Analyst coverage and earnings management, Working Paper, 2004, P. 02, Available 

From : http://ssrn.com/abstract=828484 , (06/01/2015). 
3
- Alfred Zhu Liu,Op.Cit, P. 09. 

http://ssrn.com/abstract=2031992
http://ssrn.com/abstract=828484
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سيكون هلم دور فعال يف اكتشاف األخطاء  ،الشركةاحملاسبة وصناعة و  اليةيف جمال امل املناسباخلربة والتدريب 
 على ونعتمديغالبا ما  التقارير املالية مستخدميأن  ذلك ،املديرينواملمارسات االحتيالية اليت يقوم هبا بعض 

  ؛ةأو ملعرفتهم احملدود وقتهم لضيق نظرا، املاليني احملللني تقارير وتوصيات

فإنه يف العديد من األحيان خيلق عمل احملللني املاليني ضغطا كبريا على املديرين وهذا ما يولد ومن ناحية أخرى، 
)مت التطرق هلذا الدافع بالتفصيل يف  1لديهم الدافع إلدارة أربا  شركاهتم من أجل موافقة توقعات احملللني املاليني

 الفصل األول(.

مما سبق ميكننا القول أن مدى متابعة احملللني املاليني لنشاط الشركة وسلوك املديرين فيها، توفر اخلربة والعناية       
ة توقعات الالزمة ميكن أن يؤثر على ميل املديرين حنو ممارسات إدارة األربا  حىت وإن كان الدافع لذلك تلبي

 احملللني املاليني حول األربا . 

 ات في الرقابة على إدارة األرباحالتشريعو القوانين دور  المطلب الثالث:

هيكل  جزء من Formal legal and regulatory obligations الرمسية والتنظيمية االلتزامات القانونيةتعترب      
، الشفافية، لعدالةحتقق ا عايري مشرتكةمب تلتزم الشركات املتنافسة هتدف إىل ضمان أناليت  اخلارجية احلوافز

 من ،املنافسنيالبيئة،  العمال، ،املستهلكني ،املسامهني كل من:  محايةوذلك من أجل  ؛واملسؤوليةاملساءلة، 
 معايري اإلفصا جودة ( بشأن أفضل املمارسات دوليةالو  احمللية يئاتاهل خالل ما تقوم بهمن التعسفية، املمارسات 

يف  متطلبات اإلدراجالصناعية، معايري املنتدات ، البيئةمعايري ، العملوأخالقيات قواعد ، واحملاسبة والتدقيق
 .2البورصة(

 ضمانو  الشركات حلوكمة اجليد التطبيق ضمنت يتال من املتطلبات األساسية واهلامة والقوانني التشريعات وتعد    
 إدارة االحتيالية واليت من بينها مارساتامل من لحدل اآللية حيث تسعى هذه املصلحة،األطراف ذات  حقوق
 من خالل ما تتضمنه من مواد وتعليمات تنظم طرق تسيري الشركات؛ ومن بني هذه القوانني: األربا 

  .التدقيقعمليات التشريعات اخلاصة باحملاسبة و القوانني و  -
 الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية.املعايري اليت تصدرها اهليآت  -
 قوانني جلنة بازل اخلاصة بالبنوك. -

                                                           
1
- Frank Yu, Op.Cit, P. 02. 

2
- Adetunji Babatunde, Olawoye Olaniran, Op.Cit, p. 334. 
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من أهم القوانني اليت مت إصدارها، ولذلك سيتم التطرق إليه ، 2002 نةلس Sarbanes-Oxley Actويعترب قانون 
  وإىل دوره يف تقييد ممارسات إدارة األربا  بشيء من التفصيل.

   Sarbanes-Oxley Actقانونأوال: 

العديد من الشركات العاملية، واليت من أمهها اهنيار الشركة  اهنياراليت أدت إىل  سلسلة الفضائح احملاسبية بعد      
املعامالت  خمتلف بشأن  اإلفصا نظام يف  خللحيث مت الكشف عن وجود  ،2001أواخر عام  إنرون يفالعاملية 

سعت العديد من اهليآت واملنظمات إىل إصدار  االهنيار، اليت سبقت ذات الصلة خالل السنوات مع األطراف
والذي  2002سنة  Sarbanes-Oxleyبعض اللوائح والقوانني لتدارك الوضع، وكانت من ابرز املسامهات قانون 

ين، أعضاء جملس اإلدارة، يف حوكمة الشركات وباألخص املسري أدخل أحكاما جديدة حول األطراف املسامهة 
 1احلسابات، احملللني املاليني.مدققو 

، وقع الرئيس 2002يوليو   30يفو  ،Sarbanes-Oxley قانوناألمريكي أصدر الكونغرس ، 2002 يوليو 25 يف
George W. Bush   بصفة رمسية ليصبح قانوناعليه (Public Law 107-204) ،الرئيسية تطلبات ملا وفيما يلي

 2:أساسية مخسة أقسام مقسمة إىلقانون، لل

 ؛-املدرجة يف البورصة-ة لألوراق املالية الشركات املصدر خاصة بمتطلبات  القسم األول: -
 ؛التدقيق نالدخاصة بمتطلبات  القسم الثاين: -
 اإلدارة؛ لساجمخاصة باملديرين و  متطلبات القسم الثالث: -
 ؛التدقيق كاتبخاصة مب متطلبات القسم الرابع: -
 .صدوره منذ Sarbanes-Oxley قانون على الرئيسية التعديالت القسم اخلامس: -

 وإدارة األرباح 2002Sarbanes-Oxleyقانون محتويات الرئيسية لـ ثانيا: ال

 املالية للشركات البيانات وموثوقية دقة هو زيادة Sarbanes-Oxley قانون إصدار من ساسياهلدف األإن     
احملتويات األساسية لقانون وذلك من خالل 

SOX  3 :تتمثل فيما يليواليت 

                                                           
1
- Daniel A. Cohen & al, Trends in earnings management and informativeness of earnings announcements 

in the pre- and post-Sarbanes Oxley periods, 2005, P. 1-44, Working Paper, Available At :  

http://ssrn.com/abstract=658782 (15/01/2015).  
2
- The Sarbanes-Oxley Act, Enhancing the reliability of financial reporting and audit quality, 2012, p. 12. 
 SOX : Sarbanes-Oxley Act 
3
- Ibid, p. 1-11. 

http://ssrn.com/abstract=658782


 الرقابة على إدارة األرباح: دور اآلليات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات  .............................................الفصل الثالث

159 
 

 رقابة مستقلة على شركات التدقيق إنشاء. 1

للشركات ة ياحملاسب بةاقالر جملس  إنشاء ،Sarbanes-Oxleyمن قانون  101 ولالقسم األ تضمنحيث    
وهو عبارة عن جلنة وطنية متكونة من مخسة أعضاء، اثنني منهم جيب أن يكونوا حاصلني   (PCAOB)العامة

CPA)على شهادة يف احملاسبة 
):؛ ويقوم اجمللس باإلشراف على عمليات التدقيق وتنظيمها من خالل  

حيث من أجل حتسني اخلدمات اليت تقدمها مكاتب التدقيق،  جودة التدقيق: inspectionsعملية فحص  -
تتم االستفادة من نتائج الفحص أين تستخدم يف حتديد اجملاالت اليت ينبغي توجيه تدقيق إضايف هلا، 
حتديد نقاط الضعف يف عمليات التدقيق، حتسني أداء املدققني وتعزيز استقالليتهم؛ وختتم عملية 

حول مدى متكن شركة التدقيق من احلصول على أدلة تدعم PCAOB ل الفحص بإعداد تقرير من قب
واليت تتعلق بنظام رقابة PCAOB رأيها حول الشركة حمل التدقيق، وأيضا حول املخاوف اليت يراها 

 اجلودة.
على بعمليات الفحص والتحقق وتنفيذ العقوبات  PCAOBيقوم موظفو  :Enforcementسلطة التطبيق  -

املعايري املهنية واليت قد تكون لوائح و وال لقواننيا الذين يقومون بانتهاك شركات التدقيقمدققي احلسابات و 
 اجلمهور بذلك. وإعالم PCAOB  التسديل يف إلغاء أخرىيف أحيان  أوغرامات مالية 

حتكم عمليات التدقيق،  وضع معايريب PCAOBحيث يقوم  :Standard Settingوضع المعايير  -
املساعدة على تعزيز استقاللية املدقق والتزامه بأخالقيات العمل، حتسني عالقة املدقق بلدنة التدقيق، 
حتسني نظام رقابة اجلودة؛ فمن خالل عمليات الفحص يقوم باستعراض وحتليل املعلومات املتحصل 

غرض حتسني جودة خدمات التدقيق وخدمة عليها واستخدامها يف تطوير وجتديد املعايري املوضوعة ب
  األطراف ذات املصلحة. 

 تعزيز دور لجان التدقيق. 2

دور يف توسيع نطاق حوكمة الشركات من خالل الرتكيز على إعطاء أمهية   Sarbanes-Oxleyقانون لقد كان ل    
كبرية للدان التدقيق ودورها يف تفعيل الرقابة على املمارسات احملاسبية والتنسيق بني التدقيق الداخلي واخلارجي، 

 وذلك من خالل:

                                                           

 PCAOB: Public Company Accounting Oversight Board. 
 CPA: Certified Public Accounts. 
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تكون مسؤولة بشكل لة، مستقتدقيق  انالطلب من جمالس إدارة الشركات املقيدة يف البورصة، إنشاء جل -
مدقق احلسابات اخلارجي وكل ما يتعلق بعمله والتعويضات اليت  تعيني عن -اإلدارة بدال من-مباشر 

على أن تكون جلنة التدقيق مكونة من أعضاء  Sarbanes-Oxley؛ حيث أكد قانون يتحصل عليها
التابعة هلا ماعدا تعويضات العمل  مستقلني متاما وال يتقاضون أي تعويضات من الشركة األم أو الشركات 

 كأعضاء جملس إدارة؛
ميتلك خربة يف املسائل احملاسبية واملالية  التدقيقالتشديع على أن يكون هناك عضو على األقل من جلنة  -

دنة على القيام بواجباهتا يف ما خيص اإلشراف على تدقيق القوائم املالية، نظام الرقابة لحىت يساعد ال
 الداخلية ومدى كفايته؛ 

 واملمارسات احملاسبية مجيع السياسات ناقشةمال املدقق اخلارجي مع جلنة التدقيق من خالل تعزيز اتص -
 تفضلها شركات التدقيق.املعاجلات احملاسبية اليت و  الشركة اهلامة اليت تستخدمها

الذين عضاء األمن  90 حول عمل جلنة التدقيق، أكد استطالعب اجلودة تدقيق مركزقام  2008يف سنة     
 يمدقق تتفاعل بشكل أكرب مع جعل جلان التدقيق Sarbanes-Oxley قانون صدورأن  ،مشلهم االستطالع
 وليس فقط مدار السنة علىيف شركاهتم العليا  وباإلدارةالتدقيق  مكاتب يف رباء متخصصنيخب احلسابات وجتتمع

 .التدقيق جودة يف حتسينات كبرية إىل وهذا ما أدى االجتماعات الرمسية، أثناء

 حماية المستثمرينالتنفيذية و  والمساءلة تعزيز الشفافية. 2

 للشركة الواردة يف القوائم املاليةاملعلومات  أنبتوضيح ال ،Sarbanes-Oxleyالعناصر األساسية لقانون بني  من    
التقارير املالية ، حيث يقومان باملصادقة على  (CFO)املدير املايلو  (CEO) الرئيس التنفيذي مسؤولية كل منتعترب 

 بعد قيامهم بـ: 

 إعادة استعراض التقارير املالية؛ -
خاطئة، لتدنب اإلفصا  عن التأكد من عدم وجود نقص يف التقارير املالية وخلوها من أي معلومات  -

 بيانات مالية من شأهنا تضليل مستخدمي هذه التقارير؛
 اإلشراف على إنشاء وصيانة نظم الرقابة الداخلية على التقارير املالية، ونظم اإلفصا  األخرى؛  -
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أنه لكسب ثقة املستثمرين ومستعملي التقارير املالية، جيب تسليط عقوبات على  Sarbanes-Oxleyوأكد قانون 
إضافة املديرين التنفيذيني واملديرين املاليني عند تقصريهم يف أداء مهامه أو مصادقتهم على بيانات مالية مضللة؛ 

 أمساء العمالء  ذلكمبا يف، ألول مرة عملياهتم معلومات معينة عن الكشف عنب إىل مطالبة مكاتب التدقيق
 .ة اجلودةرقابإجراءات والرسوم و 

  استقالل المدقق الخارجي تعزيز. 4

 من خالل ثالث نقاط أساسية هي: اخلارجي تعزيز استقاللية املدقق على Sarbanes-Oxley قانون حرص   

ملكاتب التدقيق تقدمي بعض اخلدمات غري خدمات التدقيق )مثل  السما  بتحفظ(أو ) السما عدم  -
 ة اليت ليسرب خدمات اخلو  اخلدمات القانونية ،اخلدمات املصرفية ،وتنفيذها املالية نظم املعلومات تصميم

 ؛التدقيق،...(بعالقة  هلا
 التدقيق؛تفعيل دور جلنة التدقيق وضرورة احلصول على موافقتها على خدمات التدقيق وغري  -
ضرورة تناوب املدققني اخلارجني على تقدمي اخلدمات للشركات، وختفيض مدة التعامل من سبع سنوات  -

 إىل مخس سنوات فقط.

 ما يلي:  على ممارسات إدارة األربا Sarbanes-Oxley  قانونومن بني أهم الدراسات اليت تطرقت ملدى تأثري 

مت أخذ املعلومات من قاعدة حيث  ،على جمموعة من الشركات (Daniel A. Cohen & al, 2005)دراسة لـ      
، ومت حتليل املعلومات وتقسيمها إىل فرتتني األوىل متتد 2006إىل  1282للفرتة املمتدة من  Compustatالبيانات 

، والثانية من SOX قانونومت تسميتها بفرتة ما قبل  2002إىل الربع الثاين من سنة  1282من الربع األول لسنة 
 ؛ SOXقانون ومت تسميتها بفرتة ما بعد  2006إىل غاية الربع الرابع لسنة  2002الربع الثالث لسنة 

 الدراسة، إال أهنا زادت فرتة بشكل ملحوظ على مدى ارتفعت إدارة األربا  أن نتائج البحث إىل وقد توصلت
يف ممارسات إدارة  اخنفاض كبري ذلك تلى، مث SOX إلصدار قانون السنوات األخرية السابقةخالل  بشكل كبري
 ؛ SOXقانون  رو صد األربا  بعد

                                                           
   أرشيف جملموعة من الردود على استقصاءات حيتفظ هبا متثل قاعدة البيانات عن عبارةIIA ض املقارنة والتحليل ألغراbenchmarking purposes. 
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قانون  عن إصدارناتج  االخنفاض ما إذا كان هذاحول  أدلة قاطعة هذه الدراسة مل تتوصل إىل ومع ذلك، فإن
SOXفضائح اليت حدثت مباشرة قبل قانون لا على رداً  م، أSOX ،1.أخرى متزامنة أو أحداث 

يف أعقاب الفضائح احملاسبية باألربا  حول مدى تالعب املديرين  (George R. Wilson, 2013)دراسة لـ        
واليت مت تقسيمها لفرتة ما  2002إىل  1282وذلك من خالل دراسة عينة من الشركات للفرتة املمتدة من  ،األخرية

 :مت اختبار فرضيتني حيث ؛Sarbanes-Oxleyقانون قبل وما بعد صدور 

إال أنه بعد التحليل مل ، SOXقانون استخدام املستحقات إلدارة األربا  اخنفضت بعد  أناألوىل هي الفرضية  -
 على إدارة األربا  على أساس االستحقاق؛  SOXقانون يتم العثور على وجود تأثري ذو داللة إحصائية لـ 

وهذا ما أثبتته نتائج  SOXقانون الفرضية الثانية هي أن إدارة األربا  من خالل األنشطة احلقيقية زادت بعد  -
مقدار التحليل، حيث مت التوصل إىل زيادة توجه املديرين حنو التالعب بتكاليف املبيعات بغرض التأثري على 

 .2األربا 

  

                                                           
1
- Daniel A. Cohen & al, Trends in earnings management and informativeness of earnings announcements 

in the pre- and post-Sarbanes Oxley periods, Op.Cit, p. 1-44. 
2
- George R. Wilson, The effect of Sarbanes-Oxley on earnings management behavior, Journal of 

Accounting, Finance and Economics, Vol.3, N.1, July, 2013, P. 1-21. 
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 الفصل خالصة

ن من القيام بدورها الرقايب البد أ خلصنا إىل أنه لكي تتمكن آليات احلوكمة ،من خالل تناولنا هلذا الفصل      
 مجلة من اخلصائص أمهها الكفاءة واالستقاللية.من خالل يف مهام القائمني بالرقابة وذلك تتوفر اجلودة والفعالية 

اختالف البيئات اليت  ةنتيد ،األربا إدارة  هذه اآلليات على مدى تأثرياختالف نتائج الدراسات حول  بسببو 
فإنه ال ميكن اجلزم بشكل مطلق حول مدى تأثري أية ألية من آليات احلوكمة على ، اجريت فيها الدراسات
 ممارسات إدارة األربا .

 :اآلليات الرقابية للحوكمة ودورها يف ختفيض ممارسات إدارة األربا  وفيما يلي نربز ما مت استنتاجه حول أهم

يف الشركة فإنه سيكون له دور كبري يف تدعيم كافة األطراف املعنية اإلدارة حبكم كونه أعلى سلطة  جملس -
على اخلصائص الالزمة واليت من أمهها كفاءة  هتوفر  بالرقابة ومساعدهتا يف القيام مبهامها، مع ضرورة

 .واستقاللية أعضائه
يف الرقابة على املمارسات االحتيالية وجتنب  هلا دور كبريجلنة التدقيق أثبتت أغلب الدراسات أن  -

حدوثها، ذلك أهنا تعترب مهزة وصل بني العديد من األطراف )جملس اإلدارة، املدققني الداخليني، املدققني 
 ارجيني( وتساعد على أداء مهامهم؛اخل

األخطاء واخلارجي( اليت تعترب أهم وسيلة الكتشاف ا تدعم وظيفية التدقيق )الداخلي كما أهن  
وهو ما ، )الداخليني واخلارجيني( واملمارسات االحتيالية، من خالل حرصها على توفري استقاللية املدققني

االهتمام بلدنة التدقيق من قبل العديد من البورصات واملنظمات الدولية اليت أكدت على  أدى إىل زيادة
 أداء مهامها بفعالية.من أجل ضمان ر الكفاءة واالستقاللية يف أعضائها، ضرورة توف

وجود قسم للتدقيق الداخلي يتميز بالكفاءة واالستقاللية يعترب أمر ضروري ملا له من دور يف احتمال  -
داخل أن كونه نشاط دائم ومستمر  كمااكتشاف األخطاء واملمارسات االحتيالية يف وقت مبكر،  

 .واملديرين بصفة خاصة على سلوك املوظفني بصفة عامةحيدث تأثريا اجيابيا قد الشركة، 
كونه صاحب خربة يف اجملال احملاسيب فإن قدرته على اكتشاف األخطاء والغش يف القوائم   اخلارجياملدقق  -

من واليت  اليت تساعده على أداء مهامه،صائص اخلتوفر مدى ، إال أن ذلك يعتمد على تكون أكرب املالية
 والنزاهة.ب املستمر، االستقاللية مهها الكفاءة والتدريأ

 



 

 

 عـل الرابـــالفص

 احلوكمة يف تفعيل دور آليات

 الرقابة على إدارة األرباح  

 -ميدانيةدراسة -
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 تمهيد 
 للحوكمة من هذه الدراسة والذي يتعلق بدور اآلليات الداخلية واخلارجية السابقلفصل من خالل تناولنا ل      

قياس أثر هذه اآلليات على  هدفت إىلإىل العديد من الدراسات اليت  نايف الرقابة على إدارة األرباح، تطرق
 إدارة األرباح؛ممارسات 

تأثري آليات احلوكمة على إدارة وما مت استنتاجه هو أن هذه الدراسات مل تصل إىل نتيجة مؤكدة حول مدى 
حيث توصل بعض الباحثني إىل أن هناك تأثري عكسي لبعض اآلليات على إدارة األرباح، وتأثري طردي  ،األرباح

 يف حني مل يتوصل باحثون آخرون لوجود تأثري آلليات احلوكمة على إدارة األرباح.ألخرى؛ لبعض اآلليات ا

لبيئات اليت أجريت فيها الدراسات وما يرتتب عليه من اختالف يف القوانني وميكن تفسري ذلك باختالف ا       
 والتشريعات، إضافة إىل اختالف الظروف االقتصادية اليت تنشط فيها الشركات. 

الرقابة على إدارة األرباح يف البيئة اجلزائرية، قمنا باختيار تفعيل وهبدف معرفة دور آليات احلوكمة يف        
 ار مدى تأثري هذه اآلليات على ممارسات إدارة األرباح.الشركات اجلزائرية مث اختبجمموعة من 

التطرق إىل مضمون حوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية وبشكل خاص من خالل هذا الفصل لذلك سنحاول و 
 كما يلي:إدارة األرباح  قابية، مث اختبار مدى تأثري هذه اآلليات على ممارسات طبيعة اآلليات الر 

 المبحث األول: مضمون الحوكمة في الجزائر
 املطلب األول: ميثاق احلكم الراشد

 املطلب الثاين: آليات احلوكمة يف البيئة اجلزائرية
 في الشركات الجزائريةالمبحث الثاني: دور آليات الحوكمة في الرقابة على إدارة األرباح 

 املطلب األول: قياس إدارة األرباح
 آليات احلوكمة وفعالية املطلب الثاين: جودة 

 آليات احلوكمة يف الرقابة على إدارة األرباح املطلب الثالث: دور 
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 الجزائرالحوكمة في مضمون المبحث األول: 
من أجل تنمية تسعى مجيع الدول إلرساء قواعدها املواضيع اليت  بني أكثرتعترب حوكمة الشركات من      

يف هذا  ولذلك سيتم التطرقتؤدي إىل اهنيار شركاهتا،  ، تفادي األزمات اليتاحلاصلة مواكبة التطوراتو اقتصادها 
إىل املبادرة الوحيدة اليت قامت هبا اجلزائر فيما خيص موضوع احلوكمة واليت تتمثل يف ميثاق احلكم الراشد؛  املبحث

 إضافة إىل ذلك ومتاشيا مع موضوع الدراسة سيتم تناول واقع اآلليات الرقابية حلوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية. 

 المطلب األول: ميثاق الحكم الراشد 
مت إصدار ميثاق احلكم الراشد  لذلك؛ اجلزائرية أمرا ضروريا الشركاتإنشاء إطار مؤسسي حلوكمة أصبح  لقد     

، بدعم من وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، حيث كانت مبادئ 9002يف اجلزائر سنة 
، من أهم 9002ضمن إصدارها لعام  OECDاحلوكمة املعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

 اجلزائرية. الشركةاملراجع اليت مت االعتماد عليها يف صياغة هذا امليثاق، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات 
، من أجل إعطاء بالشركةيهدف ميثاق احلكم الراشد إىل توفري مرجع يسرتشد به مجيع األطراف ذات العالقة 

من للشركات اجلزائرية، وضمان استدامتها وتنافسيتها الراشد ضمن بعد شامل ودائم انطالقة جديدة لرتقية احلكم 
 خالل:
 ؛الشركةالتعريف حبقوق وواجبات األطراف الفاعلة يف  -

 تقاسم الصالحيات واملسؤوليات املرتتبة عن ذلك. -
مسعى حر وتطوعي، وهو مرتبط بدرجة الوعي بضرورة  للشركاتميثاق احلكم الراشد  يعترب االنضمام إىلكما 

الراشد  ستغالل فرصة مثل هذا املسعى من طرف املالكني بالدرجة األوىل وعزمهم الراسخ لبعث مبادئ احلكما
وفيما يلي سيتم التطرق باختصار ألهم ما جاء به هذا ؛ 1ودعمها واستدامتها للشركةعلى املستوى الداخلي 

 امليثاق:

 الميثاق بتنفيذ معنيةال شركاتالأوال: 
 ذات الشركات يدمج ال احلايل امليثاق أن غري الراشد، احلكم مببادئ مبدئيا معنية اجلزائرية الشركات كل إن     

 تتوقف خاصة مبقاربة ترتبط ألهنا احلايل امليثاق نطاق عن فيها الراشد احلكم إشكالية خترج العمومي واليت الرأمسال
 2 وعليه فإن هذا امليثاق خيص كال من: ؛العمومية لألموال اجليد االستعمال على

                                                           
1

  ، ميكن االطالع عليه يف املوقع التايل:61. للمؤسسة يف اجلزائر، ص ميثاق احلكم الراشد -

tp://www.ecgi.org/codes/documents/code_algeria_2009_ar.pdfht  (15/05/2015) . 
 .61. ، صاملرجع نفسه - 2

http://www.ecgi.org/codes/documents/code_algeria_2009_ar.pdf
http://www.ecgi.org/codes/documents/code_algeria_2009_ar.pdf
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فرض  إىل تطمح كما نشاطها واستمرارية إىل دميومة تصبو واليت اخلاصة، واملتوسطة الصغرية الشركات -
 الوطنية؛ للتنمية احملرك دور فيه تلعب وتنافسي عصري ضمن اقتصاد نفسها

 .لذلك تتهيأ اليت تلك أو البورصة يف املسامهة الشركات -

 المعايير األساسية للحكم الراشد ثانيا:
 1:التالية دقواعالإىل حتسني احرتام  للشركةهتدف معايري احلكم الراشد     

: توزيع احلقوق والواجبات بني األطراف الفاعلة وكذا االمتيازات وااللتزامات املرتبطة هبا بطريقة اإلنصاف -
 منصفة؛

والواجبات وكذا الصالحيات واملسؤوليات النامجة ينبغي أن تكون واضحة وجلية : هذه احلقوق الشفافية -
 للجميع؛

 : مسؤولية أي فرد حمددة بأهداف دقيقة وليست مقسمة؛المسؤولية -

 : كل طرف مسؤول أمام األخر فيما ميارس من خالل املسؤوليات املنوطة به.التبعية -

 في الحكم الراشد ةالفاعل األطرافثالثا: 
 .وتنقسم إىل أطراف داخلية وأخرى خارجية     

  المتبادلة وعالقاتهم الداخلية األطراف. 1
 2 وتتمثل هذه األطراف فيما يلي:     
 نللمساهمي العامة الجمعية. 1.1

 والتسيري التنظيم مبادئ اعتماد واجب العامة اجلمعية على يقع فعليا حبقوقهم من التمتع املسامهون يتمكن حىت    
 هذا يف املتخذة األحكام واإلجراءات تسمح أن كاملة، كما ينبغي صالحياهتم ممارسة للمسامهني تسمح اليت

 ، حيث ينبغي أن يتوفر للمسامهني ما يلي:العامة اجلمعية ومداوالت نقاشات يف الفعلية املشاركةب الشأن

 جداول األماكن، كالتواريخ،الوقت املناسب   ويف العامة اجلمعية بانعقاد املتعلقة املعلومات كل تلقي -
 ستتخذ؛ اليت القرارات مشاريع بتوضيح تسمح واملالئمة اليت الكاملة والوثائق األعمال،

 املسائل املتعلقة أصواهتم يف والتعبري عن األعمال ولاجد خيص فيما آرائهمب اإلدالء مبإمكاهن يكون أن -
 ؛باالنتخاب

                                                           
1

 .72. احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، مرجع سابق، ص ميثاق  -
 .33-33املرجع نفسه، ص.  -2
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 للحسابات السنوي تدقيقاخلاصة بال ذلك املسائل يف مبا اإلدارة جملس على سئلةاأل لطرح الفرصة إتاحة -
ة اجلمعي أعمال يف جدول نقاط تسجيل اقرتاحوكذا (، احلسابات افظيحم) اخلارجيني املدققني من قبل

 .ذلك على املنبثقة القرارات واقرتاح لعامةا
 . مجلس اإلدارة1.1
اسرتاتيجية  توجيه العامة توكل إليهم مهام ضمان اجلمعية طرف من يعّينون إداريني من اإلدارة جملس يتكون      

 األساسي القانون بواسطة أنشطتها حيث جند أن هذه املهام حمددة تنفيذ مدى مراقبة وكذا ،وتنظيمها الشركة
 )والتنظيمي القانوين(الشقني  هذين من وبالرغم، العامة اجلمعية تتخذها اليت اللوائح بواسطة وتوضع وتتّمم للشركة

مبهامه  القيام من اإلدارة جملس يتمكن حىتة؛ و للمؤسس الراشد احلكم مبادئ إدماج يراعي أن اإلدارة جملس فعلى
  :هي ثالثة شروط قلاأل على تتوفر فيه نأ جيب وجه، ملأك على

 ؛ن  وبتفا هلم املوكلة باملهام القيام واجب اإلداريني على -
 ؛بالوقت املناس يف واحلامسة الدقيقة املعلومات إىل الوصول بوسعهم يكون أن -
 .مسؤولياهتم ممارسة هلم تكفل مبهارات يتمتعوا أن ينبغي -

ملساعدته يف اختاذ القرارات مثل  على مستواه جلان متخصصة ينشئأن إضافة إىل ذلك ميكن جمللس اإلدارة 
وحتديد اختيار  الشركة، اسرتاتيجية وضعللشركة، املساعدة يف اإلشراف على عملية تدقيق احلسابات واملراقبة املالية 

اختاذ سلطة  تعودبينما  ،داء الرأيإبهذه اللجان الفرعية  اختصاص حيث ال يتعدى ؛مرتبات اإلطارات املسرية
 .لس اإلدارةجمل القرار النهائي

  . المديرية )اإلدارة(1.1
 جملس اإلدارة بتعيني فريق عمل تنفيذي مكون من إطارات تعمل على:  يقوم       
 إعداد واقرتاح اسرتاتيجية الشركة وعرضها على جملس اإلدارة؛ -
 تنفيذ هذه االسرتاتيجية بعد اعتمادها يف شكل خمططات سنوية وميزانيات معتمدة؛ -
 ؛الشركةضمان اإلشراف واملراقبة على تسيري  -
 دارة بالنتائج احملققة مقارنة مع األهداف احملددة ضمن االسرتاتيجية املعتمدة؛تقدمي تقرير جمللس اإل -
 .الشركةتزويد جملس اإلدارة باملعلومة اليت متكنه من قيادة ومراقبة نشاطات  -
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 ويف املقابل فإن ميثاق احلكم الراشد يوصي بـ:
 على قائمة للتقييم معايري اعتماد وكذا ،الشركة ومصاحل املديرية مصاحل بني يوازن لألجور نظام وضع -

 ؛عليها متفق وشروط معايري
 من مكونة جلنة قبل من سواء ،املديرين تقييم مهمة يف تقنية ساعدةمب االستعانة اإلدارة لسجمل ميكن -

 .خارجيني إىل خرباء اللجوء من خاللأو  أعضائه
 األطراف الخارجية. 1

هذه األطراف ذات أمهية بالغة من دوهنا ال ميكن للشركات البقاء واالستمرار ولذلك فإنه يتوجب على  تعترب     
الشركات حتسني عالقاهتا معهم وتوسيع جاذبيتها اجتاههم، وقد حدد ميثاق احلكم الراشد أهم هذه األطراف كما 

 1يلي:

 ؛كشريك  :السلطات العمومية -

 ؛البنوك واهليئات املالية األخرى: ثقة وشفافية -

 ؛املوّردين: من أجل تعاون دائم -

 ؛للشركةن و الزبائن: املاّلك احلقيقي -

 ؛الشركةالعّمال: هم أول زبائن  -

 .املنافسني: أخالق وواجبات -

 رابعا: الحرص على جودة المعلومات وعلى نشرها

 2 من خالل: تكون ذات جودة ويتحقق ذلكجيب أن املعلومات اليت يتم نشرها إذ أن       

 التطوعية والخطوات القانونية اللتزاماتا. 1
 فهي البورصة، يف املسامهة تلك عن أما ،جلميع الشركات السنوية املالية الوضعية نشر على القانون ينص     

 إىل باإلضافة ؛الشركة تقييم على مادي أثر هلا اليت املعلومات كل وكذا ،ثالثي كل املالية حالتها بنشر مطالبة
 الزبائن، املوردين، املالية، كاملؤسسات( الفاعلة األطراف لفائدة املعلومات بنشر ملزمةا فإهن القانونية، االلتزامات

 (.اإلراديمن خالل اإلفصاح االختياري ) الشفافية إبداء ةبنيّ  أو التعاقدية االلتزامات إطار يف...( العمال،
  

                                                           
 .34-33ملزيد من التفصيل يرجى االطالع على: ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، مرجع سابق، ص.  -1
 .31ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، مرجع سابق، ص.  -2
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  المالية علوماتالم. 1
 الشركاء يطلبها قد اليت صحيحةالو  كاملةال املالية املعلومات املناسب الوقت يف تنتج أن الشركة على بجي       
 .بينهم فيما العالقات على تؤثر قد اليت التغريات كل على طالعاال  هلميتسىن حىت املاليني

 المشاكل التي يعالجها الميثاق أهمخامسا: 
 1 :ا يليباختصار كممت تصنيف هذه املشاكل إىل مشاكل عامة وأخرى خاصة واليت سندرجها        

 المشاكل العامة للحكم الراشد. 1
 :تتمثل فيما يليمسائل تقليدية  حددها امليثاق يف أربع      

: يف حالة كون املالك هم املسريون أنفسهم، ويف حالة الفصل الشركة يف الفاعلة األطراف بني العالقات -
 بني املالك واملسريين؛ 

 ؛الشركة: قواعد التسيري ومدى مصداقية النتائج وتعبريها عن وضعية الشركةنتائج  -
 العائلية اليت متثل نسبة كبرية يف اجلزائر؛ الشركات: املشاكل الواردة يف حاالت االنتقال واخلالفة -
أن تركز فقط على البقاء، وإمنا  الشركة: حيث ال ينبغي على الشركةومصاحل  االسرتاتيجيةبني التناسق  -

 اليت تضعها. االسرتاتيجياتهتتم مبستقبل أعماهلا من خالل 
 المشاكل الخاصة للحكم الراشد. 1
 :االنشغاالت التالية وميكن حصر أهم هذه املشاكل يف      

  ك؟بالبنو  عالقتها حتسني للشركةكيف ميكن  -
 ؟عائلية تكون ما غالبا اليت للشركة األولية النواة إىل مستثمرين خارجني جذب كيف ميكن -
 ؟اجلبائية اإلدارة مع ثقة عالقة تكوين للشركة ميكن كيف -
 ؟املسامهني بني العالقة توضيح ميكن كيف -
 ؟غري املسامهني واملسريين املسامهني بني العالقات توضيح ميكن كيف -
 ؟التنفيذي الفريق داخل املسؤوليات توضيح ميكن كيف -

 ميثاق الحكم الراشد تقييمسادسا: 
واملتمثلة للمبادرة اليت قامت هبا اجلزائر يف اطار ارساء قواعد حوكمة الشركات، من خالل العرض السابق        

ه تطرق للعديد من األمور اليت متت اإلشارة إليها، إال أنه ، ميكن القول أن9002 طرحها مليثاق احلكم الراشد يف
                                                           

 .73 -73. ملزيد من التفصيل، يرجى االطالع على ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، مرجع سابق، ص - 1
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وكمة احلتوافر األسس الالزمة لفعالية إطار "املبدأ األول للحوكمة والذي ينص على  من بينهاأمهل أمورا أخرى 
الشركات بشكل  الظروف اليت تعمل فيها الشركات اجلزائرية ال تدعم امكانية تطبيق حوكمة، إذ أن "الشركات

  :وأمهها ما يليعال، ف
الشركات، حيث أن تطوير أعمال حيول دون تنمية االقتصاد و والذي غياب سوق مايل كفء يف اجلزائر  -

 ؛ا على اتباع مبادئ حوكمة الشركاتالبورصات عادة ما تساعد من خالل متطلباهت
ئص يعترب من النقا اجلزائر،التدقيق سواء الداخلي أو اخلارجي يف عايري تبين واضح وصريح ملعدم وجود  -

 ضمان حقوقيف توفري مبدأ اإلفصاح والشفافية،  بدورها اليت تساهمو ر على عمل آليات الرقابة اليت تؤث
  املسامهني واألطراف ذات املصلحة.

