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 الشكر والتقدير

الحمددد هلل خددالك األكددوان ومبدددع النسددان وال ددالة والسددالم عمددى خيددر األنددام الددذي ُبعددث بالرحمددة 
 والسالم، وعمى آلو األخيار الكرام. وبعد:

عمدى عظديم نعما دو  سدجد هلل شدكراً أاهلل عمي بإكمال الرسدالة إال أن  نمبعد أن ني ال يسع 
 إتمام ىذه الرسالة التي بين أيديكم. في نيوكرمو، بأن وفق

سدالم عبدد اهلل الددكتور الفاضدل/  األسدتاذ بخدالص الشدكر والتقددير إلدى سدعادة أتوجوكما  
 التجددارة والدراسددات العميددا بالجامعددة السددالميةأسددتاذ المحاسددبة والمراجعددة المشددار  بكميددة  حمددس

رشداده والمشرف الر يس عم ى ىذه الرسالة الذي لم يتر  جيدًا إال وقدمو، حيث كدان لتوجيياتدو وا 
وسعة  دره كبير األثر، منذ أن تكونت فكدرة البحدث وبمورتيدا وحتدى ظيورىدا بيدذه ال دورة التدي 

 بين أيديكم.

أسددتاذ   ددبري مشددتيى توجددو بخددالص الشددكر والتقدددير لسددعادة الدددكتور الفاضددل / أكمددا  
رشددادات التجددارة بجامعددة القدددس المفتوحددةعددة بكميددة المحاسددبة والمراج ، لمددا أواله مددن توجييددات وا 

 ارتقت بمستوى الرسالة.

لمددديري فددي العمددل / أ. عبددد السددالم سددممان أبددو مسددام  لمددا توجددو بالشددكر الجزيددل أكمددا  
  قدمو لي من عون لتمام رسالتي.

 ة التدريسية في الجامعة السالمية اليي أعضاء األفاضل وأتقدم كذل  بالشكر الوافر إلى أساتذتي
لجنة المناقشة األجالء  عمادة الدراسات العميا، كما أخص بالشكر الجزيل أعضاء-بكمية التجارة

ثرا يا عمى ما عانوه في قراءة رسالتي المتواد.  بري مشتيى و أ.د. عمي شاىين  ضعة وا 
 بتوجيياتيم القيمة.

العدون والن د  والرشداد خدالل  إلدى كدل مدن سداعد وقددم وأخيرًا ال يفوتني أن أقدم خدالص الشدكر
 .الرسالةلنجاز 
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إدارة  وطرؽ قياسيا مف خبلؿ مدخميف أوليما مدى ممارسة ةألقت الضوء عمى مفيـو جودة المراجع

لطرؽ األرباح في الشركات عينة الدراسة، حيث قامت الباحثة بتوضيح مفيوـ إدارة األرباح وا
، والمدخؿ الثاني لقياس جودة المراجعة مف خبلؿ قدرة المراجع عمى المستخدمة في إدارة األرباح

كتشاؼ المحافظة عمى حياده واستقبللو وبذؿ العناية المينية الواجبة مف خبلؿ قدرتو عمى ا
مراجع استقصاء أثر معدؿ دوراف ال، ومف تـ األرباح واإلفصاح عنيا في تقريره ممارسات إدارة

 الخارجي عمى جودة المراجعة.
مساىمة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية  شركة (33)عينة مكونة مف  عمى الدراسة طبقتوقد 

 .حميبلت البلزمة واختبار الفرضياتوقد قامت الباحثة بإجراء الت، 2011إلى  2005خبلؿ الفترة مف

 وقد تبين ما يمي:

 .2005الشركات الفمسطينية قد مارست إدارة األرباح بنسب متفاوتة خبلؿ فترة الدراسة  .1
وجود عبلقة سمبية بيف طوؿ مدة خدمة المراجع )عدـ التغيير الدوري لممراجع( وجودة  .2

 موؾ إدارة األرباح. المراجعة، وأيضًا وجود عبلقة سمبية جودة المراجعة وس

 
 

 وخم ت الدراسة إلى مجموعة من التو يات أىميا:
ضرورة العمؿ عمى زيادة فاعمية دور المراجعة الخارجية لمحد مف ممارسة إدارة األرباح، مما  .1

 .يستمـز دعـ استقبللية المراجع الخارجي ورفع مستوى أدائو في العمؿ
ءة السوؽ المالي وزيادة فاعميتو في الكشؼ عف ينبغي عمى إدارة السوؽ العمؿ عمى تحقيؽ كفا .2

 .الشركات التي تقوـ بممارسة إدارة األرباح

 حيادىـ واستقبلليتيـ وبالتالي أداء المراجعة بجودة عالية. لتعزيز لممراجعيفالتغيير الدوري 
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Abstract 

The effect of mandatory rotation of the external auditor on audit 

quality  

Applied Study on Corporations Listed on Palestine Exchange 

 

 

This study aimed to examine the effect of mandatory rotation of  the 

external auditor on quality audit (measured by two ways: the first earning 

management, the second by using auditor independence) 

By using a unique database consisting of (231) firm-year observations for 

(33) Palestinian Corporation Listed at Palestine Stock Exchange over the 

period 2005 to 2011. 

To analyze the data of study the researcher used appropriate statistical 

processors during SPSS and STATA. 

Results: 

1. Many Listed Companies in Palestine 

Securities  Practised  earnings management by different percentage 

during the period of study from 2005 to 2011. 

2. Morever there is  a significant negative 

relation between Auditor Tenure and Audit Quality  , also there is  a 

significant negative relation between Earning Management  and Audit 

Quality.  

Recommendations: 

1. It is important to increase the effectiveness of external auditing to 

decrease practice of earning management. Therefore, it require to support 

independence of external auditor and develop their performance at work. 

 

 2. Market management should work to achieve the efficiency of the 

  financial market and to increase its effectiveness, especially in 

inspecting companies that practice earning management.  

3. It is necessary to adopt a policy of rotation of auditors to enhance 

the impartiality and  independence and thus the performance of  high 

quality audit.          
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 مقدمة: 1.1
 

مػػف الميػػف العريقػػة فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة، وليػػا تقاليػػدىا ومسػػؤولياتيا  مراجعػػة الحسػػاباتتعتبػػر مينػػة 
المينية التي تحددىا جمعيات ونقابات المحاسبيف والمدققيف، ولقد ساىمت مينة التدقيؽ بشكؿ كبير 

ف خدمات في مجاؿ حماية االستثمارات وتوضيح حاالت اإلسراؼ في تنمية المجتمعات لما تؤديو م
دارة االقتصاد القومي.  (7، ص1991وآخروف،  ) الساعيوالتبلعب وا 

بالنسػبة لمتخػذي القػرار فػي بيئػة األعمػاؿ  مينػة المراجعػةفي اآلونػة األخيػرة ظيػرت أىميػة و 
ي قػرارات االسػتثمار، فمػـ يعػػد عمػى المسػتوييف المحمػي والػدولي لمػػا ليػذه المينػة مػف أىميػة قصػػوى فػ

تقريػػػر المػػػدقؽ قاصػػػرا عمػػػى اسػػػتخدامو مػػػف قبػػػؿ إدارة الشػػػركة أو مبلكيػػػا لمحكػػػـ عمػػػى كفػػػاءة إدارتيػػػا 
لمػػػوارد المنشػػػأة بػػػؿ تعػػػدى ذلػػػؾ وصػػػوال العتمػػػاد كثيػػػر مػػػف متخػػػذي القػػػرار عمػػػى تقػػػارير المػػػدقؽ مػػػف 

 مستثمريف أجانب ومستثمريف مرتقبيف.
 Parmalatانييػار العديػد مػف الشػركات الماليػة الكبػرى مثػؿ عػةمينػة المراجوزاد مػف أىميػة 

Enron and Word Com وقد ثبت أف السبب الرئيسي وراء انييػار ىػذه الشػركات وجػود اوغيرى ،
مخالفػػات ماليػػة جسػػيمة لػػـ تظيرىػػا القػػوائـ والتقػػارير الماليػػة، وكػػاف مػػف تبعػػات انييػػار تمػػؾ الشػػركات 

ة والتػػػػدقيؽ عمػػػي مسػػػػتوي العػػػػالـ وعمػػػػى رأسػػػػيا مكتػػػػب مراجعػػػػو اختفػػػاء العديػػػػد مػػػػف مكاتػػػػب المحاسػػػػب
، ممػػػا اسػػػتدعى اقتػػػراح وسػػػف سمسػػػة مػػػف اإلصػػػبلحات Andersn &Arther الحسػػػابات الشػػػيير 

البعيػػػدة المػػػدى والتػػػي تػػػؤثر عمػػػى الحكػػػـ الرشػػػيد ومينػػػة المحاسػػػبة، والتػػػي مػػػف ضػػػمنيا قاعػػػدة معػػػدؿ 
 Mandatory( اختصػارًا لػػ MARؼ بقاعػدة )فػػي المنشػاة والتػي تعػػر  لممػراجعيفالػدوراف اإللزامػي 

Audit Rotation  والتػػػي تػػػـ اقتراحيػػػا كوسػػػيمة لمحفػػػاظ عمػػػي اسػػػتقبللية المػػػدقؽ وزيػػػادة جػػػودة ،
المراجع وجودة القوائـ المالية لرفع ثقة المستثمريف في التقارير المالية، وحيث أف استقبللية  المراجعة
الجيدة فإف دراسة وتحميؿ كؿ ما مف شأنو أف  جعةالمراعنصر أساسي مف عناصر عممية  الخارجي

 بدراسػػة العبلقػػة بػػيف ةالباحثػػ قامػػتيػػة األىميػػة، وليػػذا يػػؤثر عمػػي ىػػذه االسػػتقبللية ليػػو أمػػر فػػي غا
ف Audit Quality المراجعػة، وجػودة  Auditor Rotation Rateراجػعمعػدؿ دوراف الم كػاف  وا 

ة مكونػػة مػػف الشػػركات المسػػاىمة فػػي األراضػػي عمػػى عينػػىنػػاؾ تػػأثير ألحػػدىما عمػػى اآلخػػر تطبيقػػًا 
 .2011وحتى  2005مف  فمسطيف لؤلوراؽ المالية خبلؿ األعواـ بورصةالفمسطينية والمدرجة في 
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 مشكمة الدراسة:1.2 
 

فػي المنشػآت الجػدؿ مػا بػيف مؤيػد ومعػارض ليػذه القاعػدة،  لممراجعيفالدوراف اإللزامي  يثير موضوع
يجابي عمى جودة عممية التػدقيؽ وذلػؾفالمؤيدوف يروف أنيا ذات   طػوؿ أف اعتبػار عمػى أثر جيد وا 

دارة المراجػع بػيف فتػرة العبلقػة فػي  انخفػاض عنيػا ينػتج كمػا اسػتقبللو تيػدد المراجعػة محػؿ الشػركة وا 
 مف نوعا يخمؽ أف يمكف والعميؿ المدقؽ الزمنية بيف الفترة طوؿ أف المراجعة كما عممية أداء جودة

 .(233-159، ص 2000 طمبة،(المراجعة  عممية تفسد قد التي يةالشخص العبلقة
أمػػا المعارضػػوف فػػبل يجػػدوف أي إثبػػات لػػذلؾ بػػؿ أنيػػـ قػػد يجػػدوف أنيػػا قػػد تػػؤثر سػػمبيًا عمػػى 

بػيف  التعاقديػة العبلقػة مػدة بتقييػد لئللػزاـ المصػاحبة التكمفػة جػودة التػدقيؽ وذلػؾ بػأنيـ يػروف أف
 ضػعؼ المعمومػات والسػيما .ذلػؾ جػراء مػف عمييػا الحصػوؿ توقػعالم المنػافع تفػوؽ وعميمػو المراجػع

 فشػؿ عمميػة إلػى تػؤدي قػدوالتػي  البػديؿ، المراجػع لػدى المراجعػة عميػؿ عػف متػوفرة تكػوف التػي
 وبعمميػات الداخميػة الرقابػة ونظػاـ المحاسػبي النظػاـ تطبيػؽ بكيفيػة المراجػع المراجعػة، فمعرفػة

 وىػذه الماليػة، القػوائـ تحوييػا والغػش التػي األخطاء المراجع الكتشاؼ حاسمة أموًرا تشكؿ التشغيؿ،
 طوؿ أف يعني ما وىو عميمو، مع عبلقتو التعاقدية طوؿ خبلؿ مف إال المراجع يكتسبيا ال المعرفة

 إدارتو. عف استقبلال أكثر ويجعمو تقديرات العميؿ عمى المراجع اعتماد مف تقمؿ العبلقة فترة
 المراجعة بالنسبة عممية وأتعاب التكاليؼ في زيادة عميو يترتب سوؼ راجعالم بتغيير أي أف اإللزاـ

 نشػاط لفيػـ الوقػت اإلضػافي بتكمفػة يتحمػؿ فػالمراجع المراجعػة، موضػوع والشػركة الخارجي لممراجع
 تتحمػؿ المراجعػة الشػركة عميػؿ أف كمػا الجديػد، لمعميػؿ الداخميػة والرقابػة الحسابات ونظـ وعمميات

أمػا بالنسػبة لجػودة  ىػذا المجػاؿ. فػي الجديػد لممراجػع إدارتيػا أفػراد يقدمػو الػذي عـالػد وقػت تكمفػة
 التدقيؽ الخارجي فتـ قياسيا مف خبلؿ مدى ممارسة الشركات الخاضعة لمدراسة إلدارة األرباح.

إذ أنو ببل شؾ أف لمينػة المراجعػة دورىػا االيجػابي فػي الحػد مػف اآلثػار السػمبية إلدارة األربػاح حيػث 
يػا تيػدؼ أساسػًا إلػى إبػداء الػرأي فػي مػدى عدالػة القػوائـ الماليػة ومػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف إضػفاء أن

الثقػػة والمصػػداقية عمػػى البيانػػات التػػي تتضػػمنيا القػػوائـ الماليػػة، التػػي مػػف شػػأنيما التخفيػػؼ مػػف حػػدة 
اح إذ أف القمػػػؽ المتزايػػػد مػػػف جانػػػب المسػػػتثمريف حػػػوؿ بعػػػض ممارسػػػات اإلدارة المتعمقػػػة بػػػإدارة األربػػػ

بعػػػض المػػػديريف ينتيكػػػوف المبػػػادئ المحاسػػػبية المتعػػػارؼ والمقبولػػػة قبػػػواًل عامػػػًا مػػػف خػػػبلؿ التقػػػديرات 
المحاسػػػبية ويحرفػػػوف التقػػػارير الماليػػػة عمػػػدًا ممػػػا يجعػػػؿ البيانػػػات الػػػواردة فػػػي القػػػوائـ الماليػػػة تتسػػػـ 

 بالتظميؿ وعدـ المصداقية.
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 :مما سبك يمكن  ياغة مشكمة الدراسة كالتالي
فدي الشدركات المدرجدة فدي بور دة  المراجعةالخارجي وجودة  المراجعما العالقة بين معدل دوران 

 ؟فمسطين
 ؤال الر يس التساؤالت الفرعية التالية:ا السويتفرع من ىذ

 
الخػػارجي وممارسػػة إدارة األربػػاح مػػف قبػػؿ  المراجػػعمػػا العبلقػػة بػػيف معػػدؿ دوراف  -

 الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف؟

ا العبلقة بيف معدؿ دوراف المراجع الخػارجي واسػتقبلليتو فػي الشػركات المدرجػة م -
 ؟في بورصة فمسطيف

 
 

 الدراسة: متغيرات1.3 
المراجعػػػػة الخارجيػػػػة كمتغيػػػػر مسػػػػتقؿ وجػػػػودة  المراجػػػػعالمتغيػػػػرات محػػػػور الدراسػػػػة ىمػػػػا معػػػػدؿ دوراف 

  كمتغير تابع.
 مف خبلؿ عنصريف:  ة الخارجيةالمراجعومف الناحية اإلجرائية سوؼ يتـ قياس جودة 

الحصػوؿ عميػو باسػتخداـ  سوؼ يتـ النوع وىذا األرباح، بإدارة المتعمقة المؤشرات ىو األوؿالعنصر 
لمشػركات   المنشػورة الماليػة مقيػاس جػونز المعػدؿ لمبيانػات الماليػة التػي تػـ استخبلصػيا مػف التقػارير

 .رجة بسوؽ فمسطيف لؤلوراؽ الماليةالمد
اسػػػتقبللية المراجػػػع الخػػػارجي مػػػف خػػػبلؿ قدرتػػػو عمػػػى اكتشػػػاؼ ممارسػػػة اإلدارة  الثػػػاني العنصػػػرأمػػػا 

مػػع مػػدى إدارة الشػػركات لؤلربػػاح  هتقريػػر الموجػػود ب المراجػػع رأي لؤلربػػاح وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ربػػط نػػوع 
لمشػركات المدرجػة بسػوؽ فمسػطيف لػؤلوراؽ  المنشػورة الماليػة التقػارير مػف الحصػوؿ عميػو وسػوؼ يػتـ

 المالية
 خضػعت تقػارير رسػمية مػف مػأخوذة أنيػا حيػث عاليػة بدقػة تتسػـ أف المفتػرض مػف ىػذه العناصػرو 

 لممراجعة.

 

معدل دوران 
 المراجع
 التدقيك

 جودة المراجعة
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 الدراسة:أىمية   1.4
المينية ومف أىمية الموضوع  لممنظمات الحالية تستمد الدراسة أىميتيا مف كونيا تساير االىتمامات

دقيؽ مف أىـ ما تطمح إليو كافة فئات مستخدمي القوائـ المالية الذي تعالجو حيث أف جودة الت
حيث أنيـ يتخذوف دومًا قرارات مصيرية مبنية عمى أساس ىذه القوائـ وبذلؾ يريدوف التأكد مف 

وأحد العوامؿ التي يعتقد  ،مستوى جودة ىذه القوائـ المالية مف خبلؿ ارتفاع جودة التدقيؽ  ارتفاع
ىذه الدراسة لمبحث فيما إذا  المراجع، حيث جاءتالتدقيؽ ىي معدؿ دوراف أنيا تؤثر عمى جودة 

كما كانت استمرارية المراجع في العمؿ لصالح نفس الشركة يؤثر عمى استقبللو وموضوعيتو، 
تستمد أىميتيا مف استخداميا لقياس مدى ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف إلدارة 

التدقيؽ حيث تبدو أىمية ىذه الدراسة واضحة في ضوء التغيرات الني  األرباح كأداة لقياس جودة
حدثت في بيئة األعماؿ العالمية المعاصرة  والتي شكؿ فييا التحوؿ إلى اقتصاديات السوؽ أبرز 
مبلمحيا حيث أف الكشؼ عف ممارسات إدارة األرباح والسموؾ النفعي لئلدارة بالتبلعب بالتقرير 

خاصًا وما ليما مف آثار مباشرة عمى توزيع الثروة، قد يساىـ في تقديـ نتائج  المالي لتحقيؽ نفعاً 
تساعد الجيات التنظيمية والمينية عمى العمؿ عمى الحد مف تمؾ الممارسات، مما يؤدي في النياية 

 إلى رفع كفاءة وتفعيؿ أداء السوؽ الفمسطيني.

اجعة الخارجية لمشركات المساىمة العامة كما أف ىذه الدراسة تسمط الضوء عمى مفيـو وأىمية المر 
لما ليا مف دور كبير في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف عممية المراجعة في الحصوؿ عمى قوائـ 
مالية تعبر بصورة صادقة وعادلة عف الوضع المالي لممنشأة، وبث الطمأنينة في نفوس الجميور 

 والمستفيديف مف مخرجات المراجعة.

 

 :أىداف الدراسة 1.5
 تيدف الدراسة إلى:

مزايػػػاه وعيوبػػػو و ، الخػػػارجي ممراجػػػعاإللزامػػػي لدوراف الػػػ معػػػدؿ ماىيػػػة وطبيعػػػة عمػػػىالتعػػػرؼ  .1
 واآلراء المؤيدة والمعارضة لو.

معرفػػػة أثػػػر معػػػدؿ دوراف المراجػػػع الخػػػارجي عمػػػى ممارسػػػة إدارة األربػػػاح مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات  .2
 المدرجة ببورصة فمسطيف.

الخػػارجي عمػػى اسػػتقبللية المراجػػع الخػػارجي فػػي الشػػركات  معرفػػة أثػػر معػػدؿ دوراف المراجػػع .3
 المدرجة ببورصة فمسطيف.
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الوقوؼ عمى مدى ممارسػة الشػركات المسػاىمة المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف لػؤلوراؽ الماليػة  .4
 لظاىرة إدارة األرباح.

فػػي منشػػآت  المراجعػػةجػػودة  مػػدى تػػوافرومعرفػػة  ةالخارجيػػ المراجعػػةالتعريػػؼ بمفيػػوـ جػػودة  .5
 الموجودة في األراضي الفمسطينية. عةالمراج

التعريػػؼ بظػػاىرة إدارة األربػػاح مػػف حيػػث طبيعتيػػا و مؤشػػراتيا ومبرراتيػػا وطػػرؽ ممارسػػتيا  .6
 والتعرؼ عمى األساليب الحديثة لكشؼ ممارسة إدارة األرباح.واآلثار المترتبة عمييا، 

 
 

 
 حدود الدراسة: 1.6  

جميػػع الشػػركات المدرجػػة فػػي سػػوؽ فمسػػطيف لػػؤلوراؽ  تـ إجػػراء ىػػذه الدراسػػة عمػػىيػػ الحددد المكدداني:
 المالية.

