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II

مقدمــة 

توكيل صلحةات املاألطراف ذحتم على، انفصال امللكية عن اإلدارة وتعقد البناء التنظيمي للمؤسسةإن
محاية مصاحلهم وتلبية احتياجام من معلومات من أجل طرف مستقل عن املؤسسة يراقب تصرفات اإلدارة 

اليت يستند من املؤشرات اهلامة، إذ يعترب الربح احملاسيب حماسبية موثوقة خاصة املعلومات املرتبطة بالربح احملاسيب
اختاذ العديد من دفللمؤسسة، وذلك املستقبليواألداء احلايلى إليها املهتمون بنشاط املؤسسة للحكم عل

.أسهم املؤسسة مثالبأو االحتفاظكقرار شراءالقرارات االستثمارية احلامسة

يف WorldComوEnronمثل (ويف أعقاب االيارات املالية اليت طالت كربيات الشركات العاملية
ذه ة هليفهم األسباب احلقيقاملنظمات املهنية والدراسات األكادمييةولتحا؛)دة األمريكيةـالواليات املتح

ةياسبمارسات حمملاتاملؤسسبعضإتباعإىل أن والتحقيقاتالدراساتهذهمعظمتوصلت قد لوااليارات
Earnings(خاصة ممارسات إدارة األرباحاحتيالية Management( يعوامل املسببة الأهم منيعتربهذهارال
.املؤسسةقيمة لالنعكاسات السلبية هلذه املمارسات على نظرا ت املؤسسا

ات اليت ختفض من مصداقية مارساملمنتعتربأكدت الدراسات احملاسبية أن إدارة األرباحيف هذا اإلطار 
والسياسات يف االختيار بني الطرق اإلدارة سلوك املتبع من طرف ويتجلى ذلك بوضوح يف الالقوائم املالية، 

احملاسبية عند إعداد وعرض القوائم املالية والذي خيضع يف الواقع العملي للعديد من املؤثرات نتيجة تعدد 
السياسات احملاسبية الطرق وفاحلرية املمنوحة لإلدارة يف االختيار بني وتضارب مصاحل األطراف ذات العالقة، 

تم استغالهلا بطريقة انتهازية من طرف اإلدارة وبشكل يؤدي القوائم املالية يعناصروممارسة التقديرات لبعض 
بشأن صلحةاألطراف ذات املتوقعاتأهدافها ويقابلمبا حيقق إىل التأثري إجيابا أو سلبا على صايف ربح الفترة 

.للمؤسسة، وهو ما يعترب تالعب باملعلومات احملاسبية وتضليل ملستخدمي القوائم املـاليةاألداء املايل

اجلهة اإلشرافية املكلفة واملخولة قانونا بتدقيق القوائم املالية للمؤسسات ميثلاحلساباتمدققاعتبار أن بو
، كما أن تطبيق هذه ملا تقتضيه املعايري املعمول اجيب عليه التأكد من أن هذه القوائم املالية قد أعدت وفقا

ويتجلى ذلك بوضوح تقلص أن هذا الدورجند العمليعلكن يف الواق، ايري قد مت بصورة سليمة وموضوعيةاملع
تؤثر على مصداقية بدون حتفظ حول قوائم مالية تتضمن ممارسات حماسبية احتيالية لرأي دققيف إصدار امل

وإغالق العديد مكاتب التدقيق و ما نتج عنه اهتزاز صورةوه،املعلومات املالية وقابلية املؤسسة على االستمرار
الذي ثبت تورطه يف العديد "Arthur Andersen"مكتب فاء امسها من السوق املهنية ائيا على غرار منها واخت

مدى حول تساؤالتعدة مسحت بطرحألحداث ه اكل هذ، "Enron"فضيحة برزهامن الفضائح احملاسبية أ
من توسعكما ، تشافهاى قدرم على اكيف حدوث هذه التالعبات احملاسبية ومدمسؤولية مدققي احلسابات

.ملهمة التدقيقأدائهمستوىعن اإلدارة ودققاملحول مدى استقاللية دائرة الشك 
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III

يف نظر عتربياملؤسسات االقتصادية اجلزائرية العديد منرسات إدارة األرباح يفإن نقص الرقابة على مما
وتؤدي إىل فقدان ثقة األطراف القتصاديةامن أهم املشاكل اليت تعرقل سري هذه املؤسساتمن احملاسبني الكثري

ومرد ذلك ،ذات املصلحة ا، حيث أصبحت الرقابة على عملية إعداد وعرض القوائم املالية أولوية ضرورية
يعود للحاجة املتنامية ملؤسساتنا االقتصادية لتبين وتكريس مبادئ الرقابة واملساءلة على أعمال اإلدارة وزيادة 

ايل احلقيقي للمؤسسة، وهذا قصد تعزيز وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات ـاء املالشفافية حول األد
اجلزائرية واالستفادة من التجارب الدولية يف هذا اال للفوز برهانات وحتديات السوق خاصة يف ظل تبين 

الشيء الذي ،ية خانقةاد العاملي بأزمة مالـاجلزائر إلصالحات حماسبية، حترير األسواق املالية ومرور االقتص
يساعد املؤسسات اجلزائرية على جذب مستويات عالية من رأس املال طويل األجل واليت متكنها من تفعيل 

.وهذا ما يعود باإلجياب على التنمية االقتصادية الوطنيةستثمرين جدد نشاطاا االستثمارية وجذب م

الية البحثـإشك.1

وتضليلذاتيةالحتقيق بعض املكاسبدفبالقوائم املالية ن عنهاباألرباح املعلتالعب اإلدارة يف ظل
الذي أثريت عدة تساؤالت حول الدور االقتصادي للمؤسسة،األداءحقيقيةبشأنصلحةملاألطراف ذات ا

ومدى جودة ،داخل املؤسسةإدارة األرباحارساتمميف احلد والتقليل من احملاسيبميكن أن تلعبه مهنة التدقيق
:الية التاليةـوبالتايل ميكن طرح اإلشك،احلساباتمدققاملقدمة من طرف التدقيقدماتخ

املتبعة من ممارسات إدارة األرباحالرقابة على تفعيل التدقيق احملاسيب يف عمليةالذي تلعبه دورالما 
؟املؤسساتطرف

:يندرج ضمن اإلشكالية السابقة جمموعة من التساؤالت الفرعية كما يلي

إدارة األرباح املتبعة من طرف اإلدارة ؟ممارسات معايري احملاسبة الدولية يف تقليص ما مدى مسامهة -

لة ــاملسجاملؤسسات الفرنسية ام غالبية ـعلى قيإحصائيةذات داللة اك مؤشراتـهنهل-
SBF(مبؤشر ؟مبمارسات إدارة األرباح خالل فترة الدراسة)250

تدقيق القوائم املالية اخلتامية بات يف فرنسا على حتقيق مستوى أداء عايل عندحيرص حمافظو احلساهل -
؟للمؤسسات الفرنسية 

عالقة بني مستوى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق وإتباع املؤسسات الفرنسية د ـتوجهل -
لسلوك إدارة األرباح ؟

مبمارسات إدارة اجلزائرية سسات املؤإحصائية على قيام غالبيةذات داللةاك مؤشراتـهنهل-
؟األرباح خالل فترة الدراسة
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ات البحثـفرضي.2

:من أجل معاجلة هذه اإلشكالية ميكن اعتماد الفرضيات اآلتية كإجابات مبدئية للتساؤالت السابقة

.املتبعة من طرف اإلدارةال تساهم معايري احملاسبة الدولية يف تقليص ممارسات إدارة األرباح -

لة مبؤشر ـاملسجغالبية املؤسسات الفرنسية قيامإحصائية على ة ـذات داللمؤشراتد ـتوج-
)SBF .خالل فترة الدراسةأرباحها ةدارإب)250

الية ـتدقيق القوائم املحمافظو احلسابات يف فرنسا على حتقيق مستوى أداء عايل عندحيرص -
.اخلتامية للمؤسسات الفرنسية

وى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق وإتباع املؤسسات مستبني عكسية هناك عالقة-
.الفرنسية لسلوك إدارة األرباح

أرباحها خالل املؤسسات اجلزائرية بإدارة غالبية قيامعلى إحصائيةذات داللة توجد مؤشرات-
.فترة الدراسة

داف البحثـة وأهـأمهي.3

املهتمة بنشاط املؤسسة وقوائمها املالية اليت العالقةيستمد هذا البحث أمهيته من تزايد األطراف ذات 
ت غرض عام بكل مصداقية وموثوقية بعيدايتطلب إعداد تقارير مالية ذااألمر الذيتعرض حصيلة هذا النشاط، 

احلد من املمارسات من خالل وضع اآلليات واإلجراءات اليت تعمل علىوذلك ،عن التحيز والتدخل الشخصي
.إدارة األرباحسلوكة كاحملاسبية االحتيالي

:وميكن تلخيص أهداف هذا البحث فيما يلي

التعرف على خمتلف املفاهيم اليت أعطيت إلدارة األرباح، باإلضافة إىل الدوافع اليت حتفز املؤسسات .أ
.على التالعب برقم الربح املعلن عنه

.رة أرباحهاات واألساليب املستخدمة من طرف إدارة املؤسسة إلداـحتديد خمتلف التقني.ب

.إدارة األرباح عند إعداد القوائم املاليةسلوك الفرنسية لاجلزائرية وإبراز مدى ممارسة املؤسسات.ج

.حارباألإدارةممارسات مناحلدإبراز الدور الفعال الذي تلعبه مهنة التدقيق احملاسيب يف .د

وحتسن من أداء احملاسيبالسياسات اليت تساعد على االرتقاء مبهنة التدقيقطرح خمتلف اآلليات و.ه
.إدارة األرباحممارساتاملدقق مبا يساهم يف احلد من 
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V

لتناول جوانب أخرى من موضوع املمارسات احملاسبية االحتيالية الباحثنيفتح آفاق جديدة أمام .و
.محاسبة اإلبداعيةـكتمهيد الدخل وال

ار املوضوعـدوافع اختي.4

:تعود أسباب اختيار هذا املوضوع إىل

يف ظل الظروف االقتصادية ح وإدارة األربااحملاسيبجودة التدقيقيمهية اليت حيضى ا موضوعاأل-
.الراهنة اليت يشهدها االقتصاد العاملي

.واجتاه هذه املمارسةالفرنسية لسلوك إدارة األرباحاجلزائرية واإلطالع على مدى ممارسة املؤسسات -

عملية التدقيق وممارسة أداءيح العالقة املوجودة بني مستوى من خالل توضاالتقدمي إضافة يف هذا -
.ات لسلوك إدارة األرباحاملؤسس

.اشي املوضوع مع طبيعة ختصص الطالب وميوالته الشخصيةـمت-

ج البحثـمنه.5

لعرض اجلوانب املتعلقة بإدارة وصفيالمت استخدام املنهج،لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته
يف احلد من ممارسات إدارة احملاسيب، والدور الذي ميكن أن تلعبه جودة التدقيقاحملاسيبالتدقيقاألرباح وجودة

باجلانب يتعلقمافيأما،األرباح، وذلك باالعتماد على الدراسات واألدبيات احملاسبية اليت تناولت هذا املوضوع
عينة من املؤسسات االقتصادية ت املالية لحتليل البيانامن خالل املنهج اإلحصائي استخدامالعملي فقد مت

استخدام االستبيان الذي مت توجيهه حملافظي احلسابات الذين قاموا بتدقيق ، كما متمؤسسة60الفرنسية قوامها 
فقد الوطين، أما على املستوى م2009م إىل 2007فترة املمتدة من الالقوائم املالية للمؤسسات الفرنسية خالل 

، وموزعة عرب التراب البورصةمدرجة وغري مدرجة بمؤسسات اقتصادية جزائرية09متكونة من عينةأخذمت 
.ارات اإلحصائية املالئمةـاالختببار فرضيات الدراسة باستخدام حيث مت اخت، الوطين

مصـادر البحث.6

رسائل وسا يف الكتبمن أجل إجناز البحث مت االعتماد على العديد من مصادر املعلومات، تتمثل أسا
ي فقد مت أما فيما خيص اجلانب التطبيق،املاجستري والدكتوراه، االت العلمية، املقاالت املتخصصة وامللتقيات

االتصال املباشر ؤسسات اجلزائرية والفرنسية سواء من خالل احلصول على املعلومات املالية املتعلقة بامل
اليت تتضمن فضاء خاص بالبيانات املالية ومعلومات ية،مواقعها الرمسأو من خالل اإلطالع على باملؤسسات

باالستبيان الذي مت إرساله عن طريق الربيد االلكتروين واملوجه الطالباط املؤسسة، كما استعان ـحول نش
.لعينة من حمافظي احلسابات الذين قاموا بتدقيق القوائم املالية للمؤسسات الفرنسية
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سابقةالدراسـات ال.7

Becker"دراسة .أ & al.," ،19981("أثر جودة التدقيق على إدارة األربـاح": ، بعنوان(

هدفت هذه الدراسة إىل فحص تأثري جودة التدقيق على ممارسات إدارة األرباح، وانطلقت من افتراضات 
أعلى جودة مقارنة) Big Six(أمهها أن خدمات التدقيق املقدمة من طرف مكاتب التدقيق الستة الكبرية 

، من جهة أخرى، افترضت الدراسة )non-Big Six(خبدمات التدقيق املقدمة من طرف مكاتب التدقيق األخرى 
تضخيم األرباحدف بشكل موجبمتارس املستحقات االختياريةالء مكاتب التدقيق غري الكبرية ـأن عم

منوذج الدراسة هذه استخدمتوقد بشكل أكرب مقارنة باملستحقات االختيارية لعمالء مكاتب التدقيق الكبرية،
"Jones "املعربة عن ممارسات إدارة األرباحوخالل فترة الدراسةلتقدير قيمة املستحقات االختيارية.

:ما يليميكن حصرها فيائج اليت توصلت إليها الدراسة ـأهم النت

برية كان أكرب مقارنة متوسط القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية لعمالء مكاتب التدقيق غري الك-
وهذا ما يدل على ،مبتوسط القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية لعمالء مكاتب التدقيق الكبرية

مكاتب التدقيق غري الكبرية، وبالتايل هناك عالقة طرفاخنفاض جودة خدمات التدقيق املقدمة من 
دة التدقيق اخنفضت ممارسات عكسية بني جودة التدقيق وإدارة األرباح، حيث أن كلما زادت جو

.إدارة األرباح داخل الشركة

أكثر قدرة على اكتشاف املمارسات احملاسبية االحتيالية ) Big Six(الكبرية الستة مكاتب التدقيق-
.املتبعة من طرف إدارة الشركة، واالعتراض على استخدامها أو التحفظ بشأا يف تقرير التدقيق

Davis"دراسة .ب & al.," ،20002("، استقالل املدقق وإدارة األرباحمدة االرتباط باملدقق": ، بعنوان(

هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة املوجودة بني طول فترة ارتباط املدقق بالعميل ومستوى املستحقات 
855نة الدراسة على وقد اشتملت عي، )forecast errors(وأخطاء التنبؤ ) معرب عنها بالقيمة املطلقة(االختيارية 

.م1998م و1981بني خالل الفترة املمتدةشركة 

:الدراسة فيما يليإليهاتوصلتميكن تلخيص النتائج اليت و

وجود عالقة طردية بني طول مدة ارتباط املدقق بالعميل والقيمة املطلقة للمستحقات االختيارية، -
يؤدي إىل إضعاف استقاللية املدقق مما يشجع وتفسري ذلك أن طول مدة العالقة بني املدقق والعميل

.اإلدارة على ممارسة سلوك إدارة األرباح

)1( Connie L. Becker, Mark L. DeFond, James J. Jiambalvo, K.R. Subramanyam, The Effect of Audit Quality on Earnings
Management, 1998, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=44835, (26/03/2011 ).

)2( Larry  R.  Davis,  Billy  Soo,  Greg  Trompeter, Auditor Tenure, Auditor Independence and earnings management, 2000,
Available from: http://aaahq.org/audit/midyear/01midyear/papers/soo.pdf, (24/03/2011 ).



..............................................................................................................................................................................

VII

الشركات اليت أبقت على املدقق اخلارجي ملدة طويلة قامت مبمارسات إدارة األرباح خالل فترة -
.الدراسة واهلادفة لتخفيض األرباح املعلن عنها

ة التدقيق، مدة االرتباط باملدقق، أمهية العميل، جود": ، بعنوانAhmed Ebrahim" ،2001"دراسة .ت
)1("أدلة إضافية: وإدارة األربـاح

املعرب عنها مبدة ارتباط املدقق بالعميل (هدفت الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني جودة التدقيق 
اشتملت عينة الدراسة وسلوك إدارة األرباح وذلك على مستوى االقتصاد األمريكي، وقد ) وأمهية هذا العميل

بني خالل الفترة املمتدةوذلك )NASDAQ(و)NYSE( ،)AMEX(مدرجة ببورصةشركة1938على 
لتقدير قيمة املستحقات االختيارية خالل املعدل" Jones"منوذج م، كما استخدمت الدراسة 1999م و1988

ة أخرى؛ مشلت الدراسة مجيع مكاتب التدقيق اليت فترة الدراسة من أجل اكتشاف سلوك إدارة األرباح، من جه
:، وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يليقامت بتدقيق القوائم املالية لشركات العينة

وجود عالقة عكسية بني جودة التدقيق وسلوك إدارة األرباح، حيث أنه كلما زادت جودة عملية التدقيق -
.إدارة األرباح داخل شركات العينةكلما أدى ذلك إىل ختفيض ممارسات

وجود عالقة عكسية بني مدة ارتباط املدقق بالعميل وحجم املستحقات االختيارية، حيث أن طول فترة -
يؤدي إىل زيادة خربة ومعرفة املدقق ببيئة العميل مما يساعده على ارتباط املدقق بالعميل حمل التدقيق 

.للمستحقات من طرف اإلدارةاكتشاف ومنع حدوث أي استخدام انتهازي 

جودة التدقيق، احلوكمة وإدارة األرباح ": ، بعنوانRémi Janin" ،2004"و" Charles Piot"دراسة .ث
)2("احملاسبية يف فرنسا

هدفت الدراسة إىل فحص تأثري متغريات جودة التدقيق واحلوكمة على استخدام املستحقات االختيارية 
SBF(ؤشراملمسجلة بشركة102ة عن إدارة األرباح، وذلك لعينة متكونة من من طرف اإلدارة واملعرب 120(

.م2001م و1999بني خالل الفترة املمتدة

:وقد افترضت الدراسة ما يلي

.ال توجد عالقة بني مسعة املدقق اخلارجي وإدارة األرباح احملاسبية يف فرنسا-

.بالعميل وإدارة األرباح احملاسبية يف فرنساال توجد عالقة بني مدة ارتباط مكتب التدقيق -

)1( Ahmed Ebrahim, Auditing Quality, Auditor Tenure, Client Importance, and Earnings Management: An Additional
Evidence, 2001, Available from: http://aaahq.org/audit/midyear/02midyear/papers/Auditing%20Conference%20Paper.pdf, (26/03/2011 ).

)2( C. Piot, R. Janin, Qualité de l’audit, gouvernance et gestion du résultat comptable en France, France, Juin 2004, 25ème
Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité et 3ème Colloque International Gouvernance et Juricomptabilité,
document disponible sur le site: http://www.cerom.org/fileadmin/publication/04021.pdf, (20/03/2011 ).
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VIII

.هناك عالقة عكسية بني إدارة األرباح احملاسبية ووجود جلنة تدقيق يف فرنسا-

.هناك عالقة عكسية بني استقالل جلنة التدقيق وإدارة األرباح احملاسبية يف فرنسا-

. يف فرنساهناك عالقة عكسية بني كفاءة جلنة التدقيق وإدارة األرباح احملاسبية-

:وميكن تلخيص أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي

وجود جلنة التدقيق داخل جملس اإلدارة يعترب العامل الوحيد الذي يعكس درجة حتفظ حماسيب عالية -
.داخل الشركة، كما أن وجودها له تأثري اجيايب يف ختفيض مستويات املستحقات االختيارية

املستحقات نة التدقيق على مستوياتالل وكفاءة جلـمعنوي لكل من استقعدم وجود تأثري-
.االختيارية

ليس له أي تأثري على مستوى املستحقات ) Big Five(ريةاتب التدقيق اخلمس الكبـوجود مك-
.االختيارية املستخدمة من طرف اإلدارة للتالعب بالنتائج احملاسبية املعلنة

د ممثل عن املسامهني قادر على رصد أنشطة اإلدارة، يعترب من العوامل استقالل جملس اإلدارة ووجو-
.املهمة اليت تساهم يف احلد من التالعبات احملاسبية داخل الشركة

Tendeloo"دراسة .ج & Vanstraelen" ،20051("وجودة التدقيق يف أوروباإدارة األرباح": ، بعنوان(

ودة بني جودة التدقيق وإدارة األرباح يف الشركات األوروبية حاولت هذه الدراسة فحص العالقة املوج
اخلاصة، وقد استبعدت الدراسة بعض البلدان األوروبية بسبب عدم اكتمال املعلومات اخلاصة مبكاتب التدقيق أو 

شركة120البيانات احملاسبية للشركات اخلاصة الناشطة يف هذه البلدان، لذا فقد اشتملت عينة الدراسة على 
خالل بلجيكا، فنلندا، فرنسا، هولندا، اسبانيا واململكة املتحدة، وذلك : موزعة على ست دول أوروبية هي

: وقد قامت هذه الدراسة على افتراضات هي، م2002م و1998بني الفترة املمتدة

أقل مقارنة الشركات اخلاصة املدققة من طرف مكاتب التدقيق األربعة الكبرية متارس إدارة األرباح بصورة-
.بالشركات اخلاصة املدققة من طرف مكاتب التدقيق األخرى

.قوانني محاية املستثمر هلا تأثري على نوعية خدمات التدقيق املقدمة للشركات اخلاصة-

:وقد توصلت الدراسة إىل نتائج ميكن حصرها فيما يلي

تدقيقها من طرف مكاتب الشركات األوروبية اخلاصة متارس إدارة األرباح بصورة أقل إذا مت -
.التدقيق األربعة الكبرية

)1( Brenda Van Tendeloo, Ann Vanstraelen, Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from the
Private Client Segment Market, 2005, Available from: http://www.ear-net.eu, (17/04/2011 ).
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IX

قوانني صارمة حلماية املستثمر تكون شركاا اخلاصة أقل ممارسة لسلوك إدارة تتضمنالبلدان اليت -
.األرباح مقارنة بالشركات اخلاصة يف البلدان اليت ال حتتوي على قوانني صارمة حلماية املستثمر

اية املستثمر من اآلليات الفعالة اليت حتد من ممارسات إدارة األرباح تعترب جودة التدقيق وقوانني مح-
.داخل الشركات األوروبية اخلاصة

الفرق بني جودة خدمات التدقيق املقدمة من طرف مكاتب التدقيق األربعة الكبرية ومكاتب التدقيق -
.األخرى يتضاءل يف البلدان اليت تطبق ا قوانني صارمة حلماية املستثمر

)1("جودة التدقيق وإدارة األرباح يف فرنسا": ، بعنوانPiot et Janin" ،2005"راسةد.ح

يف ) غري العادية(هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري متغريات جودة التدقيق على املستحقات االختيارية 
SBF(مسجلة مبؤشرشركة85البيئة الفرنسية، وقد اشتملت عينة الدراسة على  إمجايل مشاهدات ب)120

لتقدير قيمة املستحقات االختيارية م، و2001م و1999بني خالل الفترة املمتدةمشاهدة 255سنوية قدرها 
املعدل بالتدفق " Jones"املعدل، فضال عن استخدام منوذج " Jones"منوذج مت استخدامخالل فترة الدراسة

Ress"منوذج (النقدي من األنشطة التشغيلية  & al., " وقد افترضت الدراسة ما يلي)م1996سنة ،:

ال يوجد اختالف بني جودة خدمات التدقيق املقدمة من طرف مكاتب التدقيق اخلمس الكبرية -
.ومكاتب التدقيق األخرى

.طول فترة ارتباط مكتب التدقيق بالعميل له أثر إجيايب يف ختفيض ممارسات إدارة األرباح-

.من ممارسات إدارة األرباحوجود جلنة تدقيق يقلل -

.استقالل جلنة التدقيق حيد من ممارسات إدارة األرباح-

:نتائج مهمة ميكن حصرها فيما يليوقد توصلت الدراسة إىل 

على عكس الدراسات اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية، مكاتب التدقيق اخلمس الكبرية -
فضة، كما أا ال ختتلف عن مكاتب التدقيق األخرى ال ترتبط مبستويات مستحقات اختيارية منخ

فيما يتعلق جبودة األرباح املعلن عنها، وبالتايل ال يوجد فرق بني خدمات التدقيق املقدمة من طرف 
مكاتب التدقيق اخلمس الكبرية ومكاتب التدقيق األخرى يف البيئة الفرنسية، ويفسر الباحثان هذه 

قانونية الفرنسية عن نظريا األمريكية من حيث درجة التشدد، يقلل من النتيجة بأن اختالف البيئة ال
خطر املساءلة القانونية ملكتب التدقيق يف حالة عدم كشفه عن ممارسات إدارة األرباح، مما يقلل من 

.اهتمام مكاتب التدقيق الكبرية لبذل اجلهد الالزم لكشف هذه املمارسات

)1( Charles Piot, Rémi Janin, Audit Quality and Earnings Management in France, July 2005, Available from:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=830484, (13/04/2010 ).
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X

فترة ارتباط مكتب التدقيق بالعميل واجتاه شركات العينة حنو تبين عدم وجود عالقة اجيابية بني طول -
.سلوك إدارة األرباح

وجود جلنة تدقيق داخل جملس اإلدارة يساعد على ختفيض تأثري املستحقات االختيارية ويزيد من -
.جودة األرباح احملاسبية املعلنة

)1("أي التدقيق وموقع املدققاح، رـإدارة األرب": ، بعنوانWang Xinhan" ،2005"دراسة .خ

وموقع ،وتقرير التدقيق من جهةهدفت الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني ممارسات إدارة األرباح
ات الصينية املدرجة ـمن جهة أخرى، وقد اشتملت الدراسة على مجيع الشرك) مدقق حملي أو أجنيب(املدقق 

م 1998بني خالل الفترة املمتدةمشاهدة 3944شاهدات قدرها شركة بإمجايل م986بالسوق املايل وعددها 
مشاهدة نظرا لوجود بعض العوائق مثل فقدان 3364م، أما عينة الدراسة فقد استقرت يف حدود 2001و

.البيانات املالية لبعض الشركات باإلضافة إىل استبعاد بعض الشركات لتحقيقها خسائر خالل فترة الدراسة

:دراسة ما يليوقد افترضت ال

.الشركات اليت متارس إدارة األرباح بشكل كبري أكثر عرضة للحصول على تقارير تدقيق معدلة-

يف الشركات املدققة من طرف مكاتب التدقيق رة األرباح وتقارير التدقيق وجود عالقة قوية بني إدا-
.)non-local auditors(األجنبية 

.  األجنبية أقل ممارسة لسلوك إدارة األرباحالشركات املدققة من طرف مكاتب التدقيق-

:إىل نتائج ميكن تلخيصها فيما يلي" Xinhan"وقد توصلت دراسة 

بني ممارسات إدارة األرباح وتقارير التدقيق املعـدلة، وهذه العالقة ) موجبة(وجود عالقة طردية -
.تتعزز عندما يتم تدقيق الشركات من طرف مكاتب التدقيق األجنبية

لشركات اليت يتم تدقيقها من طرف مكاتب التدقيق األجنبية أقل ممارسة لسلوك إدارة األرباح ا-
.مقارنة بالشركات املدققة من طرف مكاتب التدقيق احمللية

)1( Wang Xinhan, Earnings Management, Audit opinion and Auditor location, Master of Philosophy, The Department of
Accounting, City University of Hong Kong, China, 2005, Available from: http://lbms03.cityu.edu.hk/theses/c_ftt/mphil-ac-
b19885763f.pdf, (03/02/2011 ).
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XI

Chen"دراسة .د & al.," ،2006أدلة من : مسعة املدقق، التخصص الصناعي، وإدارة األرباح": ، بعنوان
)1("الشركات التايوانية

هدفت الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني مسعة مكتب التدقيق وختصصه الصناعي وإدارة األرباح 
TSE(داخل عينة من الشركات التايوانية املدرجة ببورصة تايوان  & GreTai Securities Market( واليت تنشط

وقد اشتملت الدراسة على املتحدة األمريكية، يف بيئة يقل فيها خطر املساءلة القانونية للمدقق مقارنة بالواليات
خالل الفترة املمتدةمشاهدة 5355مجيع الشركات التايوانية املدرجة بالسوق املايل بإمجايل مشاهدات قدرها 

:وافترضت الدراسة ما يليمشاهدة، 2324أما العينة النهائية فقد استقرت يف حدود ،م2002م و1998بني 

أقل ممارسة لسلوك إدارة األرباح ريةالكبةة املدققة من طرف مكاتب التدقيق اخلمسالشركات التايواني-
non-Big(مقارنة بالشركات املدققة من طرف مكاتب التدقيق غري الكبرية  5(.

الشركات التايوانية املدققة من طرف مكاتب تدقيق متخصصة يف الصناعة أقل تبين ملمارسات إدارة األرباح -
.تخصصة يف الصناعةاملتدقيق غري الكات املدققة من طرف مكاتب مقارنة بالشر

:الدراسة فيما يليإليهاتوصلتميكن تلخيص النتائج اليت و

الكبرية أقل ممارسة لسلوك إدارة ةالشركات التايوانية املدققة من طرف مكاتب التدقيق اخلمس-
على مسعتها تقوم برفع جودة األرباح، وتفسري ذلك أن مكاتب التدقيق الكبرية ولغرض احلفاظ

.خدمات التدقيق املقدمة من طرفها دف اكتشاف أي أخطاء أو خمالفات جوهرية بالقوائم املالية

الشركات اليت مت تدقيق قوائمها املالية من طرف مكاتب تدقيق متخصصة يف الصناعة أقل ممارسة -
رف مكاتب تدقيق غري متخصصة يف إدارة األرباح مقارنة بالشركات األخرى املدققة من طسلوك ل

الصناعة، وهذا ما يدل على أن ختصص مكتب التدقيق يف صناعة معينة يكسبه معرفة وخربة أوسع 
.مبا يساعده على اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل

دراسة : ألربـاح احملاسبيةجودة التدقيق اخلارجي وإدارة ا": ، بعنوانFatma Zehri" ،2006"دراسة .ذ
)2("حالة تونس

هدفت هذه الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني إدارة األرباح وجودة التدقيق اخلارجي على مستوى 
مسعة املدقق ومدة ارتباط املدقق : عن جودة التدقيق مبتغريين أساسيني مهاالدراسة عربتقد االقتصاد التونسي، و
تونسية مدرجة وغري مدرجة ببورصة تونس مؤسسة93اشتملت عينة الدراسة على كما، بالعميل حمل التدقيق

)1( Ken Y. Chen, Shan-Ying Wu, Jian Zhou, Auditor brand name, industry specialisation, and earnings management:
evidence from Taiwanese companies, The International Journal of Accounting, Auditing, and Performance Evaluation, Vol.
3, Issue. 2, 2006, Available from: http://ir.lib.ksu.edu.tw/bitstream/987654321/3130/1/IJAAPE, (17/04/2011 ).

)2( Fatma Zehri, Qualité d’audit externe et gestion des résultats comptables: Cas de la Tunisie, La comptabilité, le contrôle
et l'audit entre changement et stabilité, France, 2008, document disponible sur le site: http://hal.archives-ouvertes.fr, (08/04/2011 ).
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XII

خالل الفترة اعة، الفالحة، اخلدمات، التجارة والسياحة، وذلكـالصن: موزعة على مخس قطاعات نشاط هي
.م2000وم 1997املمتدة بني

: وقد بنيت الدراسة على عدة افتراضات هي

.وإدارة األرباح احملاسبيةاخلارجيبني جودة التدقيق ال توجد عالقة عكسية -

.ال توجد عالقة عكسية بني إدارة األرباح احملاسبية ومسعة املدقق-

.توجد عالقة طردية بني إدارة األرباح احملاسبية ومدة ارتباط املدقق بالعميل حمل التدقيق-

: يليإىل نتائج مهمة ميكن تلخيصها فيما"Zehri"دراسةوقد توصلت 

ال تقلل من ممارسات إدارة األرباح املتبعة من طرف ) Big Four(األربعة الكبرية مكاتب التدقيق-
.إدارة املؤسسات التونسية

.مكاتب التدقيق احمللية حتد بشكل كبري من استخدام اإلدارة للمستحقات االختيارية-

ستقاللية املدققني وبالتايل مصداقية طول فترة ارتباط املدقق بالعميل حمل التدقيق يؤثر سلبا على ا-
طول مدة ارتباط املدقق بالعميل يؤدي إىل املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية، وتفسري ذلك أن 

وبالتايل ، الرضا بني املدقق واملؤسسة حمل التدقيق مبا يؤدي إىل تقليل إجراءات التدقيقخلق نوع من 
.ة بالقوائم املالية للعميلعدم كشف األخطاء واملخالفات اجلوهري

Jenkins"دراسة .ر & al.," ،2006ختصص مدققي احلسابات رياح وتأثـاحنراف جودة األرب": ، بعنوان
)1("يف الصناعة

هدفت الدراسة إىل اختبار مدى كفاءة مدققي احلسابات املتخصصني صناعيا يف الرقابة على احنرافات 
اليت عادة (حجم املستحقات االختياريةجودة األرباح باستخدام كل من جودة األرباح، حيث مت قياس متغري 

Earnings(اليت مت قياسها مبعامل استجابة األرباح قيمة مالءمة األرباح و) ما تستخدم كبديل جلودة األرباح

response coefficients( ،لمدقق كما مت قياس التخصص الصناعي للمدقق باستخدام مقياس احلصة السوقية ل
، وقد مت إجراء الدراسة على عينة من الشركات املقيدة يف سوق األوراق %25-20واليت مت حتديدها بنسبة 

، وقد افترضت الدراسة أن عملية التدقيق ال ميكن أن م1999م و1990بني خالل الفترة املمتدةاملالية األمريكية 
أن خدمات التدقيق ذات اجلودة املرتفعة املقدمة بواسطة تقوم مبنع االحنراف يف جودة األرباح بشكل تام، إال

.مدققني متخصصني صناعيا ميكن أن حتقق الرقابة على احنراف جودة األرباح

)1( David S. Jenkins, Gregory D. Kane, Uma Velury, Earnings quality decline and the effect of industry specialist auditors:
An analysis of the late 1990s, 2006, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.25, Issue.1.
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:أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن حصرها فيما يلي

، وهو ما ارتفاع مستوى املستحقات االختيارية واخنفاض معامل استجابة األرباح لشركات العينة-
العينة سواء اليت مت تدقيقها تلكل شركاالدراسة يدل على اخنفاض جودة األرباح خالل فترة

بواسطة مدققني متخصصني صناعيا أو غري املتخصصني صناعيا، إال أن االحنراف كان بدرجة أكرب 
قني يف الشركات اليت مت تدقيقها بواسطة مدققني غري متخصصني صناعيا، مما يعين أن املدق

املتخصصني صناعيا قادرين على ختفيض احنراف جودة األرباح لكنهم غري قادرين على منع هذا 
.االحنراف بدرجة كاملة

الزيادة يف حجم املستحقات االختيارية واالخنفاض يف معامل استجابة األرباح كان أقل بشكل -
.اعياجوهري يف الشركات اليت مت تدقيقها من طرف مدققي حسابات متخصصني صن

ة اخلارجية على عمليات إدارة ـأثر جودة املراجع: "، بعنوان2008، "مسري كامل حممد عيسى"دراسة .ز
)1("دراسة تطبيقية: األرباح

هدفت الدراسة إىل فهم جودة عملية التدقيق والعوامل املؤثرة عليها، باإلضافة إىل إبراز الدور الذي تلعبه 
شف عن ممارسات إدارة األرباح يف السوق املصري، ولتحقيق أهداف البحث مت عملية التدقيق اخلارجي يف الك

مفردة باستخدام أسلوب قائمة 64إجراء دراسة تطبيقية على عينة من مديري مكاتب التدقيق اخلارجية قوامها 
دققني مراقبة أداء امل: االستقصاء، كما عربت الدراسة عن متغري جودة التدقيق اخلارجي بعدة حمددات منها

والتفتيش الداخلي على اجلودة مبكتب التدقيق، ختصص املدقق يف صناعة معينة، إمكانية تعرض املدقق للمساءلة 
.اخل...القانونية، استقاللية وموضوعية املدقق، تأهيل ومهارة املدقق 

:وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

والتفتيش الداخلي على اجلودة وجودة التدقيق، وتفسري وجود عالقة اجيابية بني مراقبة أداء املدققني-
ذلك أن مراقبة أداء املدققني والتفتيش الداخلي على اجلودة مبكتب التدقيق يدفع املدققني حنو االلتزام 

.مبعايري التدقيق املهنية عند تنفيذ عملية التدقيق مما ينعكس إجيابا على جودة التدقيق اخلارجي

ة بني ختصص املدقق يف الصناعة وجودة التدقيق، وتفسري ذلك أن التخصص وجود عالقة اجيابي-
الصناعي يعترب ذات أمهية كبرية خاصة يف عمليات التدقيق املعقدة، حيث يتوافر للمدقق املتخصص 
يف صناعة معينة هيكل معرفة يساعده يف بناء أحكام قوية ومتميزة مما ينعكس إجيابا على جودة 

.عملية التدقيق

، 45، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، الد دراسة تطبيقية: أثر جودة املراجعة اخلـارجية على عمليات إدارة األرباحيسى، مسري كامل حممد ع)1(
.2008العدد الثاين، جويلية 
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ود عالقة اجيابية بني تعرض املدقق للمساءلة القانونية وجودة التدقيق، وتفسري ذلك أن املساءلة وج-
القانونية للمدقق تدفعه إىل العمل على اكتشاف واحلد من األخطاء واملخالفات اجلوهرية مما يزيد من 

.جودة التدقيق

جي، حيث أن استقاللية املدقق تضمن وجود عالقة اجيابية بني استقاللية املدقق وجودة التدقيق اخلار-
.نزاهته يف التقرير عن أي تالعبات ميكن أن ترتكبها اإلدارة دف التأثري على القوائم املالية

وجود عالقة اجيابية بني تأهيل ومهارة املدقق وجودة التدقيق، حيث أن متتع املدقق بالتأهيل العلمي -
.طاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميلوالعملي يساعده بشكل كبري على اكتشاف األخ

وجود عالقة عكسية بني جودة التدقيق وإدارة األرباح، حيث أن أداء عملية التدقيق مبستوى عايل -
من اجلودة يؤدي إىل اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية ومن بينها سلوك إدارة األرباح، مما 

.املنشورةيزيد من مصداقية القوائم املالية

داخلية ودورها يف احلـد املراجعة الأنشطة جودة ": ، بعنوان2008، "الرفاعي إبراهيم مبارك"دراسة .س
"على البيئة السعوديةدراسة تطبيقية: إدارة األرباحمن ممارسات

35ل هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة املوجودة بني جودة التدقيق الداخلي وسلوك إدارة األرباح داخ

، وقد استخدمت الدراسة التغري يف م2008م و2006الفترة املمتدة بني شركة مسامهة سعودية وذلك خالل 
فقد عربت عنه ) جودة التدقيق الداخلي(، أما املتغري املستقل )إدارة األرباح(نسبة ميلر لقياس املتغري التابع 

ادات املهنية، التدريب، اخلربة، حجم قسم التدقيق املؤهالت العلمية، الشه: الدراسة بإحدى عشر متغريا هي
الل ـالداخلي، حجم العمل املرتبط بعملية إعـداد وعرض التقارير املالية، املعرفة بعمليات الشركة، االستق

التنظيمي للتدقيق الداخلي، عدم املشاركة يف العمليات التنفيذية، وجود دليل للتدقيق الداخلي، وأخريا وجود 
.بة جودة أداء وظائف التدقيق الداخلينظام لرقا

:وقد توصلت الدراسة إىل نتائج ميكن حصرها فيما يلي

وجود عالقة عكسية ذات تأثري معنوي بني جودة التدقيق الداخلي وإدارة األرباح يف الشركات -
.املسامهة السعودية

يد الذي له عالقة عكسية حجم العمل املرتبط بعملية إعداد وعرض التقارير املالية هو املتغري الوح-
.ذات تأثري معنوي على إدارة األرباح

وقد اعتربت الدراسة النتيجة السابقة منطقية نظرا ألن ممارسات إدارة األرباح غالبا ما يتم تطبيقها يف 
ار األساسي لقدرة التدقيق الداخلي على احلد من ممارساتـمرحلة إعداد وعرض التقارير املالية، لذا فإن املعي
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إدارة األرباح يتوقف على مدى مراقبتها لعملية إعداد وعرض التقارير املالية للشركة مع عدم إغفال عوامل 
.اخل... التأهيل العلمي والعملي، التدريب الكايف، االستقالل واملوضوعية : اجلودة األخرى مثل

ل دلي: حلد من إدارة األرباحدقيق يف اـأثر جودة الت": ، بعنوان2010، "دانـومحأبو عجيلة"دراسة .ش
)1("من األردن

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى ممارسة الشركات األردنية املدرجة ببورصة عمان لسلوك إدارة األرباح 
، وفحص تأثري إحدى العوامل احملددة جلودة التدقيق على تلك م2006م و2001بني خالل الفترة املمتدة

ارتباط مكتب التدقيق مبكاتب تدقيق عاملية، فترة االحتفاظ بالعميل، أتعاب حجم مكتب التدقيق،(املمارسة 
شركة أردنية مسامهة باإلضافة إىل 45، وقد اشتملت عينة الدراسة على )التدقيق، التخصص يف صناعة العميل

.مجيع مكاتب التدقيق اليت دققت القوائم املالية لشركات العينة خالل فترة الدراسة

: يليميكن حصرها فيما ئج اليت توصلت إليها الدراسةأهم النتاو

األردنية املسامهة املدرجة ببورصة عمان قامت مبمارسات إدارة األرباح خالل مجيع الشركات -
، مع وجود بعض التباين خالل تلك السنوات والذي يظهر م2006م إىل2001سنوات الدراسة من 

م أقل السنوات حدة يف ممارسة سلوك 2005سنة ، حيث تعتربم2006م و2005جليا يف سنيت 
، يف املقابل )شركة مسامهة45(من جمموع شركات العينة فقط %2بنسبة قدرها إدارة األرباح 

من %62بنسبة قدرها م أكثر السنوات حدة يف ممارسة سلوك إدارة األرباح 2006كانت سنة 
.جمموع شركات العينة

مكتب التدقيق وممارسات إدارة األرباح، وتفسري ذلك أن مكاتب عالقة عكسية بني حجم وجود-
التدقيق الكبرية حترص على تقدمي خدمات تدقيق ذات جودة عالية حفاظا على مسعتها يف السوق 

.املهنية مما ينعكس بدوره على كبح ممارسات إدارة األرباح داخل الشركات حمل التدقيق

اط مكتب التدقيق مبكاتب تدقيق عاملية على اجتاه شركات عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية الرتب-
.العينة حنو تبين سلوك إدارة األرباح

عالقة طردية بني فترة االحتفاظ بالعميل وسلوك إدارة األرباح، وتفسري ذلك أن طول فترة وجود-
املدقق االحتفاظ بالعميل يؤثر سلبا على استقاللية املدقق نتيجة نشوء عالقات ومصاحل شخصية بني

.وإدارة الشركة مما يفتح اال أمام هذه األخرية للقيام مبمارسات إدارة األرباح

، العدد الثاين، ماي 17، الة العربية للعلوم اإلدارية، الد ن األردندليل م: أثر جـودة التدقيق يف احلد من إدارة األربـاحعماد حممد على أبو عجيلة، عالم محدان، )1(
.، الكويت2010
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عالقة عكسية بني أتعاب التدقيق واجتاه شركات العينة حنو تبين سلوك إدارة األرباح، ويفسر وجود-
م العمل ذلك بأن ارتفاع أتعاب التدقيق خيلق لدى املدققني شعور بوجود نوع من التوازن بني حج

املؤدى وقيمة األتعاب املتحصل عليها، وهذا ما يدفعهم لبذل املزيد من اجلهد لتحسني جودة عملية 
.التدقيق مما ينعكس إجيابا على تقليل املمارسات املتبعة من طرف اإلدارة إلدارة أرباحها

لك بأن عالقة عكسية بني التخصص الصناعي للمدقق وممارسات إدارة األرباح، ويفسر ذوجود-
فهم املدقق لطبيعة نشاط العميل حمل التدقيق يساعده على اإلملام بكافة املمارسات والعمليات اليت 

.مما يسمح له باكتشاف ممارسات إدارة األرباح لدى ذلك العميل،يقوم ا العميل

Lin"دراسة .ص & Hwang" ،20101("جودة التدقيق، حوكمة الشركات، وإدارة األرباح": ، بعنوان(

انطالقا من نتائج الدراسات احملاسبية السابقة اليت تناولت تأثري متغريات جودة التدقيق وحوكمة الشركات 
48لبيانات ) Meta-analytic*(على ممارسات إدارة األرباح، قامت هذه الدراسة بتطبيق تقنيات حتليل ميتا 

.يق وحوكمة الشركات وسلوك إدارة األرباحدراسة تناولت العالقة املوجودة بني متغريات جودة التدق

وقد توصلت الدراسة من حتليلها لبيانات األحباث السابقة أن املتغريات املرتبطة حبوكمة الشركات املتمثلة 
إدارة األرباح، كما أنه هناك عالقة عكسية بني استقالل القة عكسية مع يف استقالل جملس اإلدارة وخربته هلا ع

م اللجنة، عدد اجتماعات اللجنة وخربا وسلوك إدارة األرباح، من جهة أخرى؛ توصلت جلنة التدقيق، حج
ارتباط العميل باملدقق، حجم مكتب التدقيق، استقالل الدراسة إىل أن متغريات جودة التدقيق املتمثلة يف مدة

.املدقق والتخصص الصناعي له، كلها عوامل حتد من سلوك إدارة األرباح داخل الشركة

ة البحثـخط.8

:تقسيم البحث إىل أربعة فصول كما يليلقد مت 

رتبطةاملهذا الفصل إىل خمتلف املفاهيم حيث يتطرقاإلطـار النظري للتدقيق احملاسيب، :الفصل األول-
املعايري والقواعد العامة اليت حتكم مهنة التدقيق احملاسيب، باإلضافة إىل ، خصائص التدقيقاحملاسيب، دقيقبالت
.يف التدقيقمهية النسبية، خماطر التدقيق وأدلة اإلثباتاأل

إىل موضوع األرباح يف هذا الفصلاملفاهيم، الدوافع واخلصائص، تطرقنا: إدارة األرباح:الفصل الثـاين-
نظرية الوكالة، مفاهيم إدارة األرباح، الدوافع واالستراتيجيات اق، ـاحملاسبة على أساس االستحق، احملاسبية

)1( Jerry  W.  Lin,  Mark  I.  Hwang, Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis,
International Journal of Auditing,14, 2010.

، الذي يشري إىل العملية اليت يتم )Meta-analytic(نتائج البحوث مع بعضها البعض يتم استخدام حتليل ميتا أو التحليل البعدي نتيجة لتعارض*
.ميكن أن تساعد يف الوصول إىل نتائج أدق) كبرية احلجم(للحصول على دراسة جديدة ) صغرية احلجم(مبوجبها دمج بيانات دراسات مماثلة 
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I

مناذج تقدير ، إدارة األرباحباليت تستخدمها اإلدارة للقيامساليباألتقنيات ولفة إلدارة األرباح، الاملخت
.نتائج املترتبة عن ممارسات إدارة األرباح، باإلضافة إىل الممارسات إدارة األرباح

نا يف هذا الفصل إىل تطرق، ودورها يف احلد من ممارسات إدارة األرباحجودة التدقيق احملاسيب:الفصل الثالث-
مسؤولية املدقق اجتاه سلوك إدارة األرباح، العالقة املوجودة بني جودة ،احملاسيبودة التدقيقجلاإلطار العام

التدقيق احملاسيب وممارسات إدارة األرباح، باإلضافة إىل الوسائل واآلليات املقترحة من طرف املنظمات املهنية 
.جودة خدمات التدقيق املقدمةوالدراسات األكادميية لتحسني 

إدارة األرباح، قمنا يف هذا الفصل تفعيل الرقابة علىدور التدقيق احملاسيب يف :)تطبيقي(الفصل الرابع-
الفرنسيةاالقتصادية ن املؤسساتلعينة مالرئيسية والفرضيات الفرعية هلا باختبار فرضيات الدراسةتطبيقي ال

التزام حمافظي احلسابات مبعايري (جودة التدقيق احملاسيب بنياملوجودةعالقةالاختبار دف وذلك ،واجلزائرية
.م2009م و2007خالل الفترة املمتدة بني سلوك إدارة األرباح داخل املؤسسات و) التدقيق املهنية

وبات البحثـصع.9

:أمههاأثناء إجناز هذا البحث واجهتنا عدة صعوبات

.واليت أخذت الوقت الكبري من هذا البحثاملتخصصةتاملقاالترمجة على عتماد اال.أ

."SPSS"ربنامج اإلحصائي الخاصة عند حتليل خمرجات صعوبات متعلقة باال اإلحصائي.ب

"Big Bath Charges"اد ترمجة هلا مثل ـالتقنية واليت يكون من الصعب إجياحملاسبية كثرة املصطلحات.ج
."Cookie Jar reserve"و
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متهيــد

حتم على ،إن انفصال امللكية عن اإلدارة وانتشار املؤسسات املسامهة الكربى وتعقد البناء التنظيمي هلا
طرف ثالث مستقل عن املؤسسة يراقب تصرفات اإلدارة ويهدف إىل محاية األطراف ذات املصلحة توكيل 

وحىت ميكن االعتماد على هذه التقارير،وتقارير مالية موثوقةمن معلومات حماسبية م احتياجايليبومهحقوق
تهاال بد من قيام شخص مستقل ومؤهل بالتحقق من مدى مصداقييف اختاذ القرارات االستثماريةاملالية
حىت ميكن إبداء ، يف ضوء املعايري احملددةبتجميع األدلة والقرائن الكافية وتقييمها بطريقة موضوعية تها وصح

.عالقةالتدقيق لألطراف ذات العملية وتوصيل نتائجالتقارير املالية هذه ايد حولأي الفين احملالر

:اليةاسيب من خالل التطرق للعناصر التالضوء على التدقيق احملبإلقاءهذا الفصل يفلذا سنقوم 

تفسريات،همفهوم، قيقلتطور التارخيي للتداول هذا املبحث اـ، يتناحملاسيبماهية التدقيق: املبحث األول-
.صلحةاملبالنسبة لألطراف ذات أهداف وأمهية التدقيق، باإلضافة إىل التطرق إىل االستعانة خبدمات التدقيق

، أنواع التدقيق، باإلضافة إىل فروض التدقيق، يتم التطرق يف هذا املبحث إىل خصائص التدقيق:املبحث الثاين-
.اسبةبني التدقيق واحملاملوجودةالعالقة

ق املتعارف عليها واملتمثلة يف معايري التدقي، يتناول هذا املبحث بصفـة عامة معايري التدقيق: املبحث الثالث-
.ايري إعداد التقريرـمع، ايري العمل امليداينـمع، املعايري العامة أو الشخصية

األمهية النسبية وخماطر املبحث ، يتناول هذااطر التدقيق وأدلة اإلثباتـخمة، األمهية النسبي: املبحث الرابع-
.ة وقرائن اإلثباتـأدل، التدقيق

اليت مبادئ وقواعد السلوك املهينيتم التطرق يف هذا املبحث إىل القواعد العامة للتدقيق،: املبحث اخلامس-
. مسؤوليات مدقق احلسابات، باإلضافة إىل احملاسيبحتكم مهنة التدقيق
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هية التدقيق احملاسيبمـا: ولاملبحث األ

إن ظهور مهنة التدقيق وتطورها جاء كنتيجة حتمية للتطور والتوسع الذي عرفته األنشطة االقتصادية 
من اكتشاف األخطاء احملاسيبوانفصال امللكية عن اإلدارة، ففي ظل هذه املعطيات تغريت أهداف التدقيق

دق وعدالة القوائم املالية للمؤسسة وإيصـال نتائج عملية والتالعبات إىل إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى ص
.التدقيق والفحص لألطراف ذات املصلحة

ارخيي للتدقيق احملاسيبـالتطور الت: املطلب األول

تستمد مهنة التدقيق نشأا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية اليت يعتمد عليها يف 
كد من مطابقة تلك البيانات للواقع، وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات حيث تدل اختاذ قراراته والتأ

كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة احلسابات حكومات قدماء املصريني واليونانالوثائق التارخيية أن
Audit»كلمةيرجع أصل، و)1(العـامة Auditus»إىل الكلمة الالتينية « »Audition«االستماع اليت تعين«

والتدقيق يشري إىل ممر التفتيش واستجواب طرف آخر أو االستماع ألجل التقييم والتقدير، فهو فحص انتقادي 
حيث كان املدقق يستمع إىل القيود املثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على يهدف إىل تقييم األعمال املتحققة، 

.)2(مدى صحتهـا

خاصة بعد التطور لتدقيق احملاسيب نطاق ااتسعهده النشاط التجاري واالقتصادي ومع التطور الذي ش
حتت عنوان" ا باشيليوـلوك"كما ورد يف موسوعة "مبدأ القيد املزدوج"الذي حدث يف علم احملاسبة بإتباع

"Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita " قد أدت ف، )3(م1494سنة
احملاسبة والتدقيق، كما أن يتما ساعد على تطور مهنذاالقيد املزدوج إىل انتشار تطبيقه وهمبدأسهولة استعمال 

من انفصال للملكية عن اإلدارة أدى باملسامهني إىل تعيني مدققي حسابات صاحبهوما جم املؤسسات اتساع ح
"فينيسيا"رت أول منظمة مهنية يف ميدان التدقيق يفظهحيثكوكالء عنهم للقيام مبراقبة أعمال اإلدارة، 

كان لربيطانيا فضل السبق يف هذا التنظيم األخرى إىل تنظيم هذه املهنة وم، مث اجتهت الدول 1581بايطاليا عام 
"مجعية احملاسبني القانونيني"مت إنشاءأصبحت عملية تدقيق احلسابات مهنة مستقلة يف بريطانيا عندماإذاملهين
اية التدقيق بغرض محإلزاميةالذي ينص على - م1862عام م، ومع صدور قانون الشركات1854عام

حيث ساعد صدور ،خطت مهنة التدقيق خطوات هامة إىل األمام- املستثمرين من تالعب املؤسسات بأمواهلم
م، الواليات 1881ا سنة فرنس: ايلكالتانتشارها يف العديد من الدول هذا القانون على االهتمام مبهنة التدقيق و

.3، ص1998، دار وائل للنشر، عمان، 1ط، التدقيق والرقـابة يف البنـوكلد أمني عبد اهللا، خا)1(
)2( Howard-F Stettler, Audit: Principes et Méthodes Générale, Edition Publi-Union, Paris, 1976, p 55.

.13ص،2006األردن، دار املسرية للنشر،،1ط، الناحية النظرية: اصرـتدقيق احلسابات املعغسان فالح املطارنة، )3(
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سنة )*AICPA(اء املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني م واليت مت بعدها إنش1882املتحدة األمريكية سنة 
.)1(م1911م وفنلندا يف سنة 1904م، أستراليا سنة 1902كنـدا سنة م،1896م، أملانيا سنة 1912

املتحدة خاصة يف الوالياتمتسارعااحملاسيب انتشاراالتدقيقعرفاملاضيمن القرنالعشرينياتبدايةومع
وكنتيجة حتمية لألزمة االقتصادية العاملية السوق املايليفاملعامالتالكبري الذي عرفتهنتيجة للتطور،األمريكية

.)2(م، حيث أصبح التدقيق احملاسيب وسيلة وأداة للرقابة1929لسنة 

م 1909سنة)1(رقم فكانت مصر أول بلد ينظم مهنة التدقيق بصدور القانون ،وى العريبأما على املست
مجعيـة "م أنشئت 1946املنظم ملهنة تدقيق احلسابات والذي أدخلت عليه عدة تعديالت فيما بعد، ويف سنة 

حيثم، 1955لسنة ) 394(اليت حتولت فيما بعد إىل نقابة مبقتضى القانون رقم "احملاسبني واملراجعني املصرية
م دستورا ملهنة احملاسبة والتدقيق ينظم أعمال آداب سلوك املهنة وواجبات 1957سنةأصدرت هذه النقابة 

وحقوق ومسؤوليات احملاسبني هلا، أما اجلزائر فقد تأخرت يف جمال تنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق إذا ما قورنت 
أفريل 27املؤرخ يف 08-91رقمغري منظمة إىل غاية صدور القانونكانت املهنةحيثبالدول سالفة الذكر، 

01-10رقمانونـ، تالها بعد ذلك الق)3(ام متعلقة باملهنة ومزاوليهاـم والذي تضمن تشريعات وأحك1991

.م2010جوان 29الصادر يف 

احملاسيبالتدقيقمفهـوم: ثايناملطلب ال

:تدقيق احملاسيب كما يليللأعطيتالتعاريف اليت تقدمي أهمطلبسنحاول يف هذا امل

عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة ":أنهعلىتدقيق ال)**AAA(ني األمريكينية احملاسبيـعرفت مجع-
والقرائن بشكل موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية لتحديد مدى التوافق والتطابق 

.)4("ائج واملعايري املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيقبني هذه النت

املرتبطة بالعناصر ة وقرائن اإلثبات فحص انتقادي ألدل":د عرف التدقيق بأنهفق"Friédérich et autres"أما-
ساق هذه يقوم به فرد مهين من أجل إعطاء رأي فين حمايد حول مدى ات،الدالة على األحداث االقتصادية

.)5("ايري املقررةـالعناصر مع املع

* AICPA : American Institute of Certified Public Accountants.
.4- 3خالد أمني عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص)1(

)2( Michel Weill, L'audit Stratégique: Qualité et Efficacité des Organisations, 3eme édition, Edition Afnor, France, 2007, p 37
.11ص،2009، ة، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري، جامعة باتناملراجعة احملاسبية يف املؤسسة االقتصاديةحممد حويل، )3(

** AAA : American Accounting Association.
.108، ص2003، دار وائل للنشر، عمان، سؤولية االجتماعية يف املصـارف اإلسالميةاملـراجعة عن املجميد جاسم الشرع، )4(

)5( Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, DSCG 4, Comptabilité et Audit: Manuel &
Applications 2008 / 2009, Editions Foucher, France, 2007, p 441.
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عملية مجع وتقييم أدلة اإلثبات بطريقة منهجية وموضوعية عن ":التدقيق على أنه" أمحد لطفي"كما يعرف-
دة عن األحداث االقتصادية مع املعايري ـطريق شخص كفء ومستقل لتحديد مدى توافق املعلومات املع

.)1("ذلك لألطراف ذات املصلحةاملقررة والتقرير عن نتائج

ؤهـل قانونااملالشخص املهين ارسهاميالرقابة اليت ":على أافيعرف تدقيق احلسابات"Belaiboud"أما-
بغية التأكد واملصادقة على صدق وعدالة القوائم املالية السنوية للمؤسسة واملتمثلة يف حسب األصول املهنيةو

.)2("مة الدخل، قائمة التدفقات النقديةامليزانية العـامة، قائ

اإلجراءات املختلفة اليت يقوم ـا شخص مستقل وحمايد ":بأنهالتدقيق احملاسيب"التميمي"يف حني يعرف-
ألجل التوصل إىل رأي فين حمايد فيما إذا كانت املعلومات املسجلة بالدفاتر واملستندات تعكس وبعدالة 

يت متت خالل فترة معينة باملؤسسة حمل التدقيق وأن هذه البيانات احملاسبية مت حتضريها األحداث االقتصادية ال
.)3("وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

اختبار تقين صارم وبأسلوب بناء يتم من طرف شخص ":التدقيق على أنه" Collins et Valin"كما يعرف -
ر حول نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف مهين مؤهل ومستقل دف إعطاء رأي مرب

ومدى املؤسسة ومدى الوفاء بااللتزامات يف كل الظروف واحترام القوانني واملبادئ احملاسبية املعمول ا،
.)4("متثيل املعلومات للصورة الصادقة والوضعية املـالية ونتائج أعمال املؤسسة

:د أن تعريف التدقيق احملاسيب يتضمن عدة نقاط مهمة وهيمن خالل التعاريف السابقة جن

حتتوي وكل مرحلة تتم خالل عدة مراحل متتابعة تتابعا منطقيا ألا :عملية منظمة ومنهجيةالتدقيق احملاسيب .1
على جمموعة من اخلطوات املتتابعة أيضا، وتتكون عملية التدقيق احملاسيب من أربع مراحل أساسية هي مرحلة 

ول التكليف، مرحلة ختطيط أعمال التدقيق، مرحلة تنفيذ أعمال التدقيق، وأخريا مرحلة بلورة النتائج قبـ
.وإعداد وعرض التقرير

حيث متثل عملية مجع وتقييم :أدلة اإلثبات والقرائن وتقييمها بطريقة موضوعيةصول على ـضرورة احل.2
مع املعايري املوضوعة، ومن صور ؤسسةات املدى متشي تأكيدـللحكم على متدقيقاألدلة جوهر عملية ال

ادي، املالحظة، املصادقات، اإلقرارات اإلدارية، الشهادات من ـالوجود امل: جنديف التدقيق أدلة اإلثبات
.ؤسسةداخل وخارج امل

.103، ص2005، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، الـراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املـامل، أمني السيد أمحد لطفي)1(
)2(  Mokhtar Belaiboud, Pratique de l’Audit: Apports de l’entreprise, Guide synthétique, Organisation de la fonction

,Présentation des normes IAS / IFRS, Berti Editions, Alger, 2005, p 4.
.23، ص2004، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، ل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعمليةـمدخ، هادي التميمي)3(

)4( Lionel Collins, Gérard Valin, Audit et contrôle interne: Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 4e édition,
Editions Dalloz, Paris, 1992, p 21.
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ائمة املركز ق: يفاملتمثلةيشري جمال التدقيق إىل القوائم املالية اخلاضعة لعملية التدقيق و: اق التدقيقـال ونطجم.3
قائمة التغري يف حقوق املسامهني واإليضاحات التفسريية املكملة ة وقائمة التدفقات النقديل واملايل وقائمة الدخ
اليت تبدو ضرورية ومالئمة يف ضوء الظروف فيشري إىل إجراءات التدقيقأما نطاق التدقيقهلذه القوائم املالية،

.)1(احمليطة لتحقيق أهداف عملية التدقيق

اهلدف األساسي من وراء الفحص هو إعطاء رأي مدعم ف، والتقريرالتحقق،الفحصتشمل عملية التدقيق .4
بأدلة وبراهني إثبات حول شرعية وصدق قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها يف القوائم املالية 

صالحية القوائم املالية كأداة للتعبري السليم ى، أما التحقق فيقصد به إمكانية احلكم عل)2(اخلتامية للمؤسسة
ميكن اإلشارة عن نتيجة أعمال املؤسسة لفترة مالية معينة وكداللة على وضعها املايل يف اية تلك الفترة، و

دقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت ـوظيفتان مترابطتان يقصد ما متكني املمها إىل أن الفحص والتحقق
لألحداث املالية قد أفضت إىل إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال املؤسسة ومركزها املايل، أما عمليات القياس 

الفحص والتحقق وإثباا يف شكل تقرير يقدم لألطراف ذات املصلحة خطويت التقرير فيقصد به بلورة نتائج
.)3(ل املؤسسة أو خارجهاـواملستخدمة للتقرير سواء كانت داخ

نظرا ألمهية املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية لألطراف ذات املصلحة :القوائم املاليةمعايري قياس صـدق.5
ويشمل إطار إعداد ،جيب التأكد من مسايرة إعداد وعرض هذه القوائم للمعايري املوضوعة ووفق إطار حمدد

احملاسبة الوطنية ومعايري احملاسبة معايريا ووعرض القوائم املالية كال من املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عام
.)4(ام بعملية التدقيقايري التدقيق الدولية أثناء القيملعاملدققامتثالالل ويتحقق هذا اهلدف من خ،الدولية

من خالل عرض تقرير :بنشاط املؤسسةواملهتمةإيصال نتائج عملية التدقيق إىل األطراف ذات املصلحة.6
مؤسسةللاخلتاميةاملاليةالقوائميعترب رأي املدقق حول مدى صدق وعدالة ث حييتضمن رأي فين حمايد،

بالنسبة لألطراف ذات املصلحة وأفضل مؤشر لدرجة الثقة اليت ميكن أن تعطيها هذه القوائم أمهية كبريةذات
.)5(املالية ملستخدميها

مجع األدلة والقرائن تستهدف نهجيةومعملية منظمة: " هميكن تعريف التدقيق احملاسيب على أن؛ مما سبق
إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى و،الكافية واملقنعة وتقييمها بطريقة موضوعية بواسطة شخص مؤهل ومستقل

.18- 14، ص2009، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اجلزء األول، موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة وفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية، عبد الوهاب نصر علي)1(
.29، ص2008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثالثة، رية إىل التطبيقـحلسابات من النظاملراجعة ومراقبة ا، حممد بوتني)2(
، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ةـضوء التجارب الدوليىاجلـزائر علحنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف ، مسعود صديقي)3(

.23-22ص،2004، زائراجل
)4(  Gérard Valin, Jean-François Gavanou, Catherine Guttmann, Joëlle Le Vourc’h, Controlor & Auditor, Edition Dunod,

Paris, 2006, p 70.
)5( Howard-F Stettler, Op.cit., p 53.
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لواقع بدرجة معقولة يف ضوء املعايري احملددة مع االواردة بالقوائم املالية اخلتامية للمؤسسةمتثيل وتطابق املعلومات
."االستثماريةملساعدم يف اختاذ قرارامطراف املستخدمة هلذه القوائملرأي لألوتبليغ هذا ا

:والشكل التايل يوضح اإلطار العام للتدقيق احملاسيب

تفسريات ودوافع االستعانة خبدمـات التدقيق: ثالثاملطلب ال

:)1(وهي كما يليهناك عدة تفسريات ودوافع لالستعانة خبدمات التدقيق 

عن اإلدارة أصبحت امللكيةاملسامهة وانفصالظهور املؤسساتفمع الوكـالة،نظريةيه: التفسري األول.1
إدارة املؤسسة هي املسؤولة عن إعداد وعرض القوائم املالية، وطبقا لنظرية الوكالة يوجد تعارض يف املصاحل

رة نتيجة تعمد إدارة املؤسسة إىل إعداد قوائم مالية بطريقة بني مالك املؤسسة واإلدا-قد يتحول إىل صراع-
نشأ ونظرا هلذا التعارض يف املصاحل أو الصراع تحتقق مصلحتها الشخصية على حساب مصلحة املـالك،

مصداقية املعلومات الواردة حولرغبة مشتركة لدى الطرفني يف احلصول على تأكيدات من طرف حمايد 
اجة املالك لتأكيدات مدقق مستقل تنشأ نتيجة معرفتهم بأن اإلدارة يتوافر لديها كل فحبالقوائم املالية،

.21- 20، ص2008مصر،الدار اجلامعية، اإلسكندرية،، ربيةـطقة العول املراجعة احلكومية وتطبيقاا باملنـأص، أمحد صالح عطية)1(

اإلطـار العام للتدقيق احملاسيب):1-1(الشكـل

القيود

املعايري املقررة
IFRS, US GAAP

املمارسةمعايري
مدونة املهنية و

قواعد السلوك

السري العام لعملية التدقيق

4

3

2

1
التوجيه والتخطيط 

لعملية التدقيق

تقييم الرقابة الداخلية

تدقيق احلسابات

الرأي الفين احملايد

الوسـائل

األهداف

تأكيدات حول
واألحداث االقتصاديةالتدفقات-
اإليرادات واملصروفات-
العرض واإلفصاح-

تقنيات الرقابة
الفحص واملطابقة-
املالحظة املادية-
املصادقات-
اإلجراءات التحليلية-

Source : Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, Op.cit., p 518
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املعلومات نظرا ملعايشتها اليومية ألعمال املؤسسة، كما أا تتوىل إعداد القوائم املالية وفقا لسياسات وطرق 
رغبة إدارة املؤسسة ،حماسبية متتلك سلطة اختيارها بشكل قد يؤدي لتحقيق نتائج مستهدفة، من جهة أخرى

زيد من الدعم والثقة امليشري إىل وجود رغبة لديها يف إضفاء طرف مدقق مستقل يف فحص القوائم املالية من 
هلذه القوائم املالية وتقليل درجة عدم ثقة املالك واألطراف ذات املصلحة ا، وهو ما يترتب عليه إبراء لذمة 

يفة املدقق املستقل تتمثل يف فحص القوائم املالية للمؤسسة يف اية السنة اإلدارة وإخالء مسؤولياا، لذا فوظ
بأن احلسابات املالية مث تقدمي تقرير مكتوب بنتائج ذلك الفحص لألطراف املهتمة بأعمال املؤسسة مبا يفيد

.والقوائم املالية متثل بصدق وعدالة العمليات اليت متت خالل الفترة حمل التدقيق

Chow"حسب ما ورد بدراسة ف، التأثري اإلعالميهو: لثاينالتفسري ا.2 & al., " فإن أحد دوافع م 1988سنة
فيها وتطورات األداءاملؤسسةبأحوالاملصلحةذاتإعالم األطرافهواخلارجياملدققخبدماتاالستعانة

.وإمكانيات جناحها ودرجة إسهام اإلدارة يف حتقيق هذا النجاح

Chow"حسب: التفسري الثالث.3 & al., " أحد دوافع االستعانة خبدمات املدقق اخلارجي هو توفري نوع من
الضمان املتمثل يف إمكانية اختاذ موقف قانوين جتـاه املدقق، دف تغطية خسائر حلقت باألطراف ذات 

وذلك ،شأااملصلحة نتيجة اعتمادهم على قوائم مالية ا أخطاء جوهرية بالرغم من صدور تقرير نظيف ب
بفرض أن النظام التشريعي يسمح لألطراف ذات املصلحة املستخدمة للقوائم املالية برفع دعاوي قضائية على 

.املدققني لتعويضهم عن تلك اخلسائر وأن يكون لدى املدققني القدرة املالية الكافية لدفع تلك التعويضات

سبب جلوء األطراف ذات املصلحة خلدمات هناك تفسريات ودوافع أخرى تفسر،إضافة ملا سبق ذكره
القوانني والتشريعات احلكومية مثلالتدقيق هي التفسري القانوين وخطر املعلومات، بالنسبة للتفسري القانوين تنص

قوانني املؤسسات املسامهة وقوانني الضرائب على تدقيق القوائم املالية للمؤسسة بواسطة مدقق وقوانني البورصة، 
فيشري إىل احتمال أن املعلومات املستخدمة ) Information Risk(قل عنها، أما خطر املعلومات خارجي مست

مبعىن أن القوائم املالية املعدة من طرف اإلدارة ميكن أن حتتوي عن ،يف اختاذ القرارات هي معلومات غري دقيقة
ب خدمات شخص خارجي مستقل نوع من التحيز عند إعدادها، وهذا ما يدفع األطراف ذات املصلحة إىل طل

.)1(صدق وعدالة التقارير املالية للمؤسسةعن املؤسسة للتأكد من مدى 

داف وأمهية التدقيق احملاسيبـأه: رابعاملطلب ال

أهـداف التدقيق احملاسيب: الفرع األول

التدقيق، فقدميا املتتبع للتطور التارخيي للتدقيق احملاسيب يالحظ التغري اهلائل الذي طرأ على أهدافإن 
كانت عملية التدقيق جمرد وسيلة الكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش وتالعب، لكن 

.11- 8، ص2007املكتبة العصرية للنشر، مصر،، 1ط، ل معاصرـمدخ: أساسيات املراجعة، حامت حممد الشيشيين)1(
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أهداف ال يعترب من م أن اكتشاف الغش واألخطاء 1897هذه النظرة تغريت عندما قرر القضاء االجنليزي عام 
التأكد من الدقة احلسابية للدفاتر والسجالت وما علىمقتصراهدف التدقيقكان من جهة أخرى،التدقيق،

تقدمي من واجب املدقق تغري حيث أصبحضا لكن هذا اهلدف أي،حتتويه من بيانات دون إبداء رأي فين حمايد
.)1(تقرير يتضمن رأي فين حمايد عن نتيجة الفحص للمسامهني واألطراف ذات املصلحة

:ي ألهداف التدقيقواجلدول التـايل يوضح التطور التارخي

: بتحليل اجلدول السابق ميكن القول أن للتدقيق أهداف عامة وأهداف ميدانية نلخصها كما يلي

.9- 8خـالد أمني عبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص)1(

املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا:ارجيةـاملراجعة اخل،حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي:املصدر

5ص، 2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،دوليةللمعايري املتعارف عليها واملعايري ال

أمهية الرقابة الداخلية مدى الفحص اهلدف من عملية التدقيق الفتـرة

عدم االعتراف ا بالتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس- م1500قبل عام 

عدم االعتراف ا  لتفصيلبا اكتشاف التالعب واالختالس- م1850- م1500

عدم االعتراف ا بالتفصيل
اكتشاف التالعب واالختالس-
اكتشاف األخطاء الكتابية-

م1905- م1850

اعتراف مبدئي 
وسطحي

تدقيق تفصيلي 
واختباري

حتديد مدى صحة وعدالة تقرير -
املركز املايل

اكتشاف التالعب واألخطاء-
م1933-م1905

بداية االهتمام بالرقابة 
الداخلية

تدقيق اختباري 
حتديد مدى صحة وعدالة تقرير -

املركز املايل
اكتشاف التالعب واألخطاء-

م1940-م1933

االهتمام والتركيز على 
الرقابة الداخلية

تدقيق اختباري
حتديد مدى صحة وعدالة تقرير -

املركز املايل
م1960- م1940

لتركيز على الرقابة ا
الداخلية

تدقيق اختباري 
إبداء الرأي حول مدى صحة -

وعدالة القوائم املالية
م1960الفترة ما بعد 

التطور التارخيي ألهداف التدقيق احملاسيب): 1-1(اجلدول
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األهـداف العامة.1

:)1(تتمثل األهداف العـامة للتدقيق احملاسيب فيما يلي

.خاضع للرقابة والتدقيقمرتكب الغش بأن ما يقوم بهتقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش لشعور-

.مساعدة اإلدارة على وضع السياسات املالئمة واختاذ القرارات اإلدارية املناسبة-

مدى صدقهاعنحمايد القوائم املالية وإبداء رأي فينتتضمنهاعلومات اليت التأكد من صحة امل-
ف ذات املصلحة اليت تعتمد خدمة األطراوبالتايل مالئمة وكافية، استنادا إىل أدلة وبراهنيتهاعدالو

.على القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة بغرض اختاذ القرارات ورسم السياسات االستثمارية

.اكتشاف حاالت الغش واألخطاء يف الدفاتر والسجالت احملاسبية-

.إمداد إدارة املؤسسة باملعلومات عنه وأوجه القصور فيهورقابة داخلية جيد نظام التأكد من وجود -

.)2(محاية مجيع أصول املؤسسة من االختالس-

:)3(ومؤخرا أصبح التدقيق احملاسيب يهدف إىل ما يلي

.مراقبة اخلطط والسياسات ومتابعة درجة التنفيذ وأسباب االحنرافات-

.تقييم نتائج أعمال املؤسسة يف ضوء اخلطط املوضوعة-

.ية إن وجدتاكتشاف األخطاء اجلوهرية يف الدفاتر والسجالت احملاسب-

.أكربإعطائها مصداقيةودارةاإلاملودعة من طرف املاليةوالتقاريراملصادقة على الوثائق-

األهـداف امليدانية.2

:تتمثل األهداف امليدانية للتدقيق احملاسيب يفو

يق هذا لتحقو، تدقيقالرئيسي للقيام بعملية العرض القوائم املالية اهلدف هدفعترب ي:عرض القوائم املـالية-
القوائم املالية قد مت تبويبها واإلفصاح عنها كل عناصر التأكد من أن اهلدف فإنه جيب على مدقق احلسابات 

.)4(ل مالئموبشكطبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

.15، ص1999مؤسسة الوراق، عمان، ، ايري األمريكية والدوليةـات التدقيق يف ظل املعأساسي، حسني يوسف القاضي، حسني أمحد دحدوح)1(
)2(  Mokhtar Belaiboud, Op.cit., p 5.

قتصادية وعلوم التسيري، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االتقارير املراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق املعـايري احملاسبية الدولية يف اجلزائرحكيمة مناعي، )3(
.15ص،2009، ةجامعة باتن

)4(  Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, Op.cit., p 516.
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يتطلب هدف التحقق من شرعية وصحة العمليات ضرورة قيام املدقق :شرعية وصحة العمليات املـالية-
احلقيقية تعكس مجيع التغرياتحمل التدقيقالفترةق من أن كل العمليات املالية املسجلة بالدفاتر خاللبالتحق

املؤسسة خالل هذه الفترة، والتحقق من شرعية وصحة العمليات يتضمن هدفني فرعيني يف موارد والتزامات
ذلك ،ن العمليات املالية املسجلة بالدفاترأوهلما تقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول به بالنسبة لكل عملية م

ألن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يساعد املدقق على تقرير طبيعة وتوقيت ومدى االختبارات األساسية 
أداءها بالنسبة لكل رصيد من أرصدة احلسابات املختلفة، أما اهلدف الفرعي اآلخر فيتمثل يف التأكد الواجب

.تندي مالئم للعمليات املالية الواقعة خالل الفترة حمل التدقيقمن وجود تأييد مس

بالرغم من أن احليازة قد تكون دليال مقبوال على ملكية املؤسسة لألصول ):احلقوق وااللتزامات(كية ـاملل-
إال أن املدقق جيب أن يعتمد على بعض اإلجراءات األخرى اليت تؤكد له أن األصول املسجلة بالدفاتر 

سبية متلكها املؤسسة فعال، فعلى سبيل املثال يفحص املدقق صكوك ملكية األصول وعقود املبيعات احملا
التحقق من صدق االلتزامات دققامليجب على، أما فيما يتعلق بااللتزامات فللتحقق من ملكية املخزون

.)1(املسجلة بالدفاتر

ن اإليرادات واملصاريف قد مت ختصيصها بشكل مالئم يهدف التدقيق إىل التأكد من أ:استقالل الفترة املالية-
بني الفترات احملاسبية، وهذا يتطلب من املدقق التحقق من أن كل العمليات املالية اليت حدثت قبل اية الفترة 
احملاسبية قد سجلت كجزء من نشاط هذه الفترة، وباملثل جيب أن يتحقق املدقق من أن العمليات املالية اليت 

فترة التالية مل تدرج ضمن نشاط الفترة احلالية موضع التدقيق، ويتطلب حتقيق هذا اهلدف ضرورة ختص ال
فحص املستندات ذات األرقام املتسلسلة خالل السنة مع مطابقتها مع سجالت الفترة، كما جيب على املدقق 

.قدمة واملستحقةإعادة حساب قيم معينة كاالهتالك فضال عن حتديد كافة اإليرادات واملصروفات امل

ألحداث احملاسبية وفقا للطرق لاملؤسسةتقييمتدقيق احملاسيب إىل التحقق منهدف الي:التقـومي والتخصيص-
مث ختصيص ،االستثمارات أو إطفاء املصاريف اإلعدادية وتقييم املخزوناتاهتالككطرق احملاسبية املعمول ا

.)2(م مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاماوبانسجاهذه العملية يف احلسابات املعنية

أي التأكد من أن مجيع أصول وخصوم املؤسسة موجودة بالفعل عند تاريخ إعداد :الوجـود أو احلدوث-
قد حدثت بالفعل أثناء الفترة اخلتامية امليزانية العامة، وأن العمليات املالية املختلفة الظاهرة يف القوائم املالية

.)3(تدقيقحمل ال

، دار املريخ، الرياض، دين سعيدال الـد حامد حجاج، كمـأمح: تعريب ومراجعة، الكتاب األول،رية والتطبيقـاملراجعة بني النظي، ـاس، إمرسون هنكـوليم توم)1(
.312-310، ص2006السعودية، 

.24ص، مرجع سبق ذكره،مسعود صديقي)2(
الدار اجلامعية، ، ات يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة مع تطبيقات عملية على معايري املراجعة املصرية والدوليةـدراسمنصور أمحد البديوي، شحاته السيد شحاته، )3(

.42، ص2003، ريةاإلسكند
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ام األول إىل إبداء الرأي الفين احملايد بشأن ما إذا يهدف التدقيق احملاسيب يف املقـ:ين احملايدـإبداء الرأي الف-
كانت القوائم املالية اخلتامية تعرب بصدق وعدالة يف كل األمور اجلوهرية عن املركز املايل للمؤسسة ونتائج 

قيام املدقق بالتأكد من حقوق امللـكية، ويتحقق هذا اهلدف من خالل أعماهلا وتدفقاا النقدية والتغري يف
.)1(مطابقة إعداد وعرض القوائم املالية للمؤسسة مع اإلطار احملدد إلعدادها

أمهية التـدقيق احملاسيب: الفرع الثاين

املؤسسات : ثل يفاألطراف املستخدمة للمعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية عديدة وتتمإن
، املستثمرون احملتملون، اجلهات احتادات ونقابات العمال، إدارة املؤسسة، املسامهون، التمويلية واالستثمارية

لذا تربز أمهية التدقيق احملاسيب يف ،)2(اخل...االقتصادي، العمالء احلكومية، مصلحة الضرائب، منظمات التحليل
قرارات الالقوائم املالية املدققة يف اختاذ خدمة األطراف اليت تعتمد على غاية دف إىلكونه وسيلة وليست

.)3(سياساتالورسم 

:)4(وميكن تلخيص أهم اجلهات املهتمة بنتائج التدقيق احملاسيب كما يلي

يري رغم أن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها يف ظل التزام كامل مبعا:إدارة املؤسسـة.1
احملاسبة الوطنية ودون أدىن خروج على املبادئ احملاسبية ومعايري احملاسبة الدولية والقوانني واللوائح السارية 
امللزمة، إال أن جملس إدارة املؤسسة كوكيل عن املسامهني يهمه أن خيلي مسؤوليته أمام اجلمعية العامة 

أثري ملموس يف إثبات أن اإلدارة قد قامت بدورها للمسامهني، حيث ميثل تقرير مدقق احلسابات أداة ذات ت
.يف إدارة أموال املـالك بكفاءة

يعترب املسامهون املستخدم األول للقوائم املالية وتقرير مدقق احلسابات باعتبارهم مالك املؤسسة :املسامهون.2
ومعرفة القيمة السوقية للمؤسسة وحيتاج املسامهون إىل املعلومات اليت متدهم ا القوائم املالية الختاذ القرارات

يف البورصة، ومن أهم هذه املعلومات عائد السهم واألداء املايل للمؤسسة، كما أن تقرير املدقق ميدهم 
.مبعلومات إضافية خاصة مدى إمكانية االعتماد على املعلومات اليت حتتويها القوائم املـالية

املخاطرة املتعلقة باالستثمار يف ل إىل معلومات خاصة بدرجة حيتاج املستثمر احملتم:املستثمرون احملتملون.3
، العائد احلايل واملتوقع للسهم، األداء املايل للمؤسسة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا، وتعترب أسهم املؤسسة

يدعم دقق سوفاملفإن تقرير الذ،القوائم املالية املصدر الرئيسي إلمداد هؤالء املستثمرين ذه املعلومات

.29، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر علي)1(
)2(  Robert Obert, DESCF, Manuel & Applications, Synthèse droit et Comptabilité: Audit et commissariat aux comptes

aspects internationaux, 3e édition, Edition Dunod, Paris, 2002, p 4.
.15، ص2003، دار وائل للنشر، عمان، األردن، علم تدقيـق احلساباتعبد اهللا، خالد أمني)3(
اجلزء ، املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة املصرية والدولية واألمريكية: خدمات مراقب احلسابات لسوق املال، عبد الوهاب نصر علي)4(

.25-22، ص2002سكندرية، ، اإلالدار اجلامعية، األول



.......................................................................................................

13

ثقتهم فيما تقدمه هلم هذه القوائم املالية من معلومات ومن مث زيادة اعتمادهم عليها يف اختاذ قرار االستثمار 
.يف أسهم املؤسسة من عدمه

تعتمد املؤسسات التمويلية على املعلومات املالية اليت توفرها القوائم املالية :املؤسسات التمويلية واالستثمارية.4
منح االئتمان وتشكيل حمافظ االستثمار يف األوراق املالية، ومن املؤكد أن هذه املؤسسات الختاذ قرارات

تعتمد على تقرير مدقق احلسابات يف حتديد مدى إمكانية االعتماد والوثوق يف املعلومات اليت حتتويها القوائم 
.وحجم مكتبهدققاملة املالية، بل وختتلف إمكانية االعتماد على هذه املعلومات باختالف اسم ومسع

دقق ملا هلا من دور إشرايف ورقايب على سوق املتعترب هيئة سوق املال مستخدم هام لتقرير :هيئة سوق املـال.5
األوراق املالية، وحبكم القـانون فإن املؤسسات املقيدة بالبورصة واملؤسسات العاملة يف جمال األوراق املالية 

.الية وتقرير مدقق احلسابات للهيئة العامة لسوق املالملزمة بتقدمي صورة من قوائمها امل

من املعلوم أن احتادات ونقابات العمال تلعب دورا هاما يف احلفاظ على حقوق :احتادات ونقابات العمال.6
العمال وذلك من خالل التفاوض واملساومات االجتماعية بشأن عوائد العمل من أجور وحوافز ومزايا مادية 

ملية التفاوض هذه تكون مبنية على معلومات خاصة مبقدرة املؤسسة على الدفع، مؤشرات واجتماعية، وع
الرحبية والسيولة وحصة املؤسسة من سوق املنتج والعوائد احلالية للعمل، ومبا أن القوائم املالية للمؤسسة هي 

دات العمال على هذه املصدر الرئيسي ملثل هذه املعلومات فإن تقرير املدقق سوف يدعم مدى اعتماد احتا
.املعلومات وثقتهم فيها

اتمع هو الذي أمد املؤسسة باملوارد االقتصادية الالزمة لتحقيق "العقد االجتماعي"نظريةحسب:اتمـع.7
على املؤسسة املسامهة يف حتقيق رفاهية هذا اتمع من جهة وعدم التسبب جيب يف مقابل ذلك وأهدافها، 

حىت يعتمد اتمع على املعلومات احملاسبية االجتماعية ، ومن جهة أخرىأو بيئي لهاجتماعيبأدىن ضرر
والبيئية للمؤسسة جبب أن يقدم له تقرير املدقق تأكيدات مبدى التزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية والبيئية 

.وإفصاحها إفصاحا حماسبيا وبيئيا للمجتمع

ة الدولة على البيانات املالية اليت تصدرها املؤسسات يف العديد من تعتمد بعض أجهز:اجلهـات احلكومية.8
األغراض منها مراقبة النشاط االقتصادي للدولة ورسم السياسات االقتصادية أو تعديل السياسة الضريبية 
املتبعة، وال ميكن للجهات احلكومية القيام بتلك األعمال دون وجود بيانات موثوق فيها ومعتمدة من طرف 

.)1(هات مستقلة عن اإلدارةج

.9، ص2007، ، دار الوراق للنشر، األردن1ط، رية والتطبيقـمراجعة احلسابات بني النظ، يوسف حممود جربوع)1(
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خصائص التدقيق احملاسيب: املبحث الثاين

إن قيام التدقيق احملاسيب كعلم جعله يقوم على جمموعة من األفكار واملبادئ والقوانني العامة املرتبطة 
أو القيام ا واليت دف إىل التقييم والتفسري املنطقي للقرارات واملمارسات الواجب اختاذها ، واملتسقة منطقيا

.عند أداء املهنة وتوجيه السلوك مبا يكفل حتقيق قيم وأهداف حمددة

لتدقيق احملاسيبفروض ا: املطلب األول

عبارة عن املعتقدات اليت حتظى بقبول عام وتعرب عن التطبيق":الفروض بأا" أمحد لطفي"لقد عرف
فروض التدقيق أن املالحظ، ومن)1("إىل وضع معنيلوكالسترشيدأوحل نوع من املشاكلوتستخدم يفالعملي
حتظى بنفس األمهية اليت أعطيت لفروض احملاسبة، لذلك فإن وضع جمموعة من الفروض اليت تأخذ ملاحملاسيب

بعني االعتبار طبيعة التدقيق احملاسيب ونوعية املشاكل اليت تتعامل معها هو مبثابة إجياد جمموعة من الفروض 
.يبية القابلة للتطوير والتغيري حىت ميكن أن تلقى القبول العام من املهنـةالتجر

:)2(وميكن تلخيص أهم الفروض اليت تستند إليها عملية التدقيق احملاسيب كما يلي

الية للفحصـقابلية البيانات امل.1

يضة اليت نسترشد ا إلجياد احملاسبية واخلطوط العرعلوماتاملعايري املستخدمة لتقييم املمنينبع هذا الفرض
:ايري يفـنظام لالتصال بني معدي املعلومات ومستخدميها، وتتمثل هذه املع

معيار املالءمة يشري إىل قدرة املعلومة احملاسبية يف التأثري على قرارات مستخدميها من خالل تغيري :ةـاملالءم.أ
احلاضرة أو املستقبلية، وأن األحداث املاضية أووعن التصرفاتالنتائج اليت تترتبتأكيد توقعام بشأنأو

.)3(تكون متاحة للمستخدم يف الوقت املناسب أي قبل أن تفقد قدرا يف التأثري على خياراته

: )4(إن خاصية املالءمة إذا ما توفرت يف املعلومات املالية فإا تعكس املقومات الذاتية التالية

.القـدرة على التنبؤ باملستقبل-

يقصد ا مساعدة مستخدم املعلومات يف تقييم مدى صحة توقعاته السابقة و: العكسيةذيةـالتغ-
.وبالتايل تقييم نتائج القرارات اليت بنيت على هذه التوقعات

.  يقصد به توفر املعلومات يف التوقيت املناسبو: التوقيت-

.63، ص2006، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، رية والتطبيقـاملراجعة بني النظ، أمني السيد أمحد لطفي)1(
.39- 36مرجع سبق ذكره، صيد شحاته، منصور أمحد البديوي، شحاته الس)2(
أفريل15-14صنع القـرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة، : ، ملتقى دويلدور املعلومات يف صنع قرارات تسعري عقـود املقاوالتحيدر علوان كاظم الشمري، )3(

.4، ص2009
.103ص،2004، ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيفبةمسامهة علميـة لتحسني املخطط الوطين للمحاسمصطفى عقاري، )4(
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تقدم نتائج أنينبغيللقوائم املاليةسبية املتضمنةاحملااملعلوماتأنبإمكانية التحققيقصد:تحققابلية للـالق.ب
أنه إذا قام آخرميكن الوصول إىل مثيالا بواسطة مقاييس مستقلة وباستخدام نفس طرق القياس، مبعىن

.)1(إىل نفس النتائجتم الوصولالبد أن يهأو أكثر بفحص املعلومات نفسها فإنشخص

وغري متحيزة لصاحل جمموعة من األفراد على احملاسبية حمايدةلوماتجيب أن تكون املع:د عن التحيزـالبع.ج
حساب جمموعة أخرى، ويعين احلياد أنه عند صياغة أو تطبيق املعايري احملاسبية يركز االهتمام على مالءمة 

.ة معينةاستخدام قاعدة حماسبيعلى النتائج االقتصادية املتوقعة منوليساملعلومات وإمكانية االعتماد عليها

أكثر مندالنقوحدة احملاسبية، وتعترباملعلوماتاصفتتأنجيبخاصيةهي:الكمياسـللقيالقابلية.د
.فاعلية للتعبري عن التغريات يف رأس املال وتبادل السلع واخلدماتاملقاييس الكمية

عدم وجود تعارض حمتمل يف املصاحل بني املدقق وإدارة املؤسسة.2

وجود نوع من هذا الفرضستوجبوياحلسابات، دققوماملؤسسةتبادل للمنفعة بني إدارةهناك يعين أن 
لكن هذا ال ، )2(تدقيقويسرع عملية الاإلمكان الشيء الذي يساعدقدردققاملووالتعاون بني اإلدارةالتكامل

اللجوء إىل من مصلحتها إدارة املؤسسة أن يعين استحالة وجود تعارض يف املصاحل، ففي بعض األحيان قد ترى
.إخفاء بعض املعلومات عن املدقق اخلارجي

خلو القوائم املـالية من التالعب والتواطؤ.3

يقوم مدقق احلسابات بعملية التدقيق بافتراض أن القوائم املالية واملعلومات املقدمة له خالية من األخطاء 
إن عمل املدقق يصبح تفصيلي لكافة البيانات وليس غري العادية أو التالعب، ويف حالة عدم ثبوت هذا الفرض ف

األخطاء الواضحة عن اكتشافعندققاملمسؤوليةإىلهذا الفرضيشري، كما)3(هو مفترضكمااختباري
طريق بذل العناية املهنية الالزمة، وعدم مسؤولياته عن اكتشاف األخطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة 

.)4(عليهاعارفاملتتدقيقايري العند تقيده مبع

وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث األخطاء والتالعبات.4

بالقوائم املالية يبعد احتمال حدوث األخطاء والتالعباتباملؤسسةنظام سليم للرقابة الداخليةن وجود إ
حدوث األخطاء والتالعبات ية فإن احتمالنظام سليم للرقابة الداخلإال أنه وبالرغم من وجودللمؤسسة،

ل عملية التدقيق اقتصادية وعملية من خالل ـحتقق هذا الفرض جيع،باملؤسسة ممكن جدا، من جهة أخرى
.استخدام التدقيق االختباري بدال من التدقيق التفصيلي

.7، ص2009أفريل15- 14صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة، : ، ملتقى دويلدور املعلومات احملاسبية يف اختـاذ قرار االستثمار املايلسليمة نشنش، )1(
.28ص،2004، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرومسامهتها يف حتسني تسيري املؤسسةاالداخلية مهمتهاملراجعة ، طفي شعباينل)2(
.22صغسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره،)3(
.46ص، مرجع سبق ذكره،مسعود صديقي)4(
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كز املايل ونتائج األعمالالتطبيق املناسب للمبادئ احملاسبية يؤدي إىل سالمة متثيل القوائم املالية للمر.5

تعترب املبادئ احملاسبية املتعارف عليها املعيار الذي يستخدمه مدقق احلسابات للحكم على مدى سالمة 
واألداء االقتصادي للمؤسسة، ويثري هذا مشكلة حتديد مسؤولية املدقق واعتماده متثيل القوائم املالية للمركز املايل

.)1(ون هذه املبادئ تعاين القصور أو غري موجودة أصالعلى األحكام الشخصية عندما تك

العناصر واملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تكون كذلك يف املستقبل.6

أن اإلدارة رشيدة يف تصرفاا وأن الرقابة الداخلية سليمة فإنه يفترض أن ملدقق احلسابات إذا اتضح
إذا اتضح للمدقق أن اإلدارة حيث أنه الدليل على عكس ذلك، يستمر الوضع كذلك يف املستقبل إال إذا وجد

الرقابة الداخلية ضعيفة فإنه جيب أن يأخذ ذلك بعني أن متيل إىل التالعب واالحتيال عند إعداد القوائم املالية و
.االعتبار يف الفترات الالحقة

مدقق احلسابات يزاول عمله كمدقق فقط.7

سالمة إبداء رأيه حولعلىأن عمله يقتصراملدقق أن يقدمها لعميله، إالتعدد اخلدمات اليت يستطيع رغم
.موضوع استقاللية املدقق أثناء أداء عملهالرقابة الداخلية، ويثري هذا الفرضالقوائم املالية وتقييم نظام

يفرض املركز املهين ملدقق احلسابات التزامات مهنية تتناسب وهذا املركز.8

يفرض عليه التزامات مهنية مت االعتراف ا إىل فإن ذلكمدقق احلساباتيلعبهالذينظرا حلساسية الدور
.حد ما بقبول معايري التدقيق املتعارف عليها

لتدقيقأنـواع ا: اينـاملطلب الث

:ميكن تلخيص أنواع التدقيق حسب التبويبات املختلفة اليت أعطيت له فيما يلي

لية التدقيقمن حيث القـائم بعم: الفرع األول

يقوم به موظف من ،)2(خدمة ألهداف املؤسسةالتدقيق الذي يتم تنفيذه داخلياهو:التدقيق الـداخلي.1
داخل املؤسسة من خالل فحص الدفاتر والسجالت والتحقق من مدى االلتزام باملعايري احملاسبية خالل عملية 

ختول له مهام داة بيد اإلدارة وخيضع لسلطتها التسجيل يف الدفـاتر والسجالت، ويعترب التدقيق الداخلي أ
:)3(، ومن واجبات املدقق الداخلي تزويد اإلدارة مبعلومات حولالتقييم واملراقبة والتطابق والتحقق

.دقة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والكفاءة اليت يتم ا تنفيذ املهام داخل كل قسم من أقسام املؤسسة-

.23-21، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر عليان،ـحممد مسري الصب)1(
)2(  Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, Op.cit., p 448.