 :اليت تتطلب شرحا أوفر، ومثال ذلك العديد من األمورمل يفصل يف هذا امليثاق إضافة إىل ذلك فإن 
أن ميثاق احلكم الراشد وجه لفئة معينة من الشركات، إذ مت اصداره بشكل خاص للشركات الصغرية  -

واليت هي يف األغلب عبارة عن شركات عائلية ذات تركيبة خاصة، يف حني أن قواعد واملتوسطة، 
 احلوكمة ينبغي أن متتد إىل مجيع أنواع الشركات اليت تشكل اقتصاد أي دولة؛

اكتفى باإلشارة إىل ضرورة توفر املهارات اليت إلدارة، حيث أن ميثاق احلكم الراشد س اتشكيلة جمل -
حيث تكفل تأدية مهامهم دون التفصيل يف املؤهالت اليت ينبغي على أعضاء جملس اإلدارة حيازهتا؛ 

ممن لديهم خلفيات مالية وحماسبية يساعد على فهم على األقل اثنني وجود عضو أو  أنه مثال
 بشكل أفضل؛ املعلومات اليت حتتويها التقارير املالية

حيث اكتفى امليثاق باإلشارة إىل يف تأدية مهامه،  ملساعدة جملس اإلدارة تكوين جلان متخصصةطريقة  -
 كيفيةإال أنه مل يتطرق بشكل واضح وتفصيلي لأن جملس اإلدارة ميكنه أن يستعني هبذه اللجان 

 فرها يف أعضائها.الواجب تو  والكفاءةتشكيل هذه اللجان، املؤهالت 
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 المطلب الثاني: آليات الحوكمة في البيئة الجزائرية
اجلزائرية، وأهم ما جاء به القانون  الشركاتيتم التطرق يف هذا اجلزء لظروف عمل آليات احلوكمة يف       

 اجلزائري خبصوصها؛ حيث متثل هذه اآلليات املتغريات املستقلة للدراسة، وهي كالتايل:

 أوال: مجلس اإلدارة

 لقرارات الصادرة عنا اهليئة الرئيسية اليت تتوىل أمور الشركة من تسيري وتنفيذ على أنه جملس اإلدارة يعرف      
إال  ،تتمتع اجلمعية العامة بالسلطة العليا والسيادة القانونيةأنه رغم حيث  ،الشركة أهدافق يتحقلمجعية املسامهة 

، باشرة رقابتها على شؤون الشركة بصفة جيدة وفعالةممن املسامهني حيول دون  هحتتوي الذي الكبريأن العدد 
يعترب جملس اإلدارة نقطة البداية لذلك  1؛اشؤون إدارهت سلطة ممارسةتويل جملس إدارة شركة املسامهة ب يقوم ولذلك

 واألساس الذي يقوم عليه التطبيق السليم ملفهوم حوكمة الشركات.

 تشكيل مجلس اإلدارة. 1
من القانون التجاري  010تقوم شركات املسامهة يف اجلزائر بإنشاء جملس إدارة وفقا ملا تنص عليه املادة     

املسامهة جملس إدارة يتألف من ثالثة أعضاء على األقل واثين عشر عضوا على شركة يتوىل إدارة »اجلزائري: 
 .«األكثر

من القانون التجاري اجلزائري:  036بعد ذلك يقوم جملس اإلدارة بتعيني رئيسا من بني أعضائه وفقا للمادة 
طائلة بطالن ينتخب جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذلك حتت »

 .«التعيني، كما حيدد جملس اإلدارة أجره

ع بينهما ليسمى جملس كما أجاز القانون اجلزائري إنشاء جملس املراقبة وجملس املديرين كل على حدى أو اجلم
يتكون جملس املراقبة من سبعة أعضاء على األقل، ومن اثين عشر عضوا على » 066نه وفقا للمادة إدارة؛ حيث أ

أعضاء يف الغالب، وميكن أن يتشكل من شخص واحد فقط يسمى  3أما جملس املديرين فيتكون من  «األكثر
 املدير العام، وختول جمللس املديرين أوسع السلطات للقيام بإدارة الشركة وتسيريها.

 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة. 2
حسب القانون اجلزائري، فإنه ال ينبغي ألعضاء جملس اإلدارة أن يشغلوا مناصب تنفيذية يف الشركة، حيث      

عضاء باالستقاللية اليت تضمن قيامهم بوييفتهم الرئيسية واملتمثلة يف الرقابة على أعمال هؤالء األجيب أن يتمتع 

                                                           
 .132. ص ،3002، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية، شركات األموال في القانون الجزائرينادية فوضبل،  -1



-ميدانيةدراسة –احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح  آليات  دور   ...................................................الفصل الرابع  

173 
 

ذلك  القانون اجلزائري جملس اإلدارة غري تنفيذيني؛ وبني يعترب من أهم شروط االستقاللية كون أعضاء إذالشركة، 
 .«ال ميكن ألي عضو من جملس املراقبة االنتماء جمللس املديرين»اليت تنص على أنه:  001من خالل املادة 

 :036إال أن املشرع اجلزائري أجاز اجلمع بني منصيب املدير التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة من خالل املادة      
 .«يتوىل رئيس جملس اإلدارة حتت مسؤوليته، اإلدارة العامة للشركة وميثلها يف عالقاهتا مع الغري»

: 09فقرة  06إضافة إىل أنه أكد على أمهية اشتمال جملس اإلدارة على ممثلني للعمال من الشركة وفقا للمادة 
ة، على مقعدين لصاحل العمال غري أنه جيب أن يشتمل جملس اإلدارة أو جملس املراقبة حسب احلال....»

 .«األجراء...

 لجان مجلس اإلدارة المتخصصة .3
خبصوص اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة، مل ترد أي مواد أو تشريعات بإلزامية تشكيلها حىت بالنسبة       

للشركات املقيدة يف البورصة، إذ يبقى تشكيل هذه اللجان حسب ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر أمر اختياري 
 منبثقة عنه. متخصصةان إنشاء جل دياجملسلطة تقدير ما إذا من  إليهتعود يقوم به جملس اإلدارة، و 

 ا.وإجراءات عمله اوأن حتدد بوضوح مهمته الشركةكل املسامهني يف   إعالم رمسيا يتمجيب أن  ويف حالة تشكيلها

من خالل ما سبق، ميكن القول أن املشرع اجلزائري تطرق إىل جملس اإلدارة بشيء من التفصيل خاصة فيما      
اليت تضمن استقاللية أعضائه، املسؤوليات واملهام الرئيسية اليت ينبغي له القيام هبا،  الشروط األساسيةبيتعلق 

السلطة الالزمة اليت ختوله للقيام مبهامه، إال أنه أغفل العديد من اجلوانب اليت تساعد على ترسيخ املمارسات 
 اجليدة حلوكمة فعالة واليت كان ينبغي أن يُفصل فيها ومن أمهها:

مهام املدير العام ورئيس جملس اإلدارة، والذي ميكن أن حيدث اجلمع بينهما خلط يف  الفصل بني -
 املسؤوليات املنوطة بكليهما؛

 تعارض املصاحل الذي ميكن أن حيدث بني أعضاء جملس اإلدارة أنفسهم أو مع أطراف أخرى؛ -

 مساءلة أعضاء جملس اإلدارة من قبل اجلمعية العامة للمسامهني؛كيفية  -

تكوين جلان متخصصة منبثقة عن جملس اإلدارة، حىت وإن بقيت مسألة تشكيلها أمرا اختياريا  أمهية -
 خيضع لتقدير جملس اإلدارة؛

 يتمتع خبربات معتربة يف اجملال املايل واحملاسيب. يف جملس اإلدارة أمهية وجود عضو واحد على األقل -
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 التدقيق الداخلي ثانيا:

يعترب التدقيق الداخلي من أهم الويائف اليت يزداد الرتكيز على أمهيتها بشكل مستمر من قبل العديد من       
 اهليآت واملنظمات على املستوى الدويل، ملا تقدمه من مزايا تساعد الشركات على حتقيق أهدافها.

نشاط أو وييفة ال ديثا بضرورة تواجده كأما على الصعيد الوطين فإن التدقيق الداخلي قد مت االعرتاف ح       
اجلزائرية؛ حيث مل يول املشرع اجلزائري اهتماما معتربا للتدقيق الداخلي يف  الشركاتعنها يف ميكن االستغناء 

جانفي  09يف  01/66القانون  بصفة رمسية إال بعد صدور الداخلي التدقيقيظهر شكل  اجلزائرية، ومل الشركات
من نفس القانون على  20املادة  ؛ حيث نصتمةاالع االقتصاديةلمؤسسات لاملتضمن القانون التوجيهي  1266

يتعني على املؤسسات العمومية االقتصادية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف املؤسسة، » أنه:
 .1«وحتسني بصفة مستمرة أمناط سريها وتسيريها 

بشكل غري تفصيلي، ومل حتدد اإلطار الذي ينبغي أن يعمل فيه التدقيق الداخلي، إضافة غري أن هذه املادة وردت 
تنفيذية مثل إىل عدم وجود مواد وتشريعات أخرى تنص على ذلك، ماعدا بعض اإلشارات يف بعض املراسيم ال

 ةشياملفت وتدقيق رقابة وكيفيات طشرو  حيددوالذي  2009 سنة فرباير 22 يف خؤرّ امل 09-96 رقم يتنفيذال رسومامل
ة، حيث نص على أن عمليات رقابة وتدقيق التسيري يشمل االقتصادي العمومية املؤسسات لتسيري للمالية العامة

 .2بينها سري الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخليعدة جماالت من 

ميكن القول أن القانون اجلزائري مل يتطرق إىل أهم الشروط واإلجراءات الواجب  من خالل ما سبق،      
 اجلزائرية، واليت هي كالتايل: الشركاتمراعاهتا لضمان جودة خدمات التدقيق الداخلي يف 

العلمي، املؤهالت، اخلربة، اليت ينبغي توفرها يف الشخص القائم على التدقيق الداخلي واليت  املستوى -
  تعترب مؤشرا على مدى كفاءته وقدرته يف القيام باملهام املوكلة إليه؛

شروط االستقاللية اليت جيب أن يتمتع هبا املدقق الداخلي لضمان قيامه مبهامه مبوضوعية ودون التعرض  -
 ات قد تؤدي إىل التأثري على القرارات واالستنتاجات اليت توصل إليها؛ألي ضغوط

اجلزائرية واليت تساعده على القيام  الشركاتمعايري األداء اليت يفرتض أن يسرتشد هبا املدقق الداخلي يف  -
 بواجباته بفعالية؛

                                                           
 .31 .ص ،63/26/6111املؤرخة يف  27 ة رقماجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري - 1
 .61-61 .، ص23/23/7221املؤرخة يف  63اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  -2 
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AACIAريني ويف املقابل، يعترب إنشاء مجعية املدققني املستشارين الداخليني اجلزائ      
  خطوة  1223سنة

الشركات اجلزائرية على حتقيق أهدافها،  حيث هتدف هذه اجلمعية إىل مساعدةمعتربة لالهتمام بالتدقيق الداخلي، 
من خالل تعزيز مفهوم التدقيق الداخلي واعتباره من الويائف الرئيسية واألكثر أمهية اليت ينبغي االهتمام هبا 

 . 1وتطويرها باستمرار

بالتعاون مع معاهد وطنية وبالتنسيق مجعية املدققني املستشارين الداخليني اجلزائريني من أهم األعمال اليت تقوم هبا 
IFACIمع بعض املعاهد األوربية مثل املعهد الفرنسي للمدققني الداخليني واملراقبني الداخلني 

،  هو القيام
DPAIبتكوين املدققني الداخليني اجلزائريني للحصول على شهادة مهنية يف التدقيق الداخلي 

  وفقا للمعايري
الدولية؛ باإلضافة إىل الندوات وامللتقيات اليت تنظمها هبدف اإلملام بأهم التطورات والتغريات احلاصلة يف جمال 

 التدقيق الداخلي.

ته، هو أن التدقيق الداخلي يف اجلزائر ال يتميز بالطابع الرمسي واإللزامي الكايف والذي وما ميكن مالحظ       
يساعد على االستفادة من املزايا اليت يضيفها وجود تدقيق داخلي فعال لقيمة الشركة، ودليل ذلك عدم وجود 

 نصوص وتشريعات تتطرق بشكل مفصل لطبيعة ويروف أداء مهام التدقيق الداخلي.
كما ميكن القول كذلك، أن البيئة اليت تعمل فيها الشركات اجلزائرية واليت تتميز بعدم وجود سوق مايل        

فعال وغياب ثقافة التدقيق الداخلي، أين تعتمد أغلب شركاهتا على التدقيق اخلارجي )املصادقة على احلسابات(، 
وفاة للشروط الالزمة بالشركة، وزيادة الوعي بأن حيول دون ترسيخ فكرة ضرورة وجود هياكل للتدقيق الداخلي مست

التدقيق الداخلي ليست مهمة خمصصة فقط للرقابة واكتشاف األخطاء واالحتيال، وإمنا هو نشاط يهدف كذلك 
 إىل تقدمي خدمات استشارية ذات فائدة تساعد على حتقيق قيمة مضافة للشركة.

 التدقيق الخارجيثالثا: 

التدقيق اخلارجي من أهم اآلليات اليت تساعد على اكتشاف األخطاء واملخالفات وعمليات االحتيال  يعترب       
 يف القوائم املالية، كما سبق التطرق إليه يف الفصل السابق.

                                                           

 AACIA : Association des Auditeurs Consultants Internes Algériens. 

1
- Forum Algérie Associations et Solidarité, disponible sur : http://algerieassociation.forumactif.com/t121-

association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens#186 (15/10/2015). 
 IFACI : Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes. 


 DPAI : Diplôme Professionnel de l’Audit Interne. 

 

http://algerieassociation.forumactif.com/
http://algerieassociation.forumactif.com/t121-association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens#186
http://algerieassociation.forumactif.com/t121-association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens#186
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CDMQFjAHahUKEwih48_41NTIAhVLuBoKHdjLAMA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&sig2=TUyDGYCrUnGQZ_BmjxA-3g&cad=rja


-ميدانيةدراسة –احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح  آليات  دور   ...................................................الفصل الرابع  

176 
 

ولقد أعطى املشرع اجلزائري حيزا معتربا لضمان تنفيذ عملية التدقيق اخلارجي بشكل فعال؛ حيث حدد القانون 
 بعض املواد أهم املتطلبات الواجب توفرها لضمان سري عملية التدقيق، وكانت بصفة خاصة حول اجلزائري يف

خبري حماسيب(، وأهم الشروط اليت تساعد على  -املؤهالت الواجب توافرها يف املدقق اخلارجي )حمافظ حسابات
 توفري االستقاللية، وهي كاآليت:

 رجيالمؤهالت الواجب توافرها في المدقق الخا. 1
 1:الكفاءة يف املدقق اخلارجي وأمهها توفر شروطأن جيب  ، حيث10/01من القانون  06املادة  احددهت واليت     

 ؛االختصاص حتدد عن طريق التنظيم حيازة شهادة جامعية يف -
يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية للخربة احملاسبية / حملافظ احلسابات أو شهادة تعادهلا معرتف هبا؛  أن -

 .حبيث متنح هذه الشهادات من قبل املعاهد املتخصصة

 استقاللية المدقق الخارجي. 2

واستقالل حقيقي؛ والذين كما سبق اإلشارة إليه فإن االستقاللية ميكن تقسيمها إىل نوعني استقالل ياهري     
تحيزة لطرف يعتربان من بني العوامل األساسية جلودة التدقيق ألهنما يضمنان أن أعمال واستنتاجات املدقق غري م

 د ناتج عن تواطؤ مع أحد األطراف، يتم توضيح ذلك كما يلي:ال يوجد نسيان متعمو  معني وغري متالعب هبا

 االستقالل الظاهري. 1.2
متوفر مبوجب القانون اجلزائري، حيث مينع على الشخص الذي تربطه عالقة قرابة أو عمل مع أحد  وهو      

حسب ما نصت  اخلارجي املدققالشركة من تدقيق حساباهتا، باإلضافة إىل ذلك، فإنه مُينع  مويفيمديري أو 
 2مما يلي: 10/01من القانون  06عليه املادة 

 القيام مبراقبة حسابات الشركة اليت ميتلك فيها أسهم بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛ -

 القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو باإلنابة عن املسريين؛ -

 قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛ -

 اإلشراف عليها؛قبول مهام التنظيم يف حماسبة الشركة أو  -

 ممارسة وييفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة يقوم مبراقبة حساباهتا؛ -

 شغل منصب مأجور يف الشركة اليت راقبها بعد ثالث سنوات من انتهاء عهدته؛ -

                                                           
1

 .24 .ص ،66/22/7262املؤرخة يف  37ة رقم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري -
 .66 .، ص66/22/7262املؤرخة يف  37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  -2
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البحث عن الزبائن من خالل ختفيض األتعاب أو منح تعويضات أو امتيازات أخرى، وكذا استعمال أي  -
 أشكال اإلشهار لدى اجلمهور. شكل من 

  االستقالل الحقيقي .1.1

يصعب قياسه، ضبطه واحلكم عليه، ألنه يف الغالب يتعلق بشخص املدقق ومدى اختاذه ملواقف  وهو ما      
 موضوعية وجتنبه للتحيز لصاحل أطراف معينة دون األخرى داخل الشركة.

فيها املدقق الداخلي هلا تأثري على مدى استقالليته من خالل إضافة إىل ذلك، فإن الظروف اليت يعمل       
التدخالت والضغوطات اليت ميكن أن يتعرض هلا من قبل إدارة الشركة حمل التدقيق، ولذلك فإنه ينبغي على املدقق 

 أن يتمتع بشخصية قوية ومحاية من القانون لتجنب الضغوطات وضمان قيامه مبهامه.
عني  ويف وقت أي يف االطالع احلسابات حملافظ ميكن"أنه: على  10/01لقانون من ا 31حيث نصت املادة 

 كل ةباإلدار  القائمني من يطلب نأ وميكنه ؛ةللشرك التابعة الوثائق وكل احملاسبية السجالت على املكان
على:  القانوننفس من  32نصت املادة ما "، كالزمة يراها اليت التفتيشات بكل يقوم وأن واملعلومات التوضيحات

أن يقوم حمافظ احلسابات بإعالم هيئات التسيري كتابيا يف حالة عرقلة ممارسة مهنته قصد تطبيق أحكام القانون "
 .1"التجاري

وكما سبق التطرق إليه يف الفصل السابق، فإنه هناك ثالثة من أهم العناصر اليت تدعم استقاللية املدقق       
 زائري كما يلي:اخلارجي، عاجلها القانون اجل

على أن عهدة حمافظ  10/01من القانون  96التغيري اإللزامي حملافظ احلسابات: حيث نصت املادة  -
؛ وال ميكن تعيني نفس حمافظ احلسابات بعد  2للتجديد مرة واحدةاحلسابات حمددة بثالث سنوات قابلة 

 عهدتني متتاليتني إال بعد مضي ثالث سنوات.

ن عالقات أحد الشروط األساسية اليت تزيد من استقاللية املدقق اخلارجي، حبيث متنع تكوُ تعرب هذه املادة عن 
 شخصية مع إدارة الشركة قد تؤدي مع الوقت إىل حصول اتفاقات بني الطرفني ميكن أن تضر مبصاحل الشركة.

تقدمي خدمات غري التدقيق: حيث مينع على املدقق اخلارجي مسك حسابات الشركة حمل التدقيق  عدم -
عدا خدمات التدقيق واملصادقة على احلسابات كما نصت اأو تقدمي أي خدمات استشارية أخرى م

 .املشار إليها سابقا 06عليه املادة 

                                                           
 .21 .، ص66/22/7262املؤرخة يف  ،37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  -1
2

 .22 .، ص66/22/7262املؤرخة يف  ،37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  -
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وجود جلنة تدقيق منبثقة عن جملس اإلدارة: مل يتطرق املشرع اجلزائري لضرورة وجود هذه اللجنة ومل يلزم  -
اجلزائرية بتكوينها؛ يف هذا الصدد ميكن القول أن تكوين هذه اللجان ال يعترب  الشركاتجمالس إدارة 

للسلطة التقديرية جمللس اإلدارة،  إلزاميا يف معظم اقتصاديات دول العامل، حيث يعترب أمرا اختياريا خيضع
اليت ترغب يف االنضمام تشكيل  الشركاتإال أن العديد من الدول أصبحت البورصات فيها تشرتط على 

تقوم بتشكيل هذه اللجان  الشركاتجلان متخصصة على مستوى جمالس إدارهتا، إضافة إىل أن بعض 
اخلارجي وضمان املمارسات اجليدة اليت تؤكد عليها كل طوعي لتدعيم استقاللية املدقق الداخلي و بش

 حوكمة الشركات بشكل مستمر.
 معايير التدقيق الخارجي. 3

تقم اهليآت املختصة يف اجلزائر بإصدار معايري للتدقيق اخلارجي خاصة بالشركات اجلزائرية، باإلضافة إىل أهنا  مل    
ا تركت اجملال مفتوحا أمام املدققني العتماد ايري الدولية، وإمنمعينة مثل املع مل تشر إىل اعتماد أي معايري أخرى

 معايري مقبولة قبوال عاما.

 مراقبة جودة األداء المهني. 4
على إنشاء جلنة ملراقبة اجلودة على املهام اليت يقوم هبا املدققون اخلارجيون، ومن أهم ما  01-10ينص القانون     

 1تقوم به هذه اللجنة ما يلي:

 إعداد طرق العمل يف جمال نوعية اخلدمات املقدمة؛ -

 إبداء الرأي واقرتاح مشاريع النصوص التنظيمية يف جمال النوعية؛ -

 ؛ضمان جودة التدقيق املوكلة للمهنيني -

 إعداد معايري تتضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسيريها؛ -

 ؛ضمان متابعة مدى احرتام قواعد االستقاللية وأخالقيات العمل -

 م ملتقيات حول اجلودة ونوعية خدمات التدقيق، أخالقيات املهنة اليت ينبغي التقييد هبا.تنظي -

ي باهتمام مقبول إىل حد ما على ظمن خالل ما سبق، ميكن القول أن التدقيق اخلارجي يف اجلزائر ح       
خلارجني وشروط استقالليتهم، عكس التدقيق الداخلي، إذ وردت العديد من املراسيم واملواد بشأن كفاءة املدققني ا

إال أن ذلك ال يعد كافيا خصوصا يف يل غياب معايري معتمدة للتدقيق يتم االعتماد عليها بصفة رمسية، لذلك 
 ئر ال ميكن احلكم عليها بسهولة.فإن مسألة ضمان جودة خدمات التدقيق اخلارجي يف اجلزا

                                                           
  .22 .، ص72/26/7266املؤرخ يف  73-66، املرسوم التنفيذي رقم 22اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم  -1
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 الجزائريةحوكمة في الرقابة على إدارة األرباح في الشركات الدور آليات المبحث الثاني: 

 باتباع اخلطوات التالية:هذا املبحث  تناولسيتم        
  ؛قياس املتغري التابع واملتمثل يف إدارة األرباح -
جملس اإلدارة، - آليات احلوكمة واليت متثل املتغريات املستقلة للدراسة مدى جودة وفعالية قياس -

  ؛ -الداخلي، التدقيق اخلارجيالتدقيق 
 إدارة األرباح.ممارسات اختبار أثر هذه اآلليات على  -

 :كما يليوجتدر اإلشارة إىل أنه مت اختيار ثالث آليات للحوكمة     
جملس اإلدارة والتدقيق الداخلي كآليات داخلية، دون األخذ بلجنة التدقيق على الرغم من أمهيتها،  -

املعنية بالدراسة بتشكيل هذه اللجنة على مستوى جمالس إدارهتا، وهو ما وذلك لعدم قيام الشركات 
 حال دون إمكانية قياس دورها على ممارسات إدارة األرباح.

التدقيق اخلارجي كآلية خارجية وذلك لعالقته املباشرة مع فحص وتدقيق القوائم املالية، وهو ما قد يكون  -
 باح.له تأثري على اكتشاف ممارسات إدارة األر 

 : ومن أجل دراسة دور آليات احلوكمة يف الرقابة على إدارة األرباح مت تصميم النموذج املبني أدناه 
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 منوذج الدراسة  :(06) الشكل رقم

 آليات الحوكمة                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتغريات املستقلة                                                  املتغري التابع                          

 : من إعداد الطالبة.المصدر

 
 المطلب األول: قياس إدارة األرباح 

 .على خطوات قياس إدارة األرباح للشركات اجلزائرية املعنية بالدراسة خالل فرتة زمنية معينة املطلبحيتوي هذا     

 أوال: الشركات المعنية بالدارسة 
شركة كما هي مبينة  (16)عددها ستة عشر  البالغمت إجراء هذه الدراسة على جمموعة من الشركات اجلزائرية     

 :مها ، حيث مت اختيارها على أساس معيارين(01)يف امللحق رقم 

 إدارة األرباح

 احلجم  -
 االستقاللية-
 DGو  PCAبني:  الفصل-

 الكفاءة -
 االستقاللية-
 ()إجراءات التدقيق الالزمة األداء-

 الكفاءة -
 االستقاللية-
 ()إجراءات التدقيق الالزمة األداء-

 

 مجلس اإلدارة 

  التدقيق الداخلي

  الخارجيالتدقيق 

 

 فعالية

 جودة

 جودة
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شركات ذات أسهم: مت حتديد شركات املسامهة املتواجدة على مستوى والية سطيف مع استثناء مجيع  -
الشركات ذات الطابع املايل مثل البنوك، شركات التأمني، مكاتب اخلدمات...إخل، نظرا لنظامها احملاسيب 

 اخلاص. 
تعاونا، وقبلت تقدمي البيانات الالزمة تتوفر على املعلومات الالزمة: وتتمثل يف الشركات اليت أيهرت  شركات -

 إلجراء هذه الدراسة واملتمثلة أساسا يف:
 جدول امليزانية لسنوات الدراسة؛ 
 جدول حسابات النتائج لسنوات الدراسة؛ 
 جدول التدفقات النقدية لسنوات الدراسة؛ 

  .9012و  9013و  9019إضافة إىل ذلك فقد مت اختيار ثالث سنوات إلجراء الدراسة واملتمثلة يف سنة 

 ثانيا: خطوات قياس إدارة األرباح
بإدارة  الشركاتقيام ل proxy بديليتم قياس إدارة األرباح من خالل املستحقات االختيارية اليت تعترب      

املعّدل، فيتم أوال حساب املستحقات الكلية، مث حساب   Jones 1995أرباحها، وذلك باستخدام منوذج 
كما توضحه املستحقات غري االختيارية وطرحها من املستحقات الكلية للوصول إىل قيمة املستحقات االختيارية  

 :املعادلة التالية
DAіt/Aіt-1  +NDAіt/Aіt-1   =TAіt /Aіt-1 

 حيث أن:
TAіt : للشركة الكلية املستحقاتi  يف الفرتةt. 

NDAіt :  للشركة املستحقات غري االختياريةi  يف الفرتةt. 
DAіt : للشركة املستحقات االختياريةi  يف الفرتةt. 

Aіt-1 :للشركة  جمموع األصولi  يف بداية الفرتةt هناية الفرتة( 1- t) 

 ويتم ذلك من خالل إتباع اخلطوات التالية:
 حساب المستحقات الكلية. 1

يف  املعنية بالدراسة على حدى و  الشركاتمن  شركةتتمثل هذه اخلطوة يف حساب املستحقات الكلية لكل      
من خالل جدول التدفق النقدي وجدول حسابات النتائج،  ذلكويتم كل سنة من سنوات فرتة الدراسة؛ 

 باستخدام املعادلة التالية:
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TAit = NIit – CFOit 

 حيث أن:

TAit  للشركة : املستحقات الكليةi  ويف الفرتةt. 
NIit  للشركة : النتيجة الصافيةi  ويف الفرتةt. 