 .2011-2005تطبيؽ ىذه الدراسة عف السنوات المالية تـ ي الحد الزماني:
 

 
 فرضيات الدراسة : 1.7
 . غير المشروعة فمسطيف إدارة األرباح بورصةالشركات المساىمة المدرجة في تمارس  .1
وممارسة إدارة األرباح  الخارجي المراجعدؿ دوراف بيف مع ذات داللة إحصائية توجد عبلقةال  .2

 .المدرجة في بورصة فمسطيفمف قبؿ الشركات 

في الشركات  استقبلليتوو  المراجع الخارجيال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف معدؿ دوراف  .3
 .المدرجة في بورصة فمسطيف

 
 

 تعريف الم طمحات الجرا ية: 1.8
 
 Rotation Compulsory Mondatory  :ران المدددددقكقاعدددددة إلزاميددددة معدددددل دو . 1

Auditor 
 

يجػػب أف تقػػدـ شػػركة التػػدقيؽ خػػدمات التػػدقيؽ لمعميػػؿ لفتػػرة محػػددة فقػػط وبعػػدىا يجػػب أف يسػػتبدلوا 
 بشركة تدقيؽ أخرى.
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 Auditing Quality المراجعة:جودة . 2
 عنيػا، واإلعػبلف لماليػةا القػوائـ فػي والمخالفػات الجوىريػة األخطػاء اكتشػاؼ عمػى المراجػع قػدرة

 مصػالح حمايػة وبالتػالي األسػيـ، وحممػة اإلدارة المعمومػات بػيف تماثػؿ عػدـ تخفػيض إلػى باإلضافة
 ، كما تشير إلى مدى استقبللية المراجع الخارجي.اإلدارة الممكية عف انفصاؿ ظؿ في األسيـ حممة

 
 Earning Managemant ,Creative Accounting, Aggressive : إدارة األرباح .3

Accounting 
 

 ماف ع أساسي بشكؿ تختمؼ محاسبية أرقاـ إلى بدوره ضيقي الذي األمر لؤلرباح المتعمد التحريؼ
 ألسػباب تخضػع ال قػرارات المػديروف يتخػذ عنػدما وذلػؾ التبلعػب، غيػاب فػي عميػو تكػوف أف يمكػف

  األرباح. عمى التعديؿ لمجرد إستراتيجية بؿ
ىو ممارسة أو سموؾ متعمػد تقػـو بيػا اإلدارة مػف أجػؿ التػأثير : بأنيا رباحرة األكما يمكف تعريؼ إدا

عمى الدخؿ الذي تظيره في قوائميا المالية خبلؼ الحقيقة والذي مف شانو تضميؿ مستخدمي القوائـ 
 المالية.

 

Modified Jones' Model  4  نموذج جونز المعدل: .

م من قبل 8995رباح وتم تطويره في عام م لقياس إدارة األ8998هو نموذج صممه جونز عام 

(Dechow, et.al.,)  في محاولة لالستفادة منه في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح على

 أساس حساب المستحقات االختيارية كدليل على قيام الشركة بممارسة إدارة األرباح.

  Mandatory auditor rotation   ممراجع()التغيير الدوري ل المراجعدوران . 5 

أعماؿ الشركة أو المنشأة. مراجعةالخارجي في  المراجعالمدة الزمنية التي يقضييا   

  Sarbanes – Oxly Act (SOX). قانون ساربينز أوكسمي:  6
 

مػف أجػؿ تحسػيف جػودة خدمػة المراجعػة، والػذي  2002عػاـ  (SOX)قانوف ساربينز أوكسمي  صدر
س سػنوات فػي ارتباطػات الشػركات العامػة، بغػرض حمايػة حدد فتػرة تػدوير الشػريؾ المػدقؽ بأنيػا خمػ

يعتبػػر ىػػذا القػػانوف مػػف أكثػػر و ، المسػػتثمريف وتحسػػيف دقػػة وموثوقيػػة المعمومػػات المحاسػػبية لمشػػركات
تشريعات األوراؽ المالية أىمية ويتـ تطبيؽ أحكامو عمى الشركات العامة ومنشآت المحاسػبة العامػة 

في ىذا القانوف بالدوراف اإللزامي لمنشأة المحاسبة  207ىتـ القسـ التي تقوـ بمراجعتيا في أمريكا وا
 العامة.                                                       
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 الدراسات السابقة: 1.9
 
 الدراسات العربية: 19.1.
 
تحميدددل العالقدددة بدددين معددددل دوران المددددقك وجدددودة  ( بعندددوان  2113 دراسدددة )مشدددتيى، .1

   ارجي وانعكاس ذل  عمى رأي مدقك الحسابات الخارجي التدقيك الخ

التعػػػػرؼ عمػػػػى تػػػػأثير معػػػدؿ دوراف المػػػػدقؽ عمػػػػى جػػػػودة التػػػػدقيؽ الخػػػػارجي فػػػػي  إلػػػػىىػػػدفت الدراسػػػػة 
المالية، وتحميؿ اثر ىذه العبلقػة عمػى رأي  لؤلوراؽالشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطيف 

 logistic) اختبػػارالدراسػػة قػػدرت العبلقػػة مػػف خػػبلؿ  أىػػداؼولتحقيػػؽ ، مػػدقؽ الحسػػابات الخػػارجي

regression) شػػػػركة مسػػػػاىمة مدرجػػػػة فػػػػي بورصػػػػة فمسػػػػطيف خػػػػبلؿ الفتػػػػرة  38رتبػػػػت بيانػػػػات  إذ
اسػتخدـ  تػـ كمػا (pooled data regression)بطريقػة تحقيػؽ اختبػار المشػترؾ  (2005-2011)

 .المبلئمة اإلحصائية األساليبمجموعة مف 

ة لمعػػدؿ دوراف المػػدقؽ عمػػى جػػودة التػػدقيؽ يوجػػود اثػػر ذو داللػػة احصػػائ ة الػػىوقػػد توصػػمت الدراسػػ
الخػػارجي فػػي الشػػركات المسػػاىمة المدرجػػة ببورصػػة فمسػػطيف، حيػػث تبػػيف وجػػود عبلقػػة طرديػػة بػػيف 
معدؿ دوراف المدقؽ وجودة التدقيؽ الخارجي، بمعنػي أف طػوؿ الفتػرة التعاقديػة بػيف المػدقؽ الخػارجي 

كمػػػا  يؽ تسػػػيـ فػػػي زيػػػادة ممارسػػػة إدارة األربػػػاح مػػػف قبػػػؿ إدارة ىػػػذه الشػػػركات.والشػػػركة محػػػؿ التػػػدق
ة لمعػػدؿ دوراف المػػدقؽ عمػػى رأي المػػدقؽ الخػػارجي يتوصػػمت أيضػػا إلػػي وجػػود اثػػر ذو داللػػة إحصػػائ

فػي ضػؿ اخػتبلؼ جػودة التػدقيؽ فػي الشػركات المسػاىمة المدرجػة ببورصػة فمسػطيف، حيػث تبػيف اف 
دقؽ الخارجي مع الشركة محؿ التدقيؽ تسيـ فػي توجػو المػدقؽ نحػو إصػدار طوؿ الفترة التعاقدية لمم

رأي قياسػػي معيػػاري )نظيػػؼ( بغػػض النظػػر عػػف جػػودة عمميػػة التػػدقيؽ، باعتبػػار أف تقػػارير المػػدقؽ 
 مرتبطة بأداء الشركة وليس ليا عبلقة بجودة الخدمة المقدمة.

مف قبؿ ىيئة سوؽ األوراؽ الماليػة  رورة العمؿ عمى إصدار تشريعات ممزمةضالدراسة ب وقد أوصت
الفمسطينية تمػـز بيػا شػركات المسػاىمة العامػة المدرجػة فػي بورصػة فمسػطيف عمػى التػدوير اإلجبػاري 

لمػا لػذلؾ مػف اثػر عمػى تحسػيف اسػتقبلليتو وجػودة الخػدمات  ،لممدقؽ الخػارجي كػؿ فتػرة زمنيػة معينػة
. وعمميػػات الشػػركة الجديػػدة ةات لفيػػـ أنظمػػسػػنو  3مػػع مراعػػاة اف المػػدقؽ يحتػػاج عمػػى األقػػؿ  ةالمػػؤدا

العمؿ عمى إيجاد مجمس إشرافي لمشركات المسػاىمة عمػى نظيػر كما أوصت الدراسة أيضا بضرورة 
(PCAOB)  عمػػػاؿ المػػػدقؽ الخػػػارجي فػػػي أفػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة يتػػػولى اإلشػػػراؼ عمػػػى

 .تدقيؽ الشركات المساىمة العامة



9 
 

دراسدة -  إدارة األرباح ومخاطرىا فدي البي دة الم درفية وانبعن ( 2111 ،شاىيندراسة ) .2
  تحميمية تطبيقية عمى الم ارف الوطنية الفمسطينية 

البحػػث عػػف ممارسػػة إدارة األربػػاح فػػي البيئػػة المصػػرفية والمخػػاطر التػػي تنطػػوي  إلػػىىػػدفت الدراسػػة 
تبعػػة فػػي ممارسػػتيا العمميػػات ومؤشػػراتيا واألسػػاليب المعمييػػا مػػف خػػبلؿ التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة تمػػؾ 

واآلثار المترتبة عمييػا ومػدى ممارسػة اإلدارة المصػرفية فػي المصػارؼ الوطنيػة العاممػة فػي فمسػطيف 
( خمسػة مصػارؼ 5وطبقت الدراسة عمى عينػة مػف المصػارؼ الوطنيػة مكونػة مػف )، لتمؾ العمميات

 .ـ2009ياية عاـ حتى ن 2005فقط توفرت ليا بيانات مالية منشورة خبلؿ فترة الدراسة مف عاـ 

أف إدارات المصػػػارؼ التجاريػػػة الفمسػػػطينية تقػػػوـ بعمميػػػات ممارسػػػة إدارة  لػػػىإوقػػػد توصػػػمت الدراسػػػة 
ف تفػاوت تركيزىػػا ومػدتيا بػػيف تمػؾ المصػارؼ، كمػػا أشػارت الدراسػػة  األربػاح خػبلؿ سػػنوات الدراسػة وا 

 وافتقارىػػػػاالمنشػػػػورة  األداء المصػػػػرفي ومصػػػػداقية التقػػػػارير الماليػػػػةإلػػػػى خطػػػػورة تمػػػػؾ الظػػػػاىرة عمػػػػى 
 لخصائص الجودة مما يؤثر عمى قرارات مستخدمي القوائـ المالية.

تفعيػػػؿ تطبيقػػػات قواعػػػد الحوكمػػػة المصػػػرفية، وزيػػػادة فاعميػػػة التنظػػػيـ رورة ضػػػالدراسػػػة ب وقػػػد أوصػػػت
 .الميني لمينة المحاسبة، وكذلؾ الدور الرقابي لمسمطة النقدية لمحد مف اآلثار السمبية لتمؾ الظاىرة

 

أثددر لجددان التدددقيك فددي الشددركات    بعنددوان (  2111  ،وآخددرون السددرطاويدراسددة ) .3
دراسدة تطبيقيدة عمدى الشدركات  –المساىمة العامة األردنية عمى الحد من إدارة األرباح 

   ال ناعية ما قبل األزمة المالية العالمية
نقدية لمقػوانيف والتشػريعات  عمدت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف: األوؿ يتمثؿ في مراجعة

األردنيػػة المتعمقػػة منيػػا بمجػػاف المراجعػػة، ثػػـ اسػػتطبلع مػػدى تطبيقيػػا فػػي شػػركات المسػػاىمة العامػػة 
الصػػناعية، أمػػا اليػػدؼ الثػػاني فقػػد تمثػػؿ فػػي اختبػػار مػػدى قػػدرة لجػػاف المراجعػػة فػػي الحػػد مػػف إدارة 

الشػػركات ( شػركة مػػف 50)مػػف ة مكونػػ، وطبقػػت تمػؾ الدراسػػة عمػػى عينػة األربػاح فػػي ىػذه الشػػركات 
 .2006-2001الصػػػػػناعية المسػػػػػاىمة العامػػػػػة األردنيػػػػػة المدرجػػػػػة ببورصػػػػػة عمػػػػػاف خػػػػػبلؿ  الفتػػػػػرة 

  وباستخداـ األساليب المناسبة في جمع وتحميؿ البيانات.
 إلى النتائج التالية:خمصت الدراسة 

تفػػػي بمتطمبػػػػات  أف الشػػػركات الصػػػناعية المسػػػػاىمة العامػػػة األردنيػػػػة المدرجػػػة ببورصػػػة عمػػػػاف  -
خصائص لجاف المراجعة، غير أنيا لـ تجد أثرًا لكػؿ مػف: حجػـ لجنػة المراجعػة، والخبػرة الماليػة 
ألعضائيا، وعدد مرات االجتماع، في الحد مف إدارة األرباح بينمػا وجػدت الدراسػة أف السػتقبلؿ 
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راجغػة فػي أسػيـ أعضاء لجنة المراجعة أثرًا في ذلؾ، وكذلؾ كاف لنسػبة ممكيػة أعضػاء لجنػة الم
 الشركة أثرًا في زيادة األرباح.

وعميػػػو فقػػػد أوصػػػت الدراسػػػة بمجموعػػػة مػػػف التوصػػػيات كػػػاف أىميػػػا ضػػػرورة إعػػػادة النظػػػر فػػػي 
التشريعات والقوانيف األردنية الخاصة بمجاف المراجعة، ووضع شروط وخصػائص مػف شػأنيا أف 

أعضػاء لجنػة المراجعػة فػي أسػيـ تكوف أكثر فاعمية في الحد مف إدارة األربػاح، وتقمػيص ممكيػة 
الشركة، مع ضرورة دعـ استقبللية لجنة المراجعة مف خبلؿ أف يكوف جميع أعضائيا مػف عيػر 

 .التنفيذييف

 
  أثدر جدودة التددقيك فدي الحدد مدن إدارة  بعندوان ( 2111 ،أبدو عجيمدة وحمدداندراسدة ) .4

  دليل من األردن –األرباح 
ممارسة الشػركات الصػناعية األردنيػة إلدارة األربػاح، ومػف  ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدى

 المراجعػػة، وارتبػػاط مكتػػب المراجعػػةوالمتمثمػػة فػػي )حجػػـ مكتػػب  المراجعػػةثػػـ البحػػث فػػي أثػػر جػػودة 
، التخصص في صػناعة العميػؿ( المراجعةعالمية، وفترة االحتفاظ بالعميؿ، وأتعاب  مراجعةبمكاتب 

اح والمحاسػػبة االحتياليػة فػػي تمػػؾ الشػركات، وطبقػػت تمػػؾ الدراسػػة فػي الحػػد مػػف ممارسػات إدارة األربػػ
عمػػى عينػػة مػػف الشػػركات الصػػناعية المسػػاىمة العامػػة األردنيػػة المدرجػػة ببورصػػة عمػػاف خػػبلؿ الفتػػرة 

2001-2006 . 
 إلى النتائج التالية:وقد خمصت الدراسة 

مػػاف قػػد قامػػت بممارسػػة أف الشػػركات الصػػناعية المسػػاىمة العامػػة األردنيػػة المدرجػػة ببورصػػة ع  -
 .2006-2001إدارة األرباح خبلؿ مختمؼ سنوات الدراسة مف 

التػي تػـ اسػتخداميا فػي الدراسػة  المراجعػةأف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية لكؿ خصائص جػودة  -
 بمكاتب تدقيؽ عالمية. المراجعةفي إدارة األرباح، باستثناء متغير ارتباط مكتب 

مسػػتخدمي التقػػارير الماليػػة بشػػكؿ عػػاـ، والمسػػتثمريف بشػػكؿ خػػاص  وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة توعيػػة
بآثػػار وانعكاسػػات الممارسػػات المتعمقػػة بػػإدارة األربػػاح عمػػى قػػراراتيـ، كمػػا أوصػػت بوضػػع اإلجػػراءات 

 الكفيمة بالحد مف ممارسة الشركات إلدارة األرباح.
 
حسابات مدن وجيدة  العوامل المؤثرة في جودة مراجعة ال بعنوان (  2010،جبراندراسة ) .5

  نظر المحاسبين القانونيين في اليمن 
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى معرفػػة العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى جػػودة مراجعػػة الحسػػابات فػػي الػػيمف مػػف وجيػػة 

 الدراسػػػة تنظػػر المحاسػػػبيف القػػػانونييف مػػػف أجػػػؿ تحسػػػيف جػػػودة مراجعػػػة الحسػػػابات بيػػػا. وقػػػد صػػػمم
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وطبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى العػػػامميف فػػػي مكاتػػػب مدراسػػػة، لاسػػػتبانة لجمػػػع واستقصػػػاء البيانػػػات البلزمػػػة 
 ( مكتب113المحاسبة والمراجعة في اليمف والتي يبمغ مجموعيا )

أف أكثر العوامؿ تأثيرًا عمى جودة خدمة المراجعة مف  إلى عدة نتائج أىمياوقد خمصت الدراسة 
 ي:ىوجية نظر المراجعيف 

 المراجعة في مجاؿ المراجعة.التأىيؿ العممي والخبرة العممية ألعضاء مكتب  -
استقبللية مراجع الحسابات مف العوامؿ المؤثرة إيجابيًا عمى جودة مراجعة الحسابات، حيث  -

 استقبلؿ مراجع الحسابات بمثابة العمود الفقري لممينة بصفة عامة. يعتبر

عممية وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا: االىتماـ العممي والميني والخبرة ال
الكافية لمعامميف في مكاتب المراجعة مع ضرورة التركيز عمى مواكبة التطورات الحديثة لممينة، 
المحافظة عمى استقبللية مراجع الحسابات ودعميا، التخطيط المسبؽ والتنفيذ السميـ لعممية 

معايير  المراجعة، كما أوصت الجيات الرسمية والجمعيات المينية في الجميورية اليمنية بتبني
عادة النظر في التشريعات والقوانيف المنظمة لممينة.  محاسبة ومراجعة محمية وا 

 

( بعندددوان  أثدددر الحوكمدددة المؤسسدددية عمدددى إدارة 2119،  وحمددددان دراسدددة )أبدددو عجيمدددة .6
 األرباح )دليل من األردن( 

 األردنيػة ةالعام المساىمة الصناعية الشركات إدارة ممارسة مدى استكشاؼ إلى الدراسة ىذه تىدف
 الشػركات، تمػؾ داخػؿ المؤسسػية الحوكمػة مسػتوى قيػاس األربػاح ثػـ إلدارة عماف، المدرجة ببورصة

  ناحية مف األرباح، إلدارة الشركات تمؾ ممارسة ومدى ذلؾ المستوى بيف عبلقة تأسيس ثـ ومف
 -2001ت سػنوا سػت فتػرة خػبلؿ األربػاح إدارة لقيػاس المعػدؿ جػونز نمػوذج اسػتخداـ وقػد تػـأخػرى 
 حسػاب أسػاس عمػى يقػوـ وىػو عامػة، مسػاىمة صناعية شركة (45) وأربعيف لخمس وذلؾ 2006

 . األرباح إدارة بممارسة الشركة قياـ عمى االختيارية كدليؿ المستحقات
 بعػد )النظػاـ 14ذات  اسػتبانو خػبلؿ ىػذه الشػركات فػي المؤسسػية الحوكمػة مسػتوى قيػاس كمػا تػـ

 االجتمػاعي( وفػي العدالة، الػوعي المسؤولية، المساءلة، االستقبللية، فصاح،واإل الشفافية والترتيب،
 تػـ مناسب إحصائي أسموب وباستخداـ الخمس، الدرجات ذي ليكرت مقياس استخداـ تـ الجزء ىذا

  .العينة شركات شركة مف كؿ في المؤسسية الحوكمة لدرجة مئوية نسبة إعطاء
 المدرجػة األردنيػة العامػة المسػاىمة الصػناعية الشػركات أف يا،إلي التوصؿ تـ التي النتائج أىـ ومف

 2006 – 2001الدراسػة  سػنوات مختمػؼ خػبلؿ األربػاح إدارة قامػت بممارسػة قػد عمػاف ببورصػة
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 كممػا بحيػث عبلقػة عكسػية، ىػي المؤسسػية والحوكمػة األربػاح إدارة بػيف العبلقػة أف إلػى باإلضػافة
  .األرباح إدارة مف الحد في ذلؾ ساىـ كمما لشركةا في المؤسسية الحوكمة درجات ارتفعت

 المتعمقػة بالحوكمػة الجوانػب كافػة دعػـ عمػى العمػؿ منيا التوصيات مف بالعديد الدراسة تأوص وقد
ليا لمساعدة اإلدارة  المكونة العناصر مختمؼ تفعيؿ طريؽ الصناعية عف الشركات داخؿ المؤسسية
قػد  التػي الماليػة لؤلزمػات الجسػيمة اآلثػار لتفػادى وذلػؾ بيػـ، المنوطػة بالميػاـ القيػاـ عمػى والمراجػع
 .بداخميا المؤسسية الحوكمة لمبادئ التطبيقية الجوانب ضعؼ جراء مف الشركات تمؾ ليا تتعرض

 
 

 
 األربداح إدارة عمميات عمى الخارجية المراجعة جودة  أثر( بعنوان 2118، )عيسىدراسة  .7

 تطبيقية  دراسة مع –
 منشػأة حجػـ مػدى سػبلمة وتقيػيـ المراجعػة عمميػة جػودة فيػـ فػي المسػاعدة إلػى راسػةالد ىػذه ىػدفت

 فػي األربػاح عمميات إدارة عف الكشؼ في المراجعة جودة دور إبراز إلى أيضاً  ىدفت كما المراجعة
 المراجعػة المراجعػة بمكاتػب مػديري مػف عينػة عمػى تطبيقيػة دراسػة إجػراء تػـ المصػري. وقػد السػوؽ

 وباسػتخداـ .قائمػة االستقصػاء أسػموب باسػتخداـ البيانػات تجميػع وتػـ مفػردة، 74 ميػاقوا الخارجيػة
 تػابع كمتغيػر المراجعػة بػيف جػودة العبلقػة اختبػار فػي التػدريجي المتعػدد االنحػدار تحميػؿ أسػموب
 بػيف العبلقػة تحميػؿ فػي البسػيط تحميػؿ االنحػدار واسػتخداـ مسػتقمة، كمتغيػرات فييػا المؤثرة والعوامؿ

 النتائج التالية: إلى التوصؿ تابع وقد تـ األرباح كمتغير إدارة وسموؾ مستقؿ كمتغير المراجعة جودة
 طػوؿ مػدة أف ذلػؾ المراجعػة وتفسػير وجػودة المراجعػة خدمػة مػدة بػيف سػمبية عبلقػة وجػود .1

 ممػا عبلقتػو بػاإلدارة، توطيػد إلػى المراجػع وتػؤدى اسػتقبلؿ عمػى سػمباً  تػؤثر المراجعة خدمة
 المراجعػة مػدة خدمػة انخفضػت فكممػا ثػـ ومػف. األربػاح إدارة سػموؾ ممارسػة مػىع يشػجعيا

 جػودة تػزداد األربػاح، وبالتبعيػة إدارة سػموؾ ومعالجػة اكتشاؼ عمى المراجع قدرة زادت كمما
 .المراجعة

 أداء عمميػة أف ذلػؾ وتفسػير األربػاح، إدارة وسػموؾ المراجعػة جػودة بػيف سمبية عبلقة وجود .2
 والتػي والمخالفػات الجوىريػة األخطػاء ومعالجػة اكتشػاؼ إلػى يػؤدى عالية، بجودة المراجعة

 .المنشورة القوائـ المالية جودة عمى ايجابياً  ينعكس مما األرباح، إدارة سموؾ بينيا مف
 بما يمي: الدراسة توقد أوص
 عمػى منشػآت اإلشػراؼ ميمتيػا تكػوف مصػر، فػي المراجعػة جػودة عمػى لمرقابػة لجنػة إنشػاء .1

 المطموبة. بالجودة المراجعة مياـ بأداء التزاميا لضماف عةالمراج
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 يمػـزSarbanes-Oxley Act of 2002 األمريكػي   القػانوف يماثػؿ قػانوف إصػدار .2
 قواعد التزاميا بالقوانيف، مدى مف لمتحقؽ المسجمة المراجعة منشآت عمى المستمر بالتفتيش
  .المراجعة أداء مياـ عند المينية والمعايير الماؿ، سوؽ ىيئة قواعد المجاف،

 
 جدودة خدمدة المراجعدة: دراسدة ميدانيدة  بعندوان (  2008،التدويجري، والنافعدابيدراسة ) .8

  تحميمية لمعوامل المؤثرة فييا من وجية نظر المراجعين في المممكة العربية السعودية 
مػؿ عمػى جػودة خدمػة ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة آراء المراجعيف حوؿ العوامػؿ ذات التػأثير المحت

المراجعة المؤداة بواسطة مكاتػب المحاسػبيف القػانونييف، وكػذلؾ العوامػؿ المػؤثرة فػي تفضػيؿ العمػبلء 
وتػػـ توزيعيػػا  مدراسػػةاسػػتبانة لجمػػع واستقصػػاء البيانػػات البلزمػػة ل تػػـ اسػػتخداـلمكتػػب المراجعػػة. وقػػد 

، وقػد خمصػػت العربيػة السػعوديةمراجػع تػابعيف لثمانيػة مكاتػػب فػي مدينػة جػدة فػي المممكػػة  95عمػى 
أف أكثػػر العوامػػؿ تػػأثيرًا عمػػى جػػودة خدمػػة المراجعػػة مػػف وجيػػة نظػػر  إلػػى عػػدة نتػػائج أىميػػاالدراسػػة 

 ي:ىالمراجعيف 
 الخبرة العممية ألعضاء مكتب المراجعة في مجاؿ المراجعة. -
 الموضوعية عند فحص وتقييـ القوائـ المالية وكتابة التقرير عنيا. -
 مية ألعضاء مكتب المراجعة ممثمة بالشيادات األكاديمية.الكفاءة العم -

 وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بما يمي:
ضػػرورة اىتمػػاـ مكاتػػب المراجعػػة بزيػػادة وتنميػػة مسػػتوى الكفػػاءة المينيػػة والعمميػػة ألعضػػاء مكاتبيػػا 

يػػػات المينػػػة عنػػػد وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التػػػدريب المسػػػتمر، التػػػزاـ مكاتػػػب المراجعػػػة بالموضػػػوعية وأخبلق
عطاء الوقت  فحص وتقييـ القوائـ المالية، واستقبلؿ مكتب المراجعة عف منشأة العميؿ، بذؿ الجيد وا 

 الكافياف ألداء عمؿ المراجعة لما ليما مف تأثير ممحوظ عمى جودة الخدمة المقدمة.
 