.25صغسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره،)3(
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.يب للمؤسسة وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات واملركز املايلكفاءة النظام احملاس-

.)1(املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة، التهديدات والفرص املتاحة أمام املؤسسة،حاالت الغش املكتشفة-

أي هو التدقيق الذي يتم تنفيذه من قبل هيئة خارجية مستقلة عن املؤسسة دف إبداء الر:التدقيق اخلارجي.2
.)2(الفين احملايد عن صدق وعدالة التقارير املالية للمؤسسة خـالل فترة معينة

:واجلدول التايل يوضح أوجه االختالف بني دور كل من املدقق الداخلي واخلارجي كما يلي

.23، ص2006الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، داخلية يف ظـل التشغيل االلكترويناملراجعة النادر شعبان إبراهيم السواح، )1(
)2(  Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, Loc.cit.,

ص32 حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره، املصدر:

دقق الداخليـاملدقق اخلارجيـامل

اهلـدف

ي يف سالمة وصدق متثيل الك عن طريق إبداء الرأخدمة امل-
.القوائم املالية اليت تعدها اإلدارة

اكتشاف األخطاء والغش يف حدود ما تتأثر به التقارير -
.والقوائم املالية

خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من 
أن النظام احملاسيب كفؤ ويقدم 

.بيانات سليمة ودقيقة لإلدارة

نوعية من يقوم 
بالتدقيق

عن املؤسسة يعني من طرف املالكشخص مهين مستقل 
موظف من داخل اهليكل التنظيمي 

للمؤسسة ويعني من طرف اإلدارة

درجة االستقالل
استقالل كامل عن اإلدارة يف عمليات الفحص والتقييم 

.وإبداء الرأي
.استقالل جزئي

املسؤولية
مسؤول أمام املالك، حيث يقدم تقريره عن نتائج الفحص 

.ن القوائم املالية إىل املـالكورأيه الفين ع

، ومن مث يقدم مسؤول أمام اإلدارة
تقريره عن نتائج الفحص والدراسة 

.إىل املستويات اإلدارية العليا

نطاق العمل
حيدد ذلك أمر التعيني والعرف السائد ومعايري التدقيق 
املتعارف عليها، وما تنص عليه القوانني املنظمة ألعمال 

.ي املستقلالتدقيق اخلارج

اإلدارة هي اليت حتدد نطاق عمل 
.املدقق الداخلي

توقيت األداء
يتم الفحص يف الغالب مرة واحدة يف اية السنة املالية، وقد 

.يكون يف بعض األحيان على فترات متقطعة خالل السنة
يتم الفحص بصورة مستمرة على 

.مدار أيام السنة

أوجه االختـالف بني التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي): 2-1(اجلدول
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من حيث اإللزام القـانوين: الفرع الثاين

املؤسسة به وفقـا للقوانني والتشريعات السائدة وغالبا ما يسمى هو التدقيق الذي تلزم :التدقيق اإللزامي.1
ومثـال ذلك القوانني املنظمة لعمل املؤسسات املسامهة، ومن أهم ما تنص عليه هذه ،)1(بالتدقيق القانوين

القوانني ضرورة تعيني مدقق حسابات يتوىل تدقيق حسابات املؤسسة وقوائمها املالية اخلتامية، وقد جرى 
عرف أن يقوم جملس إدارة املؤسسة بترشيح مدقق احلسابات وتصدر اجلمعية العامة للمسامهني قرار تعيينه ال

.)2(وحتديد أتعابه

يتم دون إلزام قانوين أو الئحة معينة التدقيق التعاقدي هو تدقيق اختياري :)التعاقدي(التدقيق غري اإللزامي.2
طراف ذات املصلحة، جيوز يف هذا النوع من التدقيق حتديد يرجع أمر اعتماده ألصحاب املؤسسة أو األو

.)3(جمال التدقيق بني اجلمعية العـامة ومدقق احلسابات لتحقيق أهداف معينة

من حيث نطـاق التدقيق: الفرع الثالث

يقوم بفحصحيثللعمل الذي يؤديه، غري حمددإطاردققخول للميتدقيقالنوع من الهذا:التدقيق الكامل.1
مدى صحةحولاحملايدالفينإلبداء الرأييؤسسشأنه أنما منوكلوالقيود املثبتةوالسجالتالبيانات

، فمسؤولية املدقق تغطي مجيع املفردات حىت تلك اليت مل )4(خمرجات النظام احملاسيب ومتثيلها للواقع الفعلي هلا
.لك اليت ال يعتمد نظامها على الرقابة الداخليةويناسب هذا التدقيق املؤسسات الصغرية أو تختضع للفحص،

هو التدقيق الذي يتضمن وضع قيود على نطاق أو جمال الفحص، حيث يقتصر عمل مدقق :اجلزئيالتدقيق.2
احلسابات على عمليات معينة ويف هذه احلالة تنحصر مسؤولية املدقق يف حدود التدقيق املكلف به، ويتطلب 

.)5(مدقق احلسابات واجلهة املعينة له يبني فيه حدود التدقيق واهلدف منهذلك وجود اتفاق كتايب بني

من حيث مدى الفحص أو حجم االختبارات: الفرع الرابع

يقوم مدقق احلسابات بتدقيق مجيع القيود، الدفاتر أنيعين التدقيق التفصيلي:)التفصيلي(الشاملالتدقيق.1
وال يناسب احلجمصغريةللمؤسساتيصلحالتدقيقمنلنوعواملستندات، وهذا اوالسجالت، احلسابات
.)6(استخدام التدقيق التفصيلي يؤدي إىل زيادة أعباء عملية التدقيق والوقت الالزم هلااملؤسسات الكبرية ألن

)1(  Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, Op.cit., p 447.
.44، ص2002، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، اإلطـار النظري، املعايري والقواعد، مشاكل التطبيق العملي: جعة والتدقيقأصـول وقواعد املراالسيد سرايا، حممد )2(

)3(  Micheline Friédérich, Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault, Loc.cit.,
.33ص، مرجع سبق ذكره،مسعود صديقي)4(
.11، ص2005، دار صفاء للنشر، عمان، 2ط، املـدخل إىل التدقيق احلـديثأمحد حلمي مجعة،)5(
.36ص، حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، مرجع سبق ذكره)6(
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نظرا لالعتبارات العملية وكرب حجم املؤسسات وتعدد عملياا بصورة كبرية وحتقيقا :االختباريالتدقيق.2
إىل استخدام عينات التدقيق إلجراء اختبارات االلتزام بسياسات ءة عملية التدقيق يلجأ مدقق احلساباتلكفا

ويتم ذلك بتنفيذ ،وإجراءات الرقابة الداخلية وأيضا إلجراء اختبارات التحقق التفصيلية لألرصدة والعمليات
من تنفيذها على مجيع املفردات ويقوم اختبارات التدقيق على عينة فقط من جمتمع البيانات حمل الفحص بدال

ويتوقف حتديد حجم العينة على عدة ة، املدقق باستخالص أحكام تتعلق باتمع يف ضوء تقوميه لنتائج العين
اعتبارات أمهها ما يظهره فحص وتقييم املدقق اخلارجي ألنظمة الرقابة الداخلية املتبعة داخل املؤسسة من 

.)1(إجراءات التدقيق االختباري من جهة أخرىجهة ومدى إمكانية تطبيق 

من حيث توقيت عملية التدقيق: الفرع اخلامس

يقوم فيه املدقق ومساعديه بإجراء عمليات الفحص واالختبارات باستمرار على مدار السنة :التدقيق املستمر.1
بعد إقفاليق ائي للقوائم املاليةيقوم املدقق يف اية السنة املالية بإجراء تدقأنحمددة علىخالل فتراتأو

. )2(واحلسابات، وعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربنامج زمين حمدد مسبقاالدفاتر

من تقييد وترحيل العمليات واستخراج إدارة احلساباتعند انتهاءهو التدقيق الذي يتم:التدقيق النهائي.2
ويلجأ املدقق اخلارجي عادة هلذا النوع ،للمؤسسة يف اية السنة املاليةيةوإعداد القوائم املالاحلسابات اخلتامية

.)3(من التدقيق يف حالة املؤسسات صغرية احلجم واليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة كبرية

كمعياراهلدف من إجراء التدقيقإىل اعتماداحلديثة تتجهأن وجهة النظرويف األخري جتدر اإلشـارة إىل
:)4(لتقسيم أنواع التدقيق، واليت تشتمل على

يتركز الغرض من عملية تدقيق القوائم املالية حتديد ما إذا كان إعداد القوائم املالية قد : تدقيق القوائم املـالية.أ
.مت طبقا ملعايري ومبادئ احملاسبة املتعارف عليها

لغرض منه معرفة مدى تقيد أو التزام املؤسسة بأداء ايكونالتنفيذ حيثأواألداءبتدقيقيعرف:تدقيق االلتزام.ب
.سياسات معينة أو قوانني ولوائح وتعليمات أو مدى التقيد بعقود معينة

يطلق عليه التدقيق اإلداري ويقصد به عمليات التدقيق اليت دف إىل ): التدقيق التشغيلي(تدقيق النشاط .ج
ة كيفية حتقيق املؤسسة ألهدافها بنجاح أما الكفاءة فهي حتديد فعالية وكفاءة التنظيم، حيث تقيس الفعالي

.)5(تقيس كيفية استخدام املؤسسة ملواردها بشكل جيد لتحقيق أهدافها

.376، ص2008درية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكن، ات متقدمة يف املراجعةـدراس، حممد الفيومي حممد، عالء الدين حممد الدمريي، أمين أمحد أمحد شتيوي)1(
.49، ص1993، اإلسكندرية، ، مؤسسة شباب اجلامعةعلما وعمال: مبـادئ وأسس املراجعةعبد الفتاح الصحن، )2(
.52املرجع السابق، ص)3(
. 24- 23، صمرجع سبق ذكرههـادي التميمي، )4(
.27- 23ص،، مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفي)5(
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:وميكن توضيح أنواع التدقيق حسب اهلـدف من إجراءه يف الشكل التايل

العالقـة بني التدقيق واحملاسبة: املطلب الثالث

نه توجد عالقة وثيقة بني احملاسبة والتدقيق احملاسيب، فاحملاسبة عبارة عن جمموعة القواعد ميكـن القول أ
واملبادئ اليت حتكم قياس، تسجيل، تلخيص وتبويب العمليات املالية للمؤسسة واليت يكون هلا تأثري على املركز 

بني نتيجة أعمال املؤسسة من ربح أو مث عرض نتائج هذه العمليات يف قوائم مالية ت،املايل هلا يف صورة نقدية
، أما التدقيق احملاسيب فهو عبارة عن جمموعة )1(خسارة خالل فترة معينة ومركزها املايل يف اية هذه الفترة

املعايري واإلجراءات اليت ميكن بواسطتها القيـام بفحص انتقادي للدفاتر، السجالت، أنظمة الرقابة الداخلية 
لمؤسسة دف إبداء الرأي الفين احملايد عن مدى تعبري القوائم املالية عن نتيجة أعمال املؤسسة والقوائم املالية ل

.)2(ومركزها املايل يف اية السنة املـالية

)1(  John G. Helmkamp, Leroy F. Imdieke, Ralph E. Smith, Principles of Accounting, 2nd edition, John Wiley & Sons Edition,
New York, 1986, p 5.

.10-9، مرجع سبق ذكره، صيوسف حممود جربوع)2(

»اهلدف من التدقيق «

أنواع التدقيق حسب اهلدف من إجراءه): 2-1(الشكـل

، املكتب تطبيقات يف أصول املراجعةحممد الفيومي، عوض لبيب، : باالعتماد على املرجعطالبمن إعداد ال:املصدر
52-51ص،1998عي احلديث، اإلسكندرية،اجلام

»التقرير املقدم «

التـدقيق

»املعيار املستخدم «
األهداف املوضوعة 

للمؤسسة
القوانني واللوائح 

والتشريعات
بادئ احملاسبية املقبولة امل

قبوال عاما

بالتوصيات الالزمة 
لتطوير وحتسني األداء

مدى االلتزام باللوائح 
التشريعات والسياسات

مدى عدالة عرض 
القوائم املالية

تدقيق النشاط تدقيق االلتزام تدقيق القوائم املالية

فحص كل أو جزء 
من أنشطة املؤسسة

فحص تصرفات 
املؤسسة

فحص القوائم 
املالية

»نوع التدقيق«
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فاحملاسبة عملية ذات طبيعة إنشائية تقوم بتجميع وتلخيص وحتليل املعلومات املتعلقة بالعمليات واألحداث 
سسة ودف إىل توصيل املعلومات والنتائج اليت ميكن استخدامها يف اختاذ القرارات واألنشطة االقتصادية للمؤ

من قبل األطراف ذات املصلحة، أما التدقيق احملاسيب فيعترب عملية ذات طبيعة حتليلية انتقادية تبدأ من حيث 
ها احملاسب والتأكد من صحة انتهت احملاسبة، حيث يبدأ املدقق عمله بالتحقق من سالمة القوائم املالية اليت أعد

، أما االجتاهات احلديثة فتنظر إىل احملاسبة والتدقيق احملاسيب )1(ما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات حماسبية
.)2(باعتبارمها نظاما متكامال لالتصال يتوىل توصيل املعلومات إىل مستخدميها ملساعدم يف عملية اختاذ القرار

لوطيدة املوجودة بني احملاسبة والتدقيق احملاسيب إال أنه هناك فروق أساسية بني احملاسب بالرغم من العالقة ا
ومدقق احلسابات، فاحملاسب يعترب موظفا لدى املؤسسة وخيضع بالتبعية إلدارا ويقـوم باألعمال وفق إرادة 

وال خيضع لسلطة اإلدارة وإمنا القائمني على املؤسسة، أما مدقق احلسابات فال تربطه باملؤسسة أي عالقة تبعية
يقوم بعمله وفق برنامج التدقيق املوضوع، وميكن تشبيه العالقة بني احملاسب ومدقق احلسابات بتلك العالقة 
القائمة بني القاضي واحملامي، فقد يشترط يف كال الطرفني اخللفية العلمية ولكن يضاف إىل املدقق والقاضي صفة 

:، والشكل التايل يوضح العـالقة بني احملاسبة والتدقيق احملاسيب)3(احليـاد واالستقاللية

.49- 48، ص2003، ، دار الكتب الوطنية، طرابلس1ط، يااملراجعة نظر: اجلزء األول، دقيقـالطريق إىل علم املراجعة والت، حازم هاشم اآللوسي)1(
.54، ص2009، ، دار الراية للنشر، عمان1ط، ابات والتدقيقـمراجعة احلس، زاهرة توفيق سواد)2(
.26صحممد حويل، مرجع سبق ذكره،)3(

إعداد القوائم املالية وفقا 
ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها

»مدخالت احملاسبة«
املستندات والبيانات األولية 

املؤيدة للعمليات املالية

من إعـداد الطالب املصدر:

»خمرجات احملاسبة« التقارير املـالية
تقرير التدقيق 

)الرأي الفين احملايد(

مدى توافق القوائم »خمرجات التدقيق«
املالية مع املعايري املقررة 

توصيل نتائج 
العمليات املالية

توصيل نتائج 
الفحص والتقييم

مستخدمي القوائم املالية
)اختـاذ القرارات(

العـالقة بني احملاسبة والتدقيق احملاسيب): 3-1(الشكـل
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معـايري التدقيق احملاسيب: الثاملبحث الث

يعتمد التدقيق احملاسيب كمهنة على جمموعة من املعايري اليت تصدرها اهليئات املهنية وتلقى القبول العام 
مما ينعكس إجيابا على اإلجراءات اليت ،هنية وتوحيد مهنة التدقيقاملواليت دف إىل تقليل التفاوت يف املمارسة

.تتبع بصدد القيام بواجبات هذه املهنة ويسمح بالقيام بعملية التدقيق مبستوى عال من األداء املهين

مـاهية معايري التدقيق: املطلب األول

هدف مرغوب : "يـار عبارة عنحيث يرى أن املع،للمعيار من أمشل التعاريف" Kohler"يعترب تعريف
ومطلوب حتقيقه أو منط يتأسس بالعرف عن طريق القبول العام أو من خالل اهليئات العلمية أو املهنية أو 

ويهدف وضع املعيار إىل تكوين قاعدة أساسية للعمل يسترشد ا جمموعة من احلكومية أو السلطات التشريعية،
.)1("األشخاص يف نطـاق وظروف أعماهلم

مقاييس لألداء يتم وضعها بواسطة السلطات : "ميكن تعريف معايري التدقيق على أا،من جهة أخرى
املهنية أو عن طريق االتفاق العام بني أعضاء املهنة لتكون مرشدا عاما يوضح طريقة العمل حبيث متثل مقياسا 

ذج أداء ملزم حيدد القواعد العـامة الواجب إتباعها منو: "يري التدقيق بأاكما ميكن تعريف معا،)2("عاما لألداء
ويتم صياغتها عن ،عند تنفيذ عملية التدقيق وتعترب مبثابة املقاييس لتقومي كفاءة املدقق ونوعية العمل الذي يؤديه

.)3("طريق املنظمات املهنية أو التشريع أو العـرف املهين

السباق يف إرساء معايري التدقيق من خالل ) AICPA(نيني ولقد كان املعهد األمريكي للمحاسبني القانو
جمموعات 3، وقد مت تبويبها إىل "معايري التدقيق املتعارف عليها"م حتت عنوان 1954إصدار كتيب عام 

اموعة الثانية،تضمنت املعايري املرتبطة بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيقاموعة األوىل: رئيسية
التدقيق وما جيب أن قد خصصت لبيان كيفية إعداد تقرير فاموعة الثالثةمنت معايري األداء املهين، أما تض

:)5(، وميكن حتديد األهداف املنتظرة من إرساء معايري التدقيق فيما يلي)4(يشتمل عليه التقرير من معلومات

.إرشاد مدقق احلسابات أثنـاء قيامه بعمله-

.يذ عملية التدقيق احملاسيبحتديد كيفية تنف-

. حتديد مسؤولية مدقق احلسابات نتيجة فحصه-

الرياض،،معهد اإلدارة العامة،1ط، يم املمارسة املهنية باململكة العربية السعوديةة استخدامها يف تنظـمعايري املراجعة الدولية ومدى إمكانيعيد حامد معيوف الشمرى، )1(
.16- 15، ص2006السعودية،

.36، ص1995نوفمرب ، الكويتعدد اخلامس،ال، جملة احملاسبون، مفهوم معـايري األداء املهين يف املراجعة املـالية اخلارجية، إبراهيم شاهني)2(
.16مرجع سبق ذكره، صف الشمرى، عيد حامد معيو)3(
.46مرجع سبق ذكره، صحممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، )4(
.27صحممد حويل، مرجع سبق ذكره،)5(
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فإجراءات التدقيق تشري إىل ،وجتدر اإلشارة إىل أنه جيب التفرقة بني معايري التدقيق وإجراءات التدقيق
عليها رأيه يف جمموعة اخلطوات التفصيلية اليت يطبقها املدقق للحصول على األدلة والرباهني املالئمة اليت يبين 

وهي ختتلف عن معايري التدقيق يف كوا ترتبط بالتصرفات واملمارسات الواجب أداءها ، )1(القوائم املالية ككل
، وعادة ما يتم تلخيص إجراءات التدقيق يف مصممة ملقابلة أهداف التدقيق وحتقيقهامن قبل املدقق باعتبارها 

.)2(له باختالف درجة تعقيد مهمة التدقيقبرنامج مكتوب وخيتلف شكل الربنامج وتفاصي

من جهة أخرى، جيب التفرقة بني إجراءات التدقيق واألسباب الفنية للتدقيق أو طرق اإلثبات، حيث متثل 
هذه األخرية جمموعة الوسائل اليت دف إىل احلصول على أدلة وقرائن اإلثبات اليت متكن املدقق من إبداء رأيه 

ى صدق وعدالة القوائم املالية يف التعبري عن نتائج أعمال املؤسسة واملركز املايل يف اية فترة الفين احملايد عن مد
اجلرد الفعلي، التدقيق املستندي، الربط بني املعلومات : معينة، ومن أهم األسباب الفنية أو أساليب اإلثبات جند
. )3(واملقارنات، التدقيق احلسايب، املصادقات واالستفسارات

املعايري العـامة أو الشخصية: ثاينملطلب الا

حيث أن اخلدمات املهنية جيب أن ،ترتبط هذه املعايري بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيق احملاسيب
تقدم على درجة من الكفاءة املهنية بواسطة أشخاص مؤهلني، وتوصف هذه املعايري باملعايري العامة ألا متثل 

ابلة معايري العمل امليداين وإعداد التقرير بشكل مالئم، كما تعترب شخصية ألا حتدد الصفات مطالب أساسية ملق
:)4(الشخصية اليت جيب أن يتحلى ا الشخص املمارس هلذه املهنة، وتتمثل املعايري العامة فيما يلي

افية من جيب أن يقـوم بالفحص وباقي اخلطوات اإلجرائية األخرى شخص أو أشخاص على درجة ك-
.التأهيل العلمي والعملي يف جمال خدمات التدقيق

.جيب على املدقق أن يكون مستقال يف شخصيته وتفكريه يف كل ما يتعلق بإجراءات العمل-

جيب على املدقق أن يبذل العناية املهنية املعقولة عند القيام بالفحص وباقي اخلطوات األخرى وكذلك عند -
.إعداد تقرير التدقيق

التـأهيل العلمي والعملي: ع األولالفر

يشري هذا املعيار إىل أنه جيب أن تتم عملية التدقيق من طرف شخص أو أشخاص لديهم املعرفة العلمية 
، وتنبع أمهية هذا املعيار من وجود )5(واخلربة العملية والكفاءة املهنية ما يؤهلهم للعمل كمدققي حسابات

.44مرجع سبق ذكره، صمنصور أمحد البديوي، شحاته السيد شحاته، )1(
.66ص،، مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفي)2(
.22مرجع سبق ذكره، صالشمرى، عيد حامد معيوف)3(
.64ص،2006األردن، دار الثقافة للنشر، عمان،،1ط، اجلزء األول، ةـراجعة احلسابات املتقدمـمحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، )4(

)5( Howard-F Stettler, Op.cit., p 61- 62.
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احلسابات، ويعين التأهيل العلمي أن يكون لدى مدقق احلسابات درجة أطراف متعددة تعتمد على رأي مدقق
يف جمـال احملاسبة والتدقيق مع توفر بعض جوانب املعرفة األخرى ومنها النواحي ) مؤهل جامعي(التأهيل الفين 

ب العملي أما التأهيل العملي فيعين ضرورة قضاء فترة زمنية حمددة للتدريالسلوكية واإلدارية وطرق االتصال،
.)1(قبل البدء يف مزاولة مهنة التدقيقومعرفة أصول املهنة حتت إشراف شخص مهين ذو خربة

االستقالل واحليـاد: الفرع الثاين

من أن درجة ثقة األطراف ذات املصلحة يف رأي املدقق تتحدد مبدى واحلياد االستقاللتنبع أمهية 
فبانعدام استقاللية املدقق تصبح عملية التدقيق بدون مربر ،ائم املاليةاستقالليته وحياده عند إبداء رأيه حول القو

يعترب معيار استقالل وحياد املدقق من أكثر معايري ، كما على اإلطالق وتفقد دورها االجتماعي واالقتصادي
خاصة بعد اتساع تشكيلة خدمات مدقق ،التدقيق املتعارف عليها عرضة للجدل ومشاكل للتطبيق عمليا

أن يكون املدقق أمينا نزيها صادقا : "حلسابات يف مطلع القرن الواحد والعشرين، وميكن تعريف استقالل املدققا
يكشف عن كل احلقائق يف تقريره للمالكني، ال يهادن وال جيامل وال يتأثر مبصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ، 

لفين املوضوعي عن اقتناع بعد أن تطمئن نفسه ملا وال يغري رأيه نتيجة خصومه وإمنا جيب عليه أن يبدي رأيه ا
.)2("توصل إليه

:)3(وقد مت حتديد مفهوم السلوك املستقل ملدقق احلسابات من ناحيتني

االستقالل يف الظاهر.1

يرتبط بنظرة وإدراك مستخدمي القوائم املالية الستقالل املدقق، ويعين االستقالل يف الظاهر أال يكون 
صلحة مادية مباشرة أو غري مباشرة مع املؤسسة حمل التدقيق، حيث جيب على املدقق أال يكون للمدقق أدىن م

مسامها يف املؤسسة اليت يدقق حساباا، أو أحد مورديها أو أحد عمالئها أو مقترضا منها أو مقرضا هلا، كما 
 من قبل ذا املعىن يسهل إدراكهجيب أال يكون أحـد أقاربه من العاملني باملؤسسة، وبالطبع فإن االستقالل

.األطراف ذات املصلحة

)االستقالل الذهين(االستقالل يف الواقع .2

االستقالل يف الواقع حـالة ذهنية تشري إىل أن املدقق جيب أن يكون مستقال من حيث السلوك أو احلالة 
ايريه الذاتية م املدقق وضمريه ومعهين حتكمه قيالل الذـفاالستق،الذهنية يف كل األمور املرتبطة بعملية التدقيق

.قبل األطراف ذات املصلحةلذلك يصعب قياسه وإدراكه من

.52-49صمرجع سبق ذكره،حممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، )1(
.40صغسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره،)2(

)3(  Antoine Mercier, Philippe Merle, Claudine Flahaut-Jasson, Sandrine Besnard, Audit et commissariat aux comptes 2009 /
2010 : Guide de L’auditeur et de L’audité, Editions Francis Lefebvre, France, 2008, p 105.
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:)1(وميكن حتديد ثالث أبعاد الستقالل املـدقق وهي

يقصد بذلك احلرية اليت يتمتع ا املدقق عند إعداد برنامج التدقيق من : االستقالل يف إعداد برنامج التدقيق.أ
عمل وحجم العمل املطلوب أداؤه، وال شك أن هذا البعد يتضمن عدم تدخل اإلدارة ناحية حتديد خطوات ال

يف استبعاد أو حتديد أو تعديل أي جزء من برنامج التدقيق وعدم تدخلها يف تعديل اإلجراءات اليت وضعها 
.املدقق أو التأثري على املدقق لفحص جماالت مل ترد بالربنامج املوضوع

دقق عن أية ضغوط أو تدخل يف عملية اختيار ااالت امليقصد به بعد :لفحصاالستقالل يف جمـال ا.ب
.واألنشطة والسياسات واملفردات اليت سوف ختضع لعملية الفحص

دارة للتأثري على اإليعين عدم وجود أية تدخالت أو ضغوط من قبل : االستقالل يف جمال إعداد التقرير.ج
. النهائيهرأييات الفحص أو التأثري يف طبيعة شافها خالل عملاملدقق عند إظهار احلقائق اليت مت اكت

وقد أبرزت جلنة إجراءات التدقيق التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني أن معيـار االستقالل 
حيث أن أي،سابات يعتربان من أهم معايري التدقيق املتعارف عليهاشومعيار التأهيل العلمي والعملي ملدقق احل

.خلل يف هذين املعيارين سيؤثر على املعايري األخرى للتدقيق

بذل العناية املهنية الكافية وااللتزام بقواعـد السلوك املهين: الفرع الثالث

عند القيام بفحص وتدقيق احلسابات مبستوى أداء معني يقصد ببذل العناية املهنية الكافية التزام مدقق
أي العمل الذي حيقق املستوى الالزم إلخراج املعلومات يف ،سسة وإعداد التقريرالقوائم املالية اخلتامية للمؤ

، وحيدد هذا املستوى العديد من العوامل منها ما تنص )2(صورة دقيقة خلدمة األطراف ذات املصلحة ومحايتهم
للعناية املهنية املطلوبة من عليه التشريعات املختلفة اليت حتدد املسؤولية القانونية للمدقق واليت متثل احلد األدىن

هذا باإلضافة إىل ما تنص عليه القواعد واملعـايري اليت تصدرها اهليئات املهنية لغرض احملافظة مدقق احلسابات،
.)3(على مستوى أداء مميز ملزاويل املهنة

:)4(امن بينهولقد حددت الدراسات السابقة الشروط العامة اليت جيب توافرها يف مدقق احلسابات

أن حياول باستمرار احلصول على أنواع املعرفة املتاحة واليت متكنه من التنبؤ باألخطار غري املنظورة -
.ومن أمثلة ذلك التقييم املوضوعي ألنظمة الرقابة الداخلية للمؤسسة

.أن يعطي أمهية متزايدة للخطر الذي تظهره خربته املهنية أو التعامل السابق مع املؤسسة-

.177-176رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)1(
.41ص،1998،اإلسكندرية،امعيةدار اجلال،املراجعة بني النظـرية والتطبيق، عبد الفتاح حممد الصحن، حممود ناجي درويش)2(
.70مرجع سبق ذكره، صان، عبد الوهاب نصر علي، ـحممد مسري الصب)3(
.60-59املرجع السابق، ص)4(
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بعني االعتبار الظروف غري العادية أو العالقات غري الطبيعية، فإذا حدث وأن واجهته بعض أن يأخذ-
.العناصر غري العادية فيفترض على املراجع أن يعطي درجة عالية من احلذر عند فحص تلك العناصر

.العمل على إزالة الشكوك واالستفسارات املتعلقة باملفردات ذات األمهية عند إبداء الرأي-

.أن يعمل باستمرار على تطوير جمال خربته املهنية خاصة يف جمال اكتشاف األخطاء والتالعب-

.االعتراف بأمهية وضرورة مراجعة عمل املساعدين-

معـايري العمل امليداين: ثالثاملطلب ال

أدلة اإلثبات محجتتعلق هذه املعايري بتنفيذ عملية التدقيق احملاسيب ومتثل مبادئ التدقيق اليت حتكم طبيعة و
الواجب احلصول عليها بواسطة إجراءات التدقيق املرتبطة باألهداف العريضة الواجب حتقيقها عند استخدام هذه 

:)1(اإلجراءات، وتتمثل هذه املعايري فيما يلي

.جيب على املدقق أن يقوم بتنفيذ عملية التدقيق وفق خطة مالئمة وأن حيسن اإلشراف على مساعديه-

املدقق أن يقوم بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية القائم باملؤسسة حمل التدقيق كأساس جيب على-
.إلمكانية االعتماد عليه ولتحديد املدى املطلوب من االختبارات لوضع إجراءات التدقيق املالئمة هلا

وذلك ،يه يف القوائم املاليةجيب على املدقق أن يقوم بتجميع األدلة الكافية واملقنعة اليت متكنه من إبداء رأ-
.الحظة، االستفسارات واملصادقات، املمن خالل الفحص

التخطيط السليم لعملية التدقيق واإلشراف على املساعدين: الفرع األول

جيب على املدقق أن يقوم بتنفيذ عملية التدقيق وفق خطة مالئمة وأن حيسن اإلشراف على مساعديه 
مال املوكلة إليهم، ويتطلب التخطيط السليم لعملية التدقيق أن يقوم املدقق بدراسة ويتابع مدى تقدمهم يف األع

بيئة العميل مع التركيز بصفة خاصة على دراسة نظام الرقابة الداخلية وذلك إلعداد خطة التدقيق مع ضرورة أن 
اح مدقق احلسابات يف تتميز هذه اخلطة باملرونة حبيث تكون قابلة للتعديل كلما تقدم الفحص، والشك أن جن

وضع برنامج التدقيق املالئم ميكنه من حتديد عدد املساعدين ومهارام وخربام ومؤهالم املطلوبة، من جهة 
دقق مسؤوال عن تقسيم العمل واإلشراف على مساعديه وتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف املأخرى يعترب 

هداف، ويعتمد مدى اإلشراف املالئم يف كل حالة على الفحص وتقييم أدائهم بناء على مدى حتقيق هذه األ
.)2(عدة عوامل منها درجة تعقيد وصعوبة مهمة الفحص ومؤهالت األفراد القائمني به

)1( Howard-F Stettler, Op.cit., p 62.
.46-45ص،2003،اإلسكندرية،امعيةدار اجلال،ة احلديثةـول املراجعـأصعوض لبيب فتح اهللا الديب، أمحد حممد كامل سامل، )2(



.......................................................................................................

27

: )1(وميكن حصر أهداف برنامج التدقيق يف اجلوانب التـالية

القيام ا واملفردات يستخدم كخطة تفصيلية لعملية التدقيق حيث يبني نطاق الفحص، االختبارات املراد -
.اخلاضعة للفحص، خطوات الفحص الضرورية، توقيت القيام باالختبارات وعمليات الفحص

يستخدم هذا الربنامج للداللة على العمل املنجز، حيث ميكن ملدقق احلسابات يف أي حلظة أن حيدد املدى -
التاريخ املتـوقع إلمتامها، وهذا دف الذي أجنز من عمليات واختبارات التدقيق، مقدار األعمال املتبقية و

.االنتهاء من عملية التدقيق يف زمن مقبول خاصة يف حالة وجود القيد الزمين إلبداء الرأي عن القوائم املالية

قبلالة حدوث احنرافات أو مساءلة منمسؤولية األداء املهين خاصة يف حيعترب برنامج التدقيق أداة لتحديد -
.حة، حيث يبني الشخص املسؤول عن تنفيذ كل جزء من عملية التدقيقاألطراف ذات املصل

دراسة وتقييم مدى إمكانية االعتماد على نظام الرقابة الداخلية: الفرع الثاين

كافة السياسات واإلجراءات اليت تضعها وتنفذها اإلدارة لكي تساعدها ":ينظر للرقابة الداخلية على أا
خاصة ما يتعلق بضمان سري األعمال بطريقة كفئة ومنظمة، وبالتايل االلتزام يف حتقيق أهـداف املؤسسة

جالت احملاسبية وإنتاج بالسياسات اإلدارية، محاية األصول، منع واكتشاف األخطاء والغش، دقة واكتمال الس
بدراسة وتقييم نظام دقق أن يقومامل، وهلذا جيب على )2("الية ميكن االعتماد عليها يف اختاذ القراراتمعلومات م

ولتحديد املدى املطلوب من الرقابة الداخلية القائم باملؤسسة حمل التدقيق كأساس إلمكانية االعتماد عليه
.)3(االختبارات لوضع إجراءات التدقيق املالئمة هلا

:)4(ويف ضـوء نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية يقرر مدقق احلسابات

.ظام ككل أو أجزاء منه، ومدى مالءمته يف حتقيق الدقة احملاسبية للبياناتمدى االعتماد على الن-

حتديد نطاق عمل املدقق وما يترتب على ذلك من حتديد أدلة التدقيق املطلوبة ومدى امتداد الفحص -
.لعمليات املؤسسة

.عتماد عليهتقدمي التوصيات واالقتراحات لتعديل النظام مبا يتوافق مع كفاءة النظام وإمكانية اال-

احلصول على أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة: الفرع الثالث

يشري هذا املعيار إىل أنه جيب على مدقق احلسابات أن يقوم جبمع أدلة اإلثبات الكافية واليت متثل أساسا 
طقي والرشيد ألحكام معقوال إلبداء رأيه الفين فيما يتعلق بالقوائم املـالية، أي أن أدلة اإلثبات توفر األساس املن

.78-77مرجع سبق ذكره، صحممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، )1(
.129، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر علي)2(
.46ص،مرجع سبق ذكرهعوض لبيب فتح اهللا الديب، أمحد حممد كامل سامل، )3(
.46ص،2001،اإلسكندرية،اجلامعة اجلديدةدار ،موضوعـات متخصصة: املراجعة اخلـارجيةعبد الفتاح حممد الصحن، مسري كامل، حممود ناجي درويش، )4(
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وتقديرات املدقق حول عدالة وصدق عرض املعلومات املـالية، ويعتمد مفهوم أدلة اإلثبات على فرض قابلية 
البيانات املالية اليت تتضمنها القوائم املالية للتدقيق والتحقق، كما أن األدلة جيب أن تكون كافية ونعين بالكفاية 

احة لتدعيم وتأكيد رأي املدقق وألن أساليب العينات تستخدم غالبا لتحديد أن تكون كمية األدلة املعقولة مت
ومجع األدلة فإن العينة جيب أن تكون كبرية بدرجة تكفي لتقدمي أساس معقول لتكوين رأي املدقق، لكن جيب 

وز املنافع أن نشري إىل أن مفهوم التحقق والتأكيد املعقول إمنا ينص على أن تكاليف التدقيق جيب أن ال تتجا
.)1(املتوقعـة منها

معـايري إعداد التقرير: رابعاملطلب ال

يعترب تقرير مدقق احلسابات املنتج النهائي لعملية تدقيق القوائم املالية اخلتامية، وهو أداة لتوصيل الرأي 
لذلك فقد حدد املعهد الفين احملايد حول القوائم املالية واإليضاحات املتممة هلا لألطراف ذات املصلحة، وحتقيقا 

أربعة معايري حتكم إعداد تقرير التدقيق، هذه املعايري حتدد اخلطوط )AICPA(األمريكي للمحاسبني القانونيني
حيث أا ،ةعند إعداده للتقرير الذي يتضمن رأيه الفين احملايد حول القوائم املالياملدقق العريضة اليت يسترشد ا 
سالمة تطبيق هذه املعايري لشخصي ملدقق احلسابات ومن مث فإن تطبيقها على التقدير اتعتمد بدرجة كبرية عند 

.)2(يعتمد على اخلربة املهنية للمدقق واليت يكتسبها من مزاولته املهنة

:)3(وتتمثل معايري إعداد التقارير فيما يلي

إعدادها وعرضها وفقا ملبادئ جيب على املدقق أن يبني يف تقريره ما إذا كانت القوائم املالية قد مت-
.واملقبولة قبوال عامااحملاسبة املتعارف عليها

جيب أن يشري مدقق احلسابات يف تقريره إىل مدى الثبات والتجانس يف تطبيق املبادئ احملاسبية -
.املتعارف عليها مقارنة بالفترات السابقة

.القوائم املالية تعترب كافية بطريقة معقولةبفإن املعلومات الواردة مل يشر التقرير إىل خالف ذلكما-

جيب أن حيتوي التقرير على رأي املدقق بشأن القوائم املالية كوحدة واحدة، ويف احلاالت اليت ال -
ميكن فيها إبداء الرأي يف القوائم املالية كوحدة واحدة جيب على املدقق اإلشارة إىل األسباب اليت 

لتقرير خصائص اخلدمة اليت يقوم ا املـدقق وطبيعتها مع كما جيب أن يوضح ا،أدت إىل ذلك
.اإلشارة إىل حدود املسؤولية اليت تقع على عاتقه نتيجة أداء هذه اخلدمة

.52- 51صذكره،مرجع سبق ليم توماس، إمرسون هنكي، و)1(
.65رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)2(

)3( Howard-F Stettler, Op.cit., p 62- 63.
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اإلشارة إىل مدى إعداد وعرض القوائم املالية وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها: الفرع األول

ما إذا كانت القوائم املـالية قد مت إعدادها وعرضها وفقا أن يشري مدقق احلسابات يف تقريره إىلب جي
للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما كمعايري لقياس املدقق للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، ومهنيا ينظر 

لية يضمن صدق هذه دارة ذه املبادئ عند إعداد وعرض القوائم املااإلمبعىن أن التزام ،مدى صدق القوائم املالية
، ويتوقف حتديد )1(القوائم املالية وخلوها من التحريفات اجلوهرية سواء كانت حتريفات متعمدة أو غري متعمدة

جيب على الذ،مدى مالءمة املبادئ احملاسبية يف حالة معينة على التقدير واحلكم الشخصي ملدقق احلسابات
.)2(ئ احملاسبية البديلة اليت تصلح للتطبيق يف حـاالت معينةاملدقق أن يكون ملما إملاما كافيا باملباد

ادئ احملاسبيةـاإلشارة إىل مدى ثبات املؤسسة يف تطبيق املب: الفرع الثاين

جيب على مدقق احلسابات التأكد من ثبات املؤسسة يف تطبيق واستخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 
ف اليت مل يراعى فيها ثبات املبادئ احملاسبية يف الفترة احلالية مقارنة بالفترات مع ضرورة أن حيدد التقرير الظرو

وذلك ليتأكد مستخدمو القوائم املالية من أن التغريات الرئيسية يف القوائم املالية على مر الزمن قد ،السابقة
:)3(ة، واهلدف من املعيار هونتيجة للتغيري يف املبادئ احملاسبييس نشأت نتيجة لألنشطة املختلفة للمشروع ول

.قابلية القوائم املـالية للمقارنة-

.الية تأثرا جوهريا بالتغيريات يف تطبيق املبادئ والقواعد احملاسبية من فترة ألخرىعدم تأثر القوائم امل-

.عدم إتاحة الفرصة للتالعب يف استخدام وتطبيق املبادئ احملاسبية إلظهار نتيجة معينة-

:  )4(تأثر إمكانية املقارنة بني القوائم املـالية لعدد من السنوات بالتغريات الناشئة عنوبصفة عامة ت

إن أهم ما مييز هذه التغريات هو خضوعها لرغبة اإلدارة اليت : التغري يف املبـادئ احملاسبية املستخدمة.1
ملتناقص عند حساب غالبا ال تبني سبب هذا التغيري، كالتحول من إتباع القسط الثابت إىل القسط ا

.قسط االهتالك

التغري يف بعض الظروف احمليطة باملؤسسة واليت تستلزم إجراء تغيريات حماسبية ولكنها ال تتضمن .2
يف هذه احلالة جند أن اإلدارة ليس لديها االختيار يف إجراء : تغيريات يف املبادئ احملاسبية املستخدمة

.يف احليـاة اإلنتاجية املتبقية ألحد األصولالتغيري أو عدم إجراءه  ومثال ذلك التغيري

.200، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر علي)1(
.48صه،ذكرمرجع سبق عوض لبيب فتح اهللا الديب، أمحد حممد كامل سامل، )2(
، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، اإلطـار النظري، املعايري والقواعد، مشـاكل التطبيق العملي: أصـول وقواعد املراجعة والتدقيق الشاملالسيد سرايا، حممد )3(

.300- 299، ص2007مصر، 
.91-90مرجع سبق ذكره، صحممد مسري الصبان، عبد الوهاب نصر علي، )4(
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هذه الظروف ناجتة عن عمليات أو حوادث هلا :التغري يف بعض الظروف واليت ليس هلا صلة باحملاسبة.3
الك أحد األصول تقتضي ، فعند امتتأثري حماسيب لكنها ال تتضمن أي تغيري يف املبادئ احملاسبية املطبقة

ساط االهتالك له أما عند بيعه فال حتسب أقساط االهتالك، وهذا التغري املبادئ احملاسبية حساب أق
.جيب اإلفصاح عنه يف صورة مالحظات يف القوائم املـالية

فإن املدقق مطالب بدراسة وحتليل أسباب التغيري يف ،فإذا حدث تغيري يف تطبيق املبادئ والقواعد احملاسبية
لتغيري إال مبربرات منطقية ومقبولة ولظروف غري عادية مرت ا املؤسسة تطبيق هذه املبادئ وال يوافق على هذا ا

.خالل الفترة حمـل التدقيق

بيان مدى كفاية ومالءمة اإلفصاح يف القوائم املـالية: الفرع الثالث

اليتطلب هذا املعيار من املدقق أن يفترض كفاية اإلفصاح يف القوائم املالية ما مل يشر هو إىل غري ذلك، و
مات الية وإمنا يتضمن أيضا أسلوب عرض هذه املعلوـيقصد باإلفصاح الكايف نوع املعلومات يف القوائم امل

ومن ، )1(القوائم املاليةبللتعبري عن العناصر املوجودةونفس الشيء بالنسبة للمصطلحات املستخدمةوتبويبها
وب تعدد املصطلحات اليت تستخدم لوصف عند حتديد مستوى اإلفصاح املطلقدقالصعوبات اليت تواجه امل

.اإلفصاح العادل واإلفصاح الكايف واملالئموفنجد اإلفصاح الكامل، ،مستويات اإلفصاح

:)2(ويف هذا اإلطار جيب على املدقق أن يأخذ بعني االعتبار ما يلي

عدادها واملبادئ ال يتفق إاليةـأن القوائم املقرر املدقق أن اإلفصاح غري كايف وغري مناسب أولو-
.احملاسبية املتعارف عليها فليس له صالحية إجبار املؤسسة على تعديل القوائم املالية

ل مسؤولية تضمني هذا التقرير ، وبالتايل فهو يتحمالتدقيقدقق التحكم يف حمتوى تقريرامليستطيع -
.ا اإلفصاحإذا كانت القوائم املالية للمؤسسة تتجاهل هذما لإلفصاح الضروري يف حالة 

.اليةألطراف ذات العالقة بالقوائم املاهلدف الرئيسي لإلفصاح الكايف واملناسب هو خدمة مصلحة ا-

اإلفصاح الكايف واملناسب يعين أن املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية ظاهرة بشكل صريح -
.، كاملة وغري منقوصة، كما أا ال حتمل أكثر من معىنةوواضح

جود تضارب يف املصاحل فقد يكون عدم اإلفصاح عن بعض املعلومات له ما يربره خاصة يف حالة و-
لو ترتب على هذا اإلفصاح ضرر على املؤسسة أكرب من الفائدة اليت تعود على األطراف اليت يعنيها 

.اإلفصاح

.47صغسان فالح املطارنة، مرجع سبق ذكره،)1(
.302-301السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، صحممد )2(
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:ثهناك أحداث قد تقع بعد إعداد امليزانية وقبل إعداد تقرير التدقيق ومن بني هذه األحدا-

أحداث تقع بعد امليزانية وتؤثر على أرقام القوائم املالية مثل تعديل بعض املخصصات نتيجة بعض *
الظروف الطارئة كمخصصات الديون املشكوك يف حتصيلها، فهذه األحداث ال بد من أخذها 

.بعني االعتبار عند إعداد القوائم املـالية

رقام القوائم املالية لكنها هامة بالنسبة للعمليات أحداث تقع بعد إعداد امليزانية وال تؤثر على أ*
.القادمة مثل إصدار سندات لذلك جيب اإلفصاح عنها

وليس هلا طبيعة حماسبية وال تتطلب اإلفصاح عنها يف العامةأحداث تقع بعد إعداد امليزانية*
.القوائم املالية

ية كوحدة واحدةإبداء الرأي الفين احملايد عن القوائم املـال: الفرع الرابع

أو تأكيد بأنه ال ،جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات رأي فين حمايد عن القوائم املالية كوحدة واحدة
يستطيع إبداء الرأي مع توضيح األسباب اليت أدت إىل عدم القدرة على إبداء الرأي، وطبقا لنشرة معايري التدقيق 

جمموعة القوائم املـالية للفترة احلالية شأا شأن "كوحدة واحدةالقوائم املـالية "فإنه يقصد بـ ) 15(رقم 
.)1(جمموعة القوائم املالية لفترة سابقة أو أكثر واليت تقدم لغرض املقـارنة

كما جيب أن حيدد تقرير التدقيق القوائم املالية اخلاضعة لعملية التدقيق واليت تقع حتت مسؤولية مدقق 
الية امل، تاريخ إعداد القوائم يظهر يف الفقرة االفتتاحية للتقرير حبيث يظهر اسم املؤسسةوهذا التحديد ،احلسابات

: ال التاليةـالتقرير الذي يصدره املدقق األشكميكن أن يأخذ و، )2(دققوتاريخ تدقيقها من طرف امل

)رأي نظيف(برأي غري متحفظ التقرير.1

:)3(أن هناك التزام بالعناصر التـاليةالرأي غري املتحفظ يعين اقتناع املدقق بإبداء

.إعداد التقارير املـالية وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما-

.لتدقيقللوائح باملؤسسة حمل اعدم اكتشاف أي خمالفات للقوانني وا-

.وحيادية كاملةعدم وجود قيود هامة متنع املدقق من االلتزام بقواعد وسلوك املهنة وأداء عمله حبرية-

:والشكل التايل يشري إىل تقرير التدقيق غري املتحفظ

.56صوليم توماس، إمرسون هنكي، مرجع سبق ذكره،)1(
)2( Howard-F Stettler, Op.cit., p 57.

.324-323السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، صحممد )3(
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التقرير برأي غري متحفظ مع لفت االنتبـاه.2

يف حاالت معينة يقوم مدقق احلسابات بتعديل تقريره بإضافة فقرة اإليضاح لتوجيه انتباه مستخدم القوائم 
وائم املـالية لكن هذا التعديل ال يؤثر على رأي املدقق، وميكن توضيح احلـاالت املالية ألمر معني يؤثر على الق

:)1(اليت تتطلب إضافة فقرة لفت االنتباه كما يلي

يف بعض احلاالت قد تضطر اإلدارة للخروج عن املبادئ احملاسبية املقبولة :اخلروج عن مبادئ حماسبية معينة.أ
املالية اخلاصة ا أكثر مصداقية مع تقدمي مربرات اخلروج عن املبادئ وذلك حىت تصبح القوائم ،قبوال عاما

دقق ذه املربرات فإنه جيب عليه أن يعرب عن ذلك بإضافة فقرة تفسريية يوضح املاحملاسبية للمدقق، فإذا اقتنع 
.فيها مربرات اخلروج عن املبادئ احملاسبية املقبولة وأثر ذلك على صدق القوائم املالية

.407- 401، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، األسس العلمية والعملية: راجعةـأسس امل، د الفتاح الصحن، شريفة علي حسنحممد مسري الصبان، عب)1(

)غري املتحفظ(تقرير التدقيق النموذجي :)4-1(الشكـل

فقرة 
الرأي

فقرة 
النطـاق

الفقرة 
االفتتاحية

507أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

: ................تقرير املدقق املستقل

)X(مسامهي املؤسسة :إىل

وكذا القوائم املرتبطة ،)N+1(ديسمرب 31يف)X(قمنا بتدقيق قائمة املركز املايل للمؤسسة
يف تلك التواريخ، هذه القوائم املالية تعد املنتهيةوالتدفقات النقدية عن السنواتبالدخل

.قوائم املالية تأسيسا على تدقيقهامسؤولية اإلدارة أما مسؤوليتنا فهي إبداء الرأي حول ال

قمنا بأداء عملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها، تتطلب هذه املعايري أن ختطط 
قول عما إذا كانت القوائم املالية خالية من وتؤدى عملية التدقيق للحصول على تأكيد مع

التحريف اجلوهري، تتضمن عملية التدقيق فحص أدلة اإلثبات على أساس اختباري كما 
تتضمن أيضا تقييم املبادئ احملاسبية املستخدمة والتقديرات اجلوهرية باإلضافة إىل تقييم العرض 

.ساس معقول إلبداء رأيناالشامل للقوائم املـالية، ونعتقد أن تدقيقنا يوفر أ

يف رأينا أن القوائم املالية املشار إليها أعاله تعرض بعدالة يف كافة النواحي اهلامة املركز 
ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية عن السنوات ) N+1(و)N(ديسمرب 31املايل للمؤسسة يف

.تعارف عليهااملنتهية يف تلك التواريخ طبقا ملبادئ احملاسبة املقبولة وامل

...............التوقيع 
..../.. /: .. تاريخ إعداد التقرير

اجلهة املوجه 
إليها التقرير
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يتطلب املعيار الثاين من معايري التدقيق املتعارف : االتساق يف تطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاماعدم.ب
عليها واخلاصة بتقرير التدقيق أن يوضح التقرير مدى الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية يف الفترة احلالية مقارنة 

طرق تطبيقها اإلفصاح عن قامت بتغيري املبادئ احملاسبية أوبالفترات السابقة هلا، وجيب على اإلدارة إذا 
.طبيعة وأسباب هذا التغيري وأثر هذا التحول على القوائم املالية يف شكل إيضاحات أسفل القوائم املالية

طبقا إلصدارات التدقيق احلديثة أصبح املدقق مسؤوال عن تقييم إمكانية :مقدرة املؤسسة على االستمرار.ج
املؤسسة مستقبال لفترة معقولة، وقد أوضحت هذه اإلصدارات أهم العوامل اليت تؤدي إىل الشك استمرار

: يف استمرار املؤسسة وهي

.حتقيق املؤسسة خلسائر تشغيل جوهرية وبصورة متكررة-

.وجود مشاكل خاصة برأس املـال العامل-

.غريوجود مشاكل يف السيولة النقدية وتزايد التزامات املؤسسة حنو ال-

مواجهة املؤسسة ملشاكل مع نقابات العمال أو صدور ووك يف حتصيلها، زيادة الديون املعدومة واملشك-
.تشريعات جديدة من شأا التأثري على مقدرة املؤسسة على االستمرار يف السوق

. حدوث أعطال يف التشغيل أو توقف اإلنتاج نتيجة حلدوث كوارث طبيعية-

عدم التأكد اجلوهرية تشري إىل حالة تعتمد نتائجها على تصرفات أو حالة: ريةحـالة عدم التأكد اجلوه.د
أحداث مستقبلية ال ميكن للمؤسسة التحكم فيها لكنها تؤثر على القوائم املالية، حيث جيب على املدقق أن 

جلوهرية يدرس احلاجة إىل تعديل التقرير إذا كان هناك عدم تأكد جوهري، ومن أمثلة حاالت عدم التأكد ا
.القضايا واملنازعات القانونية اليت مل يصدر بشأا حكم قانوين بعد أو حالة اخلالف حول اإلقرار الضرييب

التقرير بـرأي متحفظ.3

يكون املدقق غري قادر على إبداء رأي نظيف يف حالة وجود ظروف هلا تأثري هام نسبيا على القوائم املالية 
: لخصها فيما يلييف احلاضر واملستقبل، واليت ن

قد تؤدي القيود املفروضة على عمل مدقق احلسابات إىل إبداءه لرأي :وجود قيود على نطاق الفحص.أ
اق الفحص على األمهية النسبية لتلك القيود ـمتحفظ، ويتوقف رأي املدقق يف حالة وجود قيود على نط

إذا كان األثر احملتمل هلذه القيود على نطاق وطبيعتها والتأثري احملتمل هلا على صدق القوائم املالية، حبيث 
، وقد تنشأ هذه القيود نتيجة لظروف خاصة )1(الفحص غري هام لدرجة كبرية فإن املدقق يبدي رأيا متحفظا

ويعترب السبب الثاين أكثر خطورة نظرا ألن تدخل العميل يف حد ذاته يعترب معوقا ،أو بناء على طلب اإلدارة

.410-409، مرجع سبق ذكره، صحممد مسري الصبان، عبد الفتاح الصحن، شريفة علي حسن)1(
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يف أداء مهمته، ومن أمثلة القيود اليت تفرضها اإلدارة عدم إعطاء املدقق فرصة مراقبة عملية الستقاللية املدقق
اجلرد الفعلي أو إرسال مصادقات لبعض أصحاب حسابات املدينني أو عدم تزويد املدقق بصور حماضر 

يبحث ويقيم جلسات جملس اإلدارة أو خطاب إقرار اإلدارة، ويف كافة هذه احلاالت جيب على املدقق أن
أسباب امتناع العميل عن تزويده باألدلة الالزمة حىت يستطيع أن يقرر ما إذا كان من املالئم له أن يبدي رأيا 

.)1(متحفظا أو ميتنع عن إبداء الرأي كليـا

لكن يف بعض احلاالت قد توجد ظروف خترج عن إرادة العميل حتول دون حصول املدقق على أدلة 
:)2(ئمة مثلإثبات كافية ومال

.عدم قدرة املدقق على احلصول على املصادقات نظرا لعدم تعاون أصحاب احلسابات-

.عدم إمكانية مراقبة اجلرد الفعلي نظرا ألن العميل ال يستعمل نظام املخزون املستمر-

ة ضد رفض املستشار القانوين للمؤسسة تزويد املدقق خبطاب يتضمن رأيه بشأن الدعاوي القانونية املرفوع-
.املؤسسة أو لصاحلها

دقق مع إدارة املؤسسة حول بعض املقد خيتلف : حالة اخلالف مع اإلدارة حول السياسات احملاسبية.ب
و إعداد القوائم املالية وطرق تطبيقها أعنداألمور مثل مدى قبول السياسات احملاسبية اليت اتبعتها املؤسسة 

املدقق أن ية، فإذا كانت هذه االختالفات هامة نسبيا جيب على القوائم املالمدى كفاية اإلفصاح احملاسيب ب
ادئ تصحيح خمالفتها للمبدارة اإلعكسيا تبعا لألمهية النسبية للحاالت اليت ترفض فيها يبدي رأيا متحفظا أو 

.)3(احملاسبية املقبولة قبوال عاما

جيب عليه أن يشري يف فقرة النطاق وهنا نشري إىل أنه عندما يقوم مدقق احلسابات بإصدار تقرير متحفظ 
وأن يقوم بتعديل فقرة الرأي باستخدام ،إىل القيود واألسباب اليت جعلته يبدي رأيا متحفظا حول القوائم املالية

.)4("باستثناء"أو " ا عداـم"عبارة 

:والشكـل التايل يوضح منوذج تقرير برأي متحفظ

.99- 98صذكره،مرجع سبق وليم توماس، إمرسون هنكي، )1(
.99ص،املرجع السابق)2(
.412، مرجع سبق ذكره، صحممد مسري الصبان، عبد الفتاح الصحن، شريفة علي حسن)3(
.512- 511ص، مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفي)4(
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)سليب(ي ـعكسبرأيالتقرير .4

إبداء املدقق للرأي العكسي يكون بعد القيام بعملية التدقيق وجتميع قدر كاف ومناسب من األدلة لتأييد 
رأيه والوصول إىل قناعة بأن القوائم املالية ككل ال تتماشى مع معايري احملاسبة الدولية أو الوطنية، ويعد التقرير 

هنية نظرا ملا يترتب عليه من آثار سلبية على املؤسسة خاصة إذا كانت برأي سليب حالة نادرة يف املمارسة امل
.)1(أسهمها مقيدة بالبورصة

.415، مرجع سبق ذكره، صحممد مسري الصبان، عبد الفتاح الصحن، شريفة علي حسن)1(

فقرة 
اإليضاح

الفقرة 
االفتتاحية

فقرة 
الرأي

100مرجع سبق ذكره، صوليم توماس، إمرسون هنكي، : إعداد الباحث باالعتماد على املرجع:املصدر

..........: ......تقرير املدقق املستقل

)X(مسامهي املؤسسة : إىل

وكذا القوائم املرتبطة ،)N+1(ديسمرب 31يف)X(قمنا بتدقيق قائمة املركز املايل للمؤسسة
هذه القوائم املالية تعد مسؤولية املنتهية يف تلك التواريخ،عن السنواتوالتدفقات النقديةبالدخل

.قوائم املالية تأسيسا على تدقيقهاول الاإلدارة أما مسؤوليتنا فهي إبداء الرأي ح

ا ملعايري التدقيق املتعارف قمنا بأداء عملية التدقيق طبقما وضحناه بالفقرة التالية باستثناءو
، تتطلب هذه املعايري أن ختطط وتؤدى عملية التدقيق للحصول على تأكيد معقول عما إذا عليها

وهري، تتضمن عملية التدقيق فحص أدلة اإلثبات كانت القوائم املالية خالية من التحريف اجل
باإلضافة إىل تقييم ،على أساس اختباري وتقييم املبادئ احملاسبية املستخدمة والتقديرات اجلوهرية

.العرض الشامل للقوائم املالية، ونعتقد أن تدقيقنا يوفر أساس معقول إلبداء رأينا

والذي ) N+1(ديسمرب31ن العام املنتهي يف مل نتمكن من مراقبة عملية اجلرد الفعلي ملخزو
مت نظرا ألنه،دج....والذي تبلغ قيمته) N(ديسمرب31دج والعام املنتهي يف ....تبلغ قيمته

مل نستطع التحقق من كميات خمزون هذه الحق هلذه التواريخمهمة التدقيق يف تاريخالتعاقد على
.رى نظرا لطبيعة السجالت اليت تستخدمها املؤسسةالفترات باستخدام إجراءات التدقيق األخ

آثار تلك التسويات اليت رمبا كانت ضرورية إذا ما كنا قادرين على باستثناء-يف رأينا 
فإن القوائم املالية املشار إليها أعاله تعرض بعدالة يف كافة -مراقبة اجلرد الفعلي للمخزون

ونتائج أعماهلا وتدفقاا )N+1(و)N(ديسمرب 31النواحي اهلامة املركز املايل للمؤسسة يف
.النقدية عن السنوات املنتهية يف تلك التواريخ طبقا ملبادئ احملاسبة املقبولة واملتعارف عليها

منوذج تقرير برأي متحفظ:)5-1(الشكـل

فقرة 
النطاق
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التقرير مع االمتناع عن إبداء الرأي.5

ميتنع املدقق عن إبداء الرأي عندما يكون األثر احملتمل للقيد على نطاق الفحص هاما للدرجة اليت جيد 
ذا اتضح عن إبداء رأيه إدققاملى أدلة تدقيق كافية ومالئمة، كما قد ميتنع املدقق نفسه غري قادر على احلصول عل

قدرة املؤسسة على االستمرار مع وجود ظروف عدم تأكد جوهرية مؤثرة على القوائم أنه غري قادر على تقييم 
يف عالقته مع ذلك فقدان املدقق الستقاللهعنفضال ،املالية واليت تتعلق بأحداث تتحدد نتيجتها يف املستقبل

. )1(إدارة املؤسسة

:داء الرأيـالتقرير مع االمتناع عن إبوالشكل التايل يوضح منوذج 

.513ص،، مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفي)1(

: ................تقرير املدقق املستقل
)X(مسامهي املؤسسة : إىل

والقوائم ) N+1(و)N(ديسمرب عامي31يف )X(العامة للمؤسسةتعاقدنا على تدقيق امليزانية
قائمة الدخل والتدفقات النقدية عن السنوات املنتهية يف تلك التواريخ، هذه القوائم املالية تعد :املرتبطة

.دارة أما مسؤوليتنا فهي إبداء الرأي حول القوائم املالية تأسيسا على تدقيقهااإلمسؤولية 

)من تقرير التدقيق النموذجي-فقرة النطاق-استبعاد الفقرة الثانية جيب(

، وقد مت حتديده يف )N+1(و)N(مل تقم إدارة املؤسسة بإجراء اجلرد املادي ملخزوناا يف السنة 
عالوة) N+1(ديسمرب 31يف ........ومبلغ ) N(ديسمرب31يف .........القوائم املالية املرفقة مببلغ 

31على ذلك ليس متاحا لنا احلصول على دليل إثبات يؤيد تكلفة األصول الثابتة املقتناة قبل تاريخ 

تسمح سجالت املؤسسة بتطبيق أية إجراءات تدقيق بديلة أخرى على املخزون ، وال)N+1(ديسمرب
.أو على األصول الثـابتة

تطبيق أية إجراءات تدقيق بديلة حىت مبا أن املؤسسة مل تقم باجلرد املادي للمخزون ومل نستطع 
نقتنع بكميات املخزون وتكلفة األصول الثابتة، فإن نطاق عملنا كان غري كايف لتمكيننا من إبداء رأينا 

.  ولذلك منتنع عن إبداء الرأي حول تلك القوائم املـالية

540-539أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

منوذج تقرير يتضمن االمتناع عن إبداء الرأي:)6-1(الشكـل
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على نوع القيود أو األخطاء أو أوجه التقصري اليت يواجههاالتدقيق يتوقف حتديد نوع تقرير ،بصفة عامة
خبربته حتديد األمهية النسبية ملثل دققمن ناحية أخرى يتوىل امل، وتدقيقخالل أدائه ملهمته واجناز برنامج الاملدقق

.هذه األخطاء وأوجه التقصري وذلك يف سبيل اختاذ القرار املناسب بالنسبة لكل حالة

:دققوالشكل التايل يوضح أثر األخطاء أو التقصري وأمهيتها النسبية على نوع الرأي الذي يصدره امل

376حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص:املصدر

دققأثر األخطاء واملخالفات وأمهيتها النسبية على نوع الرأي الذي يصدره امل:)7-1(الشكـل

حتفظات وخمالفات نظامية

خمالفة النظام الداخلي-
خمالفة اللوائح-
خمالفة القانون العام-

حتفظات وخمالفات حماسبية

يةخمالفة املبادئ احملاسب-
خمالفة الطرق احملاسبية-
تاخلروج عن قاعدة الثبا-
العرض بصورة غري صادقة-

حتفظـات التدقيق

القيود املفروضة-
على املدقق

متحفظرأي 2

)سليب(عكسي رأي 3

عن إبداء الرأياالمتناع4

مع لفت االنتباهنظيفأو نظيف رأي 1

مدقق احلسابات للتحفظات واملخالفاتاألمهية النسبية

عدم وجود خمالفات أو حتفظات 
بسيطةأو وجود خمالفات 

هامةوجود خمالفات أو حتفظات 
غري جوهريةولكنها 

وجود خمالفات أو حتفظات  
جوهريةوهامة
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األمهيـة النسبية، خماطر التدقيق وأدلة اإلثبات: رابعث الاملبح

خماطر التدقيق واألمهية النسبية ضمن األهداف واملبادئ اليت ) 200(لقد أورد معيار التدقيق الدويل رقم
أنه واعتمادا على) *IAASB(حتكم تدقيق البيانات املالية، حيث يؤكد جملس معـايري التدقيق والتأكيد الدولية 

طبيعة عمليات املؤسسة والبيئة التنظيمية اليت تعمل ا وحجمها وتعقيدها فإا تواجه خماطر عمل متنوعة
.واإلدارة مسؤولة عن حتديد هذه املخاطر واالستجابة هلا واملدقق معين باملخاطر اليت قد تؤثر على البيانات املالية

األمهية النسبية وخمـاطر التدقيق: املطلب األول

األمهية النسبيـة: لفرع األولا

حجم احلذف أو التحريف يف : "األمهية النسبية بأا) *FASB(لقد عرف جملس معايري احملاسبة املـالية 
أن يتغري احلكم الشخصي للشخص الذي -يف ضوء الظروف احمليطة-املعلومات املالية الذي جيعل من احملتمل 

.)1("باحلـذف أو التحريفيعتمد على تلك املعلومات أو يتأثر

وحىت يكون املدقق قادرا على احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املـالية للمؤسسة 
تقدير مبدئي ملستويات األمهية النسبية والذي يشمل تقديرات ملا جيب عليه القيام ب، خالية من التحريف اجلوهري

اموعات املهمة يف قائمة املركز املـايل وقائمة الدخل كل على حدا يعترب جوهريا بالنسبة لكل جمموعة من 
:)2(والقوائم املالية يف جمموعها، وهذا التحديد ضروري لألسباب التـالية 

إن التحديد املبكر لألمهية النسبية يوفر ما يعرف حبدود األمهية النسبية لألخطاء واملخالفات، واليت -
.تطاعته قبول حتريف القوائم املالية وتغيريهاخارجها ال يكون املدقق باس

مبجرد حتديد األمهية النسبية يتم حتديد العناصر والقيم غري املهمة، ومن مث فإن املدقق يكون باستطاعته -
.التركيز على اجلوانب املهمة وبالتايل حتسني نوعية عملية التدقيق ورفع كفايتها

.لة املناسبةمساعدة املدقق يف ختطيط طريقة مجـع األد-

ويوجد يف الواقع العملي جمموعة من األسس ميكن ملدقق احلسابات أن يعتمد عليها لتحديد ما إذا كانت 
إمجايل األصول ،إمجايل األصول،ايف الربح قبل الضريبةصـ: التحريفات جوهرية أم ال، وهذه األسس هي

.إمجايل حقوق امللكيـة،املتداولة

* IAASB : International Auditing and Assurance Standards Board.

* FASB : Financial Accounting Standards Board.
.225ص،، مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفي)1(
.251- 250رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)2(
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: هناك أسس نوعية قد تكون أكثر أمهية للمستخدمني مثل،السابقةإضافة إىل األسس الكمية 

.وجود عدم انتظام يف اجتـاه األرباح من سنة ألخرى-

.موقف إدارة املؤسسة ووجهة نظرها جتاه سالمة القوائم املالية وعدالتها-

.رفض إدارة املؤسسة تعديل بعض القيود احملاسبية نتيجة ملا سبق اكتشافه من أخطاء-

.مال وجود مدفوعات غري قـانونيةاحت-

وجود شروط يف عقد الدين الذي حصلت عليه املؤسسة من البنك يتطلب بقاء نسب مالية معينة -
.عند مستوى معني كحد أدىن

للتذكري أنه حىت اآلن مل تقدم معـايري احملاسبة والتدقيق أية إرشادات رمسية مهنية بشأن القياس الكمي 
بب يف ذلك أن املنظمات املهنية ختشى استخدامها من قبل مدققي احلسابات وتطبيقها والس،لألمهية النسبية

حرفيا دون النظر إىل مجيع االعتبارات اليت ميكن أن تؤثر يف قرارهم النهائي بشأن األمهية النسبية، لذا ينبغي على 
ا جيب عليه أن يعد قائمة أو املدقق أن يستخدم حكمه الشخصي وخربته املهنية عند تقدير األمهية النسبية كم

.بيانا تتضمن السياسة اليت سوف يتبعها عند إصدار مثل هذا احلكم

ويقوم املدقق بإصدار حكمه على األمهية النسبية من خالل القيـام خبمسة خطوات متكاملة، وميكن 
:)1(ما يليفيتلخيص هذه اخلطوات 

ملبدئي على األمهية النسبية قيام مدقق احلسابات بتقدير يقصد باحلكم ا: دئي على األمهية النسبيةاحلكم املب.1
قيمة التحريفات امعة يف القوائم املالية واليت يراها مهمة نسبيا، ويتم عادة التعبري عن هذه القيمة كميا 

.وتعد مبثابة حكم مبدئي لألمهية النسبية

أقصى قيمة لتحريف القوائم املالية واليت ال مهنيا ينظر املدقق إىل احلكم املبدئي على األمهية النسبية بأنه 
.تؤثر على قرار املستخدم العادي هلذه القوائم باالعتماد على ما توصل إليه من معلومات حماسبية

بعد أن ): عنصرالتحريف املقبول لكل (القوائم املالية عناصرألمهية النسبية على ملبدئي لختصيص احلكم ا.2
بدئي على األمهية النسبية جيب عليه ختصيص قيمة هذا احلكم على كل يصدر مدقق احلسابات حكمه امل

.اليةعناصر القوائم املمن عنصر

تتمثل هذه اخلطوة يف تقدير إمجايل التحريف يف كل : القوائم املـاليةعناصرتقدير إمجايل التحريف يف .3
.القوائم املـاليةعناصرمن عنصر

.293- 275، مرجع سبق ذكره، صاب نصر عليـعبد الوه)1(
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ل حساب من بتجميع قيم التحريفات املخططة لكـرحلة املدقق يقوم يف هذه امل:تقدير التحريف امع.4
.احلسابات وصوال إىل التحريف امع املخطط والذي سيتم مقارنته باحلكم األويل على األمهية النسبية

دقق مبقارنة امليف هذه املرحلة يقوم :مقارنة التحريف امع املقدر مع احلكم األويل على األمهية النسبية.5
لكي حيدد ما إذا كان يف حاجة ،التحريف امع املخطط مع قيمة احلكم األويل لألمهية النسبيةقيمة 

الختاذ قرار بتعديل حكمه األويل على األمهية النسبية أو إعادة النظر يف قراره بشأن توقيت وطبيعة ومدى 
.اختبارات التدقيق

خمـاطر التدقيق: الفرع الثاين

نها عملية التدقيق من العوامل اهلامة اليت جيب أن يأخذها املدقق بعني االعتبار تعترب املخاطر اليت تتضم
سواء عند التخطيط لعملية التدقيق أو تصميم إجراءات التدقيق املالئمة أو عند تقييم أدلة وقرائن اإلثبات، وذلك 

.)1(دةيف سبيل إبداء الرأي الفين املوضوعي يف القوائم املالية حمل التدقيق كوحدة واح

مفهوم خمـاطر التدقيق.1

احتمال إبداء مدقق احلسابات لرأي غري سليم : "خطر التدقيق بأنه)*IFAC(االحتاد الدويل للمحاسبنيعرف -
.)2("حتريفات جوهريةرغم أن هذه القوائم املالية حتتوي علىاملالية اخلاضعة لرقابته قوائماليف 

ذلك اخلطر الناتج عن فشل املدقق بدون قصد يف تعديل رأيه يف : "هكما ميكن تعريف خطر التدقيق على أن-
. )3("القوائم املالية بطريقة مالئمة رغم أن هذه القوائم حتتوي على حتريف جوهري

فعملية التدقيق عرضة ملخاطر تتعلق باحتواء القوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق على حتريفات وأخطاء قد 
وذلك بسبب طبيعة عملية ،سابات اكتشافها رغم قيامه بإتباع معايري التدقيق املتعارف عليهاال ميكن ملدقق احل

التدقيق وما تتسم به من قصور ذايت وما حييط ا من حمددات تؤثر على قدرة املدقق يف اكتشاف التحريفات 
:)4(واألخطاء اجلوهرية، هذه احملددات ناجتة من عـوامل عديدة منها

.عند جتميع األدلة والقرائن على أسلوب العيناتلية التدقيقاعتماد عم-

.أوجه القصور واحملددات املالزمة لنظم الرقابة الداخلية-

.حقيقة أن معظم أدلة وقرائن التدقيق تعترب مقنعة وليست حامسة-

.249، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اجلزء الثاين، ايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربيةـشرح مع: ايري املراجعةـموسوعة مع، طارق عبد العال محاد)1(
* IFAC : International Federation of Accountants.

)2(  Antoine Mercier, Philippe Merle, Claudine Flahaut-Jasson, Sandrine Besnard, Op.cit., p 446.
.55- 54مرجع سبق ذكره، صعبد الفتاح حممد الصحن، مسري كامل، حممود ناجي درويش، )3(
.96- 91مرجع سبق ذكره، صمنصور أمحد البديوي، شحاته السيد شحاته، )4(
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بذل العناية أن الرأي الذي يبديه املدقق يكون دائما عرضة للصواب واخلطأ باعتبار أنه إنسان وطاملا أنه -
.املهنية الواجبة انتفت مسؤوليته عن هذا اخلطأ

مكونات خمـاطر التدقيق.2

:)1(التدقيقمكونات خطر كن التمييز بني نوعني منلتعاريف اليت أعطيت خلطر التدقيق ميلرنظبال

Ãأن السابقةحباثأظهرت األحيث): اجلوهرية(اء املاديةـحتتوي على األخطأن احلساباتخماطر
.املخاطر املرتبطة بالرقابة الداخليةنامجة عن املخاطر الكامنة وذه املخاطر ه

Ã اليةـاملقوائمالباجلوهريةألخطاءلساباتاحلف مدقق اشتكاخماطر عدم.

:وميكن توضيح مكونات كل نوع من املخـاطر كما يلي

خمـاطر األخطاء اجلوهرية.أ

: ميكن تقسيمها إىل نوعني من املخاطر

قابلية رصيد حساب معني أو جمموعة : "ميكن تعريف املخاطر املالزمة بأا): الكامنة(الزمة ـملاملخاطر ا-
سواء منفردة أو عندما جتمع مع األخطاء يف أرصدة ،من العمليات أن تكون خاطئة بشكل جوهري

.)2("احلسابات األخرى وذلك بافتراض عدم وجود ضوابط داخلية ذات عالقة

هذا النوع من املخاطر مرتبط بقوة وفعالية نظام الرقـابة الداخلية، وميكن تعريف : بطة بالرقابةاملخاطر املرت-
احتمال أن نظام الرقابة الداخلية ال يستطيع منع أو اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف الوقت : "خماطر الرقابة بأا

أو جمتمعة مع بعضها البعض سواء كانت واليت ميكن أن حتتويها األرصدة أو العمليات إما منفردة،املناسب
.)3(" هذه األخطاء متعمدة أو غري متعمدة أو نتيجـة للغش

طر املالزم يرتبط بقابلية إن املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة الداخلية ال ميكن للمدقق التحكم فيها، فاخل
قها عبء تصميم وتشغيل هيكل رقابة احلساب للتحريف الذي يعترب مسؤولية إدارة املؤسسة، إذ يقع على عات

داخلية مينع أو يكتشف ويصوب هذه التحريفات، وهلذا السبب غالبا ما يرتبط اخلطر املالزم وخطر الرقابة مع 
بعضهما البعض، ووفقا لالجتاه اجلديد ملعايري التدقيق ذات الصلة ميكن مجع هذين اخلطرين يف خطر واحد يسمى 

دقق يستطيع تقومي خماطر الرقابة واملخاطر وبالرغم من ذلك فإن امل،)RMM()4*(ـاديةخطر التحريفات امل

)1(  Antoine Mercier, Philippe Merle, Claudine Flahaut-Jasson, Sandrine Besnard, Loc.cit.
دراسة حتليلية ألراء املراجعني : خماطر املراجعة وجماالت مسامهة املراجع اخلارجي يف التخفيف من تأثريها على القوائم املالية يف عملية املراجعةأرزاق أيوب حممد كرسوع، )2(

.133ص،2008، غزة، فلسطني- ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةيني يف قطاع غزةاخلارج
)3(  Hugues Angot, Christian Fisher, Baudouin Theunissen, Audit comptable, Audit informatique,  3e édition,  Edition  De

Boeck, Bruxelles, 2004, p 126.
* RMM : Risk of Material Misstatements.

.322، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر علي)4(
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املالزمة ووضع اإلجراءات املالئمة للوصول إىل مستوى مقبول للمخاطر يف الكشف عن األخطاء، وبذلك يقلل 
وخماطر التدقيق من خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض ومقبول، كما أنه هناك عالقة عكسية بني األمهية النسبية 

فإذا مت رفع املستوى املقبول لألمهية النسبية تقل خماطر التدقيق والعكس صحيح، حيث ينبغي على مدقق 
.)1(احلسابات أن يأخذ هذه العالقة بعني االعتبار عند حتديد طبيعة إجراءات التدقيق وتوقيتها ومدى الفحص

خمـاطر عدم االكتشاف.ب

املخاطر املتمثلة يف أن إجراءات التدقيق قد تؤدي باملدقق إىل نتيجة : "بأاتعرف خماطر عدم االكتشاف 
مؤداها عدم وجود خطأ يف أحد األرصدة أو يف نوع معني من العمليات يف الوقت الذي يكون فيه هذا اخلطأ 

.)2("موجودا ويكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطـاء يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من العمليات

Fearnley"التدقيق حسب كن تلخيص خمـاطرومي & al., "يف الشكـل التوضيحي التايل :

أدلـة وقرائن اإلثبات: ثايناملطلب ال

ة وقرائن اإلثباتـمفهوم وأنواع أدل: الفرع األول

مفهوم أدلـة وقرائن اإلثبات.1

ى مدقق احلسابات احلصول على أدلة وقرائن ينص املعيار الثالث من معايري العمل امليداين على أنه جيب عل
إثبات مالئمة وكافية لالعتماد عليها لتأييد رأيه يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات مهمة التدقيق اليت تعاقد على 

.107مرجع سبق ذكره، صعيد حامد معيوف الشمرى، )1(
.161صذكره،مرجع سبق عوض لبيب فتح اهللا الديب، أمحد حممد كامل سامل، )2(

تقسيم خمـاطر التدقيق:)8-1(الشكـل

Source: Gérard Valin, Jean-François Gavanou, Catherine Guttmann, Joëlle LE Vourc’h,
Op.Cit., p 168

اطر التدقيقـخم

خطر 
احلوافز

ؤسسةاملخاطر املرتبطة بامل

الرقابة خطر
الداخلية

اخلطر 
الزمامل

كتب التدقيقاملرتبطة مبخاطر امل

خطر 
االكتشاف

خطر 
الكفاءة

خطر االستقالل 
احلقيقي
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"إجنازها، وتعرف أدلـة وقرائن التدقيق بأا كل ما من شأنه أن يؤثر على رأي املدقق بشأن عدالة تعبري : 
الية للمؤسسة حمل التدقيق عن مركزها املـايل يف تاريخ معني ونتائج نشاطها وتدفقاا النقدية خالل القوائم امل

.)1("الفترة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ

خاصيتني جيب توافرمها يف األدلة والقرائن اليت يستند إليها املدقق " ة وقرائن التدقيقأدل"وقد حدد معيار 
:ه يف القوائم املالية ومهاعند إبداء رأي

تتعلق الكفاية بصفة عامة مبقدار أو حجم أدلة اإلثبات الضروري لتدعيم رأي مدقق :كفـاية األدلة.أ
:)2(دقق وهياملاحلسابات، وهناك عوامل عديدة حتدد مدى كفاية أدلة اإلثبات لتدعيم رأي 

.يسعى إىل حتقيقها مدقق احلساباتمدى قدرة دليل اإلثبات أو القرينة على حتقيق األهداف اليت -

.ومدى مالءمة دليل اإلثبات أو القرينة لطبيعة العنصر حمل الفحصأمهية العنصر حمل الفحص-

ة اخلطر اليت يتعرض هلا عنصر الفحص، فكلما زاد احتمال تعرض العنصر حمل الفحص لالختالس درج-
.ت والقرائنوالتالعب كلما قام املدقق جبمع أكرب كمية من أدلة اإلثبا

.تكلفة احلصول على الدليل أو القرينة واملنافع املتحققة من الدليل-

.درجة كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية-

.احتمـال تأخر نتائج التدقيق-

لكي تتحقق صالحية ومالءمة أدلة اإلثبات جيب أن يكون الدليل فعال ومالئم :صالحية األدلة والقرائن.ب
واملالءمة تلك النوعية اجليدة من األدلـة اليت ميكن االعتماد عليها يف استنتاج رأي منطقي ويقصد بالفعالية 

.)3(واليت تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للمالحظة

:)4(اإلشارة إىل النقاط التالية بشأن مدى موثوقية ومالءمة األدلة كما يليومن الضروري 

.ةؤسستؤخذ من مصادر خارجية مستقلة عن املتكون األدلة أكثر موثوقية عندما -

.أدلة اإلثبات الداخلية تكون أكثر موثوقية عندما تكون أساليب الرقابة اخلاصة ا فعالة-

.األدلة املباشرة تكون أكثر موثوقية من األدلة اليت تؤخذ بشكل غري مباشر أو باالستدالل-

.375، مرجع سبق ذكره، صمحد شتيويحممد الفيومي حممد، عالء الدين حممد الدمريي، أمين أمحد أ)1(
.161أمحد حلمي مجعة، مرجع سبق ذكره، ص)2(
.307- 306مرجع سبق ذكره، صوليم توماس، إمرسون هنكي، )3(
.31- 30ص، 2008، عمان، دار صفاء للنشر، 1ط، عرض وحتليل: د أخالقيات املهنةـايري التدقيق والتأكيد الدولية وقواعـتطور مع، أمحد حلمي مجعة)4(
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.من األدلة غري املوثقة مثل اإلقرارات الشفويةاألدلة املوجودة يف شكل وثائقي تكون أكثر موثوقية-

.األدلة اليت توفرها الوثائق األصلية تكون أكثر موثوقية-

واع أدلة اإلثباتـأن.2

:ميكن حصر أنواع أدلـة وقرائن اإلثبات فيما يلي

لموسة حيث يستخدم مدقق احلسابات اجلرد الفعلي للتحقق من الوجود املادي للعناصر امل:الوجود الفعلي.أ
من موجودات املؤسسة، وهنا ال جيب على مدقق احلسابات أن يسلم بأن الوجود املادي لعناصر األصول 
دليل على ملكيتها ومالءمة طرق تقييمها، لذلك جيب عليه أن يتأكد من مستندات امللكية ويفحص طرق 

.)1(تقييم هذه األصـول

ملية التدقيق على املستندات أكثر من اعتماده على أي يعتمد مدقق احلسابات أثناء قيامه بع:املستنـدات.ب
فواتري الشـراء، فواتري البيع، مستندات املصروفات النثرية، بوالص : دليل إثبات آخر، ومن أمثلة املستندات

:)2(اخل، وميكن تقسيم املستندات إىل...التأمني

.املستندات املعدة خارج املؤسسة واملستعملة داخلها-

.املعدة داخل املؤسسة واملستعملة من قبل شخص مستقل عن املؤسسةاملستندات-

.املستندات املعدة واملستعملة داخل املؤسسة-

تعترب الدقة احملاسبية والفنية للعمليات املقيدة بالدفاتر والسجالت من األدلة والقرائن :ة احملاسبية والفنيةالدق.ج
إىل العمليات املسجلة احلساباتمدققن خالل رجوع ، ويتحقق ذلك معلى صحة العمليات ودقة البيانات

.)3(بالدفاتر واملستندات

يف بعض احلاالت تواجه مدقق احلسابات أمور ال يستطيع احلكم :اإلقرارات املكتوبة من إدارة املؤسسة.د
د ما هو عليها بنفسه بل حيتاج إىل إقرار من اإلدارة، لذلك فإن املدقق يستعمل هذا النوع من الدليل لتأيي

.وارد بالسجالت ومثال ذلك شهادة جرد املخزون

تعترب الشهادات اليت يتلقاها املدقق من األطراف اخلارجية اليت هلا :وبة من خارج املؤسسةـاإلقرارات املكت.ه
.مصلحة لدى املؤسسة دليال قويا على صحة أرصدة بعض احلسابات كحسابات البنك واملدينني والدائنني

.324السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، صحممد )1(
.58عبد الفتاح الصحن، مرجع سبق ذكره، ص)2(
، اتنة، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بأثر املراجعة اخلارجية على مصداقية املعلـومة احملاسبية باملؤسسة االقتصاديةعمر ديلمي، )3(

.36ص،2009
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تعد االستفسارات اليت توجه عادة للمسؤولني والعاملني باملؤسسة من :ن العاملني باملؤسسةاالستفسارات م.و
نظرا للعالقة املوجودة بني العاملني واملؤسسة ودرايتهم مبختلف املدقق أدلة اإلثبات املهمة اليت حيصل عليها 

.جوانب نشاط املؤسسة

ام رقابة داخلية متكامل وفعال يبعث االطمئنان يف إن وجود نظـ:دقة نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة.ز
.)1(نفسية املدقق على أن ما يتم من أحداث وأنشطة ميكن الوثوق فيها كدليل إثبات قوي وسليم

دقق يبدأ بعد االنتهاء من إعداد قائمة املركز املايل وقائمة الدخل املإن عمل :نتـائج تتبع األحداث الالحقة.ح
لي إعداد هذه القوائم تنشأ بعض العمليات واألحداث اليت قد تكون دليل إثبات على وخالل الفترة اليت ت

.صحة أو خطأ بعض العناصر اخلاصة بقائميت املركز املـايل والدخل واليت يقوم املدقق بفحصهما

يل إثبات يعترب االرتباط بني عناصر معينة مثل املبيعات واملخزون دل:االرتباطات واملقارنات والنسب املالية.ط
بني أرصدة احلسابات من نفس السنة قارنةعلى صحة العمليات املثبتة بالدفاتر والسجالت، كما أن إجراء امل

االحنرافات اليت متت واجلوهرية بني الفترتني ختالفاتاالتسليط الضوء على دف أو مع السنوات السابقة
ت استخدام النسب املالية لبعض املفردات كدليل دليل آخر لإلثبات، كذلك يفيد مدقق احلساباخالل الفترة

.)2(عام إلثبات درجة السيولة والرحبية وتقييم األداء يف نفس السنة أو مقارنة بالسنوات السـابقة

اإلثباتةـأدلأساليب مجع: الفرع الثاين

: )3(فيما يليهناك العديد من األساليب اليت تتيح ملدقق احلسابات احلصول على أدلة اإلثبات نلخصها

إن الفحص غالبا ما يستخدم بشكل مرتبط بأدلة اإلثبات املستندية، كما أن صالحية وقدرة :الفحـص.1
دليل اإلثبات املستندي على اإلقناع غالبا ما يعتمد إىل حد كبري على مصدر أو منشأ املستند وما إذا كان 

رج تنظيم العميل توفر دليل إثبات أكثر إقناعا مدقق، فاملستندات اليت تعد خالاملستند قد أرسل مباشرة ل
وصالحية مما لو كان هذا املستند قد أعد داخل تنظيم العميل، وباملثل فإن املستندات اليت ترسل مباشرة 
للمدقق من األطراف اخلارجية توفر عادة دليل إثبات أكثر إقناعا مما لو كانت هذه املستندات قد مرت على 

.بل الوصول إىل املـدققالعاملني باملؤسسة ق

تعد املالحظة طريقة مباشرة للحصول على أدلة اإلثبات ودف إىل التأكد من صحة وشرعية :املـالحظة.2
من خالل مقارنة ما مت مالحظته مبا هو مسجل بدفاتر املؤسسة، وهذه الوسيلة العمليات املـالية والوجود

، واجلدير بالذكر أنه على )4(من خالل استخدام اجلرد املاديمالئمة للرقابة على املخزون السلعي اهلام نسبيا

.331-330السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، صحممد )1(
.37صعمر ديلمي، مرجع سبق ذكره،)2(
.324- 319مرجع سبق ذكره، صوليم توماس، إمرسون هنكي، )3(

)4(  Dov Ogien, Comptabilité et Audit Bancaires, Edition Dunod, Paris, 2006, p 338.



.......................................................................................................