CFOit  للشركة : التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغيليةi  ويف الفرتةt. 
 ويف كل سنة من سنوات الدراسة على حدى. شركةيوضح قيمة املستحقات الكلية لكل  (09)وامللحق رقم 

 تحديد متغيرات معادلة النموذج وحساب معلماتها. 1
 يتم استخدام املعادلة املبينة أدناه للتمكن من تنفيذ هذه اخلطوة:     

TAіt /Aіt-1 = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + α3 ( PPEіt /Aіt-1 ) + eіt 

 حيث أن:
TAіt  : للشركة املستحقات الكليةi  يف الفرتةt. 

Aіt-1  :للشركة  جمموع األصولi  يف بداية الفرتةt  هناية الفرتة(t-1). 

 ΔREVі  : للشركة التغري يف رقم األعمالi  يف الفرتةt. 

ΔRECіt  : للشركة التغري يف صايف حساب العمالءi  يف الفرتةt. 

PPEі  : للشركة إمجايل املمتلكات واملنشآت واملعداتi  ويف الفرتةt  القيمة اإلمجالية لألصول املادية(
(immobilisations corporelle 

eіt  : للشركة مقدار اخلطأi  ويف الفرتةt )ميثل املستحقات االختيارية(. 
α1  ،α2  ،α3 معلمات معادلة النموذج :. 

 مها: ينجزأوتنقسم هذه اخلطوة بدورها إىل 

 ارتحديد متغيرات معادلة االنحد. 1.1
 (03)كل سنة، وامللحق رقم ويف  شركة من القوائم املالية لكل حساهبا من خالل القيم املستخرجة يتم  واليت      

 يوضح ذلك؛
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 معادلة االنحدارتقدير معلمات . 1.1
يف   الشركاتجملموع  وذلكSPSS علمات من خالل الربنامج اإلحصائي بعد حتديد املتغريات يتم حساب امل      

 يوضح ذلك. (02)كل سنة من السنوات على حدى، وامللحق رقم 

 حساب المستحقات غير االختيارية . 1
بعد تقدير معلمات النموذج، فإنه يصبح من املمكن حساب املستحقات غري االختيارية )العادية( لكل سنة      

 على حدى، وذلك من خالل املعادلة التالية:شركة ولكل 

NDAіt /Aіt-1 = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) /Aіt-1 ] + α3 ( PPEіt /Aіt-1 ) 

 حيث أن:
NDAіt  : للشركة االختيارية غري املستحقاتi  يف الفرتةt. 

α1  ،α2  ،α3 لكل سنة اليت مت حساهبا يف اخلطوة السابقة. : معلمات معادلة النموذج 
 خالل فرتة الدراسة. للشركاتاالختيارية غري على قيم املستحقات  (06)وحيتوي امللحق رقم 

 حساب المستحقات االختيارية. 4
بعد تقدير ، و )غري العادية( عن املستحقات االختيارية Jones 1995يعرب مقدار اخلطأ يف معادلة منوذج     

على شركة ، فإنه يصبح من املمكن حساب املستحقات االختيارية لكل سنة ولكل املستحقات غري االختيارية
 حدى، وذلك من خالل املعادلة التالية:

NDAіt/Aіt-1 - TAіt /Aіt-1  =DAіt/Aіt-1 

 حيث أن: 
DAіt  : للشركةاملستحقات االختيارية i  يف الفرتةt. 

 TAіt : للشركة املستحقات الكليةi  يف الفرتةt. 

NDAіt :  للشركة املستحقات غري االختياريةi  يف الفرتةt. 
 خالل فرتة الدراسة. للشركاتعلى قيم املستحقات االختيارية  (00)وحيتوي امللحق رقم 

 بممارسة إدارة األرباح الشركاتتحديد مدى قيام . 5
املعنية بالدراسة بإدارة أرباحها يف كل سنة من  الشركاتمن  شركةيتم يف هذه املرحلة حتديد ما إذا قامت كل     

  :وذلك كما يليسنوات الدراسة من خالل املستحقات االختيارية 
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 مة المطلقة للمستحقات االختياريةيتم تحديد القي. 1.5
بإدارة أرباحها صعودا )تضخيم األرباح املعلن عنها(، بينما القيمة الشركة ذلك أن القيمة املوجبة تعين قيام     

)تقليص األرباح املعلن عنها( ويف كال احلالتني فقد مت استخدام  بإدارة أرباحها نزوال الشركةالسالبة تعين قيام 
 تحقات االختيارية إلدارة األرباح؛املس

 ديد متوسط المستحقات االختياريةتح. 1.5
 :هذا املتوسط من خالل يتم حساب    
يمها على حدى مث تقس شركةمجع القيم املطلقة للمستحقات االختيارية املسجلة خالل سنوات الدراسة لكل أ. 

 على عدد سنوات فرتة الدراسة؛
بإدارة  الشركاتمقارنة قيم املستحقات االختيارية مع قيمة املتوسط: يتم ذلك للحكم على مدى قيام ب. 

معينة يف إحدى السنوات أكرب من قيمة متوسط لشركة األرباح، حيث أنه إذا كانت قيمة املستحقات االختيارية 
خالل تلك السنة، الشركة هلذه  (1)قد قامت بإدارة أرباحها، ويتم إعطاء املتغري الومهي الشركة مستحقاهتا، تكون 

هلذه  (0)يارية أصغر من قيمة املتوسط يتم إعطاء املتغري الومهي ويف احلالة املعاكسة أين تكون املستحقات االخت
 .الشركة

املعنية بالدراسة بإدارة أرباحها الشركات للحصول على توضيح حول قيام  (00) وميكن الرجوع للملحق رقم
 خالل فرتة الدراسة.

 (10)رقم  لمتوصل إليها واختبار الفرضيةالنتائج ا تحليلثالثا: 
 الشركات المعنية بالدراسة إلدارة األرباح مدى ممارسة. 1

للشركات املمارسة إلدارة  (1)يف اخلطوة اخلامسة لقياس ممارسات إدارة األرباح مت إعطاء املتغري الومهي 
 اجلدول املوايل: مبينة يف إليها النتائج املتوصلو للشركات غري املمارسة،  (0)األرباح، والقيمة 
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 غري املمارسة إلدارة األرباح لشركات املمارسة والشركاتالتكرارات والنسب املئوية ل :(10) الجدول رقم

 .00على النتائج املتوصل إليها واملبينة يف امللحق رقم  من إعداد الطالبة، بناء المصدر:

 لشركات غير الممارسة إلدارة األرباحا. 1.1
من  66.3أي ما نسبتة  96النتائج املتوصل إليها أن تكرارات عدم القيام بإدارة األرباح بلغت تبني          

دارة إل ممارسة األقلالفرتتني  9013و  9019ككل؛ حيث تعترب سنيت جمموع الشركات خالل فرتة الدراسة  
 ؛السنتنييف كال  61.3الشركات اليت مل تقم بإدارة أرباحها  تكرارت أين بلغت نسبة األرباح

تزيد من فرص  دوافع اليتغياب بعض ال وميكن تفسري سلوك الشركات غري املمارسة إلدارة األرباح من خالل 
 حدوث ممارسات إدارة األرباح، أمهها:

يف يل غياب سوق مايل كفء يف اجلزائر، حيث يعترب دافع  : وذلكتتعلق باألسواق املاليةالدوافع اليت  -
بشكل  التأثري على أسعار أسهم الشركات من بني أهم الدوافع اليت جتعل الشركات تقوم بإدارة أرباحها

ري مقيدة يف ، ومبا أن الشركات اليت أجريت عليها الدراسة غبغرض التأثري على قرارات املستثمرين موجب
 ؛ حيفز املديرين على التالعب باألرباح املعلن عنهاافع ال الدالبورصة فإن هذا 

قد يقلل من دوافع قيام  اتصغر حجم الشرك : حيث أنتخفيض التكاليف السياسيةالدوافع املتعلقة ب -
من أجل جتنب التكاليف السياسية، إضافة إىل كون أغلب الشركات حمل الدراسة املديرين بإدارة األرباح 

شركات عمومية، فإن دوافعها يف ختفيض األرباح هبدف ختفيض الوعاء الضرييب تكون هي عبارة عن 
 أقل.

  

 السنة      البيان
 المجموع الشركات غير الممارسة الشركات الممارسة

  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار
9019 03 16.6 13 61.3 10 100 

9013 03 16.6 13 61.3 10 100 

9012 12 66.6 09 19.6 10 100 

فترة 
 الدراسة

01 21.03 02 66.3 82 100 



-ميدانيةدراسة –احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح  آليات  دور   ...................................................الفصل الرابع  

186 
 

 الشركات الممارسة إلدارة األرباح واتجاه هذه الممارسات . 1.1
على ممارسات إدارة األرباح، فإنه يتم تضخيمها أو   proxyتستخدم كبديل  االختياريةمبا أن املستحقات       

تضخيم أو ختفيض قيمة األرباح، وعليه فإنه يتم التعرف على اجتاه إدارة األرباح صعودا أو نزوال ختفيضها من أجل 
لشركات مقسوما من خالل قيم املستحقات االختيارية، حيث يتم حساب متوسط هذه املستحقات إلمجايل ا

 :وايل اجلدول امليف كل سنة مث لفرتة الدراسة ككل؛  كما هو موضح يف على إمجايل األصول

 ملستحقات االختيارية للشركات املعنية بالدراسةا :(10)رقم  الجدول

 SPSS برنامج اعتمادا على خمرجاتمن إعداد الطالبة، : المصدر

أن الشركات اليت قامت بإدارة أرباحها استخدمت املستحقات  نالحظمن خالل النتائج السابقة،       
؛ وميكن تفسري انتهاج الشركات املمارسة إلدارة األرباح بشكل رية بشكل موجب خالل فرتة الدراسةاالختيا

 موجب بـ:
بالنسبة للشركات اليت تسجل اخنفاض مستمر يف حيث أنه : إعطاء صورة جيدة عن وضعية الشركةحماولة  -

 أجل إيهار أداء الشركة بشكل أفضل؛ األرباح من سنة إىل أخرى ترغب يف إدارة أرباحها صعودا من 
وال خيتلف احلال بالنسبة للشركات اليت حتقق أرباحا، فقد ترغب هي األخرى يف ايهار أدائها اجليد على 

 أنه مستمر من سنة إىل أخرى،
مبا أن األرباح احملققة من قبل الشركة تعترب من أهم املؤشرات اليت تدل على شركة: ضمان استمرارية ال -

 للتالعب باألرباح املعلن عنها؛إستمراريتها، فقد خيلق ذلك حافزا لدى املديرين 
األرباح  نه عادة ما ينظر إىل الشركات اليت حتقق خسارة أو اخنفاض يف رقمحتقيق األمن الوييفي: ذلك أ -

 ،على أهنا شركات تفتقر للعنصر البشري الكفء الذي يفرتض أن حيقق منوا وتطورا يف نشاط الشركة
 وبالتايل حتقيق أرباح بشكل مستمر؛

البيان  
 السنة

أدنى قيمة للمستحقات 
 االختيارية

أقصى قيمة للمستحقات 
 االختيارية

 االنحراف المعياري متوسط المستحقات االختيارية

7267 -0.264427 0.083013 -0.058682 0.080827 

7263 -0.026659 0.187845 0.062778 0.059997 

7263 0.019526 0.323875 0.161001 0.076625 

فترة 
 الدراسة

-0.093428 0.196764 0.001518 0.072458 
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ضخيم قيمة من خالل ت) األرباحإدارة ممارسات  قد يلجؤون إىلهذه الشركات  مديريلذلك فإن  
، وهو ما يضمن هلم احلفاظ على مناصبهم ولو أعلى إيهار رقم أرباحاملستحقات االختيارية( هبدف 

 بشكل مؤقت على أمل حتسن أوضاع الشركة مستقبال.

 (10)اختبار الفرضية رقم . 1
 ،للدراسةالمتغير التابع  واليت متثلمدى قيام الشركات المعنية بالدراسة بإدارة أرباحها تقيس هذه الفرضية      

عندما ال تقوم الشركة  (0)القيمة ما تقوم الشركة بإدارة أرباحها و للمتغري التابع عند (1)ومبا أنه مت إعطاء القيمة 
 .Binomial Testيتم استخدام اختبار ذو احلدين  وللتمكن من اختبار الفرضية بإدارة أرباحها،

 SPSS برنامج خمرجات المصدر:  

 من خالل اجلدول السابق نالحظ ما يلي:

: قيمة مستوى الداللة الختبار ذو احلدين اخلاص مبدى قيام الشركات بإدارة  0102و  0100يف سنيت  -
، وهذا ما يعين أنه توجد 0.06وهو أقل من قيمة مستوى املعنوية املقدر بـ  0.091األرباح، يقدر بـ 

الشركات غير فروق ذات داللة إحصائية ملدى انتهاج الشركات ملمارسات إدارة األرباح، لصاحل 
 .إلدارة األرباحالمنتهجة 

  

 (01)للفرضية رقم  Binomial Testنتائج اختبار  :(12)الجدول رقم 

 Modalité N Proportion 

observée. 

Test de 

proportion 

Signification 

exacte 

(bilatérale) 

EM 2012 

Groupe 1 0 13 ,81 ,50 ,021 

Groupe 2 1 3 ,19   

Total  16 1,00   

EM 2013 

Groupe 1 0 13 ,81 ,50 ,021 

Groupe 2 1 3 ,19   

Total  16 1,00   

EM 2014 

Groupe 1 0 2 ,31 ,50 ,004 

Groupe 2 3 31 ,88   

Total  16 1,00   

EM 2012-2014 

Groupe 1 ,00 28 ,88 ,50 ,132 

Groupe 2 1,00 20 ,12   

Total  18 1,00   
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: قيمة مستوى الداللة الختبار ذو احلدين اخلاص مبدى قيام الشركات بإدارة األرباح، 0108يف سنة  -
ما يعين أنه توجد فروق ذات  ، وهذا0.06وهو أقل من قيمة مستوى املعنوية املقدر بـ  0.002يقدر بـ 

الشركات المنتهجة إلدارة داللة إحصائية ملدى انتهاج الشركات ملمارسات إدارة األرباح، لصاحل 
 .األرباح

: قيمة مستوى الداللة الختبار ذو احلدين اخلاص مبدى قيام الشركات بإدارة األرباح، فترة الدراسة ككليف  -
، وهذا ما يعين أنه ال توجد فروق 0.06وهو أكرب من قيمة مستوى املعنوية املقدر بـ  0.319يقدر بـ 

 ذات داللة إحصائية ملدى انتهاج الشركات ملمارسات إدارة األرباح،
جيعلنا ، وهو ما بعض الشركات تنتهج إدارة األرباح والبعض األخر ال تنتهج إدارة األرباح أي أن: 

 :أي بشكل جزئي األوىلنقبل الفرضية 

، بينما ال تقوم بعض الشركات األخرى بإدارة الشركات الجزائرية المعنية بالدراسة بإدارة أرباحهابعض تقوم 
 .(خالل فترة الدراسة) أرباحها
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 آليات الحوكمة وفعالية المطلب الثاني: جودة 

سعينا من خالل هذا املطلب إىل دراسة اآلليات الرقابية حلوكمة الشركات من أجل معرفة مدى فعالية وجودة       
جملس اإلدارة، جودة التدقيق الداخلي، جودة التدقيق  وذلك من خالل التطرق إىل مدى فعالية ،هذه اآلليات

 اخلارجي، كل على حدى. 

 أوال: فعالية مجلس اإلدارة 
 36ميم استمارة استبيان مكونة من غرض قياس مدى فعالية جمالس اإلدارة للشركات املعنية بالدراسة مت تصب      

 :مدى عبارة للتعرف على
  وكمة والسلوك األخالقي يف الشركة؛مسامهة أعضاء جملس اإلدارة يف إرساء قواعد احل -
 الداخلي والتدقيق اخلارجي؛لتدقيق باإلجراءات الالزمة لدعم كل من ا قيام جملس اإلدارة -
 تابعة وحتسني نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف الشركة؛قيامه مب -

إال أن عدم التمكن من الوصول ألعضاء جملس اإلدارة من أجل اإلجابة عن استمارة االستبيان، جعلنا نقوم  
 بأداة أخرى كما سنبينه فيما يلي.، واستبداهلا ياس فعالية املهام اليت يقومون هبابإلغائها كأداة لق

 خصائص مجلس اإلدارة  .1
لشركات ا وذلك جملموعة اخلصائص اليت تزيد من فعالية الدور الرقايب جملالس اإلدارةهم التطرق ألسيتم        

واليت مت ، 9012إىل  9019املمتدة من  شركة خالل سنوات فرتة الدراسة 10املعنية بالدارسة واملقدر عددها بـ 
 .الشركاتهبذه  ةاخلاص -تقرير التسيري-احلصول عليها من التقارير السنوية 

وجتدر اإلشارة إىل أنه مت اختيار هذه اخلصائص بناء على ما تطرقت له معظم الدراسات واليت اعتربت اخلصائص 
احتماال يف التأثري على ممارسات الغش جمللس اإلدارة، واألكثر  الرقايب دورالاملبينة أدناه األكثر أمهية يف تفعيل 

 واالحتيال.

 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة. 1.1
ذا  مدير أو مسؤول عن عمل ما، خاصة إالشروط اليت ينبغي توفرها يف أي  يعترب عنصر االستقاللية من أهم        

  كان هذا العمل يتعلق بالرقابة.
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سبق اإلشارة إليها يف املبحث –خصص املشرع اجلزائري بعض املواد بشأن استقاللية أعضاء جملس اإلدارة وقد 
ممثلي التنفيذي للشركة و  إذ انه اشرتط أن تتوفر صفة االستقاللية يف أعضاء جملس اإلدارة ماعدا املدير -األول

 العمال.
 (1)وهبدف معرفة مدى التزام الشركات املعنية بالدراسة بالتشكيلة املنصوص عليها، سيتم إعطاء القيمة        

 من نصف العدد اإلمجايل ألعضاء جملس اإلدارة، والقيمة فيها نسبة األعضاء املستقلني أكرب للشركة اليت تشكل
 العدد اإلمجايل.للشركة اليت تكون فيها نسبة األعضاء املستقلني أقل من نصف  (0)

جميع الشركات المعنية بالدراسة ملتزمة بالتشكيلة التي تضمن فإن  (06) كما يتضح يف امللحق رقمو       
 استقاللية مجالس إدارتها خالل مختلف سنوات فترة الدراسة.

تفسري ذلك بكون أغلب الشركات حمل الدراسة ذات طابع عمومي وهو ما جيعلها تلتزم مبا نص عليه  وميكن      
 القانون خبصوص شرط االستقاللية.

 الفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي. 1.1
مبراقبة )أو املشاركة( من بني املتطلبات اليت تضمن جودة عمليات الرقابة هو عدم توكيل نفس الشخص       

؛ لذلك فإن اجلمع بني املهام التنفيذية والرقابية قد يزيد )أو اإلشراف عليه( العمل الذي قام هو يف حد ذاته بإجنازه
PDG ن حتدث لدى الرئيس املدير العاممن حاالت التعارض اليت ميكن أ

؛ 
PCA يعترب الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارةو 


DG )العام( التنفيذيواملدير   

  للشركة من متطلبات
 حوكمة الشركات اليت تزيد من فعالية أداء جملس اإلدارة. 

املشرع اجلزائري أجاز اجلمع بني املنصبني، إذ ميكن لرئيس جملس اإلدارة أن يتوىل حتت مسؤوليته، إدارة إال أن 
 الشركة وميثلها يف عالقاهتا مع الغري.

معرفة مدى قيام الشركات حمل الدراسة بالفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير العام، سيتم  بغرض       
 .يف احلالة املعاكسة (0)، والقيمة بني املنصبنيفصل الللشركة اليت يتم فيها  (1)إعطاء القيمة 

إمجايل الشركات املعنية بالدراسة ال يتم  من  06.66يتضح أن ما نسبته  (06) من خالل امللحق رقم       
أغلب الشركات ال يتم على أي أن  ؛على مستواها الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي

 مستواها الفصل بين المنصبين.

                                                           

 PDG : présidant directeur général. 


 PCA : présidant du conseil d’administration. 


 DG : directeur général. 
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هذا ، بكون منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذيوميكن تفسري عدم قيام الشركات بالفصل بني      
إضافة إىل ذلك، ومن خالل ما مت استنتاجه من املقابالت اليت أجريت مع  جراء غري الزامي من قبل القانون؛اإل

املنصبني من األمور اليت تبني أن العديد منهم ال يعتربون اجلمع بني   ،بعض االطارات العاملة يف هذه الشركات
ن قيام املدير العام برتأس جملس اإلدارة ناتج طبيعي لكونه تنقص من استقاللية اجمللس وفعاليته، حيث اعتربوا أ

   كثر دراية بنشاط الشركة ووضعيتها.املدير التنفيذي واأل

  منبثقة عن مجلس اإلدارة متخصصة انوجود لج. 1.1

خاصة فيما  ،قيام جملس اإلدارة بتكوين جلان متخصصة من بني أعضائه سيساعد على حتسني أدائهن إ       
على عمليات  فرص اكتشاف األخطاء واالحتيال من خالل اشرافها من بلجنة التدقيق اليت يزيد وجودهايتعلق 

 ؛اخلارجي والتنسيق بينهماالداخلي و التدقيق 
مل يرد يف القانون اجلزائري أي شيء خبصوص أمهية تكوين جلان على مستوى جمالس اإلدارة يف ورغم ذلك، 
  ئرية.الشركات اجلزا

 (1)بغرض معرفة مدى قيام الشركات بتشكيل جلان متخصصة على مستوى جمالس إدارهتا، مت إعطاء القيمة      
 .يف احلالة املعاكسة (0)، والقيمة جلان متخصصةللشركة اليت حيتوي جملس إدارهتا على 

بتشكيل لجان متخصصة على ال تقوم فإن مجيع الشركات املعنية بالدراسة  (06) كما يتضح يف امللحق رقمو  
 مستوى مجالس إدارتها خالل سنوات فترة الدراسة.

 ،غري ملزم مبقتضى القانون هذا اإلجراءوميكن تفسري عدم قيام الشركات بتشكيل هذه اللجان، كون         
 البيئة اضافة إىل أن فكرة تكوين جلان متخصصة على مستوى جمالس اإلدارة ال تلقى اهتماما بضرورة توفرها يف

 اجلزائرية.
إىل احدى  لالنتماءوقد يعزى ذلك إىل عدم توفر اخلربات الالزمة يف أعضاء جملس اإلدارة واليت ختوهلم         

أعضائها من ميلكون خربات مالية بني وخاصة جلنة التدقيق اليت تتطلب أن يكون من  ،اللجان املتخصصة
بعني االعتبار ضرورة توفر أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات اجلزائرية قد ال تأخذ  نييطريقة تع ذلك أنوحماسبية؛ 

  الالزمة. اخلربات
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 . مدى توفر خصائص مجلس اإلدارة في الشركات المعنية بالدراسة4.1

 فعالية جمالس إدارة الشركات املعنية بالدراسة خالل فرتةمن اليت تزيد  ائصهبدف معرفة مدى توفر اخلص     
 :يوضح ذلك واجلدول املوايلقمنا باستخراج التكرارات والنسب املئوية،  الدراسة

جمالس اإلدارة ئوية ملدى توفر اخلصائص الالزمة يفالتكرارات والنسب امل :(18)الجدول رقم   

 السنة     البيان          
مجالس تتوفر على 

 الخصائص
مجالس ال تتوفر على 

 المجموع الخصائص

  النسبة التكرار    النسبة التكرار  النسبة التكرار
9019 00 32.42 10 09.60 10 100 

9013 00 32.42 62 09.60 10 100 

9012 03 61.24 13 61.96 10 100 

 فترة الدراسة
 

01 20.01 22 82.51 82 100 

 .06 من إعداد الطالبة بناء على النتائج املبينة يف امللحق رقم المصدر:

 ما يلي:خالل اجلدول أعاله، يتبني  من      
 الالزمة واليت تزيد من فعاليتها؛ال تتوفر على اخلصائص  (06.66بنسبة )أغلب جمالس إدارة الشركات  -
 ؛تتوفر على اخلصائص الالزمة  (31.96) النسبة األقل من الشركات -

 إال أنه ينبغي اثبات مدى صحة هذه النتائج من خالل اختبارها، كما سنوضحه فيما يلي. 

 (0-0)اختبار الفرضية . 1

معرفة مدى توفر الخصائص التي تزيد من فعالية مجلس اإلدارة للشركات نسعى من خالل هذه الفرضية إىل      
 ؛المعنية بالدراسة

للشركة اليت ال تتوفر على  (0)للشركة اليت تتوفر على اخلاصية املدروسة والقيمة  (1)ومبا أنه مت اعطاء القيمة  
تحصل عليها من أجل معرفة معنوية النتائج امل Binomial Testاخلاصية املدروسة، فسنستخدم اختبار ذو احلدين 

 لسنوات فرتة الدراسة، كما هو موضح يف اجلدول املوايل:
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 (1-9) رقم للفرضية Binomial Testاختبار نتائج  :(11)الجدول رقم

 Modalité N Proportion 

observée. 

Test de proportion Signification 

exacte (bilatérale) 

CAD2012 

Groupe 1 0 10 ,63 ,50 ,454 

Groupe 2 1 6 ,38   

Total  16 1,00   

CAD2013 

Groupe 1 0 10 ,63 ,50 ,454 

Groupe 2 1 6 ,38   

Total  16 1,00   

CAD2014 

Groupe 1 0 13 ,81 ,50 ,021 

Groupe 2 1 3 ,19   

Total  16 1,00   

CA2012.2014 

Groupe 1 0 33 ,69 ,50 ,013 

Groupe 2 1 15 ,31   

Total  48 1,00   

 SPSS: خمرجات برنامج المصدر  

 من خالل اجلدول السابق يتبني ما يلي:
، وهي بذلك 0.26: قدرت قيمة مستوى الداللة الختبار ذو احلدين 0102و 0100كل من سنة   يف -

ما يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الشركات اليت  وهذا 0.06أكرب من مستوى املعنوية 
تتوفر على اخلصائص الالزمة لفعالية جملس اإلدارة والشركات اليت ال تتوفر على هذه اخلصائص؛ وعليه 

 :ميكن القول أن
هذه بعض مجالس اإلدارة تتوفر فيها الخصائص التي تزيد من فعاليتها والبعض اآلخر ال تتوفر فيها  

 الخصائص.
، وهي بذلك أقل من مستوى 0.09: قدرت قيمة مستوى الداللة الختبار ذو احلدين 0108يف سنة  -

توفر اخلصائص الالزمة حول مدى وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.06املعنوية 
 :ميكن القول أن؛ وعليه لفعالية جملس اإلدارة لصاحل اجملالس اليت ال تتوفر على هذه خصائص

 ال تتوفر على الخصائص التي تزيد من فعاليتها. أغلب مجالس اإلدارة للشركات محل الدراسة 
، وهي بذلك أقل من مستوى 0.01: قدرت قيمة مستوى الداللة الختبار ذو احلدين فترة الدراسة ككليف  -

توفر اخلصائص الالزمة فروق ذات داللة إحصائية حول مدى وهذا ما يعين أنه توجد  0.06املعنوية 
، هذا ما يثبت عدم صحة لصالح المجالس التي ال تتوفر على هذه خصائص ،لفعالية جملس اإلدارة

 الفرضية الفرعية األوىل أي أن: 
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 كما يلي:  كن تفسري النتائج املتوصل إليها،ومي      
مبوجب القانون  أعضائه )الزامي مت االهتمام فقط بعنصر استقاللية ،البيئة اجلزائريةجملس اإلدارة يف  -

  كافيا.، إال أن ذلك ال يعد  يعترب من أهم العناصر اليت تضمن فعالية األداءمن أنه رغم بالو (، اجلزائري
، وهو ما يزيد من احتمالية تأثري هذا األخري عدم الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي -

  على قرارات جملس اإلدارة؛
غياب اللجان املتخصصة: واليت أثبتت أغلب الدراسات أمهية وجودها، حيث كما الحظنا يف النتائج  -

تتوفر على مستوى جمالس إدارهتا هذه اللجان؛  عنية بالدراسةالسابقة ال توجد أي شركة من الشركات امل
حىت وإن مل يتم تشكيل جلان متخصصة فإن وجود أعضاء ذوي خربات ويف هذا الصدد ميكن القول أنه 

 اء مهامه بشكل  أفضل؛على أد تنوعة قد يضمن تشكيلة جيدة تساعد جملس اإلدارةم

 ثانيا: قياس جودة التدقيق الداخلي 
يعترب التدقيق الداخلي من أهم األنشطة اليت تضمن دقة املعلومات املالية واحملاسبية اليت يتم إعدادها على       

مستوى الشركات، إال أن جلوء بعض مسريي الشركات لبعض األساليب االحتيالية كإدارة األرباح بغرض حتقيق 
حىت يتم التمكن من الكشف عن مثل هذه اخلي، الدمصاحل معينة، يستوجب توفر اجلودة يف عمليات التدقيق 

 املمارسات.
 هلذا الغرض مت إعداد استمارة استبيان، هبدف قياس جودة التدقيق الداخلي يف الشركات املعنية بالدراسة.