 خدارجيلممراجدع ال اللزامدي التغيير مساىمة مجاالت" :بعنوان (  2007 ،دراسة )جربوع .9

 عمدى دراسدة تطبيقيدة :واسدتقاللو موضدوعيتو وتعزيدز المراجعدة عمميدة جودة تحسين في

  "فمسطين-غزة قطاع في الخارجيين المراجعين
 جػودة فػي تحسػيف الخػارجي لممراجػع اإللزامػي التغييػر مسػاىمة مجاالت توضيح إلي الدراسة ىدفت
 مكونػة اسػتبانو تصػميـ الدراسػة تػـ ىػداؼأ ولتحقيػؽ واسػتقبللو، موضػوعيتو وتعزيػز المراجعة عممية
 الخارجييف المراجعيف عمى وزعت واإلطار النظري، السابقة الدراسات عمى اعتمادا أجزاء ثبلث مف
 تمثؿ وىي لمتحميؿ، صالحة استبانو (68) الردود استبانو، وبمغت (86) عددىا بمغ غزة، قطاع في

 الخػارجي لممراجػع اإللزامػي التغييػر فكػرة أف ةالدراسػ نتػائج بينػت ولقػد 80)قػدرىا )  مئويػة نسػبة
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 السػوؽ فػي أسػيميا قيمػة النخفػاض نتيجػة مشػاكؿ المسػاىمة الشػركات عنػدما تواجػو دائمػا تحػدث
مػف  واسػتقبللو، موضػوعيتو مػف تػنقص سػوؼ وعميمػة المراجػع بيف التعاقدية الفترة وأف طوؿ المالي،

 عنػد الشػؾ المينػي الخػارجي المراجػع يمػارس أف ضػرورة ىػي الدراسػة ياتقػدم التػي التوصػيات أىػـ
 .الخارجي بتغيير المراجع المساىمة الشركات التزاـ وضرورة عميمو، حسابات مراجعة

 
 في لممراجع الخارجي اللزامي التغيير دى تأثيرم" :بعنوان (  2007 ،الخزنداردراسة ) .11

مكاتدب  عمى بيقيةدراسة تط :واستقاللو موضوعيتو وتعزيز المراجعة عممية جودة تحسين
  "فمسطين-غزة قطاع في وشركات المراجعة ومدراء الشركات المساىمة

 عمميػة جػودة فػي تحسػيف الخػارجي لممراجػع اإللزامػي التغيير دى تأثيرم توضيح إلي الدراسة ىدفت
 سػتة مف مكونة استبانة تصميـ الدراسة تـ أىداؼ ولتحقيؽ واستقبللو، موضوعيتو وتعزيز المراجعة
ومػدراء  الخػارجييف المػراجعيف عمػى وزعػت واإلطػار النظػري، السػابقة الدراسػات عمػى اعتمػادا أجػزاء

 (141) الػردود ، وبمغػتاسػتبانة (185) عػددىا بمػغ غػزة، الشػركات المسػاىمة العاممػة فػي قطػاع
الدراسػة أف ىنػاؾ   نتػائج بينػت ولقػد 76)قػدرىا )  مئويػة نسبة تمثؿ وىي لمتحميؿ، صالحة استبانة
ة بػػيف تطبيػػؽ التغييػػر اإللزامػػي لممراجػػع الخػػارجي وأثػػره عمػػى التخصػػص المينػػي فػػي الصػػناعة عبلقػػ

كمػػا توصػػمت التػػي ينتمػػي إلييػػا العميػػؿ وبػػيف جػػودة عمميػػة المراجعػػة وتعزيػػز موضػػوعيتو واسػػتقبللو، 
الدراسػػة أنػػو توجػػد عبلقػػة بػػيف تطبيػػؽ التغييػػػر اإللزامػػي لممراجػػع الخػػارجي وأثػػره عمػػى جػػودة وتكمفػػػة 

 مػػف أىػػـ ،تعػػاب عمميػػة المراجعػػة وبػػيف تحسػػيف جػػودة المراجعػػة وتعزيػػز موضػػوعيتو واسػػتقبللووأ
اسػتخداـ قواعػد حوكمػة الشػركات المسػاىمة كأحػد آليػات تطػوير  ىػي الدراسة ياتقدم التي التوصيات

 استراتيجية التخصص الميني في الصناعة التي ينتمي إلييا عميؿ المراجعة.
 

 ة:الدراسات األجنبي 29.1.
 

 Siregar, et. al, 2012)) دراسة.  1
 Audit Tenure, Auditor Rotation and the Audit Quality: The"بعنوان

Case of Indonesia 
 

و دوراف المراجع عمى  لدى شركة العميؿ المراجع فترة خدمةمعرفة تأثير  إلىىدفت ىذه الدراسة 
اإللزامي لممراجع بموجب مرسوـ وزير المالية  جودة المراجعة وذلؾ قبؿ وبعد تطبيؽ قاعدة الدوراف

 .(KMK NO. KMK.6/2002)يسي والذي يحمؿ رقـ ناألندو 
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السابقة  عف الفترة المدرجة في البورصة األندونيسية سيةيوتـ تطبيؽ الدراسة عمى الشركات األندون
بعد  2008إلى  2004، والفترة مف 2001حتى  1999مف سنة  لتطبيؽ مرسـو الدوراف اإللزامي

مف الدراسة حيث  2003، 2002باستبعاد العاميف  الدراسة تقامحيث تطبيؽ الدوراف اإللزامي، 
 توقد استخدم ما بداية استخداـ المرسوـ ولـ يتـ التطبيؽ بشكؿ فعمي وقوي خبلليماأني تاعتبر 

ريرىا بجمع بيانات عف ىذه الشركات مف خبلؿ تقا تاألسموب الوصفي التحميمي حيث قام الدراسة
 ا.يمالمالية المنشورة وتحمي

أف الدوراف اإللزامي لممراجع ال يزيد مف جودة المراجعة، كما أف فترة الحيازة إلى وخمصت الدراسة 
 األقصر لممراجع سواء شريؾ المراجعة أو شركة المراجعة أيضًا ال تزيد مف جودة المراجعة.

ة بالنظر في تعديؿ الئحة الدوراف اإللزامي كما أوصت الدراسة الجيات المختصة والييئات الرقابي
دخاؿ أنظمة أو لوائح جديدة أخرى مف شأنيا زيادة جودة المراجعة.   لممراجع وا 

 
 

 Corporate governance reform" بعنوان (Wang, et. al, 2011)دراسة لد . 2

and earnings management" 
( الػػذي تبنػػى سياسػػة معػػدؿ SOXأوكسػػمي )لمعرفػػة مػػدى قػػدرة قػػانوف سػػاربينز ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

دراسػػػة إدارة األربػػػاح قبػػػؿ وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ دوراف المراجػػػع الخػػػارجي عمػػػى الحػػػد مػػػف إدارة األربػػػاح، 
شػػركة  1149الدراسػػة عمػػى عينػػة تتػػألؼ مػػف  ، وقػػد تػػـ  تطبيػػؽ( وفػػي أعقػػاب تطبيقػػوSOXتطبيػػؽ )

، حيث أف  2004-1999خبلؿ الفترة ودراسة قوائميا المالية  أمريكامف الشركات المدرجة ببورصة 
قبػػػؿ تطبيػػػؽ قػػػانوف سػػػاربينز أوكسػػػمي أي قبػػػؿ تطبيػػػؽ سياسػػػة دوراف  2001-1999الفتػػػرة الزمنيػػػة 

 في أعقاب تطبيؽ قانوف ساربينز أوكسمي.  2004-2002المراجع الخارجي، والفترة 
مريكيػة فػي أعقػاب كشفت نتائج الدراسة عف وجود انخفاض كبير في إدارة األرباح في الشركات األو 

(، وتتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع وجيػػة النظػػر التػػي تسػػيطر عمػػى SOXتطبيػػؽ قػػانوف سػػاربينز أوكسػػمي )
نطاؽ واسع أف القانوف ساىـ في تحسينات في جودة المعمومات المحاسبية، كما عمؿ عمػى تحسػيف 

 الشفافية لمشركات الصغيرة والكبيرة عمى حد سواء.
 
 Mandatory Audit Firm" بعنددوان (Kwon, et. al, 2010). دراسددة لددد  3

Rotation and Audit Quality: Evidence from the Korean Audit 

Market"  
وذلػؾ ، أثػر معػدؿ الػدوراف اإللزامػي لشػركة المراجعػة عمػى جػودة المراجعػةلمعرفة ىدفت ىذه الدراسة 

ب المراجعػػػػة وجػػػػودة دراسػػػػة تػػػػأثير معػػػػدؿ دوراف المراجػػػػع عمػػػػى سػػػػاعات المراجعػػػػة وأتعػػػػامػػػػف خػػػػبلؿ 
( 124463المراجعػة )مقاسػػة بالمسػػتحقات االختياريػػة(، وقػػد طبقػػت ىػػذه الدراسػػة عمػػى عينػػة حجميػػا )
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ـ، عممًا بأف كوريا اعتمػدت الػدوراف  2007-2000شركة مدرجة في بورصة كوريا خبلؿ الفترة مف 
 .2006اإللزامي لممراجع سنة 

جعة بمعدؿ الدوراف اإللزامي لشركة المراجعة، نتيجػة كشفت نتائج الدراسة عف عدـ تأثر جودة المراو 
 لمدوراف اإللزامي زادت عدد ساعات المراجعة وكذلؾ زادت أتعاب المراجعة.

أي أف مػػف النتػػائج اليامػػة ليػػذه الدراسػػة أف فػػرض إلزاميػػة الػػدوراف أي فػػرض قيػػود عمػػى مػػدة عبلقػػة 
لممراجػػع وشػػركة  ةتكػػاليؼ المراجعػ المراجػع بالعميػػؿ تمخػض عنيػػا نتيجػة غيػػر مقصػودة وىػػي ارتفػاع

 عميؿ المراجعة دوف إجراء أي تحسينات عمى جودة المراجعة نفسيا.
 
 Does Mandatory Audit"بعنددوان:  (Cameran, et al. 2009). دراسددة 4

Firm Rotation Really Improve Audit Quality" 
ثر عمػى جػودة عمميػة التػدقيؽ مػف ىدفت ىذه الدراسة إلػى معرفػة مػا إذا كػاف معػدؿ دوراف المػدقؽ يػؤ 

بػأف فعاليػة وجػودة التػدقيؽ تػزداد بزيػادة معػدؿ دوراف المػدقؽ عػف  خبلؿ تقويـ صحة الفرضية القائمػة
عشػػروف سػػنة، وتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف الشػػركات اإليطاليػػة المدرجػػة فػػي 

 اسػتخدمت الدراسػة، وقػد 2004 –1996شػركة فػي الفتػرة مػا بػيف  (1184)بورصة ميبلنو حجميػا 
 dell'azionistaبجمػػػع البيانػػػػات مػػػف مصػػػػدريف ىمػػػػا: تالمػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػي حيػػػػث قامػػػػ

calepino   وىي صحيفة دورية متخصصة فػي النػواحي االقتصػادية والماليػة فػي إيطاليػا والمصػدر
 الثاني ىو البيانات والقوائـ المالية المنشورة في بورصة ميبلنو. 

ذه الدراسػػة إلػػى أنػػو يوجػػد عبلقػػة طرديػػة بػػيف جػػودة التػػدقيؽ وبػػيف مػػدة ارتبػػاط المػػدقؽ وقػػد خمصػػت ىػػ
سػػنوات إلػػى ثػػبلث مراحػػؿ كػػؿ مرحمػػة  9تقسػػيـ أكبػػر مػػدة ارتبػػاط يسػػمح بيػػا القػػانوف وىػػي تػػـ حيػػث 

أف جػودة التػدقيؽ تكػوف فػي أعمػى مسػتوى ليػا خػبلؿ الفتػرة  ت الدراسػةتتكوف مف ثبلث سنوات فوجػد
ة الػثبلث سػػنوات لبلرتبػاط وال يوجػد اخػػتبلؼ بػيف جػػودة التػدقيؽ فػي حالػػة تطبيػؽ مبػػدأ الثالثػة مػف مػػد

 إلزامية معدؿ الدوراف لشركة التدقيؽ أو تطبيؽ مبدأ طوعية تغيير شركة التدقيؽ.
وقد أوصت الدراسة بعدـ دعـ االدعػاءات القائمػة بػاف ىنػاؾ تػأثيرات إيجابيػة باسػتخداـ قاعػدة إلزاميػة 

 لممدقؽ عمى جودة التدقيؽ.معدؿ الدوراف 
 
 

 Mandatory Audit Firm" بعندوان (Jackson, et. al, 2008). دراسدة لدد  5

Rotation and Audit Quality" 
، حيػػث مػػدى تػػأثير إلزاميػػة دوراف  شػػركة المراجعػػة عمػػى جػػودة المراجعػػةلمعرفػػة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

رأي المراجع )ميػؿ المراجػع إلصػدار تقريػر  ودة المراجعة مف خبلؿ مدخميف أوليما نوعسيتـ قياس ج
 نظيؼ لمشركات المتعثرة(، والمدخؿ الثاني  مف خبلؿ قياس مستوى االستحقاقات االختيارية .
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كشػفت نتػائج الدراسػػة أف حيػازة المراجػع تزيػػد مػف جػودة المراجعػػة أي أف النتػائج ضػد إلزاميػػة دوراف و 
 مع العميؿ تزداد جودة المراجعة. المراجع بمعنى أنو كمما زادت مدة عمؿ المراجع

 وأوصت الدراسة بضرورة البحث عف سبؿ وطرؽ أخرى لزيادة جودة المراجعة.
 
 The Relationship between" بعندوان (Knechel, et. al, 2007). دراسدة لدد 6

Auditor Tenure and Audit Quality Implied by Going Concern 

Opinions"  
، حيػث سػيتـ إذا مػا كانػت حيػازة المراجػع تػؤثر سػمبًا عمػى جػودة المراجعػةعرفػة لمىدفت ىذه الدراسة 

المراجعة مف خبلؿ مدخميف أوليمػا نػوع رأي المراجػع )ميػؿ المراجػع إلصػدار تقريػر يفيػد  قياس جودة
 باستمرارية لمشركات المتعثرة(، والمدخؿ الثاني  مف خبلؿ قياس مستوى االستحقاقات االختيارية .

( شػركة، 618الدراسة عمى عينة مف الشركات الخاصة البمجيكية والمتعثرة ماليًا عػددىا ) طبقت ىذه
والتػػي تنقسػػـ إلػػى شػػركات أشػػيرت إفبلسػػيا، وشػػركات معسػػرة معرضػػة لئلفػػبلس وذلػػؾ خػػبلؿ الفتػػرة 

ـ، وتـ الحصوؿ عمى تقاريرىا المالية مف البنؾ البمجيكي الدولي الذي يحتفظ بنسػخة 1992-1996
 متقارير المالية لمشركات.  مأرشفة ل

ؤثر عمى استقبلليتو وبالتالي ال تػؤثر ال جػودة تكشفت نتائج الدراسة أف الحيازة الطويمة لممراجع ال و 
 المراجعة.

 
 Earnings management and the" بعندوان (Johl, al, 2007). دراسدة لدد  7

audit opinion:evidence from Malaysia" 
فػي  مشػروعةالغيػر  مػدى قيػاـ المراجػع بػاإلببلغ عػف وجػود إدارة األربػاحعرفػة لمىدفت ىذه الدراسػة 

شػػركات إلػػى حيػػث تػػـ التطػػرؽ سػػياؽ األزمػػة االقتصػػادية اآلسػػيوية مػػف حيػػث تأثيرىػػا عمػػى ماليزيػػا، 
 مقارنة بشركات المراجعة بخبلؼ الخمس الكبرى  ىالكبر  المراجعة الخمس

لمدرجة في بورصة ماليزيا والتي تتوافر تقاريرىا الماليػة طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف الشركات ا
مرحمػة مػا  1996-1994، حيػث أف الفتػرة 1999-1994( شركة خبلؿ فترة الدراسػة 596حجميا )

يمثػػؿ مرحمػػة مػػا بعػػػد  1999خػػػبلؿ األزمػػة، وعػػاـ  1998-1997قبػػؿ األزمػػة اآلسػػيوية، أمػػا الفتػػرة 
 األزمة.

راجعة الخمس الكبرى أظيرت رأيًا مؤىبًل في كثير مف األحيػاف كشفت نتائج الدراسة أف شركات المو 
 أكثر مف نظرائيـ شركات المراجعة غير الكبيرة عند وجود مستحقات غير طبيعية )إدارة أرباح(.
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 The Effects of Audit Rotationبعندوان   Hatfield et. al, 2007)) دراسدة. 8

and Client Pressure on Proposed Audit Adjustment  
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى اختبػػار تػػأثير معػػدؿ دوراف المػػدقؽ وضػػغط العميػػؿ عمػػى عدالػػة التسػػويات 

شػػركة مػػف الشػػركات  1021. وقػػد طبقػػت ىػػذه الدراسػػة عمػػى عينػػة حجميػػا المقدمػػة مػػف قبػػؿ المػػدقؽ
إلػى اسػػتخداـ ت الدراسػػة حيػث عمػد 1995يونيػػو مػف عػػاـ  30فػي المدرجػة فػي البورصػػة االسػترالية 

لمػػنيج الوصػػفي التحميمػػي لجمػػع البيانػػات المنشػػورة لتمػػؾ الشػػركات  المدرجػػة بالبورصػػة االسػػترالية ، ا
 وقد خمصت الدراسة إلى التالي:

أف المػػػدققيف الػػػذيف يعممػػػوف فػػػي حػػػاالت يطبػػػؽ فييػػػا معػػػدؿ دوراف يقػػػدموف تسػػػويات تػػػدقيؽ  .1
دققيف ال يطبؽ لدييـ متشابية لكنيا مختمفة بشكؿ كبير وميـ عف مثيمتيا المقدمة مف قبؿ م

 معدؿ دوراف.
اسػػتخداـ معػػدؿ دوراف لممػػدقؽ الشػػريؾ يمكػػف أف ينػػتج عنػػو فوائػػد عديػػدة مثمػػو مثػػؿ اسػػتخداـ  .2

 معدؿ دوراف لشركة التدقيؽ نفسيا ويوفر العديد مف التكاليؼ.

أف المػػدققيف الػػذيف يعممػػوف فػػي ظػػروؼ يكػػوف تػػدخؿ العميػػؿ فيػػو عػػالي ال يقػػدموف تسػػويات  .3
 بية كبيرة مقارنة بزمبلئيـ الذيف يعمموف في ظروؼ معاكسة. ذات أىمية نس

 
 
 The Auditor Tenure and the"( بعندوانMayangsari, 2007) دراسدة.  9

"Quality of Earnings: Is Mandatory Auditor Rotation Useful? 
الممكػػػف أف ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مػػػا إذا كانػػػت قاعػػػدة إلزاميػػػة دوراف المراجػػػع مػػػف 

تحسػػف نوعيػػة وجػػودة األربػػاح وأيضػػا جػػودة المراجعػػة. وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ بحػػث مػػا إذا كػػاف طػػوؿ فتػػرة 
 عمؿ المراجع مع العميؿ تشير إلى وجود أرباح أعمى.