46

الرغم من أن مالحظة األصول امللموسة قد توفر دليال هاما إلثبات وجود هذه األصول إال أن هذه املالحظة 
عادة ما تكون قليلة أو عدمية الفائدة لغرض التحقق من صحة مزاعم العميل األخرى املتعلقة بالتقومي املناسب 
واستقالل الفترة املالية وصحة عمليات إثباا يف سجالت املؤسسة، ومن مث فإن تطبيق إجراءات أخرى 

.كفحص املستندات باملؤسسة قد تكون مفيدة للتحقق من صحة هذه املزاعم

برية تعترب املصادقات من أهم أدلة اإلثبات املستندية اليت توفر دليال ميكن االعتماد عليه بدرجة ك:املصادقات.3
ألا أنشئت خارج تنظيم العميل فضال عن أا سلمت وحولت مباشرة إىل املدقق دون تعرضها ملخاطر 
احتمال حتريفها من طرف املؤسسة، حيث يقوم املدقق بإرسال طلب املصادقة إىل األطراف اخلارجية واليت 

علومات الواردة ا واليت تتعلق للرد على امل،تكون لديها عالقات جتارية، مـالية أو قانونية مع املؤسسة
.)1(بأرصدة حساباا والعمليات اليت قامت ا مع املؤسسة حمل التدقيق خالل الفترة املـالية

:وهناك نوعني من طلبات املصادقة هي

فيها يطلب املدقق من الطرف اخلارجي الذي جترى معه املصادقة ضرورة الرد :ات إجيابيةطلبـ-
.كان هذا الطرف يوافق على صحة املعلومات الواردة بطلب املصادقة أو البغض النظر عما إذا

فيها يطلب املدقق من الطرف اخلارجي الذي جترى معه املصادقة ضرورة الرد يف :طلبـات سلبية-
حالة ما إذا كانت املعلومات الواردة بطلب املصادقة غري صحيحة، هذا النوع من املصادقات السلبية 

دقق حباجة إىل مصادقات عن عناصر ذات قيم بسيطة نسبيا من املدة إال إذا كان ال يستخدم عا
. وسط جمتمع تدقيق كبري نسبيا، أو عندما يكون نظام الرقابة الداخلية للعميل جيد

يقصد باالستفسار احلصول على معلومات مكتوبة أو شفهية كإجابة على تساؤالت يطرحها :االستفسـار.4
شخص لديه معلومات حول جانب معني من جوانب نشاط املؤسسة والذي عادة مدقق احلسابات على 

يكون من العاملني باملؤسسة، ومع أن معـايري التدقيق قد اعترفت بصحة وشرعية هذه األدلة وما يتضمنها 
من خطاب إقرار اإلدارة إال أا حذرت املدقق من اعتبار هذه األدلة الشفهية بديال لألساليب األخرى اليت

.)2(توفر أدلـة إثبات مباشرة وأكثر صالحية

تستخدم إجراءات تدقيق العمليات احلسابية لتوفري الدليل دف التحقق من :تدقيق العمليات احلسابية.5
أرصدة احلسابات احملددة بناء على عمليات حسابية، وهذا الدليل يوفر القرينة على حتقق أهداف التدقيق 

لعمليات املالية، فاملدقق يقوم ذا التدقيق احلسايب عند اختبار تفاصيل أرصدة بعض املتعلقة بالتقومي وصحة ا

)1(  Dov Ogien, Loc.cit.
.168، ص2008املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، دار ، دراسات يف املراجعة اخلارجية للقوائم املـاليةكمال خليفة أبو زيد، مسري كامل عيسى، رجب السيد راشد، )2(
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احلسابات كاالهتالك والديون املعدومة واملستحقات واملقدمات، وغالبا ما يقترن هذا اإلجراء بأساليب مجع 
.)1(أدلة اإلثبات األخرى كفحص املستندات واملصادقات

م بعض العمليات املوضحة يف أدلة اإلثبات عن ما هو مثبت بسجالت املؤسسة غالبا ما ختتلف قي:املطـابقة.6
لتفسري هذه الفروق بني رصيد العنصر كما ) املطابقة(دقق إجراء هذا النوع من التسوية املوعليه جيب على 

.هو مبني يف دفاتر العميل ورصيده طبقا للمعلومات الواردة يف دليـل اإلثبات

أو يف تسليط الضوء على األحداثاملدققةساعدملأساليب الفحص التحليلي ستخدم ت:الفحص التحليلي.7
، فهو يقوم "التدقيق والتمحيص"التحليلي ويطلق على الفحص،العادية بالبيانات املسجلةغريالعالقات

ألخطاء مما يسمح بتوفري الدليل على العالقات غري العادية واؤسسةكل حسابات املةبتحليل وتربير حرك
.)2(ؤسسةاحملتمل وجودها يف بيانات امل

:)3(ومن األمثلة على العالقات املتداخلة بني البيانات املسجلة جند

.حسابات املدينني- املبيعات-

.الديون املعدومة-حسابات املدينني-

.تكلفة املبيعات-املخزون-

.مصروف االهتالك-األصول الثـابتة-

.وف الفائدةمصر-الفائدة املستحقة-

.مصروف ضرائب الدخل وضرائب الدخل املستحقة- صايف الدخل-

.330- 329مرجع سبق ذكره، صوليم توماس، إمرسون هنكي، )1(
.51ص،2002، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائروكـراجعة يف قطاع البنـامل، بلخيضر مسرية)2(
.332- 331مرجع سبق ذكره، صوليم توماس، إمرسون هنكي، )3(
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القـواعد العامة للتدقيق احملاسيب: امسث اخلحاملب

إن األمهية االقتصادية اليت تلعبها مهنة التدقيق وكثرة األطراف املستفيدة من تقاريرها وتضارب املصاحل 
على مدقق احلسابات التحلي بسلوك أخالقي ميكنه من إجناز املهمة اليت ألقاها اتمع فرضت بني هذه األطراف

وكأي مهنة أخرى هلا قواعد وآداب سلوك يتعني على احملاسيبعلى عاتقه، ومن مث ميكن القول أن مهنة التدقيق
ن يلتزم ا املدقق أثناء أداء عمله من حيث تبني الواجبات وااللتزامات املهنية اليت جيب أ،مزاويل املهنة االلتزام ا

.جهة وتنظم العالقة بني مزاويل املهنة من جهة أخرى مما يعزز ثقة اتمع يف مهنة التدقيق

مبـادئ وقواعد السلوك املهين: املطلب األول

االلتزام من خدماته وذلك من خالل املستفيدينعن املسؤولية اليت يتحملها الفرد جتاه" مهين"تعرب كلمة 
دقق كمهين يتحمل املسؤولية فاملمن هنا ،ه اخلاصةنحلبالسلوك الشريف حىت لو كان ذلك على حساب مص

.)1(مببادئ وقواعد السلوك املهيناه العميل والزمالء واتمع من خالل االلتزام ـجت

من اهتمامه أكثرالعميل وتزايد اهتمام املدقق حنو احلفاظ على مكاتب التدقيقازدياد حدة املنافسة بني ف
وهذا ما ظهر بالسلوك األخالقيمدققي احلساباتأثر كثريا على التزام،لهقدمةاملباحلفاظ على جودة اخلدمات

،Merrill Lynch،Tayco Internationalمثل(الشركات العامليةعرفتها بعض اليت جليا يف الفضائح املـالية
Enron،WorldCom (مكتبعمالقة كتدقيقمكاتبتورط تتثبأواليت"Arthur Andersen"التالعبات يف

مهنة التدقيقاخنفاض ثقـة اتمع اجتاه نتج عنهما ووه، املنهارةالشركاتهذهاحملاسبية اليت قامت ا إدارات
.والتشكيك يف مصداقيتها كأداة رقابية

ميثاق السلوك املهين أول من قام بإصدار دليل) AICPA(املعهد األمريكي للمحاسبني القانونينيويعد
والذي عرف حتسينات وتطورات على مدار عدد من السنوات لكي يعكس املزيد من املسؤولية امللقاة على عاتق 

: )2(األفراد املهنيني يف جمال احملاسبة والتدقيق، وينقسم هذا امليثاق إىل أربعة أجـزاء هي

.مبادئ السلوك املهين-

.د السلوك املهينقواع-

.تفسريات قواعد السلوك املهين-

.القواعد واألحكـام األخالقية-

، رسالة دكتوراه غري اليت تشجعهم على االلتزام اد السلوك املهين يف األردن والوسائلـمدى تقيد مدققي احلسابات اخلارجيني بقواع، أشرف عبد احلليم حممود كراجه)1(
. 60- 59ص،2004، ، األردنجامعة عمان العربية للدراسات العليامنشورة، 

.80- 79رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)2(
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مبـادئ السلوك املهين: الفرع األول

:)1(متثل املبادئ معايري مثـالية للسلوك جيب أن تتوافر يف املدقق ويندرج حتتها ما يلي

جتاه اجلهات ا-األنشطة اليت يؤديهايف كافة-جيب على املدقق أن يتسم باملسؤولية املهنية :املسؤوليات.1
التعاون املستمر فيما بينهم وااللتزام ى املدققنيلذا يتعني عل، اه اتمع ككلـوجتهاملستفيدة من خدمات

واالحتفاظ بثقة اتمع، والقيام مبسؤوليام اخلاصة يف إدارة شؤون مهنتهم واحلفاظ على لتحسني أدائهم
.ل على رفع شأاالتقاليد املهنية والعم

وشرف املهنة والثقة بالطريقة اليت حتافظ على مصلحة اتمع عملهأداء ملدققعلى ابجي:الصـاحل العام.2
.تفانيه يف تقدمي أفضل أداء مهينبصفة مستمرة إلظهارىوأن يسعاملوضوعة فيه، 

تقامة وذلك من أجل احملافظة جيب على املدقق أن يؤدي كافة املسؤوليات بأعلى قدر من االس:االستقـامة.3
.على ثقة األطراف ذات املصلحة

أن يبقى موضوعيا ومتجردا من صراعات املصاحل عند احلساباتمدققجيب على :املوضوعية واحليـاد.4
تنفيذ املسؤوليات املهنية، وأن يتمتع باحلياد يف الواقع والظاهر عند تقدمي خدمة التدقيق وخدمات إبداء الرأي 

.تفقده موضوعيته واستقالله عند تقدمي خدماته املهنيةقدأن يتجنب أي عالقاتكما جيب عليه األخرى، 

أن يلتزم مبعايري املهنة الفنية واألخالقية، وأن يسعى على الدوام لتحسني دققجيب على امل:العنـاية املهنية.5
ملهنية على أكمل وجه ممكن مع اية املهنية التزاما بأداء اخلدمات اـوتتطلب العنوجودة خدماته،ةكفاء

.االهتمام مبصاحل العمالء أفضل اهتمام مبا يتفق مع مسؤولية املهنة جتاه اتمع بصفة عامة

املهين عند حتديد قبول أو السلوكبادئماالعتباربعني أن يأخذدققجيب على امل:جمـال وطبيعة اخلدمة.6
جمال وطبيعة لوصول إىل حكم بشأن لثابتةضع قاعدة وال ميكن و، ات مهنية معينةـعدم قبول تأدية خدم

.شأنروح املبادئ يف هذا المبسايرة عاأن يكون مقتنى املدققولكن يتعني عل،اخلدمة املقدمة

قواعـد السلوك املهين: الفرع الثاين

االلتزام به قواعد السلوك املهين هي معايري متثل احلد األدىن للسلوك األخالقي الذي جيب على املدققني 
أثناء املمـارسة املهنية، ونظرا للطبيعة اإللزامية لقواعد السلوك املهين يشري العديد من ممارسي املهنة إىل أا متثل 

.)2(ميثاق السلـوك املهين

.81-79رجع سبق ذكره، صأشرف عبد احلليم حممود كراجه، م)1(
، دار املريخ، الرياض، السعودية، 7طأمحد حامد حجاج،حممد حممد عبد القادر الديسطي، : تعريب ومراجعة، مدخـل متكامل: املراجعة، يمس لـوبكج، ألفيـن أريرت)2(

.113، ص2009
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:فيما يلي) AICPA(وتتمثل قواعد السلوك املهين حسب املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 

.الل واملوضوعيةااللتزام باالستق-

.املقدرة واملعـايري الفنية-

.املسؤولية اجتـاه العميل-

.املسؤوليات واملمارسات األخرى-

)1(االستقـالل واملوضوعية.1

أن يتمتع املدقق باالستقالل واحلياد عند إبداء رأيه يف عدالة القوائم املالية، وهناك أمور جيب: لاالستقـال.أ
:االعتبار للحفاظ على استقالليته وهيمهمة جيب أن يأخذها املدقق بعني

.أو غري مباشرة داخل املؤسسة حمل التدقيقأدىن مصلحة مادية مباشرةهأن ال يكون لجيب -

.جيب أن ال يكون على عالقة تعاقدية مع املؤسسة اليت يدقق حساباا كأن يكون أحد العاملني ا-

.الوقت واجلهد املبذولمتناسبة مع التدقيقأتعابجيب أن تكون : اباألتع-

االستشارات املالية مكملة لطبيعة عمله مثل تقدمي خدمات مدققميكن لل: اريةـات االستشاخلدم-
.نفس العميل ويف وقت واحدتدقيق حسابات واحملاسبية بشرط أن ال جيمع بني هذه اخلدمات و

جتنب العالقات نبغي عليه ، لذا يميكن أن يتعرض املدقق ملواقف قد تضعف من موضوعيته:املوضـوعية.ب
اليت تؤثر بشكل كبري على احلكم املهين له، كما ال جيوز للمدقق أن يقوم عمدا بتحريف احلقائق عند 
ممارسته ملهنة التدقيق مبا يف ذلك تقدمي اخلدمات االستشارية للعميل مهما كانت وأن ال يكون متحيزا ألي 

.اء اآلخرينجهة، كما ال جيب أن ختضع أحكامه املهنية آلر

املقدرة واملعـايري الفنية.2

:)2(تتضمن هذه القاعدة مـا يلي

االلتزام مبعايري التدقيق واملعايري املهنية املنشورة جيب على املدقق عند تدقيق القوائم املالية للمؤسسة-
.األجهزة اليت يعينها السأو)IAASB(بواسطة جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل

.ب أال يقبل املدقق أية عملية تدقيق ال يستطيع إمتامها بدرجة معقولة من الكفاية املهنية املناسبةجي-

.82- 81رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)1(
.126رجع سبق ذكره، ص، مجيمس لوبك، ألفني أريرت)2(
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جيب على املدقق أن يبدي رأيه يف القوائم املالية كوحدة واحدة مع اإلشارة إىل حاالت خروج -
ثار املترتبة عن ذلك املؤسسة عن املبادئ احملاسبية املقبولة عموما، مع تبيان املخالفات يف تقريره واآل

وائم املالية عن املركز املايل ونتائج القتعبريواألسباب اليت جتعل تطبيق املبادئ احملاسبية يؤدي إىل عدم 
.عمال بصورة عادلة وصادقةاأل

املسؤولية اجتـاه العميل.3

: )1(ليتطلب حتقيق هذه القاعدة ضرورة التزام مدقق احلسابات مبعايري السلوك املهين اليت تشم

تعين املصداقية يف عرض احلقائق واإلحساس الصادق باألمور والصراحة يف طرح احلقائق : انةـاألم-
.واالستقامة يف العمل وعدم الغش

تعين أن رغبة مدقق احلسابات يف تقدمي خدمات مثالية لعميله تفوق رغبته يف حتقيق مصلحته :الرتاهة-
.العادل والصدق يف العالقة املهنيةالشخصية، والرتاهة ضمنيا تعين التعامل 

جيب على املدقق عدم الكشف عن املعلومات السرية اخلاصة بالعميل واليت حيصل :سريـة البيانات-
ويستثىن من ذلك ،عليها نتيجة العالقات املهنية دون تفويض صريح وحمدد من العميل مباشرة

.)2(املعلومات اليت تطلبها احملكمة أو اجلهـات املهنية

ال جيب على املدقق قيق بغرض احملافظة على املوضوعية خالل أداء عملية التد:الشرطيةاألتعـاب-
.)3(ربط وحتديد األتعاب وفقا لنتائج اخلدمات املقدمة

املسؤوليات واملمارسات األخرى.4

: )4(تتضمن هذه القاعدة ما يلي

ي عمل خيل بقواعد السلوك املهين ويضر دقق أن ال يقوم بأاملجيب على : األعمال املخلة واملعيبـة-
.بسمعة املهنة ككل

.جيب على املدقق أال يدفع أية عموالت بغرض احلصول على العمالء: العمـوالت-

.ال حيق ملزاول املهنة أن حيصل على العمالء من خالل اإلعالن: النـاإلع-

.39صحممد حويل، مرجع سبق ذكره،)1(
)2( IFAC, Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, Part 1, New York, 2008, p 22,

Available from: http://www.ifac.org.
.129سبق ذكره، صرجع ، مجيمس لوبك، ألفني أريرت)3(
.84رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)4(
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ي مؤسسة ألن ذلك يضعفعدم االرتباط بأية وظيفة يف أاملدقق جيب على : الوظـائف املتعارضة-
.تقدمي اخلدمات املهنيةعندوحيادهموضوعيتهمن

مدقق أن يزاول مهنته كمالك أو كأحد العاملني يف مكتب لميكن ل: شكـل مكتب التدقيق وامسه-
التدقيق بشرط أن يتخذ املكتب شكل املؤسسة الفردية أو شركة األشخاص أو األموال حسب 

.صائصها، كما جيب على املدقق أال يزاول املهنة حتت اسم ومهيالشروط والتشريعات احملددة خل

مسؤوليـات مدقق احلسابات: ثايناملطلب ال

عملية بذل العناية املهنية الواجبة أثناء تأديةليها إىل أنه جيب على املدقق تشري معايري التدقيق املتعارف ع
الطريقة اليت ميكن أن تؤدى بواسطة مدقق آخر يف سنف، ويقصد بذلك أن يؤدي عملية التدقيق باحملاسيبالتدقيق

ذلك يعد املدقق مسؤوال عن أي خطأ أو تقصري أو ب، وضوء الظروف احمليطة وذلك من دون أي إمهال أو تقصري
.ة التدقيقأثناء أداء مهماألفراد العاملني مبكتبهإمهال يقع منه أو من أحد 

:املدقق إىلوميكن تقسيم أنواع املسؤولية اليت يتحملها

.املدنيةاملسـؤولية-

.املسـؤولية اجلزائية-

.املهنيةاملسـؤولية-

املسـؤولية املدنية: الفرع األول

: )1(ميكن تقسيم املسؤولية املدنية اليت يتحملها مدقق احلسابات إىل نوعني

العميل الذي يدقق إن مدقق احلسابات مسؤول من الناحية القانونية اجتاه:مسؤولية املدقق اجتاه العميل.أ
حساباته، وحيكم العالقة بني املدقق والعميل العقد املربم بينهما أو أية مستندات أو خطابات أخرى حتدد 
طبيعة العملية، كما يتحمل املدقق مسؤولية اإلخالل بأحكام هذا العقد خاصة فيما يتعلق باإلمهال والتقصري 

".املسؤولية التعاقدية"مى يف تنفيذ شروطه، وهذا النوع من املسؤولية يس

يعترب املدقق مسؤول اجتاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم :مسؤولية املدقق اجتاه الطرف الثالث.ب
املالية بالرغم من عدم وجود عقد واضح بينهما، ففي معظم احلاالت اليت تعرض هلا املدققون للمحاكمة 

العناية املهنية الواجبة للقيام باألعمال املوكلة إليه، وهذا كانت األسباب الرئيسية هي فشل املدقق يف بذل 
".      املسؤولية التقصريية"النوع من املسؤولية يسمى 

، جملة امع العريب مدى مسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي املستقل عن معاجلة اآلراء املتحفظة يف تقارير املراجعة وفقا ملعايري املراجعة الدولية، يوسف حممود جربوع)1(
.7، ص2004مارس ، األردن،24عدد الللمحاسبني القانونيني،
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: )1(إن حتقق املسؤولية املدنية تعاقدية كانت أو تقصريية يتطلب توافر شروط أو أركان هي

األعمال غري القانونية اليت كان مدقق احلسابات يف اكتشافيعترب الضرر الناتج عن فشل :الضـرر-
.من املمكن كشفها لو بذلت العناية املهنية الواجبة من أهم أركان املسؤولية املدنية

القاعدة العامة تشري إىل أن املدقق مسؤول مدنيا يف حدود إمهاله، حيث تؤثر درجة :اإلمهـال-
.اإلمهال يف نتيجة الدعاوي القضائية املرفوعة ضده

ال يكفي لقيام املسؤولية املدنية توفر اإلمهال وحدوث الضرر :سببية بني اإلمهال والضررالعالقة ال-
.، أي ال بد أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لإلمهالهماللمدعي بل ال بد من وجود عالقة سببية بين

من القانون 14مكرر 715وقد تطرق املشرع اجلزائري للمسؤولية املدنية حملافظ احلسابات مبوجب املادة 
حمافظو احلسابات يعدون مسؤولون مسؤولية مدنية اجتاه املؤسسة ":08-91من القانون 45التجاري واملادة 

موضوع املراقبة أو اهليئة عن األخطاء اليت يرتكبوا أثناء تأدية مهامهم، ويتحملون بالتضامن سواء اجتاه املؤسسة 
ة عن خمالفة أحكام هذا القانون، وال يكونون مسؤولني مدنيا عن املخالفات أو اهليئة أو اجتاه الغري األضرار النامج

اليت يرتكبها القائمون باإلدارة أو أعضـاء جملس املديرين حسب احلالة، إال إذا مل يكشفوا عنها يف تقريرهم 
.)2("للجمعية العامة أو لوكيل اجلمهورية رغم إطالعهم عليها

جلزائيةاملسـؤولية ا: الفرع الثاين

مسؤولية املدقق اجلزائية تعين مسؤوليته عن خمالفة القواعد القانونية املنصوص عليها يف التشريعات املختلفة 
مثلة ، ومن األاليت توجب عليه القيام بعمل معني أو االمتناع عن القيام بعمل معنيواملنظمة ملهنة تدقيق احلسابات 

:)3(دقق احلساباتملزائيةاجلالتصرفات اليت يترتب عليها املسؤوليةعلى

.مع اإلدارة على توزيع أرباح صورية على املسامهنيدققتآمر امل-

.إغفال املدقق لبعض االحنرافات اليت ارتكبها بعض املسؤولني يف املؤسسة وعدم اإلشارة إىل ذلك يف تقريره-

.ؤسسةار املمثل إفشاء بعض أسرؤسسةارتكاب األخطاء واملخالفات اليت تضر مبصاحل امل-

ميكن أن : "كما يلي08-91من القانون 52وقد تطرق املشرع اجلزائري للمسؤولية اجلزائية يف املادة 
يتحمل اخلرباء احملاسبون وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون املسؤولية اجلـزائية طبقا لقانون اإلجراءات 

.)4("اجلزائية جتاه كل تقصري يف القيام بالتزام قانوين

.192- 190رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)1(
.656، ص1991ماي 1هـ املوافق لـ1411شوال 16، الصادرة يف 20العدد رقم ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية)2(
.74، ص2008، دار الكتاب احلديث، مصر، املعايري والقواعد: ةاملراجعة والرقابة املـاليالسيد سرايا، حممد )3(
.656مرجع سبق ذكره، ص، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية)4(
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فقد حددت مسؤوليات اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات 01-10من القانون رقم 63-59أما املواد 
واحملاسبني املعتمدين واملتمثلة يف توفري الوسائل دون النتائج والعناية مبهمام أثناء ممارسة مهامهم باعتبارهم 

مسؤوليات حمافظ احلسابات جتاه الكيان 61ينت املادة مسؤولني جتاه زبائنهم يف احلدود التعاقدية، حيث ب
املراقب وعن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه وأنه يعد متضامنا جتاه الكيان أو جتاه الغري عن كل ضرر نتج 

.)1(عن خمالفة أحكام هذا القانون 

ظ احلسابات واحملاسب املعتمد فقد محلت اخلبري احملاسب وحماف01-10من القانون رقم 63ادة ـأما امل
املسؤولية اجلزائية عن كل تقصري يف القيام بالتزام القانوين، كما أنه ال يتربأ من مسؤوليته فيما خيص املخالفات 

.)2(اليت مل يشترك فيها إال إذا ثبت أنه قام باملتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ جملس اإلدارة باملخالفات 

املسـؤولية املهنية: الفرع الثالث

تعرب املسؤولية املهنية للمدقق عن التزاماته وواجباته جتاه املهنة بشكل عام وجتاه عميله وزمالئه يف املهنة 
بشكل خاص، حيث أن القبول االجتماعي لدور مدققي احلسابات وضخامة املسؤولية امللقاة على عاتقهم دفعهم 

حيث قامت هذه املنظمات بوضع دليل السلوك املهين الذي يتوجب إىل تنظيم أنفسهم يف شكل منظمات مهنية، 
على األعضاء االلتزام به حرصا على كرامة املهنة وإال تعرضوا للمساءلة املهنية اليت قد تتراوح بني التنبيه واإلنذار 

.)3(أو جتميد العضوية أو حرمام من ممارسـة املهنة

ميكن أن : "كما يلي08- 91من القانون 53تأديبية يف املادة وقد تطرق املشرع اجلزائري للمسؤولية ال
املسؤولية االنضباطية اجتاه املنظمة الوطنية ،يترتب على اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

.)4(" عن كل خمالفة أو تقصري يف القواعـد املهنية

.2010ة جويلي11املوافق 1431رجب 28، الصادرة يف 42الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد رقم ةجلريد، ا2010انجو29املؤرخ يف 01-10القانون رقم )1(
.املرجع السابق)2(
.192- 190رجع سبق ذكره، صحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، م)3(
.08-91الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القانون ةجلريدا)4(
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خالصــة الفصل

مللكية عن اإلدارة أدى باملسامهني إىل تعيني اانفصال ة واتساع حجمها وملسامهإن ظهور املؤسسات ا
عملية منظمةمدققي حسابات كوكالء عنهم للقيام مبراقبة أعمال وتصرفات اإلدارة، ويعترب التدقيق احملاسيب 

قلمؤهل ومستخارجيطريقة موضوعية بواسطة شخصبة والقرائنـوتقييم األدلمجعتستهدف ومنهجية
طراف لأل، مث تبليغ نتائج التدقيقالقوائم املاليةتضمنهاللتحقق من صحة وصدق املعلومات احملاسبية اليت ت

حيث يقوم ،االستثماريةملساعدم يف اختاذ قراراماملستخدمة هلذه القوائم سواء داخل املؤسسة أو خارجها 
الواردة بالقوائم تطابق املعلوماتمدىحول ة كوحدة واحدةعن القوائم املـاليايداحملفين الرأي لاإبداءباملدقق 

أو تقدمي تأكيد يتضمن عدم إمكانية لواقع بدرجة معقولة يف ضوء املعايري احملددةمع ااملالية اخلتامية للمؤسسة
مثل يف إبداء الرأي مع توضيح األسباب اليت أدت إىل عدم القدرة على إبداء الرأي، فاملهمة الرئيسية للمدقق تت

فحص وتدقيق القوائم املالية والتحقق من تطبيق املؤسسة للمبادئ والطرق والسياسات احملاسبية بطريقة صحيحة 
.من سنة ألخرى تتوافق مع املبادئ واملعـايري احملاسبية السائدة يف قطاع الصناعةثابثةو
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متهيــد

إدارة سلوك ل يتمثل يفوذج سلوكي مثري للجدحنو حماولة فهم منمؤخرااجته اهتمام الفكر احملاسيبلقد 
عناصراحلرية املمنوحة لإلدارة يف االختيار بني السياسات احملاسبية وممارسة التقديرات لبعض إذ أن ، األرباح

مبا حيقق ايف ربح الفترة وبشكل يؤدي إىل التأثري إجيابا أو سلبا على صا بطريقة انتهازية القوائم املالية يتم استغالهل
نوعا من للمؤسسة، وهذا ما يعترببشأن األداء املايلتوقعات األطراف ذات العالقةيقابلأهداف اإلدارة و

. ستخدمي القوائم املـاليةملتضليل ب باملعلومات احملاسبية والتالع

:إىل اجلوانب التاليةإدارة األرباح من خالل التطرق سلوكالضوء على بإلقاءسنقوم هذا الفصل يف

يتناول هذا املبحث موضوعات هلا عالقة مبحاسبة األرباح من خالل التطرق ، اسيبح احملالرب: املبحث األول-
أساس االستحقاق، باإلضافة إىل التطرق لعنصري اإليرادات ه، وأهداف قياسومداخل حتديده فاهيم الدخل مل

.لتالعبحمور ااعتبارمها واملصاريف ومبدأ املقابلة بينهما ب

، يف هذا املبحث سوف نتطرق لنظرية الوكالة باعتبارها نظرية اإلطار املفاهيمي إلدارة األرباح:املبحث الثاين-
، باإلضافة إىل مفهوم ودوافع تساعد على تفسري سبب تعدد املمارسات احملاسبية داخل املؤسسةوصفية 

.احتراتيجيات املختلفة إلدارة األربواالس

اليت تستخدمها اإلدارة ساليباألتقنيات و، يتناول هذا املبحث الخصائص إدارة األرباح: لثالثاملبحث ا-
نتائج املترتبة عن ممارسات إدارة الو، تقدير ممارسات إدارة األرباحمناذج ، باإلضافة إىل إدارة األرباحبللقيام

.األرباح سواء على املؤسسة أو األطراف ذات العالقة أو االقتصاد ككل
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الربح احملـاسيب: ولاملبحث األ

فاإليرادات العادية هي اإليرادات اليت يرتبط مفهوم الربح احملاسيب بشكل عام باإليرادات واملصاريف،
يف حني تشكل املصاريف مجيع املبـالغ اليت تدفعها أو ،تنشأ من ممارسة املؤسسة ألنشطتها العادية املتكررة

يل احلصول على هذه اإليرادات بشرط أن تكون هذه اإليرادات واملصاريف مرتبطة تتحملها املؤسسة يف سب
.      بفترة مالية واحدة تطبيقا ملبدأ املقابلة بني اإليرادات واملصاريف

الدخــل: املطلب األول

مفـاهيم الدخل: الفرع األول

ف بني املهتمني مبهنة احملاسبة حول بالرغم من االستعمال الواسع ملفهوم الدخل إال أنه ما زال هناك اختال
يف وجود عدة مفاهيم للدخل ترتبط بوجهات نظر بوضوحتقدمي تعريف حمدد وواضح للدخـل، ويتجلى ذلك 

إذ أن هناك اختالف بني نظرة االقتصاديني واحملاسبني للدخل خصوصا ما يتعلق ،كل من احملاسبني واالقتصاديني
.بتوقيت االعتراف وقياس الدخل

لدخل باملفهـوم االقتصاديا.1

، فحسب املفهوم االقتصادي ميثل خيتلف مدلول الدخل باملفهوم االقتصادي عن مدلوله باملفهوم احملاسيب
احلد األقصى من املوارد االقتصادية الذي ميكن للفرد أن يستهلكه خالل فترة زمنية معينة مع بقاء ":الدخل

يتماشى هذا املفهوم مع مدخل ، )1("ار الذي كانت عليه يف بدايتهاثروته يف اية تلك الفترة بنفس املقد
الذي يكتسب أمهية خاصة يف فترات التضخم )Capital Maintenance Approach(احملافظة على رأس املال

االقتصادي، ففي مثل هذه الظروف يصبح اهلدف األساسي للمؤسسة هو احملافظة على القيمة احلقيقية لرأمساهلا 
وليس قيمته االمسية فقط، وهنا تصبح مشكلة قياس دخل املؤسسة أكثر تعقيدا بسبب الصعوبات اليت تنشأ عند 

.ة ملوجودات والتزامات املؤسسةيقياس القيمة احلقيق

املبلغ ":أول من عاجل املفهوم االقتصادي للدخل حيث عرفه بأنه"آدم مسيث"ويعترب العامل االقتصادي 
" هيكس"، مث تبعه بعد ذلك "رد أن يصرفه خالل فترة زمنية معينة دون املساس برأس املالالذي ميكن للف

.)2("ميثل الفـرق بني ثروة الفرد يف اية الفترة وثروته يف بدايتها":الذي عرف الدخل بأنه

أو مروجود عائد على رأس املال املستثويقتضي حدوث الدخل وفق مفهوم احملافظة على رأس املال
وبالتايل يعترب مفهوم احملافظة على رأس املال مهما للتمييز بني العائد على رأس املال املستثمر باعتباره استرداده،

.205، ص2007، الدمنارك، ، منشورات األكادميية العربية املفتوحةنظرية احملاسبـةوليد ناجي احليايل، )1(
.286، ص2007، دار وائل للنشر، عمان، 4، اجلزء الثاين، طمشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح: مبادئ احملاسبـة املاليةمطر، حممد)2(
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باعتباره استردادا ) Return of Investment(ادة رأس املال املستثمرـوإع) Return on Investment(دخال 
: )1(يان للمحافظة على رأس املال مهاوهناك مفهومان أساسللتكلفة أو االستثمار،

.)النقدي(مفهوم احملافظة على رأس املال املايل -

كل من املفهومني السابقني بفرض ثبات ، وميكن التعبري عن)العيين(مفهوم احملافظة على رأس املال املادي -
.وحدة القياس النقدي وثبات القوة الشرائية لوحدة القياس النقدي

لصايف أصول املؤسسة يف اية ) النقدية(فظة على رأس املال املايل عندما تتجاوز القيمة املالية حتدث احملا
الفترة القيمة املالية لصايف أصوهلا يف بداية الفترة بعد استبعاد العمليات مع املالك، وهي وجهة النظر التقليدية 

أما احملافظة على رأس املال املادي فتتضمن أن ، الاملستخدمة من قبل احملاسبني املاليني للمحافظة على رأس امل
العائد على رأس املال حيدث عندما تفوق الطاقة اإلنتاجية املادية للمؤسسة يف اية الفترة طاقتها اإلنتاجية املادية 

بعد يف بداية الفترة بعد استبعاد العمليات مع املالك، ويقتضي هذا املفهوم ضرورة عدم االعتراف بالدخل إال
االحتياط لالستبدال املادي لألصول التشغيلية، والطاقة اإلنتاجية املادية يف أي نقطة زمنية تساوي القيمة اجلارية 

وجتسد القيمة اجلارية التوقعات املتعلقة بالقدرة اإليرادية املستقبلية ،لصايف األصول املستخدمة لتوليد األرباح
احملافظة على رأس املال املادي أن تكون مجيـع األصول وااللتزامات كما يتطلب حتقيق مفهوم لصايف األصول،

.مسجلة على أساس قيمتها اجلارية

الفرق األساسي بني احملافظة على رأس املال املادي واحملافظة على رأس املال املايل فيكمن يف معاجلة أما
يف امليزانية تتغري خالل العنصرفمكاسب وخسائر احليازة حتدث مىت كانت قيمة،مكاسب وخسائر احليازة

الفترة احملاسبية، حيث يعترب مؤيدو احملافظة على رأس املال املادي مكاسب وخسائر احليازة مبثابة استرداد لرأس 
وعلى العكس من ذلكاملال وال يتم إدراجها ضمن الدخل وبالتايل يتم معاجلتها كتعديل مباشر حلقوق امللكية،

احليازة يف ظل مفهوم احملافظة على رأس املال املايل عائدا على رأس املال وبالتايل تدخل تعترب مكاسب وخسائر 
.ضمن دخل الفترة احملاسبية

استنادا ملا تقدم ميكن قياس الدخل الدوري للمؤسسة مبفهومه االقتصادي عن طريق املقارنة بني القيمة 
بعد األخـذ بعني ،لقيمة احلقيقية لصايف أصوهلا يف اية الفترةاحلقيقية لصايف أصوهلا يف بداية الفترة املالية مع ا

االعتبار التغري يف حقوق امللكية اليت تنشأ إما بسبب زيادة أو ختفيض رأس املال أو بسبب املسحوبات وتوزيعات 
مة أصوهلا األرباح اليت حتدث خالل تلك الفترة، ويقصد بصايف أصول املؤسسة يف حلظة زمنية معينة الفرق بني قي

.)2(يف تلك اللحظة وقيمة التزاماا يف نفس تلك اللحظة

، دار لكيالينالكيالين عبد الكرمي ا، خالد علي أمحد كاجيجي، إبراهيم ولد حممد فال: تعريب ومراجعة،ةـنظرية احملاسبريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي، )1(
.177- 176، ص2006املريخ، الرياض، 

.املرجع السـابقحممد مطر، )2(
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الدخل باملفهـوم احملاسيب.2

فمن الذي يستخدم لقياس دخل الفترة احملاسبية،خيتلف احملاسبون عن االقتصاديني يف املنهج أو املدخل
التكلفة التارخيية يف االعتراف حيث املفهوم يهمل احملاسبون افتراض ثبات قيمة وحدة النقد ويتمسكون مببدأ 

مبوجودات املؤسسة والتزاماا، ومن حيث أسلوب قياس صايف دخل الفترة احملاسبية يركز احملاسبون على حركة 
اليت حتدث خالل الفترة احملاسبية بدال من التركيز فقط على التغري احلادث يف صايف أصول املؤسسة األنشطة

ويقصد بالعمليات املالية ،)Transaction Approach(عليه مبدخل العمليات خالل تلك الفترة وهذا ما يطلق
للفترة احملاسبية ما حيدث خالل تلك الفترة من إيرادات ومصروفات ومكاسب أو خسائر، وعلى هذا األساس 

:)1(يقاس صايف دخل الفترة احملاسبية وفقا ملدخل العمليات باملعادلة التالية

إذ يعتمد الدخل ،عند قياس دخل الفترة)األنشطة(حملاسبة تقليديا على مدخل العملياتلقد اعتمدت ا
احملاسيب على األنشطة الفعلية للمؤسسة، فاألنشطة اليت حتدث يف املؤسسة ميكن أن تكون خارجية تتسم بالدقة 

اخلية تتصف بدرجة دقة ووضوح أسلوب املعاجلة احملاسبية باعتبارها معززة بثبوتيات موضوعية أو أنشطة د
وموضوعية أقـل بسبب تعدد األساليب اليت ميكن إتباعها ملعاجلتها حماسبيا يف أوضاع وحاالت عدم التأكد 

كما أنه عند قياس الدخل وفقا ملدخل ومن األمثلة على ذلك تعدد طرق اهتالك األصول الثابتة،،املوجودة
:)2(ني التالينيالعمليات ميكن للمحاسب أن يستخدم أحد املفهوم

.)Current Operating Income(مفهوم دخل العمليات اجلارية -

).All- Inclusive Income(مفهوم الدخل الشـامل-

كما يسمى أحيانا دخل النشاط التشغيلي فقط العناصر اليت ترتبط يتضمن دخل العمليات اجلارية أو
واليت تتعلق بنشاط الدورة ،بالتكرار أي تكون قابلة للتنبؤواليت تتسم،بالنشاط األساسي أو الطبيعي للمؤسسة

احلالية ويتم إعدادها وفق أساس االستحقاق، وبناء عليه فإن أي بنود غري عادية أو غري متكررة أو تتعلق بنشاط 
بأن ويربر مؤيدو دخل العمليات اجلارية موقفهمفترات سابقة جيب استبعادها من قائمة دخل العمليات اجلارية،

البنود غري العادية وغري املتكررة ال ختضع عادة إلرادة وتأثري إدارة املؤسسة، لذلك فإن استبعادها جيعل قائمة 
.الدخل أكثر فائدة يف جمال التحليل وعقد املقارنات وإجراء التنبؤات وتقييم أداء اإلدارة

غيري صايف األصول خالل الفترة الدخل الشامل فيتضمن كافة العمليات واألحداث اليت أدت إىل تأما 
احملاسبية وذلك بعد استبعاد تغيريات حقوق امللكية النامجة عن العمليات الرأمسالية مثل زيادة أو ختفيض رأس 

.207- 206رجع سبق ذكره، ص، موليد ناجي احليايل)1(
.246، ص2003، دار وائل للنشر، عمان، 1، طدراسة معمقة يف نظرية احملاسبة: النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايريرضوان حلوة حنان، )2(

اخلسائر- املكاسب +اريف املص- اإليرادات =دخل الفترة 
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املال وتوزيعات األرباح، وهكذا فإن الدخـل الشامل يتضمن أيضا البنود غري املعتادة وغري املتكررة، ويربر 
انتقادهم ملفهوم الدخل اجلاري بأن إدارة املؤسسة سوف تعمل على التأثري على مؤيدو مفهوم الدخل الشامل 

وذلك نظرا لصعوبة الفصل الدقيق بني النشاط اجلاري العادي واملتكرر وبني البنود غري العادية ،نتيجة الدورة
دا إىل اخلواص واستناوغري املتكررة األمر الذي يسمح لإلدارة بالتدخل والتالعب عند حتديد رقم الدخل،

األساسية الواجب توافرها يف املعلومات احملاسبية لتكون مفيدة جند حالة تعارض بني خاصية املالءمة حىت تكون 
وبني خاصية املوثوقية الفتقار املعلومات إىل احلياد نتيجة تدخل اإلدارة وضعف ،املعلومات صاحلة للتنبؤ من جهة

كما يرى مؤيدو مفهوم الدخل الشامل أن استخدام مفهوم الدخل ،قابلية املعلومات للتحقق من جهة أخرى
كأن تقوم اإلدارة بإخفاء أثر ،الشامل سوف يقطع الطريق على اإلدارة إلساءة استخدام قائمة األرباح احملتجزة

بعض العمليات من قائمة الدخل كعدم االعتراف خبسائر بعض العمليات خالل الدورة وإطفائها مباشرة يف 
وبذلك فإن مفهوم الدخل الشامل ،مة األرباح احملتجزة وذلك حبجة أا عمليات غري عادية أو غري متكررةقائ

. )1(سوف يزيد من موثوقية املعلومات اليت تتضمنها قائمة الدخل

مداخل حتديد الدخـل وأهداف قياسه: الفرع الثاين

مداخل حتديد الدخـل.1

الية خصوصا الترابط القائم بني قائمة الدخل وقائمة املركز املايل ميكن انطالقا من مفهوم ترابط القوائم امل
: التمييز بني مدخلني أساسيني لتحديد دخل الفترة احملاسبية

Assets(االلتزامات - مدخل األصول- - Liability Approach(.

Revenue(اريفاملص-مدخل اإليرادات- - Expense Approach( .

يسمى أيضا مبدخل امليزانية أو مدخل احملافظة على رأس املال أو مدخل : لتزاماتاال- مدخل األصول.أ
ويعطي هذا املدخل األمهية لقائمة امليزانية العامة على حساب قائمة الدخل من أجل ،تغريات حقوق امللكية

اريف باعتبارها ناجتة إىل اإليرادات واملصإذ تنظر األطراف اليت تتبىن وجهة نظر امليزانية ،حتديد دخل الفترة
عن تغريات قيم األصول وااللتزامات واليت تنعكس بدورها على تغريات حقوق امللكية بعد استبعاد زيادة أو 

.)2(ختفيض رأس املـال واألرباح املوزعة

أما نقطة الضعف األساسية املوجودة يف مدخل امليزانية أو مدخل تغريات حقوق امللكية لتحديد الدخل أن 
.لومات التفصيلية املتعلقة مبكونات الدخل تكون غري متاحة ملستخدمي القوائم املاليةاملع

.102- 101ص، 2005، دار وائل للنشر، عمان، 1، طاإلطـار الفكري، التطبيقات العملية: مدخل النظرية احملاسبيةرضوان حلوة حنان، )1(
.237رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)2(
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يسمى أيضا مبدخل قائمة الدخل أو مبدأ املقابلة بني اإليرادات واملصاريف : اريفاملص- مدخل اإليرادات.ب
يات اليت متت يف وحسب هذا املدخل فإن قائمة الدخل تظهر التغيريات الناجتة عن العمل،أو مدخل العمليات

.ةاملؤسسة خـالل السنة املالي

اريف بصورة أساسية على قياس مكاسب املؤسسة أكثر من تركيزه على املص-اإليراداتويركز مدخل 
ان صايف أصول املؤسسة خالل الدورة، لذلك فإن قائمة امليزانية العامة يف هذا املدخل ـقياس زيادة أو نقص

اء اإليرادية املؤجلة مثل مصاريف التأسيس، مصاريف الدعاية زامات األعبتتتضمن إىل جانب األصول واالل
باعتبار أن ختصيص تلك األعباء اإليرادية املؤجلة على دورات حماسبية مستقبلية يضمن مقابلة ،اخل...واإلعالن

.)1(أكثر صحة ومالءمة ويتجنب تشويه توزيع املكاسب

لتقليدي للمحاسبني دائما هو ضرورة استخدام مدخل العمليات وكما أشرنا إليه من قبل، فإن املوقف ا
وذلك كمحاولة للتغلب على مشاكل القياس اريفاملصللمحاسبة عن األصول وااللتزامات واإليرادات و

املصاحبة الستخدام املفهوم االقتصادي للدخل، ويعتمد هذا املدخل على افتراض أن عناصر القوائم املالية جيب 
ا مىت كان هناك دليل على حدوث عملية تبادل خارجية أو وجود عملية تفاوضية بني املؤسسة التقرير عنه

حيث تتطلب احملاسبة وفق مدخل العمليات أن يكون الدخل املقرر عنه هو نتيجة لوجود والوحدات اخلارجية،
إىل ظهور مبدأ حتقق عملية تبادلية أو تفاوضية بني املؤسسة والوحدات اخلارجية، وبذلك يؤدي هذا املطلب 

اإليراد الذي ينص على أن الدخل جيب االعتراف به عند استكمال عملية البيع أو مىت أوشكت عملية البيع على 
اليت تعترب أساس احملاسبة وعلى أساسها حيدد توقيت االعتراف االكتمال مع ضرورة حدوث عملية التبادل

م التعبري عن القوائم املالية املترتبة عن هذا املدخل من خالل رأس باإليراد ومقدار اإليراد الذي جيب تسجيله، ويت
املستثمر يف صايف األصول والعائد على هذا االستثمار حلملة األسهم، وبالتايل تعترب احملاسبة التقليدية املال النقدي

.)2(اليت تعتمد على مدخل العمليات متماشية مع مفهوم احملافظة على رأس املال املايل

ميتاز مدخل العمليات يف قياس الدخل الدوري للفترة احملاسبية عن مدخل احملافظة على رأس املال يف كما
كما أنه يوضح أثر أنه يوفر معلومات أكثر تفصيال عن مصـادر هذا الدخل ما يتماشى مع مبدأ اإلفصاح،

ة وبالتايل يوفر جمموعة من املؤشرات اليت األنشطة اليت متارسها املؤسسة على العائد احملقق على األموال املستثمر
.)3(متكن من التنبؤ بالتدفق النقدي املستقبلي للمؤسسة

.240رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.183-182مرجع سبق ذكره، صي، ريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاث)2(
.207رجع سبق ذكره، ص، موليد ناجي احليايل)3(
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أهداف قياس الدخـل.2

:)1(العديد من األهداف اليت حيققها قياس الدخل كما يليهناك

ية اإلدارة ويؤيد يتم استخدام الدخل كمقياس لتقييم كفاءة وفعال:الدخل كمقياس لكفاءة وفعالية اإلدارة-
:حيث يذكر" أهداف القوائم املالية"حتت عنوان ) FASB(هذا الرأي تقرير جملس معايري احملاسبة املالية 

أن هدف القوائم املالية هو تزويد املستخدمني باملعلومات النافعة للحكم على مقدرة اإلدارة يف استخدام *
.األساسيموارد املؤسسة بشكل فعال لتحقيق هدف املشروع

أن عملية الكسب وحتقيق الربح مقتصرة على اجلهود املوجهة لتحقيق هدف املشروع األساسي بسعي *
.اإلدارة إىل تعظيم عائدات ومكاسب السهم الواحد

إن املوقف السابق ينطلق من فرضية أن اإلدارة دف إىل تعظيم أرباح املسامهني وأن هؤالء املسامهني 
اإلدارة استنادا إىل أرقام الربح املعروضة عليهم يف القوائم املالية، لكن من جهة أخرى يقيمون كفاءة وفعالية

.تظهر عدة دراسات أن اإلدارة تسعى لتحقيق أهداف خاصة ا مثل هدف تعظيم مكافآت وتعويضات اإلدارة

سم هام من ات إىل مشاركة األفراد واملؤسسات يف قإن سعي غالبية احلكوم:اس للضريبةـالدخل كأس-
جيعل هذا الدخل حمل اهتمام املسامهني ،دخلهم الدوري بواسطة حتصيل الضرائب اليت تستند إىل الدخل

واإلدارة واملصاحل احلكومية على حد سواء، ومع أن التشريعات الضريبية ال تعرف الدخل إال أا حتدد ما هو 
.خاضع للضريبة وما هو قابل للترتيل منها

يساعد الدخل على التنبؤ بتطور األرباح واألحداث االقتصادية يف املستقبل، حيث أظهرت :ؤالدخـل والتنب-
سواء مت التقومي وفق التكلفة التارخيية أو -العديد من األحباث أن قيم الدخل احملققة يف الفترات السابقة

.مي املعتمدةتعد بيانات مفيدة يف التنبؤ بتطور الدخل وفق طريقة التقو-التكلفة اجلارية

إن مقدرة املؤسسة على االقتراض من املؤسسات املالية تتعلق إىل حد كبري :الدخل كمرشد ألهلية التسليف-
.مبركزها املايل احلايل وبدخلها اجلاري وبالتنبؤ بإمكانية حتقيق األرباح يف املستقبل

تعظيم عائدام من رأس املال يسعى املستثمرون إىل حيث:كمؤشر لالستثمار واختـاذ القراراتالدخل-
املستثمر مع مراعاة درجة املخاطرة اليت ترافق هذا االستثمار، ويتم االختيار بني االستثمارات على أساس 
تقدير التدفقات النقدية املستقبلية واليت يلعب فيها الدخل اجلاري احملقق من طرف املؤسسة دورا هاما مما يؤثر 

ة املستقبلية، كما يعتمد املستثمرون على التقارير املالية الختاذ القرارات املتعلقة على توقعات التدفقات النقدي
.باالحتفاظ باألسهم أو بيعها أو شراء أسهم جديدة

.34- 30ص،2003دار وائل للنشر، عمان، ،1ط، التضخم، تكلفة االستبدال، القيمة البيعيـة: املعاصربدائل القياس احملاسيبرضوان حلوة حنان، )1(
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أساس االستحقـاق واألساس النقدي: الفرع الثالث

على أنه م 1997من املعيار احملاسيب الدويل األول املعدل يف سنة) 26(و) 25(لقد نصت الفقرتان رقم
جيب على املؤسسة إعداد قوائمها املالية ماعدا تلك املعلومات املتعلقة بالتدفقات النقدية وفقا ألساس االستحقاق 

حدوثها ويتم قيدها يف عتراف باملعامالت واألحداث عنداحملاسيب يتم االأساس االستحقاق احملاسيب، ومبوجب 
م املالية للفترات املالية املتعلقة ا، كما يتم االعتراف باملصاريف يف قائمة السجالت احملاسبية وإظهارها يف القوائ

معني من عنصرالدخل على أساس العالقة املباشرة بني التكاليف اليت تكبدا املؤسسة والدخل الذي حتقق من 
سبة وفق أساس االستحقاق تقوم ، مبعىن آخر أن احملا)1(اإليراد وفقا ملبدأ املقابلة بني اإليرادات واملصاريفعناصر

على فكرة أن القوائم املالية اليت ختص فترة مالية معينة جيب أن تشتمل على كافة املصاريف املتعلقة بتلك الفترة 
بغض النظر عما إذا كانت تلك املصاريف دفعت أم مل تدفع، وكذلك احلال بالنسبة لإليرادات سواء حصلت 

.هذه اإليرادات أم مل حتصل

مبقتضى احملاسبة على األساس النقدي فإن إيرادات الوحدة احملاسبية ال تعترب متحققة مبجرد إمتام عملية أما
البيع وإمنا يف الوقت اليت يتم فيه حتصيل قيمة املبيعات، ونفس احلال بالنسبة للمصاريف حيث ال تعترب متحققة 

.)2(صمها من إيرادات تلك الفترةإال عند دفع قيمتها وبالتايل حتمليها للقوائم املـالية وخ

وجتدر اإلشارة إىل أن تغري منط ملكية املؤسسات االقتصادية من امللكية الفردية إىل منط املسامهة وما رافق 
جعل املهتمني باحملاسبة يتحولون من احملاسبة ،ذلك من تزايد الدور الذي تلعبه القوائم املالية كمصدر للمعلومات

إىل احملاسبة على أساس االستحقـاق وذلك سعيا منهم حنو حتسني أساليب قياس الربح وفق األساس النقدي
ومن أهم مزايا أساس االستحقاق أنه واملركز املايل للمؤسسة ومن مث حتسني مصداقية القوائم املالية املنشورة،

لتغري احلادث يف بند يضمن ربط عملية قياس الربح الدوري بالتغري احلادث يف صايف أصول املؤسسة وليس با
لذا فإن استخدام أساس االستحقاق يف قياس الربح يوفر النقدية فقط كما هو احلال بالنسبة لألساس النقدي،

نتائج منطقية تتالءم مع مستوى النشاط الفعلي للمؤسسة خالل الفترة احملاسبية، وهذا ما يرجح استخدام أساس 
اير مبدأ العدالة يف توزيع اإليرادات واملصاريف بني الفترات االستحقاق على األساس النقدي الذي ال يس

حيث يترتب على إتباع األساس النقدي عند قياس الربح نقل أرباح فترة حماسبية لفترة أخرى دون ،احملاسبية
املعلومات املستقاة من املستحقات حول املنافع وااللتزامات لكن يف نفس الوقت أسس منطقية تربر ذلك،

بلية تعترب أقل موثوقية مقارنة باملقبوضات أو املدفوعات النقدية الفعلية حيث يدخل فيها درجة من احلكم املستق
الشخصي، كما يتم االعتراف بالعديد من املنافع وااللتزامات املستقبلية وفق احملاسبة على أساس االستحقاق 

.100، ص2007، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اجلزء الثاين، قياس واإلفصاح والتقرير املايل عن االلتزامات وحقوق امللكيةال: نظرية احملاسبـة، أمني السيد أمحد لطفي)1(
.32، ص2007، الدمنارك، ، منشورات األكادميية العربية املفتوحةاحملاسبـة املتوسطةوليد ناجي احليايل،)2(
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تايل ميكن القول أن احملاسبة وفق أسـاس وبالمبستوى معني من عدم التأكـد وهذا يعين نقص يف املوثوقية،
.)1(االستحقاق تضحي جبزء من املوثوقية يف سبيل توفري معلومات أكثر مالءمـة

يتصف باملوثوقية جزء نقدي: أن األرباح احملاسبية تتكون من جزئني" Sloan"يؤكد ويف هذا اإلطـار 
يشري كل من كما ءمة ومبستوى أقل من املوثوقية،يتصف باملالجزء من املستحقات ومبستوى أقل من املالءمة و

"& YaariRonen " املستحقات تنشأ عندما يكون هناك تباين بني توقيت حدوث التدفقات النقدية إىل أن
وتوقيت االعتراف احملاسيب بالعمليات واألحداث اليت تقوم ا املؤسسة خـالل فترة معينة، وميكن تقسيم 

&"حسب املستحقات احملاسبية  YaariRonen"2(إىل نوعني(:

هي املستحقات اليت تنشأ من املعامالت اليت ):Non-discretionary Accruals(مستحقات غري اختيارية.1
تقوم ا املؤسسة يف الفترة احلالية وهي طبيعية بالنسبة للمؤسسة نظرا ملستوى أدائها، استراتيجياا، اتفاقيات 

.ى مستوى االقتصاد الكلي والعوامل االقتصادية األخرىالصناعة، األحداث عل

هي املستحقات اليت تنشأ نتيجة اختيار اإلدارة بني ):Discretionary Accruals(املستحقات االختيارية.2
يف املعاجلات واخليارات احملاسبية املتاحة وذلك دف تضخيم أو ختفيض أرباح املؤسسة على غري احلقيقة، و

Dharan"يؤكدهذا اإلطار & al., "املستحقات تعمل على زيادة أو ختفيضاملؤسساتأن معظم إدارات
حسابات ،والديون املشكوك يف حتصيلهاكحسابات العمالءحتت التحصيلحبساباتاحملاسبية املتعلقة

االلتزامات ،املؤجلةتاإليرادا،ة، حسابات الذمم الـدائناملخزون كمؤونة االخنفاض يف قيمة املخزونات
.)3(وذلك من أجل الوصول إىل رقم الربح املستهدف،اخل...املصاريف املدفوعة مسبقا،مستحقة الدفع

اإليـرادات: ثايناملطلب ال

تعترب اإليرادات أحد العناصر األساسية يف القوائم املالية، والشروط العامة الواجب توافرها يف أي عنصر 
الصادر عن) 05(حىت يتم االعتراف به وإثباته يف السجالت احملاسبية حسب البيان رقم من عناصر القوائم املالية 

: )4(هي" االعتراف والقياس يف القوائم املالية ملنشآت األعمال"عنوان جملس معايري احملاسبة املالية حتت 

.ـاليةينطبق عليها تعريف أحد عناصر القوائم امل) العنصر(أي أن املفردة :التعريف-

.مبعىن إمكانية إخضاع العنصر لعملية القياس والتعبري عنها بوحدة القياس النقدي املعتمدة: القياس-

.24- 22حممد مطر، مرجع سبق ذكره، ص)1(
)2( Joshua Ronen, Varda Yaari, Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research, Springer

Edition, New York , 2008, p 371- .372
)3( Bala  G.  Dharan,  J.  Howard  Creekmore,  Jesse  H.  Jones, Earnings Management with Accruals and Financial

Engineering, January 2003, p 2, Available from: http://www.ruf.rice.edu/~bala/files/EM_and_financial_Engineering-
the_accountants_world_ICFAI_02-2003.pdf, (14/02/2010 ).

.173صرضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، )4(
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.أي أن تكون املعلومات اخلاصة بالعنصر هلا تأثري على عملية اختاذ القرارات:املـالءمة-

. أي إمكانية االعتماد على نتيجة القياس:املوثوقية-

شرطني أساسيني يف اإليرادات لالعتراف ا وإثباا ط العامة جيب أن يتوفرباإلضافة إىل هذه الشرو
وتعترب ، )1(قابال للتحققأن يكون اإليراد متحققا أو ،مكتسباأن يكون اإليراد : بالسجالت احملاسبية ومهـا

ية أو ما هو يف اإليرادات متحققة أو قابلة للتحقق عندما تكون األصول غري النقدية قابلة للتحويل إىل نقد
حكمها مع وجود سوق نشطة تسمح بتحديد األسعار مبوثوقية وبدون تكاليف كبرية، أما اكتساب اإليراد 

الذي يؤهل ) اكتمال املنتج الذي حيقق اإليراد أو اقترابه من االكتمال(فيشري إىل أن املؤسسة قد أجنزت النشاط 
.)2(لتحقيق املنافع املتمثلة يف اإليرادات

مفهـوم اإليراد: لفرع األولا

م 1955يف سنة لقد قدمت جلنة املصطلحات احملاسبية التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 
ما ينتج من بيع السلع وتقدمي اخلدمات ويتم قياسها وفق ما يتحمله العمالء نظري ":تعريفا لإليرادات على أا

التابع لنفس املعهد اإليرادات )*APB(م عرف جملس املبادئ احملاسبية1970، ويف سنة "تلك السلع واخلدمات
الزيادة اإلمجالية يف األصول أو النقص اإلمجايل يف اخلصوم والناجتة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق ":على أا

فقد استقر رأي جملس معايري م 1985، أما يف سنة )3("األرباح ويتم قياسها طبقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها
التدفقات الداخلة إىل الوحدة أو أي زيادة يف أصوهلا أو ":على تعريف لإليرادات على أااحملاسبة املالية 

تسديد اللتزاماا أو كليهما معا واليت تنشأ خالل الدورة احملاسبية نتيجة لألنشطة الرئيسية املستمرة 
.)4("واملعتادة للمؤسسة

على التعريف األول أنه يعكس بوضوح وجهة نظر قائمة الدخل إذ مت تعريف اإليراد على أنه ويالحظ
ناتج النشاط اإلنتاجي للمؤسسة، أما التعريف الثاين فيتبىن وجهة نظر قائمة املركز املايل إذ مت تعريف اإليراد من 

ثر التعاريف مشولية وذلك لسببني أما التعريف الثالث فهو أكزاوية تـأثريه على عناصر األصول واخلصوم،
السبب األول أنه جيمع بني حتديد مصدر اإليراد وبني تأثريه على عناصر األصول وااللتزامات والسبب ،رئيسيني

وبذلك يعد صاحلا للتطبيق يف الوحدات التجارية ) رحبي أو غري رحبي(الثاين أنه مل يشر إىل اهلدف من النشاط 
.)5(بح والوحدات غري التجاريةاهلادفة إىل حتقيق الر

.44، ص1994أفريل ، الكويتعدد األول،ال، جملة احملاسبون، احملاسبـة عن اإليرادات، عباس مهدي الشريازي)1(
.45، ص2000، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، يقيمدخل نظري تطب: احملاسبـة املتوسطة، كمال الدين الدهراوي، عبد اهللا هالل)2(

* APB : Accounting Principles Board.
.316رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)3(
.103، ص2007، دار احلامد، عمان، 1، طمقدمة يف نظرية احملاسبـة واملراجعةحيدر حممد علي بين عطا، )4(
.45سبق ذكره، صمرجع ، عباس مهدي الشريازي)5(
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حتديد وقيـاس عناصر اإليراد : الفرع الثاين

لقد دار جدل علمي كبري حول مفهوم اإليراد باختالف مكوناته وعناصره، فنجد وجهيت نظر خمتلفتني 
ترى أن اإليراد هو عبارة عن تدفق داخل للمؤسسة ينتج عن األنشطة التشغيلية واألنشطة وجهة نظر شاملة 

فتميز بني اإليرادات واملكاسب إذ وجهة النظر املقيدةالعرضية اليت ال ترتبط بالنشاط العادي للمؤسسة، أما 
أما املكاسب ،)1(ترى أن اإليراد هو عبارة عن التدفق الداخل للمؤسسة واملتحقق عن األنشطة التشغيلية فقط

األنشطة العرضية أو الفرعية أو أي عمليات أخرى أو الناجتة عن ) صايف األصول(فهي الزيادة يف حقوق امللكية 
. )2(أحداث أو ظروف تؤثر على الوحدة احملاسبية باستثناء تلك الناجتة عن اإليرادات أو استثمارات املالك

أي ،والقاعدة العامة يف قياس اإليراد تقوم على أساس القيمة التبادلية لناتج النشاط من السلع واخلدمات
يرادات يقوم على أساس قيمة الزيادة يف األصول أو النقص يف اخلصوم نتيجة بيع السلع أو تأدية أن قياس اإل

أما بالنسبة لعمليات التبادل غري النقدية فيتم قياس ،)3(اخلدمات أو السماح للغري باستخدام أصول املؤسسة
صل الذي قدمته املؤسسة يف عملية لألصل الذي حصلت عليه املؤسسة أو األاإليراد على أساس القيمة العادلة

أما فيما يتعلق بالعمليات اآلجلة فيالحظ أنه إذا كانت فترة االئتمان خلق اإليراد أيهما أيسر أو أدق يف التقدير،
املمنوحة للعمالء طويلة نسبيا فإنه يتعني إجياد القيمة احلالية للنقدية املتوقع حتصيلها يف تاريخ االستحقاق، ولذا 

خصومات نقدية أو ديون معدومة متوقعة جيب معاجلتها على أساس أا ختفيض لإليرادات وليست من فإن أي
ذلك ألن اخلصومات النقدية والديون املعدومة املتوقعة ليست خدمات مستنفذة يف سبيل حتقيق املصاريف،

. )4(اإليرادات وبالتايل فليس من املنطق اعتبارها من املصاريف

اكتسـاب وحتقق اإليراد :الفرع الثالث

يكتسب بصورة تدرجيية ومستمرة أثناء دورات نشاط متصلة تبدأ -بصفة عامة- من املسلم به أن اإليراد 
كما أن دورات النشاط عادة ما تتداخل مع بداية واية الدورات احملاسبية املتعاقبة فقد بالنقدية وتنتهي بالنقدية،

وقد تبدأ يف دورة سابقة ويتم إكماهلا يف الدورة ،ل الدورة احملاسبية نفسهاتبدأ عملية االكتساب وتكتمل خال
كما قد يطول زمن إكمال عملية االكتساب وقد تبدأ يف الدورة احلـالية ويتم إكماهلا يف دورة موالية،،احلالية

ية مشتركة بني وهكذا فإن عملية اكتساب اإليراد تتم يف شكل قيم مضافة ومتثل عمللتستغرق عدة دورات،
.)5(أوجه النشاط املختلفة من ناحية وبني الدورات احملاسبية املختلفة من جهة أخرى

.183رجع سبق ذكره، ص، موليد ناجي احليايل)1(
.129، ص2008، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، إعداد وعرض القوائم املالية يف ضوء معـايري احملاسبة، أمني السيد أمحد لطفي)2(
.25، ص2007، الدمنارك، العربية املفتوحة، اجلزء الثاين، منشورات األكادمييةأصـول احملاسبة املاليةوليد ناجي احليايل، )3(
. 46مرجع سبق ذكره، ص، عباس مهدي الشريازي)4(
.176- 175رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)5(
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وتعتمد عملية اكتساب اإليراد عموما على ما إذا كانت املؤسسة قد استكملت احلدث احلاسم، ومعىن 
سسة حتقيقه لكي املؤعلىيتوجب) رئيسي(حاسم حدثالنشاط حتتوي علىدورة من دوراتكلذلك أن

، إال أنه يف نفس )1(تكون مستحقة لإليراد، وهذا احلـدث خيتلف من مؤسسة ألخرى ومن صناعة ألخرى
الوقت تربز لنا مشكلة توزيع اإليراد فيما بني األنشطة والفترات املختلفة، ومن هنا تنشأ أمهية التحقق باعتباره 

االعتراف احملاسيب باإليراد وحتديد مقداره، أي أن مبدأ التحقق املبدأ الذي يعين بوضع الضوابط الالزمة لتوقيت 
: )2(خيتص بسؤالني هامني مهـا

.مىت يتم االعتراف باإليراد-

.كيف يتم توزيع اإليراد فيما بني األنشطة والفترات-

دوث وجيمع احملاسبون على أنه جيب االعتراف باإليراد عند نقطة بيع السلع أو تأدية اخلدمات أي عند ح
عملية تبادل بني املؤسسة والغري، فاالعتراف باإليراد عند هذه النقطة يعترب أمرا منطقيا ألن املؤسسة تكون قد 

كما أن هذه النقطة توفر للمحاسب الدليـل املوضوعي الذي ميكنه من قياس أكملت عملية اكتساب اإليراد،
، أما مشكلة )3(ريقة موضوعية على ضوء السعر احملددالقيمة احملققة من السلع املباعة أو اخلدمات املقدمة بط

توزيع اإليرادات بني األنشطة والفترات احملاسبية فيما لو كانت هذه اإليرادات متداخلة بني الفترات فقد وفر 
أساس االستحقاق القاعدة ملعاجلة هذه املشكلة عن طريق ختصيص الفترة باإليرادات اليت ختصها سواء حصلت 

.)4(ادات أم مل حتصلهذه اإلير

وبالرغم من أن نقطة البيع والتسليم تعترب القاعدة املطبقة يف الواقع من قبل احملاسبني لالعتراف باإليراد إال 
فنظرا لتعدد جماالت التطبيق وتنوع األنشطة جند تعدد للممارسات ،التطبيق العمليأنه هناك استثناءات يف

لكن القاعدة العامة اليت جيب أن يسترشد ا احملاسب عند االختيار بني أسس ،احملاسبية يف جمال حتقق اإليراد
االعتراف باإليراد يف أقرب وقت ممكن طاملا أنه مت اكتساب اإليراد، كما أن حتقق اإليراد البديلة هي أنه جيب 

ها األساس البديل وبني تطبيق هذه القاعدة يستلزم املوازنة بني خاصية مالءمة املعلومات احملاسبية اليت يوفر
خاصية موثوقيتها ودرجة االعتماد عليها، فتأجيل االعتراف باإليرادات أكثر مما ينبغي يفقد املعلومات احملاسبية 

من جهة أخرى جند أن التعجيل يف االعتراف باإليرادات قبل اكتساا ،فائدا يف اختاذ القرارات هذا من جهة
.)5(لتحققها واحتماالت حتصيلها يقلل من خاصية املوثوقية للمعلومات احملاسبيةأو قبل توفر الدليل املوضوعي 

.189مرجع سبق ذكره، صريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي، )1(
.47مرجع سبق ذكره، ص، عباس مهدي الشريازي)2(
.45، ص2000، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، القياس والتقييم واإلفصاح احملاسيب: احملاسبـة املالية املتوسطةالفتاح أبو املكارم، وصفي عبد )3(
.املرجع السـابقوليد ناجي احليايل، )4(
.390رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)5(



...................................................................................

69

األسس البديلـة لتحقق اإليراد: الفرع الرابع

:ميكن حصر املمارسات احملاسبية املتبعة يف جمال حتقق اإليراد يف جمموعتني رئيسيتني مها

أنه تيار متدفق من اإلنتاج املشترك بني األنشطة جمموعة األسس اليت تنظر لإليراد على :اموعـة األوىل.1
املختلفة والفترات احملاسبية، وبالتايل جيب توزيع القيمة املضافة على أكثر من نقطة زمنية واحدة وعلى أكثر 

:)1(من وظيفة إنتاجية واحدة، ويندرج حتت هذه اموعة األسس اليت تعترف باإليراد تدرجييا وأمهها

ود مربمة مع املؤسسة واليت يتم فيها حتديد كيفية احتساب يتم يف ظل عق:الدوريأساس االستحقاق.أ
د الدائنة، العموالت واألتعاب اليت تستحق ـاإلجيارات الدائنة، الفوائ: اإليراد واستحقاقه ومثال ذلك

.مقابل تقدمي اخلدمات أو التنازل عن حق استخدام بعض أصول املؤسسة

ادة التقييم الدوري ألصول املؤسسة، ويستخدم هذا يتم تطبيقه عن طريق إعـ:أساس الزيادة الطبيعية.ب
األساس عموما يف األنشطة اليت يكون فيها عنصر الزمن العامل الرئيسي يف االكتساب التدرجيي لإليراد 
ومثال ذلك الصناعات االستخراجية، الزراعة، الصيد وتربية املواشي، حيث تطرأ زيادات مبرور الوقت 

.ورة تدرجيية على قيمة األصل وبالتايل جيب إعادة تقدير قيمة األصول بصورة دوريةوبص

يتم االعتراف باإليراد تدرجييا وفق نسبة التقدم يف االجناز والتنفيذ، ويطبق هذا :أسـاس نسبة اإلمتام.ج
.)2(بتةاالعقود ذات الرحبية الث،العقود واملقاوالت طويلة األجل: األساس يف ااالت التالية

هي جمموعة األسس اليت تقضي باالعتراف باإليراد كامال يف النقطة الزمنية اليت يتم عندها :اموعـة الثانية.2
أو اليت يتم عندها أداء النشاط الرئيسي، ويندرج حتت هذه اموعة ثالث أسس ) احلاسم(إمتام احلدث اهلام 

:  )3(رئيسية هي

األساس التقليدي لتحقق اإليرادات، إذ أن نقطة البيع وتسليم السلعة أو ميثل :أساس البيع والتسليم.أ
:أداء اخلدمة للعميل عادة ما يتحقق عندها الشروط العامة للتحقق، نظرا ألن

.سعر املنتج قد مت حتديده بصورة قطعية-

.املنتج قد انتقلت حيازته لطرف آخر وحل مكانه أصل جديد-

.اربت على االنتهاءعملية االكتساب قد انتهت أو ق-

.معظم التكاليف اخلاصة باملنتج قد مت حتميلها فعال أو ميكن حتديدها بدقة-

.املرجع السـابق، عباس مهدي الشريازي)1(
.180- 179ان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، صرضو)2(
.48مرجع سبق ذكره، ص، عباس مهدي الشريازي)3(
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مع حدوث مبادلة انتظارالكامل عند اكتمال اإلنتاج دون يتم االعتراف باإليراد ب:أساس اإلنتـاج.ب
فإن اإليراد نشاط لذا املرحلة احلامسة يف دورة الطرف خارجي، ففي كثري من احلاالت يعترب إمتام اإلنتاج 

يعترب قابال للتحقيق مبجرد إمتام هذه املرحلة، ويعترب اإليراد قابال للتحقق إذا كانت هناك سوق نشطة 
لتصريف إنتاج املؤسسة وبأسعار تنافسية ال تتأثر كثريا بكمية اإلنتاج الذي تطرحه املؤسسة للبيع، ومن 

لسلع الثمينة، الصناعات االستخراجية، املنتجات الزراعية ا: ااالت اليت يطبق فيها أساس اإلنتاج جند
.وبعض االستثمارات يف األوراق املالية اليت هلا أسعار بيع مؤكدة أو شبه مؤكدة

هذا وط يف بعض احلاالت يعترب حتصيل النقدية احلدث اهلام يف دورة النشا:أساس التحصيل النقدي.ج
ن الحقا له، ففي حالة استالم مبالغ نقدية كبرية قبل البدء قد يسبق النشاط اإلنتاجي وقد يكوالتحصيل 

فال ميكن اعتبار تلك يف النشاط كما يف حالة املقدمات أو حتصيل اشتراكات الدوريات والصحف مثال
بتقدمي سلع وخدمات يف املستقبل، أما مرتبطاملبالغ إيرادات وإمنا يلزم إثباا على أا إيراد غري مكتسب

: )1(ون التحصيل النقدي يتم بعد البيع والتسليم فيجب التفريق بني حالتنييف حالة ك

وهنا يتم إتباع أساس البيع التقليدي فيتم االعتراف باإليراد : حالة كون التحصيل عملية روتينية-
الناتج عن املبيعات اآلجلة وتكوين خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها، وإذا كانت فترة 

.نسبيا فيجب االعتراف باإليراد عند نقطة البيع على أساس القيمة احلاليةالتحصيل طويلة

وهي حالة تكتنفها خماطر كبرية مثل حالة البيع بالتقسيط :حالة كون التحصيل عملية غري روتينية-
لفترات طويلة، وهنا جند أن االعتراف باإليراد وحتقيق الرحبية يرتبط مبدى كفاءة نشاط التحصيل، 

: ت يف هذا الشأن ثالثة آراء متضاربة هيوقد ظهر

Ãويعد هذا الرأي خمالفا يتم االعتراف بالربح كامال عند نقطة البيع والتسليم،: رأي متفائل
.لقواعد االعتراف باإليراد والربح كما يتعارض مع خاصية موثوقية املعلومات املالية

Ãتزامن مع التحصيل النقدييتم االعتراف باإليرادات واألرباح على أساس م: طـرأي وس
وتسمى هذه الطريقة بطريقة البيع بالتقسيط، حيث يتم توزيع الربح على كل فترة مبا يتناسب 

.والتحصيل النقدي

Ãة أوال حيث يؤجل االعتراف باألرباح من ـيعتمد طريقة استرداد التكلف: ائمـرأي متش
ذا الرأي مقبول إال أنه يتعارض مع املتحصالت النقدية إىل أن يتم تغطية التكلفة بالكامل، وه

.خاصية مالءمة املعلومات املالية بصورة خاصة

.316رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
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املصـاريف: ثالثاملطلب ال

مفهـوم املصاريف: الفرع األول

التدفقات اخلارجة من املؤسسة أو أي نقص ":املصاريف على أاجملس معايري احملاسبة املالية لقد عرف
ا أو كليهما معا واليت تنشأ خالل الدورة من إنتاج السلع أو بيعها وتأدية يف أصوهلا أو زيادة يف التزاما

.)1("اخلدمات أو أية أنشطة أخرى نامجة عن األعمال الرئيسية املعتادة واملستمرة للمؤسسة

ويركز هذا التعريف على التضحيات االقتصادية للمؤسسة يف سبيل أداء النشاط اجلاري املعتاد واملستمر 
ي ينتظر تكراره من فترة ألخرى، وذلك للتمييز بينها وبني التضحيات االقتصادية األخرى اليت تنشأ من والذ

األنشطة العرضية للمؤسسة، ويف هذا اإلطار جيب علينا أن منيز بني املصاريف واخلسائر، فاخلسائر هي ذلك 
ون له قدرة حالية أو مستقبلية على اجلزء من اإلنفاق أو ذلك اجلزء املستنفذ من موارد املؤسسة دون أن يك

حتقيق اإليرادات، فاخلسائر متثل إنفاقا غري ضروري لنشاط املؤسسة إال أنه أيضا غري متوقع وال ميكن التحكم فيه 
.)2(من طرف اإلدارة، وبالتايل فقيمة اخلسائر تعترب مؤشر لدرجة املخاطرة اليت تواجهها املؤسسة

: )3(املصاريف اإليرادية والرأمسالية كما يليمن جهة أخرى جيب التفريق بني

هي املصاريف اليت يستفاد منها لفترة زمنية حمددة أي سنة مالية واحدة وتساهم يف :املصـاريف اإليرادية-
مصاريف شراء البضاعة : حتقيق إيرادات املؤسسة خالل السنة املالية، ومن األمثلة على املصاريف اإليرادية

الرواتب واألجور ومصاريف الدعاية واإلعالن ومصاريف التغليف والنقل، املصاريف ومصاريف البيع ك
.اإلدارية واملصاريف العامة كالكهرباء واملاء واهلاتف، إضافة إىل املصاريف املالية

هي املصاريف اليت تدفع يف سبيل احلصول على املوجودات الثابتة مثل شراء اآلالت أو :املصاريف الرأمسالية-
. ادة قيمة األصول الثابتة أو زيادة القدرة اإلنتاجية هلا ألكثر من سنة ماليةلزي

ولقد اختلفت وجهات نظر احملاسبني حول املعايري اليت ميكن بواسطتها التمييز بني املصاريف اإليرادية 
: )4(والرأمسالية، وتتمثل هذه املعايري يف

اس املدة الزمنية اليت يستفاد ا من املصروف، فإذا كان هذا يقوم هذا املعيار على أس:دة الزمنيةمعيار امل.1
املصروف يفيد املؤسسة يف أكثر من فترة مالية يعترب مصروفا رأمساليا مثل مصروف تركيب اآلالت، أما 

.إذا كان املصروف يستفاد منه لفترة مالية واحدة يعترب مصروف إيرادي مثل مصروف الكهرباء واملاء

.186رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.304-303، ص1990، الطبعة األوىل، ذات السالسل، الكويت، نظرية احملـاسبةعباس مهدي الشريازي، )2(
.110- 109، ص2002، دار الشروق، عمان، األردن، احملاسبـة املاليةأصولأمحد خمادمة، جمدي زريقـات، )3(
.111املرجع السابق، ص)4(
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زيادة القدرة اإلنتاجية لألصل يعترب مصروفا علىإذا كان املصروف يساعد :اإلنتاجيةاقة معيار الطـ.2
.رأمساليا، أما إذا مل يساعد على زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل فيعترب مصروفا إيراديا

ا إذا إذا أدى املصروف إىل زيادة العمر اإلنتاجي لألصل يعترب مصروفا رأمساليا، أم:معيار العمر اإلنتاجي.3
.مل يؤدي إىل زيادة العمر اإلنتاجي لألصل يعترب مصروفا إيراديا

إذا كانت قيمة املصروف املدفوعة كبرية نسبيا مقارنة بقيمة :ارنة بقيمة األصلمعيار قيمة املصروف مق.4
ا األصل يعترب مصروفا رأمساليا، أما إذا كانت قيمة املصروف صغرية نسبيا مقارنة بقيمة األصل يعترب هذ

.املصروف إيراديا

حتديد وقياس عناصر املصـاريف : الفرع الثاين

: إن حتديد وقياس عناصر املصاريف يتطلب التطرق للجوانب التالية

.ما هي العناصر املكونة للمصاريف-

.كيف ميكن قياس هذه العناصر-

املصاريف بصورة من املصاريف ينطبق عليها تعريف بنودبالنسبة للعناصر املكونة للمصاريف هناك 
، حيث يتم مقابلة هذه املصاريف اخل...واضحة مثل تكلفة البضاعة املباعة، اإلجيار املدين، الرواتب واألجور

هناك تدفقات سالبة يعاجل بعضها معاجلة ،من جهة أخرى،على األساس اإلمجايل مع إيرادات الفترة احملاسبية
دودات ومسموحات املبيعات، والبعض اآلخر يعاجل معاجلة سليمة كتخفيض لرقم إمجايل اإليرادات مثل مر

خاطئة مثل اخلصم املسموح به لتعجيل الدفع والديون املشكوك يف حتصيلها واليت يتم معاجلتها على أا 
مصاريف، واملنطق احملاسيب السليم هو أن هذه العناصر ال تعترب مصاريف وإمنا ختفيض لقيمة اإليراد الذي حصل 

ألا ال متثل موارد مستنفذة يف سبيل ) حالة الديون املشكوك فيها(أو الذي سيحصل ) صم املسموح بهحالة اخل(
.)1(حتقيق نشاط املؤسسة

أساس القيم وأساس التكلفة التارخيية:فيمكن التمييز بني أساسني مهااريفاملصأما بالنسبة ألسس قياس 
يف على أساس التكلفة التارخيية أو تكلفة اقتناء األصول اليت ، فطبقا لألساس األول يتم قياس املصاراجلارية

استنفذت أو مقدار االلتزام الذي نشأ على املؤسسة خالل الفترة احملاسبية، ويأخذ على أساس التكلفة التارخيية 
طئة بني أنه ال ميثل مقياس مناسب للقيم احلقيقية للسلع واخلدمات املستنفذة األمر الذي يترتب عليه مقابلة خا

اإليرادات واملصاريف، وبالتايل ال ميكن اإلفصاح عن نتائج نشاط املضاربة على أسعار األصول اليت تقتنيها 
أما طبقا لألساس الثاين فإن قياس املصاريف جينبنا الكثري من االنتقادات املوجهة ألساس التكلفة ،)2(املؤسسة

.187رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.308مرجع سبق ذكره، ص، عباس مهدي الشريازي)2(
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بني اإليرادات واملصاريف كون دخل التكلفة التارخيية خليط من التارخيية خاصة ما يتعلق باملقابلة غري السليمة
نشاطني خمتلفني إنتاجي ومضاربة، األمر الذي جيعل املعلومات احملاسبية الناجتة غري مالئمة الختاذ القرارات، لكن 

.      )1(ةتطبيق أساس القيم اجلارية سوف ينتج عنه معلومات حماسبية أكثر مالءمة وأقل موثوقي،من جهة أخرى

توقيت االعتراف باملصـاريف: الفرع الثالث

يقصد بتوقيت االعتراف باملصاريف حتديد النقطة الزمنيـة اليت يتحقق فيها املصروف ويتم إثباته يف 
: )2(السجالت احملاسبية، والقاعدة العامة يف حتقق املصاريف أو اخلسائر هي

لمحاسب أن هناك موارد اقتصادية قد مت استنفاذها يف سبيل حتقيق يتم االعتراف باملصاريف مبجرد أن يتبني ل-
.النشاط الرئيسي اجلاري واملستمر للمؤسسة، أو قد مت استنفاذها خالل الفترة احملاسبية بصورة عادية متوقعة

- ا كأصل يتم االعتراف باخلسائر مبجرد أن يتبني للمحاسب أن املنافع االقتصادية املتوقعة اليت سبق االعتراف
.  قد تالشت كليا أو اخنفضت جوهريا عما كانت عليه بصورة غري عادية أو غري متوقعة

:)3(وهنا جيب التمييز بني نوعني من املصاريف

مصاريف ترتبط مباشرة باإليرادات اليت مت حتقيقها أو إثباا حماسبيا خالل الفترة، وهنا تتم املقابلة على أساس .1
وبذلك فإن توقيت االعتراف باملصروف يرتبط بتوقيت ،ني اإليرادات واملصاريفافتراض عالقة سببية ب

.االعتراف باإليراد على أساس مبدأ املقابلة

يعاب على أسلوب املقابلة على أساس العالقة السببية أنه جيعل من احملاسبة عن املصاريف جمرد نتيجة 
كيد على وجوب احملاسبة عن املصاريف بصورة مستقلة تلقائية للمحاسبة عن اإليرادات، يف حني أنه جيب التأ

.   عن اإليرادات، بل إن االعتراف باملصاريف كثريا ما يكون واجبا حىت يف ظل غياب إيرادات خالل فترة معينة

مصاريف ال ترتبط بصورة مباشرة باإليرادات ولكن ميكن ربطها بطريقة أو بأخرى بالفترات احملاسبية، أي .2
هنا تكون على أساس افتراض عالقة بني املصروف ونشاط فترة أو فترات معينة، وهنا جند نوعني أن املقابلة 

: من املصاريف مها

مصاريف ميتد أثرها ألكثر من فترة حماسبية واحدة، وهنا يتم االعتراف باملصروف على أساس توزيع -
.التكلفة على الفترات املختلفة طبقا لطريقة معينة مثل االهتالك

ريف يقتصر أثرها على الفترة احملاسبية اليت يتم فيها اإلنفاق وبالتايل يتم االعتراف ا على أساس مصا-
.التحميل الفوري

.190- 189ن، مرجع سبق ذكره، صرضوان حلوة حنا)1(
.190املرجع السابق، ص)2(
.202- 201وليد ناجي احليايل، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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يثري االعتراف باملصاريف على أساس الفترات احملاسبية الكثري من املشاكل املتعلقة بالتوزيع والتحميل 
ة لألصول الثابتة على الفترات احملاسبية املستفيدة، توزيع بطريقة منتظمة ومنطقية، مثال توزيع التكلفة التارخيي

، كما أن اخل...النفقات اإليرادية املؤجلة كنفقات التأسيس ونفقات ما قبل التشغيل، تكاليف البحث والتطوير
:)1(مجيع طرق التخصيص والتوزيع هي طرق حتكمية بعيدة عن املوضوعية حيث

عىن أنه ال توجد طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع املصاريف على ال ميكن تفضيل طريقة على أخرى مب-
املنتجات والفترات احملاسبية، فمثال ال ميكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق االهتالك 

.األخرى

أن مجيع طرق التخصيص أو التوزيع املعروفة ال تعتمد على تربير منطقي، فهناك طرق بديلة عديدة -
.القبول لكن ينتج عنها أرقام دخل خمتلفةوكلها تتمتع ب

مبدأ مقـابلة اإليرادات باملصاريف: رابعاملطلب ال

لقد سعى النموذج احملاسيب املعاصر إىل خلق ترابط مقبول إىل حد ما بني إيرادات ومصاريف كل فترة 
ف واليت متثل األساس حيث يتم حتديد الدخل على أساس إجياد عالقة سببية بني اإليرادات واملصاري،حماسبية

العام الذي ميكن به مواجهة معظم مشاكل القياس الدوري لعناصر املصاريف، كما أن اهتمام مستخدمي 
القوائم املالية ال يقتصر على مقدار الدخل الذي حققته املؤسسة خالل فترة معينة وإمنا ميتد إىل ضرورة معرفة 

ات والظروف اليت أدت إىل حتقيقها، واخلطوة األوىل لتطبيق مصادر تلك الدخول ومكوناا واألحداث والعملي
مبدأ املقابلة تتمثل يف حتديد إيرادات الفترة مث يأيت بعد ذلك حتديد املصاريف باعتبارها ذلك اجلزء من التكاليف 

ققة خالل فترة املستنفذة يف سبيل حتقيق هذه اإليرادات، وبالتايل فإن مبدأ املقابلة يقصد به مضاهاة االجنازات احمل
معينة باهودات املبذولة يف سبيل حتقيق هذه اإليرادات، ومع مرور الوقت أصبح مبدأ املقابلة يستخدم كأساس 

األصول الثـابتة القابلة لالهتالك، تكاليف املعاشات : لتربير كثري من املعاجلات واملمارسات احملاسبية مثل
، تكاليف البحث والتطوير، تكاليف االستكشاف واألصول غري والتقاعد، األصـول الرأمسالية املستأجرة

: )2(امللموسة، ويعتمد مبدأ املقابلة يف التطبيق العملي على أساسني مها

.أساس االستحقـاق-

.أساس احملافظة على رأس املال-

وما إذا ولغرض حتديد الدخل الدوري جيب على املؤسسة حتديد التكاليف املستنفذة خالل الفترة احلالية،
كانت هذه التكاليف مولدة لإليرادات أو ال، وميكن دعم عملية التحديد هذه بفصل املصاريف إىل تكاليف 

.192- 191رضوان حلوة حنان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.281- 280، صمرجع سبق ذكرهعباس مهدي الشريازي، )2(



...................................................................................

75

منتج وتكاليف فترة، فتكاليف املنتج هي التكاليف املستنفذة اليت ميكن ربطها مباشرة مبنتج املؤسسة كاملواد 
م حتميل تكاليف املنتج يف حساب املصاريف على أساس األولية واملصاريف الصناعية اإلضافية املباشرة، حيث يت

، أما بالنسبة لتكاليف الفترة فهي تلك التكاليف املستنفذة )تكلفة البضاعة املباعة(عدد وحدات املنتج املباعة 
ل واليت ترتبط بشكل أكرب بالفترة الزمنية أكثر من ارتباطها مبنتج معني ومثال ذلك الرواتب اإلدارية، ويتم حتمي

.)1(تكاليف الفترة على أساس فترة االستفادة من هذه التكاليف

.198-197مرجع سبق ذكره، صرك، جاك كاثي، ريتشارد شرويدر، مارتل كال)1(
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اإلطار املفاهيمي إلدارة األربـاح: املبحث الثاين

إىل أن املؤسسة عبارة عن وحدة فنية جتمع بني عوامل اإلنتاج من أجل حتقيق أقصى "Coase"يشري 
ينظر للمؤسسة على أا جمموعة واسعة من العقود تتميز بوجود العديد من صراعات املصاحل فائدة ممكنة، حيث 

وأحد أسباب هذا الصراع هي مشكلة عدم متاثل املعلومات بني األطراف ذات املصلحة، كما أن سلوك اإلدارة 
قع العملي للعديد من املؤثرات يف االختيار بني السياسات احملاسبية عند إعداد وعرض القوائم املالية خيضع يف الوا

لذا فقد حاولت كل من نظرية الوكالة والنظرية االجيابية تقدمي نتيجة تعدد األطراف املهتمة ذه القوائم املالية،
. السياسات احملاسبيةالقواعد وتفسريات تساعد على فهم سلوك ودوافع اإلدارة املختلفة عند االختيار بني

لوكـالةنظرية ا: املطلب األول

إن انفصال امللكية عن اإلدارة وظهور املؤسسات املسامهة كان له األثر الكبري يف ظهور نظريات اقتصادية 
"Berleتم بالسلوك والعالقات القائمة يف املؤسسة بني األطراف ذات املصلحة، وتعترب دراسة  & Means " سنة

Berle"حيث يشري،م من الدراسات الرائدة يف هذا اال1932 & Means "جمموعة من متثلؤسسة إىل أن امل
والعالقة بني هذه ، اخل...اإلدارة، الدائنني، العمالاملسامهني،: راف ذات املصاحل املختلفة واملتمثلة يفاألط

Berle"دراسة األطراف تتميز بوجود نوع من صراعات وتضارب املصاحل، وانطالقا من  & Means " قام كل
Jensen"من  & Meckling " حتاول تقدمي تفسري متكامل للممارسات اليت "نظرية الوكالة"م بطرح 1976سنة

والسياسات احملاسبية املستخدمة من طرف إدارة املؤسسة للتأثري على األرقام احملاسبية خاصة ما يتعلق بصايف 
Jensen"يعرف الدخل، حيث  & Meckling "اشخص أو عدة مبوجبهقد يقوم ع":عالقة الوكـالة بأ

واليت حتمل يف طياا تفويضا ألداء بعض اخلدمات نيابة عنه ) الوكيل(بتكليف طرف آخر) املوكل(أشخاص
.)1(")الوكيل(القرارات لصاحل هذا األخري اختاذلسلطة 

منية واإلدارة هي فوفقا لنظرية الوكالة املؤسسة عبارة عن جمموعة من العالقات التعاقدية الصرحية أو الض
حمور العالقات سواء مع املالك أو الدائنني أو السوق املـايل، وهذه العالقات التعاقدية حسب نظرية الوكالة هلا 

:)2(أبعاد اقتصادية، سلوكية، حماسبية وقانونية كما يلي

، ويعكس هذا يركز على املنافع االقتصادية اليت ستؤول لكل طرف من أطراف التعاقد:البعد االقتصادي.1
حيث تفترض نظرية الوكالة أن كل طرف ،البعد نوعا من التعارض يف املصاحل بني األطراف ذات املصلحة

.يسعى إىل حتقيق منفعته الذاتية على حساب مصلحة األطراف األخرى

)1( Michael C. Jensen, William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership
Structure, Journal of Financial Economics, 3(4), May 1976, p 308.

.164- 161ص،2002،اإلسكندرية،اجلامعة اجلديدةدار ،اليةـة يف احملاسبة املـاسات متقدمدروصفي عبد الفتاح أبو املكارم، )2(
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:)1(وميكن توضيح بعض أوجه التعارض بني أطراف عالقات التعاقد داخل املؤسسة كما يلي

بح وبالتايل زيادة اإلدارة عادة يف إتباع السياسات احملاسبية اليت تؤدي إىل زيادة صايف الريتمثل هدف -
وافز ودعم مراكزها الوظيفية وحتقيق مسعة شخصية ألعضائها، يف حني أن ذلك يتعارض نصيبها من احل

.مع دالة هدف املسامهني ألنه يؤدي إىل زيادة التدفقات النقدية لألطراف األخرى

يف ختوف الدائنني من قيام مصلحة املسامهني ويتجلى ذلك أن تتعارض مصلحة الدائنني مع ميكن -
.أو إجراء توزيعات كبرية لألرباح على املسامهنيبانتهاك شروط عقد الدين املؤسسة

وقد يظهر ،)وكيل(ومدقق احلسابات ) وكيل(ميكن أن حيدث تعارض يف املصاحل بني اإلدارة العليا -
للتالعب باألرقام اهلادفة لسياسات احملاسبيةاإلدارة لاستخدام دقق بكشف املعارض نتيجة قيام هذا الت

.احملاسبية أو إخفاء بعض املعلومات اهلامة عن املسامهني

يركز على سلوك كل طرف من أطراف التعاقد عند إبرام عقد الوكالة، حيث حياول كل :د السلوكيـالبع.2
ة عن طريق الرقابة على ممارسات الطرف اآلخر مما ينعكس بدوره على التكاليف طرف تأمني مصاحله الذاتي

اليت يتحملها كل طرف من أطراف العالقة، ويزداد األمر تعقيدا عندما تتغري الظروف بعد التعاقد مما يؤثر 
.سلبا على مصاحل كل األطراف ذات العالقة باملؤسسة

Jensen"وحسب  & Meckling "د الوكالة تكاليف تتحملها املؤسسة متكن من ختفيض يترتب على عق
:)2(التعارض يف املصاحل القائم بني األطراف املختلفة، وميكن تقسيم التكاليف املترتبة عن عقد الوكالة إىل

تكاليف رقابة دف إىل رصد وتقييد تصرفات اإلدارة اليت ال تصب يف مصلحة املالك، إضافة إىل -
.اليت دف إىل تشجيع اإلدارة على العمل ملصلحة املسامهنيعقود املكافآت رتبة عنالتكاليف املت

تكاليف تطبيق اإلدارة : تكاليف لتأكيد نية اإلدارة يف خدمة مصاحل املسامهني وتعظيم قيمة املؤسسة مثل-
.اخل...لنظام رقابة داخلية فعال والتأمني على ممتلكات املؤسسة

وتعرب ،)Residual Loss(اخلسارة املتبقية اة لقرارات غري مثلى يطلق عليهتكاليف ناجتة عن اختاذ اإلدار-
. عن األثر الذي حيدث على ثروة املسامهني فيما لو قاموا بأنفسهم باختاذ القرارات يف املؤسسة

التحكم من أهم مظاهر هذا البعد أن اإلدارة وباعتبارها أحد أطراف العالقة ميكنها:البعد احملاسيب والقانوين.3
مشكلة يف كمية ونوعية املعلومات احملاسبية اليت حتتويها القوائم املالية، وكنتيجة لعدم متاثل املعلومات تنشأ 

واليت تظهر يف احلاالت اليت ال ميكن فيها للمسامهني مالحظة أداء )Adverse Selection(االختيار العكسي
ا، وبالتايل ال ميكن للمسامهني حتديد ما إذا كانت اإلدارة اإلدارة بصورة مباشرة والتحقق من نتائج قرارا

.52- 51، ص2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، املفـاهيم، املبادئ، التجارب: حوكمة الشركات، طارق عبد العال محاد)1(
)2( Michael C. Jensen, William H. Meckling, Ibid.,
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ختتار البديل املناسب أم ال عند اختاذ القرارات املختلفة، وتظهر مشكلة االختيار العكسي بوضوح عند اختيار 
تتفق مع حيث تلجأ إدارة املؤسسة إىل اختيار الطرق احملاسبية اليت ،اإلدارة بني بدائل القياس والتقييم احملاسيب

لتسعري املخزون يف ظل ظروف التضخم رغم تعارض ذلك مع " FIFO"مصلحتها الذاتية مثل اختيار طريقة 
.)1(مصلحة املسامهني

وبالتايل فإن سلوك اإلدارة يف التأثري على األرقام احملاسبية الواردة بالقوائم املالية حسب نظرية الوكالة 
هذا ما أدى إىل ظهور ثالث اجتاهات لتفسري ،ةقائمة بني األطراف ذات العالقينشأ نتيجة للعالقات التعاقدية ال

:)2(اختيار اإلدارة بني السياسات احملاسبية يف جمال احملاسبة كما يلي

يشري إىل أن اختيار اإلدارة بني السياسات احملاسبية يتم بدافع من عقود احلوافز واملكافآت : االجتـاه األول-
ا تكون احلوافز اإلدارية مبنية على أساس األرقام احملاسبية احملققة فإن اإلدارة تتجه إىل تبين اإلدارية، فعندم

.السياسات احملاسبية اليت تؤدي إىل زيادة األرباح يف الفترة احلالية

يشري إىل أن اختيار اإلدارة بني السياسات احملاسبية يتم دف حتقيق واستيفاء شروط عقد: االجتـاه الثاين-
.الدين، واالفتراض الضمين الذي يقوم عليه هذا االجتاه هو أن مصلحة اإلدارة تتماشى مع مصلحة املالك

يشري إىل أن اختيار اإلدارة بني السياسات احملاسبية يكون دف جذب املشاركني يف سوق : االجتـاه الثالث-
ام القياسية لألرباح مثل توقعات رأس املال وزيادة رأس مال املؤسسة، ويتم ذلك عن طريق حتقيق األرق

.احملللني املاليني بشأن األربـاح املستقبلية

واملالحظ أن هامش احلرية اليت تتمتع ا اإلدارة عند إعداد وعرض القوائم املالية جيعل من املتوقع عملية 
حساب صدق التعبري عن االختيار بني السياسات احملاسبية متأثرة باألهداف الذاتية هلا حىت ولو كان ذلك على

نتائج األحداث والعمليات اليت قامت ا املؤسسة خالل فترة معينة، وقد تعرضت سيطرة اإلدارة يف االختيار بني 
: )3(السياسات احملاسبية النتقادات عديدة أمهها

ت قوية، إذ أصبحنتيجة الفتقار تطبيق هذه املبادئ للخلفية النظرية البني املبادئ احملاسبية ظهور تناقضات -
طبق ملعاجلة قضايا نفعية ومشاكل طارئة حتقق مصاحل متحيزة خصوصا يف املبادئ احملاسبية املستخدمة ت

.ظل وجود تضارب يف املصاحل بني األطراف ذات العالقة

عدم التزام اإلدارة خباصية الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية واالنتقائية يف عملية اإلفصاح مبا حيقق -
.مصاحلها

.69- 68، مرجع سبق ذكره، صعبد العال محادطارق)1(
)2( Joseph Ben Omonuk, Rate Regulation and Earnings Management: Evidence From The U.S. Electric Utility Industry,

Doctorat  of Philosophy in Accounting, The Department of Accounting, Louisiana State University, 2007, p 21- 22.
، دقيق احلساباتتطوير منوذج لتقييم جودة األرباح املعلنة يف التقارير املالية للشركات املسامهة العامة األردنية وعالقتها خبصائص الشركات ومكاتب تحممد أمحد علقم، )3(

.69ص،2005عمان،،عمان العربية للدراسات العليارسالة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة غري منشورة، كلية الدراسات اإلدارية واملـالية، جامعة 
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استخدام اإلدارة ملمارسات حماسبية تؤدي إىل تقليل حدة التقلبات يف الدخل من فترة ألخرى دف -
. توزيع أرباح وعوائد متقاربة خالل الفترات املالية

مفهوم إدارة األربـاح: املطلب الثاين

عدم وجود تعريف ظل يفويشكل موضوع إدارة األرباح أحد أهم اجتاهات البحث احملاسيب املعاصر، 
سنحاول تقدمي أهم التعاريف اليت قدمتها األحباث احملاسبية دد ملفهوم إدارة األرباح وتعدد التعريفات املقدمة لهحم

إدارة سلوكوصف علىلبعضها البعض مما يساعدنا ةوجهات نظر مكمليف طيااحتملواليت ،هلذا املفهوم
:ما يليومن خمتلف النواحي كوصفا جيدااألرباح

Davidson"عرف- & al.," ام1989سنةعملية اختاذ خطوات مدروسة يف ":إدارة األرباح على أ
حدود املبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما دف حتقيق املستوى املطلوب من األرباح 

.)1("اليةاملعلنة بالقوائم امل

أي سلوك تقوم به اإلدارة ويؤثر على الدخل الذي تظهره ":لى أافقد عرفها ع" Rosenfield"أما -
.)2("القوائم املالية وال حيقق مزايا اقتصادية حقيقية وقد يؤدي يف الواقع إىل أضرار يف األجل الطويل

Healy"يف حني جند أن كال من- & Wahlen"إدارة األرباح حتدث عند":قد عرفا إدارة األرباح كما يلي
ويف هيكلة العمليات من أجل تغيري مدلول استخدام املديرين للحكم الشخصي يف عملية التقرير املايل 

التقارير املالية إما لتضليل بعض األطراف ذات املصلحة حول األداء االقتصادي احلقيقي للمؤسسة أو 
.)3("لواردة ذه التقاريرمن أجل التأثري على النتائج التعاقدية اليت تعتمد على األرقام احملاسبية ا

التحريف املتعمد لألرباح األمر الذي يفضي ": هي عبارة عنإدارة األرباحأن" Partha"بينما يرى -
وذلك ،بدوره إىل أرقام حماسبية ختتلف بشكل أساسي عما ميكن أن تكون عليه يف غياب التالعب

.)4("احجية بل رد التعديل على األربيعندما يتخذ املديرون قرارات ال ختضع ألسباب إسترات

سعي اإلدارة إىل تقليل حجم التقلبات يف الدخل عما هو ":ميكن تعريف إدارة األرباح أيضا على أا-
متوقع أو غري عادي أو مماثل يف الوحدات االقتصادية املماثلة إىل أقل حد ممكن وتسلك اإلدارة يف 

حماولة اإلدارة ":كما يقصد بإدارة األرباح،"مليات حقيقيةسبيل حتقيق ذلك أساليب حماسبية وع

)1( Nedal Al-Fayoumi, Bana Abuzayed, David Alexander, Ownership Structure and Earnings Management in Emerging
Markets: The Case of Jordan, International Research Journal of Finance and Economics, Issue. 38, 2010, p 29.

، 45، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، الد دراسة تطبيقية: أثر جودة املراجعة اخلـارجية على عمليات إدارة األرباحمسري كامل حممد عيسى، )2(
.13، ص2008العدد الثاين، جويلية 

)3( Saleh. Norman Mohd, Iskandar. Takiah Mohd, Mohid Rahmat. Mohd, Earnings Management and Board Characteristics,
Evidence from Malaysia, Jurnal Pengurusan, vol. 24, 2005, p 78.

احعماد حممد على أبو عجيلة، عالم محدان، )4( واحلوكمة العاملية، جامعة سطيف، األزمة املالية واالقتصادية الدولية: ، ملتقى دويل حولأثر احلوكمة املؤسسية على إدارة األرـب
.6، ص2009أكتوبر20-21
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للتالعب بشكل غري حقيقي يف األرباح لتحقيق أفكار مقدمة عن األرباح املتوقعة مثل توقعات احملللني 
.)1("املاليني أو تقديرات اإلدارة املستقبلية لألرباح أو استمرار حتقيق بعض اجتاهات األرباح

ادة أو ختفيض صايف ـقدرة اإلدارة على زي":فقد عرف إدارة األرباح على أا" ل محادعبد العا"أما -
وحتدث عندما يستخدم املديرون املرونة املتاحة هلم لالختيار ،الدخل يف التقارير املالية بطريقة متعمدة

لظاهرة يف واحلكم الشخصي لبعض البنود ابني الطرق والسياسات احملاسبية وكذلك حاالت التقدير
أو للتأثري ؤسسةالتقارير املالية سواء لتضليل أصحاب املصلحة حول األداء االقتصادي احلقيقي للم

.)2("على النتائج التعاقدية اليت تعتمد على األرقام احملاسبية الواردة بالتقارير املالية

ت متعمدة تتبعها اإلدارة عند ميكن القول أن إدارة األرباح متثل ممارسا،الل التعريفات السابقةمن خـ
مستغلة املرونة اليت تنطوي عليها معايري احملاسبة الدولية يف االختيار بني إعداد وعرض التقارير املالية للمؤسسة

بقصد ،التقارير املاليةعناصروكذلك السلطة التقديرية املمنوحة هلا لتقدير بعض الطرق والسياسات احملاسبية
القصري وإكساب التقارير املالية صورة مغايرة للواقع، وذلك بغرض حتقيق ؤسسة يف األجلدخل املالتأثري على

أهداف حمددة مسبقا كتوقعات احملللني املاليني أو اإلدارة نفسها بشأن األرباح املستقبلية أو احملافظة على اجتاه منو 
.وعمليات حقيقية)ومهية(اسبيةأساليب حمهذه األهداف وتسلك اإلدارة يف سبيل حتقيقمعني لألرباح، 

إدارة األرباح السيئة : إىل وجود نوعني من ممارسات إدارة األرباح مها"Parafet"ويف هذا اإلطار يشري 
هي إدارة األرباح اليت ) Bad Earnings Management(، بالنسبة إلدارة األرباح السيئة وإدارة األرباح اجليدة

والعمليات صطنعةاملاسبية احملقيود البعضعن طريق إنشاءشغيلي احلقيقي للمؤسسة إىل إخفاء األداء التدف 
مفرطة وغري منطقية أو استخدام تقديرات،مثل تشكيل احتياطات سرية واالعتراف اخلاطئ باإليراداتالومهية

ارسات إدارة عند ممارسة األحكام احملاسبية مثل ختفيض خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها، وتعترب مم
أسوأ حاالا تشكل عمليات األرباح السيئة ممارسات غري منتجة وال ختلق أي قيمة حقيقية للمؤسسة ويف

السيئة على بعض املمارسات احملاسبية واإلدارية غريغالبا ما تنطوي إدارة األرباح"Parafet"احتيالية، فحسب 
صطنعةبعض القيود احملاسبية املاإلدارة لإدراج، فكتشافهااكون من الصعبيالقانونية واليت املقبولة وغري

.)3(حاربلألوغري مشروعةوإمنا ميثل إدارة غري قانونيةال ميثل إدارة سيئة للربح فحسبوالعمليات الومهية

كل إىل أا "Parafet"فقد أشار )Good Earnings Management(أما بالنسبة إلدارة األرباح اجليدة 
تتفاعل مع كل ،ةحداف ميزانية واضـا املؤسسة ودف إىل حتسني أداءها وحتقيق أهة تسيري تقوم عملي

دراسة : أثر السياسات احملاسبية إلدارة املكاسب على أسعار أسهم الوحدات االقتصادية املتداولة يف سوق فلسطني لألوراق املاليةجرب إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد، )1(
.822، ص2009، العدد األول، جانفي 17، الد )الدراسات اإلنسانيةسلسلة (، جملة اجلامعة اإلسالمية تطبيقية

.55، مرجع سبق ذكره، صطارق عبد العال محاد)2(
)3( 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 2000, p 8, Available from:
http://www2.financialexecutives.org/download/benchmarking/Panel-2.pdf, (06/01/2010 ).