 (01االستبيان رقم )قياس جودة التدقيق الداخلي  منهجية. 1
 الفئة المستهدفة. 1.1
تتمثل يف مجيع األفراد العاملني بقسم التدقيق الداخلي للشركات املعنية بالدراسة، حيث مت إتباع أسلوب        

املقابلة مع أغلب املستجوبني بغرض احلصول على معلومات دقيقة وبعض التوضيحات حول وييفة االستبيان ب
معهم؛   لألفراد الذين تعذر إجراء مقابلة الشركاتالتدقيق الداخلي، بينما مت ترك استمارة االستبيان على مستوى 

 :كما هو مبني يف اجلدول املوايل

 ال تتوفر على الخصائص الالزمة التي تزيد ،مجالس اإلدارة في الشركات المعنية بالدراسة
 من فعاليتها.
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 01استمارات االستبيان رقم تبويب  :(18) الجدول رقم

 .01رقم  على استبيان الدراسة : من إعداد الطالبة بناءالمصدر   

  إعداد االستبيان. 1.1
دققني ملل ةموجه باللغتني العربية والفرنسيةاستمارة استبيان  إعداداختبار جودة التدقيق الداخلي، مت هبدف       

 أثناء إعداد أسئلة االستبيان مت االعتماد على ما يلي:حيث أنه  (06)، كما هو موضح يف امللحق رقم الداخليني

 اجلانب النظري هلذه الدراسة؛ -
 9010 نسخة، IIAلتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد املراجعني الداخليني عايري الدولية لامل -
 هيكل االستبيان. 1.1
مت إعداد أسئلة هذا االستبيان للتمكن من احلكم على جودة التدقيق الداخلي بالشركات املعنية بالدراسة،        

 ين مها: جزأحيث تضمن 
أسئلة حول املنصب،  (6)حيتوي على بيانات عامة خاصة باألفراد املستجوبني، تضمنت مخسة  الجزء األول: -

 وعدد سنوات اخلربة؛هادات املهنية املؤهل والتخصص العلمي، الش

 حماور رئيسية، كالتايل: (03)يتعلق جبودة التدقيق الداخلي، وحيتوي على ثالثة  الجزء الثاني: -

  :يهدف للتعرف على مدى توفر املؤهالت واإلمكانيات يف املدققني الداخلني واليت تساعد المحور األول
 أسئلة. (06) مخسة على حتقيق جودة املهام اليت يقومون هبا، حيث تضمن احملور

 :يهدف للتعرف على مدى توفر شروط االستقاللية اليت تدعم عمل املدققني الداخليني  المحور الثاني
 أسئلة. (00)وتسمح هلم بتأدية مهامهم بالفعالية الالزمة؛ ويتضمن هذا احملور ستة 

 نسبةلا العدد االستبيان األول
 100 92 االستمارات املوزعة

 20 93 االستمارات املسرتجعة

 02 01 االستمارات غري املسرتجعة

 00 00 االستمارات امللغاة

 68 02 االستمارات املستخدمة 
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 :تساعد على حتقيق جودة يهدف ملعرفة مدى قيام املدققني الداخليني باإلجراءات اليت  المحور الثالث
سؤاال، مقسمة   (96)وعشرون  سبعةمهام التدقيق املنجزة على مستوى املؤسسات؛ حيث تضمن احملور 

 كما يلي:
 أسئلة هتدف ملعرفة مدى مراعاة املدققني الداخليني إلجراءات ختطيط مهمة التدقيق؛ 
  احلوكمة والعمل على تقييم نظام أسئلة هتدف ملعرفة مدى مسامهة املدققني الداخليني يف

 ؛تشجيع تطبيقه
  ؛يف تقييم وحتسني نظام الرقابة أسئلة هتدف ملعرفة مدى مسامهة املدققني الداخليني 
  ؛يف تقييم وحتسني نظام إدارة املخاطرأسئلة هتدف ملعرفة مدى مسامهة املدققني الداخليني 
  تساعد على مجع أدلة باإلجراءات اليتاملدققني الداخليني قيام أسئلة هتدف ملعرفة مدى 

 اإلثبات وحتليلها.
تحديد مدى توفر الظروف الالزمة للقيام مبهام ( لLikert Scaleولقد مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي )     

التدقيق من خالل احملور األول والثاين، إضافة إىل حتديد مدى قيام املدققني باإلجراءات الالزمة ملهمة التدقيق من 
 ، واجلدول املوايل يوضح ذلك: احملور الثالثخالل 

 مقياس ليكارت اخلماسي :( 15)الجدول رقم 
التصنيف اخلاص باحملور 

 09و  01

متوفر بدرجة  
 كبرية جدا

متوفر بدرجة  
 كبرية

متوفر بدرجة 
 متوسطة

متوفر بدرجة 
 قليلة

 غري متوفر

التصنيف اخلاص باحملور 
03 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

 0 1 9 3 2 الدرجة

 .ةقباس تاسار داعتمادا على من إعداد الطالبة   :ردصمال

جل اعطاء من أكما مت وضع مقياس ترتييب هلذه الدرجات من خالل استخدام املقياس الرتتييب لألمهية وذلك       
 االستبيان. املتوسط احلسايب مدلوال، الستخدامه يف حتليل نتائج

 ليكارت كما يلي: سلميف جابات اإلاحلدود اليت تفصل وقد مت حتديد       
  2=  0-2أدىن رتبة يف السلم =  –رت ا= أعلى رتبة يف سلم ليك المجاالتعدد 

 0.6=  2/6/عدد درجات اإلجابة = عدد اجملاالت = المدى
 يوضح ذلك: واجلدول املوايل



-ميدانيةدراسة –احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح  آليات  دور   ...................................................الفصل الرابع  

197 
 

 مقياس حتديد مدلول الوسط احلسايب :(12)الجدول رقم 

 الوسط الحسابي
مدى توفر شروط الكفاءة 

 واالستقاللية
باإلجراءات مدى القيام 

 الالزمة لمهمة التدقيق
جودة التدقيق 

 الداخلي

 ضعيفة جدا أبدا  غري متوفر  0.60 – 0

 ضعيفة نادرا  ضعيفة متوفر بدرجة  1.00 – 0.61

 متوسطة أحيانا متوفر بدرجة متوسطة 9.20 – 1.01

 عالية غالبا كبريةمتوفر بدرجة   3.90 – 9.21

 عالية جدا دائما متوفر بدرجة كبرية جدا 2 - 3.91

 .ةقباس تاسار داعتمادا على من إعداد الطالبة   :ردصمال

 اختبار استمارة االستبيان. 4.1

 هبدف التأكد من سالمة بناء االستبيان واألسئلة اليت يتضمنها مت اختباره كما يلي:        

 اختبار صدق االستبيان. 1.4.1
جتدر اإلشارة إىل أنه قبل القيام بتوزيع االستمارات، مت حتكيم االستبيان من قبل جمموعة من األساتذة       

(، حيث مت األخذ جبميع املالحظات والتوصيات املقدمة واليت مت على 10)املوضحة أمساؤهم يف امللحق رقم 
 أساسها تعديل االستبيان كما هو يف شكله النهائي.

 ثبات االستبيان اختبار. 1.4.1
هبدف اختبار ثبات استمارة االستبيان ومدى امكانية " Alpha cronbachاستخدام معامل الفا كرونباخ " مت      

 :يوضح ذلك يلواجلدول املوا، االعتماد عليها

 (01)معامل الفا كرومباخ لالستبيان رقم  :(16)الجدول رقم 

 Alpha cronbach معامل 10مجموع عبارات االستبيان رقم 

36 0.26 

 .SPSSبرنامج من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  المصدر:              
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   من كربوهو أ   62 قدر بـ انياالستب عبارات جملموع الثبات لمعام أن السابق نالحظ من خالل اجلدول      
00 االستبيان، وعليه فإنه ميكن للحكم على مدى وجود اتساق بني فقرات  والذي يعرب عن احلد األدىن

 االعتماد على استمارة االستبيان كأداة للقيام بالتحليل من أجل اختبار الفرضية.

 عرض نتائج االستبيان وتحليلها. 1
 استخدام مت،  91نسخة  "SPSS"احصائيا باستخدام برنامج  معاجلتهااستمارات االستبيان و  توزيع بعد    

 لعرض وحتليل النتائج املتوصل إليها. اإلحصائية األدوات جمموعة من 

 وهي كالتايل:: األدوات المستخدمة في تحليل االستبيان. 1.1
 التكرارات والنسب املئوية لعبارات االستبيان؛ -
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات االستبيان؛ -
م هذا االختبار عندما يتم التعامل مع فرضيات وصفية لعينة واحدة بياناهتا  ستخدي : "Test t"اختبار  -

لعملية التدقيق ومدى املالئمة كمية، ويف هذه الدراسة مت استخدامه من أجل معرفة مدى توفر الظروف 
 .قيام املدققني باإلجراءات الالزمة

 وهي كما يوضحه اجلدول املوايل:خصائص الفئة المستهدفة: . 1.1

 (01رقم  خصائص الفئة املستهدفة )استبيان  :(01)الجدول رقم 

  النسبة المئوية التكرار ــــــــــــــــــــانــــالبيــــــــــــــ

 المسمى الوظيفي
 90.1 00 رئيس قسم التدقيق الداخلي

 63.2 16 مدقق داخلي

 011 02 المجموع

 المؤهل العلمي

 02.0 10 ليسانس

  00 00 ماجستري

 00 00 دكتوراه

 30.2 06 أخرى

 011 02 المجموع
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 اعتمادا على اجابات املستجوبني. ةمن إعداد الطالبالمصدر:    

 تشري النتائج املتحصل إليها أن:  المسمى الوظيفي:أ. 
من املستجوبني يشغلون منصب مدير التدقيق الداخلي، أما الباقي فهم مدققني  90.1نسبته ما  -

 ؛ 63.2داخلني بنسبة 

وميكن تفسري ذلك بأن أغلب الشركات املعنية بالدراسة ال حتتوي على قسم للتدقيق الداخلي يضم فريق من     
 .بأعمال التدقيق الداخلي د يقومغلب الشركات لديها مدقق داخلي واحاملدققني الداخليني، حيث أن أ

للقيام  واحد وجود أكثر من مدقق داخلي يستدعيذلك بأن صغر حجم الشركة ال املستجوبني بعض ر لقد برّ و  
مزاولة هذه  مميكنه والذينالكفاءات األشخاص ذوي مبهمة التدقيق، بينما أرجع البعض األخر السبب إىل نقص 

  الوييفة.

 تشري النتائج املتحصل عليها إىل أن:  المؤهل العلمي:ب. 
 ؛من إمجايل املستجوبني 02.0معظم املدققني الداخليني حاصلني على شهادة ليسانس بنسبة  -

 التخصص العلمي

 91.6 06 مالية

  90.1 00 حماسبة

 6.6 09 مالية وحماسبة

 23.6 10 أخرى

 011 02 المجموع

شهادات مهنية في 
 مجال التدقيق

 16.2 02 نعم

 69.0 12 ال

 011 02 المجموع

عدد سنوات الخبرة 
كمدقق )العمل  

 داخلي(

 60.69 13 سنوات 6أقل من 

  32.13 02 سنوات 10سنوات إىل  6من 

 2.36 01 سنوات 10أكثر من 

 011 02 المجموع
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لديهم  تالبعض منهم ليس حيث أن 30.2باقي املستجوبني لديهم مؤهالت خمتلفة بلغت نسبتهم  -
 شهادات جامعية؛

مدققني حاصلني على شهادة مهندس يف جمال متثل من العدد اإلمجايل للمستجوبني،  13ما نسبة  -
 ختصص الشركة اليت يعملون هبا، وهو ما يعرف بالتخصص الصناعي يف جمال نشاط الشركة.

 تبني نتائج اجلدول السابق ما يلي: العلمي:  التخصصج. 
من  60.6نسبة املدققني الداخليني احلاصلني على ختصص علمي يف جمال املالية واحملاسبة بلغت  -

إمجايل املستجوبني، وهو التخصص املطلوب عادة توفره يف األشخاص الراغبني يف مزاولة مهنة التدقيق 
 حسب ما مت استنتاجه من املقابالت اليت أجريت مع املستجوبني؛ ،الداخلي يف الشركات اجلزائرية

من  23.6بلغت نسبة املدققني الداخليني احلاصلني على ختصص علمي خارج جمال املالية واحملاسبة  -
نشاط الشركة )الذين ميثلون فئة  لديهم ختصصات يف جمال البعض منهم حيث أن إمجايل املستجوبني،

 ليست لديهم ختصصات علمية حمددة وإمنا، يف حني أن باقي املدققني الشركة( يف جمال نشاط مهندسني
 التدقيق مت اكتساهبا من الدورات التكوينية.و  احملاسبة عارف يف جمالاملبعض 

 :شهادات مهنية في مجال التدقيقد. 

أردنا من خالل هذا السؤال التعرف على مدى حصول األشخاص الذين يقومون مبهمة التدقيق على     
شهادات معتمدة أو معرتف هبا يف جمال التدقيق ذلك أن بعض ممارسات الغش واالحتيال حتتاج إىل مهارات 

 لي:أيهرت النتائج ما يختصص املالية واحملاسبة فقط؛ و تتعدى حصول املدقق على شهادة يف 
من املدققني الداخلني غري حائزين على أي شهادة معرتف هبا يف جمال التدقيق  69.0ما نسبته  -

الداخلي، وميكن تفسري ذلك من خالل عدم اشرتاط توفر مثل هذه الشهادات يف الشخص الذي يقوم 
 مبهمة التدقيق الداخلي يف الشركات اجلزائرية؛

فقط من إمجايل املستجوبني حائزين على شهادة مدقق داخلي، واملتمثلة يف شهادة  16.2نسبة  -
DPAI

  حيث حصل هؤالء على تكوين خاص يف مدارس تابعة ملعهد فرنسي متعاقد مع هذه املدارس ،
 من أجل احلصول على هذه الشهادة؛

ني على شهادة الداخل كما عرب معظم املدققني الداخلني هلذه الشركات على ضرورة حصول املدققني
 ن ذلك يزيد من كفاءاهتم ويساعدهم على فهم أفضل ملعايري التدقيق الداخلي.أل ،مدقق داخلي معتمد

                                                           

 DPAI : Diplôme Professionnel de L’audit Interne. 
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 تشري النتائج املتحصل إليها إىل أن: :عدد سنوات الخبرة المهنيةه. 
سنوات، حيث قدرت  6النسبة األكرب من املدققني الداخلني ال تتجاوز سنوات اخلربة احلاصلني عليها  -

 من إمجايل املستجوبني؛ 60.69هذه النسبة بـ 
بينما مل سنوات،  10وسنوات  6ما بني خربة واليت متثل املدققني الذين لديهم  32.13تليها نسبة  -

 ؛2.36سوى سنوات  10متثل نسبة املدققني الذين تفوق خربهتم املهنية يف جمال التدقيق 
على أساس اخلربة اليت ميلكوهنا يف جمال املالية تعيينهم يني يتم أغلب املدققني الداخلوميكن تفسري ذلك بأن      

 أو احملاسبة، واليت تعترب حسب الشركات اجلزائرية كافية؛
ينقصه االهتمام الالزم الذي جيعل منه وييفة التدقيق الداخلي يف الشركات اجلزائرية ال يزال أن  ضافة إىلباإل

 ص حيز معترب لظروف وشروط القيام هبا.أساسية ينبغي ختصي

 معالجة االستبيان. 1.1
يتم يف هذا اجلزء التطرق لإلحصائيات اخلاصة بكل سؤال مث بكل حمور من أجل التوصل جلودة التدقيق        

 سنوضحه يف النقاط املوالية.، كما الداخلي
حتليل النتائج اإلحصائية اخلاصة باالستبيان العبارات و اختاذ القرار بشأن داللة وجتدر اإلشارة إىل أنه من أجل 

 األخذ بعني االعتبار ما يلي:سيتم 
 ؛ 95%مستوى الثقة  مبا يوافق (= α %5) مستوى الداللة  -
 9=  6(/2+3+9+1+0 )املتوسط الفرضي املقدر  -
 .06املتوسط احلسايب واألمهية النسبية املقدرة له يف اجلدول رقم  -

 المحور األولأ. 
همة للقيام مب يف املدققني الداخلنيواملؤهالت الالزمة مدى توفر الكفاءة متت صياغة أسئلته بغرض معرفة      

، مستوى tكل من )املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، قيمة  يوضح ، واجلدول املوايلالتدقيق الداخلي
 :الداللة( إلجابات املستجوبني عن احملور األول
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 (01)احملور األول لالستبيان رقم إجابات نتائج  :(00)الجدول رقم 

 القرار
مستوى 
 الداللة

t   قيمة  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــالعبــــ ــــــارةـــ ـــــ ــ  رقم 

 غري دال
)متوفر بدرجة 

 متوسطة(
0,35 1,41 0,73 2,22 

املشاركة يف دورات تكوينية لتطوير املعارف 
 واملهارات

26 

 غري دال
)متوفر بدرجة 

 متوسطة(
0,82 1,66 0,87 2,30 

اخلربة املهنية يف نوع الصناعة )جمال النشاط( 
 الذي تنتمي إليه الشركة

27 

 دال
متوفر بدرجة )

(ضعيفة  
0,00 -2,86 0,94 1,43 

الدولية القيام مبهام التدقيق وفقا للمعايري 
 للتدقيق الداخلي

23 

 غري دال
)متوفر بدرجة 

 متوسطة(
1,00 1,66 0,75 2,26 

االستعانة مبتخصصني يف اجملاالت اليت يفتقر 
 فيها قسم التدقيق للمعرفة أو املهارة الالزمة

23 

دال   
 0,65 0,88 7,30- 0,00 )غري متوفر(

تقييم كفاءة وفعالية نشاط ربامج ل اخلضوع
 الداخلي يف الشركةالتدقيق 

24 

 غير دال
)متوفر بدرجة 

 متوسطة(
1,06 -1,98 2,73 *8,86 

الالزمة  والمؤهالت مدى توفر الكفاءة
 لمهمة التدقيق الداخلي

المحور 
 األول

 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 أجل اختاذ القرار، يتم تقدير املتوسط احلسايب جملموع العبارات كمحور واحد كما يلي: * من   
  (1.66=  6/  6.60) املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور /عدد عبارات احملور = 

 ما يلي: من اجلدول السابق نالحظ 
ايري الدولية للتدقيق، أثناء املعاملدققني الداخليني ال يعتمدون على توضح أن  03اجابات السؤال رقم  -

قيامهم مبهامهم، إال بدرجة ضعيفة واليت ميكن تفسريها على أهنا جهد شخصي لبعض املدققني الراغبني 
 يف تطوير مهاراهتم؛
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عليه فعالية، و الكفاءة و اللربامج تقييم املدققني الداخليني ال خيضعون توضح أن  06اجابات السؤال رقم  -
  اليت ينبغي أن يتم استخدامها بشكل مستمر؛ركات حمل الدراسة تفتقر  هلذه الربامج و ميكن القول أن الش

املهنية يف نوع  يف الدورات التكوينية وخربهتم املدققني الداخلينيشاركة ماجابات باقي األسئلة توضح أن  -
 الصناعة متوفرة بدرجة متوسطة.

اخلاص مبدى توفر الكفاءة واملؤهالت  tأن قيمة مستوى الداللة الختبار  المحور األولنتائج  كما تبني      
وهذا ما يعين أنه ال توجد ،  0.06وهي أكرب من مستوى املعنوية  0.00تقدر بـ  الالزمة ملهمة التدقيق الداخلي

املدققني الكفاءة واملؤهالت الالزمة لقيام ميكن القول أن:  عليه، و فروق ذات داللة إحصائية عن املتوسط الفرضي
 .متوفرة بدرجة متوسطةلشركات حمل الدراسة ايف  باملهام املوكلةالداخليني 

 هبا نشاط التدقيق الداخلي، حيث أن: ىفسري ذلك بقلة االهتمام اليت حيظوميكن ت     
ومنحهم شهادات مهنية وفقا غياب هيآت خمتصة يف اجلزائر تشرف على تكوين املدققني الداخليني  -

 ، يعترب من األمور اليت تؤثر سلبا على كفاءة املدققني؛)أو معايري معرتف هبا( للمعايري الدولية للتدقيق
ول دون تطوير خربات ومهارات متوفرة بشكل مستمر، حي نقص الربامج التكوينية اليت يفرتض أن تكون -

 املدققني؛
يؤثر على حتسينه  الية نشاط التدقيق الداخلي على مستوى الشركةغياب برامج خمصصة لتقييم كفاءة وفع -

 ؛وتطويره

 المحور الثانيب. 
، واجلدول متت صياغة أسئلته بغرض معرفة مدى توفر شروط االستقاللية الالزمة ملهمة التدقيق الداخلي      

 املستجوبني: إجاباتملوايل يبني االحصائيات اخلاصة با

 (01)لالستبيان رقم  الثايناحملور إجابات نتائج  :(00)الجدول رقم 

 القرار
مستوى 
 الداللة

t   قيمة  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ــــارةالعبــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ  رقم 

 دال
 0,13 0,45 19,59- 0,00 )غري متوفر(

وجود اتصال مباشر لرئيس قسم التدقيق الداخلي 
 مع جلنة التدقيق 

21 

 دال
رجة دب )متوفر 0,00 11,66 0,59 3,43 

التمكن من الوصول إىل الوثائق واألشخاص 
 املناسبني للقيام مبا يلزم لعملية التدقيق 

22 
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 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 * من أجل اختاذ القرار، يتم تقدير املتوسط احلسايب جملموع العبارات كمحور واحد كما يلي:
 (1.66=  0/  11.90) املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور /عدد عبارات احملور = 

 :أن يتبني المحور الثانينتائج و  اجلدول السابقخالل من        
تقدر بـ  اخلاص مبدى توفر شروط االستقاللية الالزمة ملهمة التدقيق الداخلي tقيمة مستوى الداللة الختبار      

عن املتوسط  وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، 0.06وهي أكرب من مستوى املعنوية  0.19
يف  إليهم باملهام املوكلةاملدققني الداخليني شروط االستقاللية الالزمة لقيام  ميكن القول أن: عليه، و الفرضي

 .متوفرة بدرجة متوسطةلشركات حمل الدراسة ا

وميكن تفسري ذلك بكون املدققني الداخليني يتمتعون باستقاللية وييفية حيث أهنم يتمكنون من الوصول إىل      
الوثائق واألشخاص يف الشركة، كما أهنم ال يقومون بأنشطة غري مرتبطة بعملية التدقيق وهذا ما توضحه اجابات 

 .10، 06، 06األسئلة 

(كبرية جدا  
 دال

رجة دب )متوفر
(كبرية جدا  

0,00 7,60 0,82 3,30 

املسامهة يف أنشطة أخرى )تصميم نظم عدم 
 الرقابة الداخلية، نظم املعلومات،...(

21 

 دال
بدرجة  )متوفر

(ضعيفة  
0,00 -7,24 0,77 0,83 

يتم رفع تقرير التدقيق الداخلي جمللس اإلدارة 
 مباشرة

21 

دال   
 3,09 0,79 6,57 0,00 )متوفر(

يتم اختاذ كل القرارات حبرية ودون أي ضغوطات 
 قبل اإلدارةمن 

62 

دال   
متوفر(غري )  0,00 -9,99 0,73 0,48 

يتم إبالغ جملس اإلدارة مباشرة بأوجه القصور 
 اليت مت اإلشارة إليها يف التقارير ومل تصحح

66 

 غير دال
)متوفر بدرجة 

 متوسطة(
1,12 -1,59 2,22 *11,26 

مدى توفر شروط االستقاللية الالزمة لمهمة 
 التدقيق الداخلي

المحور 
 الثاني
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حمققة  أهنا أن يتبع قسم التدقيق الداخلي جملس اإلدارة مباشرة، تبدوأما االستقاللية التنظيمية واليت تقتضي 
، يتبني أن مدير التدقيق الداخلي ال يتمكن من 11، 02، 00شكليا فقط، فكما توضحه اجابات األسئلة 

 .ةرئيس جملس اإلدار هو نفسه الوصول جمللس اإلدارة، وإمنا تقتصر عالقته مع املدير العام الذي غالبا ما يكون 
، فغالبا ما يتم اليت أجريت مع املدققني الداخليني للشركات املعنية بالدراسة وحسب ما مت استنتاجه من املقابالت 

تعيني املدقق الداخلي باقرتاح من املدير العام؛ وعليه ميكن القول أن االستقاللية التنظيمية غري متوفرة فعليا خاصة 
 زة وصل بني املدقق الداخلي وجملس اإلدارة.يف يل غياب جلنة التدقيق اليت تعترب مه

 المحور الثالثج. 
، اإلجراءات الالزمة ملهمة التدقيق الداخليب قيام املدققني الداخلينيمتت صياغة أسئلته بغرض معرفة مدى      

 واجلدول املوايل يبني االحصائيات اخلاصة باإلجابات:

 (01)لالستبيان رقم  الثالثاحملور إجابات نتائج  :(02)الجدول رقم 

 القرار
مستوى 
 الداللة

t   قيمة  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ـــ ــــ ــــــالعبــــ ــــــارةـ ـــ  رقم 

 دال
(دائما)  

0,00 15,42 0,54 3,74 

التأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مناسبة وكافية 
 قبل الشروع يف اجناز املهمة

67 

 دال
(دائما)  63 التحديد الدقيق ألهداف النشاط املراد تدقيقه 3,70 0,55 14,55 0,00 

 دال
(غالبا)  0,00 7,80 0,69 3,13 

حتديد الوسائل اليت ميكن بواسطتها تقييم أداء أي 
 نشاط داخل الشركة

63 

 دال
(دائما)  0,00 7,95 0,83 3,39 

حتديد أهم املخاطر اليت حيتمل أن يتعرض هلا 
 النشاط حمل التدقيق

64 

 دال
(دائما)  0,00 8,33 0,77 3,35 

تضمني خطة العمل السنوية مهام تتعلق مبتابعة 
النتائج اهلامة الواردة يف تقارير التدقيق السابقة 

 )لضمان معاجلتها من قبل اإلدارة(  
61 

 دال
(نادرا)  0,00 -3,01 1,17 1,26 

قواعد وآداب السلوك األخالقي يف الشركة  فحص
للتأكد من مدى كفايتها لتحقيق اهلدف منها قبل 

 تبليغها للعاملني
62 
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 دال
(غالبا)  0,00 6,34 0,88 3,17 

مراعاة عنصري اإلفصاح والشفافية عند إعداد 
 فيذ خطة التدقيق السنوية نوت

61 

 دال
(غالبا)  0,00 4,15 0,90 2,78 

فعالية حتقيق املساءلة على العمل على ضمان 
 مستوى الشركة ككل

61 

 دال
(نادرا)  0,00 -5,34 1,01 0,87 

مساعدة جملس اإلدارة وتقدمي أفكار تساعد على 
 حتسني إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر 

72 

 دال
(دائما)  0,00 8,69 0,67 3,22 

مراجعة اإلجراءات الرقابية اليت تضمن دقة ونزاهة 
املعلومات اليت تقدم للجهات املعنية يف الوقت 

 احملدد
76 

 دال
(دائما)  0,00 10,38 0,66 3,43 

التأكد من أن توزيع املسؤوليات يتم بشكل واضح 
 للتمكن من حتديد ومتابعة اخلطأ أو االحتيال

77 

 دال
(دائما)  0,00 9,05 0,71 3,35 

سبق  عدم السماح باشرتاك مويف يف مراجعة عمل
 له القيام به

73 

 دال
(دائما)  0,00 10,68 0,72 3,61 

التحقق من مدى فعالية الوسائل واآلليات 
 املستخدمة حلماية أصول الشركة

73 

 غري دال
(أحيانا)  1,00 0,00 0,85 2,00 

يتم اختيار عملية مت اجنازها )كعينة( وتكرر 
اإلجراءات اليت يتضمنها نظام الرقابة الداخلية 

 للتأكد من مدى فعاليته 
74 

 دال
(غالبا)  0,00 6,09 0,65 2,83 

إجراء تقييم متهيدي للمخاطر املتعلقة بالنشاط 
 الذي جيرى تدقيقه

71 

 دال
(دائما)  

0,00 9,76 0,61 3,26 

املعلومات املتعلقة باملخاطر إىل اجلهات  القيام بتبليغ
 املعنية يف الشركة يف الوقت املناسب

72 

 غري دال
(أحيانا)  

0,83 -0,21 0,97 1,96 

تقييم التقنيات اليت ختتارها اإلدارة ملعاجلة املخاطر 
 اليت تواجهها الشركة 

71 

 دال
(غالبا)  

0,00 4,93 1,10 3,13 

مدى احرتام العقود اليت أبرمتها الشركة مع  مراقبة
 شركائها واملتعاملني معها

71 

 دال
(دائما)  0,00 7,77 0,83 3,35 

التحقق من قيم األصول ومطابقتها مع القيم 
 املسجلة يف السجالت احملاسبية

32 

 36 مراقبة قرارات اإلدارة حول التغيريات أو التعديالت 2,96 0,76 5,97 0,00 دال
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 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 واحد كما يلي: محوركعبارات  الاملتوسط احلسايب جملموع أجل اختاذ القرار، يتم تقدير  من* 
 (9.29=  96/  66.21) املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور /عدد عبارات احملور = 

    
  

(غالبا)  ifrsيف القوانني واللوائح التنظيمية )مثل تطبيق  
 ألول مرة(

 دال
(غالبا)  

0,00 7,85 0,71 3,17 

مراقبة اإلدارة عند قيامها بتغيري طرق تقييم 
األحداث احملاسبية )التغيري يف طرق االهتالك، طرق 

 تقييم املخزون...(
37 

 دال
(دائما)  0,00 8,73 0,78 3,43 

التأكد من إثبات العمليات بالدفاتر احملاسبية فور 
 حدوثها للتقليل من فرص الغش واالحتيال

33 

 دال
(غالبا)  

0,00 7,24 0,77 3,17 

إجراء مطابقات بني الكشوفات الواردة من اخلارج 
األرصدة )موردون، عمالء، وكالء بيع...( وبني 

 بالقوائمة ر األرقام الظاهو  املقيدة يف سجالت الشركة
33 

 دال
(غالبا)  

0,00 4,38 0,71 2,65 

التأكد من صحة العمليات احملاسبية اليت تعتمد 
على التقديرات الشخصية )مثل عمليات تكوين 

 املؤونات، املصاريف الرأمسالية...(
34 

 دال
(غالبا)  0,00 4,44 0,65 2,61 

التقديرات احملاسبية للفرتات السابقة مع  مقارنة
 النتائج الفعلية للفرتات احلالية

31 

 دال
(غالبا)  0,00 3,42 0,73 2,52 

التحقق من أن مقدار الفرق بني النتائج الفعلية 
 والتقديرات السابقة قد مت تسويته واإلفصاح عنه 

32 

 دال
(غالبا)  

0,00 6,66 0,62 2,87 

مفاجئة ) البضاعة، القيام بعمليات جرد 
االستثمارات،...( ومطابقة النتائج مع األرصدة 

 الدفرتية
31 

 دال
(غالبا)  

1,00 11,00 10,85 *78,91 

مدى توفر اإلجراءات الالزمة لمهمة التدقيق 
 الداخلي

المحور 
 الثالث
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 يلي: ، ميكن مالحظة مااجلدول السابقخالل من      
)إما دائما أو غالبا( ماعدا  رية للقيام مبهام التدقيقالضرو اإلجراءات جبميع يقوم املدققون الداخليون  -

 بعض اإلجراءات، واليت سنوضحها يف النقاط املوالية؛
اجابات  املدققون الداخليون بفحص قواعد السلوك األخالقي يف الشركة وهذا ما أوضحتهما يقوم  نادرا -

عدم وجود ميثاق إىل  ذلك ببس معهم مقابلة(الذين أجريت )، وقد أرجع املدققون 16السؤال رقم 
 ؛داخل الشركة واضح حيدد قواعد السلوك األخالقي

املدققون الداخليون بتقدمي أفكار واقرتاحات من شأهنا مساعدة جملس اإلدارة يف حتسني نادرا ما يقوم  -
املدققون ، وقد أرجع 90اجابات السؤال رقم  إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، وهذا ما أوضحته

تواصل للمدقق الداخلي مع جملس اإلدارة وأن ما يقدمونه من اقرتاحات يف عدم وجود إىل  ذلك ببس
 ؛تقاريرهم ال يتم األخذ هبا دائما

املدققون الداخليون باختيار عملية مت اجنازها )كعينة( وتكرار اإلجراءات اليت يتضمنها ما يقوم  أحيانا -
الغرض من هذا السؤال كان ملعرفة  (، حيث أن96)حسب اجابات السؤال رقم نظام الرقابة الداخلية، 

املدققني  بعض رأي ه حسبأن مدى حرص املدققني على التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية، إال
 ي؛هذا اإلجراء غري ضرور الداخلني 

ارة ملعاجلة املخاطر اليت تواجهها تقييم التقنيات اليت ختتارها اإلدباملدققون الداخليون ما يقوم  أحيانا  -
ل املدققون ذلك بكوهنم يواجهون صعوبات يف بعض (، وعلّ 96الشركة، )حسب اجابات السؤال رقم 

 األحيان عند القيام هبذا اإلجراء؛

  ما يلي: ، فيمكننا مالحظةككل المحور الثالثنتائج أما عن   
تقدر بـ  اخلاص مبدى توفر اإلجراءات الالزمة ملهمة التدقيق الداخلي tقيمة مستوى الداللة الختبار  -

عن  وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 0.06وهي أقل من مستوى املعنوية  0.00
 موجبة؛  tإضافة إىل أن قيمة  املتوسط الفرضي،

 .(06)لفهم مدلول املتوسط انظر اجلدول رقم   9.29بـ   قدرللمحور الثالث املتوسط احلسايب  -
اإلجراءات الالزمة بفي الغالب يقومون ميكن القول أن املدققني الداخليني للشركات حمل الدراسة  عليهو     

 لمهمة التدقيق الداخلي.