شركة مف الشركات األندونسػية عػف الفتػرة مػف سػنة  1200وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تتألؼ مف 
جمػع بيانػات عػف  تػـ األسموب الوصػفي التحميمػي حيػث  اسةاستخدمت الدر وقد  2005حتى  1994

يػػا مػػف خػػبلؿ الوسػػط والوسػػيط واالنحػػراؼ مىػػذه الشػػركات مػػف خػػبلؿ تقاريرىػػا الماليػػة المنشػػورة وتحمي
مػػػػنيج التػػػػدفقات النقديػػػػة لقيػػػػاس  تواسػػػػتخدم نمػػػػوذج لقيػػػػاس االسػػػػتحقاؽ تالمعيػػػػاري كمػػػػا اسػػػػتخدم

فترة عمؿ المػدقؽ لفئتػيف  تكات إدارة األرباح كما قسماالستحقاؽ اإلجمالي لمعرفة ىؿ مارست الشر 
التنػػاوب سػػنوات وقػػد خمصػػت الدارسػػة إلػػى  5سػػنوات والفئػػة الثانيػػة أكثػػر مػػف  5-3الفئػػة األولػػي مػػف 

 اإللزامي يؤدي إلى انخفاض جودة المراجعة.
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 Audit Partener Tenure"( بعندوان Carey & Simmnett, 2006. دراسة )11

and Audit Quality  
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة لتحديػػد مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ ارتبػػاط سػػمبي بػػيف طػػوؿ مػػدة عمػػؿ الشػػريؾ المراجػػع 

وذلؾ مف خبلؿ دراسػة العبلقػة بػيف مػدة عمػؿ الشػريؾ المراجػع وجػودة التػدقيؽ، وقػد وجودة المراجعة 
ا شػػػركة مػػػف الشػػػركات المدرجػػػة ببورصػػػة اسػػػترالي 1021تػػػـ  تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة تتػػػألؼ مػػػف 

وقبػػػؿ  1997)قبػػػؿ كػػػوف سياسػػػة دوراف المراجػػػع طوعيػػػة  1995ودراسػػػة قوائميػػػا الماليػػػة عػػػف سػػػنة 
(، وقد تـ استخداـ ثبلثة مقاييس لجودة المراجعػة 2001صودر قاعدة إلزامية دوراف المراجع الشريؾ 

 ىي:
 .. ميؿ المراجع إلصدار رأي عف استمرارية الشركة لمشركات المتعثرة1
 .ت رأس الماؿ العامؿ غير الطبيعية. قيمة استحقاقا2
 .. إلى أي مدى األىداؼ الرئيسية لؤلرباح قد فقدت3

وقد تـ فحص جميع ىذه المقاييس عمى مدى فترات قصيرة ومتوسطة وطويمة مف فترة عمؿ الشريؾ 
الختبار تقييـ أثػر فتػرة عمػؿ الشػريؾ المراجػع عمػى جػودة one tailed test المراجعة، وتـ استخداـ 

 راجعة.الم
الخدمػة وجػودة  مػدة طػوؿ بػيف عبلقػة أي وجػود عمػى دليػؿ عػدـ الوصػوؿ إلػى وخمصػت الدراسػة إلػى

 إدارة العميؿ لسموؾ الخدمة وممارسة مدة المراجعة وعدـ وجود دليؿ عمى وجود أي عبلقة بيف طوؿ

 . األرباح
 
 

 Mandatory auditor rotation" بعنوان  (Walker et al., 2001) . دراسة 11

Arguments and current evidence" 

 عمميػة العميػؿ وفشػؿ مػع المػدقؽ ارتبػاط مػدة طػوؿ يػربط تجريبػي دليػؿ إلػي لمتوصػؿ الدراسة ىدفت
 تـ حيث األمريكية الواليات المتحدة في شركات 110 مف عينة استخداـ تـ الغرض ليذا المراجعة،

 التػي الشػركات فػي المدقؽ خدمة بمدة وعبلقتيا سنوات 10 خبلؿ الفشؿ االتح بيف العبلقة دراسة
 الشػركة ليػا تعرضت التي الفشؿ مرات . حيث تـ حساب عدد 1991 -1980 الفترِة  أثناء فشمت
 أف النتائج وأشارت .الفشؿ فترة ومعدؿ الخطورة لمدى لفيـ أفضؿ عينة لكؿ التدقيؽ مرات عدد إلي

 مدة أثناء حدثت فشؿ نسب أعمى لكفو  األمد طويمة الخدمة مدة خبلؿ الفشؿ تحدث حاالت معظـ
 عميمو وبعػد مع المدقؽ عبلقة في مبكرة مراحؿ في الخطر يزيد ذلؾ، عمى عبلوة .الخدمة القصيرة

 ة، فقػدتكػوف منخفضػ األمػد طويمػة االرتباطػات فػي الفشػؿ نسػب آلف ونظػرا .الخطػورةِ  تتنػاقص ذلػؾ
 .لممدقؽ اإللزامي التغيير ضرورة بعدـ أوصت الدراسة
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 Auditor Tenure, Auditor" بعندوان (Davis, et. al, 2000)دراسدة لدد . 12

Independence and Earnings Management" 
تبػاع جيػة، مػف الخػارجي واسػتقبللو المراجػع خدمػة مدة طوؿ بيف العبلقة ت الدراسةاختبر   العميػؿ وا 

 إلػى 1981 مػف لمفتػرة ليػةالما عمػى القػوائـ أخػرى. وقػد تػـ االعتمػاد جية مف األرباح إدارة ألساليب
 الخػارجي المراجػع خدمػة مػدة طػوؿ أف إلػى توصػمت الدراسػة شركة، 855 مف مكونة لعينة 1998
 مػدة انخفضػت فكممػا ثػـ ومػف األربػاح، إدارة سػموؾ عمػى ممارسػة اإلدارة وتشػجع اسػتقبللو ُتضػعؼ
 وأظيػرت . ربػاحاأل إدارة أسػاليب ومعالجػة كشػؼ عمػى قدرتػو كممػا زادت الخػارجي المراجػع خدمػة
 المراجع أبقت التي الشركات أف تغطيتيا، تـ التي الزمنية والفترة العينة المستخدمة بناء عمى الدراسة

 فكانػت األربػاح، تخفػيض لغػرض حسػاباتيا تحريػؼ مػف كبيػر بشػكؿ عانػت مػدة أطػوؿ الخػارجي
يقػدميا  التػي تالخػدما حجػـ مػف وقػدمت بعػض التوصػيات لتحػد األربػاح مػف أكبػر أرباحيػا الحقيقيػة

 خدمتو. مدة طوؿ ومف المراجع
 
 

 Determinants of Audit "بعندوان Deis and Giroux, 1992) . دراسدة )13

Quality in the Public Sector   
عمػى  الرقابػة إجػراءات بتحميػؿ الدراسػة تجػودة التػدقيؽ وقػد قامػ حػدداتم بيػاف إلػى ىػدفت الدراسػة

 لجودة المراجعة المختمفة المستويات بيف لمتفرقة واستخداميا الفعمية المراجعة بمياـ المطبقة  الجودة
عمميػة رقابػة عمػى الجػودة تػـ إجرائيػا بواسػطة أقسػاـ  232وقػد اسػتيدفت الدراسػة العػاـ.  القطػاع فػي

ونتائجيػػػػا تمثػػػػؿ مقياسػػػػا لجػػػػودة  1989و  1984التػػػػدقيؽ فػػػػي وكالػػػػة التعمػػػػيـ بتكسػػػػاس بػػػػيف عػػػػامي 
 –تػابع فػي تحميػؿ االنحػدار. والمتغيػرات التفسػيرية المرتبطػة ىػي : السػمعة المراجعة وىي المتغيػر ال

صػػراع القػػوة، توقيػػت التقريػػر، سػػاعات مراجعػػة الحسػػابات، وتػػـ الحصػػوؿ عمػػى ىػػذه المتغيػػرات مػػف 
وكالػة التعمػيـ بتكسػاس، وقػد تػػـ اسػتخداـ أسػموب تحميػؿ االنحػدار لدراسػػة العبلقػة بػيف المتغيػر التػػابع 

 ستقمة. والمتغيرات الم
 جػودة انخفػاض إلػى يػؤدي قػد المػدقؽ األجػؿ مػع طويػؿ التعاقػد أف الدارسػة ىػذه نتػائج مػف وكػاف

 مػف ممػا يقمػؿ العميػؿ مػع العبلقػة بتطػوير يسػمح لممػدقؽ الػدوري عػدـ التغييػر أف أي التػدقيؽ،
 .العمؿ في وموضوعيتو المدقؽ استقبللية
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 11-1

الدراسات في بيئات مختمفة في عدة بمداف عربية وأجنبية، وقد تأرجحت نتائجيا ما بيف  أجريت تمؾ
 إيجابية أو سمبية أو عدـ ضرورة التغيير اإللزامي لممدقؽ الخارجي.

جودة التدقيؽ الخارجي مف خبلؿ  بقياسنجد أف معظـ الدراسات وخاصة العربية منيا قد قامت  كما
رأي حوؿ جودة التدقيؽ والعوامؿ المؤثرة فيو مع العمـ بأف االسػتبانات استبانات لجمع استقصاءات ال

رغػػػػـ سػػػػيولة الحصػػػػوؿ عمػػػػى البيانػػػػات مػػػػف خبلليػػػػا إال أف عيوبيػػػػا كثيػػػػرة إذ أنيػػػػا تعبػػػػر عػػػػف الػػػػرأي 
بينمػا عرضة لمتحيز وقد يعبئ البيانات شخص غير مؤىػؿ أو يجيػب إجابػات عشػوائية  الشخصي و

بجمػع البيانػات وتحميميػا مػف قػوائـ وتقػارير ماليػة منشػورة لشػركات  احثةالب فقد قامتفي تمؾ الدراسة 
مسػػاىمة مدرجػػة فػػي سػػوؽ فمسػػطيف لػػؤلوراؽ الماليػػة وتمػػؾ القػػوائـ تكػػوف قػػد دققػػت مػػرتيف األولػػى مػػف 

إلى أف تمؾ  باإلضافةخارجييف،  مراجعيفالداخمييف لتمؾ الشركات والثانية مف قبؿ  المراجعيفخبلؿ 
الباحثػػػة  اسػػػتخدمتياقػػػوانيف السػػػوؽ المػػػالي. وبالتػػػالي فػػػإف مصػػػدر البيانػػػات التػػػي الشػػػركات يحكميػػػا 

كما أنو في ىذه الدراسة تـ قياس جودة المراجعة مف خبلؿ الختبار فرضيات الدراسة أكثر موثوقية. 
، ومف تـ الوقوؼ عمػى أثػر معػدؿ دوراف المراجػع مدخميف إدارة األرباح، واستقبللية المراجع الخارجي

رجي عمػػػػى جػػػػودة المراجعػػػػة فػػػػي الشػػػػركات المسػػػػاىمة المدرجػػػػة فػػػػي بورصػػػػة فمسػػػػطيف وتقػػػػديـ الخػػػػا
 التوصيات البلزمة.
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  تمييد  2-1
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 أىداف المراجعة 3-2

  األساسية المراجعةوظا ف  4-2

 ن.واقع مينة المراجعة في فمسطي  2-5

لسنة  (4)أىم المآخذ عمى قانون تنظيم مينة مراجعة الحسابات في فمسطين رقم  6-2

2114 
 المشاكل التي تواجو مينة المراجعة في فمسطين 7-2

 الجمعيات المينية في فمسطين ودورىا في تحسين مينة المراجعة. 8-2

ي الشركات المجنة الوطنية الفمسطينية لمحوكمة ودورىا في تحسين المراجعة ف 9-2

 الفمسطينية.

 معايير المراجعة مفيوميا وأىميتيا لممراجع واألطراف الخارجية. 11-2
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    :تمييد 1-2

يرجع أصؿ التدقيؽ إلى العصور الوسطى والتدقيؽ في المعنى الحديث يعود إلى عصر دخوؿ 
ويعود التدقيؽ الشركات الصناعية الكبرى إلى حيز الوجود وتطور التدقيؽ مع تطور تمؾ الصناعة، 

في شكمو البسيط إلى التطور في النظاـ المحاسبي بشكؿ أساسي حيث أنو  أصبح مف الضروري 
أف يعيد إلى شخص يقوـ بالتحقؽ مف حسف استغبلؿ الموارد المتاحة لدى شخص آخر. حيث أف 

خص آخر قدامى المصرييف كانوا يقوموا بتعييف شخصيف لتسجيؿ األمواؿ األميرية الواردة، ويقوـ ش
بعممية التدقيؽ لما قاما بو ىؤالء األشخاص مف تسجيؿ. قدامى اليوناف كانوا يعينوا موظؼ لمتدقيؽ 

مف عممية التسجيؿ، كذلؾ الروماف قاموا بوضع نظاـ وحفظ سبلمة الحسابات العامة بعد االنتياء 
 ،رنة)المطايفصؿ بيف الشخص المسؤوؿ عف المصروفات والشخص المسؤوؿ عف المقبوضات. 

 (2006، 13ص

نبلحظ مما سبؽ أف مينة تدقيؽ الحسابات قديمة منذ عصر الفراعنة واليوناف والروماف وكذلؾ في 
العصور البلحقة كاف ىناؾ دور لتدقيؽ الحسابات عندما عيف سيدنا يوسؼ عميو السبلـ أمينًا عمى 

 .خزائف مصر

 

 :المراجعةتعريف 2-2 

يستمع.  (TO hear)والتي تعني  (Audir) ينية مف كممة مشتقة مف المغة البلت مراجعةوكممة 
حيث أنو في العصور القديمة كاف صاحب العمؿ )المالؾ( عندما يشؾ في وجود خيانة يعيف 
شخص لمتحقؽ مف الحسابات وكاف ىذا الشخص يجمس مع محاسب صاحب العمؿ ليستمع لما 

يطالي باشيميو أوؿ مف أوجد نظاـ يقولو المحاسب بخصوص الحسابات الخاصة بالعمؿ.لقد كاف اال
. وقاـ بالتنويو ووصؼ لواجبات ومسؤوليات مدقؽ الحسابات وفصمو 1494القيد المزدوج في عاـ 

 عف عممية التسجيؿ في الدفاتر. 

التدقيؽ بأنو عممية منتظمة لمحصوؿ عمى القرائف المرتبطة بالعناصر الدالة عمى  ؼفقد عر 
بطريقة موضوعية لغرض التأكد مف درجة مسايرة ىذه العناصر  األحداث االقتصادية، وتقييميا

  (JAIN, 1993:P1)     لممعايير الموضوعية، تـ توصيؿ نتائج ذلؾ إلى األطراؼ المعنية.

عممية منظمة تؤدى عف طريؽ مدقؽ أو مراجع مؤىؿ كذلؾ عرؼ التدقيؽ بأنو 
ت ومزاعـ قابمة لمتحقؽ لمتحقؽ مف صحة معموما( Competent and Independent)وحيادي



54 
 

منيا تتعمؽ بأنشطة وأحداث مالية ومطابقة نتائجيا االقتصادية مع معايير المحاسبة المقررة 
(Established Accounting Standards) عف طريؽ جمع وتقييـ أدلة إثبات المراجعة 
(Audit Evidence) –ف مع التقرير ع -قرارات ومصادقات ومبلحظات واستفسارات الفحص إ

الخشاوي ). نتائج تمؾ العممية لؤلطراؼ المستخدمة لتمؾ المعمومات الستخداميا في اتخاذ قراراتيا
                                                (12ص ، 2008،والدوسري

التحقؽ االنتقادي المنتظـ ألدلة وقرائف اإلثبات لما تحويو دفاتر وسجبلت عمى أنو  وىناؾ مف عرفو
أة مف بيانات في إطار مبادئ محاسبية متعارؼ عمييا مف خبلؿ برنامج محدد مقدمًا بيدؼ المنش

)جمعة،  إبداء الرأي الفني المحايد عف صدؽ وعدالة التقارير المالية لقراء ومستخدمي ىذه التقارير.
 (8، ص2005

والفعالية )  كما عرؼ التدقيؽ بأنو فحص منظـ ومستقؿ لمبيانات والقوائـ والسجبلت والعمميات
بداء الرأي الفني  المالية والغير المالية( ألي منشأة وأف يقوـ المدقؽ بجمع األدلة والقرائف وتقييميا وا 

 (  20ص، -، أبو طبؿ و عبد المنعـ)مف خبلؿ تقريره. 

وكذلؾ عرؼ التدقيؽ بأنو عممية منيجية ومستقمة وموثقة بأدلة الختبار أو التأكيد عمى صحة بياف 
ًا قياسيًا في القوائـ المالية وفحص سجبلت النظاـ واألنشطة لمعرفة مدى كفاية ضوابط أو رقم

جراءات التشغيؿ المقررة والحكـ عمى مدى عدالة عرض  النظاـ وضماف االمتثاؿ لمسياسات وا 
 (http://www.projectauditors.com/Dictionary2) البيانات المالية لمشركة.

مف  معقوؿلي يرى أف التدقيؽ عممية تأكيد ترمي إلى توفير مستوى أما اتحاد المحاسبيف الدو  
)اتحاد المحاسبيف مى غير حقيقتيا التأكيد حوؿ خمو البيانات المالية مف أية أمور مادية أظيرت ع

             (2006الدولي، 

 من التعريفات السابقة لممراجعة نجد أنيا أكدت عمى ما يمي:

يس بالضرورة أف تكوف معمومات محاسبية، ولكف يجب أف ل المراجعةالمعمومات تحت  .1
 يكوف ىناؾ قابمية إلثباتيا.

 يجب أف يكوف ىناؾ أداة لقياس تمؾ المعمومات. .2
 ال يكفي أف يكوف الشخص ميني بؿ يجب أف يتصؼ باالستقبللية. .3

دات المراجعة بأنيا عممية منتظمة وموضوعية لمحصوؿ عمى أدلة تتعمؽ بتأكي وقد عرؼ الذنيبات
اإلدارة الخاصة بالبيانات المالية، وتقييـ ىذه األدلة بصورة موضوعية، مف أجؿ التحقؽ مف مدى 
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مطابقة ىذه التأكيدات لممعايير المحددة ثـ توصيؿ النتائج لؤلطراؼ ذات العبلقة. ومما يبلحظ 
 (6-5ص  ، ص2010)الذنيبات،  عمى ىذا التعريؼ أنو يركز عمى األمور اليامة التالية:

أنو عممية منتظمة: حيث أف عممية المراجعة عممية مخططة ومنطقية تتكوف مف خطوات  -
 محددة، وليس عممية ارتجالية.

الحصوؿ عمى أدلة وتقييميا بطريقة موضوعية: وىذا يعني أف عممية المراجعة ينبغي أف تتـ  -
خبلؿ عممية  بشكؿ يؤدي إلى خدمة األطراؼ ذات العبلقة دوف التحيز ألي فئة سواء كاف ذلؾ

 جمع األدلة أو تقييـ النتائج.
تأكيدات اإلدارة: تقوـ اإلدارة بإعداد البيانات المالية والتي تشتمؿ عمى قائمة المركز المالي  -

وقائمة الدخؿ وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوؽ الممكية، وعندما تقـو اإلدارة 
 المعمومات المحتواة في ىذه القوائـ.بيذه العممية فيي تؤكد مسؤوليتيا عف 

التطابؽ مع المعايير: حيث يقوـ المراجع بالتأكد مف مدى مطابقة البيانات المالية والتأكيدات  -
التي تقدميا اإلدارة عف ىذه البيانات مع المعايير المحاسبة الدولية أو المبادئ المحاسبية 

 العبلقة. المقبولة قبواًل عامًا ومع القوانيف واألنظمة ذات
عداد  - توصيؿ النتائج: وىذا يعني أف عممية المراجعة تتوج بتقييـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وا 

 تقرير بشكؿ مناسب مف أجؿ توصيؿ ىذه النتائج إلى األطراؼ ذات العبلقة.
األطراؼ ذات العبلقة: وىذا يشير إلى كؿ مف يستخدـ تقرير المراجع مف األفراد والمنشآت،  -

 لمساىميف والمستثمريف واإلدارة والدائنيف والمقرضيف والحكومة وغيرىا.مثؿ ا
 
نستطيع أف نعرؼ التدقيؽ عمى أنو فحص منتظـ مف قبؿ شخص فني محايد لمدفاتر كما  

والسجبلت والمستندات والحصوؿ عمى األدلة والقرائف البلزمة إلبداء الرأي الفني المحايد عف 
 كفاءة اإلدارة في استغبلؿ الموارد المتاحة لدييا.مدى عدالة القوائـ المالية و 

 

 أىداف المراجعة: 3-2

بعد التطور الذي حصؿ في بيئة األعماؿ واالنفتاح االقتصادي الدولي وأثر العولمة عمى 
اقتصاديات الدولة فقد تغيرت النظرة إلى مينة مراجعة الحسابات مما تطمب مف المراجع تقديـ 

خطاء والغش وغيرىا مف األىداؼ التقميدية ليقوـ بعممية المراجعة مف خدمات أىـ مف اكتشاؼ األ
أىداؼ المراجعة  أصبحتأجؿ تحقيؽ األىداؼ العصرية التي تتبلءـ وبيئة األعماؿ الحالية حيث 

  (19 ، ص2006، المطارنة) اليوـ عمى النحو التالي:
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ألىداؼ الموضوعة مف مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذىا والتعرؼ عمى أسباب عدـ تحقيؽ ا .1
 قبؿ المنشأة.

 تقييـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مقارنة مع األىداؼ المرسومة. .2
العمؿ عمى تحقيؽ أقصى درجة ممكنة مف الكفاية اإلنتاجية والقضاء عمى اليدر واإلسراؼ  .3

 في جميع نشاطات المنشأة.
 تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الرفاىية لممجتمع. .4

 

 :لممراجعةساسية الوظا ف األ 4-2

 (15 ، ص2006، المطارنة) مما سبؽ نجد أف التدقيؽ يتضمف وظيفتيف أساسيتيف ىما:

 الفحص لمدفاتر والسجبلت والمستندات. .1
لممعمومات التي يحصؿ عمييا المدقؽ مف خبلؿ عممية التدقيؽ وىو ما يسمى  اإليصاؿ .2

ات حيث  تتمثؿ القيمة بالمنتج النيائي لمتدقيؽ والذي يتمثؿ في تقرير مدقؽ الحساب
المضافة لعممية التدقيؽ في مساعدة مستخدـ المعمومات عمى اتخاذ قرار تقييـ جودة 

 .ونوعية المعمومات التي يتضمنيا التقرير
 

 في فمسطين: المراجعةواقع مينة  5-2

مع بدايات القرف العشريف، وباألخص بعد االنتداب اإلنجميزي عمى ظيرت المحاسبة في فمسطيف 
، وكاف أوؿ قانوف تنظيـ مينة المحاسبة ومراجعة الحسابات في فمسطيف (Helles,1992)مسطيف ف

ـ، ويحمؿ 1929ىو ذلؾ القانوف الصادر عف المندوب السامي البريطاني في فمسطيف في العاـ 
ـ ضاع جزء كبير مف فمسطيف، وفقدت مينة المحاسبة 1948، وبعد حرب 18/1929الرقـ 

 .جزءًا كبيرًا مف بريقيا وانتقؿ الكثير مف ممارسي المينة لمدوؿ العربية المجاورةومراجعة الحسابات 
 (1256، ص2010)البحيصي، 

قد عانت مينة المحاسبة بشكؿ عاـ، ومينة تدقيؽ ومراجعة الحسابات بشكؿ خاص في ف
ائيمي األراضي الفمسطينية مف تخمؼ شديد في المفيوـ واألداء وذلؾ بسبب سمطات االحتبلؿ اإلسر 

حيث قاـ عف طريؽ اإلدارة المدنية اإلسرائيمية بفرض القوانيف الضريبية الجزافية والجائرة عمى 
المؤسسات االقتصادية الفمسطينية دوف مراعاة لنتائج أعماليا الحقيقية مف ربح أو خسارة، األمر 
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ف أنظمة محاسبية في معظـ المؤسسات الفمسطالذي كاف لو بالغ األثر في عدـ وجود  ينية، وا 
وجدت فيي قمة قميمة مف المنشآت االقتصادية، فقد عممت القوانيف الضريبية عمى تقزيميا وحصر 
آلياتيا في عممية مسؾ الدفاتر لؤلغراض الضريبي، وبمعنى آخر في إجراءات اليدؼ منيا تحديد 

الشعب  الربح الضريبي بما يخدـ مصالح االحتبلؿ الجشعة والمتمثمة في نيب أمواؿ ومدخرات
الفمسطيني دوف أدنى نظر لمربح المحاسبي الحقيقي ليذه المنشآت وحاجاتيا االقتصادية في 
االستمرار والتطور والنمو، حيث اقتصر كبل مف مفيوـ وممارسة مينة تدقيؽ ومراجعة الحسابات 

التي  عمى المراجعة الضريبية لمدفاتر والمستندات لمتأكد مف حقيقة االنصياع لؤلوامر الضريبية
  (7ص ،2009)حسونة، تفرضيا اإلدارة المدنية اإلسرائيمية.

إف مينة المحاسبة والمراجعة في األردف وفمسطيف تناولتيا القوانيف واألنظمة التي نشأت 
، األخيرة مف القرف الماضي الخمسةطقة خبلؿ العقود الحاجة إلييا مع التطورات التي شيدتيا المن

تينات أية قوانيف تنظـ مينة المحاسبة و المراجعة إال في سنة فمـ يكف ىناؾ حتى مطمع الس
، وىو قانوف مينة تدقيؽ الحسابات والذي عالج مينة المراجعة دوف مينة المحاسبة، وعمى 1961

مستوى القطاع الخاص دوف القطاع العاـ وتناوؿ اإلجراءات والحقوؽ والواجبات دوف وضع معايير 
قطاع  أما في ، األراضي األردنية باإلضافة إلى الضفة الفمسطينية لممينة، وقد طبؽ القانوف عمى

رئاسي بشأف صدر قرار  حيث 1997حتى يناير  ـ ساري المفعوؿ 1929فقد بقي قانوف عاـ  غزة
ـ عمى كافة األراضي 1961لسنة  10سرياف مفعوؿ قانوف مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ 

 (17ص، 1997حمس،) .الفمسطينية

دأ المجتمع الفمسطيني بالشعور بالحاجة إلى المحاسب لدراسة مشاريع اقتصادية حيث ب
جديدة أو تقييـ مشاريع اقتصادية قائمة في ظؿ قدـو المستثمر الفمسطيني مف الخارج ظيرت 
الحاجة لخدمة دراسات وتقييـ االستثمارات مما أدى لزيادة الحاجة لممحاسب في تأديتو ليذه 

 (19، ص2002)مينا، الخدمة. 

إال أف األمر لـ يقتصر عند ىذا الحد فقد صدرت العديد مف القوانيف واألنظمة األردنية والتي 
حاولت تنظيـ مينتي المحاسبة والمراجعة مف خبلؿ التشريعات، وذلؾ لعدـ وجود معايير محاسبية 

غيًا بذلؾ ال 1985لسنة  32أو أدلة مراجعة محمية، حيث صدر قانوف مينة تدقيؽ الحسابات رقـ 
 مراجعيوقد صدر بموجب ىذا القانوف نظاميف األوؿ: نظاـ تصنيؼ  1961لسنة  10قانوف رقـ 

 42أما الثاني فكاف نظاـ جمعية مدققي الحسابات األردنية رقـ  1986لسنة  30الحسابات رقـ 
ة وىي والتي صرح القانوف بتأسيسيا وقد تأسس ليذه الجمعية فرع في الضفة الفمسطيني 1986لسنة 

جمعية مدققي الحسابات القانونييف الفمسطينية، في المقابؿ تأسست جمعية المحاسبيف والمراجعيف 
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بمينة ، و قد نتج عف ذلؾ اىتماـ أكبر 1979القانونييف العرب بقطاع غزة في شير مارس لسنة 
ص  ،2002 )حمس،المراجعة في الضفة الغربية يقابمو اىتماـ أكبر بمينة المحاسبة في قطاع غزة. 

 ( 257-256ص 

ـ إلى أف صدر 1961( لسنة 10مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ )وقد استمر العمؿ بقانوف 
والذي أنشأ بموجبو جمعية مينية لمدققي  2004( لسنة 9قانوف مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ )

 (6ص ،2009س، )حمالحسابات عرفت باسـ جمعية مدققي الحسابات القانونييف الفمسطينية. 

ولكف مازالت النظرة االجتماعية لمينتي  المحاسبة و المراجعة في قطاع غزة متدنية بشكؿ عاـ 
نما كمينة تابعة تممييا اعتبارات قانونية  فيي ال تعامؿ عمى أنيا مينة مستقمة ليا كيانيا الخاص وا 

أكثر مف كونيما نظاـ تجعؿ البعض ينظر إلييما عمى أنيما وسيمة مف وسائؿ التيرب الضريبي، 
ة والبلزمة لمساعدة اإلدارة عمى القياـ بوظائفيا مف تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات، دلممعمومات المفي

وقد ترسخت ىذه النظرة مف قبؿ مجتمعنا الفمسطيني ألف خدمات مينتي المحاسبة والمراجعة غير 
ي اإلجرائية عمى حساب نواحي ممموسة ويصعب قياسيا بسبب مبالغتيا في التركيز عمى النواح

الخمؽ واإلبداع، ولدرجة ذابت فييا شخصية المحاسب والمراجع في شخصية كاتب الحسابات أو 
 .ماسؾ الدفاتر

وقد انعكست النظرة االجتماعية المتدنية لمينتي المحاسبة والمراجعة في قطاع غزة عمى مدى تقدير 
ية، فأسندت ليما دورًا ثانويًا في ىذا المجاؿ عمى الجيات الرسمية ألىمية دورىما في عممية التنم

أساس أف النظـ المحاسبية فييا قاصرة في وضعيا الحالي عف توفير المعمومات المناسبة والبلزمة 
 (8ص ،2009)حمس، لوضع الخطط االقتصادية وتنفيذىا. 

 

 ( لسنة7عمى قانون تنظيم مينة التدقيك في فمسطين رقم ) أىم المآخذ  6-2
2004:  

حوؿ "قانوف ورشة عمؿ  ،2005 وجمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية في ماينظمت   
 ودور جمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية 2004لسنة (9مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات رقـ )

طينية، جمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمس) :بالخصوصالتي لخصتيا ورشة العمؿ  أىـ المآخذوفيما يمي 
2005) 

لـ يعالج القانوف بعض األمور الرئيسية واليامة ومنيا تنظيـ مينة المحاسبة والمراجعة بشكؿ  .1
 شامؿ واقتصر عمي معالجة مينة التدقيؽ دوف المحاسبة.
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ذف، مثؿ صبلحية منح الترخيص وجود تعارض بيف بعض مواد القانوف .2 وتداخؿ  ،المزاولة وا 
وازدواجية العقوبات  ،الحسابات المنشأة بالقانوف مدققينة وجمعية الصبلحيات بيف مجمس المي

 التأديبية.

أجاز القانوف منح ترخيص مزاولة مينة تدقيؽ الحسابات مف غير الحاصميف عمي المؤىؿ  .3
 العممي بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة.

دقؽ القانونييف رغـ أف احدي جمعيات الم إلياشترط القانوف عمي طالبي الترخيص االنتساب  .4
 شروط االنتساب الجمعيات المينية ىو الحصوؿ عمي الترخيص.

غفاؿاستحداث جمعية جديدة لمدققي الحسابات  .5 أي دور لجمعية المحاسبيف والمراجعيف  وا 
 .عاماً  30الفمسطينية والتي رعت شئوف مزاولي مينة المحاسبة والمراجعة عمي مدار ما يقرب مف 

 

 

 ل التي تواجو مينة مراجعة الحسابات في فمسطين:المشاك 7-2

 عدـ التعاوف الميني بيف المراجعيف أنفسيـ مع وجود سوؽ غير شريفة فيما بينيـ حيث .1
يقوـ بعضيـ بتقديـ عروض لشركات ومؤسسات يوجد فييا مراجعيف أصبًل ويعرضوف 

 (1997)حمس، أتعاب تصؿ إلى نصؼ أتعاب المراجع السابؽ. 
نظـ جسـ المينة، ويشرؼ عمى عممية التنظيـ، ونظرة المجتمع المتدنية غياب قانوف ي .2

 (2010 )البحيصي، لمينة التدقيؽ قياسًا بميف أخرى.
الشؾ في استقبلؿ المراجعيف ونقص الكفاءة المينية عندىـ، وانخفاض جودة األداء في  .3

)جربوع،  تمع.عممية المراجعة، وقصور التقارير المحاسبية عف مسايرة التغيرات في المج
2005) 

الحسابات وعمى رأسيـ المحاسب فيناؾ  مراجععدـ وعي األطراؼ التي يتعامؿ معيا  .4
إنما جاء ليتصيد أخطاءه  المراجعحساسية يشعر بيا المحاسب تجاه المدقؽ ألنو يعتقد أف 

 الخارجي. المراجعمما يدفع المحاسب إلى عدـ الرغبة في التعاوف مع 
مينية بدورىا اإلشرافي والرقابي عمى مينة المراجعة وخصوصًا رقابة عدـ قياـ الجمعيات ال .5

 الجودة عمى أعماؿ مكتب المراجعة.
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 الجمعيات المينية في فمسطين ودورىا في تحسين مينة المراجعة: 8-2

مف ناحية الجمعيات المينية فتوجد في فمسطيف ثبلث جمعيات مينية تعني بمينة المحاسبة وتدقيؽ 
ثنتاف منيا في قطاع غزة وىي جمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية والتي تأسست الحسابات ا

، وواحدة 1997وجمعية مدققي الحسابات والتي تأسست في العاـ  1979في شير مارس مف العاـ 
، 1986في الضفة الغربية وىي جمعية مدققي الحسابات القانونييف والتي تأسست في العاـ 

ات المذكورة عمى الدور النقابي والسياسي باإلضافة إلى تطوير قدرات واقتصر دور الجمعي
المحاسبيف ومدققي الحسابات عبر دورات تدريبية متنوعة، دوف أف يكوف ألي منيا أي دور يذكر 

 (1257، ص 2010)البحيصي، في تنظيـ المينة. 

ؼ العاـ حيث بمغ عدد أعضاء جمعية مدققي الحسابات في الضفة الغربية حتى منتص  
( عضو 36( منيـ )96( بينما بمغ أعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة )191) 2012

غير مزاوؿ لممينة، بينما تعتبر جمعية المحاسبيف والمراجعيف كبرى الجمعيات المذكورة حيث بمغ 
 ( عضو. 66869) 2012عدد أعضائيا حتى منتصؼ العاـ  

دعت جمعية  2004( لسنة 9قانوف رقـ )وفي محاولة لمنيوض بالمينة وتطوير 
إلى ورشة عمؿ حضرىا لفيؼ مف المحاسبيف  2011يناير لعاـ  6المحاسبيف والمراجعيف بتاريخ 

( 9والمراجعيف الميتميف خمصت إلى ضرورة إعادة صياغة التعديبلت المقترحة عمى قانوف رقـ )
ز في عمؿ مشروع التعديؿ عمى في إطار رؤية جديدة وشكمت لذلؾ لجنة صياغة ترتك 2004لسنة 

نقاط أساسية أىميا اعتماد وجود جية حكومية لتنظيـ منح تراخيص المزاولة واستحداث ميني واحد 
وىو  2009( لسنة 23يجيز ويراقب ويحاسب عمى ممارسة المينة عمى غرار القانوف السوري رقـ )

المحاسبة والمراجعة والمراجع  مينةاألقرب إلى الحالة الفمسطينية حيث تعاطى ىذا القانوف مع 
 (55: ص2011)عوض،وغيرىا مف المفردات التي تحاكي واقعنا الحالي. 

 

المجنة الوطنية لمحوكمة ودورىا في تحسين عممية المراجعة في الشركات  9-2
 : الفمسطينية

 مقدمة: 1-9-2 

يػػات رقابيػػة تػػـ تشػػكيؿ المجنػػة الوطنيػػة لحوكمػػة الشػػركات فػػي فمسػػطيف بحيػػث تضػػـ ممثمػػيف عػػف ج
واقتصادية وقانونية وأكاديمية متنوعة. وذلؾ بيدؼ تحسيف نوعية ممارسات مجمس اإلدارة، وتحسيف 
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أداء الشػػػركات، ورفػػػع القػػػدرة عمػػػى المنافسػػػة، ورفػػػع قيمػػػة الشػػػركة، وتعزيػػػز ثقػػػة أصػػػحاب المصػػػالح 
اء السوؽ المالي اآلخريف في الشركة. كما تساعد الحوكمة في تحسيف المناخ االستثماري، وتفعيؿ أد

وتوسيعو، ورفع القدرة التنافسية لبلقتصاد مف خػبلؿ رفػع ثقػة المتعػامميف بالشػركة. وتعزيػز قػدرة البمػد 
عمػػى مواجيػػة األخطػػار، بحيػػث تنطبػػؽ قواعػػد الحوكمػػة عمػػى الشػػركات التػػي تنضػػوي تحػػت إشػػراؼ 

ى الشركات المساىمة ىيئة سوؽ رأس الماؿ ورقابتيا. وعميو تسري مدونة قواعد حوكمة الشركات عم
 العامة )المدرجة وغير المدرجة(. وسوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية.

 

 دور مدونة الحوكمة في جانب المراجعة )في مجال المراجعة الخارجية( :          2-9-2

أوجبت مدونة قواعد حوكمة الشركات تعييف مراجع حسابات خارجي مف قبؿ الييئة العامة، 
عمى تنسيب مجمس اإلدارة المستند إلى ترشيح لجنة التدقيؽ، مع تحديد  حيث يتـ ذلؾ بناءً 

، 2009)مدونة قواعد حوكمة الشركات في فمسطيف، تشريف الثاني  أتعابو السنوية. وفقًا لممعايير التالية:
 (35ص

أف يكوف مراجع الحسابات الخارجي مرخصًا لمزاولة المينة. ومعتمدًا ومتمتعًا بالخبرة  .1
 المناسبة لحجـ وطبيعة نشاط الشركة.والكفاءة 

أف يكوف مراجع الحسابات الخارجي محايدًا ومستقبًل عف الشركة وأعضاء مجمس إداراتيا  .2
داراتيا الداخمية. واف ال يكوف مساىمًا فييا. وال تربطو بيا أية عبلقة عمؿ. وليس لو  وا 

عمى استقبلليتو.  معيا أي مصمحة متعارضة. وكذلؾ أال يكمؼ بعمميات إضافية قد تؤثر
 ويجب أف يكوف عممو محصنًا ضد تدخؿ مجمس اإلدارة.

أال يكوف المراجع الشريؾ أو العامؿ في مكتب مراجعة مدققًا لحسابات الشركة ذاتيا ألكثر  .3
مف خمس سنوات متتالية. مع جواز إعادة تعيينو مدققًا لحساباتيا بعد السنة الخامسة بعد 

 ال تقؿ عف سنتيف.فترة انقطاع عف الشركة لمدة 
ال يجوز ألية شركة تغيير مراجع الحسابات الخارجي خبلؿ السنة المالية التي يقوـ بتدقيؽ  .4

حساباتيا عنيا. إال في حاالت الوفاة. أو صدور قرار مجمس مينة تدقيؽ الحسابات بذلؾ 
 أو صدور عقوبة  تأديبية بحقو.
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جي حسب ما أوجبتيا مدونة قواعد ميام لجنة المراجعة التي تدعم المراجع الخار  3-9-2
 حوكمة الشركات الفمسطينية:

أوجبت مدونة قواعد حوكمة الشركات أف تقوـ لجنة المراجعة بإعداد خطة عمؿ واضحة 
العتمادىا مف مجمس اإلدارة عمى أف تشتمؿ ىذه الخطة عمى تحديد أىداؼ المجنة، 

أعضائيا بحيث تشتمؿ مياـ لجنة  وصبلحياتيا، ومسؤولياتيا، ومواعيد اجتماعاتيا، ومكافآت
 (36-35: ص ص2009)مدونة قواعد حوكمة الشركات في فمسطيف، تشريف الثاني  التدقيؽ ما يمي:

مراجعة خطة عمؿ مدقؽ الحسابات الخارجي، وكذلؾ متابعة أية استفسارات أو إيضاحات  .1
ا المالية. أو نظاـ يطمبيا مف اإلدارة التنفيذية بشأف سجبلت الشركة. أو دفاترىا أو قوائمي
 التدقيؽ الداخمي فييا، وضماف تعاوف اإلدارة التنفيذية معو بخصوصيا.

مراجعة القوائـ المالية، وسماع رأي مدقؽ الحسابات الخارجي فييا قبؿ عرضيا عمى  .2
مجمس اإلدارة، وتقديـ توصيات بشأنيا وفي حالة عدـ قبوؿ مجمس اإلدارة ليذه التوصيات 

 ؾ في التقرير السنوي.يتـ بياف أسباب ذل
متابعة مبلحظات مراجع الحسابات الخارجي عمى القوائـ المالية، وكذلؾ المبلحظات  .3

 الواردة في رسالتو اإلدارية، وضماف رد مجمس اإلدارة عمييا في الوقت المناسب.
دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وتقديـ توصيات بشأنيا مف أجؿ التأكد مف عدالة  .4

 ت المالية، وعدـ وجود أي تحايؿ فييا.البيانا
بداء مبلحظاتيا عمييا.  .5  دراسة خطط ونتائج التدقيؽ مع مراجع الحسابات الخارجي، وا 
تقييـ مؤىبلت وكفاءة أداء واستقبللية مراجع الحسابات الخارجي، والتوصية لمجمس اإلدارة  .6

اجتماع الييئة العامة  بتعيينو وتحديد أتعابو؛ كي يقوـ المجمس بعرضو عمى المساىميف في
 النتخابو.

فحص األتعاب التي تدفع لمراجع الحسابات الخارجي لمتأكد مف عدـ تأثيرىا عمى  .7
استقبلليتو ونزاىتو، وكذلؾ التأكد مف عدـ قيامو بأي عمؿ آخر يمكف أف يؤثر عمى 

 استقبلليتو.
تقبلليتو(، اعتماد قياـ مراجع الحسابات الخارجي بعمميات إضافية )ال تؤثر عمى اس .8

 والموافقة عمى أتعابو عف تمؾ العمميات.
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العمؿ كقناة اتصاؿ بيف مجمس اإلدارة ومدقؽ الحسابات الخارجي، وبيف مجمس اإلدارة  .9
  ومدير إدارة التدقيؽ الداخمي، وبيف مراجع الحسابات الخارجي ومدير إدارة التدقيؽ الداخمي.

 

   لألطراف الخارجية:معايير المراجعة مفيوميا وأىميتيا لممراجع و  11-2

 مفيوم معايير المراجعة: 1-11-2

مينة المراجعة الخارجية ال تختمؼ عف غيرىا مف الميف العريقة والمتقدمة األخرى فإف الحاجة تبدو 
ماسة لقياس أداء الجيات الرقابية ووضع الضوابط البلزمة لمتحكـ بنوعية العمؿ الرقابي وتأىيؿ 

المراجعة وتخطيط كؿ ذلؾ، والسيطرة عمى أية انحرافات فييا فينبغي  القائميف بو والتحكـ بمخرجات
أف يكوف عمؿ المراجع محكومًا بمعايير معينة يجب عمى المعنييف االلتزاـ بيا، وبالضوابط التي 

  تكفؿ المحافظة عمى المستوى األفضؿ لؤلداء الميني. 

المطموب مف مراجع الحسابات مقياس لمستوى األداء الميني وتعرؼ معايير المراجعة بأنيا 
الخارجي المستقؿ، وىي النموذج الذي يستخدـ في الحكـ عمى نوعية العمؿ الذي يقوـ بو مراجع 

، وتتمثؿ في مجموعة الحسابات ومدى المسؤولية التي يتحمميا المراجع نتيجة قيامو بالفحص
اجعة وتعتبر ىذه المعايير بمثابة القواعد والمبادئ األساسية الواجب اتباعيا عند القياـ بعممية المر 

 (102، ص2002)جربوع،  مقاييس لتقييـ كفاءة المراجع ونوعية العمؿ الذي يقوـ بو.
 

 أىمية معايير المراجعة: 2-11-2

أىمية  2002( عند إصدار المعايير في عاـ IFACلقد بينت لجنة االتحاد الدولي لممحاسبيف )
 (2003)االتحاد الدولي لممحاسبيف،  بيؿ المثاؿ في:التدقيؽ )المصمحة العامة( تكوف عمى س

ة عمى أمانة وكفاءة البيانات المالية ظالحسابات المستقموف عمى المحاف مراجعويساعد  -
وذلؾ كدعـ جزئي لمقروض وحاممي األسيـ لمحصوؿ عمى  إلى المؤسسات المالية المقدمة

 رأس الماؿ.  
ارات المالية المختمفة في المؤسسات ويساىموف يعمؿ المدراء الماليوف التنفيذيوف في اإلد -

 باستغبلؿ موارد المؤسسات بكفاءة وفعالية.
 يساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عند التطبيؽ العادؿ لمنظاـ الضريبي. -
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 يساعد في وضع القرارات اإلدارية السميمة. -
 

 الوظا ف األساسية لمعايير المراجعة: 3-11-2

ايير والتقيد بيا يعتبران شرطين لضمان مستوى مقبول من العمل التدقيقي الميني، إن وجود المع
وعميو فإن غياب معايير المراجعة يعوك أداء المراجعة بمستوى من الكفاءة والفعالية التي يتطمع 

 إلييا الجميع.