...................................................................................

81

تعترف جبميع االلتزامات املترتبة على املؤسسة ويف وقتها احملدد وتستطيع ،التهديدات املتوقعة والفرص احملتملة
اليت حتدث إدارة األرباح التشغيليةعلى أا إدارة األرباح اجليدة خلق قيمة للمسامهني، وبالتايل ميكن تعريف 

على سبيل املثال،ومقبول للمؤسسةمن شأا احملافظة على أداء مايل مستقرة قرارات اختياريلاإلدارةاختاذعند
إىل تقدمي خصومات جتارية للعمالء لتسريع املبيعات أو بيع بعض األصول لتعويض التراجع اإلدارةتلجأقد 

.)1(يرادات التشغيل العادية، وهذا ما يعترب ممارسة مقبولـة من الناحية القانونيةاحلاصل يف إ

" الدخلمتهيد"و" األرباحإدارة"ضرورة التمييز بني مصطلح وهنا نؤكد على نقطة مهمة جدا وهي 
دف إىل تقليل اهودات املبذولة من طرف اإلدارة اليت": عنعبارةالدراسات السابقة على أنهالذي تعرفه 

، وبالتايل فإن متهيد الدخل يهدف إىل احملافظة "حـدة التقلبات يف أرباح املؤسسة عن املستوى الطبيعي هلا
على مستوى معني لألرباح حبيث تظهر أكثر استقرارا وثباتا من سنة ألخرى، فتمهيد الدخل جمرد ادخار جزء 

الستخدامها يف الفترات املالية ذات النتائج الرديئة، وبذلك ميكن من أرباح الفترات املالية ذات النتائج اجليدة 
.)2(اعتبار متهيد الدخل نشاط من أنشطة إدارة األرباح

:ويف ضـوء ما سبق ميكن القول أن

عمليةاليت تتيحها مبادئ احملاسبة املتعارف عليها ومعايري احملاسبة الدولية جيعلللمرونةاإلدارةاستغالل-
املاليةتقارير المدلوللتغيريدارةاإلقبلمنعمديتدخلحتكمية وعمليةبني السياسات احملاسبيةاالختيار 

.أخالقيعمل غريوهذا السلوك يعترب،املستهدفةالعادية أوالنتائج املتوقعة،منتقتربالنتائجوجعل

عليها، وقد املتعارفاحملاسبيةاعدوالقواملبادئإطارقانونية إذا بقيت يفممارسات إدارة األرباح قد تكون-
.تكون غري قانونية إذا خرجت عن إطار املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

ممارسات إدارة األرباح تكون متوقعة بشكل كبري يف البيئات اليت حتتوي معايري احملاسبة فيها على مرونة كبرية -
ذه املرونة تؤدي إىل غموض يف تنفيذ هذه املعايري حيث أن هيف االختيار بني الطرق والسياسات احملاسبية،

.)3(وهذا ما خيلق احلـافز لدى اإلدارة للتالعب برقم الربح املعلن عنه

إىلاحلقيقيةاحملاسبيةالقيميفتغيريعنهينتجإعداد وعرض التقارير املاليةعملياتيفإدارة املؤسسةتدخل-
املعلوماتجودةعلىسلباالتأثرياملعلومات املعلنة وبالتايلونوعيةيةكميفحتكمكما يعتربة، حقيقيغريقيم

.املصلحةذاتاألطرافقبلالقرارات مناختاذلغرضوفائدااحملاسبية

)1( William U. Parfet, Op.cit., p 8- 9.
، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، دراسة تطبيقية: إدارة األربـاح يف الشركات املسامهة السعوديةفواز سفري القثامي، توفيق بن عبد احملسن اخليال، )2(

.247، ص2010، العدد األول، جانفي 47الد 
)3( Keith A. Houghton, Christine A Jubb, Shireenjit Johl, Audit Quality: Earnings Management in the Context of the 1997

Asian Crisis, Illinois International Accounting Summer Conference, College of Business at Illinois, Germany, 2003, p 5,
Available from: http://www.business.illinois.edu/accountancy/research/vkzcenter/conferences/gottingen/papers/Johl.pdf, (25/01/2010 ).
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إما لتضليل أصحاب املصلحة أو مؤسسةللاألداء االقتصادي احلقيقيتغيريدف إىل إدارة األرباح ممارسات -
.)1(تعاقدية للمؤسسةالنتائج الللتأثري على

.)2(توزيعهونسبالربحمؤشرخاصوبشكلباألرقام املاليةتستهدف التالعباألرباحإدارة-

:اآلتيةاملربراتإىلتستندفإااألرباحإىل ممارسات إدارةإدارة املؤسسةتلجأعندما-

.ةاملؤسسبنشاطخاصةأوعامةكانتسواءالقانونيةالقواعدختالفالأا*

.عليهااملتعارفاحملاسبيةاملبادئختالفالأا*

.سلطتها اإلداريةنطاقتتجاوزالأا*

ـاح دوافع إدارة األرب: املطلب الثالث

إن لكل ممارسة من ممارسات احلياة العملية دوافع معينة تعمل كموجه لتحقيق بعض األهداف املنشودة 
إىل وجود وجهيت نظر خمتلفتني " Beneish"حيث يشري األرباح،لتلك املمارسة وهذا ينطبق متاما على إدارة

، بالنسبة وجهة النظر املعلوماتيةووجهة النظر االنتهازيةحول دوافع قيام اإلدارة مبمارسات إدارة األرباح مها 
رباح إىل ترى أن اإلدارة دف من ممارسات إدارة األ) Opportunistic Perspective(لوجهة النظر االنتهازية

تضليل األطراف ذات املصلحة حول األداء االقتصادي احلقيقي للمؤسسة أو للتأثري على النتائج التعاقدية هلا 
فترى أن )Information Perspective(وذلك بغرض حتقيق منافع ذاتية هلا، أما بالنسبة لوجهة النظر املعلوماتية

ا هو التأثري على مستخدمي املعلومات احملاسبية عن طريق الكشف عن قيام اإلدارة بإدارة أرباحهالدافع من وراء
وعندئذ يكون الدافع هو إظهار كفاءة معلومات تتفق وتوقعام بشأن التدفقات النقدية املستقبلية للمؤسسة 

على أنه من الصعب جدا احلكم على ما إذا كان دافـع اإلدارة من تبين " Beneish"، وهنا يؤكد املؤسسة
بالرغم من أن العديد من الدراسات ) االبالغي(ارسات إدارة األرباح هو الدافع االنتهازي أو الدافع املعلومايتمم

.)3(السابقة قد أثبتت فرضية الدافع االنتهـازي

وقد أشارت معظم الدراسات اليت تناولت إدارة األرباح إىل وجود عدة دوافع حتفز اإلدارة على القيام 
اكتساب مزايا عند خطط احلوافز والتعويضات، موافقة شروط عقد الدين،:دارة األرباح منهامبمارسات إ

الوفاء بتوقعات احملللني املاليني وتوقعات ،الدوافع التنظيمية، دوافع سعر األسهمالتفاوض مع احتادات العمال،

)1( Daniel Zeghal, Hakim Ben Othman, A study of earnings-management motives in the Anglo-American and Euro-
Continental Accounting models: The Canadian and French cases, The International Journal of Accounting,41, 2006, p 407

األزمة املالية : ، ملتقى دويل حولحلوكمة ودورها يف ضبط إدارة األرباح يف البيئة املصرفية يف ظل األزمة املالية العامليةركائز اعبد الرزاق الشحادة، مسري إبراهيم الربغوثي، )2(
.9، ص2009أكتوبر21- 20واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة سطيف، 

)3( Messod D. Beneish, Earnings Management: A Perspective, Working Paper, Indiana University, April 2001, p 3, Available
from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=269625, (12/02/2010 ).
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ويف هذا الصدد ،)1(احلاصلة يف القيمةاإلدارة بشأن األرباح املستقبلية، جتنب اإلعالن عن االخنفاضات واخلسائر
Healy"يشري & Wahlen"إىل ثالثة دوافع رئيسية قد ينطوي كل منها األرباحإدارةتقسيم دوافعإىل أنه ميكن

:)2(أو على الدافعني معا كما يلي) دافع الكفاءة(على الدافع االنتهازي أو الدافع املعلومايت 

.)Contractual Arrangements Motivations(الدوافع التعاقدية -

.)Capital Market Motivations(ال ـدوافع سوق امل-

.)Regulatory Motivations(الدوافع التنظيمية -

الدوافـع التعاقدية : الفرع األول

ى املؤسسة عبارة عن سلسلة العقود اليت تتم بني األطراف ذات املصلحة واليت تسعحسب نظرية الوكالة
استخدمت هذه النظرية األرقام احملاسبية ونتيجة النشاط إلدارة وتفسري العالقات إىل تعظيم منافعها اخلاصة، وقد 

كل اليت وضعهااإلجيابية للمحاسبة يف ظهور النظريةسامهت بشكل كبريالتعاقدية القائمة باملؤسسة، كما أا
بدورها بصياغة ثالث فرضيات مهمة لتفسري سلوك واليت مسحت م1986سنة " Zimmerman&Watts"من

: اإلدارة يف االختيار بني السياسات احملاسبية وهي

.فرضية التعويضات واحلوافز-

.فرضية اتفـاقية الديون-

). فرض التكلفة السياسية(فرضية احلجم -

Scott"وهنا يشري  & Pitman "األخرى مبنيا على إىل أنه عندما يكون التعاقد بني املؤسسة واألطراف
وهذا ما يطلق عليه الدوافع ،الدافع للقيام بإدارة األرباح مبا حيقق أهدافهاالنتائج احملاسبية فإنه يتولد لدى اإلدارة

زيادة مكافآت وحوافز اإلدارة، موافقة شروط عقود الدين، اكتساب مزايا عند التفاوض : واملتمثلة يفالتعاقدية
.)3(مال، حتقيق األمن الوظيفيمع نقابات واحتادات الع

:وسنقوم بشرح هذه الدوافع بشيء من التفصيل كما يلي

)1( Daniel Zeghal, Hakim Ben Othman, Ibid.,
)2( Diego Prior, Jordi Surroca, Josep A. Tribó, Earnings Management and Corporate Social Responsibility, Working Paper,

September 2007, p 2, Available from: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/428/3/wb062306-1.pdf, (08/03/2010 ).
)3( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Auditors and Earnings Management, July 2001, Available from:

http://www.nysscpa.org/cpajournal/2001/0700/features/f073801.htm, (19/03/2010 ).
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زيادة مكـافآت وحوافز اإلدارة .1

على تعظيم منفعتها الشخصية على حساب ؤسسة تعملإدارة املأن أثبتت العديد من الدراسات لقد 
ووفقا لنظرية الوكالة فإن كافة إىل اإلدارة،سامهنيوبالتايل حتويل جزء من الثروة من املسامهنيمصلحة امل
ملثل هذا النوع من التعارض يف سامهني حيتاطونن امللذا فإتتميز بالرشد االقتصادي ذات املصلحةاألطراف

يب ومن بني هذه األسالمن قدرة اإلدارة على تعظيم منفعتها الشخصية،حتداملصاحل ويكون ذلك بوضع أساليب 
يربمها املسامهوناتفاقياتاليت تعد من أهم العقود املالية القائمة باملؤسسة وهي عبارة عن"فزعقود احلوا"جند 

مقابل احلصول كصايف الدخل أو معدل العائد على حقوق امللكيةتتضمن حتقيق مقاييس أداء معينة مع اإلدارة
من مئويةقدم لإلدارة سنويا كنسبةتنقديةمكافآتوميكن أن تكون هذه احلوافز عبارة عن ،على حوافز معينة

امتالك ميكن أن تكون هذه احلوافز عبارة عنكما ،)Cash Bonus(باحلوافز النقدية وتسمى األرباح احملققة
.)Stock Option Plans()1(الك األسهمـطط امتخبؤسسة وتسمى حصة من أسهم امل

قياس موضوعي لقياس هذا األداء فإن املسامهني مبا أن ربط احلوافز باألداء احملقق يتطلب ضرورة وجود مو
يتخذون النتائج احملاسبية اليت حتتويها القوائم املالية كمقياس لتقييم أداء اإلدارة، وحسب فرضية التعويضات اليت 

فإن املؤسسة اليت حتتوي على عقود احلوافز تكون أكثر عرضة الختيار السياسات جاءت ا النظرية االجيابية 
، إال أن سلوك )2(بية اليت تؤدي إىل تقدمي أرباح الفترات الالحقة للفترة احلالية بغرض تضخيم األرباحاحملاس

يزيد أوأقل من الربح املستهدفاإلدارة يف االختيار بني السياسات احملاسبية يتوقف على ما إذا كان الربح احملقق 
إلدارة لديها حرية االختيار بني السياسات تايل فإن اوبالعن احلد األقصى احملدد يف خطط احلوافز واملكافآت،

.)3(احملاسبية واليت من شأا التقرير عن رقم الربح املرغوب فيه مبا يضمن حصوهلا على مكافآت أعلى

لتوضيح تأثري عقود احلوافز على سلوك اإلدارة عند االختيار بني السياسات أجريتاليتالدراساتأهمو
اليتؤسسات املأنلفرضيةمؤيدةجتريبيةأدلةوجودأظهرتواليت،م1976سنة " Smith"دراسةاحملاسبية 

التقلبات احلاصلة حدة فيفختشأامناليتاحملاسبيةالسياساتختتار أناحملتملمنإلدارة اسيطرةحتتكون ت
إتباع سببويرجع، سامهوناملليهاعيسيطراليتؤسسات املها يف منأكثروتعظيم منفعة اإلدارة الذاتيةالدخليف 

الضريبةقبلالدخلتستخدماحلوافزخططمعظمأنإىل" Smith"هذا السلوك من طرف اإلدارة حسب 
.)4(اإلدارةأداءلقياسكأساس

.98- 97، ص2006، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعةكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، )1(
)2( Thomas Jeanjean, Contribution a L'analyse de La Gestion du Résultat des Société Cotées, p 3, document disponible sur

le site: http://www.afc-cca.com/archives/docs_congres/congres2001/textespdf/Jeanjean.pdf, (25/01/2010 ).
)3( George Iatridis, George Kadorinis, Earnings management and firm financial motives: A financial investigation of UK

listed firms, International Review of Financial Analysis, 18, 2009, p 165.
.824سبق ذكره، صجرب إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد، مرجع )4(
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Ahmed"ار يرىـويف هذا اإلط & al., " خطط احلوافز تعترب من األساليب املستخدمة يف األدب أن
التوافق بني مصلحة اإلدارة واملسامهني، لكن هذه النظرة تغريت مع مرور الوقت إذ أصبحت احملاسيب لتحقيق 

خطط احلوافز تدفع إدارة املؤسسة للتالعب باألرقام احملاسبية وتشويه األداء املايل احلقيقي للمؤسسة لزيادة أسعار 
.)1(مع األداء احملققأسهمها يف املدى القصري دف احلصول على حوافز ومكافآت أعلى ال تنسجم

افز لتخفيض ـم أثبتت أن اإلدارة قد يكون لديها احل1985سنة" Healy"الدراسة اليت قام اكما أن
وسلوك اإلدارة يف االختيار بني السياسات احملاسبية يتوقف على ما إذا كان الربح األرباح يف بعض الفترات،

يزيد عن احلد األقصى، فإذا كانت ،الربح املستهدف واحلد األقصىيقع بني ،احملقق أقل من الربح املستهدف
فإن اإلدارة سيكون لديها احلافز لتخفيض األرباح عن طريق ) سقف احلوافز(األرباح احملققة تفوق احلد األقصى

باح احملققة تقع بني تأجيل جزء منها للفترات املستقبلية وبالتايل زيادة املكافأة املتوقعة مستقبال، أما إذا كانت األر
األرباح املستهدفة واحلد األقصى فإن اإلدارة سيكون لديها الرغبة يف حتويل أرباح الفترات املستقبلية إىل الفترة 
احلالية مبا ال يزيد عن احلد األقصى، أما إذا كانت األرباح احملققة أقل من املستهدفة فإن اإلدارة سيكون لديها 

حيث تعمد اإلدارة إىل ختفيض ،)Big Bath(باحلمام الكبري أو غسل القوائم املالية احلافز إلتباع سلوك يسمى
األرباح أو حىت حتقيق خسائر عن طريق إدراج أقصى ما ميكن من مصاريف يف القوائم املالية للفترة احلالية أمال 

.)2(املستقبليةيف حتقيق أرباح كبرية مستقبال وبالتايل ضمان احلصول على املكافآت يف الفترات

يف أن اإلدارة قد تلجأ إىل "Healy"م ما جاء بدراسة 1995سنة" Holthausen"ولقد أيدت دراسة
وذلك ألن أي زيادة يف األرباح ،ختفيض األرباح عند وصول احلوافز اليت حتصل عليها إىل أقصى حد ممكن

ة أن اإلدارة تسعى إىل تطبيق أساليب حماسبية من كما أكدت الدراساحلالية لن حيقق أي زيادة يف املكافآت،
شأا زيادة األرباح يف احلاالت اليت تكون فيها األرباح احملققة أقل من احلد األدىن الالزم للحصول على 

Iatridis"، أما الدراسة اليت قام ا )3(املكافآت & Kadorinis " ركزت على مدى وجود عالقة بني خطط فقد
ارسات إدارة األرباح يف املؤسسات الربيطانية، وتوصلت إىل أن إدارة املؤسسات الربيطانية متيل إىل احلوافز ومم

.)4(تبين ممارسات إدارة األرباح لتحسني األداء املايل للمؤسسة دف تعزيز وزيادة مكافآا

يع وزيادة مستوى امللكية اإلدارية باإلضافة إىل آلية املكافآت واحلوافز املالية تقوم املؤسسات احلديثة بتشج
)of Managerial OwnershipLevel(واليت تستند ،ملعاجلة اآلثار السلبية النامجة عن انفصال امللكية عن اإلدارة

إىل حصول اإلدارة على أسهم جمانية أو حق متلك األسهم، فنظريا كلما اجته املدير إىل متلك املزيد من أسهم 
أن التعويضات على " Jensen"حتمال عمله ملصلحة املسامهني، لكن ما يثري القلق حسباملؤسسة كلما زاد ا

)1( Anwer S. Ahmed, Scott Duellman, Ahmed Abdel-Meguid, Equity Incentives, Corporate Governance, and Earnings
Management, Working Paper, October 2008, p 3- 4, Available from: http://wehner.tamu.edu, (25/04/2010 ).

.121- 120كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص)2(
.825جرب إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد، مرجع سبق ذكره، ص)3(

)4( George Iatridis, George Kadorinis, Op.cit., p 164.
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أساس األسهم وغريها من حوافز األسهم تشجع اإلدارة على القيام بإدارة األرباح لزيادة أسعار أسهم املؤسسة 
.)1(يف املدى القصري وذلك أمال يف االستفادة من بيع حصة أسهمها الحقا يف السوق املايل

Bartov"اإلطار تنظر دراسةويف هذا & Mohanvam"م إىل عقود حق شراء األسهم على 2004سنة
لتحقيق التوافق بني أهداف اإلدارة واملالك، وبالرغم أمهية يف املكافآت اإلدارية وهي آلية فعالةاألكثرأا البند

اليت انتهازي دف ضمان الوصول إىل أفضل النتائجفإن اإلدارة تقوم مبمارسات إدارة األرباح بشكل ك من ذل
عند ممارسة حق شراء األسهم، وتتمثل أحد مداخل إدارة األرباح املستخدمة هلذا الغرض ذاتية حتقق مصلحتها ال

Baker"حسب  & al., " يف التالعب باألرباح املعلنة بشكل سليب، أي القيام مبمارسات إدارة األرباح بشكل
فيض األرباح على غري احلقيقة والذي ينجم عنه اخنفاض مؤقت يف سعر السهم يف السوق املايل يؤدي إىل خت

.)2(وبالتايل ممارسة حق شراء األسهم بسعر منخفض

د الدين ـوافق مع شروط عقالت.2

حسب نظرية الوكالة هناك عالقة تعاقدية تربط بني الدائنني واملؤسسة وهذا ما جيعل األطراف الدائنة تم
مبؤشر األرباح خاصة التقلبات يف هذا املؤشر اليت تشري إىل زيادة خماطر عدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماا 

املؤسسات اليت أن " Zimmerman&Watts"وحسب فرضية اتفاقية الدين يؤكد كل من ،)3(اجتاه الدائنني
سوف متيل إىل حتقيق الشروط اخلاصة بعقد الدينواليت تكون عرضة لعدمتكون فيها نسبة املديونية مرتفعة 

استخدام السياسات احملاسبية اليت تؤدي إىل تقدمي أرباح الفترات الالحقة إىل الفترة احلالية بغرض تضخيم 
.)4(األربـاح احلالية

اسات مالمح عقود الدين وأثرها على اختيار اإلدارة بني السيم1987سنة"Linda"ولقد تناولت دراسة
حيث تنشأ تكاليف الوكالة املصاحبة إلصدار ،احملاسبية وركزت على حتليل عقود الوكالة بني أطراف التعاقد

الدين نتيجة توقع حاملي السندات بأن املسامهني قد حياولون التأثري على قرارات اإلدارة فيما خيص حقوق 
التزاماا نتيجة توزيعات األرباح الكبرية ويتجلى ذلك يف احتمال ختلف املؤسسة عن سداد،حاملي السندات

د قعلذا فإن ،)5(على حاملي األسهم أو إصدار صكوك دين ممتازة أو القيام مبشروعات ذات خماطرة مرتفعة
رأس املال أرقام حماسبية أو مشتقات األرقام احملاسبية مثل يتضمن شروطا صارمة تبىن على أساسما غالباالدين 
واليت تعمل على رصد أداء املؤسسة وتقييد التصرفات ،اخل من املؤشرات...الفوائدتغطيةراتعدد موأالعامل

)1( Qiang Cheng, Terry Warfield, Equity Incentives and Earnings Management, Working Paper, April 2005, p 1, Available
from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=457840, (17/03/2010 ).

، الة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، العدد قية لتحليل تأثري العوامل االقتصادية على ممارسات إدارة األرباح بالشركات املصريةدراسة تطبيأمين أمحد شتيوي، )2(
.11، ص2009األول، 

)3( Andrew K. Prevost, Christopher J. Skousen, Ramesh P. Rao, Earnings Management and the Cost of Debt, Working
Paper, July 2007, p 4, Available from: http://www.fma.org/Orlando/Papers/Earnings_mgt_and_cost_of_debt.pdf, (07/05/2010 ).

)4( Thomas Jeanjean, Ibid.,
.75- 74، مرجع سبق ذكره، صعال محادطارق عبد ال)5(
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ارتفاع تكلفة خمالفة هذه الشروط ينتج عنهاملالية واالستثمارية اليت ختفض من قيمة ديوا اخلارجية، ألن
.)1(على املؤسسةتقييدية جديدةفرض شروطاالقتراض أو 

: )2(وط جنـدومن أمثلة هذه الشر

واليت حتدد خمزون األموال القابلة للصرف كتوزيعات أرباح على املسامهني :قيود على توزيعات األرباح-
فاملبـالغة يف توزيعات األرباح ميكن أن يؤدي إىل حتويل الثروة من الدائنني إىل خالل مدة حياة الدين، 

ملواجهة التزاماا ومن مث زيادة خماطر العجز عن املسامهني من خالل ختفيض األصول املتاحة لدى املؤسسة 
.لذا فإن عقود الدين غالبا ما تتضمن قيود على سياسة دفع توزيعات األرباح،سداد حقوق الدائنني

حتقيق نسب أو حدود دنيا لبعض من املؤسسةتطلب عقد الدين يحيث:احلفاظ على رأس املال العـامل-
.العامل الذي جيب أن حتتفظ به املؤسسةاملؤشرات املالية مثل رأس املال

ومن األمثلة على ،يف بعض احلاالت يضع عقد الدين قيودا على أنشطة االندماج:قيود على أنشطة االندماج-
هذه القيود أن صايف األصول امللموسة للمؤسسة بعد عملية االندماج ال جيب أن تقل عن الديون طويلة 

قدرة اإلدارة على استخدام قرارات االندماج لزيادة درجة خماطرة املؤسسة حتد من األجل هلا، فهذه القيود
.وبالتايل ختفيض قيمة الديون اخلارجية

حتقيق مؤشرات مالية ذات حد أقصى من املؤسسة يتطلب عقد الدين حيث :ود على الديون اإلضافيةـالقي-
.ود دين جديدةمثل نسب املديونية واليت حتد من قدرة املؤسسة على الدخول يف عق

.قيود على االستثمار يف مؤسسات أخرى-

قد تلزم اتفـاقية الدين املؤسسة بعدم إجراء أي عمليات إحالل وجتديد :قيود على تصفية األصول-
.لألصول وااللتزام بسياسة استثمارية معينة يتم االتفاق عليها

Iatridis"يشريويف هذا اإلطار  & Kadorinis "عدم وجود ضمنياروط عقد الدين يعينشإىل أن انتهاك
والسيولة فضال عن وجود خماطر اخنفاض مؤشرات الرحبية مثلؤسسةالرئيسية للماليةاستقرار يف املؤشرات امل

السوق املايلها يف واليت تؤثر بدورها على أسعار أسهمؤسسةإشارة سلبية عن أداء املهذا ما يعطي،فالساإل
مبمارسات إدارة تقوم اإلدارةولتجنب اآلثار املترتبة عن اإلخالل بشروط عقد الدين اإلدارة،ةمصداقيومسعة و

Scott"كما يؤكد ، )3(احـاألرب & Pitman "سوف الدين عقدشروطكاانتهأن املؤسسات املتهمة سابقا ب

)1( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
. 113- 110كمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص)2(

)3( George Iatridis, George Kadorinis, Op.cit., p 164- 165.



...................................................................................

88

إعادة خالل هلا من التفاوضيوقفاملنيحتسمن شأا تصرفاتألن مثل هذه التعمل على إدارة أرباحها 
.)1(وطلب قروض أخرى وبشروط أقـل صرامة وتقييدالتفاوض

إذن ميكن القول أن عقود الدين اليت حتدد فيها القيود على أساس األرقام احملاسبية من شأا أن ختلق لدى 
حالة خمالفة يف، ألنه وخمالفة مثل هذه العقود)Technical default(اإلدارة دوافع قوية لتجنب التقصري الفين 

املؤسسة لشروط عقد الدين يكون املقرضون يف وضعيات تعطيهم احلق يف رفع معدالت الفائدة على الدين أو 
وبالتايل حتمل ،طلب ضمانات أكرب أو وضع املزيد من القيود على عقد الدين أو حىت املطالبة بقيمة الدين فورا

.املؤسسة لتكاليف اقتراض أعلى

د التفاوض مع نقابات واحتادات العمال اكتساب مزايا عن.3

رفع مستويات كحول أمور تتعلق مبصلحة العمالالعمال يمع ممثلدارةاإلتتفاوض يف فترات زمنية معينة 
ومن املرجح أن يركز ممثلو العمال على األرباح احملققة من طرف املؤسسة لطلب ،واملكافآت واملعاشاتاألجور

أيميسرة حتاول من خالهلا ختفيض عملحلصول على عقودتسعى اإلدارة إىل اابلاملقيفزيادات يف األجور،
ساس أعلى العمالتربم عقود مع ؤسساتاملفمعظم ،العماليمن جانب ممثليف األجورزيادات مقترحة

ؤسسةحال حتقيق امليفنسبة معينة من األرباحأساسمكافأة حتدد على إىل باإلضافةعطائهم أجر ثابت إ
وبالتايل فإن أي زيادة حادة يف األرباح املعلنة أو حتقيق مستويات أرباح معينة من شأنه أن ربح معني، ستوىمل

االحتاداتمع ممثلياملفاوضاتعلىالتأثريإىلتسعى اإلدارةلذلك ،زيادة أجورهمبطالبةاملإىل يدفع العمال 
تسبق هذا التفاوض لتجنب اليتالفترة صايف الربح يفضختفيتبين ممارسات إدارة األرباح وخالل منوالنقابات

.)2(أجور العماليفزياداتضمان أيعلىاملؤسسةقدرةبعدماالحتاداتإيهام هذهدفالعقودهذهتنفيذ 

تكونقد مثل هذا املوقف يفالتالعب باألرباح علىاإلدارة قدرة أنالبعض يرىأنبالذكر واجلدير
هذهمثل أنكما ،بأقل تكلفة ممكنةرباحاألإدارةممارساتالعمال على اكتشافممثليرة حمدودة نظرا لقد

.إدارة األرباحلقيام مبمارسات العقود ال متثل دافعا كبريا ل

حتقيق األمـن الوظيفي .4

إدارة األرباح ليس احلصول على من وراء القيام مبمارسات دارةاإليقد يكون سعبعض األحيان يف
حتاول اإلدارة احلصول على أكرب اليتوغري املباشرة وإمنا قد ميتد موعة أخرى من احلوافز ،طفقز املاليةاحلواف

اتؤثر األرقام احملاسبية تأثري، حيث )3(ةاملرموقكـانةاحلسنة، املاملهنية، السمعةالوظيفياألمن : هيقدر منها و

)1( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
.74صحممد أمحد علقم، مرجع سبق ذكره،)2(

)3( Biao Xie, Wallace N. Davidson, Peter J. DaDalt, Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the
Board and the Audit Committee, Working Paper, July 2001, p 5, Available from:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=304195, (25/04/2010 ).
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مستهدفةة وهذا ما حيفزها على إدارة أرباحهاغري ماليزعلى مقدار ما حتصل عليه اإلدارة من حوافامباشر
Dechow"برهنت دراسة وقدالوظيفي،يكفل هلا االحتفاظ مبركزها الك مبااملاحلصول على ثقة  & Sloan"

ختفيض نفقات البحوث والتطوير يف السنواتم على قيام اإلدارة بزيادة األرباح املعلنة من خالل1991سنة 
ن تعاقدها مع املؤسسة، والدافع من وراء حتسني األرباح يف السنوات األخرية للتعاقد ال يكون دف األخرية م

استيفاء املتطلبات الضرورية للحصول على املكافآت اإلدارية فقط ولكن من أجل تقليص احتمال إاء أو 
Graham"، وهذا ما أكدته دراسة )1(االستغناء عن خدمات اإلدارة & al., " م اليت توصلت إىل أن 2005سنة

املخاوف املتعلقة باملستقبل املهين ومسعة اإلدارة املهنية لدى الغري تعترب من العوامل اليت تدفع اإلدارة للقيام 
فقد ادعى هؤالء املديرون بأن ،مبمارسات إدارة األرباح، بالرغم من ذلك وعلى خالف الدراسات السابقة

د دافع قوي إلدارة األرباح، وهذا ما أثبتته نتائج املسح حيث جاء دافع حتقيق األمن عقود املكافآت ذاا ال تع
الوظيفي والسمعة املهنية اخلارجية يف املرتبة الثالثة يف حني احتل دافع تعظيم احلوافز واملكافآت املرتبة السابعة من 

.)2(بني دوافع جلوء اإلدارة ملمارسات إدارة األرباح

الدوافـع املتعلقة بتوقعات وتقييم سوق املال: الفرع الثاين

Scott"حسب  & Pitman "يكون لدى تنشأ عندما إدارة األرباح املتعلقة بسوق رأس املالحوافز
اإلدارة حيث تستخدم األسهم يف السوق املـايل، وقيمة املعلن عنهاوجود عالقة بني األرباحبتصور اإلدارة 
للتالعب باألرقام احملاسبية املعلن عنها عمومااحملاسبية املقبولة املبادئتاحة هلا وفق واحلرية املشخصيةالأحكامها

طرح العروض العامة خاصة يف الفترات اليت تسبقسهم األراسعأالتأثري على دف وذلك ،وحتسني صايف الربح
إدارة األرباح املتعلقةدوافعكما ترتبطاألولية وعروض األسهم اليت تطرح لزيادة رأمسال املؤسسات القائمة، 

ملنع وذلك،نفسهااإلدارةتنبؤات لتتسق مع تنبؤات احملللني املاليني أوؤسسة سوق املايل بتضخيم أرباح املبال
.)3(ؤسسة يف املدى القصريأسهم املأسعاريفتقلبات أو تذبذبات أيحدوث 

هتمة بنشاط املؤسسة لديها معلومات ناقصة فإن مجيع األطراف امل،قا لنظرية اإلشارةوفمن جهة أخرى و
كون اجلهة الوحيدة اليت حتوز على وغري متماثلة حول املؤسسة، لكن يف احلقيقة اإلدارة يف موقع يسمح هلا بأن ت

املعلومات اخلاصة باملؤسسة وسوف تسعى إىل إصدار إشارات للمستثمرين احلاليني واملرتقبني حول خصائص 
وإال فإن املؤسسة سيتم ا، لذا ينبغي أن تكون هذه اإلشارات موثوقة وذات مصداقيةاملؤسسة اليت يديرو

.)4(معاقبتها من طرف السوق املايل وستتحمل تكـاليف إضافية نتيجة إرساهلا إلشارات خاطئة ومغلوطة

.املرجع السـابقأمين أمحد شتيوي، )1(
)2( John R. Graham, Campbell R. Harvey, Shiva Rajgopal, The Economic Implications of Corporate Financial Reporting,

Journal of Accounting and Economics, 40, 2005, p 27- 28.
)3( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
)4( Mohamed Chabchoub, Mansour Mrabet, Gestion du Résultat et Introduction en Bourse: cas des entreprises

tunisiennes, p 3, document disponible sur le site: http://www.iae.univ-poitiers.fr/afc07/Programme/PDF/p199.pdf, (25/01/2010 ).
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:وسوف نقوم بشرح الدوافع املتعلقة بالسوق املايل بشيء من التفصيل كما يلي

سعار أسهم املؤسسةأثري على أـالت.1

احملاسبيةوالسياساتللطرقاإلدارةتفضيليفاملؤثرةالعواملمنوعوائدهالسوقي للسهمسعراليعترب
إدارة األرباح حتسني شكل القوائم ممارساتمنحيث تستهدف اإلدارةاحملاسيب،الربحرقمللتقرير عناملتبعة

وجتنب هبوط أسعار أسهم املؤسسة يف املدى قبل االكتتاب العاماملالية للمؤسسة والتأثري على أسعار أسهمها
القصري، ولقد قدم العديد من الباحثني أدلة على أن التغريات يف أسعار األسهم لفترة معينة ترتبط ارتباطا وثيقا 

Ball"باجتاه الربح احملاسيب غري املتوقع للفترة، حيث ركزت دراسة  & Borwn" ة العائد م على إشار1968سنة
احملاسيب غري املتوقع وإشارة عائد السوق غري وافترضت وجود ارتباط ذات داللة إحصائية بني إشارة الربح

الربح احملاسيب أنأيموجبةاملتوقعغريالربح احملاسيبإشارةكانتالعادي للسهم، وتوصلت الدراسة إىل أنه إذا
.)1(عائد السوق غري العادي للسهم سوف تكون موجبةالفعلي يفوق الربح احملاسيب املتوقع فإن إشارة

درة الكسبية للمؤسسة يؤثر إجيابا على أسعار أسهمها يف السوق املايل نظرا ـزيادة الق،من جهة أخرى
لتهافت املستثمرين لشرائها وبالتايل زيادة قيمتها السوقية، والقدرة الكسبية متثل قدرة املؤسسة على توليد سلسلة 

أو للفترات من األرباح والتدفقات النقدية سواء كانت هذه األرباح والتدفقات النقدية للفترة احلاليةمستقرة 
يف أرباح املؤسسة من فترة ألخرى يعين ختفيض عدم التأكد حول اجتاه الالحقة، كما أن اخنفاض التقلبات

.)2(ا إىل ارتفاع أسعار األسهماألرباح مبا يعزز االنطباع باخنفاض املخاطر وهو األمر الذي يؤدي عملي

Barth"كشفت دراسة ويف هذا اإلطار & al., " عن مكافأة السوق املـايل للمؤسسات اليت تعلن عن
كما أن تواصل ،)P/E(سلسلة أرباح متزايدة ويتجلى ذلك بوضوح يف ارتفاع نسبة سعر السهم إىل األرباح 

كما كشفت ومدى اتصاهلا،الفترات اليت حتدث فيها زيادة األرباحاالرتفاع احلاصل يف هذه النسبة يتعلق بطول
الدراسة أيضا عن تناقص النسبة بشكل كبري يف احلاالت اليت تكون فيها سلسلة األرباح املتزايدة متقطعة وغري 

DeAngelo"دته دراسة ـوهذا ما أكمتصلة، & al., " ق م اليت توصلت إىل أن املؤسسات اليت حتق1996سنة
متقطع وغري متصل تعاقب من طرف السوق املايل يف السنة اليت ال حتقق فيها زيادة سلسلة أرباح متزايدة بشكل

.)3(من عائد أسهمها%14يف األرباح بنقص يبلغ متوسطه 

Hong"كما يؤكد  & al., " أن العروض العامة األولية)Initial Public Offerings ( تكون عرضة إلدارة
بني املستثمرين واإلدارة، فالتقارير السابقة أثبتت وجود تغطية اح نظرا لعدم وجود متاثل يف املعلوماتاألرب

كبرية من املؤسسات على بياناا املالية يف الفترات اليت تسبق االكتتاب العام، هذا ما يدفع املستثمرين للجوء إىل 

.19بق ذكره، صكمال الدين مصطفى الدهراوي، حممد السيد سرايا، مرجع س)1(
.428- 427، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اجلزء األول، شرح معايري املراجعـة الدولية واألمريكية والعربية: ، موسوعة معايري املراجعـةطارق عبد العال محاد)2(
.9أمين أمحد شتيوي، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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خرية فقط من نشاط املؤسسة، إذا وبافتراض أن نشرة االكتتاب اليت حتتوي على بيانات ثالث سنوات األ
العامة األولية املستثمرين غري قادرين على فهم مدى قدرة اإلدارة على القيام بإدارة أرباحها عند طرح العروض 

.)1(اح املعلن عنها سوف يؤدي إىل زيادة السعر التمهيدي لألسهم املصدرةفإن ارتفاع األرب

Dechow"ويف هذا الصدد يرى  & Skinner " أن العروض العامة لألسهم تعترب حوافز قوية تدفع اإلدارة
للقيام بإدارة األرباح إىل احلد الذي ميكنها من التالعب بالنتائج احملاسبية ونشرها دون أن يتم رصد تلك 

ا يتيح هلا التالعبات من طرف السوق املايل، وبالتايل حتسني شروط نقل ملكية األسهم إىل مجهور املستثمرين مم
Cheng"وحسب ، )2(أو للمؤسسةذاتيةحتقيق مكاسب  & Warfield " يوجد عامالن حيفزان املؤسسة على

:  )3(القيام بإدارة األرباح عند طرح أسهمها للبيع مها

اعتماد السوق املايل على أرباح املؤسسة احلالية لتشكيل تنبؤات حول األرباح املستقبلية، وبالتايل فإن -
.ارة األرباح ميكن أن تؤثر على أسعار أسهم املؤسسةإد

.ميكن للمؤسسة االستفادة من االرتفاع احلاصل يف أسعار أسهمها مبا يؤدي إىل ختفيض تكلفة رأس املال-

األسهم يف الفترات اليت على عائداتإدارة األرباح ممارساتثر ألعكسيارتداد وجودهناك دليل علىو
تؤدي تقوم بزيادة متحصالت العروض العامة و)العدائية(، فإدارة األرباح اهلجوميةلعامتلي عملية االكتتاب ا

حيث أنه وبعد تداول أسهم املؤسسة يف السوق املايل ، )4(العروضيف الفترات اليت تلي طرحاألرباحإىل ختفيض
حتققها املؤسسة خالل يتعرض حمللو االئتمان لضغوطات كبرية لإلعالن عن أقصى توقعات أرباح ميكن أن

الفترات اليت تلي عملية اإلصدار، كل هذه املعطيات تدفع اإلدارة للتالعب باألرباح وزيادا بغرض احلفاظ على 
وبالتايل جتنب دعاوي املسامهني القضائية املترتبة ،ايل ومكانتها يف السلم االئتماينـأسعار أسهمها يف السوق امل

.عد عملية االكتتابعن اخنفاض عائدات األسهم ب

: ميكن القول أن دوافع قيام اإلدارة بإدارة أرباحها بعد عملية االكتتاب يف األسهم هيإذن

.دعم سعر السهم يف السوق املايل بعد عملية االكتتاب وحماولة احلفاظ على قيمته-

.تتاباالنصياع وراء الضغوطات اهلائلة لتحقيق تنبؤات األرباح اليت وضعت يف فترة االك-

لسيطرة بواسطة العروض العامة عرضة لالستيالء أو ايف األخري بقي أن نشري إىل أن املؤسسات اليت تكون 
تنساق وراء ممارسات ،)Offres Publiques d’échange(ادل ـأو التب) Offres Publiques d’achat(راء للش

التبادل يف البورصة، حيث قام الباحثون بتطبيق إدارة األرباح يف الفترات اليت تسبق طرح العرض العام للشراء أو

)1( Siew Hong. Teoh, Ivo. Welch, T J. Wong, Earnings Management and the Long-Run Market Performance of Initial
Public Offerings , The Journal Of Finance, vol. 3, N. 06, December 1998, p 1937- 1938.

)2( Mohamed Chabchoub, Mansour Mrabet, Op.cit., p 4.
)3( Andrew K. Prevost, Christopher J. Skousen, Ramesh P. Rao, Op.cit., p 3.
)4( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
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إىل أن جلوء اإلدارة للتالعب بالنتائج احملاسبية االنظرية االجيابية على عمليات االندماج واالستحواذ وتوصلو
نسبة التبادل املقترحةللتأثري علىيكون للتأثري وبشكل إجيايب على سعر الشراء املقترح يف العرض العام للشراء أو

وذلك دف إقناع مسامهي املؤسسة املستهدفة حبسن التسيري واألداء املايل اجليد هلا مما ،يف العرض العام للتبادل
وبالتايل ختفيض احتمال االستغناء عن خدماا باملؤسسة ،يعزز فرضية رفض هؤالء املسامهني هلذه العروض

.)1(ج أو االستحواذوتعويض اإلدارة بطاقم إداري جديد يف حالة حدوث االندما

تنبؤات اإلدارة بشأن األرباح املتوقعةأو موافقة توقعات احملللني املاليني.2

موافقة اإلدارة لتوقعات احملللني املاليني بشأن األرباح املستقبلية ليس بالشيء املفاجئ، حيث تشري األدلة 
دف زيادة سعر سهم ،طراف ذات املصلحةإىل أن اإلدارة تسعى إىل كسب لعبة توقعات احملللني املاليني واأل

املؤسسة يف السوق املايل وتعزيز مصداقية اإلدارة، وبالتايل جتنيب املؤسسة ملعاقبة السوق املايل أو ما يصطلح عليه 
اليت تكون نامجة عن إعالن اإلدارة عن أرباح غري مرغوب فيها أو ) Litigation Costs(بتكاليف التقاضي 

اهتمام احملللني املاليني واألطرف ذات املصلحة باألرباح املستقبلية دازديا،من جهة أخرى، )2(أرباح سـلبية
حدوث دارة على املغاالة يف تنبؤاا مما يؤدي إىلحيفز اإليف حتقيق هذه األرباح وقدرة املؤسسة على االستمرار

بح املتنبأ به عن الربح الفعلي، هلذا فإن ناجتة عن زيادة الر)Negative Errors Forecasts(أخطاء تنبؤ سالبة
.اإلدارة حتاول قدر املستطاع ختفيض أخطاء التنبؤ عن طريق اللجوء إىل ممارسات إدارة األرباح

Scott"ار يؤكد ـويف هذا اإلط & Pitman" أن املؤسسات اليت أعلنت عن سلسلة مستمرة من زيادات
على عائدى ذلك بوضوح يف العائد على السهم، حيث يكون الاألرباح تكافئ من طرف السوق املايل ويتجل

، كما )3(باملؤسسات األخرىمقارنةأعلى أسهم املؤسسة اليت أعلنت عن سلسلة مستمرة من زيادات األرباح
Bartov"دراسةتوصلت  & al., " السوق املايل يقوم مبكافأة املؤسسة اليت حتقق أو جتاوز توقعات احملللني إىل أن

ملاليني، فالعائد على األسهم يف املؤسسة اليت جنحت يف حتقيق أو جتاوز توقعات احملللني املاليني أعلى مقارنة ا
.)4(باملؤسسات اليت فشلت يف حتقيق أو جتاوز توقعات احملللني نظرا ملعاقبة السوق املايل هلا

Graham"يف املقـابل قام  & al.," مدير مايل 400ة متكونة من م بإجراء مسح على عين2005سنة
من املدراء املاليني يتخلون عن قيمة %78لتحديد العوامل املؤثرة على األرباح املعلنة، وتوصلت الدراسة إىل أن 

كما كشفت الدراسة عن تفاعل السوق ،من أجل إظهار األرباح أكثر سالسة واستقراراقتصادية طويلة األجل 
األرباح أو الفشل يف حتقيق تنبؤات احملللني املاليني، فطبقا لتصورات املدراء املاليني املايل بقوة مع االخنفاضات يف 

)1( Franck Missonier-Piera, Walid Ben-Amar, La gestion des résultats comptables lors des fusions et acquisitions: une
analyse dans le contexte Suisse, Avril 2005, p 3- 5, document disponible sur le site: http://www.afc-
cca.com/archives/docs_congres/congres2006/ressources/66.pdf, (22/05/2010 ).

)2( Eli Bartov, Dan Givoly, Carla Hayn, The Rewards to Meeting or Beating Earnings Expectations, Working Paper,
October 2000, p 1, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=247435, (11/02/2010 ).

)3( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
)4( Eli Bartov, Dan Givoly, Carla Hayn, Op.cit., p 2.
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يفترض السوق املايل قدرة معظم املؤسسات على حتسني األرباح بشكل كاف لتتوافق أو جتاوز املؤشرات 
باح سلبية دليل على ق املؤسسة ألرفإن أي اضطرابات يف األرباح من سنة ألخرى أو حتقيا القياسية لألرباح، لذ

وهذا ما ،وجود خلل ومشاكل تسيري تعاين منها املؤسسة مما يعرضها لردود فعل قوية من طرف السوق املايل
.)1(ار أسهمهاـيؤثر سلبا على أسع

اإلدارة حتت ظروف معينة تتجنب اإلعالن عن اخلسائر وبدرجة أقل االخنفاض الطفيف ،من جهة أخرى
إىل وجود نظريتني ميكن االعتماد عليهما لتفسري سبب " Dichev&Burgstahler"هنا يشرييف األرباح، و

جتنب اإلدارة عن اإلعالن عن خسائر أو اخنفاضات يف األرباح مقارنة بالسنوات السابقة، النظرية األوىل هي 
ملصلحة ستطالب أن األطراف ذات اىلاليت تشري إ)Transactions Costs Theory(نظرية تكاليف املعامالت

رباحألاتضيفختأو رباحية يف األتغيريات صفراليت أدت إىل حدوثالكشف عن جمريات األمور العرضيةب
املؤسسة مما يزيد من مطالبهم الضمنية وحتديد شروط معامالت صارمة اجتاه املؤسسة، هذا ما يدفع اإلدارة إىل 

عامالت مع األطراف ذات املصلحة، أما النظرية الثانية التالعب برقم الربح املعلن عنه دف حتسني شروط امل
اليت تتيح للمستثمر اختاذ قرارات يف احلاالت اليت حتتوي على بدائل )Prospect Theory(نظرية االحتمالفهي 

تنطوي على خماطر واستنادا إىل النتائج احملتملة واالحتماالت اخلاصة بكل بديل يتم اختيار البديل الذي حيقق 
على أن األطراف ذات املصلحة سوف تستخدم " Dichev&Burgstahler"على فائدة للمستثمر، وهنا يركز أ

األرباح احملققة لتقدير التغري احلاصل يف األداء االقتصادي للمؤسسة من فترة ألخرى، ومبا أن املسامهني والدائنني 
ال تسمح هلم بتقبل املزيد من اخلسائر حىت ولو يتميزون بالرشد االقتصادي والعقالنية فإن يكونون يف وضعية

.)2(خاصة إذا أدركوا أن هذه اخلسائر مستمرة لفترات مستقبلية،كانت هذه اخلسائر صغرية

الدوافـع التنظيمية : الفرع الثالث

Scott"حسب  & Pitman "ة تظهر احلوافز التنظيمية نتيجة وجود اعتقاد لدى اإلدارة بأن لألرباح املعلن
.أو واضعي القوانني والتشريعات اجتاه املؤسسةتأثري على تصرفات املسؤولني احلكوميني

:وسنقوم بشرح هذه الدوافع بشيء من التفصيل كما يلي

تفادي التكـاليف السياسية .1

Watts"لقد أوضح  & Zimmerman " أن القطاع السياسي لديه قدرة التأثري على إعادة م 1978سنة
الثروة بني خمتلف فئات اتمع ويعترب القطاع املؤسسايت بوجه خاص القطاع املعرض لعملية إعادة نقل وتوزيع
هذا ما خيلق حافز لدى إدارة املؤسسات ملواجهة مثل هذه التدخالت احلكومية بتوظيف العديد ،التوزيع هذه

)1( John R. Graham, Campbell R. Harvey, Shiva Rajgopal, Op.cit., p 4- 5.
)2( Laurent Coppens, Erik Peek, An analysis of earnings management by European private firms, Journal of International

Accounting, Auditing and Taxation, 14, 2005, p 3
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ار السياسات احملاسبية اليت تؤدي إىل اإلعالن عن محالت املسؤولية االجتماعية واختي: من اآلليات الدفاعية مثل
ختفيض األرباح املعلنة وذلك دف صرف نظر اجلهات احلكومية عن املؤسسة وبالتايل جتنب وختفيض التكاليف 

وتتمثل التكاليف السياسية يف األعباء ، )1(التكاليف السياسيةاملرتبطة ذا التدخل واليت يطلق عليها مصطلح 
سسات االقتصادية كبرية احلجم نتيجة القوانني واألنظمة اليت تفرضها احلكومة مثل قوانني اليت قد تتحملها املؤ

.)2(زيادة معدالت الضريبة أو حتميل املؤسسات بأعبـاء اجتماعية مرتفعة

Hang"دد أوضحت دراسة ـويف هذا الص & Wang" م أن التكاليف السياسية تشكل دافعا 1998سنة
نظر إلدارة األرباح على أا إستراتيجية استخدمتها شركات النفط والغاز ، كما يباألرباحقويا لتالعب اإلدارة

م، حيث تسبب الغزو يف ارتفاع مفاجئ ألسعار املنتجات النفطية وكانت 1990إبان غزو العراق للكويت عام 
فيض أرباحها جتنبا لكن الدراسة أثبتت أن املؤسسات قامت بتخالتوقعات زيادة األرباح لتلك املؤسسات،

.)3(للضغوط والتدخالت احلكومية اليت قد تؤدي إىل فرض تكاليف إضافية عليها

Benston"كما أشار كل من  & Krasney" إىل أن التقلبات الكبرية يف أربـاح املؤسسة قد جتذب انتباه
Ronen"احلكومة، ويؤيد هذا الرأي  & Sadan" األرباح واليت تأخذ شكل زيادة حيث أشارا إىل أن التقلبات يف

كبرية قد ينظر إليها كمؤشر لالحتكار مما يدفع السلطات التشريعية إىل عرقلة منوها بفرض ضرائب عالية أو 
تطبيق قوانني مكافحة االحتكار عليها بغرض زيادة املنافسة بني مؤسسات القطاع، هذا ما حيفز هذه املؤسسات 

Scott"، وهنا يشري )4(على ختفيض صايف الدخل املعلن & Pitman "النقاشات اليت طرحت حول الرعاية إىل أن
واليت ركزت على أسعار األدوية أدت إىل توجيه " كلينتون"الصحية خالل السنتني األوليتني من حكم الرئيس 

هذه دفع مديري صناعة األدوية، هذا ما ؤسساتانتباه الزعماء السياسيني حنو األرباح اخليالية اليت حتققها م
يف الفترة اليت نشأت فيها وذلك األرباح منختفضالسياسات احملاسبية اليتواملمارساتإىل استخداماملؤسسات

أما إذا أخذت التقلبات شكل اخنفاض كبري يف ،يصرف وتفادي التدخل السياسوذلك دفالنقاشاتهذه
لتدخل، وهذه اإلستراتيجية تستخدمها مما يدفع الدولة لواضطراا األرباح فينظر إليها كمؤشر لعسر املؤسسة

تلجأ إىل ختفيض األرباح املعلن عنها من أجل احلصول على حيث اليت تنشط يف جمال االستريادؤسساتامل
الل الفترات اليت تبدأ فيها جلنة التجارة الدولية األمريكية يف تقييم طلبات احلصول ـوذلك خ،إعانات االسترياد

.     )5(انات االستريادعلى إع

)1( Ross L.  Watts,  Jerold L.  Zimmerman, Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, The
Accounting Review, vol. 01, January 1978, p 115.

.829إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد، مرجع سبق ذكره، صجرب )2(
، كتاب امللتقى الدويل دراسة نظرية: دور األبعاد السلوكية إلدارات الوحدات االقتصادية يف القياس واإلفصاح احملاسيب يف حدوث األزمات املاليةحممد عبد اهللا املومين، )3(

.52، ص2009ديسمرب09- 08هنة وانعكاساا على اقتصاديات دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، جامعة دايل إبراهيم، األزمة املالية العاملية الرا: الرابع حول
.147، مرجع سبق ذكره، صوصفي عبد الفتاح أبو املكارم)4(

)5( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
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كما ميكن استخدام األرقام القياسية يف تربير توجه اإلدارة للقيام مبمارسات إدارة األرباح يف البيئات 
فاملؤسسات اليت تنشط يف قطاعات منظمة ختضع لضغوطات كبرية من طرف سلطات مكافحة املنظمة سياسيا، 

فعلى سبيل املثال دف قوانني حتديد األسعار يف ، )1(سوقية هلااالحتكار بشأن الرقابة على األسعار واحلصص ال
أستراليا والواليات املتحدة األمريكية إىل إجبار املؤسسات خاصة الكبرية منها على االهتمام بسياسة التسعري 

القوانني وزيادة االهتمام بالتزاماا اجتاه مجهور املستهلكني، وميكن احلكم على مدى التزام هذه املؤسسات ب
واللوائح احملددة لألسعار مبقارنة رحبيتها مبتوسط رحبية الصناعة، لذا فإن إظهار هذه املؤسسات ألرباح مرتفعة يف 
تقاريرها املالية جيعلها أكثر لفتا ألنظار واضعي القوانني واجلهات احلكومية اليت تسعى إلعادة توزيع املوارد 

م اليت كشفت عن 1999سنة " Navissi"دراسة ، وهذا ما أكدته )2(داخل حدود اتمع يف مثل هذه الظروف
بإدارة األرباح دف تقليص التأثري الناجم عن جمموعتني من اللوائح اقيام املؤسسات الصناعية يف نيوزيلند

. م1972م و1971ا سنيت والقوانني املنظمة للسعر واليت مت إصدارمه

شرات اليت ميكن من خالهلا التعرف على وجود التكاليف السياسية ولقد قدمت الدراسات السابقة املؤ
Zimmerman"خاصة دراسة  & Hagerman" 3(كما يليم1981سنة( :

مقاسا على أساس قيمة املبيعات (حيث تزداد التكاليف السياسية بزيادة حجم املؤسسة :م املؤسسةحج-
سسات كبرية احلجم متيل إىل اختيـار السياسات احملاسبية ، وهلذا فإن اإلدارة يف املؤ)أو إمجايل األصول

.)4(اليت من شأا ختفيض أو تأجيل األرباح من الفترة احلاليـة إىل الفترات الالحقة

ختتلف التكاليف السياسية اليت تتحملها املؤسسة باختالف درجة املخـاطرة :املخاطرةأواجتاه الرحبية -
ن تقاس بدرجة التقلب يف صايف الربح، وبالتايل فإن أي سياسة حماسبية يترتب اليت تتعرض هلا واليت ميكن أ

عليها تقلب يف صايف الربح من فترة ألخرى ستدفع اإلدارة إىل تغيري هذه السياسة لإلفصاح عن صايف 
.ربح أكثر ثباتا دف تفادي أي قرارات حكومية من شأا أن حتمل املؤسسة بتكاليف إضافية

مقاسا على أساس إمجايل األصول (كلما زادت درجة كثافة رأس املال باملؤسسة :املـالكثافة رأس -
.كلما زاد احتمال تعرض املؤسسة لتكاليف سياسية) الثابتة منسوبة إىل إمجايل األصول

مقاسا (للمؤسسة فكلما زادت درجة التركيز الصناعي: املركز التنافسيأودرجة التركيز الصنـاعي-
كلما زاد احتمال تعرض املؤسسة ) س مبيعات املؤسسة منسوبة إىل املبيعات اإلمجالية للصناعةعلى أسا

.اليةاألرباح دف ختفيض األرباح احلللتدخل احلكومي وهذا ما حيفز اإلدارة على تبين ممارسات إدارة

)1( Diego Prior, Jordi Surroca, Josep A. Tribó, Op.cit., p 3.
.830- 829جرب إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد، مرجع سبق ذكره، ص)2(
حلوكمة الشركات تقييم استخدام املنهج االجيايب يف تفسري بواعث اإلدارة يف تبين السياسات احملاسبية وعالقتهما مبعايري احملاسبة والقواعد التنفيذيةحممد شريف توفيق، )3(
.18/04/2010: ، مت اإلطالع عليها يومhttp://mstawfik.7p.com/pscg.pdf:، موقع النسخة7- 6، ص7200، صريةامل

)4( Thomas Jeanjean, Ibid.,
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ختفيـض املدفوعات الضريبية.2

و حتديد الوعاء الضرييب الذي ختضع له املؤسسة إن أحد األهداف الرئيسية من إعداد القوائم املالية ه
خالل فترة نشاط معينة، وبناء على ذلك ميكن لإلدارة التقرير عن رقم الربح بالشكل الذي يؤدي إىل احلد من 

نظر للنظام الضرييب على أنه عبارة عن عالقة تعاقدية غري رمسية قائمة بني ميكن ال، و)1(قيمة املدفوعات الضريبية
ة، اتمع واملشرع دف حتقيق توافق نسيب ألهدافهم املتعارضة، فاملشرع يهدف إىل إحداث اإلصالح املؤسس

بينما تبحث اإلدارة الضريبية عن زيادة احلصيلة الضريبية، أما االقتصادي يف اتمع وجذب االستثمارات،
ففي حالة متتع املؤسسة بإعفاءات املؤسسة فتهدف إىل ختفيض وعاء الضريبة والتمتع باإلعفاءات الضريبية،

ضريبية سواء ألنشطة حمددة أو ملناطق معينة أو لفترات عند بداية النشاط أو مبوجب اتفاقيات دولية فإا متيل إىل 
زيادة أرباحها جلذب املستثمرين، أما يف حالة انتهاء اإلعفاءات الضريبية أو عدم متتعها مبثل هذه اإلعفاءات فإن 

.)2(إىل ختفيض أرباحها لتخفيف العبء الضرييباملؤسسة متيل

حتقيق وفورات ضريبية ميكن اعتبارها من دوافع جلوء اإلدارة للتالعب باألرباح، وميكن لإلدارة كما أن 
حتقيق وفورات ضريبية حقيقية خالل فترات اإلعفاء الضرييب عن طريق تأجيل بعض املصاريف إىل فترات 

.)3(بة وبالتايل حتقيق أرباح أعلى خالل فترات اإلعفاء الضرييبمستقبلية تكون خاضعة للضري

Fields"والدراسة اليت قام ا  & al.," الدافع من وراء تدخل اإلدارة يف عملية م بينت أن 2001سنة
التقرير املايل هو ختفيض العبء الضرييب امللقى على عاتق املؤسسة، حيث أن ظهور مستويات أرباح مرتفعة من 

فرض تكاليف إضافية وفرض قواعد جديدة الحتساب الضرائب على نشاط ىلشأنه أن يدفع السلطات إ
املؤسسات مما يزيد من املدفوعات الضريبية، هذا ما حيفز اإلدارة إىل املناورة بتخفيض رقم الربح املعلن عنه للحد 

ة لتخفيض مدفوعات الضرائب هي وإحدى الطرق املستخدممن زيادة املدفوعات الضريبية النامجة عن ذلك، 
طريقة تقومي املخزون السلعي اليت تؤدي إىل إحداث تغيريات يف التدفقات النقدية للمؤسسة، ففي فترات 

لزيادة الدخل الظاهر يف القوائم املالية والذي سيؤدي إىل " FIFO"التضخم عادة ما تستخدم املؤسسات طريقة 
الظاهر الدخلتستخدم لتخفيض" LIFO"املقابل جند أن طريقة يفقدية،زيادة الضرائب وختفيض التدفقات الن

.)4(للمؤسسةالنقديالتدفقوزيادةالضرائبختفيض مدفوعاتبالقوائم املالية مما يؤدي إىل

)1( Laurent Coppens, Erik Peek, Op.cit., p 4.
.53بق ذكره، صحممد عبد اهللا املومين، مرجع س)2(
:، موقع النسخة11، ص2006، دراسـة اختبارية: السلوك األخالقي لإلدارة عند قيـاس الدخـل احملاسيب مبنظمات األعمالحممـد زيدان إبراهيم، )3(

/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026393.pdfhttp://unpan1.un.org28/05/2010: ، مت اإلطالع عليها يوم.
)4( Thomas Fields, Thomas Lys, Linda Vincent, Empirical Research on Accounting Choice, Working Paper, 2001, p 35-39,

Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=258519, (14/06/2010 ).



...................................................................................

97

احـاستراتيجيات إدارة األرب: املطلب الرابع

اإلدارة عند االختيار بني الطرق قدمت النظرية االجيابية للمحاسبة تفسريات تساعد على فهم سلوك
والسياسات احملاسبية واليت تنسجم مع إستراتيجيتها وتتغري بتغري هذه اإلستراتيجيات، فقد دف اإلدارة إىل رفع 

ا يدفعها إىل حماولة تضليل اتمع املـايل عن طريق إتباع ممسعر السهم وحتسني مسعة املؤسسة يف السوق املايل 
طرق االهتالك أو التالعب بأسعار صرف العمالت األجنبية أو معينة لزيادة األرباح كتغيري حماسبية سياسات 

.)1(تغيري طريقة صرف املخزون السلعي

:وميكن تقييم خصائص التحيز عند قياس الربح احملاسيب عن طريق تقدير كل من

ربح احملاسيب الذي ويقدر عن طريق حساب الفرق بني الربح احلقيقي للمؤسسة وال:حجم التحيـز-
ويعترب حجم التحيز دليل عملي على مدى دقة أو عدم دقة قياس ،يعرضه تقرير الربح املعلن عنه

.الربح احملاسيب

.ويعرب عنه بإشـارة التحيز ويقدم دليل عملي على إستراتيجيات إدارة األرباح:اجتـاه التحيز-

اإلدارة على القيام بإدارة األرباح تتمثل يف فصل ويتفق معظم الباحثني على أن أهم العوامل اليت تساعد
امللكية عن اإلدارة وتعدد الطرق والبدائل احملاسبية اليت تسمح ا مبادئ احملاسبة املقبولة عموما ملعاجلة نفس 

حيث أن مجيع هذه الطرق والبدائل احملاسبية تتمتع بالقبول وال يوجد أساس موضوعي حمدد ،احملاسيبالعنصر
ل احملاسبية هي ممارسة ـح لالختيار بينها، وبالتايل فإن حرية اإلدارة يف االختيار بني هذه الطرق والبدائوواض

أقرها هلا الفكر احملاسيب عند إعداد وعرض القوائم املالية مبا حيقق أهدافها وإستراتيجياا، وهنا جيب اإلشارة إىل 
نظرا ألن أداء املؤسسة سيتأثر ،ل مجيع فترات نشاط املؤسسةأن إستراتيجيات إدارة األرباح لن تكون ثابتة خال

.بالظروف والتقلبات االقتصادية احلاصلة واليت تظهر يف شكل دورات متعاقبة من الكساد والرواج

أن االستراتيجيات املمكنة إلدارة األرباح تعتمد بشكل كبري ؤكد معظم الدراسات السابقة على كما ت
أن اإلدارة ، وة والفترات املستقبليةـة املتوفرة لإلدارة حول أداء املؤسسة يف الفترة احلاليعلى املعلومات الداخلي

وبالتايل مبدئيا ميكن متهيد األرباح إذا كان العقد املربم بني املسامهني واإلدارة يتضمن حوافز لألداء،تسعى إىل 
: القول أنه يوجد نوعني من استراتيجيات إدارة األرباح مهـا

.دة األرباح عندما تكون األرباح احملققة منخفضة ويكون لإلدارة منفعة يف ذلكزيا-

. ختفيض األرباح عندما تكون األرباح احملققة مرتفعة ويكون لإلدارة منفعة يف ذلك-

.99-98، ص2007، دار الثقافة، عمان، األردن، 1، طنظريـة احملاسبةحسني القاضي، مأمون محدان، )1(
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ويتضح لنا من اقتصار إستراتيجيات إدارة األرباح على النوعني السابقني أن عملية إدارة األرباح ال خترج 
ا نقل جلزء من األرباح من فترة زمنية ألخرى سواء بطريقة أمامية أو خلفية أي أن حمصلة إدارة األرباح عن كو

.سوف تعتمد على وجود املنفعة املباشرة لإلدارةإستراتيجية إدارة األرباح فضال على أنتساوي صفر،

)ختفيض(زيادةد يعينن التمهيألدخلد الـفكرة متهيرفضب"Healy"قام ، من ذلكوعلى النقيض
ويؤكد على أن سلوك اإلدارة يف ،يادـالعاملستوىعن)مرتفعة(ة منخفضإذا كانت األرباح احملققةرباحاأل

يقع بني الربح ،االختيار بني السياسات احملاسبية يتوقف على ما إذا كان الربح احملقق أقل من الربح املستهدف
اقتصار إستراجتيات إدارة األرباح ، ف)1(حلد األقصى احملدد يف خطط احلوافزيزيد عن ا،املستهدف واحلد األقصى

على النوعني السابقني جيعل إدارة األرباح ظاهرة مرغوبة ألا تنقل معلومات لألطراف اخلارجية عن توقعات 
ت إعداد التقرير املايل العالقات التعاقدية القائمة باملؤسسة وقكما أناإلدارة بشأن األرباح املستقبلية للمؤسسة، 

.تعترب من العوامل املهمة اليت حتدد طبيعة إستراجتيات إدارة األرباح

إىل أن نظام احلوافز قد يؤثر على سلوك اإلدارة عند التقرير عن الدخل "Moses"ويف هذا اإلطـار يشري 
:)2(ليكما يتتبعها اإلدارةوفرق بني أربع استراتيجيات،وعلى اجتاهات هذا الدخل

الفترةدخللتخفيضالدافعاإلدارةلدىعندئذ يتولد: األقصىاحلدعنالفعليالدخلحالة زيادة-
.املستقبليةالفتراتحلساباحلالية

الفترةدخللزيادةاإلدارة الدافعلدىعندئذ يتولد: األدىناحلدعنالفعليالدخلحالة اخنفاض-
.املستقبليةالفتراتحسابعلىاحلالية

عندئذ : إذا كان دخل الفترة احلالية سيتخذ كمعيار لتحديد مكافأة اإلدارة يف الفترات املستقبلية-
حبيث ميكن حتقيقه مقبول من الدخل يف الفترة احلاليةمستوىتحقيقيتولد لدى اإلدارة الدافع ل
.عمليا يف الفترات املستقبلية

اإلدارة يتولـد لدىعندئذ: ألدىن للمكافأةبكثري عن احلد االفعلي الدخلاخنفاض مستوىحالة-
علىاحلصولخسائر أمال يفإىلوحتويلهعليههومماأقلمستوىإىلالدخلتخفيضلالدافع

.ويطلق على هذا السلوك مصطلح غسل القوائم املاليةاملستقبلية أعلى يف الفتراتمكافآت

.3حممد زيدان إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.142-141، مرجع سبق ذكره، صوصفي عبد الفتاح أبو املكارم)2(
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:)1(من إستراتيجيات إدارة األرباح كما يليبناء على ما تقدم ميكن حتديد ست أنواع على األقل 

قيام اإلدارة بزيادة األرباح إذا كانت األرباح احملققة من طرف املؤسسة يف :اإلستراتيجية األوىل-
.الفترة احلالية منخفضة وتتوقع اإلدارة زيادا يف الفترة املستقبلية

انت األرباح احملققة من طرف املؤسسة يف قيام اإلدارة بتخفيض األرباح إذا ك:اإلستراتيجية الثانية-
.الفترة احلالية مرتفعة وتتوقع اإلدارة اخنفاضها يف الفترة املستقبلية

بالنسبة لإلستراتيجية األوىل والثانية فإا تتعامل مع توقعات اإلدارة بشأن الفترات املستقبلية وبالتايل فهي 
.ء املستقبلي للمؤسسةعن األدالألطراف اخلارجيةمعلومات إضافية تنقل 

قيام اإلدارة بزيادة األرباح إذا كانت األرباح احملققة من طرف املؤسسة يف :اإلستراتيجية الثالثة-
الفترة احلالية منخفضة وتتوقع اإلدارة بقاءها على حاهلا يف الفترة املستقبلية، لكن هناك دوافع قوية 

.لية إىل الفترة احلاليةتدفع اإلدارة إىل نقل األرباح من الفترة املستقب

قيام اإلدارة بتخفيض األرباح إذا كانت األرباح احملققة من طرف املؤسسة يف :اإلستراتيجية الرابعة-
الفترة احلالية مرتفعة وتتوقع اإلدارة بقاءها على حاهلا يف الفترة املستقبلية، لكن هناك دوافع قوية 

.لية إىل الفترة املستقبليةتدفع اإلدارة إىل نقل األرباح من الفترة احلا

معلومات عكسية، وبالتايل فهي تنقل العالقات التعاقديةالعامل احملدد لإلستراتيجية الثالثة والرابعة هو 
.لألطراف اخلارجية عن األداء املستقبلي للمؤسسة األمر الذي يترتب عليه نقل الثروة من طرف آلخر

دة األرباح يف الفترة احلالية يف الوقت الذي تكون فيه قيام اإلدارة بزيا:اإلستراتيجية اخلامسة-
.األرباح احملققة فعال من طرف املؤسسة مرتفعة وتتوقع اإلدارة اخنفاضها يف الفترة املستقبلية

قيام اإلدارة بتخفيض األرباح يف الفترة احلالية يف الوقت الذي تكون فيه :اإلستراتيجية السادسة-
.طرف املؤسسة منخفضة وتتوقع اإلدارة ارتفاعها يف الفترة املستقبليةاألرباح احملققة فعال من 

لكن فإا تتعامل مع توقعات اإلدارة بشأن الفترات املستقبليةسادسةوالامسةبالنسبة لإلستراتيجية اخلو
.عن األداء املستقبلي للمؤسسةلألطراف اخلارجيةعكسيةمعلومات وبالتايل فهي تنقل ،بشكل عكسي

،ديوان احملاسبةمشاركة يف املسابقة التاسعة للبحوث على مستوى مجيع قطاعات، ة اإلبداعيةـونتائج احملاسبيف التحقق من ممارساتقـدور املدق، عبد الرمحن املخيزمي)1(
.25/05/2010: مت اإلطالع عليها يوم،www.sabq8.org/sabwebsite/download.asp?T=6&ID=176:، موقع النسخة15، ص8200، الكويت
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احـإدارة األربخصائص : الثاملبحث الث

إن ممارسات إدارة األرباح حتدث نتيجة توفر العديد من اخليـارات والبدائل احملاسبية على أساس 
، كما أن أغلب يف أي فترة زمنيةة حرية كبرية يف حتديد رقم الربح املعلن عنهواليت تعطي اإلداراالستحقاق 

طار املبادئ احملاسبية املقبولة عموما واليت تشتمل على أساليب حقيقية ممارسات إدارة األرباح تكون يف إ
من خالل إتباع سياسة البيع كاختيار توقيت شراء أو التنازل عن بعض األصول، تعجيل االعتراف باإليرادات 

احملاسبية ، أو أساليب حماسبية غري حقيقية كإدارة املستحقات توقيت االعتراف بنفقات البحث والتطويرباآلجل، 
.واختيـار توقيت مالئم لتطبيق سياسة حماسبية إلزامية أو التغيريات احملاسبية االختيارية

تقنيات إدارة األربـاح:املطلب األول

هناك العديد من التقنيات اليت تستخدمها اإلدارة للتأثري على األرقام احملاسبية، وميكن حصر تقنيات إدارة 
:)1(ساسية كما يلياألرباح يف ثالث جمموعات أ

تشتمل على التقنيات اليت تعمل على استغالل املرونة اليت تنطوي عليها مبادئ احملاسبة :امـوعة األوىل.1
االختيار بني طرق تقييم املخزون، االختيار بني طرق اهتالك األصول، حرية ممارسة : املقبولة عموما مثل

ممارسات إدارة األرباح يف إطار مبادئ احملاسبة املقبولة ، وبذلك تسمى اخل...بعض التقديرات واألحكام
&"فحسب عموما، BauwhedeWillekens "ا مب ادئ احملاسبة املقبولة عموما يف املرونة اليت تسمح

القوائم املالية تكون عناصراالختيار بني الطرق والبدائل احملاسبية وكذا حاالت التقدير الشخصي لبعض 
ؤسسات الفرصة إلعداد القوائم املالية بشكل يعكس األداء االقتصادي احلقيقي هلا إىل دف إعطاء امل

.انتهازها من طرف اإلدارة للتالعب برقم الربح املعلن عنهلكن هذه املرونة يتم أقصى حد ممكن،

ليات تشتمل على التقنيات اليت تنتهك مبادئ احملاسبة املقبولة عموما وتتضمن عم:امـوعة الثانية.2
احتيالية وبذلك تسمى إدارة األرباح خارج إطار مبادئ احملاسبة املقبولة عموما، وهذه التقنيات غالبا ما 

الل املرونة املوجودة يف املبادئ ـتستخدمها املؤسسات اليت قامت بإدارة أرباحها سابقا عن طريق استغ
ملبكر باإليرادات كاالعتراف باإليراد عند احملاسبية املقبولة عموما، ومن أمثلة هذه التقنيات االعتراف ا

.شحن البضاعة

تشتمل على العمليات احلقيقية اليت دف إىل التأثري على رقم الربح املعلن عنه وهو ما :امـوعة الثالثة.3
إدارة املصاريف االختيارية : يطلق عليه بإدارة األرباح احلقيقية، ومن األمثلـة على إدارة األرباح احلقيقة

.مصاريف البحث والتطوير، واختيار توقيت بيع بعض أصول املؤسسةك

)1( H. Vander Bauwhede, M. Willekens, Earnings Management in Belgium: a Review of the Empirical Evidence, 2003, p 5-
6, Available from: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/121969/1/02_Willekens.pdf, (14/05/2010 ).
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:)1(األرباح املعلنة كما يليس طرق وأشكـال لتالعب اإلدارة بمخ" Arthur Levitt"كما حدد 

د مبصروفات الغسيل الكبري املبالغة يف تسجيل ـيقص:)Big Bath Charges(مصروفات الغسيل الكبري-
حيدث هذا و،ليت تكون فيها األرباح احملققة دون املؤشرات القياسية األساسية لألرباحيف الفترات ااريفاملص

التصرف عادة عند تغيري اإلدارة حيث تقوم اإلدارة اجلديدة بتنظيف القوائم املالية والتخلص من كل اخلسائر 
يكون ممكنـا لإلدارة أنه عندما ال" Healy"وقد أوضحاليت تكبدا املؤسسة يف عهد اإلدارة السابقة،

ختفيض األرباح قدر املستطاع مبا حيقق حوافز أو منفعة هلا تلجأ إىل الوصول إىل احلد األدىن من األرباح 
ويتم ذلك من خالل تأجيل ،املستقبليةوالغرض من ذلك السماح لإلدارة بتحقيق نتائج أفضل يف الفترات 

ريع تسديد الديون أو حتميل الفترة اجلارية مبصاريف مستقبلية بعض اإليرادات يف السنة احلالية الرديئة أو تس
السنة طابقة نتائجملإمااهلدف من إتباع هذا األسلوب يكون، و)2(ميكن إظهارها على أا ختص الفترة احلالية

اليتاخلسائرالتخلص منأو )Results Fixing(النتائجثبيتتوهو ما يسمى بالسنوات السابقةاحلالية مع
.)Loss Diversion()3(ئر ساأو حتويل اخلتسريببتكبدا املؤسسة وهو ما يسمى

تتميز احملاسبة املبنية على أسـاس ):Cookie Jar reserve(املغاالة يف تكوين االحتياطات واملخصصات-
صفقات واليت جيب أن تسجل بناء على أحداث والقيام بوضع العديد من التقديرات احملاسبيةاالستحقاق 

متت يف السنة املالية اجلارية ويترتب عليها التزامات مستقبلية تتطلب تقديرا من اإلدارة، ويف هذا اإلطار تقوم 
اإلدارة بتقدير االلتزامات املستقبلية بطريقة مغاىل فيها وذلك لتحتجز جزء من األرباح يف فترات النشاط اليت 

احتياطات وخمصصات تستخدمها اإلدارة لتدعيم األرباح يف حققت فيها املؤسسة نتائج جيدة وحتويلها إىل 
.الفترات اليت تكون فيها األرباح الفعلية منخفضة

مقدار اإلغفال أو التحريف يف املعلومات ":بأاعايري احملاسبة املاليةـجملس موقد عرفها :األمهية النسبية-
كم الفرد الذي يعتمد على هذه املعلومات أو التأثري يف ضوء الظروف احمليطة إىل تغيري حالذي يؤدي احملاسبية 

االة يف حد األمهية النسبية ـحيث تقوم إدارة املؤسسة باملغ،)4("فيه من خالل مقدار اإلغفال أو التحريف
.)Abuse Materiality(ملصلحتها وهو ما يطلق عليه االستخدام السيئ لألمهية النسبية 

.)The Premature Recognition of Revenue(االعتراف املبكر باإليرادات -

.)Creative Acquisition Accounting(حماسبة االندماج االحتيالية -

، رسالة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة غري ية يف كشف ممارسات احملاسبة االحتيالية يف ضوء التطورات االقتصادية املعاصرةدور املراجعة اخلارجسامح حممد رضا رياض أمحد، )1(
.27-26ص،2008مصر،،منشورة، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان

.65- 64، مرجع سبق ذكره، صطارق عبد العال محاد)2(
)3( Nadine Lybaert, Mieke Jans, Raf Orens, Provisions: A tool for Earnings Management ?, May 2005, p 2, Available from:

http://doclib.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/7879/1/paperEAA_provisions.doc, (06/07/2010 ).
.8عماد حممد على أبو عجيلة، عالم محدان، مرجع سبق ذكره، ص)4(
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أساليب إدارة األربـاح:ثايناملطلب ال

إتباع إىلظروف معينةحتتإعداد وعرض التقارير املالية فإا تلجأعناملسؤولةاجلهةمبا أن اإلدارة هي
يف الظاهر يتناىفبشكل الحبيث تؤدى هذه املمارساتاملعلنة،احملاسبيةاألرقامعلىلتأثريممارسات من شأا ا

بشكل طبيعي ال يثري األداء املايل للمؤسسةإظهارإىلتؤديوبطريقةاحملاسبية املقبولة قبوال عامامع املبادئ
ارة األرباح إىل نوعني مها إدارة تقسيم ممارسات إدهناك إمجاع لدى الباحثني على الشكوك والتساؤالت، و

. )1(األربـاح احلقيقية وإدارة األربـاح احملاسبية أو الومهية

إدارة األرباح احلقيقيـة: الفرع األول

يقوم هذا النوع من األساليب على استخدام قرارات إدارية تتعلق بأنشطة اإلنتاج واالستثمار واملبيعات 
، ووفقا لذلك ميكن لإلدارة القيام بإدارة األرباح من خالل استخدام يب احلقيقيةاألسالأوويطلق عليها املتغريات

:)2(ثالثـة وسائل كما يلي

ميكن إلدارة املؤسسة القيام مبمارسات إدارة األرباح عن طريق بعض القرارات :واملشترياتإدارة املبيعات.1
:املرتبطة باملبيعات واملشتريات، ويتحقق ذلك من خالل

فيضات مغاىل فيها للعمالء يف الربع األخري من السنة املالية دف تسريع وزيادة املبيعات، أو منح خت-
، وهذا ما )3(زيادة فترة االئتمان املمنوحة للعمالءكالتراخي يف شروط البيع اآلجل وجعلها أقل مرونة 

حبية السهم وموافقة اليت توصلت إىل أن املؤسسات اليت استهدفت حتقيق ر" Chapman"أكدته دراسة 
يف %15-10بنسب تتراوح بنيبتخفيض األسعارتوقعات احملللني بشأن األرباح املستقبلية قد قامت 

توصلت الدراسة إىل أن ،الشهر األخري من السنة املـالية بغرض تضخيم رقم املبيعات، عالوة على ذلك
فقط نظرا ألن اإلدارة %7متوسطها بعض هذه املؤسسات قامت يف السنة املوالية بتخفيضات أسعار

.)4(قد جتاوزت مستويات األرباح املتوقعة واليت ميكن على أساسها حتويلها إىل مكافآت

.فترة زمنية الحقة لتأثري ذلك القرار على حجم التدفقات النقديةإىلتأجيل شراء بعض األصول-

دخل يف توقيت حدوث عملية بيع بعض ميكن لإلدارة الت:توقيت بيع األصولقرارات تتعلق باختاذ -
م دليال عمليا يثبت أن 1993سنة " Bartov"األصول واستخدامها كوسيلة إلدارة األرباح، وقد قدم 

اإلدارة تتجه إىل بيع أصوهلا الثابتة لتفادي التأثريات السلبية الناجتة عن عدم استقرار األرباح من فترة 

)1( Kin Lo, Earnings management and Earnings Quality, Journal of Accounting and Economics, 45, 2008, p 353.
.623-621، ص2009، مصر، الدار اجلامعيةرابع، اجلزء ال، وفقا ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكيةارجية احلديثة ـموسوعة املراجعة اخل، عبد الوهاب نصر علي)2(

)3( Partha S. Mohanram, How To Manage Earnings Management ?, Working Paper, Columbia University, October 2003, p 1,
Available from: http://www.columbia.edu/~pm2128/docs/emanage.pdf, (02/03/2010 ).

)4( Craig J. Chapman, The Effects of Real Earnings Management on the Firm, its Competitors and Subsequent Reporting
Periods, January 2008, p 3, Available from: http://www.kellogg.northwestern.edu/accounting/papers/chapman.pdf, (13/03/2010 ).
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Herrmann"دراسة أما،ألخرى وانتهاك شروط عقد الدين & al.," م فقد توصلت إىل أن 2003سنة
مديري املؤسسات اليابانية يعملون على زيادة الدخل من خالل بيع األصول الثابتة واألوراق املـالية 

.)1(عندما يكون الدخل التشغيلي احملقق أقل من الدخل التشغيلي املتوقع من طرف اإلدارة

اريف املصميكن لإلدارة القيام بإدارة األرباح عن طريق زيادة أو ختفيض بعض : اريف االختياريةاملصإدارة .2
حىت حتقق الربح نفقات الدعاية واإلشهار ونفقات الصيانة،نفقات البحوث والتطوير،:االختيارية مثل

.)2(املستهدف خاصة إذا كانت هذه النفقات ال تساهم يف حتقيق الدخل يف الفترة احلـالية

ميكن لإلدارة القيام مبمارسات إدارة األرباح من خالل تسريع معدل اإلنتاج بشكل مغاىل :إلنتـاجإدارة ا.3
يف نفس الوقت يترتب على فيه مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف الثابتة وبالتايل ختفيض متوسط تكلفة الوحدة،

إال أن زيادة لتايل زيادة األرباح،زيادة اإلنتاج زيادة يف املخزون مما يؤدي إىل ختفيض تكلفة املبيعات وبا
تعرض ، سيمن ناحية أخرى، اىل فيه سيؤدي إىل حتمل املؤسسة لتكاليف ختزين مرتفعةـاملخزون بشكل مغ

.املخزون خلطر التلف خاصة إذا عجزت املؤسسة عن تصريفه

ختفيض التدفقات احلقيقية ككل تؤدي إىل اح أن ممارسات إدارة األرب" Kin Lo"ويف هذا اإلطار يؤكد 
ارنة بإدارة األرباح اليت تستخدم األساليب احملاسبية أو الومهية وهذا ـالنقدية للمؤسسة، كما أا أكثر تكلفة مق

.ما يؤثر على قيمة املؤسسة

إدارة األربـاح ذات الطبيعة احملاسبية أو املصطنعة: الفرع الثاين

&"حسب  YaariRonen "تقوم على استخدام ات الطبيعة احملاسبية أو الومهية ممارسات إدارة األرباح ذ
: )3(اإلدارة ملتغريات حماسبية أو ومهية، وميكن تقسيمها كما يلي

يف إطار مبادئ إدارة األرباح ذات الطبيعة احملاسبية أو الومهية اليت تعتمد على استغالل املرونة املتاحة -
اسبية، التغيريات احملاسبية االختيـارية واختيار توقيت احملاسبة املتعارف عليها كإدارة املستحقات احمل

.مالئم لتطبيق سياسة حماسبية إلزامية

ممارسات إدارة األرباح ذات الطبيعة احملاسبية أو الومهية اليت تقوم على استخدام ممارسات وأساليب -
ل من شفافية التقارير دف تشويه والتقلي،احتيالية تكون خارج إطار مبادئ احملاسبة املقبولة عموما

.واملبالغة يف جرد املخزون بتسجيل خمزونات ومهية،تكاالعتراف املبكر باإليرادااملالية املنشورة

)1( Katherine Gunny, What Are the Consequences of Real Earnings Management?, Working Paper, January 2005, p 5-6,
Available from: http://w4.stern.nyu.edu/accounting/docs/speaker_papers/spring2005/Gunny_paper.pdf, (07/05/2010 ).

)2( Daniel A. Cohen, Aiyesha Dey, Thomas Z. Lys, Real and Accrual-based Earnings Management in the Pre- and Post-
Sarbanes Oxley Periods, Working Paper, 2004, p 13, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=813088,
(12/02/2010 ).

)3( Joshua Ronen, Varda Yaari, Op.cit., p 28.
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:وميكن التطرق بشيء من التفصيل هلذين النوعني من ممارسات إدارة األرباح كما يلي

اسبة املقبولة عموماإدارة األربـاح ذات الطبيعة احملاسبية أو الومهية يف إطار مبادئ احمل.1

إدارة املستحقـات.أ

تعين تغيري احتماالت وتقديرات حتقق اإليرادات واملصاريف املستحقة وذلك بغرض التحكم يف مقدار 
تالعب باملستحقات ، والشيء الذي حيفز اإلدارة على ال)1(اإليرادات واملصاريف اليت تظهر يف فترة مالية معينة

ممارسات إدارة األرباح املتعلقة بالتالعب بأثر االستحقاق مقارنة بالقرارات االختيارية هو صعوبة اكتشاف
املتعلقة بالتغريات يف املبادئ والتقديرات احملاسبية والتطبيق املبكر للسياسات احملاسبية اإللزامية نظرا لعدم اإلفصاح 

خالل التالعب بأثر االستحقاق تعترب عنها ضمن اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، كما أن إدارة األرباح من 
Healy"حسب أقل تكلفة للمؤسسة & Palepu" حيث ميكن التأثري على أرصدة حسابات معينة بامليزانية العامة ،

ة، إىل ، حسابات الذمم الدائنمن خالل التالعب بأثر االستحقاق مثل أرصدة احلسابات حتت التحصيل، املخزون
Horngren"وحسب تزامات األخرى مستحقة الدفع،جانب حسابات األصول واالل & al., " ينعكس التأثري

احلاصل يف أرصدة حسابات امليزانية العامة بدوره على أرصدة حسابات املصاريف واإليرادات، حيث متكن 
متكن هي اليتالبساطة اليت تتميز ا حماسبة القيد املزدوج من ممارسة أنشطة إدارة األرباح لكن هذه البساطة ذاا

.)2(من الكشف عن أنشطة إدارة األرباح إذا متت بشكل مستمر

كما يتطلب نظام احملاسبة على أساس االستحقاق وفقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها القيام بوضع العديد 
احملاسبية اليت ميكن من التقديرات احملاسبية اليت هلا تأثري جوهري على األرباح املعلنة، ومن بني أحكام التقديرات

:)3(أن تؤثر على األرباح يف اجتاه أو يف آخر ما يلي

تتطلب عقود اإلنشاءات طويلة األجل تقديرات تتعلق بالتقدم يف اجناز األعمال وتكلفة هذا االجناز، وهنا -
.باحميكن لإلدارة استخدام تقديرات متفائلة للتعبري عن التقدم يف اجناز األعمال بغرض تضخيم األر

وهنا ميكن لإلدارة يتطلب احتساب االهتالك تقدير العمر اإلنتاجي وقيمة اخلردة لألصول القابلة لالهتالك،-
.استخدام تقديرات متفائلة للعمر اإلنتاجي وقيمة اخلردة دف تدنية مصروف االهتالك وتضخيم األرباح

فترة أما مصاريف الصيانة غري العادية جيب اعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية حتمل على ال-
فتعترب مصروف رأمسايل حتمل على األصل موضع الصيانة، وميكن لإلدارة تدعيم األرباح احلالية من خالل 

.معاجلة مصاريف الصيانة العادية كمصاريف صيانة غري عادية

.56، مرجع سبق ذكره، صطارق عبد العال محاد)1(
)2( James E. Miller, The Development Of The Miller Ratio (MR): A Tool To Detect For The Possibility of Earnings

Management (EM), Journal of Business & Economics Research, vol. 7, No.01, 2009, p 80.
)3( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,



...................................................................................

105

إلدارة املؤسسة استخدام وبالتايل ميكن جيب أن يظهر حساب العمالء بالقيمة الصافية القابلة للتحقق،-
.تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض ختفيض خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

وبالتايل ميكن لإلدارة أثناء فترات منو املخزون يتم تصنيف التكاليف إىل تكاليف إنتاج وتكاليف فترة،-
يف فترية مما يؤدي إىل ختفيض املصاريف تصنيف بعض التكاليف اهلامشية كتكاليف إنتاج بدال من تكال

.ومن مث تضخيم األرباح

وهنا حتاول ،يف منشآت تطوير الربجميات)Technical Feasibility(دوى التكنولوجية ـحتديد نقطة اجل-
.اإلدارة تسريع تقدير هذه النقطة دف تضمني الفترة احلالية ببعض مصاريف التطوير

ر على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل، وبالتايل ميكن لإلدارة استخدام جيب أن يظهر املخزون بالدفات-
.قيم سوقية متفائلة

تعترب املخصصات إحدى املفردات اهلامة اليت تظهر بالقوائم املالية وخيضع تقديرها للحكم الشخصي لإلدارة-
صيانة اليكلة، خمصص خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها، خمصص إعادة اهل: جندومن أمثلة املخصصات

اخل، حيث تلجأ اإلدارة إىل تقليل قيمة املخصصات يف الفترات اليت ...وقطع الغيار، خمصص ضمانات
.يكون فيها أداء املؤسسة ضعيفا وتعمل على زيادا يف فترات األداء اجليد

اختيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة حماسبية إلزامية.ب

إنه يتم حتديد ميعاد الحق لصدوره كبداية للتطبيق، ومع ذلك فإنه عادة عند إصدار معيار حماسيب جديد ف
ما تسمح املعايري احملاسبية للمؤسسات بالتطبيق املبكر ألي معيار جديد عن امليعاد احملدد له مما يتيح لإلدارة 

.)1(ام بإدارة األرباحويتأثر قرار التطبيق بدوافع اإلدارة للقياختيار التوقيت املناسب لتطبيق املعيار اجلديد، 

التغيريات احملاسبية االختيـارية.ج

تفرض خاصية الثبـات على املؤسسة استخدام نفس السياسات والطرق احملاسبية املتبعة يف القياس 
واإلفصاح عن األحداث والعمليات وذلك لتسهيل عملية املقارنة بني النتائج املالية لفترات زمنية خمتلفة، مبعىن أنه 

ى اإلدارة أن ختتار جمموعة املمارسات احملاسبية اليت تفي باحتياجات املؤسسة مع الثبات يف استخدام هذه جيب عل
املمارسات من سنة ألخرى، لكن أحيانا قد جتد املؤسسة أن عملية التقرير رمبا تصبح أفضل إذا ما مت تغيري 

اليتاألدواتأهممناالختياريةاحملاسبيةغيرياتالتتعترب، إذ )2(املستخدمة سابقااحملاسبية الطرق واإلجراءات 
وبالتايل فإن تبين هذه ،نظرا لتأثريها املادي امللموس على األرباحاحملاسيببالقياستدخلهايفدارةاإلتستخدمها

.56، مرجع سبق ذكره، صطارق عبد العال محاد)1(
.222مرجع سبق ذكره، صريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي، )2(
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األرباح وباألسلوب والتوقيت املناسبالتغيريات احملاسبية من طرف اإلدارة يكون بعد دراسة مدى تأثريها على
.الذي حتدده اإلدارة لتحقيق هدفها من إدارة األرباح

: )1(يليكمااحملاسبيةللتغيرياتأنواعثالثةوجود" Schroeder"أوضح وقد

Ãدارة سياسة حماسبية مقبولة ختتلف عن اإلالتغيري عندما تتبىن حيدث هذا :التغيريات يف السياسات احملاسبية
:مثال ذلكوها املؤسسة ألغراض التقرير، سياسة حماسبية سابقة كانت تستخدم

".FIFO"إىل "LIFO"طريقةمنكالتحولاملخزونتسعريالتغيري يف طرق-

.زايداملتاالهتالكطريقةإىلالثابتالقسططريقة منكالتحوليف طرق اهتالك األصولرييالتغ-

.األجنبيةالعمالتصرفيفاملتبعةرقالطيفاتريتغي-

.األجنبيةالعمالتصرفعملياتعنالنامجةواخلسائراملكاسبمعاجلةقطريفرياتيتغ-

Ãيتعلق التقدير احملاسيب باألحداث املستقبلية وهو نتاج طبيعي يفرضه :التغيريات يف التقديرات احملاسبية
كلما اليت ميكن حصرها حاضرا أو مستقبال، فير احملاسيب على األدلة مبدأ احليطة واحلذر، ويعتمد التقد

كان التقدير مبنيا على أسس دراسة سليمة للعنصر حمل التقدير مع معرفة العوامل املؤثرة عليه كلما كان 
طرف منت وضعنأوسبققديرات ترياتيالتغهذا النـوع من ، ويشمل)2(هذا التقدير ذات مصداقية

اليت تطرأ رياتيالتغأمثلةومنم،قائحماسيبمبدأتغريإىلتؤديوالالالحقةللفتراتضروريةي وهدارةاإل
:ما يلياحملاسبيةالتقديراتعلى 

.الثابتةلألصولاالقتصاديالعمرتقدير-

.االقتصاديعمرالايةيف كخردةاألصلقيمةتقدير-

.القضائيةيالدعاووالضماناتواحملتملةاللتزاماتاتقدير-

.فيهااملشكوكالديونخمصصتقدير-

.األجلطويلةالاإلنشاءعقودازـإجننسبةتقدير-

Ãهذه التغيريات حتدث نتيجة التغري يف أعمال املؤسسة كالقيام بعمليات :دة احملاسبيةـتغيريات يف الوح
أو شراء مؤسسة ألخرى ،أو تغيري يف عدد الوحدات املندجمة،أو تغيريات يف املؤسسات التابعة،االندماج

.ذه املؤسساتمما يتطلب إعداد تقارير مالية موحدة هل

.59- 58حممد عبد اهللا املومين، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.252فواز سفري القثامي، توفيق بن عبد احملسن اخليال، مرجع سبق ذكره، ص)2(



...................................................................................