-ميدانيةدراسة –احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح  آليات  دور   ...................................................الفصل الرابع  

209 
 

الدولية للتدقيق على معايري واضحة مثل املعايري املدققني الداخليني رغم عدم اعتماد بأنه  ،وميكن تفسري ذلك     
زمة اإلجراءات الالأغلب  الداخلي، نظرا لعدم توافق وتكييف هذه املعايري مع البيئة اجلزائرية، إال أهنم مطلعون على

للتدقيق الداخلي، مثل إجراءات التخطيط لعملية التدقيق، تقييم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، وهذا ما 
 .بينته اجابات احملور الثالث

 0-0اختبار الفرضية . 1.4
معرفة ما إذا كان التدقيق الداخلي في الشركات المعنية بالدراسة، يتميز سعينا من خالل هذه الفرضية إىل      

 :" Test tيوضح نتائج اختبار الفرضية باستخدام اختبار " اجلدول املوايلو  ،بالجودة
 .(9-9)رقم  لفرضيةل Test tنتائج اختبار  :(08)الجدول رقم 

ـــالعبــ رقم ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــارةــ ــــ ـ  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t  قيمة  
مستوى 
 الداللة

 القرار

المحور 
 األول

مدى توفر الكفاءة واملؤهالت الالزمة 
 0,06 1,98- 2,73 8,86 ملهمة التدقيق الداخلي

 غري دال
 )متوفر بدرجة متوسطة(

 المحور
 الثاني

مدى توفر شروط االستقاللية الالزمة 
 0,12 1,59- 2,22 11,26 ملهمة التدقيق الداخلي

 غري دال
 )متوفر بدرجة متوسطة(

المحور 
 الثالث

مدى القيام باإلجراءات الالزمة ملهمة 
 0,00 11,00 10,85 78,91 التدقيق الداخلي

 دال
 (غالبا)

االستبيان  
 ككل

 1,00 8,32 13,27 99,04* جودة التدقيق الداخلي

 دال
(عالية)  

 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 كما يلي:  ككل ملتوسط احلسايب جملموع عبارات االستبيان* من أجل اختاذ القرار، يتم تقدير ا
 (9.00=  36/  22.02) = االستبيان /عدد عبارات االستبيان املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات 
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 من خالل اجلدول السابق، ميكننا مالحظة ما يلي:         
وهي أقل من مستوى  0.00اخلاص جبودة التدقيق الداخلي تقدر بـ  tقيمة مستوى الداللة الختبار  -

وهذا ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن املتوسط الفرضي، إضافة إىل أن  ،0.06املعنوية 
 موجبة، tقيمة 

 .(06)لفهم مدلول املتوسط انظر اجلدول رقم  9.29بـ  قدر إلمجايل عبارات االستبياناملتوسط احلسايب  -

 : ه، أي أن(9-9)وعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية  

 في الشركات الجزائرية المعنية بالدراسة.بجودة عالية  التدقيق الداخلي يتميز

 جودة التدقيق الخارجي  ثالثا: قياس
ال يف الرقابة اخلارجية للحوكمة، الذي ميكن أن يكون له دور فعّ  اآللياتأهم من  يعترب التدقيق اخلارجي      

 على مدلول القوائم املالية.بدورها  اليت تؤثرالغش واالحتيال و ممارسات  على
 .يف الشركات املعنية بالدراسة التدقيق اخلارجيهلذا الغرض مت إعداد استمارة استبيان، هبدف الوقوف على جودة 

 (09االستبيان رقم ) الخارجيقياس جودة التدقيق  . منهجية1
 . الفئة المستهدفة1.1
بالدراسة خالل السنوات القوائم املالية للشركات املعنية تتمثل يف مجيع حمافظي احلسابات الذين قاموا بتدقيق       
لفرتة الدراسة، حيث مت إجراء مقابلة مع بعض حمافظي احلسابات، إال أنه مت إرسال استمارة االستبيان  ةالثالث

 لألغلبية منهم عن طريق الربيد االلكرتوين اخلاص هبم؛ كما هو مبني يف اجلدول املوايل:
 (09)اإلحصائية اخلاصة باستمارات االستبيان رقم  :(01)الجدول رقم 

 .09على استبيان الدراسة رقم  : من إعداد الطالبة بناءالمصدر    

  النسبة العدد االستبيان الثاني
 100 16 االستمارات املوزعة

 60 19 االستمارات املسرتجعة

 90 03 االستمارات غري املسرتجعة

 00 00 االستمارات امللغاة

 21 00 االستمارات املستخدمة 
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  إعداد االستبيان. 1.1

ة والفرنسية،  جودة التدقيق اخلارجي، مت االعتماد على استمارة استبيان، واليت مت إعدادها باللغتني العربي الختبار
 أثناء إعداد أسئلة االستبيان مت االعتماد على ما يلي:حيث أنه  (02)كما هو موضح يف امللحق رقم 

 اجلانب النظري هلذه الدراسة؛ -
 .9010، نسخة  ISAالتدقيق اخلارجي  الدولية املعايري -

  . هيكل االستبيان1.1

املتعلقة بالشركات املعنية  احلكم على جودة التدقيق اخلارجي مت إعداد أسئلة هذا االستبيان للتمكن من     
 ين مها: بالدراسة، حيث تضمن االستبيان جزأ

أسئلة حول  (02) أربعةحيتوي على بيانات عامة خاصة باألفراد املستجوبني، تضمنت  الجزء األول: -
 الوييفة، املؤهل والتخصص العلمي، عدد سنوات اخلربة.

 حماور رئيسية، كالتايل: (03)يتعلق جبودة التدقيق اخلارجي، وحيتوي على ثالثة  الجزء الثاني: -
  يف املدققني اخلارجيني واليت تساعد والكفاءة احملور األول: يهدف للتعرف على مدى توفر املؤهالت

 أسئلة. (02) أربعةملهام اليت يقومون هبا، حيث تضمن احملور على حتقيق جودة ا
  احملور الثاين: يهدف للتعرف على مدى توفر شروط االستقاللية اليت تدعم عمل املدققني اخلارجيني

 .أسئلة (00)وتسمح هلم بتأدية مهامهم بالفعالية الالزمة؛ ويتضمن هذا احملور ستة 
  :باإلجراءات الالزمة واليت تساعد  رجيني اخلااملدققنيقيام مدى يهدف للتعرف على احملور الثالث

 سؤاال، مقسمة كما يلي: (96)وعشرون  سبعة؛ حيث تضمن احملور التدقيقعلى حتقيق جودة 
  أسئلة هتدف ملعرفة مدى مراعاة املدققني اخلارجيني لإلجراءات الالزمة قبل البدء يف مهمة

 التدقيق؛
 عاة املدققني اخلارجيني لإلجراءات الالزمة أثناء مهمة التدقيق؛أسئلة هتدف ملعرفة مدى مرا 
  بإجراءات ضمان جودة خدمات التدقيقأسئلة هتدف ملعرفة مدى قيام املدققني اخلارجيني. 

تحديد مدى توفر الشروط الالزمة للقيام ( لLikert Scaleولقد مت استخدام مقياس ليكارت اخلماسي )      
خالل احملور األول والثاين، إضافة إىل حتديد مدى قيام املدققني باإلجراءات الالزمة ملهمة مبهام التدقيق من 

 يوضح ذلك. (06)رقم ، واجلدول التدقيق من خالل احملور الثالث
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اعطاء  كما مت وضع مقياس ترتييب هلذه الدرجات من خالل استخدام املقياس الرتتييب لألمهية وذلك من أجل       
 يوضح ذلك. (06)رقم ، واجلدول استخدامه يف حتليل نتائج االستبيانسايب مدلوال، من أجل املتوسط احل

 اختبار استمارة االستبيان. 4.1
 هبدف التأكد من سالمة بناء االستبيان واألسئلة اليت يتضمنها مت اختباره كما يلي:      

 اختبار صدق االستبيان. 1.4.1
جتدر اإلشارة إىل أنه قبل القيام بتوزيع االستمارات، مت حتكيم االستبيان من قبل جمموعة من األساتذة      

(، حيث مت األخذ جبميع املالحظات والتوصيات املقدمة واليت مت على 10)املوضحة أمساؤهم يف امللحق رقم 
 أساسها تعديل االستبيان كما هو يف شكله النهائي.

 ثبات االستبيان اختبار .1.4.1
هبدف اختبار ثبات استمارة االستبيان ومدى " Alpha cronbachاستخدام معامل الفا كرونباخ " تمي      

 :يوضح ذلك يلواجلدول املوا، امكانية االعتماد عليها

 (09)معامل الفا كرومباخ لالستبيان رقم  :(08)الجدول رقم 
 Alpha cronbach معامل (09)جمموع عبارات االستبيان رقم 

36 0.666 

 SPSSبرنامج من إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات  المصدر:               

وهي  66.6 قدر بـ انياالستب عبارات جملموع الثبات لمعام قيمة أن السابق نالحظ من خالل اجلدول       
بني فقرات االستبيان، وعليه فإنه  للحكم على مدى وجود اتساق والذي يعرب عن احلد األدىن 00 من أكرب

 ميكن االعتماد على استمارة االستبيان كأداة للقيام بالتحليل من أجل اختبار الفرضية.
 عرض نتائج استمارة االستبيان وتحليلها. 1

جمموعة  استخدام مت 91نسخة  "SPSS"احصائيا باستخدام برنامج  معاجلتهااستمارات االستبيان و  توزيع بعد    
 رض وحتليل النتائج املتوصل إليها كما يلي:لع اإلحصائية األدوات من 

 وهي كالتايل:: األدوات المستخدمة في تحليل االستبيان. 1.1
 التكرارات والنسب املئوية لعبارات االستبيان؛ -
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات االستبيان؛ -
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 . Test tاختبار  -
  وهي مبينة يف اجلدول التايل:: خصائص الفئة المستهدفة. 1.1

 (09 رقم خصائص الفئة املستهدفة )استبيان :(05)الجدول رقم 

 عتماد على إجابات املستجوبني.من إعداد الطالبة باال: المصدر    

 إليها أن: اجلدول السابق نتائج تشري المسمى الوظيفي: أ. 
وهو ما افة إىل شهادة اخلربة احملاسبية؛ املستجوبني لديهم شهادة حمافظ حسابات إض من  66.3ما نسبته      

 يدل على أن أغلبية األفراد اجمليبني من ذوي اخلربة.

 تشري النتائج املتحصل عليها إىل أن:  المؤهل العلمي:ب. 
وميكن  من إمجايل املستجوبني؛ 63.3معظم حمافظي احلسابات حاصلني على شهادة ليسانس بنسبة      

 تفسري ذلك بكون الشهادة املطلوبة ملزاولة مهنة حمافظ حسابات هي شهادة ليسانس يف املالية أو احملاسبة.

ـــــ ــــ ــــالبيــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــانــــ ــــ ـــــ   النسبة المئوية التكرار ــــ

 المسمى الوظيفي
 21.6 06 حمافظ حسابات

 66.3 06 حسابات/خبري حماسيب حمافظ

 011 00 المجموع

 المؤهل العلمي

 63.3 10 ليسانس

 10.6 09 ماجستري

 00 00 دكتوراه

 011 00 المجموع

 التخصص العلمي

 21.6 06 مالية

 6.3 01 حماسبة

 60 00 مالية وحماسبة

 011 00 المجموع

عدد سنوات الخبرة 
 (خارجي)العمل كمدقق 

 33.33 02 سنة 90سنوات إىل  10من 

 60 00 سنة 30سنة إىل  91من 

 10.00 09 سنة 31أكثر من 

 011 00 المجموع
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 ما يلي: النتائج املتحصل تبني التخصص العلمي: ج. 
من إمجايل  60 معا احلاصلني على ختصص يف جمال املالية واحملاسبةحمافظي احلسابات بلغت نسبة     

يف األشخاص الراغبني  ااملطلوب توفرمه ومها التخصصان أما الباقي فأغلبهم لديهم ختصص يف املالية؛املستجوبني، 
 ق اخلارجي، إضافة إىل الشهادة املهنية.يف مزاولة مهنة التدقي

 إىل أن: عليهاتشري النتائج املتحصل : عدد سنوات الخبرة المهنيةد. 
 90تفوق خربهتم منهم  06نسبة  رباأن ما يقحيث ، سنوات 10حمافظي احلسابات تفوق خربهتم كل    
 وهو ما يدل على أن أغلب األفراد اجمليبني لديهم خربة.؛ سنة

 معالجة االستبيان. 1.1
يف هذا اجلزء التطرق لإلحصائيات اخلاصة بكل سؤال مث بكل حمور من أجل التوصل جلودة التدقيق  يتم       

 سنوضحه يف النقاط املوالية.، كما اخلارجي
حتليل النتائج اإلحصائية اخلاصة باالستبيان اختاذ القرار بشأن داللة العبارات و وجتدر اإلشارة إىل أنه من أجل 

 ر ما يلي:سيتم األخذ بعني االعتبا
 ؛ 95%مستوى الثقة  مبا يوافق (= α %5)مستوى الداللة   -
 9=  6(/2+3+9+1+0 )املتوسط الفرضي املقدر  -
 .(06)املتوسط احلسايب واألمهية النسبية املقدرة له يف اجلدول رقم  -

 المحور األولأ. 
، واجلدول املوايل اخلارجياملؤهالت الالزمة ملهمة التدقيق ياغة أسئلته لغرض معرفة مدى توفر الكفاءة و متت ص   

 :عن احملور األول نتائج اجابات األفراديبني 

 (09)لالستبيان رقم  األولاحملور ب اخلاصة جاباتنتائج اإل :(02)الجدول رقم 

 القرار
مستوى 
 الداللة

t   قيمة  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ــــــ ــــ ــــ ـــارةالعبــــ ـــ  رقم 

 دال
بدرجة   )متوفر

(كبرية  
0,000 7,416 ,389 2,83 

املشاركة يف دورات تكوينية ينظمها املصف 
الوطين للخرباء احملاسبيني أو الغرفة الوطنية 

 حملافظي احلسابات 
6 

حضور ملتقيات وندوات حول مهنة  2,42 0,900 1,603 0,137 غري دال 7 
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 .SPSSاعتمادا على خمرجات برنامج  من إعداد الطالبة المصدر:

 * من أجل اختاذ القرار، يتم تقدير املتوسط احلسايب جملموع العبارات كمحور واحد كما يلي:
 (9.66=  2/  10.33) املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور /عدد عبارات احملور = 

 نالحظ ما يلي: اجلدول السابقخالل  من            
لديهم اطالع مستمر على التطورات  نييتوضح أن املدققني اخلارج 03و 01جابات السؤال رقم إ -

 تنظمها اهليآت املنظمة للمهنةاليت احلاصلة يف جمال احملاسبة، كما أهنم يشاركون يف الدورات التدريبية 
ندوات حول اللتقيات و املحيضرون أن املدققني  09جابات السؤال رقم بدرجة كبرية؛ بينما وضحت إ

 ؛بدرجة متوسطةمهنة التدقيق 
بدرجة  اخلربة املهنية يف نوع الصناعةاملدققني اخلارجيني تتوفر لديهم  أنتوضح  02 جابات السؤال رقمإ -

متوسطة، وقد فسر بعض املدققني ذلك بأن املدقق اخلارجي )حمافظ احلسابات( يستطيع تدقيق أو 
 كان نشاطها؛  فحص القوائم املالية ألي شركة مهما

يف هذا الصدد ميكن القول أن هذا املربر صحيح، إال أن ذلك يدل على أن املدققني ال يأخذون مبفهوم 
التخصص الصناعي )مت شرحه يف الفصل الثالث( عند قبول مهام التدقيق، أو أن هذا املفهوم غري 

 معروف لديهم.
  

)متوفر بدرجة 
 متوسطة(

 التدقيق، تنظمها اهليآت املنظمة للمهنة

 دال
متوفر بدرجة  )

(كبرية  
0,013 2,966 0,778 2,67 

االطالع املستمر على التطورات احلاصلة يف 
 جمال احملاسبة

3 

 غري دال
)متوفر بدرجة 

 متوسطة(
0,096 1,820 0,793 2,42 

نوع الصناعة )جمال النشاط  اخلربة املهنية يف
الذي تنتمي إليه الشركة حمل التدقيق( عند 

 القيام بعملية التدقيق
3 

 دال
متوفر بدرجة )

(كبيرة  
0,003 3,843 2,103 *10,33 

الكفاءة المؤهالت الالزمة  مدى توفر
 لمهمة التدقيق الخارجي

المحور 
 األول
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 :أن المحور األولتبني نتائج    
 املؤهالت الالزمة ملهمة التدقيق اخلارجيالكفاءة و اخلاص مبدى توفر  tقيمة مستوى الداللة الختبار  -

عن  فروق ذات داللة إحصائيةتوجد ما يعين أنه  وهو 0.06وهي أقل من مستوى املعنوية  0.00تقدر بـ 
 موجبة، tإضافة إىل أن قيمة  ،املتوسط الفرضي

 .(06)لفهم مدلول املتوسط انظر اجلدول رقم   9.66بـ   قدر ولاملتوسط احلسايب للمحور األ -

لشركات حمل ايف  باملهام املوكلةاملدققني اخلارجيني الكفاءة واملؤهالت الالزمة لقيام ميكن القول أن:  وعليه     
 .كبيرةمتوفرة بدرجة  الدراسة 

باهتمام البأس به، حيث أن وجود هيآت  التدقيق اخلارجي يف اجلزائر حتظى ةوميكن تفسري ذلك بأن مهن       
خمتصة بتنظيم عمل املدققني اخلارجيني واإلشراف على تكوينهم، من خالل وضع شروط معينة قبل احلصول على 

سنوات اخلربة الواجب توفرها يف الشخص الراغب يف  ،الشهادة املهنية )مثل مسابقة القبول، الشهادات اجلامعية
 هم ما يزيد من كفاءة املدققني اخلارجني.مزاولة املهنة(، يعترب أ

 المحور الثانيب. 
، واجلدول متت صياغة أسئلته بغرض معرفة مدى توفر شروط االستقاللية الالزمة ملهمة التدقيق اخلارجي      

 املوايل يبني االحصائيات اخلاصة باإلجابات:

 (09)لالستبيان رقم  الثايناحملور ب اخلاصة جاباتنتائج اإل :(06)الجدول رقم 

 القرار
مستوى 
 الداللة

t   قيمة  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ـــــــارةالعبـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـ  رقم 

 دال
رجة دب )متوفر

(ضعيفة  
0,000 -5,631 0,718 0,83 

التواصل مع جلنة التدقيق خالل خمتلف مراحل 
 عملية التدقيق

4 

 غري دال
بدرجة  )متوفر

 متوسطة(
0,096 1,820 0,793 2,42 

فحص هيكل رأس املال، قائمة املسامهني 
 واملديرين بالشركة قبل قبول مهمة التدقيق

1 

 دال
رجة دب )متوفر 0,000 5,631 0,718 3,17 

عدم وجود أي تدخل من قبل اإلدارة عند 
 التخطيط لعملية التدقيق

2 
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 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 * من أجل اختاذ القرار، يتم تقدير املتوسط احلسايب جملموع العبارات كمحور واحد كما يلي:
 (9.66=  0/  16.33) املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور /عدد عبارات احملور =    

 ما يلي: -المحور الثانينتائج -يتضح من اجلدول السابق       
 اخلاص مبدى توفر شروط االستقاللية الالزمة ملهمة التدقيق اخلارجي tقيمة مستوى الداللة الختبار  -

عن  ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية وهو 0.06وهي أقل من مستوى املعنوية  0.00تقدر بـ 
  موجبة؛ t، إضافة إىل أن قيمة املتوسط الفرضي

 .(06)لفهم مدلول املتوسط انظر اجلدول رقم   9.66بـ   قدر يناملتوسط احلسايب للمحور الثا -

لشركات ا يف إليهم باملهام املوكلةاملدققني اخلارجيني شروط االستقاللية الالزمة لقيام  ميكن القول أن: وعليه      

 .متوفرة بدرجة عاليةحمل الدراسة 

االستقاللية، كما مت التطرق إليه يف وميكن تفسري ذلك من خالل ما يوفره القانون اجلزائري من شروط لتوفر       
التغيري اإللزامي للمدقق اخلارجي ومنعه من تقدمي أي خدمات غري التدقيق للشركات اليت يتم مثل  املبحث األول؛

(كبرية  
 دال

رجة دب )متوفر
(كبرية  

0,005 3,458 0,835 2,83 

عدم وجود أي ضغوطات من قبل اإلدارة عند 
 اكتشاف األخطاء أو املخالفات

1 

دال   
رجة دب )متوفر

(كبرية جدا  
0,000 9,950 0,522 3,50 

عدم التعرض ألي هتديدات غري مباشرة بعدم 
جتديد العقد )أو فسخه( عند حدوث خالفات 

 مع اإلدارة
1 

دال   
رجة دب )متوفر

(كبرية جدا  
0,000 9,530 0,515 3,42 

عدم تقدمي خدمات استشارية للشركة اليت يتم 
 تدقيقها

62 

 دال
رجة د)متوفر ب

 كبيرة(
0,001 4,690 2,462 *15,33 

مدى توفر شروط االستقاللية الالزمة لمهمة 
الخارجيالتدقيق   

المحور 
 الثاني
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وهذا ما توضحه )تفادي تكون عالقات شخصية مع املديرين  من أجل تدقيقها مثل اخلدمات االستشارية
 . (10جابات السؤال رقم إ

اكتشاف بعض إضافة إىل أن أغلب اجمليبني صرحوا بأهنم ال يتعرضون لضغوطات من قبل املديرين حىت يف حالة  
 (02، 06، 06جابات األسئلة رقم وهذا ما توضحه إ)األخطاء أو املخالفات 

 متوفرة اخلارجيرغم ذلك فإنه ال تزال بعض الشروط الضرورية واليت تؤكد عليها املعايري الدولية للتدقيق و      
 :مثل بدرجة ضعيفة أو متوسطة

وهذا ما ) عدم وجود جلنة التدقيق اليت تعترب من أهم اآلليات اليت تضمن استقاللية املدقق اخلارجي، -
 (06جابات السؤال رقم توضحه إ

 عدم وجود عالقة عمل أوفحص قائمة املسامهني واملديرين بالشركة قبل قبول مهمة التدقيق لضمان  أمهية -
 (00جابات السؤال رقم وهذا ما توضحه إأو مويفي الشركة، ) صداقة مع أحد مديري

 المحور الثالثج. 
، واجلدول املوايل يبني متت صياغة أسئلته بغرض معرفة مدى توفر اإلجراءات الالزمة ملهمة التدقيق اخلارجي      

 االحصائيات اخلاصة باإلجابات:

 (09)لالستبيان رقم  الثالثاحملور ب اخلاصة جاباتنتائج اإل :(01)الجدول رقم 

 القرار
مستوى 
 الداللة

t   قيمة  
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

ــــــــــــــــــــــارةعبــال  رقم 

 دال
(دائما)  

0,000 5,204 ,888 3,33 

مجع معلومات أولية حول نشاط الشركة والقطاع الذي 
 تنشط فيه قبل قبول مهمة التدقيق

66 

 غري دال
(أحيانا)  

0,210 1,332 1,084 2,42 

إجراء مقابالت مع اإلدارة والقيام بزيارات ميدانية قبل 
 قبول مهمة التدقيق

67 

 دال
(غالبا)  0,002 4,168 0,900 3,08 

التحقق من كفاية املوارد املادية والبشرية الالزمة قبل 
 الشروع يف عملية التدقيق

63 

 دال
(دائما)  0,000 10,65 0,515 3,58 

القيام بتخطيط عملية التدقيق قبل إقفال حسابات 
 الشركة

63 

 دال
(دائما)  0,000 5,745 0,754 3,25 

احلصول على فهم عام لإلطار القانوين والتنظيمي 
 املطبق من قبل الشركة

64 
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 دال
(غالبا)  

0,001 4,690 0,739 3,00 

احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات حول 
سياسة الشركة يف أهم اجملاالت )اإلنتاج، االستثمار، 

 التسويق،...( التمويل،
61 

 دال
(غالبا)  

0,002 4,062 0,853 3,00 

احلصول على فهم كاف ألسباب اختيار السياسات 
احملاسبية املنتهجة من قبل الشركة، مبا يف ذلك 

 إجراءات التعديالت احملاسبية
62 

 دال
(دائما)  0,000 5,204 0,888 3,33 

تقدير املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة والقطاع الذي 
 تنشط فيه

61 

 دال
(دائما)  0,000 5,000 0,866 3,25 

تقدير األمهية النسبية لبنود القوائم املالية عند التخطيط 
 لعملية التدقيق

61 

 دال
(دائما)  0,000 10,65 0,515 3,58 

توفر ضوابط رقابية على املمتلكات املادية  التأكد من
 وغري املادية يف الشركة

72 

 دال
(دائما)  0,000 10,65 0,515 3,58 

تقييم أنشطة الرقابة اليت تنتهجها الشركة )نظام مراجعة 
 األداء، نظام معاجلة البيانات،..(

76 

 دال
(دائما)  77 املدقق الداخلي وفحص عينة من تقاريره مقابلة 3,75 0,452 13,40 0,000 

 دال
(دائما)  0,000 13,40 0,452 3,75 

التأكد من أن التسجيل يف الدفاتر احملاسبية يتم وفقا 
 للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

73 

 دال
(غالبا)  0,002 4,005 0,793 2,92 

التأكد من مدى مصداقية املعلومات الداخلية من 
مقارنتها مع مصادر خارجية للمعلومات خالل 

 )كفواتري البيع..(
73 

 دال
(دائما)  0,000 9,753 0,622 3,75 

التحقق من أن توزيع اإليرادات واملصاريف يتم بشكل 
 مناسب على الفرتات احملاسبية

74 

 دال
(دائما)  0,000 16,31 0,389 3,83 

التحقق من تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق 
احملاسبية املعمول هبا )كطرق االهتالك، طرق تقييم 

 املخزون...(
71 

 غري دال
(أحيانا)  1,000 0,000 0,853 2,00 

االتصال بأطراف خارجية )كالعمالء، املوردين...( 
 للحصول على مصادقات حول صحة حساباهتم

72 

فحص األسلوب املستخدم من قبل اإلدارة عند  3,25 0,754 5,745 0,000 دال 71 
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 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 أجل اختاذ القرار، يتم تقدير املتوسط احلسايب جملموع العبارات كمحور واحد كما يلي: * من     
 (9.22=  96/  62.66) املتوسط احلسايب إلمجايل عبارات احملور /عدد عبارات احملور = 

  

(دائما) تسجيل العمليات احملاسبية اليت تعتمد على التقديرات  
 الشخصية ) مثل عمليات تكوين املؤونات...(

 دال
(غالبا)  0,002 3,924 0,515 2,58 

عينة من األحداث احملاسبية املسجلة وتقديرها  اختيار
 مث مقارنتها مع التقديرات اليت وضعتها اإلدارة

71 

 دال
(غالبا)  0,000 5,000 0,577 2,83 

مقارنة التقديرات احملاسبية للفرتات السابقة مع النتائج 
 الفعلية للفرتات احلالية

32 

 دال
(غالبا)  0,001 4,690 0,739 3,00 

من أن مقدار الفرق بني النتائج الفعلية  التحقق
 والتقديرات السابقة قد مت تسويته واإلفصاح عنه 

36 

 دال
(دائما)  0,000 13,40 0,452 3,75 

حضور عملية اجلرد املادي للتأكد من الوجود الفعلي 
 لألصول املادية املقيدة يف سجالت الشركة 

37 

 دال
(غالبا)  

0,001 4,733 0,793 3,08 

القيام بتدقيق إضايف يف حالة عدم كفاية األدلة 
 املتحصل عليها

33 

 غري دال
(أحيانا)  

0,220 -1,301 0,888 1,67 

عند القيام  ISAاالعتماد على املعايري الدولية للتدقيق 
 بعملية التدقيق

33 

 غري دال
(أحيانا)  

0,339 -1,000 1,155 1,67 

عند إعداد  ISAاالعتماد على املعايري الدولية للتدقيق 
 تقارير التدقيق

34 

 غري دال
(أحيانا)  0,054 -2,152 1,073 1,33 

متابعة مدى فعالية سياسات وإجراءات الرقابة على 
 جودة التدقيق داخل املكتب

31 

 دال
(نادرا)  0,011 -3,071 1,128 1,00 

اخلضوع لربامج تقييم نوعية أعمال التدقيق املنجزة 
 اهليآت املنظمة للمهنة)رقابة اجلودة( تنظمها 

32 

 دال
(غالبا)  

0,000 9,771 9,070 *79,58 

مدى توفر اإلجراءات الالزمة لمهمة التدقيق 
 الخارجي

المحور 
 الثالث
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 ما يلي: -المحور الثالثنتائج -يتضح من اجلدول السابق  
تقدر بـ  اخلاص مبدى توفر اإلجراءات الالزمة ملهمة التدقيق اخلارجي tقيمة مستوى الداللة الختبار   -

عن  ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية وهو 0.06وهي أقل من مستوى املعنوية  0.00
 موجبة، t، إضافة إىل أن قيمة املتوسط الفرضي

 .(06)لفهم مدلول املتوسط انظر اجلدول رقم   9.22بـ   قدراملتوسط احلسايب للمحور الثالث  -

اإلجراءات الالزمة لمهمة يقومون باملدققني اخلارجيني للشركات حمل الدراسة  :ميكن القول أن وعليه     
 التدقيق الخارجي.

وميكن تفسري ذلك بأن أغلب املدققني اخلارجيني مطلعون على اإلجراءات الواجب القيام هبا ألداء مهمة        
ن أتبني  36و 32جابات السؤالني إن أحمددة للتدقيق يف اجلزائر، إال  التدقيق، ورغم عدم وجود تبين صريح ملعايري

يعتمدون على املعايري الدولية وإن كان بشكل غري كلي نظرا لعدم تكييف هذه املعايري مع البيئة  املدققنيبعض 
 مدققني حملاولة مواكبة هذه املعايري.يوجد اجتهاد شخصي للميكن القول أنه  حيثاجلزائرية، 

عن اإلجراءات اليت تساعد على ضمان جودة خدمات التدقيق املقدمة واليت من أمهها قيام مكتب  أما      
التدقيق باتباع سياسة ملراقبة اخلدمات اليت يقدمها بشكل مستمر لتحسني وتطوير أدائه، فإن إجابات السؤال رقم 

 تباينت بني مدققني يقومون هبذا اإلجراء بشكل مستمر، وآخرون ال يقومون به.  30
بأهنم نادرا ما خيضعون لربامج رقابة اجلودة اليت تنظمها اخلارجيني فقد صرح أغلب املدققني  ،إضافة إىل ذلك     

 .36بات السؤال رقم جا، وهذا ما أوضحته إاهليآت املختصة واليت يفرتض أن خيضع هلا املدققون بشكل مستمر
 (2-0) اختبار الفرضية . 4.1

في الشركات المعنية بالدراسة، يتميز  الخارجيمعرفة ما إذا كان التدقيق سعينا من خالل هذه الفرضية إىل       
 :" Test t، واجلدول املوايل يوضح نتائج اختبار الفرضية باستخدام اختبار "بالجودة
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 (3-9) رقم لفرضيةل Test tاختبار نتائج  :(00)الجدول رقم 

ــــارةالعبــ رقم ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــ  
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t  قيمة  
مستوى 
 الداللة

 القرار

المحور 
 األول 

مدى توفر الكفاءة واملؤهالت الالزمة 
 0,003 3,843 2,103 10,33 ملهمة التدقيق اخلارجي

دال   
 (كبريةمتوفر بدرجة  )

المحور 
 الثاني

مدى توفر شروط االستقاللية الالزمة 
 0,001 4,690 2,462 15,33 ملهمة التدقيق اخلارجي

 دال
 (كبرية)متوفر بدرجة  

المحور 
 الثالث

مدى القيام باإلجراءات الالزمة ملهمة 
 0,000 9,771 9,070 79,58 التدقيق اخلارجي

 دال
 (غالبا)

االستبيان  
 ككل

 0,000 9,972 10,85 105,2* جودة التدقيق الخارجي

 دال
(عالية)  

 .SPSSمن إعداد الطالبة اعتمادا على خمرجات برنامج  المصدر:

 * من أجل اختاذ القرار، يتم تقدير املتوسط احلسايب جملموع عبارات االستبيان ككل كما يلي:
 (9.62=  36/  106.9) إلمجايل عبارات االستبيان /عدد عبارات االستبيان =  املتوسط احلسايب

 ما يلي:     مالحظةول السابق، ميكننا اجلد من خالل    
وهي أقل من مستوى  0.00اخلاص جبودة التدقيق اخلارجي تقدر بـ  tقيمة مستوى الداللة الختبار  -

ما يعين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عن املتوسط الفرضي، إضافة إىل أن  وهذا 0.06املعنوية 
 موجبة، tقيمة 

 .(06)لفهم مدلول املتوسط انظر اجلدول رقم  9.62بـ  قدر إلمجايل عبارات االستبياناملتوسط احلسايب  -

 : ه، أي أن(3-9) لثةوعليه يتم قبول الفرضية الفرعية الثا 

 .عالية جودةب (لشركات الجزائرية المعنية بالدراسة، )لالخارجيالتدقيق تميز ي

  



-ميدانيةدراسة –احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح  آليات  دور   ...................................................الفصل الرابع  

223 
 

 المطلب الثالث: دور آليات الحوكمة في الرقابة على إدارة األرباح 

أثر أهم ثالث آليات رقابية حلوكمة الشركات على ممارسات إدارة األرباح واملتمثلة يف  يتم يف هذا اجلزء تناول     
شركة خالل  10جملس اإلدارة، التدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي، وذلك جملموعة من الشركات اجلزائرية تقدر بـ 

 .9012إىل  9019الفرتة املمتدة من 

 اإلدارة على إدارة األرباح  مجلس فعاليةأثر أوال: 
أن تزيد  حيتمليتم األخذ ببعض اخلصائص اليت  إدارة األرباحممارسات من أجل دراسة أثر جملس اإلدارة على      

من الدور الرقايب جمللس اإلدارة على عمليات الشركة بصفة عامة، وعلى املمارسات االحتيالية بصفة خاصة، وعليه 
 :التالية عادلةاملمت استخدام 

EM=  + 1 Size + 2 Indp + 3 Separ + 4 ln Ait +   

 :أنحيث 
EMإدارة األرباح :. 
Sizeحجم جملس اإلدارة :. 
Indpاستقاللية جملس اإلدارة :. 

Separالفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي :. 
 الثابت: قيمة. 
1 ،2 ،3 املستقلة: امليل اخلاص باملتغريات. 

ln Aitاللوغاريتم النيبريي إلمجايل األصول :. 
مقدار اخلطأ :.  
 وهي كالتايل: متغيرات المعادلة:تقدير . 1

 Accrual لمستحقات االختيارية القيمة املطلقة لمت التعبري عنه ب ،واملتمثل يف إدارة األرباحاملتغري التابع:  -

 إلدارة األرباح. Proxyاليت تعترب بديل و 
 ،على إدارة األرباح كل منهاأثر  دراسة و لس اإلدارة املتغريات املستقلة: مت حتديد ثالث خصائص جمل -

 تمثلة فيما يلي: وامل
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  :مت استخدام العدد اإلمجايل لألعضاء؛حجم جملس اإلدارة 
 مت استخدام نسبة األعضاء املستقلني إىل العدد اإلمجايل ألعضاء جملس: استقاللية جملس اإلدارة 

 اإلدارة؛
  (1)الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي: وذلك من خالل اعطاء القيمة 

 يف احلالة املعاكسة؛ (0)للشركة اليت يتم فيها الفصل بني املنصبني، والقيمة 

يتم استخدام  حيث أنه ،(control variable) كمتغري ضابط  حجم الشركةإضافة إىل ذلك فقد مت استخدام       
ويف هذه  ،ستقلهذا النوع من املتغريات من أجل ضبط امكانية تأثريها على العالقة بني املتغري التابع واملتغري امل

ن ميكن أ دراسات السابقةعديد من الالدراسة مت استخدام امجايل األصول كبديل عن حجم الشركة، إذ وفقا لل
 إدارة األرباح ومتغريات احلوكمة.يكون حلجم الشركة تأثري على العالقة بني 

 : (0-2)اختبار الفرضية . 1
مت التوصل إىل  SPSS إحصائيا عن طريق برنامج االحندار اخلطي )املشار إليها سابقا( بعد معاجلة معادلة    

 : املبينة يف اجلدول التايلالنتائج 

 SPSS برنامج اـل خمرجات المصدر:    

 يلي: من خالل اجلدول السابق نالحظ ما
صغرية، كما أن  ول واملتمثل يف حجم جملس اإلدارةاخلاصة باملتغري املستقل األ (1= 0.001) قيمة امليل -

تأثير ذو داللة إحصائية لحجم مجلس اإلدارة على عدم وجود ، وهذا ما يعين مستوى الداللة كبري
 ؛ممارسات إدارة األرباح

 (1-3)رقم ضية للفر  معادلة االحندار اخلطينتائج  :(02) الجدول رقم

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 
,142 ,218  ,651 ,518 

Size 
,001 ,006 ,015 ,087 ,931 

Indp 
,003 ,093 ,007 ,033 ,974 

Separ 
,022 ,040 ,120 ,549 ,586 

Ln.Ait 
-,002 ,010 -,038 -,229 ,820 

a. Variable dépendante : Accrual 
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صغرية، كما باملتغري املستقل الثاين واملتمثل يف استقاللية جملس اإلدارة  ةاخلاص (20.003=) امليلقيمة  -
اإلدارة عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية الستقاللية مجلس ، وهو ما يدل على أن مستوى الداللة كبري

 ؛على ممارسات إدارة األرباح
اخلاصة باملتغري املستقل الثالث واملتمثل يف الفصل بني منصيب رئيس جملس  (3=0.022) قيمة امليل -

بني وجود فصل يف املناصب وممارسات إدارة األرباح، إال  طرديةاإلدارة واملدير العام يعرب عن وجود عالقة 
 لخاصية الفصل في المناصبعدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية احصائيا؛ وهذا ما يعين  ةغري دال اأهن

 ؛على ممارسات إدارة األرباح
 مبعىن أنه: (0-2) رفض الفرضيةعلى ضوء ما سبق فإنه يتم 

 لس اإلدارة على ممارسات إدارة األرباح.ال يوجد تأثير لخصائص مج

لس اإلدارة جمل الدور الرقايب هذا الصدد ميكن القول أنه حىت مع توفر بعض اخلصائص اليت تزيد من فعالية ويف     
 يف الشركات اجلزائرية حيث أن:

ال يقل عن احلد األدىن حيث أنه متغري احلجم يتم مراعاته يف مجيع الشركات اليت أجريت عليها الدراسة،  -
 وال يزيد عن احلد األقصى؛ 

 عضاء الذين يتشكل منهم جملس اإلدارة مستقلون؛ أغلب األ -
يف ختفيض املمارسات االحتيالية، إن مل يكن هلا أثر يف تفعيل الدور  هلا أثرإال أن هذه املتغريات قد ال يكون      

أو عضاء من ذوي اخلربة يف اجملال املايل األالرقايب جمللس اإلدارة، حيث أن غياب جلنة تدقيق أو عدم وجود بعض 
احملاسيب وإن كانت تتوفر فيهم خاصية االستقاللية، حيول دون متكن جملس اإلدارة من ختفيض املمارسات اليت 

  تعتمد على تقنيات حماسبية معقدة من أجل التالعب برقم األرباح؛
)كما مت التوصل إليه من خالل  لتدقيق الداخليلمن قبل جملس اإلدارة كما أن غياب التدعيم الفعلي     

فهم وتدقيق على  قدرةالطرف األكثر يعترب الذي اجابات احملور الثاين من االستبيان املوجه للمدققني الداخليني( 
وبالتايل على قدرهتم يف اكتشاف  د يؤثر على استقاللية املدققني الداخلينيق ،يف الشركة اجلوانب املالية واحملاسبية

  ؛املالية القوائموهو بدوره ما يؤثر على مصداقية املعلومات اليت حتتويها  األخطاء والغش،
 .املتوصل إليها بنتائج التدقيق الداخلي ةنباالستعاجملس اإلدارة ويف يل غياب جلنة التدقيق  يقوم حيث يفرتض أن

إىل ذلك فإن طريقة تعيني أعضاء جملس اإلدارة واملكافآت اليت حيصلون عليها قد يكون هلما تأثري  إضافة     
 ولذلك ينبغي أن تتم على أسس صحيحة.وبالتايل على دوره الرقايب على أداء جملس اإلدارة، 
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 أثر جودة التدقيق الداخلي على إدارة األرباحثانيا: 
 التالية: على إدارة األرباح مت استخدام املعادلة أجل دراسة أثر جودة التدقيق الداخلي من     

EM=  + 1 (Qul.IA) +   

 :أنحيث 
EMاملتغري التابع( : إدارة األرباح( 

Qul.IA :املتغري املستقل( جودة التدقيق الداخلي( 
قيمة الثابت : 
1: امليل اخلاص باملتغري املستقل 
العشوائي : اخلطأ 

 (0-2) اختبار الفرضية
)ألن  Logistique Binaire استخدام اختبارب SPSSبعد معاجلة املعادلة السابقة إحصائيا عن طريق برنامج      

 مت التوصل إىل النتائج التالية: ( 1أو  0هو متغري ومهي يأخذ القيمتني  -إدارة األرباح– أحد املتغريين
 
 

 (9-3)رقم ضية للفر Logistique Binaireاختبار نتائج  (:23) الجدول رقم

 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1
a
 

Qul. IA 
,047 ,046 1,049 1 ,306 1,048 

Constante 
-6,001 4,718 1,617 1 ,203 ,002 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : Qul. IA. 

 .SPSS برنامج خمرجات المصدر:             

 يلي: من خالل اجلدول السابق نالحظ ما
عرب عن وجود عالقة طردية بني ت ،اخلاصة باملتغري املستقل جودة التدقيق الداخلي (1=0.026) مليلقيمة ا -

، وهو (0-2) رفض الفرضية وعليه يتمالتدقيق الداخلي وممارسات إدارة األرباح، إال أهنا غري دالة احصائيا 
 : ما يعين أنه

 .تأثير ذو داللة إحصائية لجودة التدقيق الداخلي على ممارسات إدارة األرباح ال يوجد
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)من خالل  أن التدقيق الداخلي يتميز جبودة عاليةإىل التوصل ويف هذا الصدد ميكن القول أنه بالرغم من      
 ذلك مل يكن له تأثري على إدارة األرباح.إال أن  ،(01االستبيان رقم 

احملور األول الثاين من خالل  كما سبق التوصل إليهنقص الكفاءة واالستقاللية )ذلك بوميكن تفسري      
وقيامهم هبا اإلجراءات الالزمة ملهمة التدقيق الداخلي على املدققني الداخليني  اطالعأن  ، إذ(01رقم الستبيان ل

داء مهامهم اليت تساعد على أ الظروفإذا مل تتوفر على ختفيض املمارسات االحتيالية قد ال يكون له تأثري 
 ال.بشكل فعّ 

ال يزال ينقصه حسب ما مت استنتاجه من الدراسة امليدانية و اجلزائرية  بيئةكما أن التدقيق الداخلي يف ال    
االهتمام الكايف الذي جيعل من دوره الرقايب ذو فعالية، خاصة فيما يتعلق بعالقة التدقيق الداخلي مبجلس اإلدارة، 

 ري الذي يفرتض أن يدعم استقاللية قسم التدقيق الداخلي.هذا األخ

 جودة التدقيق الخارجي على إدارة األرباحثالثا: أثر 
 التالية: على إدارة األرباح مت استخدام املعادلة اخلارجيمن أجل دراسة أثر جودة التدقيق     

EM=  + 1 (Qul.ExA) +   

 :أنحيث 
EMاملتغري التابع( : إدارة األرباح( 

Qul.ExA :املتغري املستقل( جودة التدقيق اخلارجي( 
قيمة الثابت : 
2امليل اخلاص باملتغري املستقل ، 
اخلطأ العشوائي : 

 : (2-2)اختبار الفرضية 
)ألن  Logistique Binaire استخدام اختبارب SPSSبعد معاجلة املعادلة السابقة إحصائيا عن طريق برنامج       

 مت التوصل إىل النتائج التالية:( 1أو  0أحد املتغريين هو متغري ومهي يأخذ القيمتني 
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 (3-3)رقم ضية لفرل Logistique Binaireنتائج اختبار  :(08) الجدول رقم
 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 1
a
 

Qul.Ex.A 
-,153 ,092 2,729 1 ,099 ,858 

Constante 
14,442 9,200 2,464 1 ,116 1870946,972 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : Qul.Ex.A 

 SPSSخمرجات  المصدر:

 يلي: من خالل اجلدول السابق نالحظ ما
اخلاصة باملتغري املستقل األول واملتمثل يف جودة التدقيق اخلارجي سالبة، وهو ما  (1 =-0.153) قيمة امليل -

الداللة  عكسية بني التدقيق اخلارجي وممارسات إدارة األرباح، إضافة إىل أن مستوى يعرب عن وجود عالقة
، وهو  (2-2)قبول الفرضية عليه يتم و  0.1توى املعنوية وهي مقبولة عند مس 0.02هلذا االختبار قدرت بـ 

 أنه:  ما يعين

 إحصائية لجودة التدقيق الخارجي على ممارسات إدارة األرباح. يوجد تأثير ذو داللة

 النتيجة املتوصل إليها من خالل النقاط التالية:تفسري  وميكن      
ت له عالقة مباشرة مع فحص وتدقيق احلسابات، ولذلك فإن احتمال اكتشاف حاال التدقيق اخلارجي -

 ؛اخلطأ أو االحتيال يكون أكرب
كون املدققني اخلارجني )حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبيني( لديهم سنوات كبرية من اخلربة يف جمال  -

 تساعدهم على أداء مهامهم بشكل أفضل؛ يكسبهم مهارات جيدةفإن ذلك التدقيق و احملاسبة 
تقدمي رأيهم على املدققني تساعد ( 09)حسب نتائج االستبيان رقم  توفر عنصري الكفاءة واالستقاللية -

 ؛احملايد بشأن القوائم املالية بكل حرية، وهو ما يساعد على اكتشاف املمارسات االحتيالية

ميكن هي أفضل آلية  ترب أن خدمات املدققني اخلارجينين أغلب الشركات اجلزائرية تعفإإضافة إىل ذلك     
ة يف اجملال ؤالء يعتربون من أهل اخلرب ن هد من مدى مصداقية احلسابات، ذلك أمن أجل التأكاالعتماد عليها 

 ممارسات احتيالية تعتمد على تقنيات حماسبية معقدة.ن حتدث فيه احملاسيب الذي ميكن أ
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 خالصة الفصل

على غرار الدراسات اليت تناولت العالقة بني حوكمة الشركات وممارسات إدارة األرباح يف العديد من        
سعينا من خالل هذا الفصل إىل معرفة طبيعة هذه  حول هذه العالقة؛ الدول، واليت توصلت إىل نتائج خمتلفة

، ومن أجل ذلك كمة يف الرقابة على إدارة األرباحمن خالل دراسة دور بعض آليات احلو  يف البيئة اجلزائرية العالقة
إىل  9019قمنا بصياغة جمموعة من الفرضيات واختبارها يف جمموعة من الشركات اجلزائرية للفرتة املمتدة من 

 ما يلي: استخداممت  حيث؛ 9012
 ؛القوائم املالية من أجل قياس املتغري التابع واملتمثل يف إدارة األرباح -
 ؛التسيري من أجل تقييم خصائص جملس اإلدارة اليت من شأهنا زيادة فعالية جملس اإلدارة تقرير -
 تصميم استبيانني، األول للمدققني الداخليني والثاين للمدققني اخلارجيني. -

 وقد مت التوصل إىل النتائج التالية: )ختص الشركات املعنية خالل فرتة الدراسة(
 .بعض الشركات بإدارة أرباحها، بينما ال تقوم بعض الشركات األخرى بإدارة أرباحها تقوم -
 .من فعالية دورها الرقايب ال تتوفر على اخلصائص الالزمة اليت تزيد جمالس اإلدارة، -
 يتميز التدقيق الداخلي جبودة عالية، يف الشركات اجلزائرية املعنية بالدراسة. -
 للشركات اجلزائرية املعنية بالدراسة( جبودة عالية.يتميز التدقيق اخلارجي، ) -
 خلصائص جمالس اإلدارة على ممارسات إدارة األرباح.ذو داللة إحصائية ال يوجد تأثري  -
 ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية جلودة التدقيق الداخلي على ممارسات إدارة األرباح. -
 إحصائية جلودة التدقيق اخلارجي على ممارسات إدارة األرباح. يوجد تأثري ذو داللة -
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أو نقص اخلربة واملهارة،  بسببسواء ، الرقابةاإلشراف و إىل املمارسات السليمة يف  الشركاتبعض إن افتقار       

تعكس الوضع على التقارير املالية اليت تعدها اإلدارة واليت يفرتض أن  أن يؤثربسبب التواطؤ واالحتيال، من شأنه 
للتالعب باألرقام احملاسبية اليت حتتويها هذه التقارير، من للشركة؛ وهو ما يتيح الفرصة أمام بعض املديرين احلقيقي 

  أجل حتقيق أهداف انتهازية.
القوائم املالية، حيث أن املرونة املتاحة  حمتوىؤثر على تعترب إدارة األرباح من بني املمارسات االحتيالية اليت ت     

، التغيري يف الطرق والسياسات احملاسبية، احلرية يف وضع بعض التقديرات احملاسبيةمثل: امكانية يف املعايري احملاسبية 
علن تسهل على املديرين التالعب برقم األرباح املاليت تتعلق ببنود القوائم املالية؛ حرية اإلفصاح عن بعض األمور 

هبدف تغيري مدلول التقارير املالية وذلك ما يسمى باملستحقات االختيارية،  تضخيم أو تقليصعنه من خالل 
 .وتضليل مستخدميها

يف جمال األعمال وبشكل خاص يف الفرتة األخرية، جعل من حوكمة الشركات اليت اكتسبتها يمهية نظرا لألو       
مطلبا تسعى إليه  راف ذات املصلحة،ساءلة، الشفافية، العدالة مجميع األطحتقيق امل واليت تتمثل أساسا يف أهدافها
 ؛ املنظمات واهليآت الدولية والشركات الراغبة يف حتسني أدائهامجيع 

 يفحوكمة الشركات سعينا من خالل قيامنا هبذا البحث إىل التعرف عن مدى امكانية مسايمهة  فقد ولذلك
أوال ملفهوم إدارة األرباح وأهم دوافعها واألساليب اليت يتم  قمنا بالتطرق؛ حيث إدارة األرباحممارسات ختفيض 

مفهوم حوكمة الشركات ومدى فعالية آلياهتا الرقابية اليت تتمثل أساسا يف جملس اإلدارة، إىل ، مث استخدامها
معرفة أثر هذه حاولنا ريا وأخمن خالل تناولنا للعديد من الدراسات، وذلك ، تدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجيال

البيئة امجزائرية، من خالل التطرق إىل مضمون احلوكمة يف امجزائر، والدراسة امليدانية اآلليات على إدارة األرباح يف 
 جملموعة من الشركات امجزائرية. 

 :التالية النقاط يف ونذكرها إليها، التوصل مت اليت النتائج خمتلف سنعرض ،وفيما يلي

 نتائج البحث أوال: 

 يلي: مت التوصل إىل جمموعة من النتائج حول موضوع البحث أيمهها ما     
حماسبية االحتيالية اليت يصعب اكتشافها واحلد منها ملا تتضمنه من تقنيات ملمارسات تعترب إدارة األرباح من ا -

املرونة منها ما هو ضمن املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ويكون ذلك من خالل استغالل املديرين ، معقدة
 .املتعارف عليها ؛ ومنها ما يعترب ممارسات تعسفية تنتهك املبادئ احملاسبيةاملبادئاملتاحة يف هذه 
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قد يكون له تأثريات  ،القوائم املاليةقيام املديرين بإدارة أرباح الشركات املسؤولني عنها هبدف تغيري مدلول  -
تظهر س دارة األرباحالسلبية إل تأثرياتالعلى الشركة مثل ارتفاع أسعار األسهم يف املدى القصري، إال أن اجيابية 

 .على املدى البعيد، وهذا ما أثبتته األزمات املالية األخرية واهنيار أكرب الشركات العاملية
ع قيام املديرين بإدارة األرباح، واألساليب اليت يستخدموهنا؛ فإن كوهنا ممارسات تستغل عدم مهما اختلفت دواف -

من أجل التأثري على رقم األرباح املعلن عنه، جيعل منها  information asymmetryالتماثل يف املعلومات 
ممارسات غري مقبولة، حىت وإن مل خترج عن اإلطار القانوين، فهي تعترب ممارسات غري أخالقية ملا تنطوي عليه من 

    لبعض أو كل األطراف ذات املصلحة. تغيري للحقائق وتضليل
قد خيدم مصاحل بعض  ،يف عملية التقرير املايلغالل احلكم الشخصي قيام املديرين بإدارة األرباح من خالل است -

، وهو ما طراف ذات املصلحةدارة األرباح ستؤثر حتما على باقي األالسلبية إلنعكاسات االاألطراف، إال أن 
حوكمة الشركات اليت هتدف أساسا إىل حتقيق الشفافية والنزاهة، واألخذ مبصاحل مجيع يستدعى ضرورة تفعيل دور 

 . stakeholderاألطراف ذات الصلة 
 هدور قيام جملس اإلدارة بتكوين مجنة تدقيق ودعم وظيفة التدقيق الداخلي يساعد بدرجة كبرية على تفعيل  -

وهو ما يساعد  ،األكثر اطالعا يف جمال التدقيق داخل الشركة، نظرا لكوهنما على ممارسات إدارة األرباحالرقايب 
 اختاذ التدابري الالزمة.من مث و  ،جملس اإلدارة على فهم التالعبات احملاسبية

عدم الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، قد يكون له انعكاسات سلبية، ذلك أن جملس  -
بالقرارات اليت يتخذها الرئيس املدير العام على اعتبار أنه األكثر دراية بشؤون الشركة، اإلدارة قد يكتفي أحيانا 

  ما يساهم يف تقليص دوره الرقايب. وهو
وضع  حيث أنمن األمور الضرورية اليت ينبغي أن تأخذ أولويات،  يعتربخلق ثقافة أخالقية داخل الشركة، إن  -

 .ساعد على تنمية الرقابة الذاتيةيمتابعة التقيد هبا، و الئحة للسلوك املهين واألخالقي والعمل على إرسائها 

فقد مت التوصل إىل جمموعة من النتائج ختص الشركات امجزائرية حمل الدراسة خالل  ما سبق،إضافة إىل        
 أيمهها فيما يلي:  ، ويتمثل2102إىل  2102الفرتة املمتدة من 

تحقيق بعض لوذلك سعيا منهم من خالل تضخيم املستحقات االختيارية الشركات  املديرون بإدارة أرباحقوم ي -
 األهداف مثل:
 حماولة إخفاء األداء الضعيف، ولو بشكل مؤقت؛ 
 حتقيق األمن الوظيفي، واحلصول على ترقيات يف املناصب؛ 
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  واملكافآت؛على املزيد من احلوافز احلصول 
 جتنب اخلسائر اليت تنجم عن انتهاك شروط الدين؛ 

من وقد مت تفسري ذلك  ،اليت تزيد من فعالية دوره الرقايبو ال تتوفر يف جمالس إدارة الشركات اخلصائص الالزمة  -
الفصل بني منصيب رئيس جملس اإلدارة  عدمو ، يف مجيع الشركات مجان متخصصة منبثقة عنه خالل عدم وجود

إضافة إىل ذلك ؛ (0-2)وهو ما مت التوصل إليه من خالل اختبار الفرضية ، يف معظم الشركات واملدير التنفيذي
عتمد فقط ال تأن فعالية أداء جملس اإلدارة هو  ،يف الشركات اليت أجريتما مت استنتاجه من خالل املقابالت فإن 

 .أعضائه وإمنا أيضا على طريقة تعيينهم اليت ينبغي أن تتم على أساس واضح وسليمعلى استقاللية 
وهو ما متت مالحظته من إفصاح كايف عن املؤهالت واخلربات اليت يتمتع هبا أعضاء جملس اإلدارة؛ عدم وجود  -

 .خالل املقابالت اليت أجريت يف الشركات املعنية بالدراسة
، تميز بامجودةوظيفة التدقيق الداخلي تمن خالل االستبيان الذي وجه للمدققني الداخليني مت التوصل إىل أن  -

الظروف املالئمة للقيام مبهام التدقيق ال تتوفر بدرجة  استنتاج أن مت  ،حماور االستبيان حتليلإال أنه من خالل 
 ويعود سبب ذلك أساسا إىل:  ،كبرية

  تكوين املدققني الداخليني ؛ يف امجزائر تشرف علىعدم وجود معاهد متخصصة 
 عدم االهتمام مبنح شهادات مهنية للمدققني الداخليني؛ 
  نقص الدورات التكوينية اليت جتعلهم على اطالع مستمر بأهم التطورات احلاصلة يف جمال احملاسبة

 والتدقيق؛
  الداخلي معتمدة يف امجزائر، إضافة إىل عدم اعتماد املعايري عدم توفر معايري واضحة وحمددة للتدقيق

 الدولية، أو أي معايري أخرى بصفة رمسية؛
 تبعيةال ذلك أنه غالبا ما تكون، أيضا  تتوفر بدرجة كبريةيف أداء مهامهم ال أن استقاللية املدققني الداخليني كما

، وهو ما مت التوصل إليه من خالل اختبار تعترب شكلية فقط(واليت  ) للمدير العام بدال من جملس اإلدارةالفعلية 
 .(2-2)الفرضية 

توصل إىل أن مت ال (/اخلرباء احملاسبينياحلسابات حمافظيبيان الذي وجه للمدققني اخلارجيني )من خالل االست -
إال أنه  ؛التدقيق اخلارجيبه  ومت تفسري ذلك باالهتمام املعترب الذي حيظى ،تميز بامجودةت مهنة التدقيق اخلارجي

هو عدم االعتماد على  هنةهذه امل من فعالية( ينقصيعيق )أكثر ما تبني أن االستبيان  أسئلةحتليل من خالل 
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املعايري الدولية للتدقيق، إضافة إىل نقص برامج رقابة امجودة سواء الرقابة الداخلية ملكتب التدقيق أو الرقابة 
 .(2-2)وهو ما مت التوصل إليه من خالل اختبار الفرضية  ؛املنظمة للمهنةاهليآت اخلارجية من قبل 

بعدم فعالية مت تفسري ذلك و ، إدارة األرباحممارسات جملس اإلدارة على خلصائص ل إىل وجود أثر توصمل يتم ال -
عدم وجود اتصال للتدقيق الداخلي مع و أداء دوره الرقايب، خاصة يف ظل غياب مجنة التدقيق يف  جملس اإلدارة

 الطرفني األكثر قدرة على فهم التالعب احملاسيب انيعترب مجنة التدقيق والتدقيق الداخلي  ذلك أنجملس اإلدارة، 
 .(0-2)، وهو ما مت التوصل إليه من خالل اختبار الفرضية داخل الشركة

على إدارة األرباح، فعلى الرغم من أن نتائج الدراسة ل إىل وجود أثر مجودة التدقيق الداخلي  يتم التوصمل -
تبني أن عنصري الكفاءة  حتليل عناصرهاه من خالل إال أن ،أظهرت أن التدقيق الداخلي يتميز بامجودة

واالستقاللية يتوفران بدرجة متوسطة، وهو ما ميكن من خالله تفسري عدم تأثري التدقيق الداخلي على ختفيض 
 .(2-2)وهو ما مت التوصل إليه من خالل اختبار الفرضية  ؛ممارسات إدارة األرباح

تفسري ذلك من خالل عناصر تقييم امجودة  وجود أثر عكسي مجودة التدقيق اخلارجي على إدارة األرباح، ومت -
اليت مت اعتمادها، حيث أن توفر عنصري الكفاءة واالستقاللية، إضافة إىل اخلربة اليت يتمتع هبا املدققون اخلارجيون 

اكتشاف ممارسات التالعب باألرباح، وهو ما مت التوصل إليه من  على يزيد من احتمال قدرهتميف اجملال احملاسيب، 
 .(2-2)ر الفرضية اختبا

 ثانيا: املقرتحات

الشركات من مجيع حىت تتمكن  حتديث ميثاق احلكم الراشد يف امجزائر، والعمل على جعله أكثر فعالية -
 االستفادة منه.

ضرورة توفر الشركات على ميثاق خاص بالسلوك املهين وأخالقيات العمل، واشراف جملس اإلدارة على تشجيع  -
 مجيع املوظفني.االلتزام به من قبل 

خذ الكفاءة واخلربة ث جيب أن تؤ الرتكيز على أيمهية اعتماد أسس واضحة عند تعيني أعضاء جملس اإلدارة، حي -
 ار ضرورة توفر عنصر االستقاللية.االهتمام على غر  اليت ميتلكها األعضاء حيزا من

فكرة ، وحماولة ترسيخ ودور هذه األخرية يف تدعيم آليات الرقابة يف البيئة امجزائرية االهتمام مبفهوم مجنة التدقيق -
 جع الشركات على تكوين هذه اللجنة.تشكيلها، ومن مث اصدار توصيات وتشريعات تشأيمهية 
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من االهتمام لوظيفة التدقيق الداخلي يف امجزائر، وذلك من خالل تنظيم هذه الوظيفة بشكل اعطاء حيز معترب  -
واضح خاصة فيما يتعلق باستقاللية وكفاءة املدققني الداخليني، ويف سبيل حتقيق ذلك فإن انشاء معاهد 

 ني أدائهم.متخصصة تشرف على تكوينهم ومنحهم شهادات مهنية يف التدقيق سيكون له دور كبري يف حتس
 زيادة االهتمام مبهنة التدقيق اخلارجي يف امجزائر من قبل اهليآت املنظمة للمهنة، خاصة فيما يتعلق مبعايري -

إما من خالل وضع معايري خاصة ملهنة التدقيق يف امجزائر أو  ،التدقيق حيث ينبغي اعتماد معايري بشكل واضح
 تبين املعايري الدولية للتدقيق وتكييفها مع البيئة امجزائرية؛

االهتمام بربامج من خالل  ،على مهنة التدقيق اخلارجي يف امجزائر مجنة مراقبة امجودة تفعيل دورضرورة إضافة إىل 
 أجل حتسني خدمات التدقيق املقدمة.بشكل مستمر، من الرقابة على امجودة وتطويرها 

 : آفاق الدراسةلثاثا

املؤسسات االقتصادية  بعض احلوكمة يف تفعيل الرقابة على إدارة األرباح: دراسة "دور موضوع يف البحث إن    
ة آلياهتا وأيمهيحوكمة الشركات  جمال يف متعددة جوانب حول التساؤالت من مجلة لطرح باًبا لنا فتح قد ،امجزائرية"

 يف إدراجها ميكن واليت أخرى جهةوحتسني أداء الشركات من  ،من جهة احلد من املمارسات االحتياليةالرقابية يف 
 :التالية املواضيع
  حتسني القدرة التنافسية للشركات. احلوكمة ودورها يف -
 تنمية ثقافة أخالقية داخل الشركة.دور جملس اإلدارة يف  -
 الدور الرقايب جمللس اإلدارة. تفعيلدور مجنة التدقيق يف  -
 ى جمالس إدارة الشركات امجزائرية.أيمهية تكوين مجان تدقيق على مستو  -
 .-منوذجا ISA املعايري الدولية للتدقيق-يف امجزائر التدقيق ب تبيين معايري خاصة ضرورة -
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 املعنية بالدراسة الشركات قائمة: (01)امللحق رقم 

 

 

 

Activité 
Nom 

d’entreprise 
N 

Production Des Moules & Outillages AL-MOULES 1 

Fabrication et la Commercialisation des 
Appareils de Mesure, et de contrôle AMC 

2 

Production de Boulonnerie Coutellerie 

& Robinetterie 
BCR 

3 

Calandrage Plastique CALPLAST 4 

fabrication Tubes et tuyaux en 

plastique 
CHIALI PLAST 

5 

Distribution Des Matériaux De 

Construction 
EDIMCO 

6 

Mise En Valeur & D’aménagement 

Rural 
EMIVAR 

7 

Production De L’électrochimie ENPEC 8 

Industries Alimentaires Céréalières & 

Dérivés De Sétif. 
ERIAD 

9 

Travaux D’infrastructures & De 

Construction 
GETIC 

10 

Fabrication et commercialisation de 

boissons diverses non alcoolisées 
MAMI 

11 

Production de Ciments  SCAEK 12 

Injection & Soufflage En Matière 

Plastique 
SIPLAST 

13 

Production de Sachets et Films 

Plastique 
SOFIPLAST 

14 

Préparation et du Conditionnement de 

Produits Frais a Base de Lait 
TELL 

15 

Fabrication des Produits de Soudage TREFISOUD 16 

http://dz.kompass.com/a/tubes-et-tuyaux-en-plastique/20190/
http://dz.kompass.com/a/tubes-et-tuyaux-en-plastique/20190/
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 2102اخلاصة بسنة و  للشركات: املستحقات الكلية  (02)امللحق رقم

 

NI : Net Income. 