 (55ص، 1999)الحسني،  أنيا تحقك وظا ف متعددة وىي: إن معايير المراجعة ضرورية وميمة إذ

 تعتبر تمؾ المعايير "النموذج" الذي يقتدي بو المراجع في قيامو بواجباتو المينية. .1
وشرح وتوضيح عممية المراجعة وتبميغيا إلى كافة  "اتصاؿتعتبر تمؾ المعايير "أدوات  .2

 األطراؼ المستفيدة مف نتائج عممية المراجعة.
 امو بعممية المراجعة.داء الميني لممراجع بعد قيلمحكـ عمى األ "وسيمة"تعتبر  .3
تعتبر تمؾ المعايير ذات أىمية خاصة لمستخدمي القوائـ المالية ألنيا توضح ليـ الكيفية  .4

التي تـ في ظميا الفحص والمستويات التي يتحمميا ودرجة االعتماد عمى ما ورد في تمؾ 
 القوائـ.

مراجع والمتضمف إف معايير المراجعة تتحكـ في نوعية "الحكـ" الواجب إصداره مف قبؿ ال .5
 في التقرير الذي يصدره.

وعميو فإف غياب معايير المراجعة وعدـ االلتزاـ الجاد بيا يعيؽ تحقؽ مستوى الكفاءة والفعالية 
المتيف يتطمع إلييما الجميع، ولكي تصبح المعايير نماذج مرشدة لمعمؿ وقياسًا سميمًا لؤلداء فإنيا 

وتعتبر قواعد عامة متفقًا عمييا وتمثؿ مقاييس ال  يجب أف توضح األىداؼ المطموب تحقيقيا،
 يمكف مخالفتيا.

إف معايير أداء المراجعة تتفؽ مع المفيوـ العاـ لمعايير األداء الميني مف حيث أنيا 
مقاييس لؤلداء الميني توضع مف قبؿ المنظمات المينية أو نتيجة العرؼ الميني أو التشريع أو 

 يني. االتفاؽ العاـ بيف أعضاء الم

وليذا فإف معايير المراجعة تتصؿ بطبيعة وأىداؼ وظيفة المراجعة وتعبر عف مدى التزاـ 
، وفي غياب تمؾ المراجع بالجودة وحسف األداء المطموب منو أثناء تنفيذ ميامو الموكولة إليو

ييما الجميع المعايير أو عدـ االلتزاـ الجاد بيا يعيؽ تحقؽ مستوى الكفاءة والفعالية المتيف يتطمع إل
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ولكي تصبح المعايير نماذج مرشدة لمعمؿ وقياسًا سميمًا لؤلداء فإنيا يجب أف توضح األىداؼ 
المطموب تحقيقيا وأساليب تحقيقيا وتعتبر قواعد عامة متفقًا عمييا وتمثؿ مقاييس ال يجوز 

 مخالفتيا.

 

 أقسام معايير المراجعة: 4-11-2

ىذه  AICPAابعة لممجمع األمريكي لممحاسبين القانونيين لقد قسمت لجنة إجراءات المراجعة الت
 (103-102، ص ص 2002)جربوع،  المعايير إلى ثالث مجموعات ىي كالتالي:

المجموعة األولى: وتسمى المعايير العامة أو المعايير الشخ ية وذل  ألنيا تتعمك  .1
 عايير :بشخص مراجع الحسابات من ناحية تأىيمو العممي والعممي، وىي ثالثة م

 التعميـ، التدريب،اكتساب الخبرة. .1
 استقبلؿ المراجع في ممارسة عممو. .2
بذؿ العناية المينية الواجبة مف قبؿ مراجع الحسابات الخارجي المستقؿ مف أجؿ إنجاز  .3

 عممية المراجعة بحيث تحوز الثقة مف جميع األطراؼ وكتابة تقرير المراجعة.
 

مل الميداني وىي أيضًا تنبثك منيا ثالثة معايير المجموعة الثانية: وتسمى معايير الع .2
 وىي:

i. .تخطيط عممية المراجعة واإلشراؼ التاـ عمى المساعديف 
ii. .دراسة وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية 
iii. .الحصوؿ عمى أدلة اإلثبات الكافية والمبلئمة 

 
 المجموعة الثالثة: وتسمى معايير إعداد تقرير وىي أربعة معايير حسب التالي: .3
i. ب أف يوضح التقرير فيما إذا كانت القوائـ المالية معدة وفقًا لممبادئ المحاسبية يج

 المتعارؼ عمييا والمقبولة مقبواًل عامًا بكؿ أبعادىا المادية.
ii.  يجب أف يبيف التقرير بأف تمؾ المبادئ مطبقة بثبات وتجانس مف فترة ألخرى أو

 اإلشارة لغير ذلؾ.
iii. امبًل عف الحقائؽ المالية أو اإلشارة لغير ذلؾ.يجب أف يبيف التقرير إفصاحًا ك 
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iv.  يجب أف يبيف رأي مراجع الحسابات الخارجي المستقؿ عمى القوائـ المالية كوحدة
واحدة، وعندما ال يستطيع المراجع أف يبيف رأيو كوحدة واحدة عميو أف يوضح األسباب 

حسابات بالقوائـ التي أدت إلى ذلؾ، وفي جميع األحواؿ عندما يقترف اسـ مراجع ال
  المالية يجب أف يوضح التقرير طبيعة عمؿ المراجع ودرجة المسؤولية التي يتحمميا.
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 :تمييد 3.1
 القوائـ في والمخالفات الجوىرية األخطاء اكتشاؼ عمى المراجع قدرة مدى إلى المراجعة جودة تشير
 سػيـ،األ وحممػة اإلدارة المعمومػات بػيف تماثػؿ عػدـ تخفػيض إلػى باإلضػافة عنيػا، واإلعػبلف الماليػة
 أداء جػودة تتفػاوت وقػد .اإلدارة الممكيػة عػف انفصػاؿ ظػؿ فػي األسيـ حممة مصالح حماية وبالتالي
 الػواردة لممعمومػات عاليػة بجػودة أف تػرتبط يجػب العاليػة المراجعػة جػودة أف إال المراجعػة، عمميػة
 تكػوف عاليػة جػودة ذوى مػراجعيف بمعرفػة تػـ مراجعتيػا التػي المالية القوائـ أف حيث المالية، بالقوائـ

 .جوىرية أخطاء ومخالفات عمى الحتوائيا احتماال أقؿ
وتتمثػػؿ جػػودة التػػدقيؽ فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ التػػدقيؽ الخػػارجي، مػػف حيػػث التأكػػد مػػف أف جميػػع 
العمميػات الماليػة قػد تػـ تسػجيميا وفقػًا لمقواعػػد والمبػادئ المحاسػبية المقبولػة قبػواًل عامػًا، وأف البيانػػات 

ورة مطابقة لمبيانات الواردة في الدفاتر، وأف تقرير المدقؽ يشيد بعدالة عمػى تمثيػؿ ىػذه المالية المنش
البيانات لنتائج أعماؿ المنشأة عف فترة معينة، والمركز المالي في تػاريخ معػيف، اسػتنادًا إلػى معػايير 

عػف مػدى خمػو ىػذه التدقيؽ وقواعد السموؾ الميني وأدلة التدقيؽ الكافية المبلئمة، وأف التقريػر يعبػر 
البيانػات ىػذه األخطػاء والتحريفػات الماديػة، وعػدـ إعطػاء رأي خطػأ فػي البيانػات الماليػة التػي تعػدىا 

 (22ص ،2008)الجعافرة، اإلدارة 
 

 تعريف جودة المراجعة: 3.2
 العديػد مػف عامػاً  قبػوالً  لقيػت التػي التعريفػات أكثػر مػف المراجعػة لجػودة DeAngeloتعريػؼ  يعتبر
 باكتشػاؼ المراجػع قيػاـ احتمػاؿ"المراجعػة بأنيػا  جػودة عرفت حيث المراجعة، مجاؿ في ابالكت مف

 أف احتمػاؿ DeAngeloعرفػت  الخػرؽ وقػد ىػذا عػف لمعميػؿ والتقريػر المحاسػبي النظػاـ خػرؽ فػي
 فإف DeAngeloلتعريؼ  وفقا فانو ثـ المراجع. ومف باستقبلؿ األخطاء بالتقرير عف المراجع يقوـ

 .درجػة اسػتقبللو وزيػادة المحاسػبية األخطػاء اكتشػاؼ عمػى المراجػع قػدرة زيػادة تعنػي اجعػةجػودة المر 
(DeAngelo,  1981,pp113-127 ). 

 
 لمسػتخدمي المراجػع يقػدميا التػي الثقػة درجػة بأنيػا المراجعػة جػودة Palmrose عػرؼ وقػد

 فإف لذا المالية، القوائـ في الثقة خمؽ المراجعة ىو مف اليدؼ أف معروؼ ىو فكما . المالية القوائـ
 أف الحقيقػة وفػي .الجوىرية والمخالفات األخطاء المالية مف القوائـ خمو احتماؿ ىي المراجعة جودة
 - عمييػا االعتمػاد يمكػف ماليػة قػوائـ فػي تتمثػؿ والتػي -نتػائج المراجعػة عمػى اعتمػد التعريػؼ ىػذا

 لمسػتخدمي يمكػف كيػؼ :التػالي لسػؤاؿا إلػى التعريػؼ ىػذا ويػدفعنا .عمميػة المراجعػة جػودة لػتعكس
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مكانيػة الثقػة درجػة الماليػة تحديػد القػوائـ قبػؿ  مػف مراجعتيػا تػـ التػي الماليػة القػوائـ عمػى االعتمػاد وا 
 الثقػة التػي درجػة تحديػد يمكػف ال حيػث البلحقػة، المراجعػة لجػودة تعريػؼ أنػو يعنػى وىػذا المراجػع؟
 Palmroseتعريؼأف  القوؿ يمكف فانو وبذلؾ .لمراجعةا عممية مف االنتياء عند إال المراجع يقدميا

 ( ,1988,pp55-73  Palmrose) (Actual Audit Quality).  ةالفعمي المراجعة جودة إلى يشير 

 

وبالتػالي  Audit Riskجودة المراجعة مف خبلؿ ربطيا بخطر عممية المراجعة  Knapp يعرؼكما 
الذي يكوف  إلى الحد  Detection Risk االكتشاؼفيي تكوف عندما يقمؿ المراجع الخارجي خطر 

منخفضػػًا إلػػى أقصػػى درجػػة  Acceptable Audit Riskعنػػده مسػػتوى خطػػر المراجعػػة المقبػػوؿ 
ممكنة. حيث يرى أنو يمكف تحسيف جودة المراجعة مف خبلؿ تحسيف الرأي الذي يبديو المراجػع فػي 

يػػػدة كمػػػدخبلت لنمػػػاذج قراراتيػػػا، ويفػػػي القػػػوائـ الماليػػػة محػػػؿ الفحػػػص والػػػذي تعتمػػػد عميػػػو جيػػػات عد
باحتياجػػات مسػػتخدمي القػػوائـ الماليػػة مػػف حيػػث تػػوقعيـ خمػػو القػػوائـ الماليػػة التػػي تػػـ مراجعتيػػا مػػف 

 ( Knapp,1987,pp578-588)األخطاء والمخالفات الجوىرية. 
 

 خ ا ص جودة المراجعة: 3.3
 the Supreme Audit Institutions التحػاد األوروبػيفػي ا ت األجيزة العميا لمرقابةأصدر 

(SAIs)   في لوكسمبورغ ورد فيو ما  2004/  12/ 7،  6دليبل خاصا بجودة التدقيؽ بتاريخ
 The Supreme Audit Institutions (SAIs) of the European Union, 6-7 December) يمي:

2004)            

ص المبلزمة بالوفاء بمتطمبات التدقيؽ " الجودة " ىي الدرجة التي عندىا تقـو مجموعو مف الخصائ
 ، نبلحظ أف ىذه الخصائص تتضمف : SAIمف خبلؿ مناقشة عمؿ 

: مػػا ىػػي أىميػػة المسػػالة التػػي تػػـ فحصػػيا مػػف خػػبلؿ عمميػػة (Significance) _ األىميػػة 1
التػػػػدقيؽ؟و ىػػػػذا بػػػػدوره يمكػػػػف تحديػػػػده مػػػػف خػػػػبلؿ أبعػػػػاد متعػػػػددة، مثػػػػؿ الحجػػػػـ المػػػػالي لممسػػػػألة 

دقيؽ و مػػدى تػػػأثر الجميػػور بصػػػفو عامػػو مػػػف أداء الجيػػة الخاضػػػعة لمتػػػدقيؽ أو الخاضػػعة لمتػػػ
 مدى تأثر القضايا الرئيسية التابعة لمسياسات العامة.

: ىؿ نتائج عممية التدقيؽ و االستنتاجات تشكؿ انعكاسا دقيقا  (Reliability) _ الموثوقية 2
ىػػػؿ كػػػؿ التأكيػػػدات فػػػي تقريػػػر  لمظػػػروؼ الفعميػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمسػػػالة  التػػػي جػػػرى فحصػػػيا ؟

المػػدقؽ أو أي نتػػائج أخػػرى مدعومػػة بشػػكؿ كامػػؿ مػػف قبػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ جمعيػػا فػػي عمميػػة 
 التدقيؽ ؟

: ىػػؿ نفػػذ التػػدقيؽ بطريقػو نزييػػة وعادلػػو و بػػدوف محابػػاة أو (Objectivity) _ الموضػوعية 3
 تحميؿ السميـ.تميز ؟المدقؽ يجب أف يستند في تقييمو و رأيو عمى الحقائؽ و ال
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: ىؿ خطة عممية التدقيؽ كانت تحتوي بشكؿ سميـ عمى كؿ العناصػر (Scope) _ النطاؽ 4
البلزمة إلجراء عممية تدقيؽ ناجحة ؟ ىؿ المنفػذوف لعمميػة التػدقيؽ انيػوا بشػكؿ كامػؿ أداء كػؿ 

 العناصر البلزمة لخطة العمؿ ؟
ئج عمميػػػػػة التػػػػػدقيؽ فػػػػػي الوقػػػػػت : ىػػػػػؿ تػػػػػـ تسػػػػػميـ نتػػػػػا(Timeliness) _ التقيػػػػػد بالمواعيػػػػػد 5

المناسػػب؟ىذا قػػد يتضػػمف االلتػػزاـ بالميمػػة المحػػددة أو تقػػديـ نتػػائج عمميػػة التػػدقيؽ عنػػد الحاجػػة 
 ليذه النتائج ألخذ قرارات خاصة بالسياسات أو تصحيح نقاط ضعؼ اإلدارة.

: ىػػؿ كػػػاف تقريػػر المػػدقؽ واضػػػحا أو مػػوجزا فػػي التعبيػػػر عػػف نتػػػائج (Clarity) _ الوضػػوح 6
عممية التػدقيؽ؟ و يشػمؿ ىػذا عػادة التأكػد مػف أف النطػاؽ، االسػتنتاجات و أي توصػيات يمكػف 
أف تفيـ بسيولو مف قبؿ المديريف التنفيذييف والبرلمانييف الذيف قد ال يكونوف خبراء في المسائؿ 

 التي تمت معالجتيا لكف يحتاجوف لمتصرؼ بناء عمى التقرير.
كانت المػوارد المخصصػة لعمميػة التػدقيؽ معقولػة فػي ضػوء : ىؿ (Efficiency) _ الكفاءة 7

 أىمية و تعقيد التدقيؽ ؟
: ىػػػػػؿ كانػػػػت اسػػػػػتجابة الجيػػػػة المدققػػػػػة و الحكومػػػػػة و / أو (Effectiveness) _ الفاعميػػػػة 8

  البرلماف عمى النتائج و التوصيات مناسبة؟

         
 

 :أىمية جودة المراجعة 3.4
قعػػػوف مػػػف وف المسػػػتخدميف الخػػػارجييف لمقػػػوائـ الماليػػػة يتو تكمػػػف أىميػػػة جػػػودة المراجعػػػة فػػػي كػػػ

مخرجات عممية المراجعة، والمتمثمة في تقرير مراجع الحسابات، الجودة التامػة ألنيػـ يعتمػدوف 
فػػػي اتخػػػاذ قػػػراراتيـ ورسػػػـ سياسػػػاتيـ عمػػػى تمػػػؾ القػػػوائـ الماليػػػة، وبالتػػػالي فػػػإف جػػػودة المراجعػػػة 

 (Tayler & Glezen, 1994)ة مػف عمميػة المراجعػة. مصمحة مشػتركة لجميػع األطػراؼ المسػتفيد
 (14،15، ص ص2010)جبراف،  ويمكف بياف ىذه األطراؼ كما يمي:

مراجػػع الحسػػابات: ييػػتـ مراجػػع الحسػػابات بػػأف تػػتـ عمميػػة المراجعػػة بػػأعمى جػػودة ممكنػػة  .1
وذلػؾ مػػف أجػػؿ تحسػػيف سػػمعتو وشػػيرتو وموقعػػو التنافسػػي فػػي مجػػاؿ عممػػو، وكػػذلؾ خوفػػو 

 رض لمتقاضي إف أخفؽ في عممية المراجعة.مف التع

إدارة الشػػركة: تعتبػػر إدارة الشػػركة ىػػي المسػػؤولة عػػف إعػػداد القػػوائـ الماليػػة، وبالتػػالي فػػإف  .2
تنفيذ عممية المراجعة بأعمى جودة ممكنػة يمكنيػا مػف معرفػة أمػاكف الضػعؼ والقػوة لػدييا، 

رى فػإف تقريػر المراجػع لػو وبالتالي يساعدىا في وضع الخطػط المسػتقبمية، ومػف ناحيػة أخػ
 ردود فعؿ في السوؽ مما قد يؤثر عمى أسعار األسيـ الخاصة بالشركة.
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القوائـ المالية المراجعة مف قبؿ البنوؾ: تعتمد البنوؾ ومؤسسات التمويؿ بشكؿ كبير عمى  .3
المراجػػع الخػػارجي، وخاصػػة فػػي مػػنح القػػروض والتسػػييبلت البنكيػػة. وممػػا الشػػؾ فيػػو أف 

 ة سوؼ تؤثر إيجابيًا عمى جودة قراراتيـ.جودة المراجع

الدائنوف: ييتـ الدائنوف بػالقوائـ الماليػة المراجعػة مػف قبػؿ المراجػع الخػارجي لمػنح العمػبلء  .4
تسييبلت ائتمانية بناًء عمى تمؾ القوائـ. ومما ال شػؾ فيػو أف جػودة المراجعػة سػوؼ تػؤثر 

 كثيرًا عمى قراراتيـ في منح االئتماف.

تعتمد األجيزة الحكومية عمى القوائـ المالية المراجعة مف قبؿ يزة الحكومية: الييئات واألج .5
مراجػػػع خػػػارجي فػػػي أغػػػراض كثيػػػرة منيػػػا: التخطػػػيط والرقابػػػة، وفػػػرض الضػػػرائب، وتقريػػػر 
اإلعانات لبعض الصناعات، وتسعى األجيزة الحكومية إلػى أف تػتـ أعمػاؿ المراجعػة وفقػًا 

ايػػػة النشػػػاط االقتصػػػادي، وجميػػػع األطػػػراؼ ذات لمسػػػتولى عػػػاٍؿ مػػػف الجػػػودة مػػػف أجػػػؿ حم
  الصمة والعبلقة بعممية المراجعة.

الجمعيات والييئات المنظمة لممينة: تسعى كثيػر مػف الجمعيػات المنظمػة لمينػة المراجعػة  .6
إلى إلزاـ مكاتب المراجعة بتحقيؽ مستوى عاٍؿ مف الجودة مف أجؿ تطوير المينة وتدعيـ 

انيػا البلئػؽ بػيف الميػف األخػرى، وتحسػيف نظػرة المجتمػع ليػذه الثقة فييا، ووضػعيا فػي مك
 المينة ولمخدمات التي تقدميا.

لتحقيػػػؽ جػػػودة أعمػػػاؿ المراجعػػػة يحقػػػؽ العديػػػد مػػػف فػػػإف اتبػػػاع نظػػػاـ  ،باإلضػػػافة لمػػػا سػػػبؽ .7
  المزايا والخصائص لمكتب المراجعة نفسو يمكف بيانيا فيما يمي:

عمػاؿ التػي يؤدييػا مكتػب المراجعػة تتماشػى إعطاء تأكيدات معقولة بأف الخدمات واأل - أ
مػػع المتطمبػػات المينيػػة ومعػػايير المراجعػػة المتعػػارؼ عمييػػا، مػػع تقميػػؿ فػػرص ارتكػػاب 

 عممية المراجعة. األخطاء في

تحسيف برنامج عمؿ مراجعي الحسابات، وذلؾ مف خبلؿ اتباعو االرشادات والمعايير  - ب
 مى جودة عممية المراجعة.المينية بخصوص الرقابة عف الجمعيات الصادرة م

يعتبػػر اتبػػاع أسػػاليب الجػػودة فػػي المراجعػػة مػػف الوسػػائؿ المقنعػػة فػػي اكتسػػاب عمػػبلء  - ت
جػػػدد لمكتػػػب المراجعػػػة، والمحافظػػػة عمػػػييـ، وخاصػػػة فػػػي ظػػػؿ المنافسػػػة الشػػػديدة بػػػيف 

 مكاتب المراجعة.