107

وجتدر اإلشارة إىل أن التغيريات احملاسبية عملية ميكن اكتشافها ومشاهدا نظرا لإلفصاح عنها ضمن 
. اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية، لذا فإن اإلدارة رمبا تفضل األساليب األخرى ملمارسة إدارة األرباح

يف األساليب احملاسبية املستخدمة من قبل اإلدارة حتديد اخلصائص الواجب توافرهاميكن يف ضوء ما سبق
:)1(للتأثري على األرقام احملاسبية كما يلي

يفالتزاماتاملؤسسة أيعلىأن حيقق األسلوب املستخدم تعديال يف رقم الربح دون أن يترتب-
.املستقبل

.عاماقبوالةاملقبولاحملاسبيةاملبادئمعوتتفقأحكام اخلرباء املهنينيعلىتعتمدأن-

.األخرىاألطرافمعحقيقيةمبعامالتحيتاج األسلوب املستخدم إىل القيامالأن-

. الزمنية املتتاليةالفتراتمدارعلىأخرىأساليبمعبالترابطأومنفردةتستخدم األساليبأن-

بولة عموماإدارة األرباح ذات الطبيعة احملاسبية أو الومهية خارج إطـار مبادئ احملاسبة املق.2

&"يشري  YaariRonen " إىل أن ممارسات إدارة األرباح غالبا ما تكون يف إطار املعايري واملبادئ احملاسبية
املقبولة عموما، لكن هذه املمارسات ستتعقد مع مرور الوقت إىل أن تصبح خارج إطار املبادئ احملاسبية املقبولة 

أو كما يسميها الكتاب ) Pernicious Earnings Management(إدارة األرباح اخلبيثةعموما ويطلق عليها
:، ومن بني املمارسات االحتيالية اليت تلجأ إليها اإلدارة ما يليداعيةكادمييون مبمارسات احملاسبة اإلباأل

ممارسات إدارة األرباح اخلاصة باإليـرادات .أ

:  )2(يليميكن تلخيص ممارسات إدارة األرباح اخلـاصة باإليرادات فيما 

Ãميكن حصر أوجه التالعب املرتبطة باإليرادات فيما يلي:التالعب يف توقيت االعتراف باإليراد:

دف زيادة إيرادات :تسجيل إيرادات بالفترة احملاسبية املنتهية عن عمليات بيع ختص الفترة الالحقة-
شحن البضاعة ريخ مستندات تالعب يف تواويتم ذلك عن طريق الالفترة املنتهية وتضخيم أرباحها،

.املباعة خالل الفترة احملاسبية الالحقة لكي تظهر وكأنه قد مت شحنها للعمالء خالل الفترة احلالية

حيث تقوم اإلدارة بعقد اتفاقات مع كبار العمالء تتضمن :تسجيل إيرادات عن عمليات بيع غري تامة-
بتسجيل استالم تلك البضاعة، عندئذ تقوم اإلدارةإرسال العمالء ألوامر شراء البضاعة دون التزامهم ب

وأحيانا تقوم بشحنها مبخازن سرية وتسجيلها الرغم من عدم تسليمها للعمالءتلك البضاعة كمبيعات ب
.للعمالءها وتسليمهامبستندات الشحن على أساس أنه قد مت شحن

.823جرب إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.72- 68، ص2005، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ن الغش واملمـارسات احملاسبية اخلاطئةمسؤوليات وإجراءات املراجـع يف التقرير ع، أمني السيد أمحد لطفي)2(
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حن كميات كبرية من البضاعة يف حاالت أخرى تقوم اإلدارة بش:تسجيل إيرادات عن بضاعة األمانة-
قبل اية الفترة احملاسبية إىل وكالء البيع وتسجيل تلك البضاعة كمبيعات بالرغم من أنه مل يتم بيعها 

.للعمالء بعد ومازالت عند الوكالء على سبيل األمانة

مع إعطائهم حيث تقوم اإلدارة بإبرام عقود بيع مع العمالء: تعديل شروط البيع األصلية باتفاقات سرية-
، وذلك دف احلق يف رفض البضاعة املستلمة الحقا أو املفاوضة لتخفيض أسعار البيع املثبتة بعقد البيع

.الفترة على غري احلقيقةتسجيلها كمبيعات وتضخيم أرباح

تقوم بعض املؤسسات املتخصصة يف : تضخيم املبيعات بإيرادات خدمات ما بعد البيع وفوائد التمويل-
على السلع الرأمسالية أو برامج احلاسب بإبرام عقود بيع شاملة مع عمالئها، تشتمل هذه العقودإنتاج 

ات الحقة فضال عن تقسيط مثن انة والتحديث لفترة أو الربنامج وتقدمي خدمات الصيبيع السلعة الرأمسالي
ف وتسجل يف دفاترها جيب على املؤسسة أن تعترالدولية ووفقا ملعايري احملاسبةع مقابل فوائد،البي

كإيرادات جزء فقط من إمجايل قيمة العقد ميثل مثن البيع على أساس نقدي يف الفترة احملاسبية اليت مت 
بينما جيب توزيع اإليرادات املرتبطة خبدمات ما بعد البيع وفوائد التمويل على الفترات خالهلا البيع،

مات وتستحق فيها األقساط، إال أن اإلدارة تقوم بتسجيل احملاسبية الالحقة اليت تتم فيها تقدمي تلك اخلد
إمجايل قيمة العقد كمبيعات يف الفترة احملاسبية اليت مت البيع خالهلا دون فصل وتأجيل إيرادات خدمات 

. ما بعد البيع وفوائد التمويل

Ãتضخيم األرباح حيث تقوم اإلدارة بتسجيل إيرادات عن عمليات بيع مزيفة بغرض:تسجيل إيرادات ومهية
، ويتم ذلك عن طريق تزوير مستندات لعمليات بيع ومهية وتسجيلها بالدفاتر كمبيعات )1(خالل فترة معينة

.آجلة ويف وقت الحق تقوم اإلدارة بتسديد بعض مديونيات العمالء إلظهارها على أا مديونيات حقيقية

Ãتقوم اإلدارة يف بعض األحيان باستخدام أموال :اتقدمي أموال املؤسسة للغري الستخدامها يف شراء منتجا
: املؤسسة لتنفيذ عمليات بيع مصطنعة من خالل

إنشاء مؤسسات الغرض منها استخدام األموال املستثمرة فيها لشراء منتجات املؤسسة األم دون إدراج -
.هذه املؤسسات بامليزانية امعة للمؤسسة األم

مهية من بعض املوردين على أن يقوم هؤالء املوردين باستخدام ما إبرام عقود للحصول على خدمات و-
.حيصلون عليه من أموال املؤسسة يف شراء منتجاا

ة دور مدقق احلسابات اخلارجي يف احلد من آثـار احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات املـالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامحممد مطر، ليندا حسن احلليب، )1(
.10، ص2009نوفمرب11-10تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال، جامعة الزرقاء اخلـاصة، األردن، : ر الدويل السابع حول، املؤمتاألردنية
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Ãتعطي اإلدارة عـادة لكبار العمالء احلق يف رد البضاعة املباعة أو : تسجيل اإليرادات بأكثر من قيمتها
ة كل فترة حماسبية لقيمة املردودات واملرجتعات استبداهلا خالل فترة زمنية معينة مع تكوين خمصص يف اي

املتوقعة من مبيعات الفترة املنتهية، وهنا تقوم اإلدارة بالتالعب يف قيمة املخصص الالزم تكوينه بالتواطؤ مع 
.بعض العمالء وبالتايل تقدير خمصص املردودات واملرجتعات بأقل مما جيب

ممارسات إدارة األرباح اخلاصة باملصـاريف.ب

:)1(فيما يليصاريفميكن تلخيص ممارسات إدارة األرباح اخلاصة بامل

Ã اريف املصتقوم اإلدارة بالتالعب يف مصاريف الفترة برمسلة :اريف إىل فترات الحقةاملصرمسـلة وتأجيل
وتسجيلها كأصول ويترتب على ذلك تضخيم أرباح الفترة احلالية على حساب ختفيض أرباح الفترات 

: اريف املؤجلة، وتشمل هذه املمارسات ما يلياملصيتم خالهلا اهتالك هذه األصول أو الالحقة اليت

.اريف التشغيلية اخلاصة بالفترة احلـالية كأصول ثابتةاملصتسجيل بعض -

ختفيض اهتالك بعض األصول الثابتة اليت يتم اهتالكها بطريقة إعادة التقدير وذلك للمغاالة يف تقدير -
.يف اية الفترةقيمة تلك األصول

.اريف للفترة احلالية كمصروفات التأمني والضرائباملصعدم تسجيل استحقاق بعض -

.اريف اخلاصة بأحد األصول الثابتة على أصل آخر ذو معدل اهتالك أقل وفترة اهتالك أطولاملصحتميل -

أعمال أخرى مازالت اريف اخلاصة بعقود أعمال منتهية خالل الفترة احلالية على عقوداملصحتميل بعض -
.حتت التنفيذ ومسجلة كمخزون أعمال حتت التنفيذ

Ãإذ تقوم اإلدارة بالتالعب يف إجراءات جرد وتقييم خمزون آخر املدة :املغـاالة يف تقييم خمزون آخر الفترة
: بغرض تضخيم قيمة األصل وختفيض تكلفة البضاعة املباعة، ويشمل ذلك ما يلي

.والتالف من البضاعة من قيمة خمزون آخر املدةعدم ختفيض قيمة الفاقد-

.إعادة تغليف البضاعة التالفة والراكدة وتقييمها على أساس أا بضاعة سليمة-

.إجراء حتويالت ومهية من املخازن األصلية إىل خمازن خارجية لتغطية العجز يف كمية املخزون-

يمها باملخزون وذلك بالرغم من عدم تسجيلها استالم بضاعة من املوردين يف اية الفترة وجردها وتقي-
.  باإلضافة إىل عدم تسجيل مبلغ الدائنية املستحقة للموردين يف جهة اخلصوم،بالدفاتر كمشتريات

.77- 73، مرجع سبق ذكره، صأمني السيد أمحد لطفي)1(
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Ãاية كل فترة حماسبية بتقدير :التالعب يف تكوين واستخدام خمصصات االلتزامات املتوقعة تقوم اإلدارة يف
لذا فإن ،اخل...لتزامات املتوقعة اخلاصة بالفترة مثل خمصص الدعاوي القضائيةوتكوين خمصصات ملواجهة اال

أية مبالغ يتم إنفاقها يف الفترة احملاسبية الالحقة واملتعلقة ذه االلتزامات جيب عدم تسجيلها كمصروفات 
واستخدام وإمنا تسجل خصما من أرصدة هذه املخصصات، وهنا جند أن اإلدارة تقوم بالتالعب يف تكوين

خمصصات االلتزامات املتوقعة بغرض التحكم يف مستوى األرباح احملققة يف كل فترة حماسبية مبا يتناسب 
وذلك عن طريق املغاالة يف تقدير قيمة املخصصات يف الفترات احملاسبية اليت حتقق فيها املؤسسة وأهدافها،

حتقق فيها املؤسسة أرباح صغرية أو خسارة، كما أرباحا مرتفعة أو ختفيض قيمة املخصصات يف الفترات اليت 
تقوم بعض املؤسسات باستخدام املخصصات يف غري الغرض الذي مت تكوينها من أجله ومثال ذلك استخدام 

.املخصصات املكونة عن فترات سابقة لتغطية مصاريف تشغيلية ختص الفترة احلالية

Ãبالرغم من اخنفاض قيمة أصول :ة وغري امللموسةعدم تسجيل االخنفاض الدائم يف قيمة األصول الثابت
املؤسسة إال أن اإلدارة ال تقوم بتسجيل هذا االخنفاض وذلك دف تضخيم أرباحها، كما تقوم اإلدارة 

األصول غري امللموسة مثل العالمة التجارية، واالعتراف احملاسيب باألصول غري امللموسة بنودباملبالغة يف تقييم 
يري احملاسبة الدولية مثل االعتراف بالشهرة غري املشتراة، إضافة إىل إجراء تغيريات غري مربرة يف مبا خيالف معا

طرق اإلطفاء املتبعة يف ختفيض هذه األصول، أما بالنسبة لألصول الثابتة فإنه ال يتم االلتزام مببدأ التكلفة 
.)1(التالعب يف نسب االهتالك املتعارف عليهاالتارخيية يف حتديد القيمة املدرجة هلا يف امليزانية إضافة إىل

ممارسات إدارة األرباح اخلاصة باملعامالت غري النقدية واملعامالت بشروط خاصة.ج

: )2(كما يليباملعامالت غري النقدية وبشروط خاصةميكن حصر ممارسات إدارة األرباح املتعلقة 

Ãؤسسة بعمليات تبادل غري نقدية تقدم فيها سلع وخدمات يف بعض األحيان تقوم امل:امالت غري النقديةـاملع
مقابل احلصول على سلع وخدمات أخرى دون أن يتم سداد أو حتصيل نقدي بإمجايل قيمة السلع واخلدمات 
حمل التبادل، وتتطلب معايري احملاسبة الدولية أن يتم تسجيل هذه املعامالت بالقيمة العادلة للسلع واخلدمات 

فإذا مل تكن هذه السلع واخلدمات متداولة يف سوق معروف ومستقر فإنه يكون من الصعب ،حمل التبادل
حتديد القيمة العادلة هلذه السلع واخلدمات، وهذا ما خيلق جماال للتالعب من قبل اإلدارة اليت تلجأ إىل املغاالة 

.ت التبادلمن عملياعلى غري احلقيقةيف تقدير القيمة العادلة بغرض إظهار أرباح عالية

Ãا للعمالء مقابل :املعـامالت بشروط خاصةيف حاالت أخرى جند أن بعض املؤسسات تقوم ببيع منتجا
تعهدها بشراء سلع من هؤالء العمالء، وعند البيع يتم االعتراف باإليراد فورا على الرغم من أن البيع كان 

.يكن اإليراد قد حتقق وقت البيعمعلقا على شرط قيام املؤسسة بالشراء من العميل وبالتايل مل

.12حممد مطر، ليندا حسن احلليب، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.82- 81، مرجع سبق ذكره، صيأمني السيد أمحد لطف)2(
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اجة األرباح اخلاصة بعمليات االندمـممارسات إدار.د

املؤسسة الداجمة بشراء أو االستحواذ على حصة من حقوق امللكية للمؤسسة يتم االندماج عادة بقيام
وتتطلب معايري املندجمة وتدفع مقابل ذلك إما مبلغا نقديا وإما تصدر أسهم لصاحل مسامهي املؤسسة املندجمة،

أن تعد ميزانية جممعة عند االندماج تضم أصوهلا -يف ظل توافر شروط معينة-احملاسبة من املؤسسة الداجمة 
والتزاماا إىل جانب أصول والتزامات املؤسسة املندجمة، وإذا ما احتفظت املؤسسة املندجمة بكياا القانوين فإا 

، وبصفة عامة فإنه جيب على "مؤسسة قابضة"على املؤسسة الداجمة اسم بينما يطلق "مؤسسة تابعة"تسمى 
املؤسسة القابضة إعداد وعرض جمموعة كاملة من القوائم املالية امعة عن الفترات احملاسبية الالحقة لتاريخ 

: )1(االندماج، وميكن حصر ممارسات إدارة األرباح املتعلقة بعمليات االندماج فيما يلي

Ãعند االندماج يتم إعادة تقييم أصول والتزامات املؤسسة املندجمة :عب يف تقييم أصول املؤسسة املندجمةالتال
ويتحدد بناءا على ذلك املقابل الذي تسدده املؤسسة الداجمة لالستحواذ بقيمتها العادلة يف تاريخ االندماج

عب يف تقييم أصول املؤسسة املندجمة إما باملغاالة على املؤسسة املندجمة، وهنا تقوم إدارة املؤسسة الداجمة بالتال
.يف تقدير قيمتها العادلة أو بتسجيلها بقيمها الدفترية دون التحقق من أا تعادل قيمتها العادلة

Ãعادة ما يصاحب عملية االندماج قيـام املؤسسة الداجمة بتكبد مصاريف :التالعب يف خمصصات االندماج
خطوط اإلنتاج أو للتخلص من بعض خطوط اإلنتاج اليت ال تتفق مع اخلطط لتحقيق التكامل الفين بني

اريف وتكوين خمصصات بقيمتها عند االندماج ويف الفترات احملاسبية املصحيث يتم تقدير هذه املوضوعة،
الالحقة يتم تنفيذ األعمال الفنية املطلوبة وتسجيل تكلفتها خصما من قيمة املخصصات املكونة، ويف هذا
اإلطار تقوم إدارة املؤسسة الداجمة باملغاالة يف تقدير قيمة املخصصات عند تكوينها مث ختفيضها يف الفترات 

اريف التشغيلية املصاحملاسبية الالحقة وتسجيل هذا االخنفاض كأرباح أو استخدام هذه املخصصات يف تغطية 
.  قيقةالعادية بغرض حتسني مستوى األرباح بعد االندماج على غري احل

Ãاك طريقتان للمحاسبة عن عمليات االندماج مها ـهن:تطبيق طريقة خاطئة للمحاسبة عن عملية االندماج
حيث يتطلب تطبيقهما ضرورة توافر جمموعة من الشروط، وهنا "طريقة توحيد املصاحل"و"طريقة الشراء"

ظهار نتائج املؤسسة الداجمة بشكل تقوم اإلدارة بتطبيق إحدى الطريقتني دون توافر شروط تطبيقها وذلك إل
.أفضل مما لو مت تطبيق الطريقة األخرى الواجبة

Ãبصفة عامة ال جيوز جتميع نتائج األعمال :دمج نتائج األعمال بالقوائم املالية قبل تاريخ االندماج الفعلي
اسبة حتدد الشروط للمؤسسات املندجمة عن أي فترة حماسبية سابقة لتاريخ االندماج، كما أن معـايري احمل

الواجب توافرها لالعتراف باالندماج وبالتايل حتديد التاريخ الذي جيب على املؤسسة الداجمة عنده البدء يف 

.80- 78، مرجع سبق ذكره، صأمني السيد أمحد لطفي)1(
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هذا اإلطار جند أن بعض املؤسسات الداجمة تقوم بدمج نتائج األعمال قبل توافر ويف، األعمالجتميع نتائج 
وذلك دف حتسني املركز املايل ونتائج ) ة لبضعة أشهر سابقةعاد(الشروط الالزمة لالعتراف باالندماج 

.األعمال للمؤسسة على غري احلقيقة

ممارسات إدارة األرباح اخلاصة باإلفصـاح.ه

يفؤسسةاتبعتها إدارة املاليتالسياسات احملاسبية الطرق وحيث يعرض يعترب اإلفصاح متمما للقوائم املالية
املالية وغري املالية األحداثالعمليات وعن املعامالت ذات الطبيعة اخلاصة وغريها من إعداد القوائم املالية، فضال

واهلدف من اإلفصاح بصفة عامة خالل فترة زمنية معينة واليت تؤثر على املركز املايل هلا، اليت قامت ا املؤسسة
.يةاالستثمارمترشيد قرارايفينهو مساعدة املستثمر

د أن اإلدارة تلجأ إىل التحايل عند إعداد القوائم املالية خاصة قائمة الدخل، ويشمل يف هذا اإلطار جن
التحايل يف قائمة الدخل اخلطوات اليت تتخذها اإلدارة إليصال القدرة الكسبية ملختلف مستويات الدخل بشكل 

لدخل قبل الضرائب خمتلف عن الشكل األصلي، فنجد الدخل التشغيلي والدخل قبل العناصر غري العادية وا
أو أن تضع وصايف الدخل، فاإلدارة ميكنها أن تضع يف التقرير املكاسب غري املتكررة باعتبارها إيرادات أخرى

املصروف التشغيلي على أنه مصروف غري تشغيلي، ويترتب على هذه املمارسات مستويات ظاهرية للدخل 
.)1(ك ال يؤثر على صايف الدخل النهائيالتشغيلي أعلى من الدخل التشغيلي احلقيقي رغم أن ذل

ممارسات إدارة األرباح اخلاصة بااللتزامات العرضيـة.و

يقصد بااللتزامات العرضية تلك االلتزامات احملتملة ولكنها غري واجبة السداد يف تاريخ معني لكن عند 
عقود : ومن أمثلة هذه العقودتوافر الشروط احملددة بالعقود اخلاصة ا تصبح التزامات فعلية واجبة السداد،

اخل، حيث تظهر هذه االلتزامات كحسابات ...والتمويل، عقود تغطية خماطر سعر الفائدة وسعر الصرفاإلجيار
نظامية أسفل قائمة املركز املايل للمؤسسة أو باإليضاحات املتممة للقوائم املالية، وقد تقوم املؤسسة باالستثمار

مؤسسات ذات غرض خاص وينشأ عن هذه املعامالت التزامات فعلية والتزامات عرضية مبفردها أو مع الغري يف 
على املؤسسة ذات الغرض اخلاص ولكن املسؤولية النهائية عن هذه االلتزامات تقع على املؤسسة األم، ومن 

:)2(أمثلة التالعبـات اليت حتدث يف هذا اإلطار ما يلي

Ãحيث تقوم إدارة املؤسسات املالية :املؤسسات ذات الغرض اخلاصحتويل األصول املالية غري اجليدة إىل
بتحويل جزء من حمفظة القروض والسلفيات الرديئة واملشكوك يف حتصيلها إىل مؤسسات ذات غرض خاص 
مقابل مبالغ نقدية، مع عدم إظهار ميزانية املؤسسة املالية ألية التزامات عرضية مرتبطة باألصول احملولة وذلك 

.441، مرجع سبق ذكره، صادـطارق عبد العال مح)1(
.84- 82، مرجع سبق ذكره، صأمني السيد أمحد لطفي)2(
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غم من أن االتفاق مع املؤسسة ذات الغرض اخلاص يقضي بالتزام املؤسسة املالية بتحمل خسائر القروض بالر
. والسلفيات اليت ال يتم حتصيلها بصفة ائية

Ãتقوم املؤسسة األم بتحويل القروض حيث :حتويل بعض االلتزامـات إىل املؤسسة ذات الغرض اخلاص
ا أنشئت هلذا الغرض، وذلك دف إخفاء هذه القروض من ميزانيتها البنكية الكبرية إىل مؤسسة تابعة هل

.وحتسني مركزها املايل

Ãتقوم املؤسسة األم بإنشاء مؤسسة حيث :حتويل بعض االلتزامات املالية إىل املؤسسة ذات الغرض اخلاص
ن حتويل القروض البنكية ميتم ذلك، بعد ذات غرض خاص دف احلصول على قروض بنكية كبرية

هذه األخرية تظهر القروض البنكية يف قائمة التدفقات النقدية ،املؤسسة ذات الغرض اخلاص إىل املؤسسة األم
بدال من إظهارها ) كزيادة يف الرصيد الدائن ملؤسسة تابعة(ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

.التدفقات النقدية على غري احلقيقةوبالتايل حتسني،ضمن التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

تقوم باستخدام األساليب احلقيقية والومهية لتحقيق ما دف إليه، لكنها اإلدارةيف األخري نشري إىل أن 
إدارة األرباح من خالل التالعب باألنشطة احلقيقية أناعتبارباحملاسبيةاألساليبتفضل إدارة األرباح باستخدام 

على استعداد للتضحية بالقيمة احلالية اإلدارة ليستو،وقيمة املؤسسةالتدفقات النقدية إىل ختفيضيؤديقد 
ممارسات إدارة كما أن ،احملاسبيةاألساليبباستخدام التضحيةهذهخاصة وأنه ميكن جتنبللتدفقات النقدية

بل قد تنشأ أيضا من أنشطة ا عاماملبادئ احملاسبية املقبولة قبوالاتتيحهيتالاملرونةاألرباح ليس مرجعها فقط 
.ةاحملاسيب واملتمثلة يف اختيار سياسات وأساليب حماسبية من خارج جعبة املبادئ احملاسبية املقبولالتضليل

احاذج قيـاس وتقدير إدارة األربمن: ثالثاملطلب ال

إلدارة جلزء من إن معظم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع إدارة األرباح ركزت على استخدام ا
يتم تقسيم املستحقات الكلية كما للتأثري على الدخل املعلن عنه، حيث ) Total Accruals(املستحقات الكلية

وهي املستحقات الضرورية لتحقيق االلتزام باملبادئ احملاسبية مستحقات غري اختياريةسبق وأن أشرنا إليه إىل 
لتقدير واحلكم الشخصي من طرف اإلدارة يف إطار السلطة ختضع لمستحقات اختيارية و،عمومااملقبولة

املمنوحة هلا واملرونة اليت تنطوي عليها املعايري احملاسبية وهذا اجلزء من املستحقات احملاسبية يعرب عن ممارسات 
Bartov"وحسب إدارة األرباح،  & al.,"ن هناك عدة مناذج فعالة تستخدم لتقدير املستحقات االختيارية ميك

املعـدل من " Jones"، منوذج "Jones"، منوذج "DeAngelo"، منوذج "Healy"منوذج : حصرهـا فيما يلي
Dechow"طرف  & al.,"وذج الصناعة لـ ، من"Dechow & Sloan")1(.

)1( Eli Bartov, Ferdinand A. Gul, Judy S.L. Tsui, Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications, Working Paper,
January 2000, p 2, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=214996, (12/03/2010 ).
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على أن النماذج الفعالة واملستخدمة لتقدير ممارسات إدارة " McNichols"يؤكد ار ـويف هذا اإلط
:)1(رباح يف املؤسسة ميكن تقسيمها إىلاأل

.منوذج أثر املستحقات على مستوى الصناعة-

.اذج أثر املستحقات الكليةـمن-

منـوذج أثر املستحقات على مستوى الصناعة: الفرع األول

Dechow"من طرفطور امليفترض منوذج الصنـاعة & Sloan" اليتاملؤسساتمتتع مجيع م1991سنة
الصناعة منوذجويعتمدللمستحقات غري االختيارية، يف العوامل احملددةالتغرينفسبالصناعةقطاع نفسلتنتمي
الصناعةقطاعلاملستحقات الكليةيف متوسطكدالةاالختياريةغريللمستحقاتاالحندارحتليلاستخدامعلى
تحقات على مستوى الصناعة يف أنه ميكن من وتتمثل امليزة األساسية لنموذج أثر املساملؤسسة،إليهتنتميالذي

.)2(املقبولةاحملاسبيةاملبادئعلىاالعتمادطريقعناالختياريةوغرياالختياريةالتمييز بسهولة بني املستحقات

منوذج الصناعة ميكن من رصد التغريات يف املستحقات غري االختيارية من فترة ألخرى ،من جهة أخرى
مشترك بني املؤسسات اليت تعمل يف نفس قطاع الصناعة، وجتدر اإلشارة أن هذا االفتراض مادام أن هذا التغري

ال يكون صحيح إال إذا كانت األصول االقتصادية للمؤسسات اليت تنتمي لنفس الصناعة متجانسة مع وجود 
.)3(ترابط قوي بني املستحقات وحوافز إدارة األرباح يف مؤسسات القطاع الواحد

:)4(كما يليالصناعة للمستحقات غري االختيارية صياغة منوذجوميكن 

: حيث أن

*NDACіjt : املستحقات غري االختيارية للمؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( خالل الفترة)t(.

*medianj ( TACt / At-1):لمستحقات الكلية خالل الفترة لالوسيطةقيمةال)t (يل األصول منسوبة إىل إمجا
.)j(وذلك جلميع مؤسسات العينة والناشطة يف نفس قطاع الصناعة ) t-1(يف اية الفترة 

*, b2b1 :معامل منوذج خاصة باملؤسسة يتم تقديرها عن طريق حتليل معادلة االحندار ملالحظات فترة التقدير.

.20ه، صأمين أمحد شتيوي، مرجع سبق ذكر)1(
)2( Patricia M. Dechow, Richard G. Sloan, Amy P. Sweeney, Detecting Earnings Management, The Accounting Review, vol.

70, No.02, April 1995, p 199- 200.
)3( Chaouki Ghaoui, La Manipulation Des Résultats Explique-t-elle La Performance Financière à Moyen et Long Terme

Des Émissions Subséquentes d’actions, Maîtrise en Administration Des Affaires, Université du Québec, 2008, p 49- 50
)4( Eli Bartov, Ferdinand A. Gul, Judy S.L. Tsui, Op.cit., p 10- 11.

NDACіjt / At-1 = b1 + b2 medianj (TACt / At-1 )
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منـاذج أثر املستحقات الكلية: الفرع الثاين

ستحقات الكلية إىل فصل املستحقات الكلية إىل مستحقات اختيارية ومستحقات غري دف مناذج أثر امل
.اختيارية، مث يتم فحص أثر املستحقات االختيارية دف التحقق من وجود ممارسات إدارة األرباح

: وميكن تلخيص أهم مناذج أثر املستحقات الكلية فيما يلي

م1985سنة " Healy"منـوذج .1

على تقسيم املستحقات الكلية إىل مستحقات اختيارية وغري اختيارية وقيمة " Healy"يقوم منوذج 
ملستحقات االختيارية املقدرة ااملستحقات االختيارية هي اليت حتدد درجة ممارسة إدارة األرباح، ويتم حساب 

ومقارنتها من سنة اية الفترة خالل فترة معينة بتقسيم املستحقات الكلية للفترة احلالية على إمجايل األصول يف بد
عن مجيع الدراسات السابقة يف كوا تتوقع حدوث ممارسات إدارة األرباح " Healy"ألخرى، وختتلف دراسة 

خالل مجيع فترات النشاط، كما أا تفترض ثبات أثر املستحقات غري االختيارية من فترة ألخرى، كما يعتمد 
دراسة إىل ثالث جمموعات، تشتمل إحدى اموعات على األرباح اليت من على تقسيم عينة ال" Healy"منوذج 

املفترض أن يتم إدارا صعودا، أما اموعتني املتبقيتني فتشتمل على األرباح اليت من املفترض أن يتم إدارا 
ثانية فيتم استخدامها أما اموعة ال) Estimation Period(هبوطا، ويتم استخدام اموعة األوىل كفترة تقدير 

.)Event Period()1(كفترة حدث 

: كما يلي" Healy"لة التـالية توضح منوذج دواملعا

: حيث أن

*EDACіt : املستحقات االختيارية التقديرية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*TACіt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*Aіt-1 :مجايل أصول املؤسسة إ)i ( اية الفترة يف)t-1.(

م1986سنة " DeAngelo"منـوذج .2

حسابطريقعناألرباحإدارةحيث يقيس " Healy"ديل لنموذج ـتع" DeAngelo"يعترب منوذج 
يفترض و،األخريةالفترةيف ايةصولاألإمجايلعلىوقسمتهافترتنيبنياملستحقات الكليةبنياالختالف

يفاملستحقات الكليةبنياالختالفكانإذااحلاليةالفترةيفأرباحإدارةوجودعدم" DeAngelo"منوذج 
، وكلما ابتعدت قيمة الناتج عن الصفر كلما دل ذلك على وجود صفريساويالسابقةوالفترةاحلاليةالفترة

)1( Patricia M. Dechow, Richard G. Sloan, Amy P. Sweeney, Op.cit., p 197.

EDACіt = TACіt / Aіt-1
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، واملعادلة التالية عشوائيسلوكتتبعاالختياريةرياملستحقات غأننموذج يفترض هذا الإدارة األرباح، كما 
: )1(كما يلي لقياس املستحقات االختيارية"DeAngelo"منوذج عنتعرب

: حيث أن

*EDACіt : املستحقات االختيارية التقديرية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*TACіt: املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*TACіt-1: املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t-1(.

*Aіt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اية الفترة يف)t-1.(

: أما بالنسبة للمستحقات غري االختيارية فيتم قياسها كما يلي

: حيث أن

*NDACіt : املستحقات غري االختيارية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*TACіt-1: املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t-1(.

*Aіt-2 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اية الفترة يف)t-2.(

املستحقات غري االختيارية للفترة احلاليةقيمة يف أن" Healy"مع منوذج " DeAngelo"يتشابه منوذج 
الة ثبات أثر املستحقات غري االختيارية على ، كما أنه يف حلفترة السابقةايفة بقيمة املستحقات الكليحمكومة
واملستحقات االختيارية تساوي صفر يف فترة التقدير فإن النموذجني يقيسان املستحقاتالزمنيةفتراتالمدى 

سبة على أساس احملاعملية إىل أن طبيعة" Kaplan"أخطاء قياس، ويف هذا الصدد يشري غري االختيارية بدون 
وهذا الظروف االقتصاديةاحلاصلة يفلتغرياتلغري االختيارية ملستحقاتمستوى ااستجابةاالستحقاق يفرض 

بعني االعتبار، فمصدر أخطاء القياس تكون نتيجة إلمهال " DeAngelo"و" Healy"ما ال يأخذه منوذج 
.)2(املستحقات يف الفترة احلـاليةة قيمالتغريات يف الظروف االقتصادية اليت هلا تأثري على

)1( Patricia M. Dechow, Richard G. Sloan, Amy P. Sweeney, Op.cit., p 198.
)2( Loc.cit.,

EDACіt = ( TACіt – TACіt-1 ) / Aіt-1

NDACіt = TACіt-1 / At-2
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م1991سنة " Jones"منـوذج .3

، حيث منوذجا خيفف من افتراض أن املستحقات غري االختيارية ثابتة من فترة ألخرى" Jones"اقترحت 
الثابتةوإمجايل األصول رقم األعمال:عاملني لتقدير املستحقات غري االختيارية مهابإدخال " Jones"ام منوذج ق
.)1(ويفترض النموذج أما أقل عرضة للتالعب من طرف اإلدارة)أو التثبيتات املادية(

:)2(لقياس املستحقات غري االختيارية يف املعادلة التالية" Jones"منوذج عنميكن التعبري و

: حيث أن

*NDACіjt : املستحقات غري االختيارية للمؤسسة)i (طاع اليت تنتمي للق)j ( خالل الفترة)t(.

*ΔREVіjt : التغري يف رقم أعمال املؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( بني الفترتني)t (و)t-1(.

*Aіjt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( اية الفترة يف)t-1(.

*PPEіjt:واآلالتواملمتلكاتالعقاراتايل ـإمج)Valeur brute des Immobilisations Corporelles (
.)t(خالل الفترة ) j(اليت تنتمي للقطاع ) i(للمؤسسة 

*α1،α2،α3 : موعة مؤسسات العينة اليت تنتمي لنفس قطاع معامل منوذج خاصة باملؤسسة يتم تقديرها
.النشاط وذلك لكل سنة من سنوات الدراسة

من خالل استخدام معادلة االحندار التالية لكل ) α1،α2،α3(النموذج اخلاصة باملؤسسةمعاملويتم تقدير 
: سنة من سنوات الدراسة ولكل قطاع نشاط كما يلي

:حيث أن

*eіjt : قيمة املستحقات االختيارية للمؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( خالل الفترة)t(.

م1995سنة املعدل" Jones"منـوذج .4

Dechow"لقد قام  & al., " بتقدمي نسخة معدلة لنموذج م1995سنة"Jones " للتصدي ألي تأثريات
ناجتة عن التالعب يف املبيعات من طرف اإلدارة اليت تؤدي إىل تقديرات منحازة عند قياس املستحقات غري 

األصلي " Jones"ة، والفرق الوحيد بني منوذج االختيارية واليت بدورها تؤثر على قيمة املستحقات االختياري

)1( Chaouki Ghaoui, Op.cit., p 50.
)2( Eli Bartov, Ferdinand A. Gul, Judy S.L. Tsui, Op.cit., p 9.

NDACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 )

TACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) + eіjt
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والنموذج املعدل هو أن هذا األخري يأخذ بعني االعتبار التغري احلاصل يف املبيعات النقدية كعنصر غري معرض 
.)1(للتالعب بدال من التغريات احلاصلة يف رقم األعمال

:)2(ختيارية كما يلياملعدل حلساب املستحقات غري اال" Jones"وميكن صياغة منوذج 

: ث أنـحي

*NDACіjt : املستحقات غري االختيارية للمؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( خالل الفترة)t(.

*ΔREVіjt : التغري يف رقم أعمال املؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( بني الفترة)t (و)t-1(.

*ΔRECіjt :ء رصيد حساب العمالالتغري يف)Valeur nette des Créances sur Clients ( للمؤسسة)i (
.)t-1(و) t(بني الفترة ) j(اليت تنتمي للقطاع 

*PPEit : للمؤسسة واآلالتواملمتلكاتالعقاراتإمجايل)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( خالل الفترة)t(.

*α1،α2،α3 : معامل منوذج خاصة باملؤسسة)i( اليت تنتمي للقطاع)j.(

Bartov"حسب و & al.,  " امل النموذج اخلاصة باملؤسسةمعتقدير)α1،α2،α3 ( يتم من خالل استخدام
لكل سنة من سنوات الدراسة ولكل قطاع وليس من خالل األصلي " Jones"معادلة االحندار السابقة يف منوذج 

عديل الوحيد يكون بضبط التغري احلاصل يف رقم األعمال إىل التغري احلاصل ، والتمعادلة االحندار للنموذج املعدل
:)3(يف حساب العمالء حلساب املستحقات االختيارية كما يلي

Bartov"وبالتايل فإن املستحقات االختيارية ميكن التعبري عنها حسب  & al.,"يف املعادلة التالية:

ن كل التغريات يف املبيعات اآلجلة خالل فترة الدراسة تنشأ عن املعـدل أ" Jones"يفترض منوذج 
ممارسات إدارة األرباح، ويقوم هذا االفتراض على مبدأ أن إدارة األرباح عن طريق التحكم يف إيرادات املبيعات 

.اآلجلة تكون أسهل من إدارة األرباح عن طريق التحكم يف إيرادات املبيعات النقدية

)1( Chaouki Ghaoui, Op.cit., p 51- 52.
)2( Patricia M. Dechow, Richard G. Sloan, Amy P. Sweeney, Op.cit., p 199.
)3( Eli Bartov, Ferdinand A. Gul, Judy S.L. Tsui, Op.cit., p 9- 10.

DACіjt / Aіjt-1 = TACіjt / Aіjt-1 – [ α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ) +

 α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 )]

TACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) + eіjt

NDACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 [( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ] + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 )



...................................................................................

119

Ress"منـوذج .5 & al., " م1996سنة

Ress"قام " Jones"انطالقا من منـوذج  & al., " م بطرح منوذج جديد يعتمد على دمج 1996سنة
خاصة لتحسني قدرة النموذج على كشف املستحقات االختيارية ) CFO(التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية 

Ress"كن توضيح منوذج وميعندما يطبق على املؤسسات اليت تعاين العسر املايل،  & al., " لقياس املستحقات
:)1(االختيارية كمـا يلي

: حيـث أن

*TACіjt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( خالل الفترة)t(.

*Aіjt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( اية الفترة يف)t-1(.

*ΔREVіjt : التغري يف رقم أعمال املؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j ( بني الفترة)t (و)t-1(.

*PPEіjt : للمؤسسة واآلالتواملمتلكاتالعقاراتإمجايل)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( خالل الفترة)t(.

*CFOіjt : التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية للمؤسسة)i (تنتمي للقطاع اليت)j( خالل الفترة)t(.

*α1،α2،α3،α4 : معامل منوذج خاصة باملؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j(.

*eіjt :للمؤسسة تعرب عن مقدار املستحقات االختيارية)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( خالل الفترة)t.(

Ress"ية حسب وميكن التعبري عن قيمة املستحقات االختيار & al.,"يف املعادلة التالية:

Kothari"منـوذج .6 & al., " م2005سنة

إن النموذج األكثر حداثة ودقة يف كشف ممارسات إدارة األرباح حسب آراء معظم الباحثني يف هذا 
Performance(منوذج املستحقات االختيارية املعدلة باألداءاال هو  - Adjusted Discretionary Accruals (

Kothari"الذي جاء به  & al., " ويشري هذا النموذج إىل أنه ميكن حتسني فعالية النماذج السابقة م،2005سنة

)1( Jan Stepniewski, Slim Souid, Indépendance du Conseil d’Administration et Gestion des Résultats, p 7, document
disponible sur le site: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/59/85/PDF/p116.pdf, (20/06/2010 ).

DACіjt / Aіjt-1 = TACіjt / Aіjt-1 – [ α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) +

 α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) + α4 ( CFOіjt / Aіjt-1 ) ]

TACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) +

α4 ( CFOіjt / Aіjt-1 ) + eіjt
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، والذي ميكن أن )ROA(املستخدمة لقياس املستحقات االختيارية من خالل التحكم يف العائد على األصول 
Kothari"يارية خالل فترة الدراسة، وميكن توضيح منوذج يكون له تأثري على قياس املستحقات االخت & al., "
:)1(لقياس املستحقات غري االختيارية كما يلي

: ث أنـحي

*TACіjt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( خالل الفترة)t(.

*Aіjt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i (ع اليت تنتمي للقطا)j( اية الفترة يف)t-1(.

*ΔREVіjt: التغري يف رقم أعمال املؤسسة)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( بني الفترة)t (و)t-1(.

*PPEіjt: للمؤسسة واآلالتواملمتلكاتالعقاراتإمجايل)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( خالل الفترة)t(.

*ROAіjt :ول املؤسسة معدل العائد على أص)i ( اليت تنتمي للقطاع)j( خالل الفترة)t(.

*eіjt :اخلطأ العشوائي ويعرب عن قيمة املستحقات االختيارية.

Kothari"وميكن التعبري عن قيمة املستحقات االختيارية حسب  & al.,"يف املعادلة التالية :

Kothari"لة باألداء لـ ميكن صياغة منوذج املستحقات االختيارية املعدكما  & al., "2(كما يلي( :

Raman"منـوذج .7 & Shahrur " م2008سنة

Raman"لقد قام كل من  & Shahrur " م بتقدمي منوذج مطور لنموذج 2008سنة"Kothari & al.,"
ختيارية، ويقاس هذا املتغري كنسبة لقياس املستحقات اال" القيمة السوقية-القيمة الدفترية"وذلك بإدخال متغري 

)1( Suhaily Hasnan, Rashidah Abdul Rahman, Sakthi Mahenthiran, Management Predisposition, Motive, Opportunity, and
Earnings Management for Fraudulent Financial Reporting in Malaysia, Working Paper, p 22, Available from:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1321455, (19/06/2010 ).

)2( Chunli Kuang, Audit Committee Characteristics and Earnings Management in New Zealand, Working Paper, 2007, p
20, Available from: http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/10292/689/1/KuangC.pdf, (28/06/2010 ).

TACіjt /Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) +
α4 ROAіjt + eіjt

DACіjt / Aіjt-1 = TACіjt / Aіjt-1 – [ α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) +
 α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) + α4 ROAijt ]

TACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 [ ( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ] +
 α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) + α4 ROAіjt-1 + eіjt
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بني إمجايل أصول املؤسسة وإمجـايل األصول ناقص القيمة الدفترية لألموال اخلاصة زائد القيمة السوقية 
Raman"للمؤسسة، واملعادلة التـالية تعرب عن منوذج  & Shahrur "1(للمستحقات الكلية( :

: ث أنـحي

*BMіjt :املؤسسة إىل إمجايل األصول ناقص القيمة الدفترية لألموال اخلاصة زائد القيمة نسبة إمجايل أصول
.)t(خالل الفترة )j(اليت تنتمي للقطاع ) i(السوقية للمؤسسة 

:)2(امه) Total Accruals(يتفق الباحثون على استخدام منهجني لقياس وتقدير املستحقات الكلية و

.)Balance Sheet Approach(منهج امليزانية العامة -

). Cash Flows Statement Approach(منهج قائمة التدفقات النقدية -

) Balance Sheet Approach(منهج امليزانية العامة .أ

:اليةـميكن حساا باستخدام الصيغة التالكلية ستحقاتملنهج اوفقا هلذا امل

: حيث أن

*TACіt :سسة املستحقات الكلية للمؤ)i ( خالل الفترة)t(.

*Aіt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اية الفترة يف)t-1(.

*ΔCAіt : التغري يف األصول املتداولة للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*ΔCashіt : التغري يف النقدية وما يعادهلا للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*ΔCLіt :ت املتداولة للمؤسسة التغري يف االلتزاما)i ( خالل الفترة)t(.

*ΔDCLіt :املدرجة ضمن االلتزامات املتداولة للمؤسسة املستحقة والتغري يف الديون)i ( خالل الفترة)t(.

*DEPіt : إمجايل خمصصات االهتالكات واملؤونات للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t.(

)1( Ines Fakhfakh Ben Amar, Free Cash Flow, Gestion des Résultats et Gouvernement des Entreprises: Etude
Comparative des Entreprises Françaises et Américaines, Doctorat en Comptabilité, Faculté des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2009, p 78- 79.

)2( Syed Zulfiqar Ali shah, Safdar Ali Butt, Arshad Hasan, Corporate Governance and Earnings Management an Empirical
Evidence Form Pakistani Listed Companies, European Journal of Scientific Research, vol. 26, No.04, 2009, p 633.

TACіt / Aіt-1 = ( ΔCAіt − ΔCashіt − ΔCLіt + ΔDCLіt − DEPіt ) / Aіt-1

TACіjt / Aіjt-1 = α0 ( l / Aіjt-1 ) + α1 [( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ] + α2 ( PPEіjt / Aіjt-1 )

+ α3 ROAіjt-1 + α4 BMіjt + eіjt
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)Cash Flows Statement Approach(قائمة التدفقات النقدية منهج .ب

:ميكننا أيضا حساب املستحقات الكلية اعتمادا على قائمة التدفقات النقدية وفق الصيغة التالية

:ث أنـحي

*TACіt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*NIіt : صايف دخل املؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*CFOіt :دي من األنشطة التشغيلية للمؤسسة التدفق النق)i ( خالل الفترة)t.(

Bartov"ويف هذا اإلطار يشري & Ferdinand" إىل أنه عند حساب املستحقات الكلية من األفضل
ويف حالة عدم توفر املعلومات اخلاصة بالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ،استخدام منهج التدفقات النقدية

وهذا رة الدراسة ميكن استخدام منهج امليزانية العامة كبديل للقياس رغم أنه حيتوي على أخطاء قياس، خالل فت
Hribar"ما يؤكده كل من  & Collins " حيث يشريان إىل أن استخدام منهج امليزانية العامة من احملتمل أن يعطي

املستحقات الكلية، لذلك فإن اعتماد نتائج متحيزة وغري دقيقة بسبب وجود أخطاء قياس عند حساب قيمة 
.)1(منهج التدفقات النقدية يكون أفضل وأكثر دقة من املنهج السابق

باإلضافة إىل النماذج الثالثة سابقة الذكر، ظهرت حديثا مناذج أخرى الكتشاف ممارسات إدارة األرباح 
ومستحقات ) Short-term Accruals(مستحقات قصرية األجلركزت على تقسيم املستحقات الكلية إىل 

وتفترض هذه النماذج أن املستحقات قصرية األجل ذات تأثري أكرب ) Long-term Accruals(طويلة األجل
.)2(على اجتاه األرباح املعلنة يف املدى القصري مقارنة باملستحقات طويلة األجل

:)3(واملعادلة التالية توضح مكونات املستحقات احملاسبية التشغيلية

املستحقات احملاسبية طويلة األجل+املال العاملرأسالتغري يف =التشغيليةاملستحقات احملاسبية

حيث تشتمل املستحقات طويلة األجل على اهتالك األصول والضرائب املؤجلة، أما املستحقات قصرية 
يف حسابات الدائنني وااللتزامات األجل فتتكون من التغري يف حسابـات املدينني، التغري يف املخزون، التغري 

.)4(املستحقة، التغري يف ضرائب الدخل املستحقة باإلضافة إىل التغري يف األصول وااللتزامات املتداولة األخرى

)1( Chunli Kuang, Op.cit., p 21.
)2( Catherine Whelan, Ray McNamara, The Impact of Earnings Management on the Value-relevance of Financial

Statement Information, Working Paper, July 2004, p 2, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=585704,
(07/05/2010 ).

، املصريةاملسامهةالشركاتأداءقياسيفح احملاسيب ومقاييس األداء املبنية على التدفق النقديـية على الربدراسة واختبار مقاييس األداء املبنإبراهيم السيد املليجي، )3(
.03/05/2010: ، مت اإلطالع عليها يومhttp://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8272:موقع النسخة،18ص،7200
.25أمين أمحد شتيوي، مرجع سبق ذكره، ص)4(

TACіt = NIіt – CFOіt



...................................................................................

123

أن احملاسبة على أسـاس االستحقاق تتيح لإلدارة فرصة للتالعب باملستحقات إىل" Miller"وهنا يشري 
لى صايف الدخل وذلك من خالل االعتراف املبكر باإليرادات أو تسجيل إيرادات قصرية األجل بغرض التأثري ع

واليت تنعكس بدورها بشكل مكافئ على حسابات األصـول واخلصوم،ومهية أو تأجيل االعتراف باملصاريف
يتوقع أن تكون املستحقات احملاسبية طويلة األجل مثل االهتالكات فأما، )1(املتداولة املكونة لرأس املال العامل

ألن املستحقات احملاسبية ل نظراقصرية األجأمهيتها أقل من األمهية املستمدة من توظيف املستحقات احملاسبية
قصرية األجل ميتد تأثريها ألكثر من فترة حماسبية واحدة وعليه فإن طويلة األجل على عكس املستحقات احملاسبية

قدرة املستحقات احملاسبية طويلة األجل فإنوبالتايل، فترة احملاسبيةباجتاه واحد خالل نفس الد يكونقأثرها 
أخرىمن جهةل، أقل أمهية مقارنة بأثر املستحقات احملاسبية قصرية األجتكونالربح احملاسيبحتسنيعلى

تلزم اليت قد مصلحة الضرائبقواننيكخارجيةملستحقات احملاسبية طويلة األجل تكون حمكومة بعوامل ا
اخلارجية من هذه احملددات، ألصول الثابتةاطريقة احتساب اهتالك كبعض السياسات احملاسبيةبإتباعؤسساتامل

املستمدة من توظيف املستحقات احملاسبية طويلة األجل لتحسني قدرة الربح احملاسيب تقلل من األمهيةشأا أن 
.)2(ؤسسة خالل فترة معينةاملقياس أداءعلى

الذي "التدفقات النقديةقائمة"بعنوان 95بيان رقم الم1987سنةجملس معايري احملاسبة املاليةأصدر لقد 
وتعويضها بقائمة التدفقات النقدية واليتالتغريات يف رأس املال العاملألزم املؤسسات بالتخلي عن إعداد قائمة

التدفقات النقدية هو تزويد قائمةإعدادوالغرض الرئيسي من،على أساس نقديجيب أن يتم إعدادهـا
باإلضافة معينة، خالل فترة حماسبيةات احلاصلة فيهتغريوالمؤسسةمبعلومات عن الوضع النقدي للنياملستخدم
التمويل واالستثمار للفترة كعناصر عملياتكشف عن تأثري مجيع تالتدفقات النقدية جيب أن قائمة؛إىل ذلك

التدفق النقدي من األنشطة إىل أن " Miller"التشغيلية، وهنا يشري ن العملياتمنفصلة عن التدفق النقدي م
فإن العالقة وبالتايلالتشغيلية يعترب مقياس سليم ألداء املؤسسة كما أنه أقل عرضة للتالعب من طرف اإلدارة،

تشغيلية كعنصر غري والتدفق النقدي من األنشطة اليف رأس املال العامل كعنصر معرض للتالعببني التغري
معرض للتالعب ميكن استخدامها الكتشاف التالعب يف األرباح املعلنة، فإذا كانت العالقة بني التغري يف رأس 
املال العامل والتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية تتصف بالثبات من سنة إىل أخرى فهذا يدل على نزاهة 

.)3(حاإلدارة وعدم قيامها مبمارسات إدارة األربا

)1( James E. Miller, Op.cit., p 83.
.19إبراهيم السيد املليجي، مرجع سبق ذكره، ص)2(

)3( James E. Miller, Loc.cit.,
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:)1(كما يلي" نسبة ميلـر"وميكن صياغة فرضيات 

Ã الفرضيةH0 :اح ضية عدم وجود إدارة أربفر

Ã الفرضيةH1 :احفرضية وجود إدارة أرب

ال تأخذ بعني االعتبار األصول الثابتةلذا فإا،مصممة لرصد املستحقات قصرية األجل" نسبة ميلر"إن
ا على التغري احلاصل يف اإليرادات واحلسابات حتت التحصيل باعتبارمها من العناصر املكونة وتعتمد يف حسا

كلما دل " نسبة ميلر"للتغري يف رأس املال العامل والتدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، فكلما زاد التغري يف 
. ذلك على قيام اإلدارة مبمارسات إدارة األرباح

ائج وتداعيات ممارسات إدارة األرباحنت: رابعاملطلب ال

يف سبتمرب " Arthur Levitt"يف الكلمة اليت ألقاها رئيس الس األعلى هليئة األوراق املالية األمريكية 
أشار إىل أن اإلدارة تسيء استخدام املرونة اليت تنطوي عليها معايري احملاسبة " لعبة األرقام"م حتت عنوان 1998

تشويه دف ،احة هلا يف ممارسة بعض التقديرات واألحكام الشخصية لبعض بنود القوائم املاليةواحلرية املت
النامجة عن ممارسات إدارة اآلثار السلبيةذه القوائم وحتقيق مكاسب خاصة، كما أشار إىل املعلومات الواردة 

ثقة كفاءة سوق رأس املال، وبالتايل ختفيض قد تؤثر سلبا على واليتاملعلنةعلى نوعية التقارير املاليةاألرباح
.)2(للمؤسسات ككليف التقارير املاليةاملستثمرينمجهور

دارة تدرك بأن ممارسات إدارة األرباح وبالرغم من حتقيقها ن اإلأ" Clikeman"ويف هذا اإلطار يؤكد 
ة يف املدى الطويل، ومن أهم ملنافع يف املدى القصري للمؤسسة إال أا قد تؤدي إىل حدوث مشاكل خطري

:)3(املشاكل النامجة عن ممارسات إدارة األربـاح ما يلي

إىل وجود العديد من قرارات التشغيل اليت تتخذها اإلدارة " Clikeman"يشري : ختفيض قيمـة املؤسسة.1
للمؤسسة يف املدى بغرض التأثري على األرباح يف املدى القصري إال أا ميكن أن تضر بالكفاءة االقتصادية 

الطويل، فعلى سبيل املثال اجلهود املبذولة من طرف اإلدارة لتسريع وزيادة اإليرادات يف السنة احلالية قد 
يؤدي باملؤسسة إىل بيع املنتج يف اية السنة احلالية بشروط كان من املمكن أن تكون أفضل لو مت بيع 

)1( Ibid., p 84.
)2( Scott B. Jackson, Marshall K. Pitman, Ibid.,
)3( 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, Août 2003, Available from:
http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.news_detail/cid/37/newsid/3043, (25/03/2010 ).

H0 = ( ΔWC / CFO ) іt – ( ΔWC / CFO ) іt-1 = 0

H1 = ( ΔWC / CFO ) іt – ( ΔWC / CFO ) іt-1  ≠ 0
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لسنة املوالية، كما أن تأخري املصاريف االختيارية ميكن أن نفس املنتج لنفس العميل يف األشهر األوىل من ا
يؤدي إىل اإلضرار بأداء املؤسسة يف املدى الطويل، فتأجيل عملية صيانة املعدات واآلالت، تأخري عملية 
البحث والتطوير وتدريب العمال ميكن أن يؤدي إىل تعطل اآلالت والكها، ختفيض إنتاجية املؤسسة 

" Gunny"املؤسسة حلصتها يف السوق لفائدة املؤسسات املنافسة، وهذا ما أكدته دراسة وبالتايل تضييع
اليت أشارت إىل أن أنشطة إدارة األرباح احلقيقية كالتالعب باملصاريف االختيارية املتعلقة بالبحث 

ض أسعار البيع والتطوير، التالعب بتوقيت بيع أصول املؤسسة، ختفيض النفقات اإلدارية والتسويقية، ختفي
.)1(تؤثر سلبا على األداء التشغيلي املستقبلي للمؤسسةومنح شروط ائتمانية أكثر تساهل

من املفترض أن فن اإلدارة وبصفتها وكيل عن املسامهني وراعية ألمواهلم املستثمرةأإىل " Miller"يشري .2
فإن ك املدى الطويل، ومع ذلعلىللمؤسسةوحتقيق أقصى قدر من األرباحتهم تعمل على حتقيق مصلح

، وهنا تربز إحدى املشاكل ؤسسةقصرية األجل هي ضرورية أيضا لتحسني إنتاجية وصورة املاألهداف
حتقيق األرباح يف املدى القصري دف احلصول على املرتبطة بعمل اإلدارة واملتمثلة يف تركيز اإلدارة على

يف املدى الطويلمؤسسةتركيز على النجاح االقتصادي للبدال من ال،كافآتأقصى قدر من املرتبات وامل
.)2(وهذا ما خيلق نوع من الصراع بني املـالك واإلدارة

نتيجة إلدارة األرباح فإن األرقام احملاسبية اليت حتتويها التقارير املالية ال تعكس األداء االقتصادي احلقيقي .3
كفاءة السوق ،لقرارات غري مثلى، باإلضافة إىل ذلكللمؤسسة مما يؤدي إىل تغليط املستثمرين واختاذهم

املايل تستند على تدفق املعلومات إليه وبالتايل فإن قيمة األوراق املالية للمؤسسات اليت قامت بإدارة 
أرباحها سوف تكون مسعرة بأكرب أو أقل من قيمتها احلقيقية، كما أن السلوك املتبع من طرف إدارة 

تكاليف الرقابة على سلوك : ء احلقيقي هلا يؤدي إىل خلق تكاليف وكالة إضافية مثلاملؤسسة إلخفاء األدا
اإلدارة للحد من ممارسات إدارة األرباح، تكاليف حلل مشكلة سوء استخدام وتوزيع املوارد، تكاليف 
لتخفيض عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة واألطراف ذات املصلحة، تكاليف احلصول على معلومات 

.)3(اخل من التكاليف...افيةإض

الثروة تتم يف ظروف النقطة األساسية اليت تثريها ممارسات إدارة األرباح هي أن التحويالت اليت حتدث يف.4
خيالية ال تتوافق والنتائج احلقيقية احملققة، كما أن ممارسات حيصل املديرون على مكافآت قد ، فغري عادلة

.)4(الثروة من املسامهني اجلدد إىل املسامهني القدامى أو إىل اإلدارة نفسهاإدارة األرباح ينتج عنها انتقال

)1( Katherine Gunny, Op.cit., p 29.
)2( James E. Miller, Op.cit., p 79.
)3( Rina Br Bukit, Takiah Mohd Iskandar, Surplus Free Cash Flow, Earnings Management and Audit Committee, Journal

of Economics and Management, vol. 03, No.01, 2009, p 208.
.59، مرجع سبق ذكره، صطارق عبد العال محاد)4(
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أنه حىت وإن كانت ممارسات إدارة األرباح ال تنتهك " Clikeman"يؤكد : تالشي املعايري األخالقية.5
سة اليت تقوم املعايري احملاسبية بشكل واضح إال أا تبقى ممارسة مشكوك فيها من الناحية األخالقية، فاملؤس

بإدارة أرباحها ترسل إشارات للعمال يف خمتلف املستويات مفادها أن التالعب باألرباح وإخفاء احلقيقة 
ممارسة مقبولة من الناحية األخالقية، كما أن املديرين الذين يشاركون يف ممارسات إدارة األرباح يعملون 

ات أخرى مشكوك فيها، فاملدير الذي يطلب على خلق ويئة مناخ أخالقي يسمح بوجود أنشطة وممارس
من موظفي قسم املبيعات املساعدة على تسريع املبيعات يف اية السنة احلالية مثال سيخسر السلطة 

أن " Clikeman"األخالقية اليت متكنه من انتقاد خطط املبيعات املشكوك فيها يف يوم آخر، كما يشري 
فأساليب التحايل البسيطة ،)Slippery Slope(ح منحدر خطري جدا ممارسات إدارة األرباح ميكن أن تصب

نسبيا ميكن أن تصبح معقدة وعدائية أكثر فأكثر مع مرور الوقت إىل أن تؤدي إىل خلق خمالفات جوهرية 
.)1(يف القوائم املالية

ليا للمؤسسة إن ممارسات إدارة األرباح ال تتم على مستوى اإلدارة الع: إخفاء مشاكل وحدات التشغيل.6
وإمنا قد متارس أيضا على مستوى الوحدات التشغيلية للمؤسسة، فمديري الوحدات التشغيلية ميكنهم فقط

التالعب باملعلومات املالية دف احلصول على املكافآت واحلوافز أو حتقيق ترقيات يف املنصب أو جتنب 
هم خماطر ممارسات إدارة األرباح اليت تتم يف إىل أن أحد أ" Clikeman"انتقادات سوء األداء، وهنا يشري 

حيث تبقى األخطاء بدون تصحيح ،املستويات الدنيا تتمثل يف إخفاء مشاكل التشغيل عن اإلدارة العليا
.وهذا ما يؤثر على أداء املؤسسة ككلواملشاكل بدون حلول لفترة زمنية طويلة

على أن ممارسات اإلدارة االحتيالية " Hamdan"يؤكد يف هذا اإلطار: التأثري على املركز املايل للمؤسسة.7
اليت تعتمد على التالعب باملستحقات احملاسبية تعترب ممارسة سلبية دم ا املؤسسة نفسها مما يؤدي إىل 
ايار مركزها املايل وتعرضها للتعثر املايل، وذلك نتيجة اإلعالن عن أرباح ومهية مع القيام بتوزيعات 

.)2(املسامهني األمر الذي يؤدي إىل تآكل رأس مال املؤسسةنقدية على

يف السنوات األخرية فرضت جلنة مراقبة عمليات البورصة : العقوبات املالية وإعادة إعداد القوائم املالية.8
عقوبات صارمة على املؤسسات اليت قامت بإدارة أرباحها، فعلى سبيل املثال يف أوائل ) *SEC(األمريكية 

مليون دوالر أمريكي 1م قامت جلنـة مراقبة عمليات البورصة بتسليط غرامة مالية قدرها 1990سنة 
W.R. Grace"على مؤسسة  & Co " مع إلزامها بإعادة احتساب أرباحها، ويعود سبب ذلك إىل أن

دوالر مليون 55م بتخفيض أرباحها املعلنة مببلغ 1992م و1990املؤسسة قامت يف الفترة املمتدة بني 

)1( Paul M. Clikeman, Ibid.,
: تداعيات األزمـة االقتصادية العاملية على منظمات األعمال: ، املؤمتر الدويل السابع حولدقيق اخلـارجي يف التنبؤ باألزمات املاليةدور التعـالم حممد موسى محدان، )2(

.8- 7، ص2009نوفمرب11- 10التحديات، الفرص، اآلفاق، جامعة الزرقاء اخلاصة ، األردن، 
* SEC : Securities and Exchange Commission.
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م قامت املؤسسة بإعادة 1995م و1993ويف الفترة املمتدة بني ) احتياطات سرية(وتسجيلها كاحتياطات 
.االحتياطات وتسجيلها على أا أرباح حمققـة وذلك لتلبية األرباح الفصلية املستهدفة

صة بفرض غرامات أنه حىت ولو مل تقم جلنة مراقبة عمليات البور" Clikeman"ويف هذا اإلطار يؤكد 
فإن جمرد إعادة احتساب األرباح واإلعالن عنها ميكن أن يكون يف حد ،مالية أو عقوبات تأديبية على املؤسسة

ذاته مكلف جدا للمؤسسة، فخالل السنوات اخلمس املاضية فقدت املؤسسات اليت أعادت احتساب أرباحها 
.)1(ة أيام التالية من إعالا إعادة إعداد قوائمها املاليةمن قيمتها السوقية وذلك خالل الثالث%10يف املتوسط 

)1( Paul M. Clikeman, Ibid.,
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خالصــة الفصل

يفخفيصراعنشوءإىلأدىؤسسة املذات العـالقة باألطرافوتعدداإلدارةعنامللكيةانفصالنإ
ألطراف ذات العالقة باملؤسسة بالنسبة لالربح ميثلها صايفنظرا لألمهية اليتواملختلفة،اتـالفئبنياملصاحل
حقيقية أو من خالل استخدام أساليباملعلنة األرباحوالتالعب بالتأثري املتعمدإىل ممارسة نوع مندارة اإلتلجأ 

أهدافحتقيق حماسبية سواء كانت يف إطـار املعايري واملبادئ احملاسبية أو خارجها وذلك سعيا منها وراء
بعني االعتبار األخذدونوحدهاحملاسيب الربحرقمعلىماد األطراف ذات املصلحةاعتفإن لذا ، ورغبات معينة

األرباح من شأنه أن يؤدي إىل اختاذ قرارات غري عقالنيةجودةمستوىختفيضإىلاليت تؤدياألخرىالعوامل
يف ةيعايري احملاسباملبالرغم من الدور الذي ميكن أن تلعبه ، وبسبب وجود حتيز يف قياس الدخل من طرف اإلدارة

بعض القواعدالنظر يفإعادةيستلزم يالذاألمرحمدودة، تعتربهذه اجلهودأنإدارة األرباح إالسلوكمن احلد 
على عاتق اجلهات ذات الصلة بتنظيم املقام األوليقع يفيوهو األمر الذاحملاسبية ايري ـواملعواملمارسات

املتاحةالبدائلاستخداميفالتصرفيفاإلدارةأماماملتاحملدىاضبطذلك بويكونوضع املعايري احملاسبية،و
واإلفصاح عن الكثري من األمور بعيدا عن االنتهازية املعايريهذهبتطبيقؤسساتالتركيز على ضرورة إلزام املو

.ةاليت حيكمها التقدير الشخصي لإلدار
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متهيــد

اد احتمال اكتشافه لألخطاء واملخالفات ذات األمهية النسبية بالقوائم املالية تتزايد أمهية دور املدقق كلما ز
الفرق والتقرير عنها، لكن يف الواقع نالحظ أن هذا الدور تقلص وأصبح هامشيا إىل املستوى الذي أصبح فيه 

كما يتصورها املدققون بني مستويات األداء املهين كما يتوقعها مستخدمو القوائم املالية ومستويات األداء املهين
ويتجلى ذلك ،احملاسيبالتدقيقعمليةكبري جدا وهو ما يطلق عليه بفجوة التوقعات أو تدين جودةاخلارجيون

أخطاء وخمالفات جوهرية تؤثر تتضمنماليةحول قوائم لرأي بدون حتفظ احلساباتمدققبوضوح يف إصدار 
فبعد سلسلة الفضائح احملاسبية اليت ، مستقبالسسة على االستمرار املؤعلى مصداقية املعلومات املالية وقابلية 

أصبحت مكاتب التدقيق يف قفص االام ومحلت اجلزء األكرب من مسؤولية حلقت بكربيات الشركات العاملية
.وانتشار مسعة سيئة عن مكاتب التدقيقج عنه اهتزاز صورة املدقق املستقل وهو ما نت،وقوع هذه الفضائح

ها آلية فعالة تعمل على كشف واحلد من نتطرق إىل جودة عملية التدقيق احملاسيب باعتبارسذا الفصل هيف
:داخل املؤسسة من خالل التطرق للعناصر التاليةممارسات إدارة األرباح 

ت إطار جودة التدقيق احملاسيب، يتم التطرق يف هذا املبحث إىل املفاهيم املختلفة اليت أعطي: املبحث األول-
.احملاسيبباإلضافة إىل العوامل احملددة جلودة التدقيق، جلودة التدقيق احملاسيب، أمهية حتقق جودة التدقيق

املبحث إىل مسؤولية ، يتطرق هذااألرباحإدارةممارسات مناحلديفاحملاسيبالتدقيقدور:املبحث الثاين-
.إدارة األرباحوسلوك املوجودة بني جودة التدقيق املدقق اجتاه سلوك إدارة األرباح، باإلضافة إىل العالقة

، يتناول هذا املبحث خمتلف الوسائل واآلليات املقترحة احملاسيبوسائل حتسني جودة التدقيق: املبحث الثالث-
.سني جودة خدمات التدقيق املقدمةمن طرف املنظمات املهنية والدراسات األكادميية لتح
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ودة التدقيق احملاسيبإطار ج: ولاملبحث األ

مع دخول مكاتب التدقيق مرحلة من التنافس فيما بينها جلذب املزيد من العمالء واالستيالء على احلصة 
ختلت معظم هذه املكاتب عن العديد من املفـاهيم املرتبطة جبودة خدمات التدقيق ،األكرب يف السوق املهنية

.    تدقيق وزاد من فجوة التوقعات ااملقدمة بشكل أثر سلبا على مصداقية مهنة ال

مفهـوم جودة التدقيق احملاسيب: املطلب األول

يعترب مفهوم جودة التدقيق من املفاهيم املثرية للجدل اليت مل يستقر عليها الفكر احملاسيب بعد، ويرجع ذلك 
فضال عن تعدد األطراف ،إىل العديد من األسباب أمهها عدم قابلية جودة خدمات التدقيق للمالحظة املباشرة

املهتمة بنتائج عملية التدقيق واختالف إدراكها لطبيعة وحدود هذه اجلودة، وقد أشار املسح الذي قام به كل 
من املستثمرين يعتقدون أن عملية التدقيق جيب أن توفر %70م إىل أن 1994سنة" Geiger&Epstein"من 

سسة ال تتضمن أخطاء مادية أو غش، كما جيب على املدقق أن يعمل على تأكيد مطلق بأن القوائم املالية للمؤ
حتسني جودة عملية التدقيق بشىت الطرق، وأن يقوم بتقييم املخاطر دف جتنب التقاضي والتقليل من عدم رضا 

.)1(العمالء، واحلد من األضرار اليت قد تلحق بسمعته نتيجة القيام بعمليات تدقيق ذات جودة منخفضة

ولقد تبنت الدراسات األكادميية واملنظمات املهنية العديد من املداخل لتعريف جودة التدقيق، فمنها من 
ربط جودة التدقيق مبدى التزام املدقق باملعايري املهنية، ومنها من ربط جودة التدقيق باحتمال اكتشاف املدقق 

ا، ومنها من ربط جودة التدقيق بتحقيق أهداف كافة لألخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية والتقرير عنه
األطراف املشتركة يف عملية التدقيق، وبالتايل فإن ما قد يعترب مرضيا لطرف أو أكثر قد ال يكون كذلك بالنسبة 
لألطراف األخرى؛ مما جيعل جودة عملية التدقيق مفهوم نسيب خيتلف باختالف إدراك األطراف املختلفة لطبيعة 

ودة وأبعادها، وفيما يلي أهم التعريفات اليت وردت باألدب احملاسيب عن مفهوم جودة التدقيق احملاسيب هذه اجل
: سواء من قبل املنظمات املهنية أو الدراسات األكادميية

على مستوى املنظمـات املهنية: الفرع األول

إىل م1974سنةحاسبني القانونيني اليت أصدرها املعهد األمريكي للم) 4(رقم تشري نشرة معايري التدقيق 
أن جودة التدقيق تتحقق من خالل التزام املدقق مبعايري التدقيق املهنية، وتطبيق جمموعة من االعتبارات املتعلقة 

الصادر عن االحتاد الدويل ) 220(رقم التدقيق الدويل معياركما يشري ،بالرقابة على اجلودة يف مكاتب التدقيق
السياسات واإلجراءات املطبقة يف :إىل أن أدوات الرقابة على جودة التدقيق تتمثل يف)IFAC(للمحاسبني 

.)2(مكتب التدقيق للتحقق من أن أعمال التدقيق املنفذة قد مت أداؤها وفقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها

)1( Thomas C. Wooten, Research About Audit Quality, The CPA Journal, January 2003, Available from:
http://www.nysscpa.org/cpajournal/2003/0103/dept/d014803.htm, (05/01/2011 ).

.9- 8، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مراجعة احلساباتيفمتقدمةاتـدراسشحاته السيد شحاته، حسني أمحد عبيد، ،حممد نورأمحد)2(
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يتمثل يف االلتزام مبعايري من منظور املنظمات املهنيةاحملاسيب يتضح أن مفهوم جودة التدقيق، مما سبق
ل مكتب التدقيق، وتتعلق معايري األداء مبجموعة اخلصائص واملقومات ايري األداء بالنسبة لألفراد داخالتدقيق ومع

توافر املهارات ،الرتاهة واملوضوعية واالستقالل: الشخصية الواجب توافرها يف العاملني مبكتب التدقيق مثل
ختصيص األفراد على املهام بصورة حتقق املواءمة بني خربة ومهارة ،ملني مبكتب التدقيقوالكفاءة يف األفراد العا

وأخريا ضرورة ، األفراد وطبيعة املهمة، التوجيه واإلشراف الكامل على أداء األفراد العاملني مبكتب التدقيق
.      اتب التدقيقالفحص املستمر لفاعلية السياسات واإلجراءات املطبقة للرقابة على اجلودة يف مك

على مستوى الدراسـات األكادميية: الفرع الثاين

حيثاليت تناولت موضوع جودة التدقيق مل تتفق على مفهوم موحد جلودة التدقيق، األكادمييةالدراسات
اسات تبنت بعض الدراسات مفهوما جلودة التدقيق يقوم على أساس التزام املدقق باملعايري املهنية، بينما نظرت در

أخرى جلودة التدقيق على أا تعين خلو القوائم املالية من األخطاء والتحريفات اجلوهرية والتقرير عنها، كما 
:تناولت دراسات أخرى جودة التدقيق من منظور تدنية اخلطر الكلي لعملية التدقيق كما يلي

ف األخطاء واملخالفات اجلوهرية يف احتمال قيام املدقق باكتشا":جودة التدقيق بأا" DeAngelo"عرف .1
جودة " DeAngelo"، فوفقا لتعريف "النظام احملاسيب للعميل والتقرير عن هذه األخطاء واملخالفات اجلوهرية

.    )1(التدقيق تعين زيادة قدرة املدقق على اكتشاف األخطاء واملخالفات احملاسبية وزيادة استقالليته

أن احتمال اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية يتوقف على القدرات إىل" DeAngelo"وقد أشار 
يف حني يعتمد احتمال التقرير عن ،اخل...الفنية للمدقق وعلى إجراءات التدقيق وحجم وخصائص فريق العمل

.)2(األخطاء واملخالفات على استقالل املدقق وقدرته على حتمل الضغوطات اليت متارسها اإلدارة

مفهوم نظري يصعب حتقيقه يف الواقع العملي " DeAngelo"آراء بعض الباحثني يعترب مفهوم وحسب 
ألن تقدير درجة كشف املدقق لألخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت حتتويها القوائم املالية للعميل والتقرير عنها 

: )3(يتوقف على أمرين مهمني مها

.بالقوائم املالية مقدما قبل القيام بعملية التدقيقاجلوهرية اء واملخالفات إمكانية تقدير حجم األخط-

اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية أثناء القيام بعملية التدقيق، مث استخراج نسبة األخطاء املكتشفة -
.إىل األخطاء املقدرة

)1( Li Dang, Assessing Actual Audit Quality, Doctorat  of Philosophy in Accounting, Drexel University, 2004, p 14- 15,
Available from: http://idea.library.drexel.edu/bitstream/1860/296/8/li_dang_thesis.pdf, (15/01/2011 ).

.443، ص، مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب نصر علي)2(
دراسة حالة مكاتب تدقيق احلسابات يف : العـوامل املؤثرة يف جودة تدقيق احلسابات من وجهة نظر مدققي احلسابات القانونيني يف فلسطنيإياد حسن حسني أبوهني، )3(

.47ص،2005، ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطنيقطاع غزة
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ة التدقيق واحتمال يف حني جند أن العديد من الباحثني يؤيدون هذا االجتاه الذي يقوم على الربط بني جود
اكتشاف املدقق لألخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت ميكن أن تتضمنها القوائم املالية والتقرير عنها، وذلك استنادا 
إىل أن فشل عملية التدقيق يعين يف حقيقة األمر إخفاقها يف اكتشاف أخطاء مؤثرة وخمالفات جوهرية بالقوائم 

إىل أن عملية التدقيق اجليدة هي اليت " Zimmerman&Watts"ق، حيث يشري املالية اليت خضعت لعملية التدقي
.يرتفع من خالهلا احتمال اكتشاف املدقق لألخطاء واملخالفات اهلامة نسبيا

فقد ربط بني جودة التدقيق ومستوى الثقة أو الضمان الذي تقدمه عملية التدقيق، وقد " Palmrose"أما .2
فالغرض من "درجة الثقة اليت تقدمها عملية التدقيق ملستخدمي القوائم املالية": اعرف جودة التدقيق بأ ،

هو توفري تأكيد معقول بأن القوائم املالية للعميل حمل التدقيق ال " Palmrose"إجراء عملية التدقيق حسب 
.تتضمن أخطاء وخمالفات جوهرية

القوائم املالية للعميل من األخطاء واملخالفات ونالحظ أن هذا املفهوم يشري ضمنيا إىل احتمال خلو
لتعكس لنا -قوائم مالية ميكن االعتماد عليها-اجلوهرية، كما أن هذا التعريف اعتمد على نتائج عملية التدقيق 

القوائم املالية تقييم يكيف ميكن ملستخدم: جودة عملية التدقيق، هذا التعريف يقودنا إىل طرح التساؤل التايل
، إذ ال ميكن ملستخدمي القوائم املالية تقييم درجة الثقة اليت يقدمها املدقق إال ؟جة الثقة بالقوائم املالية املدققةدر

.)Actual Audit Quality()1(أو الالحقةعند االنتهاء من عملية التدقيق، وهو ما يعرف جبودة التدقيق الفعلية

بتقسيم جودة التدقيق من حيث البعد الزمين إىل جودة مسبقة " Stein&Simunic"من جهة أخرى؛ قام .3
عند التعاقد مع العميل وتعرف ) Ex-Ante Audit Quality(وجودة الحقة، وتتحدد اجلودة املسبقة للتدقيق 

، يف حني تتحدد "احتمال أن يكشف تقرير املدقق عن األخطاء واملخالفات املوجودة بالقوائم املالية: "بأا
احتمال خلو : "بعد إصدار املدقق لتقريره وتعرف بأا) Ex- Post Audit Quality(ودة الالحقة للتدقيق اجل

.)2("القوائم املالية من األخطاء واملخالفات اجلوهرية غري اليت مت التقرير عنها

ف واستبعاد األخطاء قدرة املدقق على اكتشا: "جلودة التدقيق فيستند إىل" Neu&Davidson"أما تعريف .4
.)3("والتالعبات املوجودة يف صايف الدخل املفصح عنه يف القوائم املـالية

أما بالنسبة للمدخل الذي يربط بني جودة التدقيق وحتقيق أهداف كافة األطراف املعنية بعميلة التدقيق .5
دقق مبا يؤدي إىل إشباع احتياجات اخلصائص اليت يتميز ا الرأي املهين للم":فيعرف جودة التدقيق على أا

، وبالتايل فإن استخدام "مستخدمي القوائم املالية وذلك يف حدود القيود العملية واالقتصادية لبيئة التدقيق
احتياجات ورغبات مستخدمي القوائم املالية كمقياس جلودة التدقيق سيؤدي إىل تعديل املعايري بشكل مستمر 

)1( Li Dang, Op.cit., p 15.
.444- 443، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر علي)2(

)3( Mahdi Salehi, Saeid Jabarzadeh Kangarlouei, An Investigation of the Effect of Audit Quality on Accrual Reliability of
Listed Companies on Tehran Stock Exchange, Review of International Comparative Management, Vol. 11, Issue. 5,
December 2010, p 942, Available from: http://www.rmci.ase.ro/no11vol5/15.pdf, (12/01/2011 ).
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ا حيقق تلك االحتياجات ويسد الفجوة بني ما تقدمه املهنة وبني ما يتوقعه مبمن طرف املنظمات املهنية
.)1(املستخدمون وهذا ما يؤدي بدوره إىل زيـادة رضا اتمع ككل عن املهنة

يف تعريفهما جلودة التدقيق على نشرة معايري التدقيق " Jacobson&Willingham"من جهة أخرى استند .6
إىل أن أفضل طريقة لتعريف جودة التدقيق يكون من خالل ربطها خبطر التدقيق الذي شارا ، وأ)47(رقم 

"عندما"Jacobson&Willingham"وتتحقق جودة التدقيق حسب كل من ميكن قبوله،  يقلل املدقق : 
.)2("خطر االكتشاف إىل احلد الذي يكون عنده خطر التدقيق املقبول منخفضا إىل أدىن مستوى ممكن

:ن التحليل السابق للمفاهيم املتعددة اليت أعطيت جلودة التدقيق احملاسيب نستنتج أنم

مفهوم متعدد األبعاد نظرا لتعدد األطراف اليت تطلب هذه اجلودة، وبالتايل احملاسيبمفهوم جودة التدقيق-
.صعوبة وضع حدود واضحة للنطاق أو اال الذي تغطيه جودة التدقيق

إتباعها لتحقيق األداء احلساباتمدققوسائل واإلجراءات اليت جيب على كزت على المعظم الدراسات ر-
اجليد وزيادة الثقة يف القوائم املالية، واملتمثلة يف حماولة املدقق اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت 

.تنطوي عليها القوائم املالية وااللتزام باملعايري املهنية

بات باملعايري واإلرشادات املهنية تعترب من العوامل املؤثرة على جودة التدقيق لكنها يف التزام مدقق احلسا-
.نفس الوقت متثل احلد األدىن جلودة األداء

:جودة التدقيق احملاسيب تتحقق بتوفر العناصر التـالية-

يري الرقابة على جودة التزام املدقق بكل معايري التدقيق املتعارف عليها وآداب وقواعد السلوك املهين، معا*
.التدقيق، باإلضافة إىل إفصاح املدقق عن األخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت مت اكتشافها بالقوائم املالية

.تلبية عملية التدقيق الحتياجات ورغبات مستخدمي القوائم املـالية*

الية، وذلك ألن القوائم املالية يرتبط مستوى جودة التدقيق مبستوى جودة املعلومات اليت تتضمنها القوائم امل-
اليت مت تدقيقها من طرف مدققني أكفاء وذوي خربة عالية قلما حتتوي على أخطاء جوهرية وينعكس هذا 

.)3(بالطبع على تدنية تكاليف الوكـالة

التزام املدقق باملعايري املهنية وقواعدتأسيسا على ما تقدم؛ ميكن تعريف جودة التدقيق على أا متثل
وآداب السلوك املهين يف كل خطوة من خطوات عملية التدقيق مع اإلفصاح عن األخطاء واملخالفات اجلوهرية 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية ميدانية-دراسة نظرية : على جودة املراجعة اخلـارجية يف اجلمهورية اليمنيةالعـوامل املؤثرة عبد السالم سليمان قاسم األهدل، )1(
.4ص،2008، التجارة، جامعة أسيوط، مصر

)2( Mary F. Allen, Mark Linville, David M. Stott, The Effect of Litigation on Independent Auditor Selection, American
Journal of Business, Vol. 20, No. 1, 2005, p 37.

.4مسري كامل حممد عيسى، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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اليت تتضمنها القوائم املالية للعميل، والعمل على تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية من جهة وختفيض عدم 
.  من جهة أخرىالتماثل يف املعلومات بني اإلدارة واألطراف ذات املصلحة 

أمهية حتقق جودة التـدقيق احملاسيب: ثايناملطلب ال

لقد واجهت مهنة التدقيق يف السنوات األخرية ضغوطا متزايدة بسبب إبداء املدققني ألراء غري متحفظة 
ة على قوائم مالية حتتوي حتريفات وخمالفات جوهرية، وهو فتح اال أمام املنتقدين وظهور األصوات املطالب

:  )1(بتطوير مهنة التدقيق وحتسني جودة خدماا، وتنبع أمهية حتقق جودة التدقيق من كوا تعمل على

.املسامهة يف تضييق فجوة التوقعات املوجودة يف مهنة التدقيق-

.ختفيض صراعات الوكـالة-

.ةتعزيز إمكانية اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت حتتويها القوائم املـالي-

.تأكيد التـزام املدقق باملعايري املهنية-

.املسامهة يف تدعيم مفهوم حوكمة املؤسسات-

.زيادة الثقة يف تقرير التدقيق ومصداقية القوائم املـالية املدققة-

املسـامهة يف تضييق فجوة التوقعات املوجودة يف مهنة التدقيق: الفرع األول

االختالفات ":م والذي عرفها على أا1974سنة " Liggo"يرجع ظهور مصطلح فجوة التوقعات إىل 
أشارت، ولقد)2("بني مستوى األداء املتوقع كما يتصوره كل من املدقق املستقل ومستخدمي التقارير املالية

ها يف تقرير" Cohen"واملعروفة باسم جلنة)AICPA(اللجنة اليت شكلها املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني
ة يعود إىل أن هذه الفجوأحد أسباب و،وة توقعات يف مهنة التدقيقـم إىل وجود فج1978النهائي سنة 
تقارير عن أداء ؤسسة وإعداد داخل أنشطة وعمليات املاملدقق التغلغليتوقعون من القوائم املـالية مستخدمي 

عدم بالتايل فإن ويت تتضمنها التقارير املالية،املخالفات اجلوهرية الالعمليات غري القانونية واكتشاف وة اإلدار
، باإلضافة إىل التعريف السابق لتوقعات املستخدمني يف تلك األوجه أدى إىل ظهور فجوة التوقعاتدققاملتلبية 
الفارق اجلوهري بني ما يتوقعه اتمع ":على أافجوة التوقعاتتعريف آخر ل" Edwards&Chandler"قدم 

.)3("التدقيق وما تقدمه مهنة التدقيق فعال للمجتمعةمن عملي

.6عبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره، ص)1(
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد، جامعة يةدراسة ميدانيـة يف اجلمهورية العربية السور: فجوة التوقعـات يف املراجعة اخلارجيةعبد الرمحن عمر احلارس، )2(

.7ص،2008، تشرين، سوريا
القضايا امللحة لالقتصاديات الناشئة يف بيئة :املؤمتر الثاين، يف بيئة املمـارسة املهنية يف العراقتأثري آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعاتحممد هادي العدناين، )3(

.5، ص2009أفريل15- 14اجلـامعة األردنية، األردن، ، احلديثةاألعمال
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: )1(وحسب آراء معظم الباحثني ميكن تقسيم فجوة التوقعات يف مهنة التدقيق إىل

االختالف أو فجوة املعقولية على أا" Porter"يعرف):Reasonableness Gap(فجوة املعقولية -
.)2(إجنازه وبني ما يستطيع املدقق إجنازه بصورة معقولةالفرق بني ما يتوقع اتمع من املدقق 

تشري إىل الفجوة الناجتة عن عدم توافق األداء الفعلي للمدقق ):Performance Gap(فجوة األداء -
.واتمع املايلمع األداء املتوقع منه والذي يقبله مستخدمو التقارير املالية

ألية حتفظات يف مدقق احلساباتفجوة الناجتة عن عدم إدراج هي ال):Report Gap(فجوة التقرير -
.تقرير التدقيق واليت يكون هلا تأثري على عملية اختاذ القرار

احلساباتمدققىل الفجوة الناجتة عن عدم حتلي تشري إ): Independence Gap(فجوة االستقاللية -
.باالستقالل التام خالل تأديته لعملية التدقيق

تشري إىل الفجوة الناجتة عن إخالل املدقق ):Legal Responsibility Gap(سؤولية القانونية فجوة امل-
. باملسؤوليات امللقاة على عاتقه أو عدم تفهم األطراف األخرى لطبيعة هذه املسؤوليات

معايري من خالل دعم استقالل املدقق ووضع التدقيقمهنةحتسني أداء أن" جربوع"يف هذا اإلطار يؤكد 
وضع برامج ملراقبة جودة األداء باإلضافة إىل للسلوك املهين ومراقبة املنظمات املهنية ملدى التزام املدققني ا، 

.)3(كلها عوامل تساعد على تضييق فجوة التوقعات،وزيادة املساءلة املهنية للمدققنيكاتب التدقيقمباملهين 

ختفيض صراعات الوكـالة: الفرع الثاين

منظور نظرية الوكـالة هناك تعارض يف املصاحل قائم بني اإلدارة واألطراف ذات املصلحة ناتج عن من
عدم متاثل املعلومات وسيطرة اإلدارة على املعلومات املالية اخلاصة باملؤسسة، ولتجنب أو ختفيض هذا التعارض 

واملخالفات اجلوهرية يف القوائم املالية يف املصاحل يقوم املـالك ببناء نظام رقايب قادر على اكتشاف األخطاء
والتقرير عنها واحلد من عدم متاثل املعلومات بني األطراف ذات املصلحة، ويتحقق كل هذا بأداء املدقق لعملية 
التدقيق بأعلى مستوى من اجلودة وهذا ما ينعكس بالطبع على ختفيض تكاليف الوكالة اليت تتحملها األطراف 

.ذات العالقة

معظم الباحثني جودة عملية التدقيق ترتبط مبستوى منخفض من عدم متاثل املعلومات ومستوى وحسب
منخفض من عدم التأكد بشأن تنفيذ االلتزامات التعاقدية، حيث أكدت الدراسات السابقة وجود عالقة اجيابية 

.15- 11صعبد الرمحن عمر احلارس، مرجع سبق ذكره،)1(
)2( Hian Chye Koh, E-Sah Woo, The expectation gap in auditing, Managerial Auditing Journal, Vol. 13, Issue. 3, 1998, p 147,

Available from: http://www.rackarspel.se/uploaded-files/p147.pdf, (11/01/2011 ).
سلسلة الدراسات (، جملة اجلامعة اإلسالمية فجـوة التوقعات بني اتمع املايل ومراجعي احلسـابات القانونيني وطرق معـاجلة تضييق هذه الفجوةيوسف حممود جربوع، )3(

.383- 381، ص2004، العدد الثاين، جوان 12، الد )اإلنسانية
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واليت توصلت إىل أن م2002سنة " Wong&Fan"بني تكلفة الوكالة وجودة عملية التدقيق أمهها دراسة 
.)1(مكاتب التدقيق العاملية تستخدم كأداة رقابية للحد من صراعات الوكالة وختفيض تكـاليف الوكالة

تعزيز إمكانية اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت حتتويها القوائم املـالية: الفرع الثالث

اء عملية التدقيق مبستوى عايل من اجلودة من تؤكد الدراسات السابقة أن حرص مكاتب التدقيق على أد
ومعايري األداء بالنسبة لألفراد داخل مكتب التدقيق)خاصة معيار االستقاللية(خالل االلتزام مبعايري التدقيق املهنية 

ه جلنة وهذا ما أكدتيعزز من إمكانية اكتشافها لألخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت تتضمنها القوائم املالية للعميل، 
"Treadway " اليت أشارت إىل أن جودة عملية التدقيق تزيد من فرص اكتشاف املدقق لألخطاء واملخالفات

.اجلوهرية واحلد من التحريفات بالقوائم املالية للعميل

تأكيد التـزام املدقق باملعايري املهنية: رابعالفرع ال

وبالتايل فإن حرص مكاتب يد وتطبيق إجراءات التدقيق، املهنية مبثابة إرشادات لتحدالتدقيق ايريتعترب مع
التدقيق على أداء عملية التدقيق مبستوى عايل من اجلودة مبا يؤدي إىل ختفيض عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة 
واألطراف ذات املصلحة واكتشاف والتقرير عن األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل يدل على 

، وهو ما ل خطوة من خطوات التدقيقيف كلتزام املدقق ومكاتب التدقيق على حد سواء مبعايري التدقيق املهنية ا
Carcello"دراسة تشرييف هذا اإلطاروخيلق شعور بالرضا لدى األطراف املهتمة بنتائج عملية التدقيق،  & al., "

ة لتحديد جودة التدقيق تتمثل يف ملشاركني يف الدراسأحد أهم العوامل اليت حظيت باهتمام كبري لدى اإىل أن
.)2(املهنيةالتدقيقعايريمتسك املدققني مب

املسامهة يف تدعيم مفهوم حوكمـة املؤسسات: الفرع اخلامس

نظام يتم ":حوكمة املؤسسات على أا) *OECD(لقد عرفت منظمة التعـاون االقتصادي والتنمية
عمـال والرقابة عليها، حيث حتدد هيكل وإطار توزيع الواجبات واملسؤوليات بني بواسطته توجيه منظمات األ

املشاركني يف املؤسسة من جملس اإلدارة واملديرين وغريهم من أصحاب املصاحل، وتضع القواعد واألحكام الختاذ 
.)3("القرارات املتعلقة بشؤون املؤسسة

جسيد مفهوم اسيب يعترب من اآلليات الفعالة املستخدمة لتن أن التدقيق احملوويف هذا اإلطار يؤكد الباحث
ضمان أن القوائم املالية املنشورة تعرض بعدالة يف كافة إىللتدقيق حيث دف عملية ا، حوكمة املؤسسات

.22- 21مسري كامل حممد عيسى، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.6عبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره، ص)2(

* OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development.
أكتوبر21-20األزمة املـالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة سطيف، : ، ملتقى دويل حولدور وأمهية احلوكمـة يف استقرار النظـام املصريفعمر شريقي، )3(

.3، ص2009
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عدم متاثل املعلومات بني ضجوانبها املركز املايل ونتائج أعمال املؤسسة خالل فترة معينة، واملسامهة يف ختفي
.)1(باإلضافة إىل ختفيض صراعات الوكالة اليت تقف عائقا أمام منو واستدامة املؤسسة،طراف ذات املصلحةاأل

بالتايل ميكن القول أن جودة التدقيق تلعب دور فعال يف الرقابة والسيطرة على املؤسسة وتوجيهها وذلك و
ن احملاباة والتحيز، واإلفصاح عن كل املمارساتمن خالل تقييم نظم احملاسبة والرقابة الداخلية باملؤسسة بعيدا ع

غري القانونية اليت تؤثر على مصداقية القوائم املالية مبا حيقق يف النهاية أبعاد احلوكمة وحيسن من سبل االنتهازية و
. االتصال بني املؤسسة واألطراف ذات العالقة

ئم املـاليةزيادة الثقة يف تقرير التدقيق ومصداقية القوا: الفرع السادس

مكتب التدقيق العاملي أبرزها فضيحة (إن تورط مكاتب التدقيق يف العديد من التالعبات احملاسبية 
"Arthur Andersen " الذي ثبت تورطه يف التالعبات احملاسبية لشركة"Enron" (ألراء غري دققنياملإبداء و

ثقةإىل زعزعة اليت أدت بيعترب من أهم األسباوحتريفات جوهرية تالعباتقوائم مالية حتتوي حولمتحفظة 
جودةلذا فإن حرص مكاتب التدقيق على رفع ، املدققةاليةيف مصداقية القوائم املاألطراف ذات املصلحة 

القوائم املالية اليت بالتايل زيادة مصداقية ، وتدقيقتدعيم الثقة بتقارير الستعادة ومهم الاملقدمةالتدقيقخدمات 
.قرارات االستثماريةاليها األطراف ذات املصلحة الختاذ يعتمد عل

احملاسيبالعوامـل املؤثرة على جودة التدقيق: ثالثاملطلب ال

يعود مرده إىل الدور الفعال اليت تلعبه مهنة احملاسيبإن االهتمام بالعوامل املؤثرة على جودة التدقيق
مرتبطة تقسيم العوامل املؤثرة على جودة التدقيق إىل عوامل وميكن،ن ممارسات إدارة األرباحالتدقيق يف احلد م

.بفريق التدقيقمرتبطةعوامل وكتب التدقيقمب

العوامل املؤثرة على جودة التدقيق واملرتبطة مبكتب التدقيق: األولالفرع

من عام ميكن االعتماد عليها عند قياس جودة التدقيق واليت لقيت القبول الهناك جمموعة من املقاييس 
مدى التزام املكتب باملعايري املهنية، خربة مكتب حجم مكتب التدقيق ومسعته، : الدراسات السابقة وأمههاطرف 

مدة ارتباط مكتب التدقيق باملؤسسة حمل قيود الوقت،التطوير والتعليم املهين املستمر،،العميلصناعة التدقيق ب
.هليكلة املطبق يف مكتب التدقيقكفاءة ختصيص املدققني، وأخريا منط االتدقيق،

حجم مكتـب التدقيق.1

لقد توصلت الدراسات السابقة إىل وجود عالقة طردية بني حجم مكتب التدقيق وجودة عملية التدقيق 
إىل زيادة احتمال اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم اليت توصلت " DeAngelo"أمهها دراسة 

)1( Pascal Dumontier, Sonda Chtourou, Soumaya Ayedi, La qualité de l’audit externe et les mécanismes de gouvernance
des entreprises: Une étude empirique menée dans le contexte tunisien, Décembre 2010, p 3, document disponible sur le
site: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/54/81/15/PDF/40-DUMONTIER_CHTOUROU_AYEDI.pdf, (25/12/2010 ).
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ام أحد مكاتب التدقيق الكربى بعملية التدقيق مقارنة مبكاتب التدقيق الصغرية أو متوسطة عند قيللعميل املالية
مكاتب التدقيق الكبرية تعمل على تقدمي خدمات النتيجة بأن هذه" DeAngelo"احلجم، وقد بررت دراسة 

لتدقيق سيكون له أثر سليب تدقيق ذات جودة عالية مقارنة مبكاتب التدقيق الصغرية، ألن إخفاقها يف أداء أعمال ا
، من جهة أخرى )1(على مسعتها يف السوق املهنية ويعرضها ملخاطر التقاضي مقارنة مبكاتب التدقيق الصغرية

متتلك إمكانيات تقنية عالية وهلا القدرة على اجتذاب الكفاءات املدربة ذات اخلربة مكاتب التدقيق الكبرية
.)2(ة مما ينعكس إجيابا على جودة خدمات التدقيق املقدمةبدرجة أكرب من مكاتب التدقيق الصغري

مسعة مكتـب التدقيق.2

االلتزام باملعايري : يرى معظم الباحثني أن مسعة مكتب التدقيق تنشأ نتيجة تضافر العديد من العوامل مثل
الصدى املكاتب العاملية،املهنية وقواعد سلوك وآداب املهنة، اخلربة املهنية ألفراد املكتب، ارتباط املكتب بأحد 

اإلعالمي للتقارير اليت يصدرها املكتب، الدعاوي القضائية املرفوعة ضد املكتب، قيمة األتعاب اليت يتقاضاها 
، وبالتايل )3(املكتب، تغيري املكتب واالستغناء عن خدماته، باإلضافة إىل وجود نظام للرقابة على جودة التدقيق

تع ا مكتب التدقيق هي اليت تؤدي إىل خلق وزيادة شهرة مكتب التدقيق بالرغم من جمموعة املميزات اليت يتم
.)4(ارتفاع نسبة األتعاب اليت تتقاضاها هذه املكاتب

أما فيما خيص العالقة املوجودة بني مسعة مكتب التدقيق وجودة عملية التدقيق فقد أكدت العديد من 
كتب وجودة التدقيق، فكلما زادت مسعة مكتب التدقيق كلما زادت الدراسات وجود عالقة طردية بني مسعة امل

.معها جودة التدقيق نظرا ألن هذه املكاتب تعترب مسعتها جزء من رأمساهلا ينبغي احملافظة عليه

مدى التزام مكتب التدقيق باملعـايري املهنية.3

ى االلتزام ا احلكم على مدى جودة متثل معايري التدقيق املتعارف عليها مستويات األداء اليت يتم بناء عل
عملية التدقيق، كما أن التزام مكتب التدقيق باملعايري املهنية له تأثري اجيايب على جودة عملية التدقيق، حيث يؤدي 
هذا االلتزام إىل ضمان أداء املهنة بواسطة أفراد مؤهلني علميا وعمليا، يتمتعون باالستقالل واملوضوعية عند إبداء 

الفين احملايد حول مدى صدق وعدالة القوائم املالية، يقومون ببذل العناية املهنية الكافية للوفاء مبسؤوليام الرأي
منظم بشكل املهنية يعين القيام بأعمال التدقيق التدقيقعايريمبااللتزامالقـانونية واملهنية والشخصية، كما أن 

)1( Jong-Hag Choi, Chansog Kim, Jeong-Bon Kim, Yoonseok Zang, Audit Office Size, Audit Quality and Audit Pricing,
Working Paper, December 2009, p 6, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1011096, (17/01/2011 ).