CFO : Cash Flow Operating.  

TA : Total Accruals. 

TA CFO NI  2012  

32 613 618 -50 508 645 -17 895 028 AL-MOULES 1 

-118 557 599 1 021 953 732 903 396 133 AMC 2 

490 996 593 18 515 647 509 512 240 BCR 3 

5 947 054 49 622 990 55 570 044 CALPLAST 4 

-137 116 211 331 655 542 194 539 331 CHIALI PLAST 5 

-55 367 093 102 777 752 47 410 659 EDIMCO 6 

188 061 687 -112 785 172 75 276 515 EMIVAR 7 

16 086 423 158 805 717 174 892 140 ENPEC 8 

-449 036 790 614 992 630 165 955 840 ERIAD 9 

-133 379 498 35 912 674 -97 466 824 GETIC 10 

-89 458 149 204 636 185 115 178 036 MAMI 11 

454 497 887 2 888 716 655 3 343 214 542 SCAEK 12 

33 032 446 -37 981 786 -4 949 340 SIPLAST 13 

157 583 260 -121 504 512 36 078 748 SOFIPLAST 14 

-67 759 081 215 994 150 148 235 069 TELL 15 

101 226 982 311 319 156 412 546 138 TREFISSOUD 16 
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 2102اخلاصة بسنة و  للشركاتاملستحقات الكلية  : (02)تابع امللحق رقم

 

 

 

 

TA CFO NI  2013  

-8 757 506 -8 908 062 -17 665 567 AL-MOULES 1 

917 839 464 164 500 060 1 082 339 524 AMC 2 

487 011 558 -262 689 467 224 322 091 BCR 3 

32 447 764 -18 562 446 13 885 318 CALPLAST 4 

-45 495 160 280 605 381 235 110 221 
CHIALI 

PLAST 

5 

85 783 320 -27 075 336 58 707 984 EDIMCO 6 

140 197 787 16 760 896 156 958 683 EMIVAR 7 

-360 719 646 490 982 043 130 262 397 ENPEC 8 

-288 175 772 588 840 702 300 664 930 ERIAD 9 

-53 732 291 -77 262 558 -130 994 849 GETIC 10 

11 132 885 39 697 527 50 830 412 MAMI 11 

-620 083 138 3 910 479 507 3 290 396 370 SCAEK 12 

-30 618 378 16 805 618 -13 812 760 SIPLAST 13 

39 164 765 -25 525 693 13 639 073 SOFIPLAST 14 

122 041 222 32 964 797 155 006 019 TELL 15 

10 950 089 439 334 020 450 284 109 TREFISSOUD 16 
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 2102بسنة للشركات واخلاصة : املستحقات الكلية (02)رقمتابع امللحق 

TA CFO NI  2014  

-35 862 536 567 002 -35 295 534 AL-MOULES 1 

-331 765 364 1 615 459 800 1 283 694 436 AMC 2 

67 548 382 128 073 321 195 621 703 BCR 3 

6 886 142 31 110 132 37 996 274 CALPLAST 4 

65 318 848 235 804 995 301 123 843 CHIALI PLAST 5 

102 725 363 -56 585 378 46 139 986 EDIMCO 6 

70 943 800 197 080 925 268 024 726 EMIVAR 7 

391 720 204 -374 418 668 17 301 536 ENPEC 8 

-1 157 077 241 2 033 858 749 876 781 508 ERIAD 9 

-136 600 506 67 693 237 -68 907 269 GETIC 10 

-202 028 975 131 941 504 -70 087 471 MAMI 11 

1 656 309 698 1 648 826 011 3 305 135 709 SCAEK 12 

-5 778 051 2 938 784 -2 839 267 SIPLAST 13 

-13 317 853 38 470 467 25 152 614 SOFIPLAST 14 

-20 691 766 199 834 477 179 142 712 TELL 15 

848 282 965 -394 469 032 453 813 933 TREFISSOUD 16 
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 2102بسنة للشركات واخلاصة معادالت االحندار : (12) امللحق رقم

( PPEіjt / Aіjt-1) ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ( l / Aіjt-1) TAіjt / Aіjt-1  2012 

1,618076434300 0,011857812462 0,000000003296 0,107502115660 AL-MOULES 

0,550293617078 0,172634911372 0,000000000111 -0,013138082465 AMC 

1,508896610244 0,036660372316 0,000000000158 0,077407007709 BCR 

0,835094238228 0,063168021937 0,000000001641 0,009757113699 CALPLAST 

0,890125602431 0,039130664590 0,000000000410 -0,043870934723 CHIALI PLAST 

0,795408985377 -0,171937953473 0,000000002246 -0,124332103567 EDIMCO 

0,734333801587 -0,038729337019 0,000000000575 0,108229047159 EMIVAR 

0,732342314205 -0,061934827731 0,000000000195 0,003136220274 ENPEC 

1,012428908343 -0,134804103321 0,000000000061 -0,027585187935 ERIAD 

1,228815218036 -0,056583953669 0,000000001682 -0,224392033345 GETIC 

1,104958096253 -0,060863366185 0,000000000525 -0,047007620606 MAMI 

0,917988893319 0,058357287650 0,000000000073 0,033034686023 SCAEK 

1,331212384553 0,078980282938 0,000000001717 0,056706986294 SIPLAST 

1,389495398475 0,174884186602 0,000000000997 0,157157318844 SOFIPLAST 

1,176058464324 0,145888572628 0,000000000505 -0,034245174592 TELL 

0,491794786393 0,059273729339 0,000000000331 0,033548774382 TREFISSOUD 
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 2013بسنة للشركات واخلاصة معادالت االحندار : (12) تابع امللحق رقم

( PPEіjt / Aіjt-1) ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ( l / Aіjt-1) TAіjt / Aіjt-1  2013 

1,440761605427 -0,023476614791 0,000000002956 -0,025891225474 AL-MOULES 

0,470529718709 0,165313030744 0,000000000093 0,085554165157 AMC 

1,468923744650 0,045959855887 0,000000000150 0,072857233467 BCR 

0,799929482151 -0,027887128941 0,000000001553 0,050407091894 CALPLAST 

0,868422824551 0,087866730073 0,000000000372 -0,016907894598 CHIALI PLAST 

0,766068211060 -0,026727158238 0,000000002060 0,176706729693 EDIMCO 

0,710900170492 -0,126134766191 0,000000000396 0,055526236143 EMIVAR 

0,689364178283 0,038210127735 0,000000000175 -0,063190573694 ENPEC 

1,010813724522 0,006314221257 0,000000000061 -0,017673901567 ERIAD 

1,407269716944 -0,304849231468 0,000000001092 -0,058677088622 GETIC 

1,195745845526 -0,123172104977 0,000000000509 0,005663189782 MAMI 

0,819519204825 0,035420289170 0,000000000063 -0,038768293488 SCAEK 

1,260541761347 0,056715161983 0,000000001672 -0,051184235255 SIPLAST 

1,123431673383 0,019004325621 0,000000000800 0,031338557587 SOFIPLAST 

1,097245907041 0,045565801539 0,000000000460 0,056139377276 TELL 

0,467084635933 0,010083655727 0,000000000303 0,003320466238 TREFISSOUD 
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 2014بسنة للشركات واخلاصة معادالت االحندار : (12) تابع امللحق رقم

( PPEіjt / Aіjt-1) ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ( l / Aіjt-1) TAіjt / Aіjt-1  2014 

1,409278877705 -0,010887294889 0,000000002879 -0,103235819437 AL-MOULES 

0,559011143792 0,040529981626 0,000000000086 -0,028552114455 AMC 

1,442425052509 -0,037646895571 0,000000000142 0,009601314268 BCR 

0,793626010182 0,050343482370 0,000000001506 0,010368195498 CALPLAST 

0,843580923858 0,101508019185 0,000000000338 0,022081623338 CHIALI PLAST 

0,813713919514 -0,492834727560 0,000000001930 0,198282115620 EDIMCO 

0,582104411866 0,116080222096 0,000000000260 0,018412874413 EMIVAR 

0,709157953372 -0,063763197767 0,000000000168 0,065864347309 ENPEC 

1,041918494688 0,054439782948 0,000000000061 -0,070632413376 ERIAD 

0,586086246889 -0,029080944538 0,000000000528 -0,072071912516 GETIC 

1,191140232352 -0,082362571526 0,000000000440 -0,088865347315 MAMI 

0,618031571426 -0,027911587249 0,000000000048 0,078785224483 SCAEK 

1,230450421566 -0,017499025332 0,000000001628 -0,009408077034 SIPLAST 

1,136899495628 -0,005499102846 0,000000000798 -0,010623331661 SOFIPLAST 

1,078850895431 0,061179476058 0,000000000432 -0,008934015433 TELL 

0,412923029183 0,371479516748 0,000000000263 0,223213391387 TREFISSOUD 
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 على التوايل 2102، 2102، 2102: معلمات النموذج اخلاصة بالسنوات (12)امللحق رقم 

 

2102معامالت سنة   

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) -,058 ,075  -,771 ,456 

X1 -7506245,106 28436076,256 -,076 -,264 ,796 

X2 ,394 ,238 ,429 1,659 ,123 

X3 ,061 ,080 ,217 ,761 ,461 

a. Variable dépendante : Y 

2103معامالت سنة   

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) ,062 ,058  1,079 ,302 

X1 18649056,205 22165291,852 ,246 ,841 ,417 

X2 ,077 ,176 ,127 ,437 ,670 

X3 -,062 ,061 -,312 -1,017 ,329 

a. Variable dépendante : Y 

2104معامالت سنة   

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) ,161 ,068  2,377 ,035 

X1 11435933,521 31127910,967 ,103 ,367 ,720 

X2 -,089 ,143 -,164 -,621 ,546 

X3 -,171 ,076 -,598 -2,251 ,044 

a. Variable dépendante : Y 
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2102: املستحقات غري االختيارية اخلاصة بسنة (10)امللحق رقم   

NDA α3 ( PPEіjt / Aіjt-1) α2 ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 α1 ( l / Aіjt-1) 2012 

23 855 194 0,098702662492 0,004671978110 -0,024742340293 AL-MOULES 

909 202 881 0,033567910642 0,068018155081 -0,000831812281 AMC 

667 945 459 0,092042693225 0,014444186692 -0,001183380864 BCR 

38 712 224 0,050940748532 0,024888200643 -0,012315221507 CALPLAST 

162 711 738 0,054297661748 0,015417481849 -0,003074287133 CHIALI PLAST 

-16 066 827 0,048519948108 -0,067743553668 -0,016855991533 EDIMCO 

43 814 566 0,044794361897 -0,015259358785 -0,004319825948 EMIVAR 

96 466 297 0,044672881166 -0,024402322126 -0,001463422766 ENPEC 

133 224 307 0,061758163409 -0,053112816708 -0,000461122978 ERIAD 

23 797 234 0,074957728300 -0,022294077746 -0,012628189675 GETIC 

75 128 794 0,067402443871 -0,023980166277 -0,003944310577 MAMI 

1 079 255 432 0,055997322492 0,022992771334 -0,000545583285 SCAEK 

57 922 670 0,081203955458 0,031118231478 -0,012886013151 SIPLAST 

146 573 815 0,084759219307 0,068904369521 -0,007485956049 SOFIPLAST 

248 173 738 0,071739566324 0,057480097615 -0,003793626931 TELL 

153 477 183 0,029999481970 0,023353849360 -0,002487729251 TREFISSOUD 
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2102: املستحقات غري االختيارية اخلاصة بسنة (10)تابع امللحق رقم   

 

NDA =  α1 ( l / Aіt-1) + α2 ( ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1 + α3 ( PPEіt / Aіt-1)  Aіt-1 

NDA α3 ( PPEіjt / Aіjt-1) α2 ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 α1 ( l / Aіjt-1) 2013 

-12 176 621 -0,089327219536 -0,001807699339 0,055135211629 AL-MOULES 

-157 762 142 -0,029172842560 0,012729103367 0,001738326252 AMC 

-566 471 248 -0,091073272168 0,003538908903 0,002789910466 BCR 

-14 658 611 -0,049595627893 -0,002147308928 0,028971015638 CALPLAST 

-108 022 650 -0,053842215122 0,006765738216 0,006930765285 CHIALI PLAST 

-5 407 331 -0,047496229086 -0,002057991184 0,038415553872 EDIMCO 

-117 160 345 -0,044075810571 -0,009712376997 0,007386078777 EMIVAR 

-208 537 747 -0,042740579054 0,002942179836 0,003266926476 ENPEC 

-995 275 111 -0,062670450920 0,000486195037 0,001143751890 ERIAD 

-82 744 185 -0,087250722451 -0,023473390823 0,020365264784 GETIC 

-145 734 864 -0,074136242423 -0,009484252083 0,009486592709 MAMI 

-750 416 292 -0,050810190699 0,002727362266 0,001165959918 SCAEK 

-25 489 995 -0,078153589203 0,004367067473 0,031175318792 SIPLAST 

-66 569 386 -0,069652763750 0,001463333073 0,014922456838 SOFIPLAST 

-121 612 253 -0,068029246237 0,003508566719 0,008578629300 TELL 

-74 290 976 -0,028959247428 0,000776441491 0,005655073731 TREFISSOUD 
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2102: املستحقات غري االختيارية اخلاصة بسنة (10)تابع امللحق رقم      

NDA α3 ( PPEіjt / Aіjt-1) α2 ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 α1 ( l / Aіjt-1) 2014 

-71 942 531 -0,240986688088 0,000968969245 0,032920091524 AL-MOULES 

-1 141 210 229 -0,095590905588 -0,003607168365 0,000984189785 AMC 

-1 700 287 952 -0,246654683979 0,003350573706 0,001625501434 BCR 

-81 673 089 -0,135710047741 -0,004480569931 0,017218638355 CALPLAST 

-441 995 448 -0,144252337980 -0,009034213708 0,003866020056 CHIALI PLAST 

-37 927 869 -0,139145080237 0,043862290753 0,022073819177 EDIMCO 

-411 891 010 -0,099539854429 -0,010331139767 0,002968101617 EMIVAR 

-676 028 005 -0,121266010027 0,005674924601 0,001922852815 ENPEC 

-2 986 626 886 -0,178168062592 -0,004845140682 0,000698093053 ERIAD 

-173 610 563 -0,100220748218 0,002588204064 0,006033722891 GETIC 

-434 962 378 -0,203684979732 0,007330268866 0,005030259659 MAMI 

-2 158 132 645 -0,105683398714 0,002484131265 0,000543969881 SCAEK 

-116 830 834 -0,210407022088 0,001557413255 0,018620491427 SIPLAST 

-231 670 776 -0,194409813752 0,000489420153 0,009122170001 SOFIPLAST 

-428 450 873 -0,184483503119 -0,005444973369 0,004937655323 TELL 

-382 549 300 -0,070609837990 -0,033061676991 0,003009200479 TREFISSOUD 

NDA =  α1 ( l / Aіt-1) + α2 ( ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1 + α3 ( PPEіt / Aіt-1)  Aіt-1 
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2102،2102،2102: املستحقات االختيارية وإدارة األرباح لكل شركة خالل فرتة الدراسة (10)امللحق رقم   

 

Entreprise year TA NDA DA 
absolute value 

of DA 
average value 

of DA 
Earning 

Management 

AL-MOULES 
2012 32 613 618 23 855 194 8 758 424 8 758 424 

16 085 845 

 

0 
2013 -8 757 506 -12 176 621 3 419 115 3 419 115 0 
2014 -35 862 536 -71 942 531 36 079 995 36 079 995 1 

AMC 

2012 -118 557 599 909 202 881 -1 027 760 480 1 027 760 480 
970 935 650 

 

1 
2013 917 839 464 -157 762 142 1 075 601 605 1 075 601 605 1 
2014 -331 765 364 -1 141 210 229 809 444 864 809 444 864 0 

BCR 
2012 490 996 593 667 945 459 -176 948 866 176 948 866 

999 422 668 
 

0 
2013 487 011 558 -566 471 248 1 053 482 806 1 053 482 806 1 
2014 67 548 382 -1 700 287 952 1 767 836 334 1 767 836 334 1 

CALPLAST 

2012 5 947 054 38 712 224 -32 765 170 32 765 170 
56 143 592 

 

0 
2013 32 447 764 -14 658 611 47 106 375 47 106 375 0 
2014 6 886 142 -81 673 089 88 559 231 88 559 231 1 

CHIALI 

PLAST 

2012 -137 116 211 162 711 738 -299 827 949 299 827 949 
279 889 912 

 

1 
2013 -45 495 160 -108 022 650 62 527 490 62 527 490 0 
2014 65 318 848 -441 995 448 507 314 296 507 314 296 1 

EDIMCO 

2012 -55 367 093 -16 066 827 -39 300 266 39 300 266 
90 381 383 

 

0 
2013 85 783 320 -5 407 331 91 190 651 91 190 651 1 
2014 102 725 363 -37 927 869 140 653 232 140 653 232 1 
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EMIVAR 
2012 188 061 687 43 814 566 144 247 121 144 247 121 

294 813 354 
 

0 
2013 140 197 787 -117 160 345 257 358 132 257 358 132 0 
2014 70 943 800 -411 891 010 482 834 810 482 834 810 1 

ENPEC 

2012 16 086 423 96 466 297 -80 379 873 80 379 873 
433 436 660 

 

0 
2013 -360 719 646 -208 537 747 -152 181 898 152 181 898 0 
2014 391 720 204 -676 028 005 1 067 748 209 1 067 748 209 1 

ERIAD 
2012 -449 036 790 133 224 307 -582 261 097 582 261 097 

1 039 636 694 
 

0 
2013 -288 175 772 -995 275 111 707 099 340 707 099 340 0 
2014 -1 157 077 241 -2 986 626 886 1 829 549 645 1 829 549 645 1 

GETIC 

2012 -133 379 498 23 797 234 -157 176 732 157 176 732 
74 399 561 

 

1 
2013 -53 732 291 -82 744 185 29 011 895 29 011 895 0 
2014 -136 600 506 -173 610 563 37 010 057 37 010 057 0 

MAMI 

2012 -89 458 149 75 128 794 -164 586 943 164 586 943 
184 796 032 

 

0 
2013 11 132 885 -145 734 864 156 867 749 156 867 749 0 

2014 -202 028 975 -434 962 378 232 933 403 232 933 403 1 

SCAEK 
2012 454 497 887 1 079 255 432 -624 757 544 624 757 544 

1 523 177 681 
 

0 
2013 -620 083 138 -750 416 292 130 333 154 130 333 154 0 
2014 1 656 309 698 -2 158 132 645 3 814 442 343 3 814 442 343 1 

SIPLAST 

2012 33 032 446 57 922 670 -24 890 224 24 890 224 
47 023 797 

 

0 
2013 -30 618 378 -25 489 995 -5 128 383 5 128 383 0 

2014 -5 778 051 -116 830 834 111 052 783 111 052 783 1 

 
2012 157 583 260 146 573 815 11 009 444 11 009 444  

111 698 840 

0 
2013 39 164 765 -66 569 386 105 734 151 105 734 151 0 
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SOFIPLAST 

 2014 -13 317 853 -231 670 776 218 352 923 218 352 923 

 
 

 

 

 

1 

TELL 

2012 -67 759 081 248 173 738 -315 932 819 315 932 819 
322 448 467 

 

0 
2013 122 041 222 -121 612 253 243 653 475 243 653 475 0 
2014 -20 691 766 -428 450 873 407 759 107 407 759 107 1 

TREFISOUD 

2012 101 226 982 153 477 183 -52 250 201 52 250 201 
456 107 844 

 

0 
2013 10 950 089 -74 290 976 85 241 065 85 241 065 0 

2014 848 282 965 -382 549 300 1 230 832 265 1 230 832 265 1 
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 2102، 2102، 2102الشركات للسنوات  إدارةالس : خصائص جم(10) امللحق رقم

 

 

 خصائص فعالية مجلس اإلدارة
 

 المجموع
وجود 
لجنة 
 تدقيق

الفصل 
بين مهام 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 
والمدير 
 التنفيذي

استقاللية 
أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

 المجموع
وجود 
لجنة 
 تدقيق

الفصل 
بين مهام 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 
والمدير 
 التنفيذي

استقاللية 
أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

 المجموع
وجود 
لجنة 
 تدقيق

الفصل 
بين مهام 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة 
والمدير 
 التنفيذي

استقاللية 
أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

 اسم الشركة 4104 4102 4102
0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 AL-MOULES 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 AMC 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 BCR 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 CALPLAST 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
CHIALI 

PLAST 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 EDIMCO 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 EMIVAR 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 ENPEC 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ERIAD 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 GETIC 

1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 MAMI 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 SCAEK 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 SIPLAST 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 SOFIPLAST 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 TELL 

0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 TREFISSOUD 

13 1 2 00 10 1 0 00 10 1 0 00 
الشركات التي  عدد

 تتوفر على الخصائص

03 00 02 1 01 00 01 1 01 00 01 1 
ال الشركات التي  عدد

 تتوفر على الخصائص
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 باللغة العربية (80)االستبيان رقم : (80) امللحق رقم

 

 

                                                                اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية امجلهورية

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

 -سطيف -جامعة فرحات عباس 

 العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري لكية

  احلومكة ومالية املؤسسة :ختصص

 
 

 سيديت الكرمية؛ سيدي الكرمي،   
      

 :دور الحوكمة في تفعيل الرقابة على إدارة األرباح ":يف إطار التحضري لرسالة املاجستري حول       
أن ألتمس من سيادتكم املساعدة يف إجناز يسعدين  " الجزائرية دراسة بعض المؤسسات االقتصادية

  .من خالل التكرم باإلجابة على األسئلة الواردة يف هذا االستبيان بكل دقة وموضوعية هذا البحث،
 .أن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إالّ ألغراض البحث العلمي وأحيطكم علما،       
 .التقدير، وشكرا مسبقا على مسامهتكم وحسن تعاونكمتقبلوا مين فائق  يف األخري       

 
 

غزالي زينبالباحثة:   
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 باللغة العربية (80): االستبيان رقم (80)امللحق رقم تابع 

 للمدققين الداخليين موجه :(10)رقم  االستبيان
 

ــانــات :الجـزء األول ــامة بيــ  عـ
 .املناسب يف املكان (x) وضع عالمة يرجى      

  :الوظيفة -
   [   ]   مدقق داخلي                      [   ]  مدير تدقيق داخلي      

 :المؤهل العلمي -
 .......................  أخرى              [   ]  دكتوراه                [   ] ماجستري           [   ] ليسانس       

 :التخصص العلمي -
 .......................  أخرى                    [   ] حماسبة              [   ]  مالية       

  :شهادات مهنية -
 .......................  يرجى حتديدها  [   ] نعم       [   ] :   الشهادة مدقق داخلي معتمد       

 ......................... ( كمدقق داخلي العمل: )عدد سنوات الخبرة -
 .وظيفة التدقيق الداخلي اليت تقومون هبا داخل الشركة معلومات حول :الجزء الثاني

 .املناسب يف املكان (x) يرجى وضع عالمة       
      العـبــــــــــــــــــــــــــارة 

احملور 
 المؤهالت المعبر عنها أدناهالكفاءة و مدى توفر  األول

متوفر 
بدرجة كبيرة 

 جدا

 متوفر
 بدرجة كبيرة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
 بدرجة قليلة

غير 
 متوفر

      املشاركة يف دورات تكوينية لتطوير املعارف واملهارات 1
      تنتمي إليه الشركة اخلربة املهنية يف نوع الصناعة )جمال النشاط( الذي 2
      الداخلي القيام مبهام التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق 3

4 
التدقيق للمعرفة أو املهارة  االستعانة مبتخصصني يف اجملاالت اليت يفتقر فيها قسم

 الالزمة
     

      يف الشركة تقييم كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخليربامج ل اخلضوع 5

ور احمل
 مدى توفر شروط االستقاللية المعبر عنها أدناه الثاين

متوفر 
بدرجة كبيرة 

 جدا

متوفر 
 بدرجة كبيرة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

متوفر 
 بدرجة قليلة

غير 
 متوفر

      التدقيق وجود اتصال مباشر ملدير قسم التدقيق الداخلي مع جلنة 6
      للقيام مبا يلزم لعملية التدقيق التمكن من الوصول إىل الوثائق واألشخاص املناسبني 7
      ...(الداخلية، نظم املعلومات، نظم الرقابةعدم املسامهة يف أنشطة أخرى )تصميم  8
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      يتم رفع تقرير التدقيق الداخلي جمللس اإلدارة مباشرة 9
      اإلدارة يتم اختاذ كل القرارات حبرية ودون أي ضغوطات من قبل 01
 اإلشارة إليها يف التقارير ومل يتم إبالغ جملس اإلدارة مباشرة بأوجه القصور اليت مت 00

 تصحح
     

احملور 
 الثالث

      مدى قيامكم باإلجراءات الالزمة لعملية التدقيق

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما لعملية التدقيق مدى مراعاتكم لإلجراءات المبينة أدناه أثناء التخطيط 
      الشروع يف اجناز املهمة التأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مناسبة وكافية قبل 01
      التحديد الدقيق ألهداف النشاط املراد تدقيقه 01
      داخل الشركة حتديد الوسائل اليت ميكن بواسطتها تقييم أداء أي نشاط 01
      التدقيق حتديد أهم املخاطر اليت حيتمل أن يتعرض هلا النشاط حمل 01
اهلامة الواردة يف تقارير التدقيق  تضمني خطة العمل السنوية مهام تتعلق مبتابعة النتائج 06

  (السابقة )لضمان معاجلتها من قبل اإلدارة
     

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما  تطبيقها داخل مؤسستكم مدى مساهمتكم في تقييم نظم الحوكمة والعمل على تشجيع 
لتحقيق مدى كفايتها  فحص قواعد وآداب السلوك األخالقي يف الشركة للتأكد من 07

 اهلدف منها قبل تبليغها للعاملني
     

       التدقيق السنوية فيذ خطةنمراعاة عنصري اإلفصاح والشفافية عند إعداد وت 08
      الشركة ككل العمل على ضمان فعالية حتقيق املساءلة على مستوى 09
الرقابة الداخلية إجراءات  مساعدة جملس اإلدارة وتقدمي أفكار تساعد على حتسني 11

  وإدارة املخاطر
     

تقييم وتحسين نظام الرقابة داخل  مدى قيامكم باإلجراءات المبينة أدناه والتي تساهم في 
  مؤسستكم

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

املعلومات اليت تقدم للجهات املعنية  مراجعة اإلجراءات الرقابية اليت تضمن دقة ونزاهة 10
 احملدديف الوقت 

     

من حتديد ومتابعة اخلطأ أو  التأكد من أن توزيع املسؤوليات يتم بشكل واضح للتمكن 11
 االحتيال

     

      به عدم السماح باشرتاك موظف يف مراجعة عمل سبق له القيام 11
      حلماية أصول الشركة التحقق من مدى فعالية الوسائل واآلليات املستخدمة 11
اليت يتضمنها نظام الرقابة  اختيار عملية مت اجنازها )كعينة( وتكرر اإلجراءاتيتم  11

  الداخلية للتأكد من مدى فعاليته
     

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما  مؤسستكم مدى مساهمتكم في تقييم وتحسين نظام إدارة المخاطر داخل 
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      جيرى تدقيقه متهيدي للمخاطر املتعلقة بالنشاط الذي إجراء تقييم 16
املعنية يف الشركة يف الوقت  القيام بتبليغ املعلومات املتعلقة باملخاطر إىل اجلهات 17

 املناسب
     

       اليت تواجهها الشركة تقييم التقنيات اليت ختتارها اإلدارة ملعاجلة املخاطر 18
      شركائها واملتعاملني معها مدى احرتام العقود اليت أبرمتها الشركة مع مراقبة 19
      السجالت احملاسبية التحقق من قيم األصول ومطابقتها مع القيم املسجلة يف 11
القوانني واللوائح التنظيمية )مثل  مراقبة قرارات اإلدارة حول التغيريات أو التعديالت يف 10

 (مرةألول  ifrs تطبيق
     

احملاسبية )التغيري يف طرق  مراقبة اإلدارة عند قيامها بتغيري طرق تقييم األحداث 11
 ...(االهتالك، طرق تقييم املخزون

     

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما جمع أدلة اإلثبات، تحليلها وتقييمها مدى قيامكم باإلجراءات المبينة أدناه والتي تساعد على 
حدوثها للتقليل من فرص الغش  التأكد من إثبات العمليات بالدفاتر احملاسبية فور 11

 واالحتيال
     

موردون، عمالء، وكالء بيع...( ) إجراء مطابقات بني الكشوفات الواردة من اخلارج 11
 ة بالقوائمر رقام الظاهاألو  وبني األرصدة املقيدة يف سجالت الشركة

     

التقديرات الشخصية )مثل  العمليات احملاسبية اليت تعتمد علىالتأكد من صحة  11
 (...عمليات تكوين املؤونات، املصاريف الرأمسالية

     

      النتائج الفعلية للفرتات احلالية مقارنة التقديرات احملاسبية للفرتات السابقة مع 16
السابقة قد مت تسويته والتقديرات  التحقق من أن مقدار الفرق بني النتائج الفعلية 17

  واإلفصاح عنه
     

االستثمارات،...( ومطابقة النتائج مع  القيام بعمليات جرد مفاجئة )البضاعة، 18
 األرصدة الدفرتية

     

 
 شكرا جزيال على مسامهتكم                                                                                   
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 باللغة الفرنسية (80): االستبيان رقم (80)امللحق رقم تابع 

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire                              

            Ministère de L'enseignement Supérieur et de La Recherche Scientifique 

          Université : Ferhat Abbas –Sétif– 

         Faculté des sciences économiques et commerciales, et sciences de gestion  

        Spécialité : Gouvernance et finance de l’entreprise  

 

 

                         Monsieur, Madame; 

 

             Dans le cadre de la préparation d'une thèse du magistère sur : « Le rôle de la 

gouvernance dans le contrôle de la gestion des résultats - Étude de Cas : 

Entreprises Economiques Algériennes - »  

             Je sollicite votre aide aujourd’hui afin de répondre au questionnaire ci-joint, 

avec toute précision et objectivité, qui me permettra de mener à bien mon cas 

pratique. 

             Il va de soit que toutes les informations collectées sont confidentielles et ne 

seront utilisées qu’à de fins des recherches scientifiques. 

             Veuillez agréer  Monsieur, Madame mes sincères remerciements pour votre 

collaboration. 
 

              

                                                                           L’étudiante : GHAZALI  Zineb.   