 إف ارتفػػػاع مسػػػتوى المصػػػداقية فػػػي المراجعػػػة يعنػػػي خمػػػو القػػػوائـ الماليػػػة مػػػف األخطػػػاء - ث
 مف خبلؿ مستويات عالية لجودة المراجعة. الجوىرية، وذلؾ لف يكوف إال

إف المراجعػػة ذات الجػػودة العاليػػة يمكػػف اعتبارىػػا جػػزءًا ىامػػًا مػػف نظػػاـ رقابػػة أصػػحاب  - ج
فػي حالػة عػدـ مقػدرتيـ عمػى الرقابػة المباشػرة عمػى تصػرفات اإلدارة المنشأة، وخاصػة 
 في إدارة المنشأة.
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     :عمى جودة المراجعةالعوامل المؤثرة  3.5
 (19، ص2010، جبراف)ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى جودة المراجعة منيا: 

 العناية المينية. .1

 االلتزاـ بالتشريعات القانونية النافذة. .2

 التدريب وتطوير الميارات. .3

 التخطيط لعممية المراجعة. .4

 اإلشراؼ عمى أعماؿ المساعديف. .5

 تفاظ بيا.تنظيـ أوراؽ العمؿ واالح .6

 مراعاة األصوؿ المحاسبية المتعارؼ عمييا. .7

مسؤولية المراجع تجاه اكتشاؼ األخطاء والغش واالختبلس وكافة المخالفات فػي الحسػابات  .8
 والسجبلت والدفاتر.

 
 
  :جودة المراجعة لقياس المستخدمة مؤشراتال 3 .6
 

ف كانػػت  الجػودة ليػا مقػاييس شػػتى وقػد تختمػؼ تمػؾ المقػػاييس مػف مجتمػع آلخػر ومػػف بيئػة ألخػرى وا 
 سػواء بطػرؽ قيػاس جػودة المراجعػة الدراسػات مػف العديد تحاولغالبًا تتفؽ في بعض العناصر، وقد 

 ما يمي: وأىميا مباشرة غير أو مباشرة
 
 المراجعة: منشأة حجم -1

منشػأة المراجعػة  المراجعة وحجػـ جودة بيف ايجابية عبلقة وجود "DeAngelo 1981" دراسة أثبتت
 ثػـ انتيازيػة ومػف ة بصػور المراجػع لمتصػرؼ لػدى الحػوافز قمػت كممػا المراجعػة منشػأة حجػـ كبػر فكمما

منشآت  بعدد عمبلئيا وأف يقاس المراجعة منشأة حجـ أف إلى وأشارت .جودة المراجعة مستوى يتحسف
 القػوائـ فػيالتبلعػب  اكتشػاؼ فػي فشػمت إذا كبيػرة لخسائر تتعرض عمبلئيا بكثرة تتميز التي المراجعة

كمػا يػرى أف االسػـ الكبيػر يعنػي  .المراجعػة عمميػة جػودة تحسػيف إلػى تسػعى فإنيػا ثػـ ومػف الماليػة،
جػراء اختبػارات ليػـ مقارنػة بشػركات  السمعة الحسنة باإلضافة إلػى تػوافر المػوارد لتػدريب مراجعييػا وا 

اومػػة ضػػغط العميػػؿ أف االسػػـ الكبيػػر يعنػػي القػػدرة عمػػى مق أخػػرى دراسػػاترى تػػالمراجعػػة الصػػغرى و 
 يمارسو الستمالة المراجع في صالحو. الذي
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 أتعاب المراجعة: -2
 كػاف فػإذا المراجعػة. وبالتػالي منشػأة حجػـ و عبلقػة جوىريػة بػيف أتعػاب المراجعػة Palmroseوجػد 

 أتعػاب اسػتخداـ فانػو يمكػف المراجعػة، لجػودة كمقيػاس يمكػف اسػتخدامو المراجعػة منشػأة حجػـ مؤشػر

 (Palmrose, 1986,pp97-110) المراجعة. آخر لجودة مقياسك المراجعة
 
  المراجع: مع القانونية النزاعات -3

 ,Palmrose) المراجعة. النزاعات القانونية مع المراجع كمقياس لجودة  Palmroseاستخدـ

1988,pp55-73) 
ت المتحػػدة قػػاـ فػي إطػػار االنتقػادات الشػػديدة والضػغوط التػػي تعرضػػت ليػا مينػػة المراجعػة فػػي الواليػا

بعػػػػض البػػػػاحثيف باسػػػػتخداـ العبلقػػػػة بػػػػيف عػػػػدد الػػػػدعاوي القضػػػػائية المرفوعػػػػة ضػػػػد مكتػػػػب المراجعػػػػة 
 ومستوي جودة المراجعة.

كمػػا يػػري أف االسػػـ الكبيػػر يعنػػي السػػمعة الحسػػنة ، باإلضػػافة إلػػى تػػوافر المػػوارد لتػػدريب مراجعييػػا 
جراء اختبارات ليـ مقارنة بشركات المراجعة الصغرى و  يري باحثوف آخروف أف االسـ الكبير يعني وا 

 القدرة عمي مقاومة ضغط العميؿ الذي يمارسو الستمالة المراجع في صالحو.
ويري أصحاب ىذا االتجاه أنو كمما زاد عػدد القضػايا المرفوعػة ضػد مكتػب المراجعػة كممػا كػاف ذلػؾ 

 مؤشرًا عمي انخفاض جودة عممية التدقيؽ، والعكس صحيح.
عد الػػػػدعاوي القضػػػػائية ضػػػػد المػػػػراجعيف إلػػػػى تغيػػػػرات جوىريػػػػة فػػػػي مينػػػػة المحاسػػػػبة ولقػػػد أدي تصػػػػا

والمراجعػػػػة القانونيػػػػة، فبجانػػػػب الخسػػػػائر الماديػػػػة الطائمػػػػة التػػػػي لحقػػػػت مكاتػػػػب المحاسػػػػبة والمراجعػػػػة 
 القانونية الكبيرة بالواليات المتحدة، عانت المينة مف أضرار فقد ثقة الجميور فييا.

 
   رباح:معامل استجابة األ  -4

عػػف طريػػؽ وذلػؾ  ،مباشػػرة غيػربقيػاس جػػودة المراجعػة بطريقػػة   " Teoh and Wong " قػاـ 
 أف معامػؿ فوجػدا (Earnings Response Coefficient)  األربػاح اسػتجابة معامػؿ اسػتخداـ

عمػبلء  لػدى منػو أعمػى)فػي حينيػا(  الكبيػرة الثمانيػة المراجعػة منشػآت عمػبلء لػدى األربػاح اسػتجابة
 Teoh and) األرباح المعمنة. عمى الممكية عائد قسمة ناتج ىو المعامؿ وىذا الصغيرة المراجعة منشآت

Wong, 1993,pp346-366) 
 
 المخططة: واألرباح األرباح المحققة بين الفرك -5

 مػف المخططػة األربػاح عمػى تحقيػؽ اإلدارة قػدرة قمػت كممػا المراجعػة جػودة زادت كممػا أنػو ذلػؾ وتفسير

 المخططة. عف األرباح االنحرافات زادت كمما وبالتالي األرباح، ةخبلؿ إدار 
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  وبين اكتشاف األخطاء والغش والتالعب استخدام العالقة بين جودة المراجعة، -6

ويػػري أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه أنػػو كممػػا زادت احتماليػػة اكتشػػاؼ األخطػػاء الجوىريػػة والغػػش مػػف قبػػؿ 
مػف  De Angeloوالعكػس صػحيح وكمػا ذكرنػا مسػبقًا أف المراجع كمما زادت معػو جػودة المراجعػة ،

بأنيػػا احتماليػػة قيػػاـ المػػدقؽ باكتشػػاؼ األخطػػاء  ،لػػذيف قػػاموا بتعريػػؼ جػػودة المراجعػػةأوائػػؿ البػػاحثيف ا
والقياـ بتسجيؿ ذلؾ في التقرير الذي يصدره في نياية عممية  ،ثغرات في النظاـ المحاسبي لمعميؿوال

 التدقيؽ.
 
 ، وبين جودة المراجعة.المنافسة بين مكاتب المراجعة استخدام تأثير -7

ولقد لقي أثر ارتفاع مستوي المنافسػة بػيف مكاتػب المراجعػة عمػي الجػودة اىتمامػًا كبيػرًا فػي األبحػاث 
والدراسػػػات، ويػػػري أصػػػحاب ىػػػذا الػػػرأي أنػػػو كممػػػا ازداد التنػػػافس بػػػيف المػػػراجعيف فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػي 

وأف أسباب التغيير تتػراوح مػا بػيف  ،العمبلء عمي تغيير المراجعيف درةالعمبلء كمما ازدادت رغبة ومق
البحث عف التغيير تتراوح ما بيف محاولػة تخفػيض قيمػة األتعػاب  إلىمحاولة تخفيض قيمة األتعاب 

البحث عف مراجػع أخػر، وكممػا شػعر المراجػع بػأف مراجعػًا أخػر يتحػيف الفرصػة ليحػؿ محمػو فػي  إلى
يػػؤثر عمػػي جػػودة األداء نحػػو ممػػا ازداد اعتمػػاده عمػػي العميػػؿ وىػػذا بػػدوره ك ،مراجعػػة حسػػابات العميػػؿ

خروف عكس ذلؾ حيػث يػروا أنػو تزيػد جػودة األداء كممػا قمػت مسػتوي المنافسػة آ، بينما يري األفضؿ
 بيف مكاتب المحاسبة والمراجعة.

 
والتدددقيك اسددتخدام تمتددع المراجددع بددآداب وسددمو  المينددة، ومدددي التزامددو بمعددايير المحاسددبة  -8

 .المتعارف عمييا وأثر ذل  عمي جودة المراجعة
ىػذه السػموكيات  ، وأوؿيجػب عميػو أف يحتػـر ىػذه السػموكياتويري أصػحاب ىػذا االتجػاه أف المػدقؽ 

، لػذلؾ يجػب عميػو تقػديـ درجػة جػودة تتناسػب مػع ىػذه السػموكيات ، الحفاظ عمي حيػاده، واسػتقبلليتو
لػـ يراعػي فػػي  إذاداب المينػة آيكػي بػأف المراجػع يعتبػر مخػبًل بػوقػد أكػد ذلػؾ مجمػع المحاسػبيف األمر 

مػػع تناسػػب ذلػػؾ أيضػػًا مػػع قيمػػة أتعابػػو وحجػػـ عميػػؿ درجػػة الجػػودة لمخدمػػة المقدمػػة اتفاقياتػػو مػػع ال
 العمؿ.

تعػػاب فييػػا مرتبطػػة بػػالرأي الػػذي يبديػػو عمػػي عقػػود تكػػوف األ إبراـبػػ وـكمػػا يجػػب عمػػي المراجػػع أال يقػػ
ال تتػػػأثر درجػػػة جػػػودة الخدمػػػة  ىعميػػػؿ أو يتوقػػػؼ عمػػػي نتػػػائج أعمػػػاؿ المراجػػػع حتػػػالقػػػوائـ الماليػػػة لم

 المقدمة.
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وعالقتددو بجددودة  Compulsory Rotationلمراجددع الحسددابات اللزامددياسددتخدام التغييددر  -9
 التدقيك.

حيػث أثػارت الجيػات المينيػة فػي العديػد مػف الػدوؿ المتقدمػة مثػؿ  ،ويعتبر ذلؾ مف المفاىيـ الحديثػة
يكػا وفرنسػا وايطاليػا وكنػدا قضػػية ضػرورة التغييػر الػدوري لمراجػػع الحسػابات وحجػة أصػحاب ىػػذا أمر 

تحسػػيف  إلػػىتشػػريعات تمػػـز الشػػركة بضػػرورة التغييػػر الػػدوري لممراجػػع سػػوؼ يػػؤدي  إصػػدارالػػرأي أف 
عػػة، جػػودة عمميػػة المراجعػػة. ولقػػد لػػوحظ أف انييػػار العديػػد مػػف الشػػركات سػػببو انخفػػاض جػػودة المراج

كوسػػػيمة  إلزاميػػػاوقػػػد أيػػػد أصػػػحاب ىػػػذا الػػػرأي التغييػػػر الػػػدوري لممراجػػػع  ،تقػػػاد المراجػػػع لبلسػػػتقبلليةواف
 لتعزيز ودعـ استقبللية المراجع، وتخفيض الحاالت التي يحدث فييا فشؿ المراجع.

قػػػد تقمػػػؿ مػػػف سػػػوؼ يمنػػػع تطػػػور العبلقػػػة بػػػيف المراجػػػع والعمػػػبلء والتػػػي  إلزاميػػػاواف تغييػػػر المراجػػػع 
انخفػػػػاض جػػػػودة  إلػػػػى، وأف التعاقػػػػد طويػػػػؿ األجػػػػؿ مػػػػع المراجػػػػع قػػػػد يػػػػؤدي تو وموضػػػػوعيتواسػػػػتقبللي
 االنخفاض بمرور الوقت. إلىأف كفاءة عمؿ المراجع تميؿ  إلى باإلضافة ،المراجعة

مػع العمػـ بػأف أصػحاب ىػذا الػرأي  إلزاميػابينما يعارض فريؽ آخر أف يكوف التغييػر الػدوري لممراجػع 
أف تكمفة ىػذا البػديؿ سػواء مػف  إالتي قد تعود عمي المنشأة مف وراء ىذا التغيير ال ينكروف المزايا ال

 وجية نظر المراجع أو العميؿ تفوؽ المنافع مف ورائو.
 

كوسػيمة لقيػاس جػودة التػدقيؽ ووجػدوا أف التقػارير الماليػة  استخدام التقارير الماليدة االحتياليدة -11
السػػنوات الثبلثػػة األولػػى مػػف حيػػازة شػػركة المراجعػػة ولكنيػػا  االحتياليػػة أكثػػر احتمػػااًل أف تحػػدث خػػبلؿ

تفشػػؿ فػػي العثػػور عمػػى أدلػػة تثبػػت أف التقػػارير الماليػػة احتياليػػة عمػػى األرجػػح نظػػرًا لمحيػػازة الطويمػػة 
 (Carcello & Nagy, 2004,pp55-69)لشركة المراجعة. 

 
 باحثون آخرون المقاييس التالية لقياس جودة المراجعة: دمكما استخ

 النظير مراجعة نتائج 
 الفعمية المراجعة بمياـ الجودة المطبقة عمى الرقابة إجراءات 
 عاماً  قبوالً  المقبولة بالمبادئ المحاسبية الوحدة التزاـ مدى 

 
سواء كانت المقاييس كمية أو وصفية؛ ال يوجد مقياس ليذه يبيف لنا إف كانت دقيقة أـ ال، حتى مع 

عمميػػة التػػدقيؽ قػػد ال يظيػػر إذا لػػـ تفشػػؿ المنشػػأة المدققػػة، وحقيقػػة أف إدراكنػػا المتػػأخر ليػػا فػػإف فشػػؿ 
 ,Landwehr and others, 2006) المنشػأة قػد فشػمت ال يعنػي بالضػرورة أف عمميػة التػدقيؽ فاشػمة. 

p17) 
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 كإحدى مقاييس جودة المراجعة: قدرة المراجع الخارجي عمى الحفاظ عمى استقالليتو
وحيػػػاد المراجػػػع الكثيػػػر مػػػف الجػػػدؿ والنقػػػاش بػػػيف المحاسػػػبيف والمػػػراجعيف لقػػػد أثػػػار معيػػػار اسػػػتقبللية 

وغيػػرىـ مػػف الميتمػػيف بالمينػػة، وذلػػؾ نظػػرًا لصػػعوبة وضػػع تعريػػؼ دقيػػؽ ومحػػدد لمفيػػوـ االسػػتقبلؿ 
والحيػػاد نتيجػػة الرتبػػاط ذلػػؾ المفيػػـو بالحالػػة الذىنيػػة لممراجػػع، كمػػا أف العبلقػػات الماليػػة التػػي تػػربط 

موضوع المراجعة باإلضافة إلػى مػا يطمػع عميػو مػف أمػور تتصػؼ بالسػرية قػد يثيػر المراجع بالشركة 
 (104، ص2002)جربوع، شكوكًا مف الغير حوؿ استقبلؿ المراجع وحياده. 

يعتبػػر تػػوفير عنصػػر االسػػتقبلؿ أو الحياديػػة لممػػدقؽ الخػػارجي مطمبػػًا أساسػػيًا مػػف متطمبػػات نجػػاح  إذ
فيا األساسػػية المتمثمػػة بشػػكؿ رئيسػػي فػػي تػػوفير المصػػداقية الحسػػابات فػػي تحقيػػؽ أىػػدا مراجعػػةمينػػة 

استقبلؿ المدقؽ الخػارجي مػف طبيعػة ميمتػو التػي تضػعو فػي موقػؼ  أىميةلمبيانات المنشورة. وتنبع 
حساس بيف األطػراؼ المسػتفيدة مػف خدماتػو مػف جيػة وبػيف إدارة الشػركة التػي يتقاضػى منيػا أتعابػو 

 يًا في تعيينو وعزلو.والتي غالبًا ما تمعب دورًا أساس
تنبػػػع أىميػػػة معيػػػار اسػػػتقبلؿ المراجػػػع مػػػف أف مػػػدى الثقػػػة ودرجػػػة االعتمػػػاد عمػػػى رأي  كمػػػا 

المػػدقؽ الخػػارجي يتحػػدداف بمػػدى اسػػتقبلؿ المػػدقؽ الخػػارجي وحيػػاده فػػي إبػػداء رأيػػو فػػاألطراؼ ذات 
، ومف تػـ فيػي يرالمصالح ومستخدمي القوائـ المالية غالبًا ما تكوف مصالحيـ متعارضة إلى حد كب

بحاجػػة إلػػى رأي فنػػي محايػػد عػػف األحػػواؿ الماليػػة لممشػػروع ومػػف ثػػـ يمجػػأ المػػدقؽ الخػػارجي باسػػتمرار 
إلى تدعيـ ذلؾ االستقبلؿ حتى ال يفقده مركزه أماـ تمؾ األطػراؼ ذات المصػمحة ولػذلؾ يتعػيف عمػى 

يػة أو االسػتقبلؿ الواجػب المراجع أف يبتعد عف تمػؾ المواقػؼ التػي قػد تثيػر الشػكوؾ فػي درجػة الحياد
، 1997 ،)الصػباف توافرىا، ومف تـ التأثير عمى درجة الثقػة ومػدى االعتمػاد عمػى الػرأي الػذي يصػدره.

 (66-65ص ص 
قبللية مػدقؽ الحسػابات وحاولػت إزالػة كػؿ توقد أولت التنظيمات المينية والرسمية أىمية السػ
أو مف حيث نظرة اء مف حيث تأديتو لعممو التصرفات التي يمكف أف تثير الشؾ حوؿ استقبلليتو سو 

( عنػد الحػديث AICPAمستخدمي القوائـ المالية، فقد أشار مجمع المحاسبيف القانونييف األمريكي )
عػػف االسػػتقبللية إلػػى أف مػػدقؽ الحسػػابات يجػػب أف يكػػوف مسػػتقبًل عنػػد قيامػػو بواجباتػػو المينيػػة وذلػػؾ 

فقد أكدت أدلة التدقيؽ الدولية عمى أنو يجػب أف يكػوف تطبيقًا لمعايير التدقيؽ التي وضعيا المجمع 
 أمينًا ومخمصًا بعممو الميني ويجب أف يتوخى العدالة وأال يسمح لآلخريف بالتأثير عمى رأيو.

أف أىمية  2002( عند إصدار المعايير في عاـ IFACبينت لجنة االتحاد الدولي لممحاسبيف ) كما
الحسابات المستقموف عمى المحافظػة عمػى  يفي قدرة مدققكوف التدقيؽ في تحقيؽ المصمحة العامة ت

أمانة وكفاءة البيانات المالية المقدمة لممؤسسات المالية وذلؾ لدعـ جزئي وحاممي األسػيـ لمحصػوؿ 
  (2003 ،)االتحاد الدولي لممحاسبيفعمى رأس الماؿ. 



47 
 

بللو، إف األطػراؼ المسػتفيدة ومما يزيد مف حساسية موقؼ المدقؽ الخارجي وبالتالي مف أىمية اسػتق
مف خدماتو متضاربة في كثير مف األحياف، فإدارة الشركة وىي المسؤولة عف إعداد البيانات المالية 

أف تخفػػي  –بحكػػـ المحافظػػة عمػػى امتيازاتيػػا –التػػي يػػدققيا، قػػد تجػػد أف مصػػالحيا الخاصػػة تقضػػي 
عمى حقيقتػو،في  ية ال تظير الوضع الماليأحيانًا مشاكؿ مالية تعاني منيا الشركة فتنشر مثبًل ميزان

حيف أف مستقبؿ ىذه الشركة وقدرتيا عمى النمو واالستمرار ىما في واقع األمر محؿ شػؾ وتسػاؤؿ، 
وىنا يحدث تناقض المصالح بيف إدارة تتعمد عدـ اإلفصاح عف حقيقة الوضع المالي لمشركة، وبيف 

مػػؿ ليػػا تقتضػػي مصػػالحيما الخاصػػة بػػأف مسػػتثمر محتمػػؿ فػػي أسػػيـ ىػػذه الشػػركة، أو مقػػرض محت
دلة لموضع المالي الحقيقػي لمشػركة، وىكػذا يصػبح اسػتقبلؿ تظير البيانات المالية صورة صادقة وعا

مدقؽ الحسابات في ظرؼ كيذا عنصرًا حاسمًا باعتباره الضماف الوحيد كي يضػمف تقريػره عػف تمػؾ 
، 1994مطػػػر،  )تػػػي تعػػػاني منيػػػا شػػػركة كيػػػذه. البيانػػػات رأيػػػًا محايػػػدًا يوضػػػح فيػػػو المشػػػاكؿ الماليػػػة ال

  (323ص
واسػػتقبلؿ المػػدقؽ ىػػو فػػي األسػػاس حالػػة فكريػػة تفػػرض عميػػو أف يكػػوف رأيػػو مػػف خػػبلؿ اسػػتقبللو فػػي 

 التفكير والعمؿ.
ال يوجػػد اتفػػاؽ حػػوؿ مفيػػـو اسػػتقبلؿ مػػدقؽ الحسػػابات ولكػػف يمكػػف التمييػػز بػػيف مفيػػوميف لبلسػػتقبلؿ 

 (86ص، 2006 ،)المطارنةلمالية األمريكية: قامت بوضعيا ىيئة األوراؽ ا
 Independence  Mental:   الذىنيالمفيوم األول: االستقالل  .1

يعنػػي االسػػتقبلؿ الػػذىني أف يتجػػرد المػػدقؽ مػػف أي دوافػػع أو ضػػغوط أو مصػػالح خاصػػة عنػػد إبػػداء 
ستقبلؿ حالػة رأيو الفني المحايد، حيث أف ذلؾ ينسجـ مع النظرية الذاتية الشخصية فيي ترى أف اال

ذىنيػػػة ال يمكػػػف وضػػػع معػػػايير واضػػػحة ليػػػا أو مقػػػاييس محػػػددة ألف ىػػػذه المعػػػايير قػػػد تتغيػػػر ولكػػػف 
االستقبلؿ الذىني ال يتغير مفيومو حيث أنو يجب عمى المدقؽ أف يكوف أمينًا ونزييًا يمتػـز الصػدؽ 

 في شيادتو ويكشؼ عف الحقيقة في تقريره.
  Appearance Independence: المفيوم الثاني: االستقالل الظاىري .2

يقصد باالستقبلؿ الظاىري أف يكوف ىناؾ أعراؼ وقواعد مينية تضمف عدـ السػيطرة مػف قبػؿ إدارة 
الشػركة عمػػى المػدقؽ وعػػدـ وجػود أي ارتبػػاط لمصػالحو مػػع إدارة الشػركة، وىػػذا مػا تنظػػر لػو النظريػػة 

فكيػره وال يجػب أف تنظػر إلػى الموضوعية عمى أنػو مسػألة موضػوعية بعيػدة عػف شخصػية المػدقؽ وت
نمػا يجػب النظػر ليػا  استقبلؿ المدقؽ نفسو عمػى أنيػا مسػألة ذىنيػة يتػرؾ الحكػـ فييػا لممػدقؽ نفسػو وا 

 عمى أنيا مسألة موضوعية تحكميا قواعد ومعايير محددة.
 مما سبؽ يمكف القوؿ أف مفيـو االستقبلؿ يتكوف مف شقيف:
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عمى المدقؽ الجمع بيف عممو واالشتراؾ في تحظر  االلتزاـ باتباع معايير وقواعد موضوعية - أ
تأسيس الشركة أو عضػوية مجمػس اإلدارة أو أف يكػوف موظػؼ فييػا كػذلؾ أف يكػوف لػو أو 

 ألحد أقاربو مصمحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة التي يقـو بتدقيؽ أعماليا.