.452، مرجع سبق ذكره، صعبد الوهاب نصر علي)2(
)3( Riadh Manita, Makram Chemangui, Les Approches d’évaluation et Les Indicateurs de Mesure de La Qualité d’Audit,

p 9- 10, document disponible sur le site: http://www.iae.univ-poitiers.fr/afc07/Programme/PDF/p32.pdf, (8/01/2011 ).
دراسة ميدانية على مكاتب املراجعة يف : تـأثري حجم ومسعة مكاتب املراجعة وطبيعة املنافسة بينها على جودة أدائها املهين، العنقريننور ساعد اجلدعاين، حسام عبداحملس)4(

.149، ص2009، السعودية،2عدد ال،23ارة، الد ، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد واإلداململكة العربية السعودية
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ييم نظم الرقابة الداخلية، مع جتميع األدلة الكافية واملالئمة يضمن حسن توزيع املهام على املساعدين ودقة تق
.)1(لتأييد الرأي املهين وإعداد تقرير التدقيق بشكل يفي ومتطلبات األطراف ذات املصلحة

خربة مكتب التدقيق بالصناعة اليت تعمل ا املؤسسة حمل التدقيق.4

يق قطاع معني من النشاط االقتصادي مثل يقصد بالتخصص أن يتخصص املدقق أو مكتب التدقيق يف تدق
Dunn"التخصص يف تدقيق البنوك أو املؤسسات الصناعية أو التجـارية، ويشري  & al., " إىل أنه حىت يكون

من جمموع املؤسسات املنتمية لصناعة معينة، أو %10مكتب التدقيق متخصص جيب عليه تدقيق ما ال يقل عن 
.)2(من مجلة أتعاب التدقيق على مستوى مؤسسات ذلك القطاع%10أن متثل أتعابه يف قطاع معني

: )3(تخصص القطاعي ملكتب التدقيق حيقق العديد من املنافع هيالو

.ختفيض تكاليف التدقيق وحتقيق وفورات يف التكاليف-

.تدقيقختفيض الوقت الالزم لفهم املدقق لطبيعة نشاط العميل مما ينعكس إجيابا على جودة عملية ال-

.زيادة احلصة السوقية ملكتب التدقيق نظرا لرغبة العمالء يف احلصول على خدمات مكتب متخصص-

وتشري الدراسات السابقة إىل أن التخصص القطاعي يترتب عليه جودة عالية للتدقيق مقارنة جبودة التدقيق 
Becker"يف املكاتب غري املتخصصة، حيث توصلت دراسة  & al., "الء مكاتب التدقيق الصغرية إىل أن عم

Becker"متارس االستحقاق االختياري بشكل أكرب مقارنة بعمالء مكاتب التدقيق الكبرية، ويفسر  & al., "
ذلك بعدم وجود ختصص قطاعي ملكاتب التدقيق الصغرية واخنفاض جودة أدائها، وبالتايل فإن ممارسات إدارة 

.)4(يتم االستعانة خبدمات مكاتب التدقيق اخلمسة الكباراألرباح يتم ختفيضها بشكل ملحوظ عندما 

التطوير والتعليم املهـين املستمر.5

متثل برامج التعليم املهين املستمر أحد أهم صور التطوير املهين اليت تساعد على متتع املدقق بالكفاءة 
اصل يف جمال التدقيق وتعقد التنظيمات والتأهيل الالزمني ألداء عملية التدقيق جبودة عالية، إذ أنه ومع التطور احل

العمل على تطوير مكاتب التدقيقوازدياد توقعات الطرف الثالث اجتاه دور املدقق، أصبح من الضروري على
احملاسبة والتدقيق، ومثال ذلك جماللتطورات احلديثة يف إطالعهم على امن خالل األفراد املنتمني للمكتبأداء

.)5(بالقوائم املالية ومصادر خطر التدقيقاجلوهرية ألخطاء والتحريفات معرفة املدقق ملصادر ا

.18-17مرجع سبق ذكره، صشحاته السيد شحاته،حسني أمحد عبيد، ،حممد نورأمحد)1(
دراسة تطبيقية على مكاتب : ةحتليل وتقييم إستراتيجية التخصص املهين للمراجع اخلارجي وأثره على جودة األداء املهين يف خدمات املراجعسامح عبد الرزاق احلداد، )2(

.60ص،2008، ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطنياملراجعة العاملة يف قطاع غزة
)3( Riadh Manita, Makram Chemangui, Op.cit., p 12- 13.
)4( Jian Zhou, Randal Elder, Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public

Offering Firms, 2001, p 3, Available from: http://aaahq.org/audit/midyear/02midyear/papers/ipo_earningsmgmt.pdf, (10/01/2011 ).
.28-27مرجع سبق ذكره، صشحاته السيد شحاته،حسني أمحد عبيد، ،حممد نورأمحد)5(
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قيـود الوقت.6

أمر طبيعي نظرا لطبيعة املنافسة اليت تواجهها مكاتب قيود االنتهاء من أعمال التدقيق يف وقت حمددتعترب
كتب التدقيق إىل إاء عملية التدقيق يف السوق املهنية، إال أنه ويف الكثري من األحيان قد تؤدي قيود الوقت مب

التدقيق قبل استيفاء كل متطلبات وإجراءات التدقيق، وبالتايل ميكن القول أن قيود الوقت تعترب من أهم العوامل 
وللتغلب على ق مبا خيفض من جودة عملية التدقيق، املؤثرة على اإلاء املبكر وغري الكفء إلجراءات التدقي

ية التدقيق ينبغي إعداد اخلطط الزمنية بصورة أكثر واقعية، وأن يتم التركيز على اجلودة مشكلة اإلاء املبكر لعمل
.)1(كمعيار أداء له األولوية على معيار عدم جتاوز الوقت احملدد لالنتهاء من عملية التدقيق

عن جدول "تقرير بعنوان م2000سنة ) Public Oversight Board(وقد أصدر جملس الرقابة العامة 
والذي حاول تقييم ما إذا كانت خدمات تدقيق القوائم املالية واملقدمة " تقرير فعالية التدقيق والتوصيات

للشركات العامة ختدم بشكل كاف املصلحة العامة، وقد أكد التقرير أن ضغوط موازنة الوقت اليت توضع على 
أقل مما جيب، كما أن ضغوط الوقت تقيد املدققني جتعل عملية التدقيق دون املستوى النمطي املطلوب أو 

.)2(املدققني عند أدائهم خلطوات وإجراءات التدقيق الالزمة مما ينعكس سلبا على جودة عملية التدقيق

مدة ارتباط مكتب التدقيق باملؤسسة مـحل التدقيق.7

توصل إىل التدقيق، فبعض الباحثنيعملية خبصوص أثر هذا العامل على جودةهناك وجهات نظر خمتلفة 
أن زيادة مدة ارتباط املدقق بالعميل حتسن من جودة التدقيق، يف حني توصل البعض اآلخر إىل أن زيادة مدة 

.ارتباط املدقق بالعميل ختفض من جودة التدقيق

على أن قصر مدة ارتباط املدقق " Treadway"و" Cohen"بالنسبة لوجهة النظر األوىل، تؤكد جلنة 
أن طول فترة ارتباط املدقق بالعميل حيثأحد أسباب حدوث عمليات تدقيق دون املستوى، بالعميل تعد 

من جهة أخرى التدقيق،عملية جودةمبا ينعكس باإلجياب على تؤدي إىل زيادة خربة ومعرفة املدقق باملؤسسة 
ل يف احلاالت اليت إىل أن مدة ارتباط املدقق بالعميم2002سنة "Raghunandan&Geiger"دراسة توصلت

فشل فيها املدققون يف التقرير عن عدم قدرة املؤسسات على االستمرار كانت ثالث سنوات فما أقل، يف حني 
أن املدققني الذين استمروا ستة سنوات فما أكثر يف تدقيق القوائم املالية للمؤسسات استطاع معظمهم التقرير 

سسة على االستمرار، وبناءا على هذه النتائج توصلت الدراسة إىل أن ملستخدمي القوائم املالية عن عدم قدرة املؤ
.)3(التدقيقعملية طول فترة بقاء املدقق مع العميل يزيد من جودة

.27-26مرجع سبق ذكره، صشحاته السيد شحاته،حسني أمحد عبيد، ،حممد نورأمحد)1(
، 45، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، الد هين ملراجع احلساباتأثر ممـارسة املراجعة غري املنظمة على جـودة األداء املأمال حممد حممد عوض، )2(

.27- 25، ص2008العدد الثاين، جويلية 
لة املصرية للدراسات التجارية، ، االسعوديـةةدراسـة ميدانية يف البيئ: التغيري اإلجباري للمراجعني وأثره على تكـاليف وجودة عملية املراجعةمدثر طه أبو اخليـر، )3(

.82، ص2006، مصر،الثاينعدد ال،30الد 
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من قبل م1977سنة اليت شكلت " Metcalf"، فقد أشـارت جلنة أما فيما يتعلق بوجهة النظر الثانية
"اط املدقق بالعميل قد تؤدي إىل ختفيض جودة عملية التدقيق، وأشار الكوجنرس األمريكي إىل أن طول مدة ارتب

Shockley " إىل أن سبب ذلك هو الثقة والرضا الذي ينشأ بني املدقق واملؤسسة حمل التدقيق مما يؤدي إىل
.)1(عميلالتقليل من إجراءات التدقيق وبالتايل عدم اكتشاف األخطاء واملخالفات املوجودة بالقوائم املـالية لل

كفـاءة ختصيص املدققني على مهام التدقيق.8

تعد كفاءة ختصيص املدققني على املهام شرطا ضروريا لتحقيق جودة عملية التدقيق فضال عن اعتبارها 
تطبيقا مباشرا للمعيار األول من معايري الفحص امليداين، إذ أن األفراد العاملني مبكتب التدقيق ميكن تقسيمهم إىل 

تنقسم عملية التدقيق إىل عدة مهام ولكي يتم أداء ،ومدققني يف إطار التدريب، من جهة أخرىؤهلنيممدققني 
عملية التدقيق بأفضل صورة البد من ختصيص مهام التدقيق على األفراد العاملني مبكتب التدقيق بصورة حتقق 

خص أو الفريق املخصص هلا، مما التطابق بني طبيعة التأهيل العلمي والعملي املطلوب للمهمة ومؤهالت الش
.)2(يؤدي إىل زيادة جودة عملية التدقيق

منط اهليكـلة املطبقة يف مكتب التدقيق.9

مدخل التدقيق املنتظم والذي يتصف بالتسلسل املنطقي لإلجراءات ": يقصد مبدخل التدقيق املهيكل
لة من السياسات وأدوات التدقيق والقرارات وخطوات التوثيق واليت تطبق بواسطة جمموعة شاملة ومتكام

، وقد توصلت الدراسات السابقة إىل وجود منافع عديدة "املصممة ملساعدة املدقق على إكمال عملية التدقيق
ختفيض تكلفة عملية التدقيق، حتسني األداء املهين: تنشأ من استخدام مكتب التدقيق ملداخل التدقيق املهيكل مثل

.)3(يض االحنرافات يف قرارات املدققنيورفع معدالت األداء، ختف

زيادة املنافسة، ضغوط الوقت وضغوط املتعلقة بومع زيادة الضغوطات اليت واجهتها مهنة التدقيق خاصة 
أداء عمليات تدقيق غري مهيكلة، وميكن تعريف التدقيق غري املهيكل اتب إىل اجتهت العديد من املك، األتعاب
صادر من فريق التدقيق والذي ينتج عن استعمال طرق خمتصرة غري مرغوبة أي سلوك أو تصرف": على أنه

".تؤدي إىل تسريع عملية التدقيق

ولقد تناولت العديد من الدراسات العالقة املوجودة بني جودة التدقيق والتدقيق املهيكل وتوصلت إىل
اليت أشارت إىل " Knapp"دراسة أمههاوجود عالقة اجيابية بني مدخل التدقيق املهيكل وجودة عملية التدقيق، 

أن التدقيق املهيكل ذات تأثري اجيايب على كفاءة عملية التدقيق، وأن مكاتب التدقيق اليت تتبع مدخل التدقيق 
.يف اكتشاف األخطاء واملخالفات اليت تنطوي عليها القوائم املالية للعميلقدرةاملهيكل أكثر 

.22صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
.22مرجع سبق ذكره، صشحاته السيد شحاته،حسني أمحد عبيد، ،حممد نورأمحد)2(
.25صق ذكره،عبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سب)3(
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على جودة التدقيق واملرتبطة بفريق التدقيقالعوامل املؤثرة: ثاينالالفرع

استقالل املدقق، خربة : ميكن حصر العوامل املؤثرة على جودة التدقيق واملرتبطة بفريق التدقيق فيما يلي
.االتصاالت بني فريق التدقيق واملؤسسة حمل التدقيقاملدقق أو فريق التدقيق، اإلشراف ومتابعة أعمال املدققني،

دققاستقـالل امل.1

القوائم املاليةتتضمنهااستقالل املدقق حجر الزاوية ملهنة التدقيق وأساس الثقة يف املعلومات اليت يعترب 
Fearnley"يف هذا اإلطار يؤكد، وللعميل & al.," فشل املؤدية لعواملالاستقالل املدقق يعترب أحد ضعفأن

القوائم املالية للعميل ولكنه يفشل يف الفات اجلوهرية باملخميكن للمدقق اكتشاف األخطاء وحيث عملية التدقيق 
يشتمل االستقالل على " Sharaf&Mautz"، وحسب)1(التقرير عنها نظرا الفتقاره للرتاهة وعدم استقالله

االستقالل االستقالل يف جمال الفحص،االستقالل عند إعداد وختطيط برنامج التدقيق،: ثالث مستويات هي
.)2(تقرير التدقيقعند إعداد 

التدقيق فقد توصلت العديد من الدراسات إىل جودةالعالقة املوجودة بني استقالل املدققني وأما عن 
اليت توصلت إىل أن استقالل املدقق يعد أحد الركائز " DeAngelo"دراسة أمهها، هماوجود عالقة طردية بين

املستقل ال ميكنه التقرير عن األخطاء واملخالفات اجلوهرية اليت األساسية لتحقيق جودة التدقيق إذ أن املدقق غري
تتضمنها القوائم املالية للعميل حمل التدقيق، وأن جودة التدقيق يف مفهومها الشامل ال تتطلب حتقيق االستقالل 

أقصى قدر بصورة مطلقة حيث أن ذلك ميثل وضعا مثاليا ال ميكن حتقيقه يف الواقع العملي بل ينبغي الوصول إىل
.ممكن منه يف ظل الظروف السائدة

خربة املـدقق أو فريق التدقيق.2

حاالت فشل التدقيق يف دتعترب خربة املدقق من القضايا اليت زاد االهتمام ا يف اآلونة األخرية نتيجة ازديا
إىل أفراد حديثي العهد اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعمالء، وإسناد عملية التدقيق 

ومن املتعارف عليه أن هناك فروقات بني املدقق اخلبري واملدقق املبتدئ تتمثل يف ، )3(مبهنة التدقيق وعدميي اخلربة
القدرة على تعريف املشكلة وتفهمها، فاملستويات اإلدارية العليا يف مكتب التدقيق أكثر قدرة على حتديد وتفهم 

.يات األدىناملشاكل مقارنة باملستو

التفرقة لديه القدرة علىاملدقق اخلبريأن م 1992سنة" Moc&Bedard"دراسة طار تؤكد ويف هذا اإل
بني املعلومات املالئمة وغري املالئمة حلل مشكلة معينة تعترضه أثناء عملية التدقيق مقارنة باملدقق املبتدئ وهذا ما 

سنة"Hachenbrack"أكدت دراسة قيق ككل، من جهة أخرىينعكس بطبيعة احلال على جودة عملية التد

.28- 27صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
)2( Riadh Manita, Makram Chemangui, Op.cit., p 4.

.31مرجع سبق ذكره، صشحاته السيد شحاته،حسني أمحد عبيد، ،حممد نورأمحد)3(
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تكون القوائم املالية للعميل باجلوهرية خالفاتيف اكتشاف األخطاء واملذوي اخلربةقدرة املدققني أنم 1993
.)1(كبريةمقارنة باملدققني الذين ليست لديهم خربة كربأ

اإلشراف ومتـابعة أعمال املدققني مبكتب التدقيق.3

عملية توجيه جهود املساعدين املسؤولني عن تنفيذ وحتقيق ":عرف اإلشراف يف جمال التدقيق بأنهي
، وتتضمن عملية املتابعة واإلشراف إصدار "هدافالتدقيق مع حتديد مـدى تنفيذ وحتقيق هذه األهدافأ

ل املؤدى من طرف الت املهمة، مراجعة العمـالتعليمات للمساعدين، التعرف بصورة مستمرة على املشك
ينظر املعهد األمريكي حيثاملساعدين، باإلضافة إىل معاجلة اختالفات اآلراء املوجودة بني أفراد فريق التدقيق، 

.)2(للمحاسبني القانونيني إىل اإلشراف على عمل املساعدين كأحد عناصر نظام الرقابة على جودة التدقيق

:اء عملية التدقيق من اجلوانب التـاليةاإلشراف على عمل املساعدين يؤثر على أدو

.الكافيةواملالئمةحصول فريق التدقيق على أدلة اإلثبات-

.ختفيض أخطاء السهو يف املعاينة اليت قد يقع فيها املدقق إىل أدىن حد ممكن-

.ممكنمستوىختفيض خماطر التدقيق إىل أدىن -

.إجناز مهام التدقيق بتكلفة أقل ويف الوقت املناسب-

التصـاالت بني فريق التدقيق واملؤسسة حمل التدقيقا.4

االتصال اجليد بني مكتب التدقيق والعميل حمل التدقيق يعترب من العوامل املهمة واملساعدة على حتقيق إن 
جودة التدقيق، ذلك ألن املدقق يعتمد على موظفي العميل حمل التدقيق للحصول على املعلومات املهمة اليت 

م طبيعة نشاط العميل، باإلضافة إىل حصوله على أدلة يصعب احلصول عليها من فحص الدفاتر تساعده على فه
.واملستندات املوجودة حبوزته

ولقد توصلت العديد من الدراسات إىل أن االتصاالت اجليدة بني العميل واملدقق تعترب أحد اخلصائص اليت 
اليت توصلت إىل أن بناء عالقات جيدة مع " Lampe&Sutton"تدل على حتقق جودة التدقيق، أمهها دراسة 

Carcello"العمالء يعترب أحد خصائص جودة التدقيق املرتبطة بالعمل امليداين، كما توصلت دراسة  & al., " إىل
أن االتصال املتكرر بني فريق التدقيق والعميل اخلاضع للتدقيق يعد أحد اخلصائص العشرة األوىل احملددة جلودة 

.)3(ة التدقيق من خالل حتليل آراء األطراف املهتمة بعملية التدقيقعملي

.33-32مرجع سبق ذكره، صشحاته السيد شحاته،حسني أمحد عبيد، ،رحممد نوأمحد)1(
.31صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)2(
.33ص،املرجع السابق)3(
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ممارسات إدارة األرباحيف احلد منالتدقيق احملاسيبدور:املبحث الثاين

واجتاه اإلدارة حنو عكسية بني جودة التدقيق إىل وجود عالقة توصلت العديد من الدراسات السابقة لقد 
.لتالعب باألرقام احملاسبية وتضليل مستخدمي القوائم املاليةلهلادفةاألرباح اإدارة ممارساتتبين 

اجتاه سلوك إدارة األرباح مسؤولية املدقق:املطلب األول

حجم املسؤولية امللقاة على عاتق املدقق اجتاه املنظمات املهنية زيادة معظم إصدارات لقد حاولت
بذل جهود أكرب دفع املدقق لجودة عملية التدقيق وع من دف الرف، املخالفات اجلوهريةاكتشاف األخطاء و

.اكتشافهاعلى املدققاليت يكون من الصعبوإدارة األرباحممارسات اكتشاف اجتاه 

اف ممارسات إدارة األرباحـاكتشيف املدققدور:الفرع األول

املادية يف القوائم املالية يتوقع اتمع املـايل من املدققني اكتشاف األخطاء "Kell&Boynton"حسب 
، لذا فقد قامت املنظمات املهنية وعلى رأسها )1(سواء املتعمدة أو غري املتعمدة واحلد من إصدار البيانات املضللة

اكتشاف يفمسؤولية املدقق بإصدار جمموعة من النشرات املهنية ختص املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني
مسؤوليات ومهام املدقق املستقل عند فحص ")30(رقمكدت نشرة إجراءات التدقيق فمثال أ،األخطاء والغش

م على أنه جيب على املدقق أن يكون حذرا ومدركا إلمكانية وجود أخطاء 1960والصادرة سنة "القوائم املالية
، أما نشرة معايري وغش بالقوائم املالية للعميل لكنها مل حتمله صراحة مسؤولية اكتشاف هذه األخطاء والغش

م فقد أشارت 1977الصادرة سنة " مسؤولية املدقق املستقل يف كشف األخطاء واملخالفات")16(رقمالتدقيق 
إىل أنه جيب على املدقق ختطيط عملية التدقيق للبحث عن األخطاء واملخالفات اهلامة، وحصرت مسؤوليته عن 

.يقوم بتدقيقهااكتشاف األخطاء واملخالفات حبدود العينة اليت

مسؤولية املدقق يف الكشف والتقرير ")53(رقمم فقد مت إصدار نشرة معايري التدقيق 1988أما يف سنة 
اليت ختتلف عن النشرات السابقة يف كوا تلزم املدقق بتخطيط عملية التدقيق لتوفري " عن األخطاء واملخالفات

همة مع ضرورة ممارسة درجة مالئمة من الشك املهين لتحقيق تأكيد معقول الكتشاف األخطاء واملخالفات امل
بالقوائم اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهريةاجتاهوهو ما ترتب عليها اتساع نطاق مسؤولية املدقق ، ذلك

اعتبار الغش عند تدقيق ")99(و)82(مت إصدار نشرة معايري التدقيق رقم أما فيما بعد فقد ، املالية للعميل
اليت وفرت للمدققني إرشادات تساعدهم على الوفاء مبسؤوليتهم املرتبطة بالغش عند أداء مهمة " لقوائم املاليةا

.)2(التدقيق طبقا ملعايري التدقيق املتعارف عليها

.87، ص2009، عمان، ار صفاء للنشرد، الطبعة األوىل، أكيدـات وحبوث يف التدقيق والتـدراس، أمحد حلمي مجعة)1(
، جملة جامعة دمشق للعلوم مراجع احلسابات عن اكتشاف التضليل يف التقارير املالية للشركات الصناعية والعوامل املؤثرة يف اكتشافهةمسؤولي، حسني أمحد دحدوح)2(

.185- 183، ص2006، سوريا،1عدد ال،22االقتصادية والقانونية، الد 
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التغريات املرتبطة بدور ومسؤوليات املدقق يف اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية طبقا وميكن حصر 
:)1(فيما يلي)99(رقم التدقيق لنشرة معايري

لسات حيث يتعني على فريق التدقيق قبل البدء يف عملية التدقيق القيام جب: العصف الذهين لفريق التدقيق-
.داخل املؤسسةعصف ذهين عن احتمال حدوث تالعبات حماسبية أو غش

حيث محلت :الكشف عنهكيفية وتالعب الطريقة اليت ميكن ا ارتكاب الدراسةجيب على املدقق -
متضمنة للمخاطر تالعب احملاسيب املدقق مسؤولية دراسة خماطر وقوع ال)99(رقم نشرة معايري التدقيق 

.هذه التالعبات من طرف اإلدارةاخلاصة بإمكانية تغطية 

التالعب قد أن يفترض أن مدقق احلساباتعلى حيب: اتعند االعتراف باإليرادتالعبافتراض وجود -
هذا االعتراف باإليراد وعند حتديد قيمة أصول معينة قابلة للتالعب مع إمكانية تغطية عندث حيد

.وإخفائهالتالعب

حيث جيب على املدقق مراعاة ودراسة كافة : تالعببالةاخلاصاتوجوب مراعاة احلوافز والتربير-
يتعلق مبكافآت اإلدارة والضغوط خاصة مااحملاسبية رقامحتفز اإلدارة على التالعب باألاليت قد دوافعال

.يات أرباح معينةاملرتبطة بالوفاء مبستو

سوف اإلدارة حيث يوجد اعتراف واضح من املختصني بأن : مراعاة قابلية تعرض املستندات للتالعب-
وذلك بالتالعب يف املستندات أو إخفائها، وهنا حيتاج املدقق املمارسات االحتياليةتعمل جبد لتغطية

مع مراعاة ) حىت ولو أثبتت اخلربات السابقة مع املؤسسة عدم وجود تالعب(كون ذو شك مهينألن ي
.هذا التالعبلتغطية اإلدارةودراسة البدائل اليت قد تتوفر لدى 

تم تغطيتها من خالل قيود اليومية غري تالعب يالكثري من حاالت ال: باألمهيةاملتسمةفحص قيود اليومية -
.املؤيدة مبستندات أو املرتبطة بالتقديرات احملاسبيةاملوثقة أو غري

نة التدقيق املؤسسة وجلإلدارة تالعباملدقق مسؤولية التقرير عن حاالت اليتحمل : مسؤوليات التقرير-
.كن ذات تأثري جوهري على القوائم املاليةتحىت وإن مل 

تعرفه املؤسسات خاصة على التطور الذي إن : تالعبلكنولوجيا خللق طرق جديدة لاستخدام الت-
.وتغطيتهتالعبفرص جديدة الرتكاب اللإلدارة يوفر ألدوات املاليةمستوى ا

.أن يقوم بربط اإلجراءات التحليلية ببيانات تشغيلية أو بيانات الصناعةاحلساباتمدققعلى جيب-

.561-558، ص2008، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، 1، طSarbanes Oxleyاملراجعة وخدمات التـأكد بعد قانون ، ني السيد أمحد لطفيأم)1(
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اإلدارة تنبؤض إمكانية عمل على ختفيالعلى فريق التدقيق جيب: مدى إمكانية التنبؤ بإجراءات التدقيق-
.مثالكل فترة زمنيةالتدقيقاختباراتتغيري ق من خالل بإجراءات التدقي

)240(من معيار التدقيق الدويل رقم )10(الفقرة أما على مستوى معايري التدقيق الدولية، فقد أشارت 
مالية احتيالية ختدع مستخدميها ريرنجم عنها تقايسوف إىل أن جهود اإلدارة حنو تبين ممارسات إدارة األرباح

مارسات ميكن أن تبدأ بإجراءات صغرية أو هذه املوتؤثر على فهمهم حلقيقة أداء ورحبية املؤسسة، كما أن
تعديالت غري مناسبة لالفتراضات واألحكام من قبل اإلدارة إىل أن تصبح تقارير مالية احتيالية نتيجة زيادة 

.الضغوط والدوافع

تقييم اختيار اإلدارة وتطبيقها بدقق على ضرورة قيام املمن نفس املعيار)68(الفقرةتؤكدريف هذا اإلطا
للسياسات احملاسبية خاصة تلك السياسات املتعلقة بالقياسات غري املوضوعية واملعامالت املعقدة، باإلضافة إىل 

ورغبتها يف التالعب انتهازية اإلدارةعناختبار ما إذا كان اهلدف من اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية نامجة 
اكتشاف قصدقد محل املدقق مسؤولية أكرب )240(باألرباح احملاسبية، وبالتايل فإن معيار التدقيق الدويل رقم 

اختيار سالمةلتأكد من مدى اواحلد من ممارسات إدارة األرباح املتبعة من طرف اإلدارة، وذلك عن طريق
.بعيدا عن االنتهازيةوثباا يف تطبيقها من فترة ألخرىسات احملاسبيةللطرق والسيااإلدارة 

إىل أنه جيب على املدقق إطالع من نفس املعيار)101(و)97(، )95(تشري الفقراتمن جهة أخرى، 
ة التدقيق اليت مت كشفها عند تنفيذ مهماملمارسات االحتياليةاجلهة املكلفة برقابة املؤسسة جبميع األمور املتعلقة ب

وذلك يف أسرع وقت ممكن، خاصة ممارسات اإلدارة اليت قد تدل على وجود تقارير مالية احتيالية مثل اختيار 
اإلدارة لسياسات حماسبية معينة بغرض تضخيم أو ختفيض األرباح احملاسبية، وإذا كان هناك شك يف نزاهة 

.لقانونية ملساعدته يف حتديد اإلجراء املناسباملكلفني بالرقابة فإنه جيب على املدقق طلب االستشارة ا

يف األخري ال بد من اإلشارة لنقطة مهمة جدا وهي أن عملية التدقيق توفر تأكيد معقول خبلو القوائم 
اء واملمارسات احملاسبية االحتيالية، ألن املدقق وبكل بساطة ال يستطيع احلصول على تأكيد ـاملالية من األخط

ددات يف عملية التدقيق تؤثر على قدرته يف اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية وهذه مطلق بسبب وجود حم
:احملددات ميكن تلخيصها فيما يلي

عينات التدقيق إلجراء اختبارات االلتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وأيضا استخدام املدقق ل-
.اتإلجراء اختبارات التحقق التفصيلية لألرصدة والعملي

.)إمكانية جتاوز اإلدارة لإلجراءات الرقابية لنظام الرقابة الداخلية(احملددات الذاتية لنظام الرقابة الداخلية -

.حقيقة أن معظم أدلة التدقيق تكون مقنعة وليست قاطعة أو حامسة متاما-

.عملية التدقيق يؤثر عليها احلكم الشخصي للمدقق-
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املخالفات اجلوهريةاكتشاف األخطاء وعندملدقق الواجبة على ااملهنية التصرفات: الفرع الثاين

عند اكتشاف املدقق لألخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل وبصفته وكيل عن األطراف 
املكتشفة، باإلضافة إىل تعديل خالفات اجلوهريةذات املصلحة جيب عليه رفع تقرير لإلدارة يتضمن األخطاء وامل

:  األخطاء واملخالفات اجلوهرية املكتشفة كما يليتصويب ير التدقيق تبعا لردة فعل اإلدارة اجتاهتقر

يتضمن األخطاء واملخالفات اجلوهرية املكتشفةتقرير لإلدارة رفع.1

واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية األخطاءالواجب على املدقق إتباعه عند اكتشاف التصرف األول
:)1(تقرير إلدارة املؤسسة مع مراعاة ما يليورفعبإعدادقيام املدقق يتمثل يف

حىت وإن مل حيدد أثره احملتمل على القوائم املالية تالعبدقق يف وجود املأن يتم إعداد التقرير طاملا شك -
.بعد وحىت لو مل يكن هذا التأثري جوهريا

:أن يراعي هذا التقرير ما يلي-

، ويف غالب أو التالعبالغشداري األعلى من املستوى الذي ارتكب فيهيوجه إىل املستوى اإل*
.األحيان يوجه هذا التقرير مباشرة للمدير املايل ورئيس جلنة التدقيق

.باإلضافة لألخطاء اجلوهرية فقطتالعب احملاسيبحيتوي على حصر واضح لعمليات ال*

.ذا الغش أو التالعبهحيدد احتمال وجود مسؤولية لإلدارة العليا يف ارتكاب*

كتب ميف حالة احتمال مساءلة اإلدارة العليا عن الغش جيب عليه استشارة املستشار القانوين لل*
.لتحديد اإلجراءات املناسبة اليت جيب عليه اختاذها يف هذه احلالة

.ةكتشفاملواملخالفات اجلوهريةأن يطلب من اإلدارة العليا اختاذ اإلجراءات الالزمة حيال األخطاء *

تدقيقالديل تقريرـتع.2

جيب عليه جوهرية وكان هلا تأثري جوهري على القوائم املالية وخمالفاتخطاءألدقق املاكتشافيف حالة 
بوضوح يف القوائم املالية، ويف ضوء رد فعل اإلدارة هدارة تصويب هذا التحريف واإلفصاح عناإليطلب من أن

:دقق، وذلك كما يلياملدره سيتحدد نوع التقرير النهائي الذي يص

لتحريف املكتشف لهاتصويبواملدقق استجابة اإلدارة لطلب عند:الة تصويب اإلدارة للتحريفـح.أ
.يصدر تقرير برأي غري متحفظأندقق املجيب علىللمؤسسةواإلفصاح عنه يف القوائم املالية

اجلزء ، ة واألمريكيةاملتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة املصرية والدولي: خدمات مراقب احلسابات لسوق املال، عبد الوهاب نصر علي)1(
.258-257، ص2002، اإلسكندرية، الدار اجلامعيةثاين، ال
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بشأن تصويب أثر املدقق ة لطلب داراإليف حالة عدم استجابة :الة عدم تصويب اإلدارة للتحريفـح.ب
متحفظ تقرير ملزم بإصدارفإن املدقق على القوائم املاليةواملخالفات اجلوهريةألخطاءالتحريف اجلوهري ل

.حسب حكمه املهين الشخصيعكسيأو 

إدارة األرباحسلوكالتدقيق احملاسيب يف احلد منأثر جودة:املطلب الثاين

بتعارض املصاحل بني التعاقدية املتميزةسة عبارة عن سلسلة من العالقات وفقا لنظرية الوكالة املؤس
األطراف ذات املصلحة وكلما زادت حدة التعارض زادت معها تكاليف الوكالة، وتنشأ تكاليف الوكالة نتيجة 

يل عدم قدرة األصيل على مالحظة تصرفات الوكيل، وعدم متاثل املعلومات بني األص: لعاملني أساسيني مها
والوكيل، وهنا يظهر الدور الفعال الذي تلعبه عملية التدقيق احملاسيب باعتبارها أداة رقابية خارجية مستقلة عن 
اإلدارة هدفها مراقبة تصرفات اإلدارة خاصة التصرفات اهلادفة للتالعب برقم األرباح املعلن عنها، باإلضافة إىل 

راف ذات املصلحة، إال أن قدرة عملية التدقيق احملاسيب يف حتقيق تدنية عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة واألط
.  هذه األهداف ختتلف من مكتب تدقيق آلخر نظرا الختالف جودة أداء عملية التدقيق بني هذه املكاتب

وإدارة األرباح احملاسيباختربت العديد من الدراسات عمليا العالقة املوجودة بني جودة التدقيقولقد 
اءلة القانونية للمدقق، التخصص الصناعي للمدقق، التزام املدقق مبعايري ـاملس: أمههاعدة جوانبوذلك من

وتوصلت معظم هذه اخل، ....التدقيق املهنية، استقالل املدقق، حجم مكتب التدقيق ومسعته، وجود جلنة تدقيق
، حيث أنه كلما زادت جودة الدراسات إىل وجود عالقة عكسية بني جودة التدقيق وسلوك إدارة األرباح

:جندالدراساتهذه ومن بنيالتدقيق كلما اخنفضت معها ممارسات إدارة األرباح داخل املؤسسة،

Becker"دراسة .1 & al.," ،19981("أثر جودة التدقيق على إدارة األربـاح": ، بعنوان(

ح، وافترضت أن خدمات التدقيق هدفت الدراسة إىل فحص تأثري جودة التدقيق على سلوك إدارة األربا
أعلى جودة مقارنة خبدمات التدقيق املقدمة من ) Big Six(املقدمة من طرف مكاتب التدقيق الستة الكبرية 

، كما أن عمالء مكاتب التدقيق غري الكبرية متارس املستحقات )non-Big Six(طرف مكاتب التدقيق األخرى 
رباح بشكل أكرب مقارنة باملستحقات االختيارية لعمالء مكاتب االختيارية بشكل موجب دف تضخيم األ

:ما يليوقد توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة ميكن حصرها في،التدقيق الكبرية

متوسط القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية لعمالء مكاتب التدقيق غري الكبرية كان أكرب مقارنة مبتوسط -
وهذا ما يدل على اخنفاض جودة ،يارية لعمالء مكاتب التدقيق الكبريةالقيمة املطلقة للمستحقات االخت

خدمات التدقيق املقدمة من قبل مكاتب التدقيق غري الكبرية، وبالتايل هناك عالقة عكسية بني جودة التدقيق 
.وإدارة األرباح، حيث أن كلما زادت جودة التدقيق اخنفضت ممارسات إدارة األرباح داخل الشركة

)1( Connie L. Becker, Mark L. DeFond, James J. Jiambalvo, K.R. Subramanyam, The Effect of Audit Quality on Earnings
Management, 1998, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=44835, (26/03/2011 ).
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أكثر قدرة على اكتشاف املمارسات احملاسبية االحتيالية املتبعة ) Big Six(الستة الكبريةب التدقيقاتـمك-
.دارة، واالعتراض على استخدامها أو التحفظ بشأا يف تقرير التدقيقاإلمن طرف 

Davis"دراسة .2 & al.," ،20001("رباحمدة االرتباط باملدقق، استقالل املدقق وإدارة األ": ، بعنوان(

إىل اختبار العالقة املوجودة بني طول فترة ارتباط املدقق بالعميل ومستوى املستحقات هدفت الدراسة
وقد اشتملت عينة ، )forecast errors(وأخطاء التنبؤ ) معرب عنها بالقيمة املطلقة(لدى العميل االختيارية

:وقد توصلت الدراسة إىل ما يلي، م1998م و1981بني خالل الفترة املمتدةشركة 855الدراسة على 

وجود عالقة طردية بني طول مدة ارتباط املدقق بالعميل والقيمة املطلقة للمستحقات االختيارية، وتفسري -
ذلك أن طول مدة العالقة بني املدقق والعميل يؤدي إىل إضعاف استقاللية املدقق مما يشجع اإلدارة على 

.ممارسة سلوك إدارة األرباح

باح خالل فترة الدراسة الشركات اليت أبقت على املدقق اخلارجي ملدة طويلة قامت مبمارسات إدارة األر-
.ختفيض األرباح املعلن عنهادف 

جودة التدقيق، مدة االرتباط باملدقق، أمهية العميل، ": ، بعنوانAhmed Ebrahim" ،2001"دراسة .3
)2("أدلة إضافية: وإدارة األربـاح

املعرب عنها مبدة ارتباط املدقق بالعميل (الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني جودة التدقيق هدفت
وسلوك إدارة األرباح وذلك على مستوى االقتصاد األمريكي، وقد اشتملت عينة الدراسة ) وأمهية هذا العميل

بني رة املمتدةخالل الفتوذلك )NASDAQ(و)NYSE( ،)AMEX(مدرجة ببورصةشركة1938على 
.م1999م و1988

:وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي

وجود عالقة عكسية بني جودة التدقيق وسلوك إدارة األرباح، حيث أنه كلما زادت جودة عملية -
.التدقيق كلما أدى ذلك إىل ختفيض ممارسات إدارة األرباح داخل شركات العينة

ة ارتباط املدقق بالعميل وحجم املستحقات االختيارية، حيث أن طول وجود عالقة عكسية بني مد-
يؤدي إىل زيادة خربة ومعرفة املدقق ببيئة العميل مما يساعده فترة ارتباط املدقق بالعميل حمل التدقيق 

.على اكتشاف ومنع حدوث أي استخدام انتهازي للمستحقات من طرف اإلدارة

)1( Larry  R.  Davis,  Billy  Soo,  Greg  Trompeter, Auditor Tenure, Auditor Independence and earnings management, 2000,
Available from: http://aaahq.org/audit/midyear/01midyear/papers/soo.pdf, (24/03/2011 ).

)2( Ahmed Ebrahim, Auditing Quality, Auditor Tenure, Client Importance, and Earnings Management: An Additional
Evidence, 2001, Available from: http://aaahq.org/audit/midyear/02midyear/papers/Auditing%20Conference%20Paper.pdf, (26/03/2011 ).
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جودة التدقيق، احلوكمة وإدارة األرباح ": ، بعنوانRémi Janin" ،2004"و" Charles Piot"دراسة .4
)1("احملاسبية يف فرنسا

هدفت الدراسة إىل فحص تأثري متغريات جودة التدقيق واحلوكمة على استخدام املستحقات االختيارية 
SBF(مبؤشرمسجلةشركة102من طرف اإلدارة واملعربة عن إدارة األرباح، وذلك لعينة متكونة من  120(

:وميكن تلخيص النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي، م2001م و1999بني خالل الفترة املمتدة

احملاسيب تحفظ العالية منوجود جلنة التدقيق داخل جملس اإلدارة يعترب العامل الوحيد الذي يعكس درجة-
.فيض مستويات املستحقات االختياريةداخل الشركة، كما أن وجودها هلا تأثري اجيايب يف خت

.عدم وجود تأثري معنوي لكل من استقالل وكفاءة جلنة التدقيق على مستويات املستحقات االختيارية-

ليس له أي تأثري على مستوى املستحقات االختيارية ) Big Five(ةريالكبةوجود مكاتب التدقيق اخلمس-
.ئج احملاسبية املعلنةاملستخدمة من طرف اإلدارة للتالعب بالنتا

Tendeloo"دراسة .5 & Vanstraelen" ،20052("وجودة التدقيق يف أوروباإدارة األرباح": ، بعنوان(

حاولت هذه الدراسة فحص العالقة املوجودة بني جودة التدقيق وإدارة األرباح يف الشركات األوروبية 
بلجيكا، فنلندا، : عة على ست دول أوروبية هيشركة موز120اخلاصة، وقد اشتملت عينة الدراسة على 

وقد توصلت ،م2002م و1998بني خالل الفترة املمتدةفرنسا، هولندا، اسبانيا واململكة املتحدة، وذلك 
:الدراسة إىل نتائج ميكن حصرها فيما يلي

اتب التدقيق الشركات األوروبية اخلاصة متارس إدارة األرباح بصورة أقل إذا مت تدقيقها من طرف مك-
.األربعة الكبرية

البلدان اليت حتتوي على قوانني صارمة حلماية املستثمر تكون شركاا اخلاصة أقل ممارسة لسلوك إدارة -
.األرباح مقارنة بالشركات اخلاصة يف البلدان اليت ال حتتوي على قوانني صارمة حلماية املستثمر

من اآلليات الفعالة اليت حتد من ممارسات إدارة األرباح داخل تعترب جودة التدقيق وقوانني محاية املستثمر -
.الشركات األوروبية اخلاصة

ات التدقيق املقدمة من طرف مكاتب التدقيق األربعة الكبرية ومكاتب التدقيق ـالفرق بني جودة خدم-
. األخرى يتضاءل يف البلدان اليت تطبق ا قوانني صارمة حلماية املستثمر

)1( C. Piot, R. Janin, Qualité de l’audit, gouvernance et gestion du résultat comptable en France, France, Juin 2004, 25ème
Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité et 3ème Colloque International Gouvernance et Juricomptabilité,
document disponible sur le site: http://www.cerom.org/fileadmin/publication/04021.pdf, (20/03/2011 ).

)2( Brenda Van Tendeloo, Ann Vanstraelen, Earnings Management and Audit Quality in Europe: Evidence from the
Private Client Segment Market, 2005, Available from: http://www.ear-net.eu, (17/04/2011 ).
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)1("ودة التدقيق وإدارة األرباح يف فرنساـج": ، بعنوانPiot et Janin" ،2005"دراسة .6

يف ) غري العادية(هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تأثري متغريات جودة التدقيق على املستحقات االختيارية 
SBF(مسجلة مبؤشرشركة85البيئة الفرنسية، وقد اشتملت عينة الدراسة على  بني املمتدةخالل الفترة)120

:وقد توصلت الدراسة إىل النتـائج التاليةم، 2001م و1999

مكاتب التدقيق اخلمس الكبرية ال ترتبط مبستويات مستحقات اختيارية منخفضة، كما أا ال ختتلف عن -
يق مكاتب التدقيق األخرى فيما يتعلق جبودة األرباح املعلن عنها، وبالتايل ال يوجد فرق بني خدمات التدق

الكبرية ومكاتب التدقيق األخرى يف البيئة الفرنسية، ويفسر ةاملقدمة من طرف مكاتب التدقيق اخلمس
الباحثان هذه النتيجة بأن اختالف البيئة القانونية الفرنسية عن نظريا األمريكية من حيث درجة التشدد

ن ممارسات إدارة األرباح، مما يقلل يقلل من خطر املساءلة القانونية ملكتب التدقيق يف حالة عدم كشفه ع
.من اهتمام مكاتب التدقيق الكبرية لبذل اجلهد الالزم لكشف هذه املمارسات

.إدارة األرباحليس له أي تأثري اجيايب يف ختفيض ممارساتطول فترة ارتباط مكتب التدقيق بالعميل-

تحقات االختيارية ويزيد من جودة وجود جلنة تدقيق داخل جملس اإلدارة يساعد على ختفيض تأثري املس-
.األرباح احملاسبية املعلنة

)2("دقيق وموقع املدققـإدارة األرباح، رأي الت": ، بعنوانWang Xinhan" ،2005"دراسة .7

وموقع ،وتقرير التدقيق من جهةبني ممارسات إدارة األرباحاملوجودةالدراسة إىل فحص العالقةهدفت
خالل الفترة املمتدةشركة 841عينة الدراسة على من جهة أخرى، وقد اشتملت) أو أجنيبمدقق حملي (املدقق 

:إىل نتائج ميكن تلخيصها فيما يليدراسةالوتوصلت ، م2001م و1998بني 

بني ممارسات إدارة األرباح وتقارير التدقيق املعـدلة، وهذه العالقة تتعزز عندما يتم وجود عالقة طردية-
.شركات من طرف مكاتب التدقيق األجنبيةتدقيق ال

الشركات اليت يتم تدقيقها من طرف مكاتب التدقيق األجنبية أقل ممارسة لسلوك إدارة األرباح مقارنة -
، وتفسري ذلك هو ارتفاع جودة خدمات التدقيق دققة من طرف مكاتب التدقيق احملليةـبالشركات امل

.املقدمة من طرف مكاتب التدقيق األجنبية

)1( Charles Piot, Rémi Janin, Audit Quality and Earnings Management in France, July 2005, Available from:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=830484, (13/04/2010 ).

)2( Wang Xinhan, Earnings Management, Audit opinion and Auditor location, Master of Philosophy, The Department of
Accounting, City University of Hong Kong, China, 2005, Available from: http://lbms03.cityu.edu.hk/theses/c_ftt/mphil-ac-
b19885763f.pdf, (03/02/2011).
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Chen"دراسة .8 & al.," ،2006أدلة من : التخصص الصناعي، وإدارة األرباحمسعة املدقق": ، بعنوان
)1("الشركات التايوانية

هدفت الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني مسعة مكتب التدقيق وختصصه الصناعي وإدارة األرباح 
TSE(عينة من الشركات التايوانية املدرجة ببورصة تايوان داخل  & GreTai Securities Market( واليت تنشط

توصلتأهم النتائج اليتويف بيئة يقل فيها خطر املساءلة القانونية للمدقق مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية،
:ميكن تلخيصها فيما يليإليها

Big(الكبرية ةمن طرف مكاتب التدقيق اخلمسالشركات التايوانية املدققة- أقل ممارسة لسلوك إدارة ) 5
األرباح، وتفسري ذلك أن مكاتب التدقيق الكبرية ولغرض احلفاظ على مسعتها تقوم برفع جودة خدمات 

.التدقيق املقدمة من طرفها دف اكتشاف أي أخطاء أو خمالفات جوهرية بالقوائم املالية للعميل

ت اليت مت تدقيق قوائمها املالية من طرف مكاتب تدقيق متخصصة يف الصناعة أقل ممارسة إلدارة الشركا-
األرباح مقارنة بالشركات األخرى املدققة من طرف مكاتب تدقيق غري متخصصة يف الصناعة، وهذا ما 

ى اكتشاف يدل على أن ختصص مكتب التدقيق يف صناعة معينة يكسبه معرفة وخربة أوسع مبا يساعده عل
.األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل

)2("جودة التدقيق اخلارجي وإدارة األربـاح احملاسبية": ، بعنوانFatma Zehri" ،2006"دراسة .9

هدفت هذه الدراسة إىل فحص العالقة املوجودة بني إدارة األرباح وجودة التدقيق اخلارجي على مستوى 
تونسية مدرجة وغري مدرجة ببورصة تونس مؤسسة93التونسي، وقد اشتملت عينة الدراسة على ادـاالقتص

خالل الفترة الصناعة، الفالحة، اخلدمات، التجارة والسياحة، وذلك: موزعة على مخس قطاعات نشاط هي
: توصلت الدراسة إىل نتائج مهمة ميكن تلخيصها فيما يلي، وم2000وم 1997املمتدة بني

.ال تقلل من ممارسات إدارة األرباح املتبعة من طرف إدارة املؤسسات التونسيةمكاتب التدقيق العاملية -

.مكاتب التدقيق احمللية حتد بشكل كبري من استخدام اإلدارة للمستحقات االختيارية-

يل مصداقية املعلومات طول فترة ارتباط املدقق بالعميل حمل التدقيق يؤثر سلبا على استقاللية املدققني وبالتا-
طول مدة ارتباط املدقق بالعميل يؤدي إىل خلق نوع من اليت تتضمنها القوائم املالية، وتفسري ذلك أن 

وبالتايل عدم كشف األخطاء ، مبا يؤدي إىل تقليل إجراءات التدقيقاملدققةالرضا بني املدقق واملؤسسة 
.واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل

)1( Ken Y. Chen, Shan-Ying Wu, Jian Zhou, Auditor brand name, industry specialisation, and earnings management:
evidence from Taiwanese companies, The International Journal of Accounting, Auditing, and Performance Evaluation, Vol.
3, Issue. 2, 2006, Available from: http://ir.lib.ksu.edu.tw/bitstream/987654321/3130/1/IJAAPE, (17/04/2011 ).

)2( Fatma Zehri, Qualité d’audit externe et gestion des résultats comptables: Cas de la Tunisie, La comptabilité, le contrôle
et l'audit entre changement et stabilité, France, 2008, document disponible sur le site: http://hal.archives-ouvertes.fr, (08/04/2011).



............................................

154

ة اخلارجية على عمليات إدارة ـأثر جودة املراجع: "، بعنوان2008، "مسري كامل حممد عيسى"دراسة .10
)1("دراسة تطبيقية: األرباح

هدفت الدراسة إىل فهم جودة عملية التدقيق والعوامل املؤثرة عليها، باإلضافة إىل إبراز الدور الذي تلعبه 
ارسات إدارة األرباح يف السوق املصري، ولتحقيق أهداف البحث مت عملية التدقيق اخلارجي يف الكشف عن مم

مفردة باستخدام أسلوب قائمة 64إجراء دراسة تطبيقية على عينة من مديري مكاتب التدقيق اخلارجية قوامها 
مراقبة أداء املدققني : االستقصاء، كما عربت الدراسة عن متغري جودة التدقيق اخلارجي بعدة حمددات منها

والتفتيش الداخلي على اجلودة مبكتب التدقيق، ختصص املدقق يف صناعة معينة، إمكانية تعرض املدقق للمساءلة 
.اخل...القانونية، استقاللية وموضوعية املدقق، تأهيل ومهارة املدقق 

:وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها

ش الداخلي على اجلودة وجودة التدقيق، وتفسري وجود عالقة اجيابية بني مراقبة أداء املدققني والتفتي-
ذلك أن مراقبة أداء املدققني والتفتيش الداخلي على اجلودة مبكتب التدقيق يدفع املدققني حنو االلتزام 

.مبعايري التدقيق املهنية عند تنفيذ عملية التدقيق مما ينعكس إجيابا على جودة التدقيق اخلارجي

صص املدقق يف الصناعة وجودة التدقيق، وتفسري ذلك أن التخصص وجود عالقة اجيابية بني خت-
الصناعي يعترب ذات أمهية كبرية خاصة يف عمليات التدقيق املعقدة، حيث يتوافر للمدقق املتخصص 

.التدقيقساعده يف بناء أحكام قوية مما ينعكس إجيابا على جودةيف صناعة معينة هيكل معرفة ي

عرض املدقق للمساءلة القانونية وجودة التدقيق، وتفسري ذلك أن املساءلة وجود عالقة اجيابية بني ت-
القانونية للمدقق تدفعه إىل العمل على اكتشاف واحلد من األخطاء واملخالفات اجلوهرية مما يزيد من 

.جودة التدقيق

من نزاهته يف وجود عالقة اجيابية بني استقاللية املدقق وجودة التدقيق، حيث أن استقاللية املدقق تض-
.اكتشاف والتقرير عن أي تالعبات ميكن أن ترتكبها اإلدارة دف التأثري على القوائم املالية

، حيث أن متتع املدقق بالتأهيل العلمي وجود عالقة اجيابية بني تأهيل ومهارة املدقق وجودة التدقيق-
.ية بالقوائم املالية للعميلوالعملي يساعده بشكل كبري على اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهر

وجود عالقة عكسية بني جودة التدقيق وسلوك إدارة األرباح، حيث أن أداء عملية التدقيق مبستوى -
، مما يزيد من مصداقية داخل الشركةإدارة األرباحودة يؤدي إىل احلد من ممارسات عايل من اجل

.القوائم املالية املنشورة

، 45التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، الد ، جملة كليةدراسة تطبيقية: أثر جودة املراجعة اخلـارجية على عمليات إدارة األرباحمسري كامل حممد عيسى، )1(
.2008العدد الثاين، جويلية 
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دليـل : أثر جودة التدقيق يف احلد من إدارة األرباح": ، بعنوان2010، "دانـومحأبو عجيلة"دراسة .11
)1("من األردن

هدفت الدراسة إىل معرفة مدى ممارسة إدارة الشركات األردنية املسامهة املدرجة ببورصة عمان لسلوك 
لعوامل احملددة جلودة ، من جهة، وفحص تأثري إحدى ام2006م و2001بني إدارة األرباح خالل الفترة املمتدة

حجم مكتب التدقيق، ارتباط مكتب التدقيق مبكاتب تدقيق عاملية، فترة االحتفاظ (التدقيق على تلك املمارسة 
45من جهة أخرى، وقد اشتملت عينة الدراسة على ) بالعميل، أتعاب التدقيق، التخصص يف صناعة العميل

التدقيق اليت دققت القوائم املالية لشركات العينة خالل فترة شركة أردنية مسامهة باإلضافة إىل مجيع مكاتب 
: ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي، الدراسة

إدارة األرباح، وتفسري ذلك أن مكاتب التدقيق وممارساتهناك عالقة عكسية بني حجم مكتب التدقيق-
حفاظا على مسعتها يف السوق املهنية مما الكبرية حترص على تقدمي خدمات تدقيق ذات جودة عالية

.ينعكس بدوره على كبح ممارسات إدارة األرباح داخل الشركات حمل التدقيق

اإلدارة ملمارساتتبيناملية على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية الرتباط مكتب التدقيق مبكاتب تدقيق ع-
.إدارة األرباح

إدارة األرباح، وتفسري ذلك أن طول فترة تبين ممارساتلعميل وهناك عالقة طردية بني فترة االحتفاظ با-
االحتفاظ بالعميل يؤثر سلبا على استقاللية املدقق نتيجة نشوء عالقات ومصاحل شخصية بني املدقق 

.، مما يفتح اال أمام هذه األخرية للقيام مبمارسات إدارة األرباحاإلدارةو

واجتاه شركات العينة حنو تبين سلوك إدارة األرباح، ويفسر ذلك هناك عالقة عكسية بني أتعاب التدقيق-
بأن ارتفاع أتعاب التدقيق خيلق لدى املدققني شعور بوجود نوع من التوازن بني حجم العمل املؤدى 
وقيمة األتعاب املتحصل عليها، وهذا ما يدفعهم لبذل املزيد من اجلهد لتحسني جودة عملية التدقيق مما 

.رباحباألللتالعبا على تقليل املمارسات املتبعة من طرف اإلدارة ينعكس إجياب

إدارة األرباح، ويفسر ذلك بأن فهم وممارساتهناك عالقة عكسية بني التخصص الصناعي للمدقق-
املدقق لطبيعة نشاط العميل حمل التدقيق يساعده على اإلملام بكافة املمارسات والعمليات اليت يقوم ا 

.يسمح له باكتشاف وكبح ممارسات إدارة األرباح لدى ذلك العميلمما، العميل

، ماي 2، العدد17ة العربية للعلوم اإلدارية، الد ـ، الدليل من األردن: احالتـدقيق يف احلد من إدارة األرـبودةأثر جعماد حممد على أبو عجيلة، عالم محدان، )1(
.، الكويت2010
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احملاسيبوسـائل حتسني جودة التدقيق: الثاملبحث الث

االنتقادات املوجهة زاد من حدةالتضليل احملاسيب بالقوائم املالية انتشار العديد من حاالت التالعب وإن 
املنظمات املهنية بدفعوهذا ما ، إدارة األرباحممارساتحلد من اواكتشافيف نيملهنة التدقيق نتيجة فشل املدقق

مبا يفي ومتطلبات تحسني جودة عملية التدقيقبالكفيلةواألساليبلياتدراسات األكادميية إلجياد اآلوال
.إدارة األرباحسلوكاالحتيالية خاصة احملاسبية راف ذات املصلحة ويساهم يف ختفيض املمارساتاألط

لتحسني جودة خدمات الدراسات األكادميية واملنظمات املهنيةاليت طرحتها واألساليب اآللياتتتمحورو
لرقابة على جودة التدقيق، أساليب الرقابة ال العلمي والعملي للمدقق، معايري ـتطوير التأهي: فيما يليالتدقيق

.على جودة التدقيق، وأخريا دعم استقاللية املدقق

ر التأهيل العلمي والعملي للمدققتطوي: املطلب األول

إن حصول املدقق على قدر مالئم من التعليم الرمسي يف جمال احملاسبة والتدقيق يعترب أحد الشروط الواجب 
حتققها للحصول على إجازة حماسب قانوين أو مدقق يف معظم الدول، فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية 

احلصول ) *CPA(القانونيني على املتقدمني الجتياز امتحان حماسب قانوين يشترط املعهد األمريكي للمحاسبني
على شهادة جامعية ختصص حماسبة، باإلضافة إىل امتالك املدقق خلربة مهنية كافية يف جمال احملاسبة والتدقيق تقدر 

.)1(بأربع سنوات خربة على األقل

ي الكافيني سيساعده على أداء عملية التدقيق بكفاءة توفر املدقق على التأهيل العلمي والعملوبالتايل فإن 
وجودة عالية نظرا ألن كافة إجراءات التدقيق تتطلب قدرا من احلكم الشخصي، إال أنه وبغض النظر عن قدر 
التأهيل العلمي والعملي احملصل من طرف املدقق ال بد من تدعيمه بربامج التعليم املستمر، وعلى هذا األساس 

ات املهنية على ضرورة إطالع املدققني مهما كانت مستويام على برامج ومقررات التعليم املهين أكدت املنظم
.)2(اكتشاف األخطاء والتالعبات احملاسبيةضرورة ملحة لتطوير قدرات املدقق علىواليت تعترب املستمر، 

لبيئة االقتصادية، خاصة وأن ويكتسب التعليم املهين املستمر أمهية بالغة يف ظل التطورات اليت تشهدها ا
بيئة مهنة احملاسبة والتدقيق تتميز بزيادة هائلة يف املعلومات ذات الصلة وزيادة التعقيدات املتعلقة بطبيعة األنشطة 
والعمليات التجارية والتخصص وتنوع األنظمة، ويف هذا اإلطار يشترط مثال املعهد األمريكي للمحاسبني 

ساعة من التعليم املهين املستمر كل ثالث سنوات، كما 120سبني إليه احلصول على القانونيني من مجيع املنت
Lee"تؤكد دراسة  & al., " على أن التعقيد املتزايد ملهام التدقيق دفع بالعديد من املهنيني القتراح تعليم رمسي

* CPA : Certified Public Accountant.
.62صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوماملراجعة الداخلية يف ظل املعـايري الدولية للمراجعة الداخلية يف البنوك التجارية األردنيةأمحد حممد خملوف، )2(

.9ص،2007، التسيري، جامعة اجلزائر
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ت وكفاءات املدققني واحملافظة أبعد وأوسع للمدققني، نظرا ألن التعليم املهين املستمر يساعد على تطوير مهارا
. )1(عليها، كما يساعد على إصدار األحكام املهنية مبوضوعية

معايري الرقـابة على جودة التدقيق: ثايناملطلب ال

جمموعة اإلجراءات والسياسات اليت تتبناها مكاتب ": إىلمعايري الرقابة على جودة التدقيق تشري 
املعهد األمريكي واإلحتاد ، ويعترب "إجناز مهام التدقيق وفقا للمعايري املهنيةالتدقيق لتوفري تأكيدات معقولة ب

على الرقابةمعايري وتطويراملهنية اليت اهتمت بإصدارواهليئات الدويل للمحاسبني القانونيني من أبرز املنظمات
.التدقيقجودة

املعهـد األمريكي للمحاسبني القانونينيجهود : الفرع األول

إىل املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني الذي التدقيقالسبق يف تطوير معايري الرقابة على جودة يعود
سنةحيث قام املعهد التدقيق،جودة أكد على ضرورة قيام كل مكتب تدقيق بتصميم وتنفيذ نظام للرقابة على 

عايري رقابة ملاألوىلنشرةالبإصدار م1979سنةواليت قامت "ة معايري رقابة اجلودةـجلن"بتشكيلم1978
:)2(اليت تضمنت ما يليواجلودة 

حيمل نفس مدلول استقالل املدقق الفرد، ويهدف إىل وضع سياسات وإجراءات لتنفيذ :اللـاالستق-
.قاعدة االستقالل الواردة ضمن آداب السلوك املهين

، املعرفة والكفاءة الفنية لدى فر اخلربةاتوجيب على مكاتب التدقيق مراعاة:ختصيص املدققني على املهام-
.التدقيقخدماتاملخصصني ألداء دققنيملا

شكالت احملاسبية اآلخرين حلل املتب التدقيق االسترشاد برأي جيب على مك:االسترشاد برأي اآلخرين-
.أو مشكالت التدقيق اليت تظهر خالل عملية التدقيق

قوم بوضع سياسة حمددة للتوظيف واختيار الكفاءات، وحتديد جيب على مكتب التدقيق أن ي:التوظيف-
.مستوى خربة معني جيب توافره يف الشخص الذي يتقدم للتوظيف باملكتب

برامج التعليم املهين املستمر وتوفري جيب على مكتب التدقيق وضع السياسات، :تنمية القـدرات املهنية-
.والتدريب الالزم ملوظفي املكتب

ب على مكاتب التدقيق وضع السياسات اليت حتول دون ترقية موظفيها إىل املستويات العليا جي:الترقيـة-
.لخربة واملعرفة الالزمة لتحمل مسؤولية الوظيفة امللقاة على عاتقهملقبل استيفائهم 

.63صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
.67- 66صاملرجع السابق،)2(
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.جيب على مكاتب التدقيق أن تقوم بإخضاع كافة أعماهلا لإلشراف اجليد:اإلشراف-

جيب على مكاتب التدقيق أن تتبع سياسات :استمرار العالقة مع العمالء احلالينيقبول العمالء اجلدد و-
وإجراءات تساهم يف اختاذ قرارات بشأن قبول عمالء جدد أو مواصلة العالقة مع العمالء احلاليني، وذلك 

.تفاديا للعمالء الذين تنقصهم األمانة وحسن اخللق

يهدف هذا اإلجراء إىل التحقق من تطبيق برنامج :ألداءالفحص الدوري لربنامج الرقابة على جودة ا-
مبكتب التدقيق، والذي قد يتم عن طريق أعضاء املكتب نفسه أو عن طريق أحد داءالرقابة على جودة األ

.مكاتب التدقيق األخرى

حلتا حمل ن، واللتا)3(و)2(رقم رقابة اجلودة أصدرت نفس اللجنة نشرة معايري م1996ويف مـاي 
:)1(فيما يلي)2(، وتتمثل عناصر النشرة رقم )1(شرة معايري الرقابة على اجلودة رقم ن

.االستقالل، الرتاهة واملوضوعية يف مكتب التدقيق-

.إدارة فـريق التدقيق-

.قبول العمالء والتعاقدات اجلديدة واالستمرار مع العمالء والتعاقدات احلالية-

.أداء وتنفيذ عملية التدقيق-

.ة واملتـابعةالرقاب-

:)2(فيما يلي)2(وميكن حصر التغيريات اليت أحدثتها نشرة معايري الرقابة على اجلودة رقم 

يف مخسة عناصر )1(ابة اجلودة التسعة الواردة يف نشرة معايري رقابة اجلودة رقم ـإدماج عناصر رق-
.هنة التدقيقة ملتغريات احلديثتطلبات اجلديدة لتالئم وتعكس الفقط مضاف إليها بعض امل

اتساع مفهوم االستقالل الوارد يف النشرة األوىل ليشمل عنصري الرتاهة واملوضوعية عند أداء املدقق -
اظ على االستقالل يف احلقيقة واملظهر، الفصل بني ـملسؤولياته املهنية، إذ جيب على املدققني احلف

.ملوضوعيةاحلفاظ على الرتاهة واباإلضافة إىل املسؤوليات املهنية، 

ف التوظيواملتعلقة بتخصيص املدققني على املهام )1(إدماج عناصر نشرة معايري رقابة اجلودة رقم -
الذي ركز على ضرورة التخصيص إدارة األفرادتنمية القدرات املهنية والترقية يف عنصر واحد هو و

بأنشطة التطوير املهين مثل اجليد لألفراد على مهام التدقيق، التعيني والتوظيف والترقية، االهتمام

.68-67صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
)2( James Schmutte, John R. Thieling, Quality Control Standards Revisited, The CPA Journal, July 1996, Available from:

http://www.nysscpa.org/cpajournal/1996/0796/features/Quality.htm, (07/01/2011 ).
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زيادة عدد ساعات التعليم املهين املستمر، ومسايرة برامج التدريب املتخصصة لتنمية القدرات املهنية 
.ألفراد فريق التدقيق يف جمال األنشطة املختلفة

اتساع مفهوم عنصر قبول العمالء اجلدد واالستمرار مع العمالء احلاليني، حبيث يؤكد املعيار على-
ضرورة وجود تناسق بني طبيعة املهام املطلوبة من املدقق ومدى توافقها مع معرفته وخربته املهنية 
وذلك كأساس الختاذ قرار قبول العميل أو ال، مع وجود اتفاق صريح بني املدقق والعمالء حول 

.نطاق والقيود املفروضة على مهام التدقيقوطبيعة 

رأي اآلخرين يف عنصر واحد هو أداء وتنفيذ عملية التدقيق، إدماج عنصري اإلشراف واالسترشاد ب-
حيث جيب على املدققني االلتزام مبعايري العمل امليداين واملتطلبات القانونية ومعايري الرقابة على اجلودة 

.عند تنفيذ مهام التدقيق، مع ضرورة اإلشراف على أعمال املساعدين

ابة على جودة األداء بعنصر الرقابة واملتابعة، حيث ركز استبدال عنصر الفحص الدوري لربنامج الرق-
حتقق مكتب التدقيق من تطبيق برامج الرقابة على جودة األداء، باإلضافة إىل ضرورةاملعيار على 

.بهسياسات وإجراءات رقابة اجلودةلمستمرة ومتابعةرقابةذلك جيب عليه القيام ب

فقد جاءت لتوفري إرشادات تساعد مكاتب )3(ودة التدقيق رقم أما بالنسبة لنشرة معايري الرقابة على ج
التدقيق على كيفية تطبيق عنصر الرقابة واملتابعة، وقد أفسحت النشرة اال أمام مكاتب التدقيق لالستعانة 
بأفراد مؤهلني من خارج املكتب للقيام بعملية الرقابة واملتابعة، وذلك للتحقق من مدى مالءمة السياسات 

.)1(إلجراءات املوضوعة من طرف املكتب ومدى االلتزام اوا

االحتـاد الدويل للمحاسبني القانونينيجهود : الفرع الثاين

حتت )7(م بإصدار الدليل الدويل رقم 1981سنة ) IFAC(لقد قام اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني 
الصفات : ستة معايري لضبط جودة عملية التدقيق هي، وقد حدد هذا الدليل"ضبط جودة التدقيق"عنوان

، املهارة والكفاءة، توزيع املهام بني األفراد، التوجيه واإلشراف، قبول عمالء جدد واالستمرار للمدققالشخصية
مع العمالء احلاليني، التفتيش، ويهدف هذا الدليل إىل تقدمي اإلرشادات اليت جيب على املدقق االلتزام ا خاصة 
فيما يتعلق بتفويض أعمال التدقيق للمساعدين، إضافة إىل تقدمي إرشادات خاصة باإلجراءات والسياسات اليت 

.تتبناها مكاتب التدقيق لتوفري قناعة معقولة لتحقق جودة التدقيق بصورة عامة

يق وذلك من وقد تابع اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني جهوده الرامية إىل حتسني جودة عملية التدق
)220(رقم معيار التدقيق م بإصدار 1994سنة ، حيث قام )7(خالل التعديالت اليت أجراها على الدليل رقم 

.68صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
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، ويهدف هذا املعيار )Quality Control For Audit Work("رقابة اجلودة على أعمال التدقيق"حتت عنوان
: )1(من خاللإىل توفري إرشادات للرقابة على جودة عملية التدقيق 

وضع سياسات وإجراءات رقابة اجلودة اليت جيب إتباعها عند أداء عملية التدقيق، مع اإلشارة إىل -
.إلزامية تطبيق هذه السياسات واإلجراءات على مستوى مكاتب التدقيق وعمليات التدقيق الفردية

. اإلجراءات املتعلقة بتفويض األعمال للمساعدين عند أداء عملية التدقيق-

:)2(على العناصر التالية)220(رقم وقد اشتمل معيـار التدقيق 

األفراد العاملني مبكتب التدقيق االلتزام مببادئ االستقاللية والرتاهة جيب على:ات املهنيةـاملتطلب-
.واملوضوعية واحلفاظ على السرية واألخالقيات املهنية

الذين ميتلكون املهارة والكفاءة املدققنيستعني بيتعني على مكتب التدقيق أن ي:املهارة والكفـاءة-
.اليت تساعدهم على أداء األعمال املسندة إليهم بعناية مهنية واجبة

جيب إسناد أعمال التدقيق إىل أفراد حاصلني على قدر من التدريب العملي :امـالتكليف بامله-
.ولديهم التأهيل املهين املطلوب يف ظل الظروف احمليطة

توجيه وإشراف مباشر وفحص للعمل عند كافة املستويات، وذلك دف ضرورة وجود:ضالتفوي-
.توفري تأكيد معقول بأن العمل املؤدى يفي مبعايري اجلودة املالئمة

يشري املعيار إىل ضرورة االسترشاد برأي اآلخرين عندما يكون ذلك ضروريا :االسترشاد بالرأي-
.بشرط أن تتوفر يف هؤالء اخلربة املالئمةسواء من داخل املكتب أو من خارجه 

إذ جيب على املدقق أن يقوم بإجراء تقييم للعمالء املرتقبني :قبول أو إاء التعاقدات مع العمالء-
وفحص العمالء احلاليني على أساس دوري، وعند اختاذ قرار قبول أو االحتفاظ بالعمالء جيب مراعاة 

تقدمي اخلدمة للعميل على حنو مالئم، باإلضافة إىل مراعاة مدى مدى استقاللية املكتب ومقدرته على 
.استقامة إدارة العميل

إجراءات مرار مدى فعالية ومالءمة أن يراقب باستجيب على مكتب التدقيق :والرقابةاملتـابعة -
الرقابة على جودة أعمال التدقيق باملكتب، وذلك بغرض تقييم نظام رقابة اجلودة باملكتب وتوصيل 

.   )3(نتائج الرقابة إىل املستويات اإلدارية العليا بغرض اختاذ اإلجراءات الضرورية

مهنة : ، الندوة الثانية عشرة لسبل تطوير احملاسبة يف اململكةاليمنالعوامل املـؤثرة يف جودة مراجعة احلسابات من وجهة نظر احملاسبني القانونيني يفحممد علي جربان، )1(
.20، ص2010ماي19-18احملاسبة يف اململكة العربية السعودية وحتديات القرن الواحد والعشرون، جامعة امللك سعود، السعودية، 

.69صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)2(
.22حممد علي جربان، مرجع سبق ذكره، ص)3(
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يلعب دور كبري يف حتسني جودة )IFAC(يف األخري ميكن القول أن اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني 
ى خاصة املعيار اخلاص أعمال التدقيق من خالل اإلصالحات الرقابية والتعديالت اليت يقوم ا من فترة ألخر

)220(رقم ار عياملبتعديلم2005سنة جبودة أعمال التدقيق، حيث قام اإلحتـاد الدويل للمحاسبني القانونيني 
التعديل بعد ذلك ، تاله"رقابة اجلودة على أعمال تدقيق البيانات املالية التارخيية": الذي أصبح حتت عنوان

، وهو ساري "رقابة اجلودة على تدقيق القوائم املالية": عيار حتت عنوانم حيث أصبح امل2009الذي مت سنة 
إىل إدخال هذا التعديل التطبيق إىل غاية يومنا هذا، ويهدف اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني من وراء

عني االعتبار التطورات سياسات وإجراءات رقابة جودة التدقيق الفعالة واليت أمهلتها املعايري السابقة مع األخذ ب
.والتغيريات املهنية احلاصلة يف جمال التدقيق

الرقـابة على جودة التدقيقتفعيل برامج : ثالثاملطلب ال

لقد عملت التشريعات احلكومية واملنظمات املهنية بالعديد من الدول على إجياد أساليب وآليات للرقابة 
خدمات جودة ورفعالرقابة على جودة التدقيق لتحسني ايري على جودة عملية التدقيق تعمل بالتوازي مع مع

حماسبة مكاتب التدقيق، ومن أهم األساليب الرقابية املستحدثة جند أسلوب فحص النظري وجملس اإلشراف على
.بالواليات املتحدة األمريكية) *PCAOB(الشركات العامة

نشأة وأهداف برنامج فحص النظيـر: الفرع األول

م والذي أخذ امسا 1989سنة املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني برنامج فحص اجلودة رلقد أصد
، ويلزم هذا الربنامج مكاتب م1995سنة ) Peer Review Program(آخر هو برنامج فحص النظري أو الزميل 

ائهم لدى جلنة باملعهد التدقيق أو املدققني والذين تنشأ عن خدمام مسؤولية اجتاه الطرف الثالث بتسجيل أمس
متخصصة يف تقييم أداء مكاتب التدقيق، حيث تقوم هذه اللجنة بفحص وتقييم نظام رقابة اجلودة لدى مكاتب 
التدقيق مث إصدار تقرير بنتيجة هذا الفحص، ومبجرد تسجيل مكتب التدقيق أو املدقق لدى املعهد األمريكي 

حبيث يتم إجراء فحص ،ن املعهدععاة معايري رقابة اجلودة الصادرة للمحاسبني القانونيني فإنه يتوجب عليه مرا
متعمق ألدائه املهين يف جمال احملاسبة والتدقيق كل ثالث سنوات على أن يبدأ أول فحص وتقييم خالل مثانية 

يف عشرة شهرا من تسجيله لدى اللجنة املختصة بالتقييم، وقد مت إدخال تعديالت وحتسينات على هذا الربنامج
.)1(م من أجل حتسني جودة التقارير املالية ومحاية األطراف ذات املصلحة2001جانفي 

: )2(تدقيق بفحص أعمال مكتب تدقيق آخر دفالنظري أو الزميل أن يقوم مكتب ويقصد بفحص 

.التأكد من أن مكتب التدقيق ملتزم مبعايري الرقابة على جودة التدقيق-

* PCAOB : The Public Company Accounting Oversight Board.
.16حممد علي جربان، مرجع سبق ذكره، ص)1(
.75صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)2(
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اا إذا كان نظام رقابة اجلودة املطبق مبكتب التدقيق يوفر للمكتب ضمانإبداء رأي فين مستقل عم-
.عن اتساق عملياته مع املعايري املهنيةمعقوال

للمكتب، ومدى كفاية حيث مدى مالءمته كتب التدقيق مندراسة وتقييم نظام رقابة اجلودة مب-
ني باملكتب، وختفيض حاالت فشل التوثيق لسياسات وإجراءات رقابة اجلودة وتوصيلها لألفراد العامل

.عملية التدقيق أو منع حدوثها

أنـواع فحص النظري: الفرع الثاين

: )1(يشمل برنامج فحص النظري ثالث أنواع من الفحص للتحقق من جودة عملية التدقيق وهي

قيق يهدف إىل التأكد من أن نظام رقابة اجلودة على عمليات التد): System Review(فحص النظـام .1
واحملاسبة قد صمم طبقا ملعايري رقابة اجلودة الصادرة عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، وأن 

.سياسات وإجراءات رقابة اجلودة قد طبقت كما هو خمطط هلا وذلك أثناء املمارسات املهنية للمكتب

ية الفحص عن مدى يهدف إىل توفري أساس للقائم بعمل):Engagement Review(اط فحص االرتبـ.2
للمعايري املهنية الصادرة يف هذا اإلطار، وأن التوثيق -عند ارتباطه بالعميل-مراعاة املدقق أو مكتب التدقيق 

.يف مكتب التدقيق يراعي املتطلبات الواردة يف قائمة معايري خدمات احملاسبة واالستشارات

ق الذي يقوم باالرتباط مع العميل على حتديد هدف إىل مساعدة املدقي):Report Review(فحص التقرير .3
.التصرف الصحيح الذي جيب عليه اختاذه اجتاه مراعاة متطلبات اإلفصاح

ويتم إجراء فحص النظري بصورة دورية مع اختالف املدة املطلوبة إلجرائها من بلد ألخر، فمثال يف 
قل كل ثالث سنوات، أما يف اجنلترا فتخضعالواليات املتحدة األمريكية يتم إجراء فحص النظري مرة على األ

مكاتب التدقيق اخلاصة بالشركات املسجلة يف سوق األوراق املالية للفحص مرة كل مخس سنوات، أما املكاتب 
تشكل فرق ،من جهة أخرىمكتب كل سنة، 150األخرى فتخضع للفحص على أساس عينة مكونة من 

موجه للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني ل الفحص لطلبمكتب التدقيق حمفحص النظري عن طريق تقدمي 
، وبعد انتهاء فرق فحص النظري من يتضمن هذا الطلب إرسال فريق فحصاسبني القانونيني بالواليةأو جممع احمل

مهامها تقوم بإصدار تقرير عن نتائج الفحص يتم تسليم نسخة منه للمكتب حمل الفحص ونسخة أخرى للجهة 
:)2(على عملية الفحص، وجيب أن حيتوي التقرير على الفقرات التاليةاملشرفة

.تشري إىل الفترة اليت يغطيها الفحص: الفقرة األوىل-

.نظام رقابة جودة أعمال التدقيقصائص العامة وأوجه القصور يف تتضمن وصفا للخ: الفقرة الثانية-

.50صإياد حسن حسني أبوهني، مرجع سبق ذكره،)1(
.76-75صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)2(
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اخلاص باملكتب حمل الفحص، وما إذا كان تتضمن رأي فريق الفحص يف نظام اجلودة : الفقرة الثالثة-
يعطي ضمانا معقوال بأن األداء داخل املكتب يتم وفقا للمعايري املهنية، ومتطلبات عضوية قسم مكاتب 

.التدقيق التابع للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني

أتاح للمدقق أو مكتب ويف هذا اإلطار جيب اإلشارة إىل أن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني قد
التدقيق حمل الفحص حرية اختيار فريق فحص النظري الذي يرى بأنه كفء ومؤهل وذلك من بني فرق فحص 

:)1(النظري املعتمدة من قبل املعهد، وقد يأخذ تقرير الفحص ثالثة أشكال رئيسية هي

مبكتب احملاسبة والتدقيق يتفق مع املعايري يشري إىل أن إجراءات نظام رقابة اجلودة :جيايب أو النظيفاإلالتقرير .أ
املهنية، وميكن لفريق الفحص أن يقترح بعض التعديالت والتحسينات على نظام رقابة اجلودة مبكتب التدقيق 
حمل الفحص، وهنا جيب على املدقق أو مكتب التدقيق حمل الفحص أن يرد رمسيا على كافة مالحظات 

.ستجابة القتراحاتهوتعليقات فريق الفحص وأن يتم اال

يشري إىل وجود احنرافات معتربة عن املعايري املهنية فيما خيص نظام رقابة اجلودة مبكتب :ظـالتقرير املتحف.ب
التدقيق حمل الفحص، وقد يتضمن هذا التقرير تدابري تصحيحية يقرها فريق الفحص وجيب على املدقق أو 

.املكتب حمل الفحص أخذها بعني االعتبار

يشري التقرير السليب إىل وجود مشاكل كبرية يف نظام رقابة اجلودة لدى املدقق أو مكتب :ر السليبالتقري.ج
التدقيق حمل الفحص، وقد يوصي فريق الفحص املدقق أو مكتب التدقيق حمل الفحص بإعادة إصدار بعض 

يق، وقد يلجأ فريق الفحص إىل القوائم املالية للعمالء باإلضافة إىل حتسني نظام رقابة اجلودة على أعمال التدق
.طلب رأي فريق فحص نظري آخر قبل إصدار التقرير النهائي لنتائج الفحص

إجيابيات ونقائص تطبيق برنامج فحص النظري : الفرع الثالث

لقد أثبت برنامج فحص النظري كأحد األساليب املهمة لرقابة اجلودة فعالية كبرية خاصة يف الدول اليت 
نذ فترة طويلة مثل الواليات املتحدة األمريكية، ومن الفوائد اليت تنتج عن تطبيق برنامج فحص بدأت تطبيقه م

:)2(النظري ما يلي

.مساعدة مكاتب احملاسبة والتدقيق على حتقيق معايري رقابة اجلودة-

.وتنفيذ عملية التدقيق وفقا ملستوى مرتفع من اجلودةدققنيحتسني أداء امل-

.  التدقيق اخلاضعة هلذا الربنامجحتسني مسعة مكـاتب-

)1( Louis Grumet, Peer Review: Raising the Bar for Audit Quality, The CPA Journal, July 2002, Available from:
http://www.nysscpa.org/cpajournal/2002/0702/nv/nv2.htm, (09/01/2011 ).

.76صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)2(
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أما بالنسبة للعالقة املوجودة بني برنامج فحص النظري وجودة التدقيق، فقد توصلت العديد من الدراسات 
اليت توصلت إىل أن جودة التدقيق تتحسن " Giroux&Dies"إىل وجود عالقة إجيابية بينهما، من بينها دراسة 

McCabe"له سرياجع من قبل طرف ثالث، كما توصلت دراسة مىت علم مكتب التدقيق أن عم & al.," إىل أن
منافع برنامج فحص النظري تربر تكلفته وأن هناك اجتاه اجيايب حنو تبين هذا الربنامج، وأن الشركاء يف مكاتب 

رة من املنظمات التدقيق اليت مت فحصها يدركون أن فحص النظري يعترب حافزا لاللتزام بالنشرات املهنية الصاد
املهنية، كما تزيد من الثقة يف أعضاء املكتب وإجراءات رقابة اجلودة ورفع الروح املعنوية وموقع ومسعة املكتب 

أوضحت ،، من جهة أخرى)1(اء املادية املهمةـبني الزمالء، كما حيسن قدرة املكتب على اكتشاف األخط
ن أهم العوامل املؤثرة على جودة عملية التدقيق، وأن مكاتب أن فحص النظري يعترب م" Paul&Jagan"دراسة 

.)2(التدقيق اليت تتبىن برامج فحص النظري تتمتع بأداء متميز

ميكن القول أنه وبالرغم من األمهية البالغة اليت يتميز ا برنامج فحص النظري كأحد ، من التحليل السابق
نه مل يسلم من االنتقادات خاصة بعد األحداث اليت تعرضت هلا آليات الرقابة على جودة أعمال التدقيق إال أ

مهنة التدقيق يف السنوات األخرية، وايار العديد من الشركات األمريكية منها شركة إنرون يف الواليات املتحدة 
ور بالرغم من صد" أرثر أندرسون"األمريكية وتعرض أحد أكرب مكاتب التدقيق العاملية لإلغالق وهو مكتب 

: تقرير فحص نظري نظيف يف حقه، وأهم االنتقادات املوجهة هلذه اآللية الرقابية هي

.فحص النظري يؤدى بشكل روتيين ويهتم القائمون ا بالشكل أكثر من املضمون-

.أن األشخاص القائمني به غري متفرغني هلذا العمل-

اح قسم فحص النظري التابع للمعهد األسلوب حيمل شبهة ااملة فيما بني مكاتب التدقيق، حيث أت-
مما يؤثر ،األمريكي للمحاسبني القانونيني فرصة ملكتب التدقيق الختيار املكتب الذي يقوم بفحصه

.سلبا على استقاللية وحياد املكتب القائم بالفحص وبالتايل تقرير الفحص

م2002سنة "Sarbanes-Oxley"ونتيجة لالنتقادات املوجهة لربنامج فحص النظري مت إصدار قانون 
يقوم على إنشاء جملس ،دف محاية املصلحة العامةوالذي تبىن مفهوم جديد للرقابة على جودة التدقيق 

، ويعد الس لإلشراف على مكاتب التدقيق اليت تدقق الشركات املسامهة املسجلة يف سوق األوراق املالية
وحتت إشراف هيئة سوق " Sarbanes-Oxley"خاضعة لقانون شخصية معنوية غري حكومية وغري هادفة للربح، 

األوراق املالية، وجيري الس تفتيش ملكاتب التدقيق لتقييم مدى التزام كل مكتب واألشخاص الذين هلم عالقة 
صدار ذا املكتب بقواعد الس وهيئة سوق األوراق املالية، أو املعايري املهنية املرتبطة بأداء تلك املكاتب وإ

.77-76صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
، جملة دراسة ميدانية: مكاتب املراجعة يف اململكة العربية السعوديةآثار تطبيق برنـامج مراقبة جودة األداء املهين على ، العنقرينسامل بن علي الغامدي، حسام عبداحملس)2(

.196، ص2005، السعودية،2عدد ال،19جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، الد 
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) 100(بالنسبة ملكاتب التدقيق اليت تقدم تقارير تدقيق بانتظام ألكثر من اتقارير التدقيق، ويكون التفتيش سنوي
.شركة) 100(شركة، وكل ثالث سنوات بالنسبة للمكاتب اليت تقدم تقارير تدقيق بانتظام ألقل من 

جاء )PCAOB(ركات العامةحماسبة الشأن تأسيس جملس اإلشراف على ،من العرض السابقيتضح 
الرقابة اليت تتم على مكاتب التدقيق وملعاجلة االنتقادات اليت تعرض هلا برنامج فحص النظري، خاصة أن لتدعيم 

فحص النظري التابع للمعهد األمريكي ربنامج من سيقوم بالفحص جهة حمايدة ال ختضع للمهنة كما هو احلال ل
.)1(للمحاسبني القانونيني

فحص برنامج هي األوىلالوسيلة للرقابة على جودة التدقيق، نيميكن القول أن هناك وسيلتخري يف األ
احلفاظ على هيبتها وزيادة إىل من خاللهدفع للمهنة ويعترب من أساليب الرقابة الذاتية اليت ختضالذي النظري 

يعترب أحد الذي )PCAOB(ت العامةحماسبة الشركاهو جملس اإلشراف على فالثقة فيها، أما األسلوب الثاين 
أساليب الرقابة اخلارجية اليت فرضتها الظروف االقتصادية على مهنة التدقيق دف محاية املصلحة العامة، ويعترب 
االلتزام بربامج الرقابة على جودة التدقيق من طرف مكاتب التدقيق أمر إلزامي حتتمه الظروف املهنية، ويف هذا 

دير التنفيذي لربامج جودة التدقيق باملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني بضرورة وضع طالب املياإلطار 
مبتطلبات رقابة نيجمموعة من اإلجراءات الصارمة اليت جيب أن تتخذ حبق املدققني ومكاتب التدقيق غري امللتزم

داء املهين للمدققني ومكاتب اجلودة، مشريا إىل أن برامج رقابة اجلودة قد سامهت بشكل ملحوظ يف حتسني األ
.)2(التدقيق وذلك بالرغم من أن املعايري املهنية أصبحت أكثر تعقيدا

دعم استقـاللية املدقق: رابعاملطلب ال

يعترب استقالل املدقق أحد املعايري العامة اليت حتكم عمل املدقق وعنصر مهم من عناصر الثقة يف القوائم 
دقق هو مفهوم نسيب ال ميكن حتقيقه بصفة مطلقة وإمنا هناك درجات خمتلفة من املالية املدققة، واستقالل امل
نتائج التحقيقات اليت قامت ا اهليئات املختصة يف قضايا الفساد أكدت وقداالستقالل ميكن حتقيقها، 

ظم والتالعب لعدد من الشركات اليت شهدت فضائح حماسبية خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية أن مع
املخالفات احملاسبية اليت قامت ا هذه الشركات إال أن عدم متتع هذه التدقيق استطاعت اكتشاف مكاتب 

املكاتب باالستقالل التام أثر على الرأي املهين النهائي، حيث قامت هذه املكاتب بإصدار تقارير نظيفة حول 
األكادميية إىل دفع املنظمات املهنية والدراسات قوائم مالية حتتوي خمالفات حماسبية ومعلومات مضللة، وهذا ما 

اآلليات الكفيلة بتدعيم استقاللية املدقق، وقد مشلت هذه املقترحات تشكيل جلنة التدقيق، التغيري اإللزامي إجياد 
.للمدقق، ووضع قيود على تقدمي اخلدمات األخرى خبالف التدقيق

.81صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)1(
، الة األردنية يف إدارة دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي احلسابات اخلـارجيني يف األردن: تدقيق احلساباتالعـوامل املؤثرة على جودة، حممد إبراهيم النوايسة)2(

.392، ص2006، األردن،3عدد ال،02األعمال، الد 



............................................