 

              

http://www.education.gov.dz/fr/
http://www.education.gov.dz/fr/
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 الفرنسيةباللغة  (80): االستبيان رقم (80)امللحق رقم تابع 

Questionnaire N° 01 « adressé aux auditeurs internes » 

 

La première partie : informations générales 

Merci de cocher la case correspondante  

- Fonction occupée :   

Chef de section d’audit [   ]                     Auditeur interne [   ]  

- Qualifications et diplômes:  

Licence [   ]            Magistère [   ]            Doctorat [   ]           Autre ………………… 

- Spécialité: 

Finance [   ]          comptabilité [   ]         Autre ………………… 

- Certificats  professionnelles : 

Auditeur Interne Certifié  [   ]         Autre ………………… 

- Les années d’expérience professionnelle : (comme auditeur interne) ………… 

 

La deuxième partie : informations sur la mission d’audit interne que vous réalisez au sein de votre 

entreprise. 

Merci de cocher la case correspondante 

 Question       

 Etendue des capacités et des potentialités exposées ci-

après. 

très 

Disponible 

Disponible Moyennement 

Disponible 

Peu 

disponible 

indisponible 

1 Participation a des sessions de formation pour le 
développement des connaissances et des astuces. 

     

2 Expertise professionnelle dans le secteur d’activité Auquel 
appartient la société. 

     

3 Missions d’audit effectuées conformément aux normes 
internationales d’audit interne. 

     

4 Assistance d’experts dans les domaines où la section audit 
rencontre des faiblesses pour les connaissances. 

     

5 Se soumettre aux  programmes d’évaluation de la 

compétence et de l’efficacité de l’audit interne au sein de 
la société. 

     

 Portée des conditions d’indépendance exposées ci-

après 

très 

Disponible 

Disponible Moyennement 

Disponible 

Peu 

disponible 

indisponible 

6 Existence d’une liaison directe du Président de la section 
d’audit interne avec la commission d’audit. 

     

7 Possibilité d’accéder aux documents et aux personnes 
indiqués pour mener à bien la mission d’audit. 

     

8 La non contribution à d’autres activités (dessein de 

systèmes de contrôle interne, systèmes d’informations, 
….) 
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9 Transmission du rapport d’audit interne directement au 
conseil d’administration. 

     

10 Prise de toutes décisions en toute liberté et sans aucune 
pression de la part de l’administration. 

     

11 Information directe du conseil d’administration des 
déficiences signalées dans les rapports  d’audit et non 
corrigées. 

     

 Portée du respect des procédures exposées ci-après lors de la 

planification de l’opération d’audit 
toujours souvent parfois rarement jamais 

12 S’assurer que les ressources d’audit interne sont 
appropriées et suffisantes avant le lancement de la 

mission. 

     

13 Détermination précise des objectifs de l’activité soumise à 
audit. 

     

14 Détermination des moyens permettant l’évaluation de 
n’importe quelle activité au sein de la société. 

     

15 Détermination des principaux risques susceptibles 

auxquels fait face  l’activité objet de l’audit. 
     

16 Inclusion du plan d’action annuel, missions concernant le 
suivi des principaux résultats révélés par les précédents 
rapports d’audits (pour assurer leur traitement par 
L’administration). 

     

 Portée de votre participation dans l’évaluation des systèmes 

de gouvernance et dans l’action d’encouragement de leur 

application au sein de votre entreprise. 

toujours souvent parfois rarement jamais 

17 Examen des règles de comportement moral au sein de la 
société à l’effet de s’assurer de leur efficience à réaliser 
les objectifs avant leur communication aux agents. 

     

18 Respect des principes de divulgation et de transparence 
lors de l’élaboration et l’exécution du plan d’audit annuel. 

     

19 S’assurer l’efficacité de responsabilisation au niveau de la 
société en tant que tout. 

     

20 Assistance du conseil d’administration et exposé d’idées 
visant à améliorer les procédures de contrôle interne et la 

gestion des risques. 

     

 Portée de votre mise en œuvre des procédures exposées ci-

après visant à la participation à l’évaluation et 

l’amélioration du système de contrôle au sein de votre 

entreprise. 

toujours souvent parfois rarement jamais 

21 Vérifier les procédures de contrôle garantissant la 
précision et l’objectivité des informations qui seront 

présentées aux concernées en temps voulu 

     

22 S’assurer que la répartition des responsabilités sont de 
manière claire pour permettre la détermination et le suivi 
des erreurs et de fraudes. 

     

23 Ne pas permettre la participation d’un agent dans la 
vérification d’un travail auquel qu’il a lui-même effectué. 

     

24 Contrôler la portée de l’efficacité des moyens et des 
mécanismes utilisés dans la protection des actifs de la 
société. 

     

25 choisir une opération déjà réalisée (à titre d’échantillon) et 
répéter les procédures prévues par le système de contrôle 

interne à l’effet de s’assurer de son efficience. 

     

 Portée de votre participation dans l’évaluation et 

l’amélioration des systèmes de gestion des risques au sein de 

votre entreprise. 

toujours souvent parfois rarement jamais 

26 Procédure d’évaluation préliminaire des risques liés à 
l’activité objet de l’audit. 
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                                                                     Merci  beaucoup pour votre participation. 

  

27 Communication des informations liées aux risques aux 
instances concernées de la société en temps voulu. 

     

28 Evaluation des techniques choisies par l’administration 
pour le traitement des risques auxquels fait face la société. 

     

29 Contrôle de la portée du respect des contrats conclus par 
la société avec ses associés et ses partenaires. 

     

30 Vérifier les valeurs des actifs et leur conformité aux 
valeurs portées sur les registres comptables. 

     

31 Contrôle les décisions de l’administration au sujet des 
modifications et des rectifications dans les statuts ou les 
règlements (exp : l’application de l’IFRS pour la première 
fois). 

     

32 Contrôle de l’administration lors de la modification des 

méthodes d’évaluation des événements comptables 
(modifications dans les méthodes d’amortissement, dans 
les méthodes d’évaluation des stocks,…..) 

     

 Portée de votre application des procédures ci-après 

permettant de faciliter la réunion des preuves, leur analyse 

et leur évaluation. 

toujours souvent parfois rarement jamais 

33 S’assurer l’enregistrement des opérations sur les registres 

comptables dés quelles se produisent à l’effet de diminuer 

des occasions de fraude. 

     

34 Procéder à la concordance entre les factures provenant de 
l’étranger (clients, fournisseurs,…) et les soldes inscrits 
sur les registres comptables de la société. 

     

35 S’assurer à l’exactitude des opérations comptables basées 
sur les estimations personnelles (constitution des 

approvisionnements, frais de capital,…) 

     

36 comparer les estimations comptables des périodes 
précédents avec les résultats réels des périodes actuelles. 

     

37 Vérifier que le montant de l’écart entre les résultats réels 
et les estimations précédentes a été corrigé et révélé. 

     

38 Procéder à des opérations d’inventaire ponctuelles 

(marchandises, investissement,…) puis comparer les 
résultats avec les soldes inscrits sur les livres comptables. 
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 باللغة العربية (80)االستبيان رقم  :(89)امللحق رقم 

 الخارجيينللمدققين  موجه :(10)رقم  االستبيان
 

ــامة :الجـزء األول ــات عـ ــان ــ  بي

 ( يف املكان املناسب.xيرجى وضع عالمة )     
 المسمى الوظيفي:  -

            [   ]خبري حماسيب                  [   ]حمافظ حسابات     
 المؤهل العلمي: -

 .....................أخرى             [   ]دكتوراه         [   ]ماجستري         [   ]ليسانس       
 التخصص العلمي:  -

 .....................أخرى             [   ] حماسبة            [   ] ليةما      

 ..................:المهنية  عدد سنوات الخبرة -
 معلومات حول طبيعة وظروف عملية مراجعة احلسابات اليت تقومون هبا.: الجـزء الثاني

 ( يف املكان املناسب.xيرجى وضع عالمة )        
      العـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة رقم

المحور 
متوفر  المؤهالت المعبر عنها أدناه  الكفاءة و مدى توفر  األول

بدرجة كبيرة 
 جدا

متوفر 
 بدرجة كبيرة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

 متوفر
 بدرجة قليلة

غير 
 متوفر

املشاركة يف دورات تكوينية ينظمها املصف الوطين للخرباء احملاسبيني أو الغرفة  0
 الوطنية حملافظي احلسابات 

     

      حضور ملتقيات وندوات حول مهنة التدقيق، تنظمها اهليآت املنظمة للمهنة 1

      احملاسبةاالطالع املستمر على التطورات احلاصلة يف جمال  1

اخلربة املهنية يف نوع الصناعة )جمال النشاط الذي تنتمي إليه الشركة حمل  1
 التدقيق( عند القيام بعملية التدقيق

     

المحور 
متوفر  مدى توفر شروط االستقاللية المعبر عنها أدناه   الثاني

بدرجة كبيرة 
 جدا

متوفر 
 بدرجة كبيرة

متوفر 
بدرجة 
 متوسطة

 متوفر
 بدرجة قليلة

غير 
 متوفر

      التواصل مع جلنة التدقيق خالل خمتلف مراحل عملية التدقيق 1
فحص هيكل رأس املال، قائمة املسامهني واملديرين بالشركة قبل قبول مهمة  6

 التدقيق
     

      عدم وجود أي تدخل من قبل اإلدارة عند التخطيط لعملية التدقيق 7



261 
 

      ضغوطات من قبل اإلدارة عند اكتشاف األخطاء أو املخالفاتعدم وجود أي  8
عدم التعرض ألي هتديدات غري مباشرة بعدم جتديد العقد )أو فسخه( عند  9

 حدوث خالفات مع اإلدارة
     

      عدم تقدمي خدمات استشارية للشركة اليت يتم تدقيقها  01
المحور 
      لمهمة التدقيق الخارجيمدى توفر اإلجراءات الالزمة  الثالث
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما مدى قيامكم باإلجراءات المعبر عنها أدناه قبل البدء في عملية التدقيق 
مجع معلومات أولية حول نشاط الشركة والقطاع الذي تنشط فيه قبل قبول  00

 مهمة التدقيق
     

      مقابالت مع اإلدارة والقيام بزيارات ميدانية قبل قبول مهمة التدقيق إجراء 01
      التحقق من كفاية املوارد املادية والبشرية الالزمة قبل الشروع يف عملية التدقيق 01
      القيام بتخطيط عملية التدقيق قبل إقفال حسابات الشركة 01
      على فهم عام لإلطار القانوين والتنظيمي املطبق من قبل الشركة احلصول 01
احلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات حول سياسة الشركة يف أهم  06

 التسويق،...( اجملاالت )اإلنتاج، االستثمار، التمويل،
     

قبل احلصول على فهم كاف ألسباب اختيار السياسات احملاسبية املنتهجة من  07
 الشركة، مبا يف ذلك إجراءات التعديالت احملاسبية

     

      تقدير املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة والقطاع الذي تنشط فيه 08
      تقدير األمهية النسبية لبنود القوائم املالية عند التخطيط لعملية التدقيق 09
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما التدقيق مدى قيامكم باإلجراءات المعبر عنها أدناه أثناء عملية 
      التأكد من توفر ضوابط رقابية على املمتلكات املادية وغري املادية يف الشركة 11
تقييم أنشطة الرقابة اليت تنتهجها الشركة )نظام مراجعة األداء، نظام معاجلة  10

 البيانات،..(
     

      املدقق الداخلي وفحص عينة من تقاريره مقابلة 11
التأكد من أن التسجيل يف الدفاتر احملاسبية يتم وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف  11

 عليها 
     

التأكد من مدى مصداقية املعلومات الداخلية من خالل مقارنتها مع مصادر  11
 خارجية للمعلومات )كفواتري البيع..(

     

التحقق من أن توزيع اإليرادات واملصاريف يتم بشكل مناسب على الفرتات  11
 احملاسبية

     

     التحقق من تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول هبا )كطرق  16
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 االهتالك، طرق تقييم املخزون...(
...( للحصول على مصادقات االتصال بأطراف خارجية )كالعمالء، املوردين 17

 حول صحة حساباهتم
     

فحص األسلوب املستخدم من قبل اإلدارة عند تسجيل العمليات احملاسبية اليت  18
 تعتمد على التقديرات الشخصية ) مثل عمليات تكوين املؤونات...(

     

عينة من األحداث احملاسبية املسجلة وتقديرها مث مقارنتها مع التقديرات  اختيار 19
 اليت وضعتها اإلدارة

     

      مقارنة التقديرات احملاسبية للفرتات السابقة مع النتائج الفعلية للفرتات احلالية 11
من أن مقدار الفرق بني النتائج الفعلية والتقديرات السابقة قد مت  التحقق 10

 تسويته واإلفصاح عنه 
     

حضور عملية اجلرد املادي للتأكد من الوجود الفعلي لألصول املادية املقيدة يف  11
 سجالت الشركة 

     

      القيام بتدقيق إضايف يف حالة عدم كفاية األدلة املتحصل عليها 11
      عند القيام بعملية التدقيق ISAاالعتماد على املعايري الدولية للتدقيق  11
      عند إعداد تقارير التدقيق ISAاالعتماد على املعايري الدولية للتدقيق  35
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما مدى قيامكم باإلجراءات المعبر عنها أدناه لضمان جودة خدمات التدقيق المقدمة 
      متابعة مدى فعالية سياسات وإجراءات الرقابة على جودة التدقيق داخل املكتب 36
اخلضوع لربامج تقييم نوعية أعمال التدقيق املنجزة )رقابة اجلودة( تنظمها اهليآت  37

 املنظمة للمهنة
     

 
 شكرا جزيال على مسامهتكم                                                                                 
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 الفرنسيةباللغة  (80): االستبيان رقم (89)امللحق رقم تابع 

Questionnaire N° 00 « adressé aux auditeurs externes » 

La première partie : informations générales 

Merci de cocher la case correspondante ; 

- Fonction occupée :   

Commissaire aux comptes [   ]                     Expert-comptable [   ] 

- Qualifications et diplômes:  

Licence [   ]            Magistère [   ]            Doctorat [   ]           Autre ………………… 

- Spécialité: 

 Finance [   ]          comptabilité [   ]         Autre ………………… 

- Les années d’expérience professionnelle : ………………… 

La deuxième partie : informations sur la mission d’audit que vous réalisez au sein des 
entreprises. 

Merci de cocher la case correspondante ; 

       

 Etendue des capacités et des potentialités exposées ci-

après. 

très 

Disponible 

Disponible Moyennement 

Disponible 

Peu 

disponible 

indisponible 

1 Participation aux sessions de formation organisées 

par l’ordre  national des experts comptables ou par 

la Chambre nationale des Commissaires aux 

comptes. 

     

2 Participation aux rencontres et conférences sur la 

profession d’audit organisées par les instances 

organisatrices de la profession. 

     

3 Se tenir au courant de l’évolution dans le domaine 

de comptabilité 
     

4 Expérience professionnelle dans le secteur 

d’activité de l’entreprise concernée par l’audit 
     

 Portée des conditions d’indépendance exposées 

ci-après 

très 

Disponible 

Disponible Moyennement 

Disponible 

Peu 

disponible 

indisponible 

5 Prendre attache avec la commission d’audit pendant 

les différentes étapes de l’audit  
     

6 Analyse de la structure du capital, liste des 

actionnaires et des gestionnaires de la société avant 

l’acceptation de la mission d’audit. 

     

7 Non intervention de la Direction lors de la 

planification de l’opération d’audit. 
     

8 Absence de pression de la part de la Direction lors      
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de la découverte d’erreurs ou d’infractions. 

9 Non-opposition à toute menace indirecte de non-

renouvellement du contrat (ou sa résiliation) en cas 

de survenance de conflits avec la Direction. 

     

10 Pas de prestation de services de conseil à la société 

soumise à audit. 
     

 Portée de vos procédures énoncées ci-dessous 

avant le début de l’opération d’audit 
toujours souvent parfois rarement jamais 

11 Recueil d’informations initiales au sujet de 

l’activité de la société et du secteur dans lequel elle 

évolue avant l’acceptation de la mission d’audit. 

     

12 Tenue de rencontres avec la Direction et 

organisation de visites sur le terrain avant 

l’acceptation de la mission d’audit. 

     

13 Vérification de l’efficience des ressources 

matérielles et humaines nécessaires avant le 

commencement de l’opération d’audit.   

     

14 Planification de l’opération d’audit avant la clôture 

des comptes de la société. 
     

15 Compréhension générale du cadre juridique et 

organique appliqué au sein de la société. 
     

16 Appréhender le maximum d’éléments d’information 

sur la politique de la société dans les principaux 

domaines (production, investissements, 
Marketing,…  ) 

     

17 Compréhension suffisante des motifs ayant présidé 

au choix des politiques comptables suivies par la 

société, y compris les procédures de modifications 

comptables. 

     

18 Evaluation des risques liés à l’activité de la société 

et de son secteur d’évolution. 
     

19 Evaluation de l’importance relative des items des 

états financiers lors de la planification de 

l’opération d’audit. 

     

 Portée de vos procédures énoncées ci-dessous 

pendant l’opération d’audit. 
toujours souvent parfois rarement jamais 

20 Veillez à l’existence de normes de contrôle des 

actifs matériels et immatériels de la société. 
     

21 Evaluer les activités de contrôle mises en œuvre par 

la société (système de vérification de performance, 

système de traitement des comptes, ……) 

     

22 Rencontrer l’auditeur interne et analyse d’un 

échantillon de ses rapports. 
     

23 S’assurer que les enregistrements sur les livres 

comptables s’effectuent conformément aux 

principes comptables généralement acceptes. 

     

24 S’assurer de la crédibilité des informations internes 

par comparaison avec des sources d’informations 

externes (telles que les factures de vente,……) 

     

25 S’assurer que la répartition des recettes et des 

dépenses s’effectuent en adéquation avec les 

exercices comptables. 
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26 S’assurer que l’évaluation des événements 

comptables conformément aux méthodes 

comptables applicables (méthodes d’amortissement, 

méthodes d’évaluation des stocks ....) 

     

27 Contacter des parties extérieures (Clients, 

fournisseurs …) à l’effet de confirmer l’exactitude 

de leurs comptes. 

     

28 Examiner les procédés utilisés par la Direction lors 

de l’enregistrement des opérations comptables 

effectuées sur la base d’estimations personnelles 

(exp : les opérations de formulation des provisions). 

     

29 Choisir et estimer d’un échantillon parmi les 

événements comptables puis son rapprochement 

avec l’estimation établie par la Direction.   

     

30 comparer des estimations comptables des périodes 

précédentes avec les résultats réels de la période 

actuelle. 

     

31 S’assurer que le montant de la différence entre les 

estimations précédentes et les résultats réels a été 

régularisé et mis en évidence. 

     

32 Se presenter à l’opération d’inventaire physique à 

l’effet de constater l’existence effective des actifs 

tangibles portés sur les livres comptables. 

     

33 Procéder à un audit complémentaire en cas 

d’insuffisance des preuves recueillies. 
     

34 Se baser sur les normes internationales d’audit ISA 

lors de l’opération d’audit. 
     

35 Se baser sur les normes internationales d’audit ISA 

lors de l’élaboration des rapports d’audit. 
     

 Portée de vos actions des procédures énoncées ci-

dessous pour la garantie de la qualité des 

services d’audit présentes. 

toujours souvent parfois rarement jamais 

36 Suivi de l’efficience des politiques et des 

procédures de contrôle sur la qualité du bureau 

l’audit. 

     

37 Se soumettre aux programmes d’évaluation de la 

qualité des travaux d’audit effectués (contrôle de la 

qualité) élaborés par les instances organisatrices de 

la profession. 

     

 

Merci  beaucoup pour votre participation. 
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 الدراسة ئمة األساتذة احملكمني الستبياينقا: (10)امللحق رقم 

 

 

 قائمة األساتذة احملكمني الستبياين الدراسة 
 

امعةــــــــــــــــــــــالج ــاسم األست  اذــــــــــــ  
-سطيف  –فرحات عباس  بلمهدي عبد الوهاب .دأ.   

-سطيف  –فرحات عباس  بن فرحات ساعد .أ.د   

-سطيف  –فرحات عباس   د. العايب عبد الرحمان 

- سطيف –فرحات عباس   د.شريقي عمر 
 



 

 

 

 

 

 

 

راجعــة املــــقائم  
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 أوال: املراجع باللغة العربية

 

 أ. الكتب

 .2102، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، مصر، حوكمة الشركاتأمحد علي خضر،  .1
، اإلسكندرية، وعولمة أسواق رأس المال، الدار الجامعيةالمراجعة الدولية أمني السيد أمحد لطفي،  .2

 .2112مصر، 
مسؤوليات وإجراءات المراجع في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية أمني السيد أمحد لطفي،  .3

 .2112، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، الخاطئة
والتقرير المالي عن االلتزامات وحقوق نظرية المحاسبة: القياس و اإلفصاح أمني السيد أمحد لطفي،  .4

 .2112، ، اجلزء الثاين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصرالملكية
، مركز 3، ترمجة مسري كرمي، طحوكمة الشركات في القرن الواحد والعشرونأيرا م.ميلليستاين، جي دي،  .5

 .2113املشروعات الدولية اخلاصة، 
، تعريب ومراجعة: خالد علي أمحد كاجيجي، نظرية المحاسبةاثي، ريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك ك .6

 .2112إبراهيم ولد حممد فال، الكيالين عبد الكرمي الكيالين، دار املريخ، الرياض، 
 في الحوكمة تطبيقات التجارب، المبادئ، المفاهيم،-الشركات  حوكمةمحاد،  العال عبد طارق .7

 .2112مصر،  اإلسكندرية، اجلامعية، الدار -المصارف
، شرح معايير المراجعة الدولية واألمريكية والعربية-موسوعة معايير المراجعةطارق عبد العال محاد،  .8

 .2112اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
الشركات  المراجعة وحوكمة –موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة عبد الوهاب نصر علي،  .9

ومسؤوليات مراقب الحسابات في مواجهة األزمة المالية العالمية، وفقا لمعايير المراجعة العربية 
 .2112، ، مصراإلسكندريةاجلزء الرابع، الدار اجلامعية،  - والدولية واألمريكية

، مركز 3رمي، طكاثرين كوتشا هلبلينغ وآخرون، حوكمة الشركات يف القرن الواحد والعشرون، ترمجة مسري ك  .11
 .2113املشروعات الدولية اخلاصة، 

، املكتب دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا،   .11
 .2112اجلامعي اجلديد، اإلسكندرية، مصر، 
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 الفتاح عبد حممد تعريب ،)والمشاركة الراصدة األطراف(الشركة  حوكمة وآخرون، كيم.أ كينيت  .12
 2010.للنشر، السعودية، املريخ دار غنام، جرب وغريب العشماوي

 .2112، 0، ، جمموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، طحوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضريي،   .13
 .2113،حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  .14
، الدار حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين التنفيذيينحممد مصطفى سليمان،   .15

 .2112اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 
 الطبعة اجلامعية، الدار ،واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة سليمان، مصطفى حممد  .16

 .2112مصر، اإلسكندرية، األوىل،
، -دراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداريحممد مصطفى سليمان،   .17

 .2112، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 2ط
 .2113، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، شركات األموال في القانون الجزائرينادية فوضبل،   .18
، ترمجة: طارق عبد العال محاد، الدار  -دليل التطبيق-المالية الدوليةمعايير التقارير هيين قان جريوننج،   .19

      .2112الدولية لالستثمارات الثقافية ش م م، مصر، 

 ب. اجملالت والدوريات

 أرباح إدارة قياس في المعتمدة المداخل، الفتالوي جميد ناجي املشهداين، ليلى اهلل عبد جنم بشرى  .21
، جامعة بغداد، 23واالقتصاد، العدد  اإلدارة جملة تخفيضها، في الحوكمة آليات الشركات وأثر

 .2102العراق،

المكاسب على أسعار أسهم  إلدارةأثر السياسات المحاسبية  جرب ابراهيم الداعور، حممد نواف عابد،  .21
عة ، جملة اجلامالوحدات االقتصادية المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية: دراسة تطبيقية

 .2112، جانفي ،10، العدد02اإلسالمية، اجمللد 

 آداب األعمال، ومبادئ قيم:الفساد مكافحة للشركات، أدوات األخالقية البوصلة سوليفان، جون  .22
 .2112اخلاصة،  الدولية املشروعات مركز إىل مقدمة عمل ورقة ،الشركات حوكمة المهنة،

 ورقة ،الشركات لحوكمة الرئيسي المكون العمل أخالقيات شكولنيكوف، سوليفان، ألكسندر جون  .23
 .02/10/2112اخلاصة،  الدولية املشروعات مركز إىل مقدمة عمل
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 في اإلبداعية المحاسبة استخدام أساليب الصويف، حسني مجيل القطيش، فارس مفلح فليح حسن  .24
عمان،  في بورصة المدرجة العامة المساهمة الصناعية الشركات في المالي المركز و الدخل قائمتي

 .2100اإلسراء،  ، جامعة22العدد  اجلامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة

األرباح:  إدارة ممارسات من الحد في ودورها الداخلية المراجعة أنشطة جودة، مبارك الرفاعي إبراهيم  .25
 الثانية عشر لسبل تطوير احملاسبة،ورقة حبث مقدمة يف: الندوة العلمية السعودية،  البيئة على تطبيقية دراسة

 .2101جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،
 النقدية التوزيعات على وانعكاسها األرباح، جودة في المراجعة جودة أثرسامح حممد رضا رياض أمحد،   .26

، األردن، 4العدد، 2اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللدالمصرية،  الصناعية المساهمة الشركات في
2102. 

، جملة كلية أثر المراجعة الخارجية على عمليات إدارة األرباح: دراسة تطبيقيةمسري كامل حممد عيسى،   .27
 .2112، جويلية 12، العدد 42التجارة للبحوث العلمية، جامعة االسكندرية، اجمللد 

 الحد على األردنية العامة المساهمة الشركات في التدقيق لجان أثرالسرطاوي وآخرون،  عبد املطلب  .28
 جامعة جملة -العالمية المالية األزمة قبل ما الصناعية الشركات على تطبيقية دراسة -األرباح  إدارة من

 .2103، 14، العدد 22لألحباث، األردن اجمللد  النجاح
، اجمللة األردنية جودتها على كدليل األرباح استمرارية في التدقيق لجان دور محدان وآخرون، حممد عالم  .29

 .2102، األردن، 3، العدد2يف إدارة األعمال، اجمللد

 وجودة إدارة على وأثرها األردن في التدقيق جودةعجيلة،  أبو حممد محدان، عماد موسى حممد عالَّم  .31
 .2102أكتوبر،  للمحاسبة، العربية ، اجمللةاألرباح

 التدقيق لوظيفة الخارجي الحسابات مدقق تقويمشناق،  خالد وباسل ذنيبات، القادر عبد علي  .31
 نظر مدققي وجهة من تحليلية دراسة 610 رقم الدولي التدقيق معيار تطبيق ظل في الداخلي

، 12د ، العد12، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد األردن في والداخليين الخارجيين الحسابات
2112. 

 القوائم المالية جودة على وأثرها الشركات حوكمة في المراجعة لجان دورسامى،  حممد جمدى  .32
العدد  ،راإلسكندرية، مص جامعة العلمية، للبحوث التجارة كلية ، جملةالمصرية األعمال بيئة في المنشورة

 . 2112، 42رقم  ، اجمللد12
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 لتحقيق إرشادية نصائح -الناشئة األسواق في الشركات حوكمة  اخلاصة الدولية املشروعات مركز  .33
 2002. ، مصر اإلصالح،

، القاهرة، مصر، قائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركاتمركز املشروعات الدولية اخلاصة،   .34
3002. 

  وامللتقيات ج. املؤمترات

، -دراسة حالة الجزائر-تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفيةأمال عياري، أبو بكر خوالد،   .35
العلمي الوطين حول: "حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد املايل و اإلداري"، جامعة حممد امللتقى 

 .2102ماي  2-2خيضر، بسكرة، اجلزائر، 
 ،الوكالة نظرية مشاكل تخفيض في ودورها الشركات حوكمة سلمان، خلف علي ،نوري حممد بتول .36

البليدة، اجلزائر،  دحلب، سعد جامعة احلديثة، املنظمة يف التنظيمي اإلبداع والتغيري :حول الدويل امللتقى
 .01 .، ص0202

، امللتقى دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداريبروش زين الدين، دهيمي جابر،  .37
ر، بسكرة، ضالوطين حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اإلداري واملايل، جامعة حممد خي

 .2102ماي  2-2اجلزائر، 
 آثار من التقليل في ودورها الشركات لحوكمة واألخالقي السلوكي البعد حممد، ومحو القادر عبد بريش .38

 العاملية، واحلوكمة الدولية واالقتصادية املالية األزمة حول العلمي الدويل امللتقى العالمية، المالية األزمة
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 ملخص   

إىل التأثري على رقم األرباح املعلن عنه  املديريناليت يسعى من خالهلا بعض  االحتياليةتعترب إدارة األرباح من املمارسات       
تفعيل ضرورة هذا ما يستدعي قرارات لدى األطراف ذات املصلحة؛ و لا اختاذالقوائم املالية اليت تعترب أساس  مدلولهبدف تغيري 

  ذوهنا وجمال تقديراهتم.ت اليت يتخمستمرة على سلوك املديرين، القرارارقابة 
هذا البحث إىل  سعينا من خاللن خالله إدارة الشركات ومراقبتها؛ فقد مبا أن حوكمة الشركات عبارة عن نظام يتم م       

 ،2102إىل  2102للفرتة املمتدة من  اجلزائرية،الرقابة على إدارة األرباح يف جمموعة من الشركات تفعيل دراسة دور احلوكمة يف 
أهم ؛ مث إىل مفهوم حوكمة الشركات و استخدامهاأهم التقنيات اليت يتم و  إىل مفهوم إدارة األرباح، دوافعها أوال حيث مت التطرق

 .األرباحآلياهتا الرقابية اليت تساعد على ختفيض ممارسات إدارة 
 املعنية بالدراسة واليت يتمثل أمهها يف ما يلي: اجلزائرية مت التوصل إىل جمموعة من النتائج ختص الشركات قدلو        
 هبدف تضخيم رقم األرباح املعلن عنه؛بإدارة أرباحها بشكل موجب  تقوم الشركات -
 تأثري على إدارة األرباح؛  ، كما أنه ليس هلاالرقايب اائص الالزمة لتفعيل دورهلس اإلدارة على اخلصاتوفر جمال ت -
 إدارة األرباح؛، إال أنه ال يؤثر على التدقيق الداخلي باجلودةميز يت -
 على إدارة األرباح.أن له تأثري عكسي  كما ،ودةاجليتميز التدقيق اخلارجي ب -

 رجي.جملس اإلدارة، التدقيق الداخلي، التدقيق اخلاحوكمة الشركات، : إدارة األرباح، الكلمات المفتاحية

 
 

   Abstract 
 

        Earnings management is one of the fraudulent practices, by which some managers can 

influence the earnings announced in order to change the content of financial statements that 

are the basis of decision-making for stakeholders. This requires an activation of a continuous 

control on the behavior of managers, their decisions and the extent of their estimates.  

        Since corporate governance is a system through which Companies are managed and 

controlled; this research aims at studying the role of governance in the control of earnings 

management in a group of Algerian companies in the period from 2012 to 2014; where we 

discuss the concept of earnings management, its motivations and techniques that are being 

used. Then we’ll highlight the concept of corporate governance and the most important 

control mechanisms that help reduce earnings management practices. 

        We found out a set of results about the Algerian companies summed up in the following: 

- Companies manage their earnings in a  positive way in order to inflate the earnings 

announced; 

- The board of directors does not maintain the necessary characteristics to activate its 

monitoring role, as it has no impact on earnings management; 

- There is a quality in the internal audit function; yet, it has no impact on earnings 

management; 

- There is a quality in the external audit function, and it has a negative impact on 

earnings management. 

Key Words: Earnings Management, Corporate Governance, Board of Directors, Internal 

Audit, External Audit. 
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