166

تشكيل جلنـة التدقيق: الفرع األول

األداة اليت من خالهلا يتم كبح ":ألمريكي للمحاسبني القانونيني جلنة التدقيق بأاعرف املعهد ا
جلنة فرعية ":ميكن تعريف جلنة التدقيق بأاكما ، )1("التصرفات غري الشرعية من قبل اإلدارات العليا للشركات

، وتعمل كحلقة وصل بني املدقق تابعة لس اإلدارة وتتكون أساسا من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني
اخلارجي وإدارة املؤسسة يف األمور املتعلقة بالتدقيق اخلارجي ووظيفة التدقيق الداخلي واألمور املالية واحملاسبية 

.)2("األخرى

وقد ظهرت فكرة إنشاء جلنة التدقيق أوال يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك بعد بروز العديد من 
م أكد املعهد 1977سنةفي ف، "McKesson’s Robbins"حاالت الغش والتالعب بالقوائم املالية أبرزها قضية 

األمريكي للمحاسبني القانونيني على مجيع أعضائه ضرورة تشجيع عمالئهم على تشكيل جلان التدقيق نظرا 
أكدت هيئة سوق األوراق املالية على م 1978، ويف سنة للفائدة املترتبة من تشكيلها على املصلحة العامة

ضرورة اإلفصاح عن وجود أو عدم وجود جلان للتدقيق يف القوائم املالية للشركات املسجلة يف بورصة األوراق 
قرارا يقضي بضرورة وجود جلان يف نفس السنة )NYSE(بورصة نيويورك لألوراق املالية كما أصدرتاملالية، 

اشترطت أن تكون مكونة من أعضاء وتتداول أوراقها املالية يف بورصة نيويورك، تدقيق يف مجيع الشركات اليت
فكرة حديثة نسبيا جاءت أما بالنسبة لربيطانيا فتعترب فكرة تشكيل جلان التدقيق جملس اإلدارة غري التنفيذيني، 

جلان تدقيق يف م بتكوين1992يف ديسمرب ، واليت أوصت"Cadbury"كنتيجة حتمية لألخذ بتوصيات جلنة 
جاءت قول أن دوافع إنشاء جلان التدقيق وبالتايل ميكن المجيع الشركات املسامهة خالل السنتني القادمتني، 

.)3(فالس العديد من الشركات وزيادة مطالبة املسامهني واملستثمرين بتقارير مالية غري مضللةحتمية إلنتيجةك

تشكيل جلنة التدقيق هو توفري ضمانات خبلو القوائم املالية ولقد أكدت الدراسات السابقة أن اهلدف من
للعميل من األخطاء واملخالفات اجلوهرية، باإلضافة إىل زيادة وتدعيم استقاللية املدقق اخلارجي، وكل هذا من 

Shamsher"أجل حتسني شفافية التقارير املالية وزيادة ثقة املستخدمني فيها، ويف هذا اإلطار يؤكد  & al., " أن
تشكيل جلنة تدقيق من مديرين غري تنفيذيني يشجع بقوة على استقالل املدقق اخلارجي مما حيسن من جودة 

.)4(التقارير املالية

، جملة جامعة امللك عبد العزيز تطبيقية يف اململكة العربية السعوديةدراسة : مهـام جلان املراجعة ومعايري اختيار أعضائها، عبد اهللا علي املنيف، عبد الرمحن إبراهيم احلميد)1(
.40، ص1998، السعودية،11لالقتصاد واإلدارة، الد 

.83صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)2(
.42-41مرجع سبق ذكره، ص،عبد اهللا علي املنيف، عبد الرمحن إبراهيم احلميد)3(

)4( Zulkarnain Bin Muhamad Sori, Shamsher Mohamad, Siti Shaharatulfazzah Mohd Saad, Audit Committee Support and
Auditor Independence, 2007, p 2, Available from: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031075, (10/01/2011 ).
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: )1(تقوم جلان التدقيق بأداء جمموعة من الوظائف ميكن حصرها فيما يلي" الشمري"وحسب 

ابه، والنظر يف إعادة تعيينه أو إقالته وكافة البنود مشاركة جملس اإلدارة يف اختيار املدقق وحتديد أتع-
.املتعلقة بواجباته واستقاللـه

التحديد الدقيق لنطاق عملية التدقيق واإلطالع على إجراءات التدقيق اليت ينوي املدقق تنفيذها، -
سن باإلضافة إىل التأكد من وجود نظام للرقابة على اجلودة لدى املدقق، واإلطالع على السري احل

.لعملية التدقيق وأنه مت تنفيذها وفقا ما خطط له

فحص أنظمة الرقابة الداخلية باملؤسسة واملسامهة يف حتسينها وتطويرها، واإلشراف على وظيفة -
التدقيق الداخلي باملؤسسة للتأكد من حتقق استقالل املدققني الداخليني ودراسة خطة العمل والتأكد 

ل املوكلة هلا، واالجتماع مع إدارة التدقيق الداخلي ومناقشة التقارير من فعاليتها يف إجناز األعما
الصادرة عنها ومتابعة مدى معاجلة املالحظات الواردة بالتقرير، باإلضافة إىل ذلك تعمل جلنة التدقيق 
كحلقة وصل بني املدققني الداخليني وجملس اإلدارة إىل جانب قيامها بإبداء الرأي حول تعيني مدير 

.)2(دقيق الداخليالت

ائج عملية التدقيق ومناقشتها دوريا مع املدقق، مع ضرورة فحص القوائم املالية ربع السنوية فحص نت-
:والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وباألخص

.التغيريات يف السياسات احملاسبية املعتمدة*

.التأكد من سالمة تطبيق معايري احملاسبة املتعارف عليها*

.د من مدى التزام املؤسسة بالقوانني واألنظمة السائدة، باإلضافة إىل اللوائح الداخليةالتأك*

.)3(املدقق وتقدمي توصيات بشأن ذلك لس اإلدارةستجابة اإلدارة ملقترحات متابعة مدى ا-

.التأكد من اكتمال اإلفصاح بالقوائم املالية للمؤسسة-

.جلدد للعمل يف مناصب قيادية باملؤسسةاملشاركة يف تقييم واختيار املتقدمني ا-

.تقييم أداء اإلدارة املالية واملدققني الداخليني واخلارجيني-

.تسهيل االتصال املباشر والعمل كحلقة وصل بني املدقق الداخلي واخلارجي وجملس اإلدارة-

.45-42مرجع سبق ذكره، ص،عبد اهللا علي املنيف، عبد الرمحن إبراهيم احلميد)1(
مهنة احملاسبة : عشرة لسبل تطوير احملاسبة يف اململكة، الندوة الثانيةدور جلان املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات املسامهة باململكة العربية السعوديةعيد بن حامد الشمري، )2(

.12- 11، ص2010ماي19-18يف اململكة العربية السعودية وحتديات القرن الواحد والعشرون، جامعة امللك سعود، السعودية، 
.14، صة عماندليل قواعـد حوكمة الشركات املسامهة املدرجة يف بورصهيئة األوراق املـالية األردنية، )3(
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ع احملافظة على مالف القائمة بني املدقق اخلارجي واإلدارة وحماولة التوفيق بينهما،فحص جوانب اخل-
.)1(استقاللية املدقق اخلارجي والداخلي والعمل على رفع كفاءة وفعالية عملية التدقيق اخلارجي

وتتوجيا للدور الفعال الذي تلعبه جلنة التدقيق يف تدعيم استقاللية املدقق ومساعدة اإلدارة على أداء مهامها 
ح عن كافة اجتماعات، مسؤوليات، سلطات، أنشطة جيب عليها تسليم تقرير لس اإلدارة يتضمن اإلفصا

.وتوصيات اللجنة، ويعترب هذا التقرير مبثابة إقرار بأن اللجنة قد نفذت مسؤولياا بطريقة مالئمة

Sori"فقد توصلت دراسة ،أما عن عالقة جلان التدقيق جبودة عملية التدقيق & al., " إىل أن وجود جلنة
ملدقق، كما أن التصرف املستقل ألفراد جلنة التدقيق وتعمقها يف املشاكل املالية واحملاسبية يدعم استقاللية االتدقيق 

اليت تواجه املؤسسة يعترب مصدر قلق لدى أفراد الدراسة املتكونة من مديري املالية واحملاسبة بالشركات املاليزية 
من جمموعة أشخاص ذوي كفاءات أكدت الدراسة على ضرورة تأليف جلنة تدقيق،املسامهة، من جهة أخرى

ومؤهالت عالية دف دعم املدقق يف حاالت الرتاع أو اخلالف مع اإلدارة حول تطبيق املبادئ احملاسبية وتعزيز 
.)2(قدرته على مقاومة ضغوطات اإلدارة

التغيري اإللـزامي للمدقق: الفرع الثاين

ن الشركات األمريكية أصدر الكونغرس األمريكي نتيجة تزايد حاالت فشل التقارير املالية يف العديد م
دف محاية املستثمرين واملصلحة العامة، وقد اشتمل هذا القانون " Sarbanes-Oxley"قانونم2002سنة

.)3(سنوات5إلزامي للمدقق كل إلزام الشركة بتغيري ها أمهلقة مبهنة التدقيق على تغيريات أساسية متع

بالنسبة ، فتني حول مدى تأثري سياسة التغيري اإللزامي للمدقق على جودة التدقيقوهناك وجهيت نظر خمتل
يرى أصحاا أن طول فترة العالقة بني العميل واملدقق جيعل هذا األخري أكثر لسياسة التغيري لوجهة النظر املؤيدة

دقق باستغناء العميل عن خدماته إحساس امل،توافقا مع املعاجلات احملاسبية اليت تتبناها اإلدارة، من جهة أخرى
سيشكل ضغطا كبريا عليه مما يضطره إىل املوافقة على السياسات احملاسبية اليت تتبعها اإلدارة واملصادقة على 
القوائم املالية حىت وإن كانت تتضمن حتريفات جوهرية، ألن التصرف خبالف ذلك يترتب عليه تغيريه مبدقق 

سواء ألعمال التدقيق أو ن العميلب اقتصادية كان حيصل عليها كأتعاب مآخر وهو ما يعين فقدانه ملكاس
أن تقوم بتغيري املدقق ملعاجلة األثر السليب الناتج عن طول فترة ؤسسة، وبالتايل جيب على املللخدمات االستشارية

.)4(املدققعاقدية على استقاللية وموضوعية العالقة الت

، رسالة ماجستري غري مدى حرص مكـاتب التدقيق على توفري متطلبات حتسني فاعلية التدقيق اخلارجي للشركات املسامهة العامة األردنيةحممد مفلح حممد اجلعافره، )1(
.34ص،2008، منشورة، كلية العلوم اإلدارية واملالية، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن

)2( Zulkarnain Bin Muhamad Sori, Shamsher Mohamad, Siti Shaharatulfazzah Mohd Saad, Op.cit., p 6.
)3( Barbara Arel, Richard G. Brody, Kurt Pany, Audit Firm Rotation and Audit Quality, The CPA Journal, January 2005,

Available from: http://www.nysscpa.org/cpajournal/2005/105/essentials/p36.htm, (07/01/2011 ).
دراسة تطبيقية على مكاتب : واستقاللهمدى تأثري التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي يف حتسني جودة عملية املراجعة وتعزيز موضوعيته آية جار اهللا نعمان اخلزندار، )4(

.24ص،2008، غزة، فلسطني- ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةوشركات املراجعة ومدراء الشركات املسامهة العامة يف قطاع غزة
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Arel"ويف هذا اإلطار تشري  & al., " إىل أن سياسة التغيري اإللزامي للمدقق تؤدي إىل زيادة استقالله اجتاه
العميل وبالتايل الكشف عن مجيع املخالفات اجلوهرية اليت تتضمنها التقارير املالية للعميل، كما أن هناك ثالثة 

: )1(أسباب أو دوافع حتتم على التغيري اإللزامي للمدقق هي

.وطول فترة االرتباط به يفقد املدقق نزعة الشك املهينقرب املدقق من اإلدارة-

مع زيادة فترة العالقة بني املدقق والعميل يصاب املدقق بالتراخي وامللل نتيجة تكرار عملية التدقيق مما -
.جيعله غري مهتم بالتفاصيل

.اء العميلـمع طول فترة االرتباط ينشأ لدى املدقق الرغبة يف إرض-

مام الكبري من قبل الباحثني واملنظمات املهنية بفكرة التغيري اإللزامي للمدقق إال أن هناك وبالرغم من االهت
وذلك حبجة أن طول مدة ارتباط املدقق بالعميل يولد خربة لدى ،ال توافق على هذا التغيريوجهة نظر معارضة 

.)2(واخنفاض تكلفتهايق تؤدي إىل زيادة جودة عملية التدقق مبا املدقق بعمليات املؤسسة حمل التدقي

وضع قيود على تقدمي اخلدمات األخرى خالف خـدمة التدقيق    : الفرع الثالث

االستشارات املهنية اليت دف : "عرف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني اخلدمات االستشارية بأا
، إذ )3("ملتاحة له مبا حيقق أهداف التنظيمأساسا إىل حتسني كفاءة وفعالية استخدام العميل للطاقات واملوارد ا

أدت التغريات االقتصادية اليت طرأت على سوق مهنة التدقيق يف السنوات األخرية إىل ضرورة مواكبة مكاتب 
التدقيق هلذه التغريات والتأقلم معها من أجل البقاء يف السوق املهنية، وملواجهة ظروف السوق املتغرية أقبلت 

على تقدمي خدمات مهنية إضافية للعمالء إىل جانب خدمة تدقيق احلسابات، حيث مل تعد مكاتب التدقيق
اخلدمات املهنية ملكاتب التدقيق مقتصرة على خدمات التدقيق التقليدية بل امتدت لتشمل نطاقا واسعا من 

.)4(اخلدمات االستشارية املالية واإلدارية واالقتصادية

املدققني خلدمات أخرى للعمالء خالف على أن تقدمي " Sharaf&Mautz"ويف هذا اإلطار يؤكد 
االستشارات اإلدارية، االستشارات الضريبية، إمساك الدفاتر والسجالت احملاسبية، تشغيل أو خدمة التدقيق مثل

اسيب منذ يثري جدال كبريا يف الفكر احمل،اخل...معاجلة البيانات احملاسبية، اخلدمات املتعلقة باندماج املؤسسات
يف الثمانينات %12خاصة بعد تزايد نسبة إيرادات مكاتب التدقيق من اخلدمات االستشارية منسنوات عديدة 

أن تقدمي املدققني ملثل هذه "Metcalf"جلنةأكدت خالل الفترة احلالية، إذ%32من القرن املاضي إىل حوايل 

)1( Barbara Arel, Richard G. Brody, Kurt Pany, Op.cit.
.87قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره، صعبد السالم سليمان)2(
.15، ص2008، سوريا،1عدد ال،24، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد اخلدمـات االستشارية وأثرها على حياد املدقق يف األردن، عصام قريط)3(
حتليل ميداين مستند إىل مقتضيات : يف اململكة العربية السعودية حنو توسيع نطاق خدماا املهنيةاجتـاه مكاتب املراجعة ، العنقرينفوزية حامد اجلفري، حسام عبداحملس)4(

.227- 226، ص2007، السعودية،2عدد ال،21، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، الد نظرية الوكالة
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ي الستقالل املدقق نظرا ألا ختلق تعارض يف املصاحل بني تقدمي اخلدمات للعمالء حمل التدقيق يشكل ديد حقيق
هذه اخلدمات وتقدمي خدمات التدقيق يف نفس الوقت، فال ميكن للمدقق مثال أن يقوم بتصميم نظام املعلومات 
احملاسيب للعميل حمل التدقيق ويطلب منه بعد ذلك فحص وتدقيق مدى سالمة هذا النظام وما ينتج عنه من 

.)1(ومات حماسبية وإمكانية االعتماد عليهامعل

Defond"وقد أشار  & al., "إال أنه توجد ،إىل أنه وبالرغم من توفر حوافز تشجع على استقالل املدققني
:)2(العديد من املخاوف اليت تشكل ديدا فعليا الستقالل املدققني نتيجة تقدمي خدمات إضافية وهي

ف خدمة التدقيق جتعل املدققني يعتمدون ماليا على عمالئهم مما جيعلهم أتعاب اخلدمات األخرى خال-
.أقل استعداد للصمود أمام ضغوطات اإلدارة وذلك بسبب اخلوف من فقدام للعمالء

طبيعة العديد من اخلدمات األخرى خالف خدمة التدقيق تضع املدققني يف منطقة األدوار اإلدارية مما -
.لق بالعمليات اليت يدققوايهدد موضوعيتهم فيما يتع

مكاتب التدقيق يف الواليات " Sarbanes-Oxley"وتدعيما الستقالل املدقق منع قانون يف هذا الصدد و
:)3(املتحدة األمريكية من أداء اخلدمات التالية لنفس العميل

.خدمات احملاسبة وإمساك الدفاتر-

.خدمات تصميم وتطبيق نظم املعلومات احملاسبية-

.دمات التقييم والتثمنيخ-

.ةاخلدمـات التأميني-

.خدمات التدقيق الداخلي-

.االستشارات بشأن املوارد البشرية أو الوظائف اإلدارية-

.خدمات السمسرة أو املتاجرة يف األوراق املالية أو تقدمي االستشارات االستثمارية-

.اخلدمات القانونية واالستشارية غري املرتبطة بالتدقيق-

موقع ،16، ص2007، سامهة اجلمعيات املهنية واجلامعات الفلسطينية يف حتسني األداء املهين للمراجع اخلـارجيجمـاالت مسامل عبد اهللا حلس، يوسف حممود جربوع، )1(
.10/01/2011: ، مت اإلطالع عليها يومhttp://alagha.110mb.com/research/2.doc:النسخة

)2( Mark L. DeFond, K. Raghunandan, K.R. Subramanyam, Do non-audit service fees impair auditor independence?
Evidence from going concern audit opinions, Working Paper, January 2002, p 6- 7, Available from:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=297747, (12/01/2011 ).

.89- 88صعبد السالم سليمان قاسم األهدل، مرجع سبق ذكره،)3(
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صــة الفصلخال

ل لقد أدت الفضائح احملاسبية اليت حدثت مؤخرا إىل تزايد االنتقادات املوجهة ملهنة التدقيق خاصة يف ظ
، حيث أثبتت والتقرير عنهااملتبعة من طرف اإلدارةإدارة األرباحممارسات عجز مكاتب التدقيق عن اكتشاف 

وعدم متتع هذه املكاتب باالستقالل التام من جهة الدراسات أن اخنفاض مستوى أداء خدمات التدقيق من جهة 
االيارات املالية، وهو ما نتج عنه اخنفاض ثقة املستثمرين يف هذه أخرى قد ساهم بشكل كبري يف حدوث
إىل التساؤل عن الدور الذي ميكن أن تلعبه ، وهذا ما يدفعالقوائم املاليةصحة ومصداقية املعلومات اليت تتضمنها 

ة خارجية مارسات احملاسبية االحتيالية داخل املؤسسة باعتبارها وسيلة رقابياملاحملاسيب يف احلد من قيقمهنة التد
.غري القانونيةواالنتهازيةلتغطية على أعماهلا تصرفات اإلدارة وليس اهدفها مراقبة 

الل اإلصالحات املنظمات واهليئات املهنية على عاتقها مسؤولية حتسني خدمات التدقيق من خلذا أخذت 
للرقابة اجديداوالذي تبىن مفهومم2002سنة "Sarbanes-Oxley"قانون برزهاالتشريعية واملهنية املبذولة، أ

من ويعترب هذا القانون،املاليةاألسواقيفاملستثمرينثقةإعادةدف محاية املصلحة العامة وعلى جودة التدقيق 
يف الوقت احلاضر كونه يعطي للجهات الرمسية حق التدخل يف اسبة والتدقيقيت احملمهناملؤثرة يف أهم القوانني

تنظيم املمارسات احملاسبية، كما حد القانون من احلرية اليت كانت تتمتع ا املهنة يف وضع املعايري واإلرشادات 
سبة الشركات حمااملهنية، ويظهر ذلك بوضوح من خالل إقرار القانون اخلاص بإنشاء جملس اإلشراف على 

والذي منح صالحيات واسعة يف مراقبة أعمال مهنة التدقيق، هذا فضال عما أقره القانون من ) PCAOB(العامة
بشأن التأكد من استقاللية وحياد املدققني دف محاية ) SEC(صالحيات للجنة مراقبة عمليات البورصة

.املصلحة العامة
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متهيــد

جودة عكسية بني ىل وجود عالقةإاث احملاسبية اليت أجريت يف البيئات املختلفة األحبلقد توصلت معظم 
إدارة األرباح، حيث أنه كلما ارتفعت جودة عملية التدقيق كلما أدى مارساتوإتباع اإلدارة ملاحملاسيب التدقيق
.إىل ختفيض املمارسات املتبعة من طرف اإلدارة للتالعب باألرباح احملاسبيةذلك 

بدراسة العالقة املوجودة بني التزام حمافظي احلسابات مبعايري هذا الفصل التطبيقي ا سوف نقوم يفلذ
من خالل لوك إدارة األرباحواجتاه املؤسسات لتبين س) جودة التدقيقمعرب عن كعامل (التدقيق املتعارف عليها 
:التطرق للعناصر التـالية

إدارة األرباح لدى املؤسسات الفرنسية، يتناول هذا سلوك احلد مندور التدقيق احملاسيب يف : املبحث األول-
تقييم مستوى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق واملؤسسات الفرنسية، يفإدارة األرباح ممارسات املبحث 

يف احلد اسيباحملالتدقيق جودة لعبهتالدور الذي باإلضافة إىل من زاوية االلتزام مبعايري التدقيق املتعارف عليها، 
.إدارة األرباح لدى املؤسسات الفرنسيةممارسات من

املبحث التعرف على مدى ممارسة هذاحناول يف، اجلزائريةاملؤسساتيفاألرباحإدارة:املبحث الثاين-
.اه هذه املمارسةواجتفترة الدراسةإدارة األرباح خالل لسلوك املؤسسات اجلزائرية 
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إدارة األرباح لدى املؤسسات الفرنسيةسلوكدور التدقيق احملاسيب يف احلد من:لواملبحث األ

الواليات املتحدة واجنلتراخاصة يف الدراسات احملاسبية اليت أجريت يف العديد من البلدان نتائج لقد أثبتت
الدوافع اليت حتفز ذه الدراساتقيام مؤسسات هذه البلدان مبمارسات إدارة األرباح، وقد بينت هة األمريكي

وتكميال للدراسات السابقة حتاول هذه ،هاعلى القيام مبثل هذه املمارسات واألساليب املستخدمة لتحقيقدارةاإل
، ومدى مسامهة عملية الدراسة معرفة مدى ممارسة املؤسسات الفرنسية إلدارة األرباح واجتاه هذه املمارسة

. دارة األرباح لدى املؤسسات الفرنسيةيف احلد من ممارسات إاحملاسيب التدقيق

إدارة األرباح يف املؤسسات الفرنسية:املطلب األول

هذا املطلب التعرف على مدى ممارسة املؤسسات الفرنسية املكونة لعينة الدراسة إلدارة األرباح يف اولحن
.م2009-م2007خالل الفترة املمتدة بني

اسة والنموذج املستخدمالتعريف بعينـة الدر: الفرع األول

ةـعينة الدراسجمتمع و.1

SBF(يتكون جمتمع الدراسة من مجيع املؤسسات الفرنسية املسامهة املسجلة مبؤشر  ، أما عينة )1()250
اليت تتوفر على البيانات الالزمة السابق وؤشراملضمن رنسية مسجلة مؤسسة اقتصادية ف60من فتتكونالدراسة 

اسة خاصة قائمة التدفقات النقدية املستخدمة حلساب املستحقات الكلية، وذلك خالل إلجراء اختبارات الدر
م، مع استبعاد مجيع املؤسسات ذات الطابع املايل مثل البنـوك، شركات 2009م إىل 2006الفترة املمتدة من 

.نظرا لنظامها احملاسيب اخلاصاخل...التأمني، الشركات العقارية

.  املعنية بالدراسةالفرنسيةضح لنا املؤسساتيو)1(رقم وامللحق 

وتشتمل البيانات الالزمة إلعداد اجلزء التطبيقي على قائمة امليزانية العامة، قائمة الدخل، قائمة التدفقات 
الية للمؤسسة، وقد مت احلصول على املعلومات املالية بالرجوع إىل ـالنقدية، باإلضافة إىل ملحقات القوائم امل

قع الرمسية ملؤسسات العينة اليت تتضمن فضاء خاص بالبيانات املالية ومعلومات تفصيلية حول النشاط واألداء املوا
.للمؤسسةاملايل

: على مصادر خمتلفة جلمع بيانات الدراسة أمههااد عتممت االوقد 

.)Les rapports annuels et les comptes consolidés(ملؤسسات العينة التقارير السنوية-

).Les documents de référence(الوثائق املرجعية للمؤسسات -

)1( Indice SBF 250, disponible sur: http://www.ernstrade.com/SBF250.html.
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النموذج املستخدم لقياس إدارة األربـاح.2

لقياس قيمة املستحقات االختيارية خالل فترة الدراسة واملعربة عن ممارسات إدارة األرباح مت االعتماد 
Dechow"املعدل من طرف " Jones"على منوذج  & al., " ا وفقا للخطوات التالية1995يفم، ويتم حسا:

حساب املستحقات الكليـة.أ

Bartov"حسب  & Ferdinand" من األفضل عند حساب املستحقات الكلية استخدام منهج التدفقات
ن استخدام منهج امليزانية العامة من احملتمل أن يعطي نتائج متحيزة وغري دقيقة بسبب وجود أخطاء أل،النقدية

حساب قيمة املستحقات الكلية، والصيغة التالية تعرب عن منهج قائمة التدفقات النقدية حلساب قياس عند
:املستحقات الكلية

:حيث أن

-TACіt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

-NIіt : صايف دخـل املؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

-CFOіt : التشغيلية للمؤسسة التدفق النقدي من األنشطة)i ( خالل الفترة)t.(

.لكل مؤسسات العينة)2(رقم هذه املرحلة ميكن توضيحها يف امللحق 

تقدير معـامل النموذج.ب

يتم تقدير معامل النموذج املستخدمة حلساب املستحقات غري االختيارية من خالل معادلة االحندار اليت تتم 
:على حدا، وذلك وفقا للنموذج التايلموع مؤسسات العينة يف كل سنة 

:حيث أن

-TACіt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

-Aіt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اية الفترة يف)t-1(.

-ΔREVіt : التغري يف رقم أعمال املؤسسة)i ( بني الفترة)t (و)t-1(.

-ΔRECіt :صيد العمالء للمؤسسة صايف رالتغري يف)i ( بني الفترة)t (و)t-1(.

-PPEit : للمؤسسة واآلالتواملمتلكاتالعقاراتإمجايل)i ( خالل الفترة)t(.

TACіt / Aіt-1 = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1 ] + α3 ( PPEіt / Aіt-1 ) + eіt ..... (2)

TACіt = NIіt – CFOіt ..................................................................... (1)
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-eіt : اخلطأ العشوائي ويعرب عن قيمة املستحقات االختيارية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

-α1،α2،α3 :سة معامل منوذج خاصة باملؤس)i.(

تشري إىل معادالت االحندار اليت مت تشكيلها ملؤسسات العينة خالل )5(،)4(، )3(رقم واملـالحق 
مت تقدير معامالت منوذج االحندارعلى التوايل، وبعد معاجلتها إحصائيا2009، 2008، 2007سنوات الدراسة 

)α1،α2،α3 (رقم حق لتعبري عنها يف املالواليت ميكن ا،لكل سنة من سنوات الدراسة)8(، )7(، )6(.

حساب املستحقات غري االختيارية .ج

لكل مؤسسة من ) املستحقات العادية(يف هذه املرحلـة يتم تقدير قيمة املستحقات غري االختيارية 
، وذلك باستخدام معامل النموذج السنوية 2009، 2008، 2007: مؤسسات العينة خالل سنوات الدراسة

:قدرة يف املرحلة السابقة من خالل املعادلة التـاليةامل

:ث أنـحي

-NDACіt : املستحقات غري االختيارية للمؤسسة قيمة)i ( خالل الفترة)t(.

حساب املستحقات االختيارية.د

، وبالتايل فإن املستحقات تشتمل املستحقات الكلية على مستحقات غري اختيارية ومستحقات اختيارية
: تيارية متثل الفرق بني املستحقات الكلية واملستحقات غري االختيارية للمؤسسة خالل فترة معينة كما يلياالخ

:ث أنـحي

-DACіt : للمؤسسة املقدرةاملستحقات االختياريةقيمة)i ( خالل الفترة)t  .(

تقرير مدى ممارسة املؤسسة إدارة األرباح .ه

، جيب 2009، 2008، 2007لكل مؤسسة خالل سنوات الدراسة بعد حساب املستحقات االختيارية
حساب القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية للمؤسسة خالل سنوات الدراسة ومتوسط هذه املستحقات، فإذا 
كانت القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية يف سنة معينة تفوق املتوسط فإن املؤسسة قد مارست إدارة األرباح 

، أما إذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية يف سنة معينة )1(هذه السنة وتعطى متغري ومهي خالل
).0(تقل عن املتوسط فإن املؤسسة مل متارس إدارة األرباح خالل هذه السنة وتعطى متغري ومهي 

NDACіt / Aіt-1 = â1 ( l / Aіt-1 ) + â2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1 ] + â3 ( PPEіt / Aіt-1 ) ...... (3)

DACіt / Aіt-1 = TACіt / Aіt-1 – NDACіt / Aіt-1 ............................................ (4)
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ملتحصل عليها لعينة يتضمن قيم املستحقات غري االختيارية واملستحقات االختيارية ا)9(وامللحق رقم 
SBF(الدراسة، باإلضافة إىل مدى ممارسة املؤسسات الفرنسية املسامهة املسجلة مبؤشر  إلدارة األرباح )250

.على التوايل2009، 2008، 2007خالل سنوات الدراسـة 

عرض النتائج وحتليلها إحصائيـا: الفرع الثاين

" Jones"تحقات االختيارية ملؤسسات العينة باستخدام منوذج بعد مجع البيانات الالزمة لتقدير قيمة املس
: ميكن تلخيص النتائج املتوصل إليها كما يلي" Excel"و" SPSS"املعدل وباالستعانة بربنامج 

وحتليلها اإلحصائيملستحقات االختياريةالنتائج اخلاصة با.1

إدارة األرباح قامت مبمارسات قد عنية بالدراسةأن املؤسسات الفرنسية املاملتحصل عليها تشري النتائج
بلغ متوسط املستحقات حيث، بشكل سالباملستحقات االختيارية استخدام خالل فترة الدراسة من خالل 

-(خالل فترة الدراسة لعينةؤسسات ااالختيارية مل ، يف حني بلغت)0,0615(، واالحنراف املعياري )0,0315
" ZODIAC"وهي تعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسة ) 0,1448(االختيارية أعلى قيمة للمستحقات

-(م، أما أدىن قيمة للمستحقات االختيارية فقد بلغت 2007سنة خالل  تعرب عن قيمة املستحقات و) 0,4462
.م2008سنة خالل "ATARI"ملؤسسة االختيارية

خالل فترة املستحقات االختيارية فاوت وتدرج يف استخدام ىل وجود تمن جهة أخرى؛ تشري النتائج إ
-(قدر متوسط املستحقات االختيارية لعينة الدراسة بـ م2007سنة الدراسة، ففي  ، واالحنراف )0,0150

وهي تعرب عن قيمة ) 0,1448(ة ، يف حني بلغت أعلى قيمة للمستحقات االختياري)0,0551(اري ـاملعي
تعرب و)0,1468-(بلغتقيمة للمستحقات االختيارية فأما أدىن، "ZODIAC"تيارية ملؤسسة املستحقات االخ

."CEGEDIM"عن قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسة 

، يف )0,0777(، واالحنراف املعياري )0,0310-(قدر متوسط املستحقات االختيارية م2008سنة يف و
وهي تعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسة ) 0,1150(االختيارية اتـحني بلغت أعلى قيمة للمستحق

"INTER PARFUMS" أما أدىن قيمة للمستحقات االختيارية فقد بلغت ،)- وهي تعرب عن قيمة ) 0,4462
."ATARI"املستحقات االختيارية ملؤسسة

-(سسات العينة ملؤاملستحقات االختياريةقدر متوسط فقد م2009أما يف سنة  ، واالحنراف )0,0484
وتعرب عن قيمة املستحقات ) 0,0407(، يف حني بلغت أعلى قيمة للمستحقات االختيارية )0,0428(املعياري 
-(، أما أدىن قيمة للمستحقات االختيارية فقد بلغت "AREVA"ملؤسسة االختيارية وهي تعرب عن )0,1768

."ILIAD"ية ملؤسسة قيمة املستحقات االختيار
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املستحقات االختيارية استخدام قامت بوبالتايل ميكن القول أن املؤسسات الفرنسية املكونة لعينة الدراسة 
السنة اليت م2009املعلن عنها، وتعترب سنة ختفيض األرباحبشكل سالب خالل مجيع فترات الدراسة دف 

م 2008، تليها بعد ذلك سنة )0,0484-(جدا مبتوسط قدرهاملستحقات االختيارية كبريدام ـكان فيها استخ
.)0,0150-(م مبتوسط مستحقات اختيارية قدره2007سنة ، مث )0,0310-(مبتوسط قدره

SBF(املسجلة مبؤشر املؤسسات الفرنسيةسلوكميكن تفسري و اجتاه ختفيض رقم الربح احملاسيب )250
:ملؤسسات يفوجود رغبة لدى إدارة هذه اب

جتنب بعض التكاليف السياسية واالجتماعية اليت قد تتحملها املؤسسات الفرنسية نتيجة اإلعالن عن -
.أرباح مرتفعة

.وعات الضريبيةـختفيض قيمة املدف-

.لالعمايمن جانب ممثليف األجورزيادات مقترحةأيختفيض -

املؤسسات نتائج جيدة واستخدامها لتدعيم حتجاز جزء من األرباح يف فترات النشاط اليت حققت فيها ا-
.األرباح يف الفترات اليت تكون فيها األرباح الفعلية منخفضة

باملؤسسات الفرنسية املسامهة واجلدول التايل يلخص لنا التحليل الوصفي للمستحقات االختيارية اخلاصة
SBF(املعنية بالدراسة واملسجلة مبؤشر  :ليخالل فترة الدراسة كما ي)250

االحنراف املعياري
أدىن قيمة 

للمستحقات االختيارية

أقصى قيمة 
للمستحقات 

االختيارية

متوسط املستحقات
االختيارية

السنـة

0,0551 - 0,1468 0,1448 - 0,0150 2007

0,0777 - 0,4462 0,1150 -0,0310 2008

0,0428 - 0,1768 0,0407 - 0,0484 2009

0,0615 - 0,4462 0,1448 - 0,0315
خالل فترة 
الدراسـة

(9) لإلطالع على النتائج املتعلقة باملستحقات االختيارية للمؤسسات الفرنسية املصدر: من إعداد الطالب، وميكن الرجوع للملحق رقم

للمؤسسات الفرنسيةلمستحقات االختيارية التحليل الوصفي ل): 1-4(اجلدول
خالل فترة الدراسة
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بني املؤسسات الراحبة واخلاسرة يف تبني النتائج املتحصل عليها عدم وجود اختالف ،ىمن جهة أخر
بلغ متوسط املستحقات االختيارية للمؤسسات ممارستها إلدارة األرباح باستخدام املستحقات االختيارية، حيث 

-(خالل فترة الدراسة واخلاسرةالراحبة -(و) 0,0272 ، وهذا ما يدل على أن املؤسسات على التوايل) 0,0791
.ختفيض األرباحالفرنسية املعنية بالدراسة تقوم بإدارة أرباحها هبوطا بغرض 

مؤسسة وقدر متوسط املستحقات 55وقد بلغ عدد املؤسسات احملققة لألرباح خالل فترة الدراسة 
-(االختيارية هلا بـ  0,010( ،)- 0,0243( ،)- على م2009وم2008، م2007لكل من سنة ) 0,0473

اه ختفيض أرباحها باألزمة املالية العاملية اليت ضربت ـالتوايل، وميكن تفسري سلوك املؤسسات ذات الرحبية اجت
واليت أعطت للمؤسسات الراحبة فرصة لتخفيض أرباحها جتاوبا مع األزمة العاملية م 2008االقتصاد العاملي يف 

ايل تفادي بعض التكاليف السياسية واالستفادة من خمزون األرباح لتدعيم األرباح يف السنوات املستقبلية وبالت
. اليت ميكن أن حتقق فيها املؤسسات أرباح منخفضة أو خسائر

مؤسسات وقدر متوسط املستحقات االختيارية هلا 05أما بالنسبة للمؤسسات اخلاسرة فقد بلغ عددها 
على التوايل، وميكن م2009وم2008وم2007لكل من سنة )0,0608-(، )0,1166-(، )0,0599-(بـ 

بالتغيريات احلاصلة على مستوى احملاسبيةختفيض األرباحالفرنسية احملققة خلسائر إىل تفسري جلوء املؤسسات
الية والتخلص من كل اخلسائر حيث حتاول اإلدارة اجلديدة تنظيف القوائم املاهليكل اإلداري هلذه املؤسسات، 

اليت تكبدا املؤسسة يف عهد اإلدارة السابقة يف السنة اليت حدث فيها التغيري لتكون السنوات املستقبلية أكثر 
.رحبية مما يعكس أداء اإلدارة اجلديدة وحسن إدارا ملوارد املؤسسة

ملؤسسات الفرنسية ة اخلاصة بكل من اواجلدول التايل يوضح لنا التحليل الوصفي للمستحقات االختياري
:الراحبة واخلاسرة خالل فترة الدراسة كما يلي

املؤسسات اخلاسرة املؤسسات الراحبة

مؤسسات 5 مؤسسة 55 عدد املؤسسات

- 0,0599 - 0,010 2007

0,1166 -متوسط املستحقات االختيارية - 0,0243 2008

- 0,0608 - 0,0473 2009

- 0,0791 - 0,0272 ت االختيارية لفترة الدراسة ككلمتوسط املستحقا

املصدر: من إعداد الطالب، وقد اعتمد يف تصنيفه للمؤسسات الراحبة واخلاسرة على متوسط مؤشر الرحبية للمؤسسة خالل فترة الدراسة

تحقات االختيارية للمؤسسات الفرنسية الراحبة واخلاسرةاملس): 2-4(اجلدول



......................................:

180

النتائج اخلاصة مبتغري إدارة األربـاح وحتليلها اإلحصائي .2

حيث ظهر ،تبني النتائج املتوصل إليها وجود تباين بني سنوات الدراسة من حيث ممارسة إدارة األرباح
بنسبة قدرها مؤسسة ) 38(م والذي بلغ 2009يف سنة لدى مؤسسات العينةة إدارة األرباحأعلى تكرار ملمارس

) 26(لسلوك إدارة األرباحاملمارسةالفرنسية، حيث بلغ عدد املؤسساتم2008، تليها بعد ذلك سنة 63%
يت د املؤسسات الم السنة األقل ممارسة حيث بلغ عد2007، يف حني تعترب سنة %43بنسبة قدرها مؤسسة 

. %40بنسبة قدرها مؤسسة ) 24(إدارة األرباح قامت مبمارسات 

واجلدول التايل يعرض لنا تكرارات ونسب ممارسة وعدم ممارسة املؤسسات الفرنسية املسامهة املسجلة 
SBF(مبؤشر  :كما يلي2009، 2008، 2007إلدارة األرباح خالل سنوات الدراسة )250

اختبار مدى معنوية ممارسة املؤسسات الفرنسية إلدارة األرباح: ع الثالثالفر

اعتمادا على أهداف الدراسة وأمهيتها مت صياغة فرضية الدراسة املتعلقة مبدى معنوية ممارسة املؤسسات 

: كما يليإدارة األرباح خالل فترة الدراسة سلوك الفرنسية ل

-H0: املسامهة املسجلة غالبية املؤسسات الفرنسية قيامصائية على إحذات داللة توجد مؤشراتال

SBF(مبؤشر  .خالل فترة الدراسةأرباحها بإدارة)250

-H1:املسامهة املسجلة ات الفرنسية قيام غالبية املؤسسإحصائية على ذات داللة توجد مؤشرات

SBF(مبؤشر  .خالل فترة الدراسةأرباحها ةدارإب)250

امـوع املؤسسات غري املمـارسة ؤسسات املمـارسةامل
السنـة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

100% 60 60% 36 40% 24 2007

100% 60 57% 34 43% 26 2008

100% 60 37% 22 63% 38 2009

100% 180 51% 92 49% 88 اموع

لإلطـالع على النتائج املتعلقة مبدى ممارسة املؤسسات الفرنسية إلدارة األرباح (9) املصدر: من إعداد الطالب، وميكن الرجوع للملحق رقم

التكرارات والنسب املئوية للمؤسسات املمارسة وغري املمارسة إلدارة األرباح): 3-4(اجلدول
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املمتدة إدارة األرباح خالل الفترةلسلوكاملسامهةالفرنسيةؤسساتاملفرضية مدى ممارسةختترب هذه ال
مبا أن اإلحصاءات الوصفية أظهرت وجود تكرار ملمارسة إدارة األرباح خالل فترة و، م2009-م2007بني 

خدام اختبار ذو احلدين الدراسة من طرف مؤسسات العينة فإنه جيب التأكد من مدى معنوية هذه املمارسة باست
)Binomial Test (الختبار مدى اختالف البيانات اخلاصة مبتغري إدارة األرباح ، وذلك للفرضية األوىل)0،1 (

.)0,5(عن متوسط فرضي يساوي 

:ميكن التعبري عن فرضيات الدراسة كما يلي

:دول التـايليف اجل) Binomial Test(ذو احلدين وميكن توضيح نتائج اختبار 

Sig(كانت مستوى داللة االختبارأن) Binomial Test(توضح نتائج اختبار  = وهي أكرب من )0,823
a(مستوى املعنـوية  = الفرنسية، مما يعين عدم وجود اختالف ذو داللة إحصائية بني املؤسسات)0,05

اليت تنص على صفريةنقبل الفرضية الهذا ما جيعلناو،اسةاملمارسة وغري املمارسة إلدارة األرباح خالل فترة الدر
املسامهة املسجلة مبؤشر غالبية املؤسسات الفرنسية امـقيإحصائية على ذات داللة توجد مؤشراتال ":أنه
)SBF ."خالل فترة الدراسةأرباحها ةدارإب)250

Category N
Observed

Prop.
Test Prop.

Asymp. Sig.
(2-tailed)

EM Group 1 1 88  0,49 0,50 0,823a

Group 2 0 92  0,51

Total 180 1,00
a. Based on Z Approximation.

معنوية ممارسة ملدى) Binomial Test(اختبار نتائج ): 4-4(اجلدول
إلدارة األرباح خالل فترة الدراسةاملؤسسات الفرنسية

H0 : p = p (EM) = 0,5 , q = p ( Non - EM) = 0,5 ……………………………..(1)

H1 : p (EM) > 0,5 ……………………………………………………..………(2)
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حمافظي احلساباتتقييم أداء:ثاينالاملطلب

من طرف حمافظي احلسابات الذين الدراسة البد من تقييم مستوى أداء مهمة التدقيق لتحقيق أهداف
، ولتحقيق هذا الغرض مت تصميم استمارة متكونة من فرنسيةمؤسسات اللقاموا بتدقيق القوائم املالية اخلتامية ل

.ثالث حماور أساسية تقيس أداء حمافظ احلسابات يف فرنسا خالل فترة الدراسة

عينة املستهدفة واستبيان الـدراسة ال:األولفرعال

عينة ، أما )1(الوطين حملافظي احلساباتلسيتكون جمتمع الدراسة من حمافظي احلسابات املسجلني با
من حمافظي احلسابات الذين قاموا بتدقيق القوائم املالية ملؤسسات العينة خالل فترة الدراسة فتتكون الدراسة 

حمافظ حسابات، وقد مت التواصل مع عينة الدراسة وتسليم 174والبالغ عددهم م2009-م2007املمتدة بني 
هلم عن طريق الربيد االلكتروين اخلاص واملستخرج من املوقع الرمسي للمجلس الوطين حملافظي تاالستبيانا

.احلسابات الفرنسي

27ومت استالم آخر رد يف م2011جانفي 13وقد مت البدء يف إرسال االستبيان لعينة الدراسة ابتداء من 

ردود لعدم جدية اإلجابة 9منهامنها، واستبعد146استبانة مت استرجاع174مت توزيع حيث، م2011أفريل 
.استبانة137عن فقراا، وبذلك يكون عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل

:كما يليراسةلنا اإلحصاءات اخلاصة باستبيان الدواجلدول التايل يبني 

)1( Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ( CNCC), disponible sur: http://annuaire.cncc.fr

اإلحصاءات اخلاصة باستبيان الدراسة): 5-4(اجلدول

النسبة املئويةرالتكرااحاتـاإليض

%174100االستمارات املوزعة

%14683,90االستمارات املسترجعة

%2816,10االستمارات غري املسترجعة

%95,17االستمارات امللغاة

%13778,73االستمارات الصاحلة للتحليل

باالعتماد على ردود أفراد العينة من إعداد الطالب املصدر:
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ا لتحكيمهجمموعة من األساتذة املختصنيمعته مت مناقشبياناالستحمتوى يف هذا اإلطار نشري إىل أن
:ما يلياليت تضمنت مجيع املالحظات بعني االعتبار مت ضبط االستمارة يف شكلها النهائي وذبعد أخو

.املسمى الوظيفي، املؤهل العلمي، اخلربة العملية:تضمنتوعامة عن عينة الدراسة بيانات: األولزءاجل-

، وقد اشتمل مستوى أداء مهمة التدقيق من طرف حمافظي احلساباتلتعرف على ايهدف إىل: الثاينزءاجل-
:أساسيةهذا اجلزء على ثالثة حماور

العملية، االستقالل توفر حمافظي احلسابات على التأهيل العلمي، اخلربة يقيس مدى متتع و:احملور األول.1
.بند11يتضمن هذا احملور وواحلياد، العناية املهنية الكافية عند تدقيق القوائم املالية،

زام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين عند تدقيق القوائم املالية ـالتمدى يقيس:احملور الثاين.2
.بند24هذا احملورد تضمنـوقملؤسسات العينة، 

.بنود4هذا احملوروقد تضمنالتزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير يقيس مدى :ثالثاحملور ال.3

.يف فرنسايتضمن االستبيان املوجه حملافظي احلسابات)10(وامللحق رقم 

، وميكن )SPSS(لغرض حتليل بيانات الدراسة مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
:ساليب اإلحصائية املستخدمة لتحليل البيانات املتحصل عليها فيما يليحصر األ

.االحنراف املعياريوالوسـط احلسايب-

.)One - Sample T- Test(اختبـار -

).Cronbach Alpha(معامل الثبات ألفا كرونباخ -

فرضيات الدراسة، مقياس وصدق االستبيان:ثاينالفرعال

ات الدراسةـفرضي.1

أداءحتقيق وحتسني مستوىعلىحمافظي احلسابات دى حرصاغة فرضية الدراسة املتعلقة مبلقد مت صي

: كما يليعملية التدقيق

-H0: ال حيرص حمافظو احلسابات على حتقيق مستوى أداء عايل عند القيام بتدقيق القوائم املالية اخلتامية

.فرنسيةالمؤسساتلل

-H1:قيق مستوى أداء عايل عند القيام بتدقيق القوائم املالية اخلتامية حيرص حمافظو احلسابات على حت

.فرنسيةالمؤسساتلل
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:يندرج حتت هذه الفرضية الرئيسية فرضيـات فرعية كما يلي

.الية للمؤسساتعند تدقيق القوائم املعايري التدقيق العامة مبحمافظو احلسابات لتزمال ي: 1الفرضية الفرعية-

.مؤسساتلالية لامليداين عند تدقيق القوائم املال يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري العمل: 2الفرضية الفرعية -

.ال يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري إعداد التقرير عند صياغة تقرير التدقيق: 3الفرضية الفرعية -

اس وصدق االستبيانـمقي.2

توفر بنود االستبيان، واجلدول درجةلقياس)Likert Scale(اخلماسي م مقياس ليكرت ااستخدلقد مت
:التايل يوضح لنا مقياس حتديد األمهية النسبية كما يلي

كما مت وضع مقياس ترتييب هلذه الدرجات إلعطاء الوسط احلسايب مدلول باستخدام املقياس الترتييب 
:كما يليحلسايبواجلدول التايل يوضح لنا مقياس حتديد األمهية النسبية للوسط ا، لألمهية

مستوى أداء مهمة التدقيقالوسط احلسايب

مستوى ضعيف جدا1,5أقل-1

وى ضعيفمست2,5منأقل- 1,5من

مستوى متوسط3,5منأقل- 2,5من

مستوى عايل4,5منأقل- 3,5من

مستوى عايل جدا5-4,5من

مقياس حتديد األمهية النسبية للوسط احلسايب): 7-4(اجلدول

باالعتماد على الدراسات السابقة من إعداد الطالب املصدر:

12345الدرجة

األمهية
متوفرغري 

إطالقا
متوفر بشكل 

ضعيف
متوفر بشكل 

متوسط
بشدةتوفرممتوفر

مقيـاس حتديد األمهية النسبية): 6-4(اجلدول

باالعتماد على الدراسات السابقة من إعداد الطالب املصدر:
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ومدى مالئمة حماورها وعباراا لقياس متغريات ) الصدق الظاهري(االستمارة للتحقق من صدقو
الدراسة مت عرض االستمارة على حمكمني هلم إطالع واسع مبجال الدراسة، وقد مت أخذ مالحظات واقتراحات 

الستمارة خاصة ما يتعلق بصياغة العبارات، عددها احملكمني بعني االعتبار مما مسح بإدخال تعديالت على ا
.وتطابق حماور االستمارة مع تساؤالت وفرضيات الدراسة

مت استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، فقد ككلللتحقق من الثبات الداخلي لالستمارةأما بالنسبة 
:دول التايلـوميكن توضيح نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ يف اجل

وهي تزيد عن النسبة ) %66,1(لبنود االستمارة قد بلغ " ألفا كرونباخ"تبني النتائج أن معامل الثبات 
مما يدل على وجود اتساق داخلي بني أسئلة االستمارة املوجهة حملافظي احلسابات وبالتايل ،)%60(املقبولة 
.ا وقدرا على حتقيق أهداف الدراسةمصداقيتها وثباوستمارة نتائج االعلى عتماداالإمكانية 

وحتليلها إحصائياعرض النتائج اخلاصة باالستبيان:ثالثالفرعال

ميثل احلد األدىن ألداء مهمة املهنية التدقيقعايرينية أن التزام مدققي احلسابات مبتؤكد املنظمات امله
التزام حمافظي احلسابات مبعايري موا مدى تضمن االستبيان جمموعة من البنود تقيس يف مضالتدقيق، لذا فقد 

.التدقيق العامة، معايري العمل امليداين، معايري إعداد التقرير عند تدقيق القوائم املالية ملؤسسات العينة

صائص الدميغرافية لعينـة الدراسةوصف اخل.1

في، املؤهل املسمى الوظي: لقد قام الباحث حبصر خصائص عينة الدراسة يف ثالث خصائص كما يلي
.    العلمي، واخلربة املهنية

املسمى الوظيفي.أ

أن أعلى نسبة من أفراد العينة املستجوبة هم بوظيفة حمافظ حسابات وخبري )9-4(يوضح اجلدول رقم 
فرد، أما بالنسبة لألفراد الذين هم برتبة حمافظي احلسابات 88مبا يعادل %64,23حماسيب وقد بلغت نسبتهم 

.حمافظ حسابات49مبا يعادل %35,77سبتهم فقد بلغت ن

قيمة معامل ألفا كرونبـاخالبيان

0,661االستمـارة ككل

معامل الثبات ألفا كرونباخ): 8-4(اجلدول

باالعتماد على إجابات أفراد العينة من إعداد الطالب املصدر:
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املؤهـل العلمي.ب

أن نسبة حمافظي احلسابات احلاصلني على شهادة الليسانس وما يعادهلا قد )9-4(يوضح اجلدول رقم 
، بينما بلغت نسبة حمافظي احلسابات احلاصلني على شهادة املاجستري فرد27أي ما يعادل %19,71بلغت 
، يف حني بلغت نسبة حمافظي وهي متثل أعلى نسبة مشاركة يف االستبيانفرد52دل اـمبا يع37,96%

، من جهة أخرى جند أن نسبة حمافظي فرد47مبا يعـادل %34,30احلسابات احلاصلني على شهادة املاستر 
.فرد11مبا يعادل وهي متثل أدىن نسبة مشاركة%08,03احلسابات احلاصلني على شهادة دكتوراه كانت 

من خالل التحليل السابق نستطيع القول أن معظم أفراد العينة ميتلكون مؤهالت علمية عالية، وهذا ما 
يشري إىل أن مجيع أفراد العينة لديهم القدرة على اإلجابة على حماور االستبيان، وهو ما يعزز الثقة يف إجابات 

.أفراد العينة وبالتايل االعتماد عليها يف الدراسة

ة املهنيـةاخلرب.ج

بنسبة سنة فما أكثر15أن غالبية حمافظي احلسابات خربم املهنية )9-4(توضح نتائج اجلدول رقم 
فرد من جمموع أفراد العينة، تليها بعد ذلك فئة حمافظي احلسابات الذين 114مبا يعادل %83,21قدرها 

فرد، يف حني كانت 23مبا يعادل %16,79سنة بنسبة قدرها 15إىل أقل من 5من تتراوح خربم املهنية 
، وهذا ما يعترب مؤشر إجيايب على أن %0,00سنوات 5نسبة حمافظي احلسابات الذين تقل خربم املهنية عن 

.الدراسةنتائجمما يزيد من مصداقية وموثوقية غالبية أفراد عينة الدراسة من ذوي اخلربات العالية 

:كما يليصائص الدميغرافية لعينة الدراسة واجلدول التايل يوضح لنا اخل
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االستبيان وحتليلها اإلحصائينتـائج.2

:ميكن تلخيص النتائج املتعلقة باالستبيان كما يلي

)احملور األول(الفرضية الفرعية األوىل .أ

:ميكن صياغة الفرضية الفرعية األوىل كما يلي

-H0:فرنسيةالات مبعايري التدقيق العامة عند تدقيق القوائم املالية للمؤسساتال يلتزم حمافظو احلساب.

-H1: فرنسيةاللمؤسساتعايري التدقيق العامة عند تدقيق القوائم املالية لحمافظو احلسابات مبيلتزم.

:واجلدول التايل يلخص لنا إجابات أفراد العينة اخلاصة باحملور األول كما يلي

خصائص عينة الدراسة): 9-4(اجلـدول

عينة الدراسةاخلـاصية

النسبة املئويةالتكراراملسمى الوظيفي.1

%4935,77حمافظ حسابات

%8864,23خبري حماسيب/ حمافظ حسابات

النسبة املئويةالتكراراملؤهل العلمي.2

%2719,71ليسانس

Maîtrise(5237,96%(ماجستري

%4734,30ماستر

%1108,03هدكتورا

النسبة املئويةالتكراراخلربة املهنيـة.3

%00سنوات      5أقل من 

%2316,79سنة       15إىل أقل من 5من 

%11483,21سنة فما أكثر              15

باالعتماد على إجابات أفراد العينة من إعداد الطالب املصدر:
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يتضح من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة فيما خيص احملور األول كانت 
= Test Value(أكرب من املتوسط الفرضي  ، حيث بلغ أعلى متوسط حسايب 4,95و4,01وتتراوح بني ) 3

املال، قائمة املسامهني واإلداريني قيام حمافظ احلسابات بفحص هيكل رأس : "الذي يشري إىل)11(رقم للبند 
الذي )3(، يف حني بلغ أدىن متوسط حسايب للبند رقم 4,95مبتوسط قدره " باملؤسسة قبل قبول مهمة التدقيق

"يشري إىل " مثل اإلحصاء واإلعالم اآليلتوفر حمافظ احلسابات على خربات ومهارات يف جماالت أخرى: 
.4,01مبتوسط حسايب قدره 

من التأهيل مبستوى عايل جدا أخرى؛ توضح نتائج اجلدول أن حمافظي احلسابات يتمتعون من جهة
.4,66العلمي والعملي، االستقالل واحلياد، العناية املهنية الكافية عند أداء مهمة التدقيق مبتوسط حسايب قدره 

ور األولاد العينة املتعلقة باحملنتائج إجابات أفر): 10-4(اجلدول

رقم البندرقم احملور
الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى الداللة
Sig

:احملور األول
حمافظي احلسابات على مدى توفر 

التأهيل العلمي، اخلربة العملية، 
االستقالل واحليـاد، العناية املهنية 
الكافية عند تدقيق القوائم املالية 

.فرنسيةالمؤسسات لل

14,720,450,00

24,480,500,00

34,010,420,00

44,820,380,00

54,730,440,00

64,670,470,00

74,740,430,00

84,670,470,00

94,760,420,00

104,720,440,00

114,950,200,00

4,660,120,00مجيع العنـاصر كوحدة واحدة

باالعتماد على إجابات أفراد العينة من إعداد الطالب املصدر:
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)احملور الثاين(الفرضية الفرعية الثانية .ب

:ية كما يليميكن صياغة الفرضية الفرعية الثان

-H0:فرنسيةالللمؤسساتال يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري العمل امليداين عند تدقيق القوائم املـالية.

-H1:فرنسيةالللمؤسساتيلتزم حمافظو احلسابات مبعايري العمل امليداين عند تدقيق القوائم املـالية.

:صة باحملور الثاين كما يليواجلدول التايل يلخص لنا إجابات أفراد العينة اخلا

د العينة املتعلقة باحملور الثايننتائج إجابات أفرا): 11-4(اجلدول

رقم البندرقم احملور
الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى الداللة
Sig

:ور الثايناحمل
حمافظي احلسابات مبعايري مدى التزام 

العمل امليداين عند تدقيق القوائم 
.فرنسيةاللمؤسساتلاملالية 

124,860,330,00

133,710,480,00

144,870,340,00

154,560,490,00

164,730,440,00

174,380,480,00

184,860,360,00

194,320,590,00

204,580,490,00

214,780,410,00

224,640,470,00

234,460,500,00

244,500,500,00

254,350,480,00

264,620,490,00
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كانت أكرب احملور الثاين يتضح من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة فيما خيص 
= Test Value(من املتوسط الفرضي  م رق، حيث بلغ أعلى متوسط حسايب للبند 4,89و3,71وتتراوح بني ) 3

كل بنود القوائم املالية قد مت تبويبها واإلفصاح عنها التأكد من أن قيام حمافظ احلسابات ب: "الذي يشري إىل)33(
، يف حني بلغ أدىن متوسط حسايب للبند رقم 4,89مبتوسط حسايب قدره " طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

والت استطالعية ألماكن العمل باملؤسسة ومقابلة اإلدارة قبل جبقيام حمافظ احلسابات : "الذي يشري إىل)13(
.3,71مبتوسط حسايب قدره وذلك " قبول مهمة التدقيق

مستوى عايل جداكما توضح نتائج اجلدول أن التزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين يكون عند 
.4,59وذلك مبتوسط حسايب قدره 

نتائج إجابات أفراد العينة املتعلقة باحملور الثاين: تابع-)11-4(اجلدول

رقم البندرقم احملور
الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى الداللة

Sig

:احملور الثاين
حمافظي احلسابات مبعايري مدى التزام 

د تدقيق القوائم العمل امليداين عن
.فرنسيةاللمؤسساتاملالية ل

274,520,500,00

284,490,500,00

294,720,440,00

304,550,490,00

314,760,420,00

324,450,740,00

334,890,310,00

344,830,360,00

354,690,460,00

4,590,180,00مجيع العنـاصر كوحدة واحدة

باالعتماد على إجابات أفراد العينة من إعداد الطالب املصدر:
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)احملور الثالث(الفرضية الفرعية الثالثة .ج

:ميكن صياغة الفرضية الفرعية الثالثة كما يلي

-H0:ال يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري إعداد التقرير عند صياغة تقرير التدقيق.

-H1:يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري إعداد التقرير عند صياغة تقرير التدقيق.

:اخلاصة باحملور الثالث كما يليواجلدول التايل يلخص لنا إجابات أفراد العينة 

يوضح اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد العينة فيما خيص احملور الثالث كانت أكرب 
= Test Value(من املتوسط الفرضي  د و، حيث بلغ أعلى متوسط حسايب للبن5,00و4,91وتتراوح بني ) 3

قيام حمافظ احلسابات بالتأكد من ثبات املؤسسة حمل : "ى التوايل واليت تشري إىلعل)38(و)37(،)36(رقم 
يف تقرير التدقيق للحاالت اليت مل إشارة حمافظ احلسابات "، "التدقيق يف تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها

دى كفاية يف تقرير التدقيق ملحلسابات إشارة حمافظ ا"و"تراعي فيها املؤسسة الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية
، يف حني بلغ أدىن 5وذلك مبتوسط حسايب قدره " ومالءمة اإلفصاح يف القوائم املالية للمؤسسة حمل التدقيق

قيام حمافظ احلسابات بإبداء رأي متحفظ أو سليب يف حالة : "الذي يشري إىل)39(متوسط حسايب للبند رقم 
.4,91قدره حسايبمبتوسط" اسبية غري مقبولة أو خمالفتها للمبادئ احملاسبيةإتباع اإلدارة لسياسات حم

عند صياغة تقرير التدقيقتوضح النتائج أن التزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير من جهة أخرى، 
.4,97مبتوسط حسايب قدره مستوى عايل جدايكون عند 

باالعتماد على إجابات أفراد العينة من إعداد الطالب املصدر:

د العينة املتعلقة باحملور الثالثنتائج إجابات أفرا): 12-4(اجلدول

رقم البندرقم احملور
الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

مستوى الداللة
Sig

:احملور الثالث
مدى التزام حمافظي احلسابات مبعايري 

ياغة تقرير إعداد التقرير عند ص
.التدقيق

365,000,000,00

375,000,000,00

385,000,000,00

394,910,270,00

4,970,070,00مجيع العنـاصر كوحدة واحدة
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اختبار فرضيات الدراسة: الرابعالفرع

- One"غرض اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية هلا جنري اختبار ل Sample T- Test " إلجابات
أفراد والعينة املتعلقة مبدى التزام حمافظي احلسابات باملعايري العامة، معايري العمل امليداين، معايري إعداد تقرير 

:واجلدول التايل يوضح لنا نتائج االختبار كما يلي،فرنسيةالمؤسسات لالتدقيق عند تدقيق القوائم املالية ل

: إلجابات أفراد العينة يتضح ما يلي" One - Sample T- Test"من خالل نتائج اختبار 

إلجابات أفراد العينة املتعلقة مبدى التزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامةمستوى داللة االختبار.1
Sig(كان  = a(وهو أقل من مستوى املعنوية ) 0,00 = ، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية )0,05

عند تدقيق عايري التدقيق العامة حمافظو احلسابات مبلتزمي":وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه
."الفرنسيةلمؤسساتلالقوائم املالية 

ة املتعلقة مبدى التزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداينإلجابات أفراد العينمستوى داللة االختبار .2
Sig(كان  = a(وهو أقل من مستوى املعنوية ) 0,00 = ، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية )0,05

يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري العمل امليداين عند تدقيق ":وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه
."الفرنسيةمؤسساتلملالية لالقوائم ا

Test Value = 3

dfفرضيـات الدراسة
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference

UpperLower

11360,001,6651,6871,644الفرضية الفرعية 

21360,001,5941,6241,563الفرضية الفرعية 

31360,001,9791,9911,968الفرضية الفرعية 

1360,001,7451,7581,732ةالفرضية الرئيسي

لفرضيات الدراسة One - Sample T- Testنتائج اختبار ): 13-4(اجلدول

"SPSS"باالعتماد على خمرجات برنامج طالبلمن إعداد ا:املصدر
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إلجابات أفراد العينة املتعلقة مبدى التزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير مستوى داللة االختبار .3
Sig(كان عند صياغة تقرير التدقيق = a(وهو أقل من مستوى املعنوية ) 0,00 = ، وبالتايل يتم )0,05

يلتزم حمافظو احلسابات مبعايري إعداد ":لبديلة اليت تنص على أنهرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية ا
."التقرير عند صياغة تقرير التدقيق

Sig(كان إلجابات أفراد العينة ككلة االختبار ـمستوى دالل.4 = وهو أقل من مستوى املعنوية ) 0,00
)a = رص حمافظو احلسابات على حي": قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنهالتايل يتم ، وب)0,05

."الفرنسيةمؤسسات لحتقيق مستوى أداء عايل عند تدقيق القوائم املالية اخلتامية ل

التدقيق احملاسيب يف احلد من ممارسات إدارة األرباحدور:ثالثاملطلب ال

مستوى أداء لقد أثبتت املنظمات املهنية ونتائج الدراسات األكادميية يف اال احملاسيب وجود عالقة بني
مارسات إدارة األرباح، حيث أنه كلما ارتفع مستوى أداء املدقق كلما زاد عملية التدقيق واكتشاف املدقق مل

.احتمال اكتشافه ملمارسات إدارة األرباح

منوذج وفرضيات الدراسة: األولالفرع

ت املستقلة واملتغري التابع، وميكن لتحقيق أهداف الدراسة مت بناء منوذج ميثل العالقة املوجودة بني املتغريا
:توضيحه يف الشكل التايل كما يلي

دراسةـمنوذج ال):1-4(الشكـل

املتغريات املستقلة

عملية التدقيقجودة 

X1 :التزام املـدقق باملعايري العامة

X2 :التزام املدقق مبعايري العمل امليداين

X3:التزام املدقق مبعايري إعداد التقرير

املتغري التـابع

ممارسات إدارة 
األرباح

من إعداد الطـالب املصدر:
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ؤسسات املوممارسة مستوى أداء عملية التدقيق وجود عالقة بني وميكن صياغة فرضية الدراسة اليت تدرس
:     إدارة األرباح كما يليسلوك لفرنسيةال

-H0:ؤسساتاملداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق على إدارة يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملستوى أال

.ألرباحهافرنسية ال

-H1: ؤسساتامليوجد أثر ذو داللة إحصائية ملستوى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق على إدارة

.ألرباحهافرنسية ال

:يندرج حتت هذه الفرضية فرضيـات فرعية

داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامة ال يوجد أثر ذو : 1الفرضية الفرعية -

.ألرباحهافرنسيةالؤسساتاملعلى إدارة 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين : 2الفرضية الفرعية -

.ألرباحهافرنسيةالؤسساتاملعلى إدارة 

جد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير ال يو: 3الفرضية الفرعية -

.ألرباحهافرنسية الؤسساتاملعلى إدارة 

اختبار فرضيات الدراسة: الفرع الثاين

حيث تأخذ املؤسسة القيمة ) Dummy Variable(هو متغري ومهي ) إدارة األربـاح(مبا أن املتغري التابع 
إذا كانت غري ممارسة إلدارة األرباح، والختبار مدى وجود ) 0(رسة إلدارة األرباح والقيمة إذا كانت مما) 1(

عالقة بني التزام حمافظ احلسابات مبعايري التدقيق املهنية وممارسة مؤسسات العينة لسلوك إدارة األرباح واجتاه هذه 
".    Binary Logit"العالقة البد من استخدام اختبـار

لفرضية الفرعية األوىلاختبار ا.1

:ميكن صياغة الفرضية الفرعية األوىل كما يلي

-H0:يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامة على إدارة ال
.ألرباحهافرنسيةالؤسسات امل

-H1 :لعامة على إدارة يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق ا
.ألرباحهافرنسيةالؤسسات امل
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:ميكن صياغة العالقة السابقة يف النموذج التايل

EM = Const ± b1 X1 + l ……………………………………………………(1)

:ث أنـحي

-EM : إدارة األربـاح(املتغري التابع(.

-X1 : يق العامةالتزام حمافظي احلسابات مبعايري التدق(املتغري املستقـل(.

-1b : املتغري املستقللميقيمة.

-Const :قيمة الثابت.

-l :اخلطأ العشوائي.

:للفرضية الفرعية األوىل كما يلي" Binary Logit"واجلدول التايل يوضح لنا نتائج اختبار

= b1(يوضح اجلدول السابق أن قيمة امليل كانت سالبة  عالقة عكسية بني ، مما يعين وجود )2,128-
، وميكن تفسري إدارة األرباحسلوك لالتدقيق العامة وممارسة املؤسسات الفرنسية التزام حمافظي احلسابات مبعايري 

أن متتع حمافظي احلسابات بالتأهيل العلمي واخلربة العملية، وحرصهم على االستقالل سواء عند إعداد ذلك ب
لفحص أو التقرير عن نتائج الفحص، باإلضافة إىل العناية املهنية الكافية عند برنامج التدقيق أو عند القيام بعملية ا

تدقيق القوائم املالية كإعطاء أمهية متزايدة ملواقع الغش الذي أظهره التعامل السابق مع املؤسسة حمل التدقيق 
ل معني، واملشاركة ووضع اإلجراءات اليت ميكن من خالهلا تقرير مدى قبول عمالء جدد أو االستمرار مع عمي

كلها عوامل ترفع من جودة ،والتالعب احملاسيباألخطاءاكتشافجماليفيف خمتلف التربصات التكوينية خاصة
.ات الفرنسيةعملية التدقيق مما يسمح بالتقليل واحلد من ممارسات إدارة األرباح داخل املؤسس

b1 S.E. Wald df Sig. Exp (B)

Step 1a X1 -2,128 1,228 3,004 1 0,083* 0,119

Const 9,876 5,725 2,975 1 0,085 1,945E4

a. Variable(s) entered on step 1: X1.

%10ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

للفرضية الفرعية األوىلBinary Logitختبارنتائج ا): 14-4(اجلدول
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Sig(ائج أن قيمة داللة االختبار ـتوضح النتمن جهة أخرى؛ = وهي أقل من مستوى املعنوية ) 0,083
)a = يوجد أثر ذو داللة ": ، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه)0,1

".ألرباحهاالفرنسية ؤسساتاملإحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامة على إدارة 

فرعية الثانيةاختبار الفرضية ال.2

:ميكن صياغة الفرضية الفرعية الثانية كما يلي

-H0: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين على إدارة
.ألرباحهافرنسية الؤسساتامل

-H1 :لى إدارة يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين ع
.ألرباحهافرنسية الؤسساتامل

:القة السابقة يف النموذج التايلـميكن صياغة الع

EM = Const ± b2 X2 + l ……………………………………………………(2)

:ث أنـحي

-EM : إدارة األرباح(املتغري التابع(.

-X2 : ينالتزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليدا(املتغري املستقـل(.

-2b : املتغري املستقلميلقيمة.

-Const :قيمة الثابت.

-l :اخلطأ العشوائي.

:للفرضية الفرعية الثانية كما يلي" Binary Logit"واجلدول التايل يبني لنا نتائج اختبار

b2 S.E. Wald df Sig. Exp (B)

Step 1a
X2 -1,924 0,914 4,429 1 0,035* 0,146

Const 8,810 4,212 4,375 1 0,036 6,70E3

a. Variable(s) entered on step 1: X2.

%5ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

للفرضية الفرعية الثانيةBinary Logitنتائج اختبار): 15-4(اجلدول
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= b2(توضح نتائج االختبار أن قيمة امليل كانت سالبة  قة عكسية ، وهذا ما يشري إىل وجود عال)1,924-
وميكن تفسري إلدارة األرباح، الفرنسيةبني التزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين وممارسة املؤسسات

حرص حمافظي احلسابات على دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية القائم باملؤسسة، مجع أدلة اإلثبات ذلك بأن 
املتبعة من طرف املؤسسة حمل التدقيق، التأكد من ملكية املؤسسة السياسات احملاسبية ، فهم الكافية واملالئمة

لألصول املسجلة بالدفاتر احملاسبية، استخدام اجلرد الفعلي للتحقق من الوجود املادي لألصول امللموسة، التحقق 
الوقت ، ختصيص وقت إضايف إذا كانألحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول الاملؤسسةتقييممن

كلها عوامل ترفع من جودة عملية التدقيق مما ،املخصص ملهمة التدقيق غري كايف للقيام بكافة إجراءات التدقيق
.حيد من قدرة إدارة املؤسسة على التالعب بالنتيجة احملاسبية

Sig(ة االختبار ـتوضح النتائج أن قيمة دالل،من جهة أخرى = ة وهي أقل من مستوى املعنوي) 0,035
)a = يوجد أثر ذو : "لة اليت تنص على أنهـ، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البدي)0,05

".ألرباحهافرنسيةالؤسساتاملداللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين على إدارة 

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة.3

:رعية الثالثة كما يليميكن صياغة الفرضية الف

-H0: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير على إدارة
.ألرباحهافرنسية الؤسساتامل

-H1: يوجد أثر ذو داللة إحصائية اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير على إدارة
.ألرباحهافرنسيةالؤسسات امل

:ميكن صياغة منوذج رياضي بسيط ميثل العالقة السابقة كما يلي

EM = Const ± b3 X3 + l ……………………………………………………(3)

:حيث أن

-EM : احإدارة األرب(املتغري التابع(.

-X3 : التزام حمافظ احلسابات مبعايري إعداد التقرير(املتغري املستقـل(.

-Const :قيمة الثابت.

-3b :قيمة ميل املتغري املستقل.

-l :اخلطأ العشوائي.
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:للفرضية الفرعية الثالثة كما يلي" Binary Logit"واجلدول التايل يوضح لنا نتائج اختبار

= b3(توضح نتائج االختبار أن قيمة ميل املتغري املستقل كانت سالبة  أن مستوى داللة ، إال )0,966-
Sig(االختبار كانت  = a(وهي أكرب بكثري من مستوى املعنوية ) 0,699 = ، وبالتايل يتم قبول الفرضية )0,05

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقيد حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير على : "الصفرية اليت تنص على أنه
".ألرباحهافرنسيةالؤسسات املإدارة 

اختبار الفرضية الرئيسية.4

القة املوجودة بني التزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامة، معايري العمل امليداين ـالعبعد دراسة 
ومعايري إعداد التقرير واجتاه املؤسسات حمل التدقيق إلدارة أرباحها، نقوم باختبار الفرضية الرئيسية اليت تنص 

: على ما يلي

-H0:افظي احلسابات لعملية التدقيق على إدارة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملستوى أداء حم

.ألرباحهافرنسيةالؤسسات امل

-H1: يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملستوى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق على إدارة

.ألرباحهافرنسيةالؤسساتامل

:ميكن صياغة العالقة السابقة يف النموذج التايل

EM = Const ± b AQ + l ……………………………………………………(4)

:ث أنـحي

-EM : إدارة األرباح(املتغري التابع(.

-AQ :احملاسيبودة التدقيقأو ج(يعرب عن مستوى أداء عملية التدقيق ل واملتغري املستق(.

b3 S.E. Wald df Sig. Exp (B)

Step 1a
X3 -0,966 2,499 0,149 1 0,699* 0,381

Const 4,771 12,459 0,147 1 0,702 118,04

a. Variable(s) entered on step 1: X3.

%5ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

لثةللفرضية الفرعية الثاBinary Logitنتائج اختبار): 16-4(اجلدول
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-b : املتغري املستقلميلقيمة.

:كما يلييسيةالرئللفرضية " Binary Logit"واجلدول التايل يوضح لنا نتائج اختبار

b(توضح نتائج االختبار أن قيمة امليل كانت سالبة  = ، مما يعين وجود عالقة عكسية بني )5,543-
وميكن تفسري ذلك بأن تبين ممارسات إدارة األرباح، حنوفرنسيةالداء عملية التدقيق واجتاه املؤسساتمستوى أ

مبستوى أداء عال من خالل االلتزام مبعايري التدقيق املهنية حرص حمافظي احلسابات على القيام مبهمة التدقيق
خاصة معيار االستقاللية سيساعده على اكتشاف واحلد من ممارسات إدارة األرباح املتبعة من طرف إدارة 

.التالعب برقم الربح املعلن عنهواهلادفة إىلات الفرنسيةاملؤسس

Sig(الختبار كانت وضح النتائج أن مستوى داللة امن جهة أخرى؛ ت = وهي أقل من مستوى )0,01
a(املعنوية  = يوجد أثر ":، وبالتايل يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه)0,05

."ألرباحهاالفرنسيةؤسسات املذو داللة إحصائية ملستوى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق على إدارة 

b S.E. Wald df Sig. Exp (B)

Step 1a AQ -5,543 2,147 6,665 1 0,010* 0,004

Const 26,276 10,197 6,641 1 0,010 2,579E11

a. Variable(s) entered on step 1: AQ.

%5ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

للفرضية الرئيسيةBinary Logitنتائج اختبار): 17-4(اجلدول
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املؤسسات اجلزائريةيفإدارة األرباح :ثايناملبحث ال

بعد تطرقنا يف املبحث األول من هذا الفصل للعالقة املوجودة بني التزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق 
املؤسسات الفرنسية(مارسات إدارة األرباح وذلك على املستوى الدويل وإتباع اإلدارة مل) جودة التدقيق(املهنية 

فترة خالل إلدارة األرباحزائريةمدى ممارسة املؤسسات اجلحناول يف املبحث الثاين التعرف على ،)كنموذج
. واجتاه هذه املمارسةم2009م إىل 2007الدراسة املمتدة من 

التعريف بعينـة الدراسة والنموذج املستخدم:املطلب األول

عينة الدراسةجمتمع و: الفرع األول

أما عينة ،درجة ببورصة اجلزائروغري املدرجةمع الدراسة من مجيع املؤسسات اجلزائرية امليتكون جمت
، واليت تتوفر على البيانات موزعة على أحناء التراب الوطينجزائريةاقتصادية اتمؤسس09من الدراسة فتتكون 

.م2009م إىل2006الالزمة إلجراء اختبارات الدراسة، وذلك خالل الفترة املمتدة من 

.  يوضح لنا املؤسسات املعنية بالدراسة)11(رقم وامللحق 

باإلضافة الالزمة إلعداد اجلزء التطبيقي على قائمة امليزانية العامة، قائمة الدخل،املاليةوتشتمل البيانات
عن وباملؤسسات أر لى املعلومات املالية باالتصال املباشإىل ملحقات القوائم املالية للمؤسسة، وقد مت احلصول ع

تضمن والذي ي،)COSOB()1(لجنة مراقبة عمليات بورصة اجلزائر الرمسي اخلاص باملوقع اللجوء إىل طريق
.ؤسسات املدرجة ببورصة اجلزائر ومعلومات مالية عنهاخاص باملمايلفضاء

النموذج املستخدم لقياس إدارة األرباح: الفرع الثاين

مت االعتماد واملعربة عن ممارسات إدارة األرباح ختيارية خالل فترة الدراسةلقياس قيمة املستحقات اال
:املعدل، ويتم حساا وفقا للخطوات التالية" Jones"على منوذج 

املستحقات الكليـةتقدير.1

كما أشرنا إليه من قبل هناك منهجني لتقدير املستحقات الكلية مها منهج امليزانية العامة ومنهج قائمة 
ميكن ونظرا لعدم انتهاج املؤسسات اجلزائرية لقائمة التدفقات النقدية يف نظامها احملاسيبتدفقات النقدية،ال

م كانت املؤسسات اجلزائرية 2010قبل (استخدام منهج امليزانية العامة كبديل لقياس وتقدير املستحقات الكلية 
امليزانية العامة وقائمة الدخل؛ إال أنه ابتداء :ائمتني مهاتتبع املخطط احملاسيب الوطين الذي كان يلزمها بإعداد ق

م ومبوجب اإلصالح احملاسيب الذي قامت به اجلزائر أصبحت املؤسسات اجلزائرية ملزمة بإعداد قائمة 2010من 
.)التدفقات النقدية كقائمة أساسية باإلضافة إىل قائمة امليزانية العامة وقائمة الدخل

)1( COSOB : La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, http://www.cosob.org
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:تعرب عن منهج امليزانية العامة حلساب املستحقـات الكليةوالصيغة التالية 

: ث أنـحي

*TACіt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*ΔCAіt : التغري يف األصول املتداولة للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*ΔCashіt : التغري يف النقدية وما يعادهلا للمؤسسة)i (ة خالل الفتر)t(.

*ΔCLіt : التغري يف االلتزامات املتداولة للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*ΔDCLіt : التغري يف الديون املدرجة ضمن االلتزامات املتداولة للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

*DEPіt :للمؤسسة واملؤوناتاالهتالكاتخمصصاتإمجايل)i ( خالل الفترة)t(.

.لكل مؤسسات العينة)12(رقم طوة ميكن توضيحها يف امللحق هذه اخل

تقدير معـامل النموذج.2

يتم تقدير معامل النموذج املستخدمة حلساب املستحقات غري االختيارية من خالل معادلة االحندار اليت تتم 
:موع مؤسسات العينة يف كل سنة على حدا، وذلك وفقا للنموذج التايل

:حيث أن

-TACіt : املستحقات الكلية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

-Aіt-1 : إمجايل أصول املؤسسة)i ( اية الفترة يف)t-1(.

-ΔREVіt : التغري يف رقم أعمال املؤسسة)i ( بني الفترة)t (و)t-1(.

-ΔRECіt :صايف رصيد العمالء للمؤسسة التغري يف)i ( بني الفترة)t (و)t-1(.

-PPEit : للمؤسسة واآلالتواملمتلكاتالعقاراتإمجايل)i ( خالل الفترة)t(.

-eіt : اخلطأ العشوائي ويعرب عن قيمة املستحقات االختيارية للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t(.

-α1،α2،α3 : معامل منوذج خاصة باملؤسسة)i.(

معادالت االحندار اليت مت تشكيلها ملؤسسات العينة خالل تشري إىل )15(،)14(، )13(رقم واملالحق 
على التوايل، وبعد معاجلتها إحصائيا باستخدام طريقة املربعات الصغرى 2009، 2008، 2007سنوات الدراسة 

TACіt = ΔCAіt − ΔCashіt − ΔCLіt + ΔDCLіt − DEPіt .................................. (1)

TACіt / Aіt-1 = α1 ( l / Aіt-1 ) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1 ] + α3 ( PPEіt / Aіt-1 ) + eіt ..... (2)
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)OLS (مت تقدير معامالت منوذج االحندار)α1،α2،α3 (واليت ميكن التعبري ،لكل سنة من سنوات الدراسة
.)18(، )17(، )16(رقم املالحق عنها يف 

املستحقات غري االختياريةتقدير.3

يتم تقدير قيمة املستحقات غري االختيارية لكل مؤسسة من مؤسسات العينة خالل سنوات الدراسة 
:باستخدام معامل النموذج السنوية املقدرة يف املرحلة السابقة كما يلي

:حيث أن

-NDACіt :رية املقدرة للمؤسسة املستحقات غري االختيا)i ( خالل الفترة)t(.

-â1،â2،â3 : 2(معامل النموذج املقدرة يف املعـادلة رقم(.

ةحساب املستحقات االختياري.4

خالل فترة معينة متثل الفرق بني املستحقات الكلية واملستحقات غري ) i(املستحقات االختيارية للمؤسسة 
:االختيارية للمؤسسة كما يلي

:ث أنـحي

-DACіt : املستحقات االختيارية املقدرة للمؤسسة)i ( خالل الفترة)t.(

دارة األرباح إلتقرير مدى ممارسة املؤسسة .5

، جيب 2009، 2008، 2007بعد حساب املستحقات االختيارية لكل مؤسسة خالل سنوات الدراسة 
ل سنوات الدراسة ومتوسط هذه املستحقات، فإذا حساب القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية للمؤسسة خال

كانت القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية يف سنة معينة تفوق املتوسط فإن املؤسسة قد مارست إدارة األرباح 
، أما إذا كانت القيمة املطلقة للمستحقات االختيارية يف سنة معينة )1(خالل هذه السنة وتعطى متغري ومهي 

).0(وسط فإن املؤسسة مل متارس إدارة األرباح خالل هذه السنة وتعطى متغري ومهي تقل عن املت

يتضمن قيم املستحقات غري االختيارية واملستحقات االختيارية املتحصل عليها لعينة )19(وامللحق رقم 
، 2008، 2007إلدارة األرباح خالل سنوات الدراسة مؤسسات العينة افة إىل مدى ممارسةـالدراسة، باإلض

.على التوايل2009

NDACіt / Aіt-1 = â1 ( l / Aіt-1 ) + â2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1 ] + â3 ( PPEіt / Aіt-1 ) ...... (3)

DACіt / Aіt-1 = TACіt / Aіt-1 – NDACіt / Aіt-1 ............................................ (4)
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عرض النتائج وحتليلها إحصائيـا: ثايناملطلب ال

" Jones"بعد مجع البيانات الالزمة لتقدير قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسات العينة باستخدام منوذج 
: يليميكن تلخيص النتائج املتوصل إليها كما ،"Excel"و" SPSS"املعدل وباالستعانة بربنامج 

النتائج اخلاصة باملستحقات االختيارية وحتليلها اإلحصائي: الفرع األول

ت إدارة األرباح اارسمقامت مبقداملعنية بالدراسةزائريةإىل أن املؤسسات اجلليها إاملتوصل تشري النتائج
سط املستحقات لغ متوبحيث، موجببشكل املستحقات االختيارية استخدام خالل فترة الدراسة من خالل 

يف حني بلغت أعلى قيمة ،)0,2404(واالحنراف املعياري ،)0,1248(االختيارية للعينة خالل فترة الدراسة 
سنةخالل"ERIAD. Sétif"وتعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسة ) 0,8788(للمستحقات االختيارية

-(لغت م، أما أدىن قيمة للمستحقات االختيارية فقد ب2008 وتعرب عن قيمة املستحقات االختيارية) 0,1686
.م2009سنة خالل " EGH-EL AOURASSI"ملؤسسة

املستحقات االختيارية من طرف املؤسسات استخداممن جهة أخرى؛ تشري النتائج إىل وجود تفاوت يف 
واالحنراف )0,0687(بـ ةقدر متوسط املستحقات االختياريم2007سنة خالل فترة الدراسة، ففي زائريةاجل

رقم تضخيمدفصعودام بإدارة أرباحها 2007ما يعين أن مؤسسات العينة قامت سنة ، )0,0780(املعياري 
تعرب عن هي و) 0,2005(بلغت أعلى قيمة للمستحقات االختيارية خالل نفس الفترة وقد ، الربح املعلن عنه

أما أدىن قيمة للمستحقات االختيارية فقد ، "EGH-EL AOURASSI"قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسة
."ERIAD. SETIF"وهي تعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ملؤسسة ) 0,0654-(بلغت 

واالحنراف املعياري )0,3553(بـ الدراسةعينةلدر متوسط املستحقات االختياريةـقم2008سنة يف و
م 2007سنةبإتباع نفس اإلستراتيجية املتبعة يفم2008سنة ت العينة قامتن مؤسساوبالتايل فإ،)0,2831(

بلغت أعلى وقد،املعلن عنهدف تضخيم رقم الربحبشكل موجباملستحقات االختياريةاستخدام عن طريق
ؤسسةتعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ملهي و) 0,8788(الل نفس الفترةـخقيمة للمستحقات االختيارية

"ERIAD. SETIF" أما أدىن قيمة للمستحقات االختيارية فقد بلغت ،)- وتعرب عن قيمة املستحقات ) 0,0402
."SCS-ELMILIA"االختيارية ملؤسسة

واالحنراف )0,0496-(بـ لعينة الدراسةاملستحقات االختياريةفقد قدر متوسط ،م2009أما يف سنة 
استخدام بمؤسسات العينةم قامت2008م و2007وعلى عكس سنيت هأنيعين ما،)0,0638(املعياري 

بلغت أعلى قيمة للمستحقات االختيارية وقـد، بشكل سالب بغرض ختفيض رقم الربحاملستحقات االختيارية
للمستحقات أما أدىن قيمة ، "AIR ALGERIE"ملؤسسة وتعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ) 0,0652(

."EGH-EL AOURASSI"ملؤسسة وتعرب عن قيمة املستحقات االختيارية ) 0,1686-(لغت بقد ة فاالختياري
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املستحقات االختيارية استخدامقامت بزائرية املكونة لعينة الدراسةبالتايل ميكن القول أن املؤسسات اجل
السنة اليت كان م2008ة األرباح املعلن عنها، وتعترب سنرقمتضخيمالدراسة دف ةخالل فترموجببشكل 

م مبتوسط 2007، تليها بعد ذلك سنة)0,3553(املستحقات االختيارية كبري جدا مبتوسط قدرهاستخدام فيها 
.)0,0496-(قدرهم مبتوسط2009سنة، مث )0,0687(مستحقات اختيارية قدره

لدى إدارة هذه بوجود رغبة وميكن تفسري سلوك املؤسسات اجلزائرية اجتاه تضخيم رقم الربح احملاسيب
:املؤسسات يف

.لإلدارةزيادة قيمة املكافآت واحلوافز املالية املقدمة-

.حتقيق األمن الوظيفيوالتوافق مع شروط عقود الدين-

.تنبؤات اإلدارة نفسها بشأن األرباح املتوقعةأو موافقة توقعات احملللني املاليني-

أو زيادة ،تتاب العام بالنسبة للمؤسسات غري املدرجة بالبورصةقبل االكار األسهمـالتأثري على أسع-
.أسعار أسهم املؤسسة يف املدى القصري بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف البورصة

املعنية اجلزائريةباملؤسسات واجلدول التايل يلخص لنا التحليل الوصفي للمستحقات االختيارية اخلاصة
:يليبالدراسة خالل فترة الدراسة كما

االحنراف املعياري
أدىن قيمة 

للمستحقات االختيارية
أقصى قيمة 

للمستحقات االختيارية
متوسط املستحقات

االختيارية
السنـة

0,0780 -0,0654 0,2005 0,0687 2007

0,2831 - 0,0402 0,8788 0,3553 2008

0,0638 - 0,1686 0,0652 - 0,0496 2009

0,2404 -0,1686 0,8788 0,1248
خالل فترة 
الدراسـة

لإلطالع على النتائج املتعلقة باملستحقات االختيارية للمؤسسات اجلزائرية (19) املصدر: من إعداد الطالب، وميكن الرجوع للملحق رقم

زائرية للمؤسسات اجللمستحقات االختيارية التحليل الوصفي ل): 18-4(اجلدول
خالل فترة الدراسة
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الراحبة واخلاسرة يف ممارستها اجلزائريةبني املؤسساتعدم وجود اختالف من جهة أخرى؛ تبني النتائج
بلغ متوسط املستحقات االختيارية للمؤسسات الراحبة إلدارة األرباح باستخدام املستحقات االختيارية، حيث 

للمؤسسات اخلاسرة، وهذا ما يدل على أن املؤسسات بالنسبة ) 0,2363(و) 0,0929(خالل فترة الدراسة 
املعلن عنهرقم الربح تضخيمبغرض ) أو بشكل موجب(ية بالدراسة تقوم بإدارة أرباحها صعودا املعنزائريةاجل

.بالقوائم املالية

وقدر متوسط املستحقات اتمؤسس07احملققة لألرباح خالل فترة الدراسة وقد بلغ عدد املؤسسات
-(، )0,2489(، )0,0797(يارية هلا بـ االخت على م2009وم2008وم2007لكل من سنة ) 0,0499

ميكن وم كان موجب2008وم2007سنيتيالحظ أن متوسط املستحقات االختيارية خالل ا سبق ممالتوايل، 
مستوى األرباح احلفاظ على دف تضخيم األرباح لسعىتاملؤسسات احملققة ألرباح إدارة أن ذلك بريفست

احملللني وموافقة توقعات ،التوافق مع شروط عقد الدينو،احلوافزكافآت واملزيادة و،احملقق يف السنوات السابقة
خاصة وأن التأثري على أسعار أسهم املؤسسةوأخريا ،االحتفاظ باملراكز الوظيفيةوبشأن األرباح املتوقعة، املاليني

.بورصةلقدمت طلبها لالنضمام لصة اجلزائر أومعظم مؤسسات العينة مدرجة ببور

للمؤسسات كان متوسط املستحقات االختياريةم2009يالحظ أنه يف سنة ذلك، منعكسالوعلى 
برغبة م2009يف سنة اجتاه ختفيض أرباحهارباحألاحملققة لؤسساتاملتفسري سلوك الراحبة سالب، وميكن 
تحول اهلام الذي الاسية وختفيض قيمة املدفوعات الضريبية خاصة يف ظل التكاليف السياإلدارة يف تفادي بعض 

انتقال املؤسسات اجلزائرية يف جها احملاسيب من املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام (عرفه احملاسبة يف اجلزائرت
. )احملاسيب املايل اجلديد

ر متوسط املستحقات االختيارية هلا بـ وقدةمؤسس02أما بالنسبة للمؤسسات اخلاسرة فقد بلغ عددها 
)0,0305(،)0,7273( ،)- وميكن تفسريعلى التوايل،م2009وم2008وم2007لكل من سنة ) 0,0489

يف موافقة شروط عقد الدين هذه املؤسساتإدارةبرغبة األرباح تضخيماجتاهاملؤسسات احملققة خلسائر سلوك
بشأن األرباح موافقة توقعات احملللني املالينيو، هم املؤسسة يف البورصةالتأثري على أسعار أسو،بشكل خاص

.االحتفاظ باملراكز الوظيفيةواملكافآت من هازيادة نصيبباإلضافة إىل ،املتوقعة

ؤسسات اجلزائرية احملققة املواجلدول التايل يوضح لنا التحليل الوصفي للمستحقات االختيارية اخلاصة ب
:الل فترة الدراسة كما يليخألرباح وخسائر
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النتائج اخلاصة بإدارة األربـاح وحتليلها اإلحصائي:الفرع الثاين

سلوك لاجلزائرية ؤسساتاملبني سنوات الدراسة من حيث ممارسة تبني النتائج املتوصل إليها وجود تباين
ات مؤسس) 07(م والذي بلغ 2008سنة حيث ظهر أعلى تكرار ملمارسة إدارة األرباح يف،إدارة األرباح
بلغ عدد املؤسسات املمارسة ، إذ م األقل ممارسة2009وم2007يت سنيف حني تعترب ، %77,77بنسبة قدرها 

.%11,11خالل كل سنة وبنسبة قدرها واحدةمؤسسةإدارة األرباحسلوك ل

إلدارة األرباح اجلزائرية ملؤسساتواجلدول التايل يعرض لنا تكرارات ونسب ممارسة وعدم ممارسة ا
.2009، 2008، 2007:خالل سنوات الدراسة

املؤسسات اخلاسرة املؤسسات الراحبة

ةمؤسس 02 اتمؤسس 07 عدد املؤسسات

0,0305 0,0797 2007

0,7273متوسط املستحقات االختيارية 0,2489 2008

-0,0489 - 0,0499 2009

0,2363 0,0929 متوسط املستحقات االختيارية لفترة الدراسة ككل

املصدر: من إعداد الطالب، وقد اعتمد الباحث يف تصنيفه للمؤسسات الراحبة واخلاسرة على متوسط مؤشر الرحبية للمؤسسة خالل فترة الدراسة

الراحبة واخلاسرةزائريةاملستحقات االختيارية للمؤسسات اجل): 19-4(اجلدول

امـوع غري املمـارسةاملؤسسات  املؤسسات املمـارسة
السنـة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

100% 9 88,88% 8 11,11% 1 2007

100% 9 22,22% 2 77,77% 7 2008

100% 9 88,88% 8 11,11% 1 2009

100% 27 66,66% 18 33,33% 9 اموع

لإلطالع على النتائج املتعلقة مبدى ممارسة مؤسسات العينة إلدارة األرباح (19) املصدر: من إعداد الطالب، وميكن الرجوع للملحق رقم

التكرارات والنسب املئوية للمؤسسات املمارسة ): 20-4(اجلدول
وغري املمارسة إلدارة األرباح
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اختبار مدى معنوية ممارسة املؤسسات اجلزائرية إلدارة األرباح:ثالثاملطلب ال

مت صياغة فرضية الدراسة املتعلقة مبدى ممارسة املؤسسات اجلزائرية إلدارة األرباح خالل فترة الدراسة 

:يليكما

-H0: خالل أرباحها بإدارةغالبية املؤسسات اجلزائرية قيام إحصائية على ذات داللة توجد مؤشراتال

.فترة الدراسة

-H1:خالل أرباحها ةدارإبغالبية املؤسسات اجلزائرية قيامإحصائية على ذات داللة توجد مؤشرات

.فترة الدراسة

خالل وذلك دارة األرباحإلجلزائرية املكونة لعينة الدراسةاملؤسسات اختترب هذه الفرضية مدى ممارسة
مبا أن اإلحصاءات الوصفية أظهرت وجود تكرار ملمارسة إدارة األرباح و، م2009-م2007املمتدة بني الفترة

خالل فترة الدراسة من طرف مؤسسات العينة فإنه جيب التأكد من مدى معنوية هذه املمارسة باستخدام اختبار 
علىذات داللة إحصائية توجد مؤشراتال : " للفرضية األوىل اليت تنص على أنه) Binomial Test(و احلدين ذ

".خالل فترة الدراسةأرباحها بإدارةاجلزائريةغالبية املؤسسات قيام

) 0،1(الختبار مدى اختالف البيانات اخلاصة مبتغري إدارة األرباح ) Binomial Test(باستخدام اختبار 
:، ميكن التعبري عن فرضيات الدراسة كما يلي)0,5(عن متوسط فرضي يساوي 

:يف اجلدول التـايل) Binomial Test(ذو احلدين وميكن توضيح نتائج اختبار 

H0 : p = p (EM) = 0,5 , q = p ( Non - EM) = 0,5 ……………………………..(1)

H1 : p (EM) > 0,5 ……………………………………………………..………(2)

Category N
Observed

Prop.
Test Prop.

Asymp. Sig.
(2-tailed)

EM Group 1 0 18  0,67 0,50 0,122a

Group 2 1 9  0,33
Total 27 1,00

a. Based on Z Approximation.

ممارسة معنوية ملدى) Binomial Test(اختبار نتائج): 21-4(اجلدول
املؤسسات اجلزائرية إلدارة األرباح خالل فترة الدراسة
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Sig(كانت مستوى داللة االختبارأن ) Binomial Test(توضح نتائج اختبار  = وهي أكرب من )0,122
a(وية ملعنمستوى ا = املمارسة اجلزائرية، مما يعين عدم وجود اختالف ذو داللة إحصائية بني املؤسسات)0,05

وهذا ما جيعلنا نقبل الفرضية الصفرية اليت تنص على ،إدارة األرباح خالل فترة الدراسةسلوك وغري املمارسة ل
خالل أرباحها بإدارةاجلزائرية ؤسساتغالبية املامـقيإحصائية على ذات داللة توجد مؤشراتال ":أنه

."فترة الدراسة
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خالصــة الفصل

املستحقات االختيارية بشكل استخدام لقد توصلت الدراسة التطبيقية إىل قيام املؤسسات الفرنسية ب
ة عايري التدقيق املهنيااللتزام مبإال أن حرص حمافظي احلسابات على، سالب دف ختفيض رقم الربح املعلن عنه

املتبعة من ممارسات إدارة األرباحاكتشاف والتخفيض من ساعدهم على خالل أداء مهمة التدقيق احملاسيب ي
اليت أكدت على أن اسبية السابقة ، وهو ما يتطابق مع النتائج اليت توصلت إليها الدراسات احملطرف اإلدارة

ملهنية خالل تنفيذ عملية التدقيق يساعدهم على اكتشاف واحلد من مدققي احلسابات مبعايري التدقيق االتزام
.األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية للعميل

وجود عالقة عكسية بني التزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامة من جهة أخرى؛ بينت النتائج 
سلوك إلدارة األرباح، وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ومعايري العمل امليداين وممارسة املؤسسات الفرنسية ل

.لتقيد حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير على إدارة املؤسسات الفرنسية املعينة بالدراسة ألرباحها

استخدام بقامت اجلزائرية املعنيةاالقتصادية املؤسساتأنبينت النتائجفقد الوطين، أما على الصعيد 
.دف تضخيم رقم الربح املعلن عنهاالختيارية بشكل موجب خالل فترة الدراسة املستحقات 
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تعترب املمارسات احملاسبية االحتيالية من أكثر املوضوعات اليت نالت اهتمام املنظمات املهنية والدراسات 
املتبعة من طرف مارسات الذي يشري إىل جمموعة امل، األكادميية يف اآلونة األخرية وأبرزها سلوك إدارة األرباح

باستغالل املرونة اليت تنطوي عليها معايري احملاسبة ، وذلك اإلدارة عند إعداد وعرض التقارير املالية للمؤسسة
يف األجل القصري وإكساب النتيجة احملاسبيةالدولية يف االختيار بني الطرق والسياسات احملاسبية قصد التأثري على

غايرة للواقع، بغرض حتقيق أهداف حمددة مسبقا كتعظيم حوافز اإلدارة أو مقابلة توقعات املالية صورة متقاريرال
.احملللني املاليني أو اإلدارة نفسها بشأن األرباح املستقبلية، أو احملافظة على اجتاه منو معني لألرباح

رة أن تتبعها اإلدااليت ميكن ة على دراسة خمتلف األساليب احملاسبيدراساتالاالجتاه ركزت ويف هذا
والدور الفعال الذي تلعبه مهنة التدقيق احملاسيب وكيفية اكتشاف هذه املمارسات،للتالعب برقم الربح احملاسيب

ضرورة قيام املدقق بزيادة اقترحت هذه الدراسات حيث يف احلد من ممارسات إدارة األرباح داخل املؤسسة، 
ارا، مع االلتزام مبعايري التدقيق املهنية عند أداء مهمة التدقيق خاصة معرفته اخلاصة باملؤسسة حمل التدقيق وإد

معيار االستقالل، وتوظيف فرق عمل مؤهلة واإلشراف عليها بصورة مالئمة، ومجع أدلة اإلثبات الكافية 
كفاءة عملية واملالئمة مع ضرورة ممارسة درجة مالئمة من الشك املهين اجتاه عناصر القوائم املالية مما يزيد من 

التدقيق وحيد من ممارسات اإلدارة اهلادفة إىل التالعب برقم الربح، كما جيب على املدقق إدخال عنصر املفاجأة 
وعدم قابلية إجراءات التدقيق للتنبؤ من طرف املؤسسة من خالل اختيار العينة على أساس عشوائي، وعدم 

ات التدقيق، باإلضافة إىل اختيار بعض احلسابات ذات اإلعالن عن توقيت جرد املخزون وتغيري توقيت إجراء
.اخلطر املنخفض اليت ال يتم اختبارها عادة واليت ميكن أن حتتوي على تالعبات

من خالل التطرق ملختلف املفاهيم وقد قمنا يف هذا البحث باستعراض األبعاد الرئيسية إلدارة األرباح
كما ركز البحث من قيام ا، وكيفية ممارستها ومناذج اكتشافها، ، استراتيجياا ودوافع الأعطيت هلااليت

على دراسة العالقة املوجودة بني جودة التدقيق واليت حصرها الباحث يف التزام حمافظي ية التطبيقية الناح
ما املؤسسات الفرنسية، وذلك دف التوصل إىل سلوك إدارة األرباح داخل احلسابات مبعايري التدقيق املهنية و

احلد من ممارسات إدارة األرباح لدى أثر يف إذا كان اللتزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق املتعارف عليها 
إىل معرفة مدى ممارسة املؤسسات اجلزائرية الدراسةتفقد هدفالوطيناملؤسسات الفرنسية، أما على الصعيد 

.ملمارسات إدارة األرباح واجتاه هذه املمارسة

:رض أهم نتـائج البحث يف النقاط اآلتيةوميكن ع

.أهم النتائج املتوصل إليها.1

.اختبار فرضيات البحث.2

.توصيـات البحث.3
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أهم النتـائج املتوصل إليها.1

:لقد مت اخلروج من البحث مبجموعة من النتائج ميكن تلخيصها يف النقـاط التالية

ت اليت حتتوي معايري احملاسبة فيها على ممارسات إدارة األرباح متوقعة بشكل كبري يف البيئاتكون -
مرونة كبرية يف االختيار بني الطرق والسياسات احملاسبية، حيث أن هذه املرونة ختلق احلافز لدى 

.اإلدارة للتالعب برقم الربح

إدارة األرباح داخل املؤسسة سلوكمن يف احلد الدولية تلعبه معايري احملاسبةبالرغم من الدور الذي -
احملاسبيةواملمارساتبعض القواعدالنظر يفإعادةيستلزم يالذاألمرحمدود، ن هذا الدور يبقىأإال
.بعيدا عن االنتهازيةالسياسات احملاسبيةبتطبيقؤسساتالتركيز على ضرورة إلزام املو

يت يهتم إتباع اإلدارة ملمارسات إدارة األرباح يكون له انعكاس على جمموعة املؤشرات املالية الإن -
ا األطراف ذات املصلحة خاصة املستثمرين لتحديد قيمة املؤسسة، مما يؤثر على حجم الطلب على 

.أسهم املؤسسة وبالتايل التأثري على أسعار أسهمها يف السوق املايل

خالل بشكل سالبباستخدام املستحقات االختيارية قيام املؤسسات الفرنسية املكونة لعينة الدراسة -
.املعلن عنهختفيض رقم الربحترات الدراسة دف مجيع ف

حيث ظهر ،وجود تباين بني سنوات الدراسة من حيث ممارسة املؤسسات الفرنسية إلدارة األرباح-
2008، تليها بعد ذلك سنة %63بنسبة قدرها م 2009أعلى تكرار ملمارسة إدارة األرباح يف سنة 

.%40بنسبة قدرها لسنة األقل ممارسة م ا2007، يف حني تعترب سنة%43بنسبة قدرها م 

:قيام املؤسسات الفرنسية بتخفيض رقم الربح احملاسيب على غري احلقيقة ميكن أن يكون بدافع-

Ãجتنب التكاليف السياسية واالجتماعية اليت ميكن حتملها نتيجة اإلعالن عن أرباح مرتفعة.

Ã لالعمايمن جانب ممثليف األجورمقترحةزيادات أيختفيض قيمة املدفوعات الضريبية أو.

Ãحتجاز جزء من األرباح يف فترات النشاط اليت حققت فيها املؤسسات الفرنسية نتائج جيدة ا
.واستخدامها لتدعيم األرباح يف الفترات اليت تكون فيها األرباح الفعلية منخفضة

ارستها إلدارة األرباح باستخدام عدم وجود اختالف بني املؤسسات الفرنسية الراحبة واخلاسرة يف مم-
إذ تقوم املؤسسات الفرنسية سواء الراحبة أو اخلاسرة بإدارة أرباحها هبوطا املستحقات االختيارية، 
.بغرض ختفيض رقم الربح

- One"اختبار أوضحت نتائج - Sample T- Test " حرص حمافظي احلسابات يف فرنسا على حتقيق
.فرنسيةمؤسسات اللالقوائم املالية اخلتامية لعند تدقيق مستوى أداء عايل
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:إلجابات أفراد العينة ما يلي" One - Sample T- Test"اختبار من جهة أخرى أوضحت نتائج -

Ãمن التأهيل العلمي والعملي، االستقالل واحلياد، العناية متتع حمافظي احلسابات مبستوى عايل جدا
.قاملهنية الكافية عند أداء مهمة التدقي

Ãالتزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين يكون عند مستوى عايل جدا.

Ãالتزام حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التقرير يكون عند مستوى عايل جدا.

الفرنسية ؤسساتاملوجود عالقة عكسية بني التزام حمافظي احلسابات مبعايري التدقيق العامة وممارسة -
.إلدارة األرباح

املؤسسات الفرنسية د عالقة عكسية بني التزام حمافظي احلسابات مبعايري العمل امليداين وممارسة وجو-
.إلدارة األرباح

رير على إدارة املؤسسات عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية لتقيد حمافظي احلسابات مبعايري إعداد التق-
.ألرباحهاالفرنسية 

ومستوى أداء املتبعة من طرف املؤسسات الفرنسيةرباحإدارة األبني ممارساتوجود عالقة عكسية -
ذ عملية التدقيق مبستوى أداء ـ، حيث أن حرص حمافظي احلسابات على تنفياحملاسيبعملية التدقيق

عال يساهم بشكل كبري يف احلد من ممارسات إدارة األرباح املتبعة من طرف اإلدارة واهلادفة إىل 
.يل مستخدميهاالتالعب بالقوائم املالية وتضل

بشكل موجبباستخدام املستحقات االختيارية قيام املؤسسات اجلزائرية املكونة لعينة الدراسة -
.تضخيم رقم الربحخالل فترة الدراسة دف 

حيث ظهر ،وجود تباين بني سنوات الدراسة من حيث ممارسة املؤسسات اجلزائرية إلدارة األرباح-
، يف حني تعترب سنيت %77,77م بنسبة قدرها 2008اح يف سنة أعلى تكرار ملمارسة إدارة األرب

.%11,11بنسبة قدرها م األقل ممارسة 2009وم2007

:جلوء املؤسسات اجلزائرية إىل تضخيم رقم الربح املعلن عنه ميكن أن يكون بدافع-

Ãزيادة قيمة املكافآت واحلوافز املالية املقدمة لإلدارة.

Ã حتقيق األمن الوظيفيالدين والتوافق مع شروط عقود.

Ãقبل االكتتاب العام بالنسبة للمؤسسات غري املدرجة بالبورصة، أو التأثري على أسعار األسهم
.زيادة أسعار أسهم املؤسسة يف املدى القصري بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف البورصة
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تها إلدارة األرباح باستخدام عدم وجود اختالف بني املؤسسات اجلزائرية الراحبة واخلاسرة يف ممارس-
ا بإدارة أرباحها صعودسواء الراحبة أو اخلاسرةتقوم املؤسسات اجلزائريةإذ، املستحقات االختيارية

.تضخيم رقم الربحبغرض 

اختبار فرضيـات البحث.2

بعد التطرق إىل خمتلف جوانب املوضوع خاصة اجلانب النظري، مت اختبار مدى صدق فرضيات الدراسة 
:ليت مت تبنيها وقد كانت النتائج كما يليا

الفرضيـة األوىل-

اليت تنص على صدق الفرضية األوىل عند التطرق للجانب النظري لسلوك إدارة األرباح مت احلكم على 
املرونة ، ف"ال تساهم معايري احملاسبة الدولية يف تقليص ممارسات إدارة األرباح املتبعة من طرف اإلدارة":أنه
للتالعب برقم الربح يتم استغالهلا بطريقة انتهازية من طرف اإلدارة واملبادئ احملاسبيةعايرياملتتصف ا اليت

.املعلن عنه بالقوائم املالية

الفرضيـة الثانية -

ة بالدراسة بإدارة أرباحها خالل فترة ـلقد أثبت التحليل اإلحصائي قيام املؤسسات الفرنسية املعني
عدم صدق أثبت ) Binomial Test(اختبار مدى معنوية هذه املمارسة باستخدام اختبار ، إال أنالدراسة

توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على قيام غالبية املؤسسات ":واليت تنص على أنهالفرضية الثانية
SBF(املسجلة مبؤشر الفرنسية  ."خالل فترة الدراسةبإدارة أرباحها )250

الفرضية الثـالثة -

صدق الفرضية الثالثةإلجابات حمافظي احلسابات" One - Sample T- Test"لقد أثبتت نتائج اختبار 
حيرص حمافظو احلسابات يف فرنسا على حتقيق مستوى أداء عايل عند تدقيق القوائم ":واليت تنص على أنه

."املالية اخلتـامية ملؤسسات العينة

الفرضية الرابعـة-

وجود عالقة ":واليت تنص علىصدق الفرضية الرابعة" Binary Logit"اختبـار أثبتت نتائجلقد 
مستوى أداء حمافظي احلسابات لعملية التدقيق وإتباع املؤسسات الفرنسية لسلوك إدارة عكسية بني 

."األرباح خالل فترة الدراسة
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امسةـالفرضية اخل-

ئرية املعنية بالدراسة بإدارة أرباحها خالل فترة لقد أثبت التحليل اإلحصائي قيام املؤسسات اجلزا
عدم صدق الفرضية أثبت ) Binomial Test(اختبار مدى معنوية املمارسة باستخدام اختبار إال أن الدراسة،
توجد مؤشرات ذات داللة إحصائية على قيام غالبية املؤسسات اجلزائرية ":واليت تنص على أنهاخلامسة

".ل فترة الدراسةخالبإدارة أرباحها 

توصيـات البحث.3

: بضرورةئج التطبيقية املتوصل إليها نوصي انطالقا من اجلانب النظري للبحث والنتا

قيام املنظمات املهنية والدراسات األكادميية بتوعية مستخدمي القوائم املالية بآثار وانعكاسات -
الكفيلة للحد من اآللياتعلى استحداث ، والعمل ممارسات إدارة األرباح على قرارام االستثمارية

.هذه املمارسات داخل املؤسسة واليت ال تتأتى إال بتكاثف اجلهود بني اجلهات ذات العالقة

حرص املنظمات واهليئات املهنية على رفع جودة خدمات التدقيق املقدمة خاصة ما يتعلق باستقالل -
حمافظيوهذا ما يساعد ،املنتسبني هلذه املكاتبلألفرادألداء املهين مكاتب التدقيق وحتسني مستوى ا

مما يزيد من ثقة وغري القانونية االنتهازيةاحلسابات على اكتشاف األخطاء وخمالفات اإلدارة 
.مستخدمي القوائم املالية يف مصداقية القوائم املالية املدققة من طرف هذه املكاتب

أن تلعبه مهنة التدقيق يف احلد من ممارسات حتسيس حمافظي احلسابات بالدور الفعال الذي جيب-
جيب على إذداخل املؤسسة باعتبارها وسيلة خارجية هدفها مراقبة تصرفات اإلدارة، إدارة األرباح

.دارةإلممارسي املهنة وضع املصلحة العامة فوق كل االعتبارات بعيدا عن احملاباة والتبعية ل

يب اجليد لألفراد العاملني ا بغرض زيادة تأهيلهم الفين، كما اهتمام مكاتب احملاسبة والتدقيق بالتدر-
ينبغي التركيز على التدريب العملي يف جماالت التخصص بغرض تكوين حمافظي حسابات 

.متخصصني يف الصناعة مما يعود باإلجياب على جودة خدمات التدقيق املقدمة

ت خاصة اجلانب املتعلق باملسؤولية امللقاة تطوير التشريعات واألنظمة احملددة لعمل حمافظي احلسابا-
على عاتقهم يف اكتشاف األخطاء واملخالفات اجلوهرية بالقوائم املالية، مبا يدفع وحيفز حمافظي 

.دارةاإلاحلسابات على أداء عملية التدقيق باستقاللية ومهنية عالية بعيدا عن تأثريات وضغوط 

ات تكوينية حملافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني يف جمال قيام الس الوطين للمحاسبة بتنظيم دور-
، وإطالعهم على خمتلف الوسائل والتقنيات املستحدثة للحد من ممارسات إدارة األرباحاكتشاف 

هذه املمارسات من خالل استعراض جتارب الدول يف هذا اال، باإلضافة إىل ضرورة إلزام حمافظي 
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على التطورات احلاصلة يف جمال احملاسبة والتدقيق خاصة يف ظل تبين احلسابات باجلزائر باإلطالع 
.اجلزائر للنظام احملاسيب املايل القائم على معايري احملاسبة الدولية

املنظمات واهليئات املهنية يف اجلزائر املنظمة ملهنيت احملاسبة والتدقيق بتحسني خدمات احملاسبة قيام -
ية وتشريعية حازمة تتضمن عقوبات رادعة للغش والتالعب بالقوائم والتدقيق بإقرار إصالحات حماسب

دف محاية مصاحل يف الواليات املتحدة األمريكية" Sarbanes-Oxley"قانون املالية على شاكلة 
مما خيرج ،اجلزائر االقتصادية ونشر ثقافة االستثمار يف األوراق املالية بني املستثمرين اجلزائريني

.ر من ركودها وعزلتها خاصة يف ظل العوملة وانفتاح األسواق املالية العامليةبورصة اجلزائ

وصي بإجراء املزيد من البحوث اليت تتناول سلوك إدارة األرباح يف املؤسسات اجلزائرية نويف األخري 
ؤسسات يف ملعرفة مدى ممارسة املؤسسات اجلزائرية لسلوك إدارة األرباح، واجتاه هذه املمارسة مقارنة مع امل

البيئات االقتصادية األخرى اإلقليمية والدولية خاصة يف ظل تبين اجلزائر للنظام احملاسيب املايل القائم على معايري 
.احملاسبة الدولية، وما مدى مسامهة مهنة التدقيق اخلارجي يف احلد من هذه املمارسات االنتهازية
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1 ACCOR 31 ILIAD

2 AIR FRANCE - KLM 32 INTER PARFUMS

3 AKKA TECHNOLOGIES 33 JC DECAUX

4 ALES GROUPE 34 KLEPIERRE

5 ALSTOM 35 LAFARGE

6 ALTEN 36 LECTRA

7 AREVA 37 MAISONS FRANCE CONFORT

8 ASSYSTEM 38 MICHELIN

9 ATARI 39 PEUGEOT

10 AUDIKA 40 PLASTIC OMNIUM

11 AVENIR TELECOM 41 PUBLICIS GROUPE SA

12 BACOU-DALLOZ 42 RENAULT

13 BAINS DE MER MONACO 43 REXEL

14 BENETEAU 44 RHODIA

15 BIOMERIEUX 45 SAINT GOBAIN

16 BOIRON 46 SCHNEIDER ELECTRIC

17 BOUYGUES 47 SOITEC SILICON

18 BULL 48 TECHNIP

19 CAMAIEU 49 TESSI

20 CANAL+ 50 TF1

21 CARREFOUR 51 THALES

22 CEGEDIM 52 THERMADOR GROUP

23 CIMENTS FRANCAIS 53 TOTAL

24 CNIM 54 TOUPARGEL

25 DASSAULT SYSTEMES 55 VALEO

26 DELACHAUX 56 VALLOUREC

27 EIFFAGE 57 VINCI

28 EUTELSAT COMMUNICATIONS 58 VIVENDI UNIVERSAL

29 FRANCE TELECOM 59 VM MATERIAUX

30 GUERBET 60 ZODIAC

املؤسسات الفرنسية املعنية بالدراسةقائمة):01(امللحق رقم
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أورو: الوحدة

املستحقات الكلية ت ن من أ التشغيلية صايف الدخـل السنـة املؤسسـة
- 503 000 000 1 415 000 000 912 000 000 2007

ACCOR- 437 000 000 1 050 000 000 613 000 000 2008
- 648 000 000 383 000 000 - 265 000 000 2009
- 1 827 000 000 2 594 000 000 767 000 000 2007

AIR FRANCE- 1 605 000 000 798 000 000 - 807 000 000 2008
- 762 000 000 - 798 000 000 - 1 560 000 000 2009
- 12 872 000 22 117 000 9 245 000 2007

AKKA
TECHNOLOGIES- 17 955 000 34 553 000 16 598 000 2008

184 000 12 017 000 12 201 000 2009
- 3 944 000 10 126 000 6 182 000 2007

ALES GROUPE- 836 000 9 432 000 8 596 000 2008
- 5 418 000 12 292 000 6 874 000 2009
- 1 230 000 000 2 092 000 000 862 000 000 2007

ALSTOM- 1 018 000 000 2 136 000 000 1 118 000 000 2008
399 000 000 806 000 000      1 205 000 000 2009
20 834 000 22 382 000 43 216 000 2007

ALTEN3 309 000 51 493 000 54 802 000 2008
- 28 028 000 46 681 000 18 653 000 2009

160 000 000 722 000 000 882 000 000 2007
AREVA417 000 000 81 000 000 498 000 000 2008

377 000 000 160 000 000 537 000 000 2009
-        51 600 000 69 600 000 18 000 000 2007

ASSYSTEM- 22 300 000 48 100 000 25 800 000 2008
- 42 900 000 42 000 000 - 900 000 2009
- 41 100 000 - 21 400 000 - 62 500 000 2007

ATARI- 151 100 000 - 75 800 000 - 226 900 000 2008
- 21 000 000 - 2 200 000 - 23 200 000 2009
- 4 999 000           16 203 000 11 204 000 2007

AUDIKA- 1 851 000 12 125 000 10 274 000 2008
- 2 826 000 13 636 000 10 810 000 2009
- 1 856 000 14 079 000 12 223 000 2007

AVENIR
TELECOM- 10 321 000 12 070 000 1 749 000 2008

- 20 350 000 13 065 000 - 7 285 000 2009
- 28 707 000 87 807 000           59 100 000 2007

BACOU-DALLOZ- 20 483 000 68 531 000 48 048 000 2008
- 90 932 000 109 615 000 18 683 000 2009

)2009، 2007(خالل الفترةلمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات الكلية):02(امللحق رقم
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أورو: الوحدة

املستحقات الكلية ت ن من أ التشغيلية صايف الدخـل السنـة املؤسسـة
-        43 813 000 137 482 000 93 669 000 2007

BAINS DE MER
 MONACO-          8 708 000             49 361 000 40 653 000 2008

-        53 043 000 62 735 000 9 692 000 2009
78 075 000 66 358 000 144 433 000 2007

BENETEAU-        11 130 000 711 000 - 10 419 000 2008
-        99 244 000 130 687 000 31 443 000 2009
-        72 900 000 171 000 000 98 100 000 2007

BIOMERIEUX-        67 900 000 197 900 000         130 000 000 2008
-        40 400 000 188 600 000 148 200 000 2009
-        28 973 000 56 130 000 27 157 000 2007

BOIRON-        26 295 000 65 479 000 39 184 000 2008
-        20 313 000 80 202 000 59 889 000 2009
-   2 000 000 000 3 593 000 000 1 593 000 000 2007

BOUYGUES-   1 055 000 000 2 741 000 000 1 686 000 000 2008
-   1 943 000 000 3 399 000 000 1 456 000 000 2009
-          1 000 000 5 600 000 4 600 000 2007

BULL-        90 100 000 95 800 000 5 700 000 2008
-        34 200 000             35 600 000 1 400 000 2009
-        19 462 000 120 722 000 101 260 000 2007

CAMAIEU352 000 98 808 000 99 160 000 2008
-        31 292 000 117 418 000 86 126 000 2009
-        19 000 000 66 000 000 47 000 000 2007

CANAL+-        21 000 000 68 000 000 47 000 000 2008
-          4 000 000 44 000 000 40 000 000 2009
-   1 432 800 000 3 912 000 000 2 479 200 000 2007

CARREFOUR-   3 348 200 000 4 887 000 000 1 538 800 000 2008
-   3 047 000 000 3 484 000 000 437 000 000 2009
-      101 927 000 146 078 000 44 151 000 2007

CEGEDIM-      133 391 000 166 878 000 33 487 000 2008
-      111 682 000 166 515 000 54 833 000 2009
-      304 000 000           867 600 000 563 600 000 2007

CIMENTS
FRANCAIS-      282 600 000 630 800 000 348 200 000 2008

-      614 400 000 951 700 000 337 300 000 2009
35 793 000 413 000 36 206 000 2007

CNIM-          2 186 000 28 321 000 26 135 000 2008
-        51 810 000 54 461 000 2 651 000 2009

)2009، 2007(خالل الفترة فرنسيةلمؤسسات اللاملستحقات الكلية :تابع-)02(امللحق رقم



..............................................................................................................................................................................

221

أورو: الوحدة

املستحقات الكلية ت ن من أ التشغيلية صايف الدخـل السنـة املؤسسـة
- 134 379 000 311 352 000 176 973 000 2007

DASSAULT
SYSTEMES-      108 152 000 309 019 000 200 867 000 2008

- 127 918 000 297 932 000 170 014 000 2009
5 273 000 46 667 000 51 940 000 2007

DELACHAUX22 186 000 44 012 000 66 198 000 2008
- 24 936 000 78 296 000 53 360 000 2009

344 000 000 746 000 000 1 090 000 000 2007
EIFFAGE- 732 000 000      1 100 000 000 368 000 000 2008

- 574 000 000 843 000 000 269 000 000 2009
- 383 148 000 566 592 000 183 444 000 2007

EUTELSAT
COMMUNI- 394 748 000 654 732 000         259 984 000 2008

- 415 775 000 698 286 000 282 511 000 2009
- 7 825 000 000 14 644 000 000 6 819 000 000 2007

FRANCE
TELECOM- 10 507 000 000 14 999 000 000 4 492 000 000 2008

- 10 919 000 000 14 384 000 000 3 465 000 000 2009
- 16 530 000 40 292 000 23 762 000 2007

GUERBET- 7 257 000 31 646 000 24 389 000 2008
- 16 723 000 37 218 000 20 495 000 2009
- 166 900 000 317 126 000 150 226 000 2007

ILIAD- 373 822 000 474 221 000 100 399 000 2008
- 532 089 000 707 957 000 175 868 000 2009
- 4 793 000 24 611 000 19 818 000 2007

INTER PARFUMS32 834 000 - 12 251 000 20 583 000 2008
- 33 510 000 56 302 000 22 792 000 2009
- 148 000 000 373 000 000 225 000 000 2007

JC DECAUX- 325 400 000 452 300 000 126 900 000 2008
- 310 000 000 344 500 000 34 500 000 2009
- 385 642 000 616 594 000 230 952 000 2007

KLEPIERRE- 326 209 000 560 096 000 233 887 000 2008
- 754 136 000 961 814 000 207 678 000 2009
- 520 000 000 2 676 000 000 2 156 000 000 2007

LAFARGE- 1 062 000 000 3 001 000 000 1 939 000 000 2008
- 2 160 000 000 3 206 000 000 1 046 000 000 2009

8 807 000 - 2 996 000 5 811 000 2007
LECTRA4 462 000 - 1 224 000 3 238 000 2008

- 14 619 000 10 996 000 - 3 623 000 2009

)2009، 2007(خالل الفترة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات الكلية :ابعت- )02(امللحق رقم
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أورو: الوحدة

املستحقات الكلية ت ن من أ التشغيلية صايف الدخـل السنـة املؤسسـة
15 398 000 8 242 000 23 640 000 2007

MAISONS
FRANCE-          2 402 000 21 396 000 18 994 000 2008

956 000 10 569 000 11 525 000 2009
-   1 090 000 000 1 862 000 000 772 000 000 2007

MICHELIN-      558 000 000 915 000 000 357 000 000 2008
-   2 019 000 000 2 123 000 000 104 000 000 2009
-   4 255 000 000 5 081 000 000 826 000 000 2007

PEUGEOT-      562 000 000 62 000 000 -       500 000 000 2008
-   4 844 000 000 3 570 000 000 -    1 274 000 000 2009
-      142 957 000 193 966 000 51 009 000 2007

PLASTIC
OMNIUM-      163 335 000 100 116 000 -         63 219 000 2008

-      234 089 000 265 114 000 31 025 000 2009
-      322 000 000 798 000 000 476 000 000 2007

PUBLICIS
GROUPE SA-      237 000 000 715 000 000 478 000 000 2008

-      230 000 000 647 000 000 417 000 000 2009
-   2 011 000 000 4 745 000 000 2 734 000 000 2007

RENAULT842 000 000 -       243 000 000 599 000 000 2008
-   9 108 000 000 6 040 000 000 -    3 068 000 000 2009
-      288 000 000 431 500 000 143 500 000 2007

REXEL-      269 800 000 501 300 000 231 500 000 2008
-      635 400 000 716 400 000 81 000 000 2009
-      282 000 000 413 000 000 131 000 000 2007

RHODIA-      212 000 000 319 000 000 107 000 000 2008
-      669 000 000 537 000 000 -       132 000 000 2009
-   2 212 000 000 3 755 000 000 1 543 000 000 2007

SAINT GOBAIN-   1 942 000 000 3 379 000 000 1 437 000 000 2008
-   3 149 000 000 3 390 000 000 241 000 000 2009
-      468 600 000 2 090 100 000 1 621 500 000 2007

SCHNEIDER
ELECTRIC-      705 000 000 2 428 000 000 1 723 000 000 2008

-   1 653 000 000 2 547 000 000 894 000 000 2009
-        69 584 000 59 424 000 -         10 160 000 2007

SOITEC
SILICON-        74 703 000 31 265 000 -         43 438 000 2008

-        90 166 000 45 401 000 -         44 765 000 2009
-      697 700 000 825 700 000 128 000 000 2007

TECHNIP-             400 000 454 700 000 454 300 000 2008
-      455 600 000 634 100 000 178 500 000 2009

)2009، 2007(خالل الفترة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات الكلية :تابع- )02(امللحق رقم
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أورو: الوحدة 

املستحقات الكلية ت ن من أ التشغيلية صايف الدخـل السنـة املؤسسـة
- 8 381 000 16 171 000 7 790 000 2007

TESSI- 13 081 000 23 847 000 10 766 000 2008
- 18 164 000 45 453 000 27 289 000 2009
- 97 600 000 325 400 000 227 800 000 2007

TF1- 43 900 000 207 700 000 163 800 000 2008
- 127 400 000 241 900 000 114 500 000 2009
- 96 200 000 984 900 000 888 700 000 2007

THALES- 260 400 000 820 800 000 560 400 000 2008
- 1 356 600 000 1 155 000 000 - 201 600 000 2009

11 789 000 7 882 000 19 671 000 2007
THERMADOR

 GROUP1 580 000 18 586 000 20 166 000 2008
- 14 461 000 30 314 000 15 853 000 2009
- 4 151 000 000 17 686 000 000 13 535 000 000 2007

TOTAL- 7 716 000 000 18 669 000 000 10 953 000 000 2008
- 3 731 000 000 12 360 000 000 8 629 000 000 2009

1 556 000 16 139 000 17 695 000 2007
TOUPARGEL- 15 381 000 30 116 000 14 735 000 2008

- 9 407 000 22 756 000 13 349 000 2009
-      494 000 000 582 000 000 88 000 000 2007

VALEO- 929 000 000 730 000 000 - 199 000 000 2008
- 745 000 000 599 000 000 - 146 000 000 2009

42 520 000         981 943 000 1 024 463 000 2007
VALLOUREC141 339 000 883 352 000 1 024 691 000 2008

- 1 074 737 000 1 611 215 000 536 478 000 2009
- 2 000 500 000 3 583 500 000 1 583 000 000 2007

VINCI- 2 441 800 000 4 140 900 000 1 699 100 000 2008
- 2 401 400 000 4 099 600 000 1 698 200 000 2009
- 1 325 000 000 5 094 000 000 3 769 000 000 2007

VIVENDI
UNIVERSAL-   2 043 000 000 5 742 000 000 3 699 000 000 2008

- 5 266 000 000 7 352 000 000 2 086 000 000 2009
11 632 000 9 529 000 21 161 000 2007

VM MATERIAUX- 6 500 000 26 250 000 19 750 000 2008
- 21 476 000 35 213 000 13 737 000 2009

386 608 000 124 766 000 511 374 000 2007
ZODIAC- 106 007 000         278 927 000 172 920 000 2008

- 179 864 000 328 141 000 148 277 000 2009

)2007،2009(خالل الفترة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات الكلية :تابع- )02(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )
ACCOR - 0,04518099344292 0,00000000008982         0,01814425581604 0,53426749303871

AIR FRANCE - KLM - 0,06850393700787 0,00000000003750         0,04056992875891 0,79081364829396

AKKA TECHNOLOGIES - 0,09092321819595 0,00000000706364         0,21392950483860 0,12264604082786

ALES GROUPE - 0,02101818840696 0,00000000532916         0,01599812413734 0,29112642355060

ALSTOM - 0,06230371796171 0,00000000005065         0,10373822307770 0,19800425488806

ALTEN 0,04859377988422 0,00000000233243         0,15244275058427 0,06051714566938

AREVA 0,00617927625227 0,00000000003862         0,03012397172981 0,79759008226162

ASSYSTEM - 0,10707615687902 0,00000000207512         0,05665075741855 0,12077194438680

ATARI - 0,13105867346939 0,00000000318878         0,00892857142857 0,07397959183673

AUDIKA - 0,07048588590282 0,00000001410000         0,16516736696653 0,33309833338033

AVENIR TELECOM -    0,00611093185126 0,00000000329253         0,67695362145148 0,18095404289505

BACOU-DALLOZ - 0,03005329757130 0,00000000104690         0,01672419370542 0,18322388015951

BAINS DE MER MONACO - 0,05506186337902 0,00000000125675         0,08603816741129 1,26026731012121

BENETEAU 0,09618950348598 0,00000000123201         0,07965833784045 0,56006376905156

BIOMERIEUX - 0,07758620689655 0,00000000106428         0,01394210302256 0,83397190293742

BOIRON - 0,07031291711361 0,00000000242684         0,06604652743060 0,61047716583588

BOUYGUES - 0,06706908115359 0,00000000003353         0,08537894030852 0,43356807511737

BULL - 0,00132187706543 0,00000000132188 -      0,06292134831461 0,31275611368143

CAMAIEU - 0,04885089207723 0,00000000251007         0,23562736573660 0,49658882117290

CANAL+ -    0,01844660194175 0,00000000097087 0,12135922330097 0,11456310679612

2007لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار):03(امللحق رقم



TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )
CARREFOUR -    0,03014326888688 0,00000000002104 0,09129236530410 0,61933814402626

CEGEDIM -    0,16454754148115 0,00000000161437 0,32116047126589 0,22430977757257

CIMENTS FRANCAIS -    0,04444249521220 0,00000000014619 0,05999736853647 0,97991316170343

CNIM      0,06012679491745 0,00000000167985 0,11129160143257 0,22299644544190

DASSAULT SYSTEMES -    0,07711151585681 0,00000000057384 0,04859760205387 0,11137698848541

DELACHAUX      0,00938005870319 0,00000000177888 0,22505203237570 0,29360313083697

EIFFAGE      0,01453132260381 0,00000000004224 0,05098635576395 0,08478012926118

EUTELSAT COMMUNIC -    0,08857868783103 0,00000000023119 0,00698645940016 0,71652498780491

FRANCE TELECOM -    0,07584495643156 0,00000000000969 0,01412218549786 0,83571933973694

GUERBET -    0,05062632078650 0,00000000306269 0,05967964227742 0,89686073933417

ILIAD -    0,16084747053138 0,00000000096374 0,23932156869170 1,06296566499202

INTER PARFUMS -    0,02145469357792 0,00000000447626 0,14509782856836 0,04005801227389

JC DECAUX -    0,04040734976930 0,00000000027302 0,03707647363966 0,62789745269883

KLEPIERRE -    0,05622523920461 0,00000000014580 0,00969254879480 0,00727509765812

LAFARGE -    0,01744147045012 0,00000000003354 0,02897967397867 0,70225397464279

LECTRA      0,05384239163661 0,00000000611359 -    0,00072140368038 0,27844959344623

MAISONS FRANCE      0,06554181174287 0,00000000425651 0,19471851668979 0,08850570798607

MICHELIN -    0,06459642052862 0,00000000005926 0,04308403460946 0,99857769349295

PEUGEOT -    0,06162201303403 0,00000000001448 0,06037653874004 0,55569876900797

PLASTIC OMNIUM -    0,08324768277635 0,00000000058233 0,18276790378099 0,85026283317096

2007لسنة دراسةلعينة المعادالت االحندار:تابع- )03(امللحق رقم



TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )
PUBLICIS GROUPE SA   -    0,02769416014449 0,00000000008601 -      0,03672486453943 0,09778962759095

RENAULT -    0,02924410319053 0,00000000001454 -      0,01202629206294 0,44296600063985

REXEL -    0,03667014693524 0,00000000012733 0,18002750261020 0,09457842063714

RHODIA -    0,05472540267805 0,00000000019406 0,06481661168252 1,05569571123617

SAINT GOBAIN -    0,05307611095115 0,00000000002399 0,04594970726557 0,67813609751416

SCHNEIDER ELECTRIC -    0,02470958590615 0,00000000005273 0,15811287524454 0,26071091471871

SOITEC SILICON -    0,08976484201754 0,00000000129002 -      0,06581817665810 0,72332913216397

TECHNIP -    0,08652677530570 0,00000000012402 0,09429024977057 0,22862564178882

TESSI -    0,03349131247902 0,00000000399610 -      0,04516791611387 0,23180575758060

TF1 -    0,02639121734898 0,00000000027040 0,02833811043210 0,09975123032827

THALES -    0,00640406878050 0,00000000006657 0,08803930314146 0,22668539512838

THERMADOR GROUP 0,10362680637108 0,00000000879013 0,13545585598256 0,23419535178088

TOTAL -    0,03944955000333 0,00000000000950 0,03054465278504 0,97740037824430

TOUPARGEL 0,00895771566737 0,00000000575689 -      0,09352062404652 0,63912380184796

VALEO -    0,06510279388508 0,00000000013179 -      0,03690036900369 0,82037427517132

VALLOUREC 0,00939020635928 0,00000000022084 0,12208725824967 0,44221887131133

VINCI -    0,04130482361054 0,00000000002065 0,07923382184727 0,13825192122661

VIVENDI UNIVERSAL   -    0,03077959487084 0,00000000002323 0,02694666418881 0,29899182308121

VM MATERIAUX 0,04239067055394 0,00000000364431 0,30463556851312 0,53656705539359

ZODIAC 0,13706281111923 0,00000000035453 -      0,02332572164771 0,22046554303013

2007لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار:تابع- )03(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

ACCOR -     0,04033597932435 0,00000000009230 -      0,01199926158390 0,66254384345579

AIR FRANCE - KLM -     0,05229716520039 0,00000000003258 0,01260997067449 0,74187031606386

AKKA TECHNOLOGIES -     0,06433869638442 0,00000000358333 0,56276561436199 0,05694986920844

ALES GROUPE -     0,00480763701190 0,00000000575076 0,01275519006268 0,31407211455518

ALSTOM -     0,04769266807215 0,00000000004685 0,07008667135160 0,19568985710939

ALTEN 0,00646183048094 0,00000000195280 0,13094921926871 0,05936526038697

AREVA 0,01359368887730 0,00000000003260 0,02070022167167 0,69793975746512

ASSYSTEM -     0,04089492022740 0,00000000183385 0,03355950852742 0,10948101962223

ATARI -     0,49736668861093 0,00000000329164 -     0,42890059249506 0,07472021066491

AUDIKA -     0,01973768394114 0,00000001066325 0,08969929622521 0,28477287268074

AVENIR TELECOM -     0,03222885264535 0,00000000312265 -   0,05451831589334 0,19411630615693

BACOU-DALLOZ -     0,02020687307937 0,00000000098652 0,00333640798489 0,20049227308825

BAINS DE MER MONACO -     0,01014785948687 0,00000000116535 -      0,06185439662888 1,20296651252983

BENETEAU -     0,01384021945390 0,00000000124351 -      0,48125788071795 0,63575601421576

BIOMERIEUX -     0,06800881410256 0,00000000100160 0,02594150641026 0,83553685897436

BOIRON -     0,06138098461682 0,00000000233432 0,05401153154836 0,61002124232592

BOUYGUES -     0,03156036855331 0,00000000002992 0,08717243029795 0,42278927844920

BULL -     0,11115223291389 0,00000000123365 0,15457685664940 0,24771773994572

CAMAIEU 0,00090977935266 0,00000000258460 0,16006688945922 0,58890120881762

CANAL+ -   0,02046783625731 0,00000000097466 0,07797270955166 0,12280701754386

2008لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار):04(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

CARREFOUR -     0,06447277208657 0,00000000001926 0,09439844411923 0,58541939459293

CEGEDIM -     0,10673730688566 0,00000000080018 0,10119523442582 0,11322679687256

CIMENTS FRANCAIS -     0,03960368289026 0,00000000014014 0,01662065389520 1,00868870608350

CNIM -     0,00379354507308 0,00000000173538 0,24987418480430 0,27055126144918

DASSAULT SYSTEMES -     0,05817773385914 0,00000000053793 0,03577474471394 0,09121874046863

DELACHAUX 0,02993706550369 0,00000000134937 0,11955665184162 0,21805507578047

EIFFAGE -     0,02916450854616 0,00000000003984 0,02390533487390 0,09191601259014

EUTELSAT COMMUNIC -     0,08780032980618 0,00000000022242 0,00076045813432 0,78354212012792

FRANCE TELECOM -     0,10384155441131 0,00000000000988 0,00911220264274 0,84997479813803

GUERBET -     0,02031566688689 0,00000000279946 0,06200519579409 0,84196499557686

ILIAD -     0,32360525944464 0,00000000086567 0,25992595086995 1,44149002016138

INTER PARFUMS 0,12091594732345 0,00000000368264 0,06738134519636 0,04107989865363

JC DECAUX -     0,08183692973190 0,00000000025150 0,00867662592425 0,60731351541673

KLEPIERRE -     0,04086647054977 0,00000000012528 0,01091613284068 0,00687682794738

LAFARGE -     0,03751589656634 0,00000000003533 0,05701568461212 0,92482690405539

LECTRA 0,02499033878655 0,00000000560070 -      0,04829486583515 0,26231454670707

MAISONS FRANCE -     0,00834253721494 0,00000000347316 0,10590368224728 0,08608928807107

MICHELIN -     0,03392303483494 0,00000000006079 0,00474192960058 1,03957687397410

PEUGEOT -     0,00814787966655 0,00000000001450 -      0,07846321130845 0,56592968466836

PLASTIC OMNIUM -     0,07447795664971 0,00000000045598 0,04650705747436 0,65959786873622

2008لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار:تابع- )04(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

PUBLICIS GROUPE SA -    0,01935641947076 0,00000000008167 0,00947402809539 0,09294348252205

RENAULT 0,01234640312033 0,00000000001466 -      0,03753775770550 0,44856154139418

REXEL -    0,03427555103856 0,00000000012704 0,23024836435241 0,11183383090898

RHODIA -    0,04734256364448 0,00000000022331 -      0,03885663242519 1,10875390799464

SAINT GOBAIN -    0,04720696193301 0,00000000002431 0,02292284505810 0,73321503233021

SCHNEIDER ELECTRIC -    0,03029951391844 0,00000000004298 0,03990940230448 0,22447427119999

SOITEC SILICON -    0,10419119082820 0,00000000139474 -   0,10293313621022 0,81562805099166

TECHNIP -    0,00004938698406 0,00000000012347 -       0,09200795130443 0,23900830936007

TESSI -   0,05081124753829 0,00000000388435 0,08821370167377 0,24373939085545

TF1 -    0,01202179806665 0,00000000027385 -    0,04422597694225 0,11397431333352

THALES -    0,01471485725910 0,00000000005651 0,02488641757646 0,20091657060193

THERMADOR GROUP 0,01294774193020 0,00000000819477 0,10277884765097 0,29284022650354

TOTAL -    0,06795783021111 0,00000000000881 0,22076606688333 0,95843792110339

TOUPARGEL -    0,08532959046679 0,00000000554773 0,01799127897300 0,63281258668324

VALEO -  0,12982112912242 0,00000000013974 -   0,05030743432085 0,88764673001677

VALLOUREC 0,02871035869514 0,00000000020313 0,02875179745708 0,50158736865284

VINCI -   0,04928498622451 0,00000000002018 0,06790662939378 0,20694728981017

VIVENDI UNIVERSAL -    0,04532043745425 0,00000000002218 0,05552474544688 0,33379178775039

VM MATERIAUX -    0,01908038419087 0,00000000293544 0,20690475072212 0,47515733978348

ZODIAC -    0,04109145656493 0,00000000038763 0,10016582796531 0,25936765199540

2008لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار:تابع- )04(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

ACCOR -    0,05677735915184 0,00000000008762 -        0,05923070183125 0,64321387891002

AIR FRANCE - KLM -    0,02648316129705 0,00000000003475 -        0,10704479894345 0,78785667118479

AKKA TECHNOLOGIES 0,00062065289987 0,00000000337311 -        0,10848945227382 0,05008399052830

ALES GROUPE -    0,02910618546732 0,00000000537213 -        0,03074468428008 0,29478473886089

ALSTOM 0,01645768025078 0,00000000004125 0,05518891272067 0,18656162349447

ALTEN -    0,04285417227292 0,00000000152898 0,08297606233334 0,04742122709592

AREVA 0,01088211522919 0,00000000002887 -        0,06656275256899 0,61935688719547

ASSYSTEM -    0,09037286707394 0,00000000210659 -  0,02254055192753 0,12808089319570

ATARI -    0,10004764173416 0,00000000476417 -        0,05431157694140 0,10576464983325

AUDIKA -    0,02651007026201 0,00000000938078 0,02129435933997 0,27814936070018

AVENIR TELECOM -    0,06585227732384 0,00000000323598 -  0,35941428686999 0,19667664428444

BACOU-DALLOZ -    0,08158028838217 0,00000000089716 -     0,04532437611696 0,18442319976459

BAINS DE MER MONACO -    0,06940965870280 0,00000000130855 -     0,03368481108398 1,42245113203054

BENETEAU -    0,15144403175252 0,00000000152598 0,13557692601149 0,78915122123915

BIOMERIEUX -    0,03397241843256 0,00000000084090 0,06870164816683 0,73393878237471

BOIRON -    0,04384009254483 0,00000000215823 0,11503357124204 0,62033957564914

BOUYGUES -    0,05475090171326 0,00000000002818 -     0,01113052299369 0,40289675383228

BULL -    0,04704264099037 0,00000000137552 0,02998624484182 0,27744154057772

CAMAIEU -    0,07239479827226 0,00000000231352 0,12920569774732 0,61340548444039

CANAL+ -    0,00453001132503 0,00000000113250 -      0,07134767836920 0,15062287655719

2009لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار):05(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

CARREFOUR -    0,05850389769978 0,00000000001920 -   0,02334395760531 0,61662378556891

CEGEDIM -    0,08613344274635 0,00000000077124 0,00604342380473 0,10853560344774

CIMENTS FRANCAIS -    0,08198668250177 0,00000000013344 -      0,06640067254700 1,01306395868640

CNIM -    0,06320450885668 0,00000000121993 -    0,03099107012150 0,19430415263749

DASSAULT SYSTEMES -    0,05971769967484 0,00000000046684 -     0,03564584310787 0,08077374658329

DELACHAUX -    0,03276642098859 0,00000000131402 -      0,12433921182408 0,22480792301941

EIFFAGE -    0,02211093990755 0,00000000003852 0,03070107858243 0,12134052388290

EUTELSAT COMMUNIC -    0,09020070320861 0,00000000021695 0,02313923829842 0,85284122181357

FRANCE TELECOM -    0,11458103782990 0,00000000001049 -   0,07214439372475 0,86183955086836

GUERBET -    0,04366797403371 0,00000000261125 0,02040432632299 0,83348043388570

ILIAD -    0,23574961375874 0,00000000044306 0,18579456262691 0,89760607955041

INTER PARFUMS -    0,12786952805422 0,00000000381586 0,03188534098541 0,05322745588864

JC DECAUX -    0,07979818780890 0,00000000025741 -    0,04808484349259 0,71179983525535

KLEPIERRE -    0,06367810695655 0,00000000008444 0,01485830376579 0,00298954482586

LAFARGE -    0,05319148936170 0,00000000002463 -   0,06193360914106 0,65474783293932

LECTRA -    0,08458698821950 0,00000000578610 -    0,27950332122110 0,27128127386766

MAISONS FRANCE       0,00358817104616 0,00000000375332 -   0,29978118161926 0,09599858875281

MICHELIN -    0,12167048330722 0,00000000006026 -    0,08792334578763 1,04664336507171

PEUGEOT -    0,07848347375243 0,00000000001620 -    0,09360012961763 0,64500972132210

PLASTIC OMNIUM -    0,11580074212916 0,00000000049469 -    0,10934310042983 0,70894754885156

2009لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار:تابع- )05(امللحق رقم



TACіjt / Aіjt-1 ( l / Aіjt-1 ) (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 ) ( PPEіjt / Aіjt-1 )

PUBLICIS GROUPE SA -    0,01939291736931 0,00000000008432 -  0,01787521079258 0,09603709949410

RENAULT -    0,14268928890351 0,00000000001567 -  0,05364164747536 0,49291096802494

REXEL -    0,06238647409400 0,00000000009818 - 0,10726663982955 0,08352561144439

RHODIA -    0,15471785383904 0,00000000023127 - 0,15703052728955 1,18640148011101

SAINT GOBAIN -    0,07256596382072 0,00000000002304 -  0,12197257748589 0,71402235280562

SCHNEIDER ELECTRIC  -    0,06663441770468 0,00000000004031 -  0,08271858749547 0,21497964284275

SOITEC SILICON -    0,14165462200716 0,00000000157104 - 0,04299786338214 0,94456890592597

TECHNIP -    0,05602626692409 0,00000000012297 - 0,11845940063208 0,29689248515107

TESSI -    0,05761666708960 0,00000000317203 0,07931014794326 0,20062425457406

TF1 -    0,03406234960697 0,00000000026737 - 0,07138655686862 0,11854981017058

THALES -    0,07563685833282 0,00000000005575 0,01515413393400 0,21375246017719

THERMADOR GROUP -    0,09721223202942 0,00000000672237 0,04078463534489 0,25101339768885

TOTAL -    0,03153579579072 0,00000000000845 - 0,41485081565379 1,02630377820979

TOUPARGEL -    0,05454598167691 0,00000000579845 - 0,02916038501682 0,65851791719819

VALEO -    0,11735979836169 0,00000000015753 - 0,19659735349716 1,03182104599874

VALLOUREC -    0,18642976140171 0,00000000017347 - 0,23953309339589 0,57816198067040

VINCI -    0,04636605512027 0,00000000001931 - 0,00941261425466 0,20797919377821

VIVENDI UNIVERSAL -    0,09293050506477 0,00000000001765 0,03688278685632 0,31043306391840

VM MATERIAUX -    0,05796147057395 0,00000000269890 - 0,12231392467924 0,47809576759275

ZODIAC -    0,07022308392967 0,00000000039042 - 0,03849690179645 0,27981945268129

2009لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار:تابع- )05(امللحق رقم
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Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) -,031 ,020 -1,517 ,135

X1 5,577 E4 4,969 E6 ,001 ,011 ,991
X2 ,112 ,075 ,193 1,492 ,141

X3 -,044 ,031 -,190 -1,440 ,155

2008لسنة معامالت منوذج االحندار):07(امللحق رقم

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) -,048 ,011 -4,227 ,000

X1 4,032 E5 2,933 E6 ,017 ,137 ,891
X2 -,056 ,052 -,133 -1,088 ,281

X3 -,054 ,017 -,401 -3,186 ,002

2009لسنة معامالت منوذج االحندار):08(امللحق رقم

Coefficientsa

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) -,015 ,016 -,963 ,339

X1 2,762 E6 2,977 E6 ,124 ,928 ,357
X2 -,039 ,065 -,079 -,597 ,553

X3 -,044 ,023 -,246 -1,863 ,068

a. Dependent Variable: Y : (TACіt / Aіt-1 )
X1 : ( l / Aіt-1 )
X2 : (ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1
X3 : (PPEіt / Aіt-1 )

2007لسنة معامالت منوذج االحندار):06(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات

االختيارية
القيمـة املطلقة

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

1

210 445 807

238 560 318 -      238 560 318 -       264 439 682 2007

ACCOR0 104 446 521 -      104 446 521 -       332 553 479 2008

1 288 330 581 -      288 330 581 -       359 669 419 2009

1

600 495 873

868 182 520 -      868 182 520 -    958 817 480 2007

AIR FRANCE - KLM1 639 526 084 -      639 526 084 -       965 473 916 2008

0 293 779 014           293 779 014 -    1 055 779 014 2009

0

16 605 008

13 708 489 -      13 708 489 836 489 2007
AKKA

TECHNOLOGIES1 34 886 685 -    34 886 685 16 931 685 2008

0 1 219 850 -     1 219 850 1 403 850 2009

1

2 885 004

4 207 793 -      4 207 793 263 793 2007

ALES GROUPE0 1 279 894               1 279 894 -          2 115 894 2008

1 3 167 324 -     3 167 324 -          2 250 676 2009

1

900 884 502

983 270 722 -   983 270 722 -      246 729 278 2007

ALSTOM1 1 000 433 645 -   1 000 433 645 -   17 566 355 2008

0 718 949 137           718 949 137 -   319 949 137 2009

1

16 111 243

21 724 868             21 724 868 -             890 868 2007

ALTEN0 2 906 041 -    2 906 041 6 215 041 2008

1 23 702 820 -  23 702 820 -   4 325 180 2009

خالل فترة الدراسة  لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح):09(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات

االختيارية
القيمـة املطلقة

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري
ريةاالختيا

السنـة ةـاملؤسس

0

1 264 359 932

1 088 020 724 1 088 020 724 -    928 020 724 2007

AREVA1 1 294 540 064 1 294 540 064 -    877 540 064 2008

1 1 410 519 009 1 410 519 009 -    1 033 519 009 2009

1

37 712 334

50 770 669 -    50 770 669 -       829 331 2007

ASSYSTEM0 21 758 948 -    21 758 948 -      541 052 2008

1 40 607 385 -       40 607 385 -    2 292 615 2009

0

66 382 043

42 742 293 -    42 742 293 1 642 293 2007

ATARI1 135 564 283 -     135 564 283 -    15 535 717 2008

0 20 839 553 -     20 839 553 -        160 447 2009

1

3 146 025

6 278 911 -    6 278 911 1 279 911 2007

AUDIKA0 1 665 059 -    1 665 059 -       185 941 2008

0 1 494 103 -     1 494 103 -   1 331 897 2009

0

11 690 680

5 710 662 5 710 662 -    7 566 662 2007

AVENIR TELECOM0 5 667 942 -     5 667 942 -    4 653 058 2008

1 23 693 438 -     23 693 438 3 343 438 2009

0

39 385 993

23 219 899 -     23 219 899 -      5 487 101 2007

BACOU-DALLOZ0 11 912 139 -     11 912 139 -       8 570 861 2008

1 83 025 942 -    83 025 942 -     7 906 058 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح :تابع-)09(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات

االختيارية
طلقة القيمـة امل

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

0

15 721 446

199 041 -                199 041 -        43 613 959 2007
BAINS DE MER

MONACO1 42 918 054 42 918 054 -     51 626 054 2008

0 4 047 244 4 047 244 -        57 090 244 2009

1

73 014 566

97 633 277 97 633 277 -     19 558 277 2007

BENETEAU0 54 790 499 54 790 499 -     65 920 499 2008

0 66 619 921 -           66 619 921 -        32 624 079 2009

1

28 659 880

40 981 760 -           40 981 760 -    31 918 240 2007

BIOMERIEUX1 33 891 590 -           33 891 590 -    34 008 410 2008

0 11 106 289 11 106 289 -  51 506 289 2009

1

13 071 766

19 714 326 -           19 714 326 -      9 258 674 2007

BOIRON1 17 361 417 -           17 361 417 -     8 933 583 2008

0 2 139 554 -             2 139 554 -     18 173 446 2009

1

1 095 344 741

1 340 671 123 -      1 340 671 123 -   659 328 877 2007

BOUYGUES0 755 012 787 -         755 012 787 -  299 987 213 2008

1 1 190 350 314 -      1 190 350 314 -   752 649 686 2009

0

40 815 951

4 720 317 4 720 317 -        5 720 317 2007

BULL1 95 284 280 -           95 284 280 5 184 280 2008

0 22 443 256 -           22 443 256 -     11 756 744 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةل، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح املستحقات غري االختيارية:تابع-)09(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات

االختيارية
القيمـة املطلقة 

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري
االختيارية

السنة ةـاملؤسس

1

9 206 068

9 974 328 -             9 974 328    -     9 487 672 2007

CAMAIEU0 3 459 768               3 459 768    -   3 107 768 2008

1 14 184 109 -           14 184 109    -     17 107 891 2009

0

12 316 765

11 793 494 -           11 793 494    -   7 206 506 2007

CANAL+1 24 427 831 -           24 427 831               3 427 831 2008

0 728 971 -                728 971    -  3 271 029 2009

0

1 313 356 465

15 763 066             15 763 066    -    1 448 563 066 2007

CARREFOUR1 2 549 901 711 -      2 549 901 711    -   798 298 289 2008

1 1 374 404 617 -      1 374 404 617    -    1 672 595 383 2009

0

112 100 926

90 954 518 -           90 954 518    -     10 972 482 2007

CEGEDIM1 141 333 228 -         141 333 228         7 942 228 2008

0 104 015 034 -         104 015 034    -    7 666 966 2009

0

85 172 579

1 402 765               1 402 765    -    305 402 765 2007

CIMENTS FRANCAIS0 22 998 350             22 998 350    -    305 598 350 2008

1 231 116 623 -         231 116 623    -    383 283 377 2009

1

32 610 492

41 376 253             41 376 253    -     5 583 253 2007

CNIM0 11 451 582 -           11 451 582           9 265 582 2008

1 45 003 641 -           45 003 641    -    6 806 359 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلستحقات االختيارية، إدارة األرباح املستحقات غري االختيارية، امل:تابع-)09(امللحق رقم



ة األرباحإدار
متوسط املستحقات

االختيارية
القيمة املطلقة

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

1

118 924 763

125 409 051 -         125 409 051 -       8 969 949 2007

DASSAULT SYSTEMES0 108 138 406 -         108 138 406 -              13 594 2008

1 123 226 832 -         123 226 832 -        4 691 168 2009

0

18 446 000

14 589 814 14 589 814 -       9 316 814 2007

DELACHAUX1 19 372 617 19 372 617               2 813 383 2008

1 21 375 570 -           21 375 570 -      3 560 430 2009

0

510 398 684

475 333 130 475 333 130 -    131 333 130 2007

EIFFAGE1 696 996 001 -         696 996 001 -     35 003 999 2008

0 358 866 921 -         358 866 921 -       215 133 079 2009

1

228 570 825

249 573 563 -         249 573 563 -     133 574 437 2007
EUTELSAT

COMMUNICATIONS1 239 091 888 -         239 091 888 -     155 656 112 2008

0 197 047 025 -         197 047 025 -      218 727 975 2009

0

5 887 678 407

4 011 170 268 -      4 011 170 268 -    3 813 829 732 2007

FRANCE TELECOM1 6 799 470 599 -      6 799 470 599 -      3 707 529 401 2008

1 6 852 394 352 -      6 852 394 352 -  4 066 605 648 2009

1

3 307 438

5 769 076 -             5 769 076 -   10 760 924 2007

GUERBET1 3 534 567 3 534 567 -  10 791 567 2008

0 618 671 618 671 -  17 341 671 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح :تابع-)09(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات 

االختيارية
القيمة املطلقة 

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

0

281 596 515

111 978 673 -         111 978 673 -         54 921 327 2007

ILIAD1 333 704 606 -         333 704 606 -         40 117 394 2008

1 399 106 265 -         399 106 265 -       132 982 735 2009

0

23 275 483

5 914 313 -             5 914 313        1 121 313 2007

INTER PARFUMS1 31 224 359             31 224 359            1 609 641 2008

1 32 687 776 -           32 687 776 -       822 224 2009

0

146 167 788

45 222 438 -           45 222 438 -    102 777 562 2007

JC DECAUX1 222 317 879 -         222 317 879 -    103 082 121 2008

1 170 963 046 -         170 963 046 -       139 036 954 2009

0

486 663 351

383 663 189 -         383 663 189 -       1 978 811 2007

KLEPIERRE0 333 586 379 -         333 586 379                  7 377 379 2008

1 742 740 484 -         742 740 484 -     11 395 516 2009

0

455 465 140

423 690 974           423 690 974 -       943 690 974 2007

LAFARGE0 82 689 517 -           82 689 517 -       979 310 483 2008

1 860 014 928 -         860 014 928 -    1 299 985 072 2009

0

10 221 871

8 026 707               8 026 707             780 293 2007

LECTRA0 7 446 782               7 446 782 -       2 984 782 2008

1 15 192 124 -           15 192 124         573 124 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح :تابع-)09(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات 

االختيارية
القيمة املطلقة 

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

1

7 541 595

15 307 528 15 307 528               90 472    2007
MAISONS FRANCE

CONFORT0 4 772 703 -             4 772 703          2 370 703    2008

0 2 544 553 -             2 544 553      3 500 553    2009

0

560 128 546

329 839 808 -         329 839 808 -      760 160 192    2007

MICHELIN0 190 913 987 190 913 987 -  748 913 987    2008

1 1 159 631 844 -      1 159 631 844 -      859 368 156    2009

1

2 402 373 790

2 423 461 198 -      2 423 461 198 -  1 831 538 802    2007

PEUGEOT0 1 773 398 947 1 773 398 947 -   2 335 398 947    2008

1 3 010 261 225 -      3 010 261 225 -   1 833 738 775    2009

0

116 613 758

69 931 311 -           69 931 311 -  73 025 689    2007

PLASTIC OMNIUM0 110 711 534 -         110 711 534 -     52 623 466    2008

1 169 198 428 -         169 198 428 -   64 890 572    2009

1

223 937 589

291 647 438 -         291 647 438 -    30 352 562    2007

PUBLICIS GROUPE SA0 199 615 915 -         199 615 915 -     37 384 085    2008

0 180 549 412 -         180 549 412 -      49 450 588    2009

0

3 598 633 613

717 177 131 -         717 177 131 -   1 293 822 869    2007

RENAULT0 2 483 995 279 2 483 995 279 -   1 641 995 279    2008

1 7 594 728 431 -      7 594 728 431 -   1 513 271 569    2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلاالختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح املستحقات غري:تابع-)09(امللحق رقم



ألرباحإدارة ا
متوسط املستحقات 

االختيارية
القيمة املطلقة 

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

0

429 520 693

203 820 259 -         203 820 259    -     84 179 741 2007

REXEL1 433 727 922 -         433 727 922 163 927 922 2008

1 651 013 896 -         651 013 896 15 613 896 2009

0

163 807 370

34 623 245 -           34 623 245    -    247 376 755 2007

RHODIA0 27 420 765             27 420 765    -     239 420 765 2008

1 429 378 101 -         429 378 101    -    239 621 899 2009

0

1 128 655 192

908 299 157 -         908 299 157    -      1 303 700 843 2007

SAINT GOBAIN0 711 091 718 -         711 091 718    -      1 230 908 282 2008

1 1 766 574 702 -      1 766 574 702    -      1 382 425 298 2009

0

732 359 839

140 053 792 -         140 053 792    -   328 546 208 2007

SCHNEIDER ELECTRIC0 577 571 197 -         577 571 197    -       127 428 803 2008

1 1 479 454 529 -      1 479 454 529    -    173 545 471 2009

0

49 984 293

49 860 272 -           49 860 272    -       19 723 728 2007

SOITEC SILICON0 40 585 561 -           40 585 561    -      34 117 439 2008

1 59 507 046 -           59 507 046    -      30 658 954 2009

1

379 549 996

590 730 623 -         590 730 623    -  106 969 377 2007

TECHNIP0 168 736 469           168 736 469    -    169 136 469 2008

0 379 182 896 -         379 182 896    -     76 417 104 2009
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إدارة األرباح
متوسط املستحقات 

االختيارية
القيمة املطلقة 

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة املؤسسة

0

11 894 003

9 049 292 -             9 049 292                  668 292 2007

TESSI1 12 898 498 -           12 898 498 -     182 502 2008

1 13 734 218 -           13 734 218 -      4 429 782 2009

1

68 806 123

80 230 331 -           80 230 331 -    17 369 669 2007

TF10 7 435 801 -             7 435 801 -   36 464 199 2008

1 118 752 237 -         118 752 237 -      8 647 763 2009

0

462 218 450

100 568 375 100 568 375 -       196 768 375 2007

THALES0 152 209 502 -         152 209 502 -   108 190 498 2008

1 1 133 877 473 -      1 133 877 473 -       222 722 527 2009

1

8 328 696

10 783 342 10 783 342             1 005 658 2007
THERMADOR

 GROUP0 1 703 707 1 703 707 -       123 707 2008

1 12 499 039 -           12 499 039 -     1 961 961 2009

0

2 084 041 037

455 587 907 455 587 907 -    4 606 587 907 2007

TOTAL1 5 700 015 925 -      5 700 015 925 -    2 015 984 075 2008

0 96 519 280 96 519 280 -    3 827 519 280 2009

0

5 896 482

3 009 010 3 009 010 -       1 453 010 2007

TOUPARGEL1 10 745 481 -           10 745 481 -     4 635 519 2008

0 3 934 954 -             3 934 954 -     5 472 046 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح :تابع- )09(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات 

يةاالختيار
القيمة املطلقة 

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة املؤسسة

0

434 568 807

236 074 458 -         236 074 458 -      257 925 542 2007

VALEO1 607 300 611 -         607 300 611 -      321 699 389 2008

1 460 331 351 -         460 331 351 -  284 668 649 2009

0

451 740 090

148 416 310 148 416 310 -   105 896 310 2007

VALLOUREC0 234 852 755 234 852 755 -     93 513 755 2008

1 971 951 204 -         971 951 204 -  102 785 796 2009

0

1 924 158 535

1 563 189 805 -      1 563 189 805 -   437 310 195 2007

VINCI1 2 364 148 482 -      2 364 148 482 -    77 651 518 2008

0 1 845 137 319 -      1 845 137 319 -   556 262 681 2009

0

2 191 156 694

721 670 605 -         721 670 605 -   603 329 395 2007

VIVENDI UNIVERSAL0 1 656 506 518 -      1 656 506 518 -      386 493 482 2008

1 4 195 292 959 -      4 195 292 959 -   1 070 707 041 2009

1

13 536 087

18 516 020 18 516 020 -   6 884 020 2007

VM MATERIAUX0 7 273 377 -             7 273 377          773 377 2008

1 14 818 865 -           14 818 865 -    6 657 135 2009

1

220 237 422

408 428 642 408 428 642 -   21 820 642 2007

ZODIAC0 105 340 128 -         105 340 128 -      666 872 2008

0 146 943 497 -         146 943 497 -     32 920 503 2009

خالل فترة الدراسة لمؤسسات الفرنسيةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح :تابع- )09(امللحق رقم
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استبيـان الدراسة):10(امللحق رقم

Université FERHAT ABBES, Sétif, Algérie

Faculté des Sciences Economiques, Commerciales

            et des Sciences de Gestion

Département des Sciences Commerciales

                                                     A l’attention de l’expert comptable, commissaire aux comptes,

Objet : Demande de collaboration

PJ : Questionnaire

Madame, Monsieur;

Nul n’est sans savoir que le rôle majeur des cabinets d'audit est l’amélioration des

performances et de l'efficacité du processus d’audit comptable.

Actuellement étudiant en Magister « Études Financières et Comptables Approfondies »,

concernant la profession d’audit et son rôle joué dans le renforcement de la crédibilité des données

comptables qui contiennent les états financiers des entreprises françaises, Dans le cadre de la

préparation de ses études, l’étudiant chercheur est amené à effectuer un cas pratique.

Pour cela, je sollicite votre aide aujourd’hui afin de répondre au questionnaire ci-joint qui

me permettra de mener à bien mon cas pratique qui s’intitule « Le rôle d’audit dans la réduction de

la gestion des résultats, Étude de Cas: Entreprises algériennes et françaises »

Il va de soit que toutes les informations collectées sont confidentielles et ne seront utilisées

qu’à de fins des recherches scientifiques.

En vous remerciant pour votre collaboration, je vous prie agréer Madame, Monsieur, mes

sincères remerciements.
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QUESTIONNAIRE : Le rôle d’audit dans la réduction de la gestion des résultats

I. INFORMATIONS GENERALES

Merci de cocher la case correspondante ( X ) :

1- Fonction occupée :

Commissaire aux comptes
Expert comptable / Commissaire aux

comptes

2- Qualifications et diplômes :

Licence Maîtrise Master Doctorat

3- Expérience professionnelle :

Moins de 5 ans de 5 à 15 ans plus de 15 ans
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II .  Qualifications et Procédures requises afin d’exercer l'audit

  Merci de cocher la case correspondante ( X ) :

N° Questions très

Disponible
Disponible

Moyennement

Disponible
Peu

disponible
Pas du tout
disponible

1
Qualifications scientifiques et
professionnelles dans les services
d’audit et comptabilités

2
Expérience professionnelle dans le
secteur d’activité de l’entreprise
concernée par l’audit

3
Expériences et compétences dans
autres domaines par exemple
statistiques et informatique

4 Participer à différents conférences et
séminaires professionnels spécialisés

5
Participer à différents stages
d’amélioration de compétences dans le
domaine de la détection des fraudes
comptables

6
Focaliser les procédures d’audit de
l’année courante sur les cas de fraudes
détectés aux années précédentes

7
Mettre des politiques et des procédures
afin de choisir une nouvelle clientèle
ou continuer à collaborer avec
l’ancienne

8 La liberté lors de la préparation du
programme d'audit

9
L’inexistence des obstacles de la part
de l'administration d’entreprise lors de
l’exécution du processus d’audit

10

L’inexistence des obstacles de la part
de l'administration d'entreprise lors
d’élaboration des résultats du
processus d’audit



..............................................................................................................................................................................

247

11
Examiner la structure du capital, la
liste des actionnaires et les
administrateurs avant d’accepter la
mission d’audit

12
Recueillir des informations
préliminaires sur l'activité de
l'entreprise et du secteur où elle opère

13
Effectuer des visites dans les lieux du
travail et rencontrer la direction
d’entreprise avant d'accepter la
mission d’audit

14

Comprendre suffisamment
l'environnement de contrôle, les styles
de directions, les comités de pilotage,
le système de production et de
traitement de l'information comptable

15
Rencontrer l’auditeur interne de
l’entreprise et examiner ces rapports
ainsi que ceux de ces prédécesseurs

16 Planifier la mission d'audit avant  la
date de clôture de l’exercice

17
La participation de l'expert-comptable
responsable de la mission dans
l’accomplissement de la tâche de
planification

18
Rédiger la documentation de la tâche
de planification avant de commencer
le processus de l’examen

19
Équilibrer  le  temps  alloué  pour  le
processus d’audit avec les moyens
disponibles et les procédures d’audit
qui doivent être prises

20

Respecter l’enchainement de la
mission d’audit (ne pas entreprendre
l’évaluation des procédures d’audit
avant l'achèvement du processus de
planification)

21

Identifier et estimer les risques
inhérents à l'entreprise et de son
secteur d’activité
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22
Pré-estimer les niveaux d'importance
relative de chaque item dans les
tableaux du bilan et du compte de
résultat

23
Étudier et évaluer le système de

contrôle interne de l'entreprise

24
Recueillir des preuves suffisantes et
appropriées pour exprimer une opinion
neutre

25
Comprendre les politiques et les
méthodes comptables adoptées par
l’entreprise

26

Vérifier que les opérations financières
enregistrées dans les livres
comptables, au cours de la période
visée  par  l’audit,  reflète  tous  les
changements réels des actifs et passifs
de l'entreprise au cours de cette
période

27
S’assurer que les actifs inscrits dans
les livres comptables sont réellement
détenues par l'entreprise

28 Vérifier les méthodes d'évaluation de
ces actifs

29
Vérifier l’évaluation de  l’entreprise
des événements comptables
conformément aux méthodes
comptables applicables

30
S’assurer que les revenus et les
dépenses ont été correctement répartis
entre les périodes comptables

31
Vérifier que tous les actifs et passifs
de l’entreprise existent réellement à la
date de la préparation du bilan

32
Utiliser  l'inventaire physique afin de
vérifier l’existence physique des actifs
tangibles de l'entreprise
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33
S’assurer que tous les items des états
financiers ont été bien classifiés et
divulgués conformément aux principes
comptables généralement acceptés

34
Vérifier la validation des opérations et
des événements postérieurs à la date
de clôture du bilan

35
Attribuer du temps supplémentaire si le
temps alloué à la mission d’audit n'est
pas suffisant pour effectuer toutes les
procédures d'audit

36
S’assurer que l’entreprise utilise et
applique d’une façon stable les
principes comptables généralement
acceptés

37

Signaler dans le rapport d’audit
l’ensemble des cas dans les quels
l’entreprise n’a pas respectée
l’application d’une façon stable les
principes comptables

38
Signaler l'adéquation et la pertinence
de la divulgation des états financiers
de l’entreprise

39

Exprimer une opinion avec réserve ou
négative dans les cas où l’entreprise
suit des politiques comptables
inacceptables ou viole les principes
comptables

Madame, Monsieur; Je vous remercie beaucoup pour votre participation
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:يف املكـان املناسب) X(يرجى التكرم بوضع إشارة 

:املسمى الوظيفي.1

ظ حساباتحماف/ خبري حماسيب [     ] حمافـظ حسابات      [     ] 

:املؤهـل العلمي.2

دكتوراه[     ] ماجستري  [     ] ماستر[     ] ليسانس ] [     

:سنوات اخلربة العمليـة.3

فما أكثر              ةسن15[     ] ةسن15إىل أقل من 5من [     ] سنوات     5أقل من [     ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

)عريب(استبيـان الدراسة:تابع-)10(امللحق رقم
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يف املكـان املناسب) X(يرجى التكرم بوضع إشارة  

 

 

رقم

الفقرة
الفقــرة

متوفر 
بشدة

متوسطمتوفر
غري 
متوفر

غري متوفر 
إطالقا

.التأهيل العلمي والعملي يف جمال خدمات التدقيق واحملاسبة1

2
هنية يف نوع الصناعة الذي تنتمي إليه املؤسسة حمل اخلربة امل
.التدقيق

3
مثل اإلحصاء واإلعالم خربات ومهارات يف جماالت أخرى

.اآليل

.املشاركة يف احملاضرات والندوات املهنية املتخصصة4

5
املشاركة يف خمتلف التربصات لتطوير اخلربات املهنية

.والتالعب احملاسيباألخطاءتشافاكجماليفخاصة

6
إعطاء أمهية متزايدة ملواقع الغش الذي أظهره التعامل 

.السابق مع املؤسسة حمل التدقيق

7
وضع السياسات واإلجراءات اليت ميكن من خالهلا تقرير 

.مدى قبول عمالء جدد أو االستمرار مع عميل معني

.عداد برنامج التدقيقاحلرية التامة عند إ8

9
عدم وجود أية ضغوطات أو تدخل من طرف اإلدارة عند 

.القيام بعملية الفحص

10
عدم وجود أي تدخل من طرف اإلدارة عند إظهار 

.احلقائق اليت مت اكتشافها خالل عمليات الفحص
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11
، قائمة املسامهني واإلداريني هيكل رأس املـالفحص

.املؤسسة قبل قبول مهمة التدقيقب

12
مجع معلومات أولية حول نشاط املؤسسة وطبيعتها 

.القانونية والقطاع الذي تنشط فيه

13
القيام جبوالت استطالعية ألماكن العمل باملؤسسة ومقابلة 

.اإلدارة قبل قبول مهمة التدقيق

14
، اللجان ، طرق التسيريكايف لبيئة الرقابة يف املؤسسةفهم 

.، نظام اإلنتاج ونظام معاجلة املعلومات احملاسبيةالقيادية

15
لمؤسسة وفحص التقارير الصادرة لاملدقق الداخليمقابلة 

.عنه وعن املدققني السابقني

.التخطيط ملهمة التدقيق قبل تاريخ إقفال السنة املـالية16

17
ري احملاسيب املسؤول عن مهمة التدقيق يف مشاركة اخلب

.التخطيط ملهمة التدقيق

.التدقيقتخطيط قبل البدء يف عملية توثيق عملية ال18

19
موازنة الوقت املخصص لعملية التدقيق مع الوسائل املتاحة 

.وإجراءات التدقيق اليت جيب القيام ا

20
عدم الشروع يف تقييم (ة احترام تسلسل خطوات املهم

.)إجراءات التدقيق قبل االنتهاء من عملية التخطيط

21
التحديد والتقدير اجليد للمخاطر املالزمة حلسابات 

.املؤسسة والقطاع الذي تنشط فيه

22
التقدير املبدئي ملستويات األمهية النسبية لكل جمموعة يف 

.قائمة امليزانية وقائمة الدخل
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.دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية القائم باملؤسسة23

24
مجع أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة واليت متثل أساسا معقوال 

.إلبداء الرأي الفين احملايد

25
فهم الطرق والسياسات احملاسبية املتبعة من طرف املؤسسة 

.حمل التدقيق

26

أن كل العمليات املالية املسجلة بالدفاتر التحقق من 
احملاسبية خالل الفترة حمل التدقيق تعكس مجيع التغريات 

.احلقيقية يف أصول وخصوم املؤسسة خالل هذه الفترة

27
التأكد من ملكية املؤسسة لألصول املسجلة بالدفاتر 

.احملاسبية

.التأكد من طرق تقييم هذه األصول28

29
ألحداث احملاسبية وفقا للطرق لاملؤسسةتقييمالتحقق من

.االهتالكاحملاسبية املعمول ا كطرق

30
التأكد من أن اإليرادات واملصاريف قد مت ختصيصها 

.بشكل مالئم بني الفترات احملاسبية

31
التأكد من أن مجيع أصول وخصوم املؤسسة موجودة 

.يخ إعداد امليزانية العامةبالفعل عند تار

32
استخدام اجلرد الفعلي للتحقق من الوجود املادي لألصول 

.امللموسة للمؤسسة

33
كل بنود القوائم املالية قد مت تبويبها التأكد من أن 

.واإلفصاح عنها طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها

ألحداث الالحقة لتاريخ التأكد من صحة العمليات وا34
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.إعداد امليزانية

35
ختصيص وقت إضايف إذا كان الوقت املخصص ملهمة 

.التدقيق غري كايف للقيام بكافة إجراءات التدقيق

36
التأكد من ثبات املؤسسة حمل التدقيق يف تطبيق املبادئ 

.احملاسبية املتعارف عليها

37
تدقيق للحاالت اليت مل تراعي فيها اإلشارة يف تقرير ال

.املؤسسة الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية

38
اإلشارة إىل مدى كفاية ومالءمة اإلفصاح يف القوائم املالية 

.للمؤسسة حمل التدقيق

39
حالة إتباع اإلدارة إبداء رأي متحفظ أو سليب يف

ها للمبادئ احملاسبيةلسياسات حماسبية غري مقبولة أو خمالفت



..............................................................................................................................................................................
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1 ERIAD. Sétif

2 SCS-ELMILIA

3 ENAVA

4 EGH-EL AOURASSI

5 SAIDAL

6 Groupe ETRHB. HADDAD

7 AIR ALGERIE

8 SONELGAZ

9 SPA DAHLI

املعنية بالدراسةزائريةاملؤسسات اجلقائمة):11(امللحق رقم
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دينار جزائري: الوحدة

املستحقات الكلية السنـة املؤسسـة

-         482 712 102 2007

ERIAD. Sétif770 750 132 2008

259 708 706 2009

-         143 807 540 2007

SCS-ELMILIA-         356 661 298 2008

203 670 990 2009

-         101 344 810 2007

ENAVA-          86 653 628 2008

-         101 835 970 2009

662 391 120 2007

EGH-EL AOURASSI175 416 275 2008

-         955 342 150 2009

74 455 220 2007

SAIDAL-         810 998 326 2008

-         363 431 544 2009

-         660 386 253 2007

Groupe ETRHB. HADDAD3 507 898 519 2008

-      2 512 933 314 2009

-      4 911 760 494 2007

AIR ALGERIE-      4 896 759 893 2008

8 879 327 886 2009

-          46 550 932 2007

SONELGAZ-  512 157 100 054 2008

-    51 335 333 704 2009

-      1 378 846 922 2007

SPA DAHLI-      1 487 003 981 2008

-      2 839 981 752 2009

)2009، 2007(خالل الفترة ؤسسات اجلزائريةلملاملستحقات الكلية):12(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

ERIAD. Sétif -     0,2876066646273 0,000000000000596         0,0051443432069    1,5408314091003

SCS-ELMILIA -     0,1358072341601 0,000000000000944 -      0,0029061800380    0,5639142790926

ENAVA -     0,0258537132247 0,000000000000255 -      0,0017733907489    1,7327029657242

EGH-EL AOURASSI        0,1153544835247 0,000000000000174         0,0036256706719    0,8191384806961

SAIDAL        0,0051910489047 0,000000000000070         0,0126661037046    1,2579997417334

Groupe ETRHB.
HADDAD -     0,0560880188578 0,000000000000085         0,3697483938723    0,9420796827188

AIR ALGERIE -     0,0394379582135 0,000000000000008 -      0,0011635669316    0,9679480487194

SONELGAZ -     0,0000791647872 0,000000000000002 -      0,0012137111036    0,0149129119210

SPA DAHLI -     0,1513787263020 0,000000000000110         0,0397924151238    3,4828200310613

2007لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار):13(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

ERIAD. Sétif 0,3973274300170 0,000000000000516 0,1420094737896 1,3354078834079

SCS-ELMILIA -     0,2902509122847 0,000000000000814 0,0128495424385 0,4852799621970

ENAVA -     0,0184130338649 0,000000000000212 0,0132892791054 1,4218079957877

EGH-EL AOURASSI 0,0280419130641 0,000000000000160 0,0010287944653 0,7572315191992

SAIDAL -     0,0540139929590 0,000000000000067 0,1332734482487 1,3320983704340

Groupe ETRHB.
HADDAD 0,1822873501642 0,000000000000052 0,2580955219556 0,6853015324533

AIR ALGERIE -     0,0390011277743 0,000000000000008 0,0301791011518 0,9860105905637

SONELGAZ -     0,9018278604345 0,000000000000002 0,1521548323118 2,3913242052259

SPA DAHLI -     0,0537781953069 0,000000000000036 0,0219209861743 1,2234531135333

2008لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار):14(امللحق رقم



 TACіjt / Aіjt-1   ( l / Aіjt-1 )  (( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) / Aіjt-1 )  ( PPEіjt / Aіjt-1 )

ERIAD. Sétif 0,1426463772082 0,000000000000549 0,0789965407743 1,4936705895337

SCS-ELMILIA 0,1498086732541 0,000000000000736 -      0,0058370558098 0,4414973914242

ENAVA -     0,0220851460818 0,000000000000217 0,0053219388277 1,4574391170295

EGH-EL AOURASSI -     0,1440316812081 0,000000000000151 -      0,0218614904799 0,7415630766189

SAIDAL -     0,0194616909930 0,000000000000054 0,0649111782248 1,2138641334964

Groupe ETRHB.
HADDAD -     0,0907047190190 0,000000000000036 -      0,1885890610477 0,5420916157534

AIR ALGERIE 0,0720821362683 0,000000000000008 0,0252403127104 1,0169121959582

SONELGAZ -     0,0497528184064 0,000000000000001 0,0077910828846 1,5618291744587

SPA DAHLI -     0,1004340290465 0,000000000000035 -      0,0033899659766 1,2483774965963

2009لسنة لعينة الدراسةمعادالت االحندار):15(امللحق رقم
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Coefficientsa

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) ,069 ,067 1,018 ,355

X1 -2,32 E11 1,12 E11 -,641 -2,060 ,094
X2 -,150 ,293 -,159 -,513 ,630

X3 -,054 ,036 -,457 -1,507 ,192

a. Dependent Variable: Y : (TACіt / Aіt-1 )
X1 : ( l / Aіt-1 )
X2 : (ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1
X3 : (PPEіt / Aіt-1 )

2007لسنة معامالت منوذج االحندار):16(امللحق رقم

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) ,355 ,382 ,929 ,396

X1 -7,23 E10 5,08 E11 -,056 -,142 ,892
X2 ,768 1,469 ,192 ,522 ,624

X3 -,414 ,250 -,646 -1,656 ,159

2008لسنة معامالت منوذج االحندار):17(مللحق رقما

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) -,050 ,128 -,390 ,713

X1 2,60 E11 1,29 E11 ,654 2,015 ,100
X2 ,452 ,549 ,327 ,824 ,448

X3 -,007 ,100 -,026 -,065 ,951

2009لسنة وذج االحندارمعامالت من):18(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات

االختيارية
القيمـة املطلقة

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

السنـة ةـاملؤسس

0

620 865 109

           109 762 278 -        109 762 278 - 372 949 825 2007

ERIAD. Sétif1         1 704 763 976 1 704 763 976 - 934 013 844 2008

0              48 069 072 -          48 069 072 307 777 778 2009

1

73 050 273

           120 412 764 120 412 764 - 264 220 304 2007

SCS-ELMILIA0              49 411 034 -          49 411 034 - 307 250 264 2008

0              49 327 021 -          49 327 021 252 998 011 2009

0

1 178 158 292

           495 459 064 495 459 064 - 596 803 875 2007

ENAVA1         2 709 513 171 2 709 513 171 - 2 796 166 799 2008

0            329 502 640 -        329 502 640 227 666 670 2009

0

1 491 413 379

        1 151 059 038 1 151 059 038 - 488 667 918 2007

EGH-EL AOURASSI1         2 205 071 530 2 205 071 530 - 2 029 655 255 2008

0         1 118 109 569 -      1 118 109 569 162 767 419 2009

0

2 779 854 579

        1 304 749 841 1 304 749 841 - 1 230 294 621 2007

SAIDAL1         6 010 865 647 6 010 865 647 - 6 821 863 973 2008

0         1 023 948 250 -      1 023 948 250 660 516 706 2009

خالل فترة الدراسة  لمؤسسات اجلزائريةلختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح املستحقات غري اال):19(امللحق رقم



إدارة األرباح
متوسط املستحقات

االختيارية
القيمـة املطلقة

للمستحقات االختيارية
املستحقات االختيارية

املستحقات غري 
االختيارية

ـةالسن ةـاملؤسس

0

2 122 410 473

823 865 911 823 865 911 - 1 484 252 164 2007

Groupe ETRHB
HADDAD1 5 231 150 390 5 231 150 390 - 1 723 251 871 2008

0 312 215 120 -        312 215 120 - 2 200 718 194 2009

0

17 788 240 068

1 782 341 232 1 782 341 232 - 6 694 101 726 2007

AIR ALGERIE1 43 550 651 641 43 550 651 641 - 48 447 411 534 2008

0 8 031 727 332 8 031 727 332 847 600 554 2009

0

20 358 681 078

550 225 888 550 225 888 - 596 776 820 2007

SONELGAZ0 15 831 773 992 -    15 831 773 992 - 496 325 326 062 2008

1 44 694 043 352 -    44 694 043 352 - 6 641 290 352 2009

0

5 191 538 595

614 374 151 614 374 151 - 1 993 221 073 2007

SPA DAHLI1 12 133 930 431 12 133 930 431 - 13 620 934 412 2008

0 2 826 311 202 -      2 826 311 202 - 13 670 550 2009

خالل فترة الدراسة  لمؤسسات اجلزائريةلاملستحقات غري االختيارية، املستحقات االختيارية، إدارة األرباح :تابع-)19(امللحق رقم
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ـة املراجـــــعقائم

ةراجع باللغة العربيـامل.أ

بنية على الربح احملاسيب ومقاييس األداء املبنية دراسة واختبار مقاييس األداء املإبراهيم السيد املليجي، .1
: تايلوقع المقالة منشورة على امل،2007،على التدفق النقدي يف قياس أداء الشركات املسامهة املصرية

/123456789/8272http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle؛03/05/2010:، مت اإلطالع عليها يوم

، جملة احملاسبون، العدد اخلامس، مفهوم معايري األداء املهين يف املراجعة املالية اخلارجيةإبراهيم شاهني، .2
؛1995الكويت، نوفمرب 

؛2005، ، الطبعة الثانية، دار صفاء للنشر، عماناملـدخل إىل التدقيق احلـديثأمحد حلمي مجعة، .3

، الطبعة عرض وحتليل: تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات املهنةأمحد حلمي مجعة، .4
؛2008األوىل، دار صفاء للنشر، عمان، 

؛2009، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر، عمان، دراسات وحبوث يف التدقيق والتأكيدأمحد حلمي مجعة، .5

؛2008، الدار اجلامعية، مصر، ومية وتطبيقاا باملنطقة العربيةـراجعة احلكأصول املأمحد صالح عطية، .6

املراجعة الداخلية يف ظل املعـايري الدولية للمراجعة الداخلية يف البنوك التجارية أمحد حممد خملوف، .7
؛2007، ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائراألردنية

، الدار دراسـات متقدمة يف مراجعة احلساباتأمحد حممد نور، حسني أمحد عبيد، شحاته السيد شحاته، .8
؛2007اجلامعية، اإلسكندرية، 

؛2002، دار الشروق، عمان، األردن، أصول احملاسبـة املاليةأمحد خمادمة، جمدي زريقـات، .9

مسامهة املراجع اخلارجي يف التخفيف من تأثريها خماطر املراجعة وجماالت أرزاق أيوب حممد كرسوع، .10
، رسالة دراسة حتليلية ألراء املراجعني اخلارجيني يف قطاع غزة: على القوائم املالية يف عملية املراجعة

؛2008غزة، فلسطني، ،ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية

قي احلسابات اخلارجيني بقواعد السلوك املهين يف مدى تقيد مدقأشرف عبد احلليم حممود كراجه، .11
، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية األردن والوسائل اليت تشجعهم على االلتزام ا

؛2004للدراسات العليا، األردن، 

طي، حممد حممد عبد القادر الديس: ، تعريب ومراجعةمدخل متكامل: املراجعةألفني أريرت، جيمس لوبك، .12
؛2009أمحد حامد حجاج، الطبعة السابعة، دار املريخ، الرياض، السعودية، 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8272
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جملة أثر ممارسة املراجعة غري املنظمة على جودة األداء املهين ملراجع احلسابات،أمال حممد حممد عوض، .13
؛2008جويلية مصر،، العدد الثاين،45كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، الد 

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،إعداد وعرض القوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبةأمني السيد أمحد لطفي، .14
؛2008مصر،

الدار ، الطبعة األوىل، Sarbanes Oxleyاملراجعة وخدمات التـأكد بعد قانون أمني السيد أمحد لطفي،.15
؛2008، اإلسكندرية، اجلامعية

؛2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال، أمني السيد أمحد لطفي.16

؛2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، املراجعة بني النظـرية والتطبيقأمني السيد أمحد لطفي، .17

مسؤوليات وإجراءات املراجـع يف التقرير عن الغش واملمـارسات احملاسبية أمني السيد أمحد لطفي، .18
؛2005الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ،خلاطئةا

، القياس واإلفصاح والتقرير املايل عن االلتزامات وحقوق امللكية: نظرية احملاسبةأمني السيد أمحد لطفي، .19
؛2007اجلزء الثاين، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

ة نظر مدققي احلسابات العوامل املؤثرة يف جودة تدقيق احلسابات من وجهإياد حسن حسني أبوهني، .20
، رسالة ماجستري غري منشورة، دراسة حالة مكاتب تدقيق احلسابات يف قطاع غزة: القانونيني يف فلسطني

؛2005كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، 

ة مدى تأثري التغيري اإللزامي للمراجع اخلارجي يف حتسني جودة عمليآية جار اهللا نعمان اخلزندار، .21
دراسة تطبيقية على مكاتب وشركات املراجعة ومدراء : املراجعة وتعزيز موضوعيته واستقالله
،، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالميةالشركات املسامهة العامة يف قطاع غزة

؛2008غزة، 

على ممارسات إدارة األرباح ل االقتصادية ـدراسة تطبيقية لتحليل تأثري العوامأمين أمحد شتيوي، .22
؛2009، الة العلمية للتجارة والتمويل، جامعة طنطا، العدد األول، بالشركات املصرية

، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم املـراجعة يف قطاع البنوكبلخيضر مسرية، .23
؛2002التسيري، جامعة اجلزائر، 

أثر السياسات احملاسبية إلدارة املكاسب على أسعار أسهم مد نواف عابد، جرب إبراهيم الداعور، حم.24
، العدد 17الد ، امعة اإلسالمية، جملة اجلالوحدات االقتصادية املتداولة يف سوق فلسطني لألوراق املالية

؛2009األول، جانفي 
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؛2007، مصر، كتبة العصريةاألوىل، امل، الطبعة مدخل معاصر: أساسيات املراجعة حامت حممد الشيشيين، .25

املراجعة نظريا، الطبعة األوىل، دار : اجلزء األولإىل علم املراجعة والتدقيق، الطريقحازم هاشم اآللوسي، .26
؛2003الكتب الوطنية، طرابلس، 

، اجلزء األول، الطبعة األوىل، مراجعة احلسابات املتقدمـةحسني أمحد دحدوح، حسني يوسف القاضي، .27
؛2006للنشر، عمان، األردن، دار الثقافة

مسؤوليات مراجع احلسابات عن اكتشاف التضليل يف التقارير املالية للشركات حسني أمحد دحدوح، .28
، العدد22، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد الصناعية والعوامل املؤثرة يف اكتشافه

؛2006، سوريا، األول

؛2007، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، األردن، نظريـة احملاسبةدان، حسني القاضي، مأمون مح.29

، أساسيات التدقيق يف ظل املعـايري األمريكية والدوليةحسني يوسف القاضي، حسني أمحد دحدوح، .30
؛1999مؤسسة الوراق، عمان، 

، مذكرة ية الدولية يف اجلزائرتقارير املراجعة اخلارجية يف ظل حتمية تطبيق املعايري احملاسبحكيمة مناعي، .31
؛2009اجلزائر،ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة،

صنع : ، ملتقى دويلدور املعلومات يف صنع قرارات تسعري عقود املقاوالتحيدر علوان كاظم الشمري، .32
؛2009أفريل 15-14ر،اجلزائالقرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة،

؛2007، الطبعة األوىل، دار احلامد، عمان، مقدمة يف نظرية احملاسبة واملراجعةحيدر حممد علي بين عطا، .33

؛1998، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، التدقيق والرقـابة يف البنـوكخالد أمني عبد اهللا، .34

؛2003، األردن، وائل للنشر، دار علم تدقيـق احلساباتخالد أمني عبد اهللا، .35

، دراسة معمقة يف نظرية احملاسبة: النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايريرضوان حلوة حنان، .36
؛2003الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، 

الطبعة ،التضخم، تكلفة االستبدال، القيمة البيعيـة: بدائل القياس احملاسيب املعاصررضوان حلوة حنان، .37
؛2003األوىل، دار وائل للنشر، عمان، 

، الطبعة األوىل، دار اإلطار الفكري، التطبيقات العملية: مدخل النظرية احملاسبيةرضوان حلوة حنان، .38
؛2005وائل للنشر، عمان، 
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خالد علي أمحد : ، تعريب ومراجعةنظرية احملاسبـةريتشارد شرويدر، مارتل كالرك، جاك كاثي، .39
؛2006براهيم ولد حممد فال، الكيالين عبد الكرمي الكيالين، دار املريخ، الرياض، إكاجيجي،

؛2009، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر، عمان، مراجعة احلسـابات والتدقيقزاهرة توفيق سواد، .40

على آثار تطبيق برنامج مراقبة جودة األداء املهين سامل بن علي الغامدي، حسام عبداحملسن العنقري، .41
، 19، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد واإلدارة، الد مكاتب املراجعة يف اململكة العربية السعودية

؛2005، السعودية، 2العدد 

جماالت مسامهة اجلمعيات املهنية واجلامعات الفلسطينية يف حتسني جربوع، سامل عبد اهللا حلس، يوسف.42
، مت http://alagha.110mb.com/research/2.doc: ، موقع النسخة0720، األداء املهين للمراجع اخلارجي

؛10/01/2011: اإلطالع عليها يوم

حتليل وتقييم إستراتيجية التخصص املهين للمراجع اخلارجي وأثره على جودة سامح عبد الرزاق احلداد، .43
، رسالة دراسة تطبيقية على مكاتب املراجعة العاملة يف قطاع غزة: خدمات املراجعةاألداء املهين يف 

؛2008غزة، فلسطني، ، ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية

دور املراجعة اخلارجية يف كشف ممارسات احملاسبة االحتيالية يف ضوء سامح حممد رضا رياض أمحد، .44
، رسالة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة غري منشورة، كلية التجارة وإدارة املعاصرةالتطورات االقتصادية

؛2008األعمال، جامعة حلوان، مصر، 

صنع القرار يف : ي، ملتقى دويلات احملاسبية يف اختاذ قرار االستثمار املالـدور املعلومسليمة نشنش، .45
؛2009يل أفر15-14اجلزائر،املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة،

، جملة دراسة تطبيقية: أثر جودة املراجعة اخلارجية على عمليات إدارة األرباحمسري كامل حممد عيسى، .46
؛2008، العدد الثاين، جويلية 45كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، الد 

؛2005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اتـحوكمة الشركطارق عبد العال محاد، .47

، شرح معايري املراجعـة الدولية واألمريكية والعربية: موسوعة معايري املراجعـةطارق عبد العال محاد، .48
؛2007اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

، شرح معـايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية: موسوعة معـايري املراجعةطارق عبد العال محاد، .49
؛2007الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اجلزء الثاين، 

؛1994، جملة احملاسبون، العدد األول، الكويت، أفريل احملاسبـة عن اإليراداتعباس مهدي الشريازي، .50

http://alagha.110mb.com/research/2.doc
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؛1990، الطبعة األوىل، ذات السالسل، الكويت، نظرية احملـاسبةعباس مهدي الشريازي، .51

، مشاركة يف ات ونتائج احملاسبـة اإلبداعيةق يف التحقق من ممارسدور املدقعبد الرمحن املخيزمي، .52
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198..................................ةالثللفرضية الفرعية الثBinary Logitنتائج اختبار: )16-4(اجلدول

199.......................................للفرضية الرئيسيةBinary Logitنتائج اختبار): 17-4(اجلدول

204.......اجلزائرية خالل فترة الدراسةالتحليل الوصفي للمستحقات االختيارية للمؤسسات): 18-4(اجلدول

206...........................املستحقات االختيارية للمؤسسات اجلزائرية الراحبة واخلاسرة): 19-4(اجلدول

206...التكرارات والنسب املئوية للمؤسسات اجلزائرية املمارسة وغري املمارسة إلدارة األرباح): 20-4(اجلدول

ملدى معنوية ممارسة املؤسسات اجلزائرية إلدارة األرباح) Binomial Test(اختبار نتائج ): 21-4(دولاجل

207..................................................................................خالل فترة الدراسة
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عند إدارة األرباح اف ذات املصلحة، وحتدث بالنسبة لألطرتعترب القوائم املالية املنشورة مصدر مهم للمعلومات
املالية إما لتضليل لقوائممن أجل تغيري مدلول اللمرونة اليت تنطوي عليها الطرق والسياسات احملاسبية استخدام املديرين

اليت أثري على النتائج التعاقدية ـبعض األطراف ذات املصلحة حول األداء االقتصادي احلقيقي للمؤسسة أو من أجل الت
.قوائم؛ وهذا دف حتقيق بعض املكاسب الذاتيةتعتمد على األرقام احملاسبية الواردة ذه ال

املسجلة هدفت الدراسة إىل فحص سلوك إدارة األرباح احملاسبية داخل املؤسسات الفرنسية على الصعيد الدويل، 
SBF(مبؤشر  م، وتأثري التزام حمافظ احلسابات 2009م إىل 2007فترة املمتدة من خالل الواجتاه هذا السلوك ) 250

سلوك إدارة األرباح، وقد توصلت الدراسة إىل أن املؤسسات الفرنسية تستخدم املستحقات علىمبعايري التدقيق الدولية
اه بني مستوى أداء عملية التدقيق واجتاالختيارية بشكل سالب دف ختفيض النتيجة احملاسبية، وأن هناك عالقة عكسية 

.املؤسسات الفرنسية حنو تبين سلوك إدارة األرباح

مدى ممارسة املؤسسات اجلزائرية لسلوك إدارة األرباح خالل أما على الصعيد الوطين، هدفت الدراسة إىل معرفة 
حيث توصلت إىل أن املؤسسات اجلزائرية تستخدم املستحقات االختيارية واجتاه هذه املمـارسة، فترة الدراسة نفس 

.كل موجب دف تضخيم النتيجة احملاسبيةبش

.إدارة األرباحاملستحقـات،،التدقيق احملاسيبجودة :ات املفتاحيةـالكلم

صـملخ

Les états financiers publiés demeurent pour les parties prenantes une source d'information
privilégiée. La gestion des résultats intervient lorsque les dirigeants utilisent la flexibilité des règles et
méthodes comptables pour modifier les états financiers soit pour induire en erreur certaines parties
prenantes sur les performances économiques réelles de l’entreprise, soit pour influencer les enjeux
contractuels qui reposent sur les nombres comptables, dans le but de s’approprier des gains
personnels.

Dans le contexte internationale; cette étude vise à examiner le comportement de la gestion des
résultats comptables dans les entreprises françaises inscrits à l’index (SBF 250), et la tendance de ce
dernier au cours de la période de 2007 à 2009; ainsi que l'impact de l'engagement du commissaire aux
comptes aux normes internationales d’audit sur le comportement de la gestion des résultats. L’étude a
constaté que les entreprises françaises utilisent les accruals discrétionnaires négativement afin de
réduire le résultat comptable, également constaté qu'il y a une relation inverse entre le niveau
d'exécution du processus d'audit et l’orientation des entreprises françaises auditées à adopter le
comportement de la gestion des résultats.

En ce qui concerne le contexte national, cette étude a visé de savoir si les entreprises algériennes
ont pratiqué le comportement de la gestion des résultats durant la même période et la tendance de cette
pratique; l’étude a montré que les entreprises algériennes utilisent les accruals discrétionnaires
positivement afin de gonfler le résultat comptable.

Mots clés : Qualité d’audit comptable, Accruals, Gestion des résultats.
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