وف المػػػػدقؽ نزييػػػػًا أنػػػػو مسػػػػألة ذىنيػػػػة مرتبطػػػػة بشخصػػػػية المػػػػدقؽ واسػػػػتقبللو وأمانتػػػػو واف يكػػػػ - ب
وموضػػوعيًا، بمعنػػى القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرارات األخبلقيػػة الصػػعبة حػػوؿ الخطػػأ والصػػواب 
عػف طريػؽ تطبيػؽ قواعػػد السػموؾ المينػي وأخبلقيػات المينػػة عمػى الحػاالت المختمفػة كػػذلؾ 
القػػػدرة عمػػػى وزف األمػػػور بػػػدوف تحيػػػز مػػػف وجيػػػة نظػػػر جميػػػع األطػػػراؼ التػػػي تتػػػأثر بيػػػذه 

 القرارات.

 أكدا أف استقبللية المدقؽ تتضمف عنصريف رئيسييف ىما: فقد (Myring & Bloom, 2003)ما أ
االستقبلؿ العقمي: وىو الحرية مف تأثير التيديدات عمى استقبللية المدقؽ والتي مػف الممكػف أف  - أ

 (Myring & Bloom, 2003,P1) تساوـ في موضوعية المدقؽ.

اطات والعبلقات أو أي ظػروؼ قػد تقػود المسػتثمريف أو االستقبلؿ في الحقيقة: وىو غياب النش  - ب
 أيًا مف المستخدميف لمبيانات المالية إلى استنتاجات غير مقبولة وعالية الخطورة.

( فقد عرؼ االستقبللية عمى أنيا الحريػة مػف جميػع الضػغوط والعوامػؿ األخػرى Siegel,2003أما )
جػػػع عمػػػى اتخػػػاذ قػػػرارات مراجعػػػة عادلػػػة وغيػػػر التػػػي تػػػؤثر أو مػػػف المتوقػػػع أف تػػػؤثر عمػػػى قػػػدرة المرا

 متحيزة.
ويػػرى جربػػوع أف عبلقػػة المراجػػع بالشػػركة التػػي يراجػػع حسػػاباتيا قػػد تتػػأثر بكثيػػر مػػف العوامػػؿ أىميػػا 
الضغوط االقتصادية، االلتزامات االجتماعية، العبلقات الشخصية، وقد تؤثر تمؾ الضغوط مجتمعػة 

 (17، ص1999 )جربوع، .أو بصفة مستقمة عمى استقبلؿ المراجع
ونتيجة لذلؾ فقد اقترح بعض الكتاب التركيز عمى ثبلث جوانب لمكشؼ عف مدى استقبلؿ المراجع  

 (Sharaf, Maulz, 1961) :مف عدمو وىي
: والتػػي ينطػػوي عميػو عػػدـ تػػدخؿ إدارة االسػتقبلؿ فػػي مجػاؿ وضػػع برنػػامج المراجعػة .1

 ف إجراءات المراجعة.الشركة في استبعاد أو تعديؿ أو تحديد أي جزء م

االستقبلؿ في مجاؿ الفحص: ينطوي عمى حػؽ المراجػع الكامػؿ فػي اإلطػبلع عمػى  .2
سجبلت ومستندات ودفاتر الشركة، والتعاوف مع الموظفيف فييػا واإلطػبلع عمػى مصػادر 

 المعمومات المختمفة التي تكشؼ عف نشاط المشروع والتزاماتو وموارده.

ينطػوي عمػى التحػرر مػف أي شػعور أو التػزاـ لتغييػر االستقبلؿ في مجاؿ التقرير: و  .3
تأثير الحقػائؽ المقػرر عنيػا عمػى أي جيػة مػف الجيػات ويشػمؿ ىػذا المفيػوـ أيضػًا عمػى 
دراجيػا فػي تقريػر آخػر مػف  تجنب استبعاد بعض األمور الجوىرية مف التقريػر الرسػمي وا 

  أي نوع.
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 جي:العوامل التي تؤثر عمى استقاللية مدقك الحسابات الخار 
 

اسػػػتقبلؿ المراجػػػع ىػػػي واحػػػدة مػػػف أىػػػـ القضػػػايا فػػػي الممارسػػػات المحاسػػػبية اليػػػوـ. إذ أف اسػػػتقبلؿ 
المراجػع يزيػػد مػػف فعاليػػة عمميػػة المراجعػػة مػػف خػبلؿ تػػوفير ضػػماف أف المراجػػع سػػوؼ يقػػـو بتخطػػيط 

يػػة وتنفيػػذ أعمػػاؿ التػػدقيؽ بشػػكؿ موضػػوعي. كمػػا أف أداء عمميػػة المراجعػػة بجػػودة عاليػػة يعػػزز موثوق
 (Myring & Bloom, 2003,P2)التقارير المالية مف قبؿ المستثمريف والمستخدميف اآلخريف. 

تعتبر االستقبللية مف أىـ المبادئ لعمؿ المراجع الخارجي مف أجؿ الحصوؿ عمى رأي كما 
فني محايد يعطي الصورة الحقيقيػة لقػوائـ الشػركة محػؿ المراجعػة ليسػتفيد منيػا جميػع األطػراؼ التػي 

تػػاج ليػػػذه القػػػوائـ. وقػػػد أدت التطػػػورات االقتصػػػادية السػػريعة إلػػػى زيػػػادة كبيػػػرة فػػػي حجػػػـ الشػػػركات تح
وزادت معيػػا أىميػػة مينػػة المراجعػػة، وكػػذلؾ قمػػؽ األطػػراؼ الخارجيػػة حػػوؿ مػػدى اسػػتقبللية المراجػػع 
ؿ الػػذي يقػػـو بتػػدقيؽ قػػوائـ ىػػذه الشػػركات. إف تيديػػدات اسػػتقبللية المراجػػع تمثػػؿ الضػػغوط أو العوامػػ

التػػػي تضػػػعؼ موضػػػوعية المراجػػػع، ولكػػػي يكػػػوف مسػػػتقبًل يجػػػب عمػػػى المراجػػػع أف يكػػػوف قػػػادرًا عمػػػى 
التغمػػب عمػػى التيديػػدات التػػي تػػؤثر عمػػى موضػػوعيتو وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التعػػرؼ عمػػى مصػػادر تمػػؾ 

 (36-35صص  ،2008 )الجعافرة،التيديدات.
 

ابات الخددددارجي وىنددددا  العديددددد مددددن العوامددددل التددددي تددددؤثر عمددددى اسددددتقاللية مراجددددع الحسدددد
 (87، ص2006)المطارنة، :منيا
الماديػػػة التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا مراجػػػع الحسػػػابات الخػػػارجي نظيػػػر الخػػػدمات التدقيقيػػػة المنفعػػػة  .1

المقدمػػػة أو االستشػػػارية، بمػػػا انػػػو يػػػتـ تحديػػػد األتعػػػاب لممراجػػػع مػػػف قبػػػؿ الجيػػػة التػػػي قامػػػت 
 لمراجع.بتعيينو فإف ذلؾ يعني وجود أثر لذلؾ التحديد عمى استقبللية ا

لمجيػػة التػػي  ىػػي الخػػدمات التػػي يقػػدميا المراجػػع فػػي مجػػاؿ التػػدقيؽ الخػػدمات االستشػػارية: .2
قامػػت بتعيينػػو، ويجػػب اف تقػػدـ ىػػذه الخػػدمات مػػف شػػخص يتمتػػع باسػػتقبلؿ مممػػوس وتأىيػػؿ 

 كاٍؼ في مجاؿ الخدمة نفسيا.

قسػػيـ العوامػػؿ العوامػػؿ السػػموكية: وىػػي العوامػػؿ المرتبطػػة بسػػموؾ المراجػػع اإلنسػػاني ويمكػػف ت .3
 السموكية إلى:

إدارة أف التعارض بيف مصالح المراجع والعميؿ ومدى تأثيرىا عمى استقبللية المراجػع حيػث  - أ
المنشأة ترغب في الحصوؿ عمى تقرير بدوف تحفظات إلرضاء المبلؾ، ومف ناحية أخرى 

ارة عمى مف خبلؿ تأثير اإلدالمبلؾ يرغبوف في الوصوؿ إلى حقيقة األمر، ونجد أثر ذلؾ 
   تعييف المدقؽ وعزلو فيي تممؾ الحؽ في ذلؾ.
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طريقػػػػة تعيػػػػيف المراجػػػػع وعزلػػػػو: حيػػػػث أف نعيػػػػيف المراجػػػػع يػػػػتـ بواسػػػػطة مػػػػبلؾ المنشػػػػأة أو  - ب
المسػػاىميف أو أف تفػػوض الييئػػة العامػػة لممسػػاىميف اإلدارة بتعيػػيف المراجػػع وعزلػػو وكػػذلؾ 

 ى المراجع.تحديد أتعابو، مما يمكف اإلدارة مف ممارسة الضغوط عم

العوامػػؿ المرتبطػػة بالعميػػؿ: مثػػؿ المرونػػة فػػي تطبيػػؽ المبػػادئ المحاسػػبية حيػػث تقػػـو اإلدارة  .4
ف لػػـ يكػػف المراجػػػع متفقػػًا معيػػا فسػػتقوـ بتغييػػره، ودور اإلدارة فػػػي  بتغييرىػػا حسػػب مصػػمحتيا وا 

 تعييف المراجع يمكنيا مف الضغط عمى المراجع مف أجؿ تحقيؽ مصالحيا.

قػػد تػػؤثر طػػوؿ الفتػػرة الزمنيػػة عمػػى اسػػتقبللية المسػػتغرقة فػػي عمميػػة المراجعػػة: الفتػػرة الزمنيػػة  .5
المراجػػػع وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ توطيػػػد العبلقػػػة الشخصػػػية بػػػيف المراجػػػع واإلدارة ممػػػا يعنػػػي إمكانيػػػة 
تغاضيو عف بعض األمور غير السميمة مما يؤثر عمى جػودة المراجعػة واسػتقبللية وموضػوعية 

 المراجع.
 

 تتعرض ليا استقاللية المراجع الخارجي:التيديدات التي 
 

 :( أن استقاللية المراجع الخارجي تتعرض إلى التيديدات التاليةSiegel,2003يرى ) 
المصمحة الذاتيػة: وىػي الخطػر الػذي ينشػأ عنػدما يقػـو المراجػع الخػارجي بمراجعػة األعمػاؿ  .1

 مور أخرى.التي تخصو مثؿ أف تكوف لو مصالح وجدانية أو مالية أو شخصية أو أ

عنػدما يقػـو المراجػع الخػارجي بأفعػاؿ دعائيػة لمراجعػة الدعاية والترويج: الخطػر الػذي ينشػأ  .2
 الحسابات.

األلفة )الثقة(: الخطر الذي ينشأ عندما يكوف ىناؾ عبلقة بيف المراجع وبيف العمبلء نتيجة  .3
 الزيارات المتكررة عمييـ.

بعممية المراجعة عف طريؽ اإلكراه مف قبػؿ  الترىيب: الخطر الذي ينشأ عندما يقوـ المراجع .4
 العميؿ أو عف طريؽ طرؼ آخر.

 

الخارجييف لمشركات المدرجة في سوؽ  الحسابات مراجعيالباحثة بقياس مدى التزاـ  وقد قامت
قدرتيـ عمى اكتشاؼ ممارسة اإلدارة لؤلرباح وذلؾ بمعيار االستقبلؿ والحيادية مف خبلؿ فمسطيف 

الحصوؿ  تـ قدو مع مدى إدارة الشركات لؤلرباح  هتقرير المراجع الموجود بأي ر مف خبلؿ ربط نوع 
 لمشركات المدرجة بسوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية المنشورة المالية التقارير مف ى نوع رأي المراجععم

 الحسابات الخارجي. مراجععبلقة بيف جودة التدقيؽ واستقبللية ومف تـ اختبار مدى وجود 
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 :ة وطبيعة معدل الدوران اللزامي لممراجع الخارجيماىي 3.7 
  

يقصد بمعدؿ الدوراف اإللزامي لممراجع ىو أف تقـو المنشآت والشركات بتغيير مراجعييػا بعػد قضػائو 
مػػدة زمنيػػة فػػي العمػػؿ لػػدييا وتختمػػؼ تمػػؾ المػػدة الزمنيػػة مػػف بمػػد آلخػػر حسػػب سياسػػة التغييػػر التػػي 

 يتبناىا البمد.
 وذلػؾ الػدوؿ مػف قبػؿ العديػد مػف اعتمػاده يػتـ أف قبػؿ عديػدة إللزامي لممراجػع بمراحػؿا التغيير وقد مر

 .المراجعة عممية وجودة الخارجي المراجع استقبلؿ لحماية
 عػاـ مػف سػنوًيا مراجعييػا تغيػر فكانػت إلػزاـ بػدوف طواعيػة بػو األمريكيػة قامػت  (Du pont) فشػركة

 الخػارجي المراجػع تغييػر مػع كماالً  أكثر النتائج تكوف أف منيا اقتناًعا وذلؾ 1927 عاـ وحتى 1911

 مراجعيػا الخػارجي تغييػر فػي الشػركة اسػتمرت 1954 ـعػا وحتػى 1928 عػاـ مػف الفترة سنوًيا وخبلؿ

نما سنوي بشكؿ ليس ولكف   .سنوات تسع إلى سنتيف بيف تراوحت فترات عمى وا 
شػركة  مػع االسػتمرار رأت قػدف المراجػع، تغييػر تطبيػؽ عػف الشػركة توقفػت 1954 عػاـ ومنػذ

"Price and Waterhouse Companyمراجعػة  فػي لجيودىػا كػاف والتػي خػارجي " كمراجػع
 لسياسة تغييػر النياية وضع والتعقيد باالنتشار تميزت والتي  (Du pont) الدولية لشركة  التعامبلت

 ,Zeff )راجػع لمشػركة.ووترىػاوس كم بػرايس شػركة مػع واسػتمرت الشػركة تتبعيػا كانػت التػي المػراجعيف

S.A ,2003,P3) 
ظيرت آراء كثيرة حوؿ إلزامية تغيير المراجع الخارجي لمشركة بيف مؤيد ومعارض  1939ومف عاـ 

وظمػػػػت قضػػػػية معػػػػدؿ دوراف المػػػػراجعيف موضػػػػع  ليػػػػذه الفكػػػػرة وىنػػػػاؾ مػػػػف تركيػػػػا اختياريػػػػة لمشػػػػركة،
ة لعشػػػرات السػػػنيف، بيػػػد أنػػػو فػػػي مناقشػػػات مػػػف قبػػػؿ مينػػػة المحاسػػػبة واألجيػػػزة التنظيميػػػة ذات الصػػػم

 حيػث أف ،يػد إلػى حػد كبيػرىػذا األمػر باىتمػاـ متزا حظيَ أعقاب األحداث األخيرة لبعض الشركات، 
واإلخفاقػػات التػػي ىػػزت مجتمػػع  األمريكيػػة المسػػاىمة الشػػركات كبريػػات لػػدى فبلسػػاتاإل فضػػيحة

وورلػد كػوـ، فضػبًل عػف الفشػؿ ، وكػذلؾ فشػؿ التقػارير الماليػة فػي إنػروف المستثمريف وعامة الجميػور
االسترالية، واديكو في سويسػرا، أىولػد فػي  HIHوأيضًا شركة  الواضح في كويست وتايكو اإلنترنتية

اتخػػذت الييئػػات التنظيميػة المختمفػػة خطػوات لتعزيػػز اسػػتقبلؿ  وغيرىػا، ىولنػدا، بارمػػاالت فػي إيطاليػػا
مػف  2002عػاـ  (SOX) بينز أوكسػميأدت إلى صدور قػانوف سػار المراجع وتحسيف جودة التدقيؽ ،

والػذي حػدد فتػرة تػدوير الشػريؾ المػدقؽ بأنيػا خمػس سػنوات فػي  أجؿ تحسيف جػودة خدمػة المراجعػة،
، بغرض حماية المستثمريف وتحسػيف دقػة وموثوقيػة المعمومػات المحاسػبية ارتباطات الشركات العامة

 .لمشركات
ة تبنػي قاعػدة معػدؿ الػدوراف اإللزامػي. ىناؾ ايجابيػات وسػمبيات تمحػؽ بجػودة التػدقيؽ نتيجػو 
جػػػودة التػػػدقيؽ بأنيػػػا االحتماليػػػة المزدوجػػػة بػػػأف المػػػدقؽ سػػػوؼ:  (DeAngelo, 1981)وقػػد عػػػرؼ
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يكتشػػؼ ثغػػرة فػػي النظػػاـ المحاسػػبي، وانػػو سػػوؼ يقػػدـ تقريػػر بخصػػوص ىػػذه الثغػػرة. النقطػػة األولػػى 
ية المػدقؽ. كػبل العنصػريف السػابقيف كفاءتػو وجيػده بينمػا الثانيػة تعكػس اسػتقبللو  تعكس تقنية المدقؽ

 ,Cameran, Prencipe)اإللزامػي لجػودة التػدقيؽ يمكػف أف يتػأثرا إذا تػـ تطبيػؽ قاعػدة معػدؿ الػدوراف

Trombetta, (2009), p10)  . 
 

 Audit Firm( فػي مقػاؿ ليػـ بعنػواف ",Brody &Pany,2005)  Arelومػف أجػؿ ذلػؾ أشػار

Rotation and Audit Quality" تغييػر مكاتػب المراجعػة وجػودة المراجعػة" إلػى أف ىنػاؾ " أي
 Business( والدوريات المعنية بالتجػارة واألعمػاؿ )Regulatorsتساؤؿ يشغؿ واضعي األنظمة )

Press حػػوؿ مػػا إذا كػػاف بقػػاء شػػركة المراجعػػة مػػع نفػػس العميػػؿ فتػػرة طويمػػة يػػؤثر سػػمبًا عمػػى جػػودة )
 (,Brody &Pany,2005)  Arel المراجعة.

 
 

 الخارجي اللزامي:  المراجع لتغيير المؤيدة االقتراحات 3.8
( وما تمخض عنػو مػف قاعػدة الػدوراف اإللزامػي لممراجػع SOXأدى صدور قانوف ساربينز أوكسمي )

والتػي اقترحػت كوسػيمة لتعزيػز اسػتقبللية  Audit  Rotation   Mondatory (MAR) الخػارجي
ثػر انييػار العديػد مػف كبريػات الشػركات وذلػؾ بسػبب نقػص المراجع والحد مػف وقػوع فشػؿ المراجعػة إ

 (.Catanach & Walker,1991)  .جودة المراجعة المرتبطة بغياب استقبلؿ المراجع

 

 Mandatory Audit Rotation (MAR)وىنػاؾ أراء وحجػج مؤيػدة ومعارضػة لقاعػدة 
ف فػي المقػاـ األوؿ أف التنػاوب يجػادلو  والػذيف أنصار دوراف المراجع يستند الدوراف اإللزامي لممراجع،

يمكػػف مػػف معالجػػة االنخفػػاض المحتمػػؿ فػػي اسػػتقبلؿ المراجػػع، واالنخفاضػػات ذات الصػػمة فػػي جػػودة 
 ( Cavious, 2007)التقارير المالية الناجمة عف عبلقة المراجع الطويمة والوطيدة بعميؿ المراجعة. 

 

وتولد ضػغوطات  األلفة بينيما مدة عمؿ المراجع مع عميمو يزيد مف طوؿ باإلضافة إلى أف
 المعالجػات مػع توافقًػا أكثػر المراجػع وتجعػؿ مػف العميػؿ عمػى المراجػع الميػؿ إلػى التواطػؤ معػو، 

، مما يؤدي إلػى جػودة التقارير بإعداد المرتبطة اليامة ومع القرارات إدارة العميؿ تراىا التي المحاسبية
  (Myers, Myers & Omar, 2003,pp779-799)أرباح ضعيفة. 

 

كما يتفؽ المطارنة مع سابقيو بأف الفترة الزمنية المستغرقة في عمميػة المراجعػة مػف العوامػؿ 
المػػؤثرة عمػػى اسػػتقبللية المراجػػع حيػػث يػػرى أف طػػوؿ فتػػرة المراجعػػة تػػؤثر عمػػى اسػػتقبللية المراجػػع، 

قػػة الشخصػػية وذلػػؾ كػػوف المراجػػع يمكػػث لفتػػرة طويمػػة فػػي منشػػاة العميػػؿ ممػػا يػػؤدي إلػػى توطيػػد العبل
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بينػػو وبػػيف إدارة المنشػػأة ممػػا يعنػػي احتماليػػة أف يتغاضػػى المراجػػع عػػف بعػػض األمػػور غيػػر السػػميمة، 
 (88ص ،2008المطارنة،)مما يؤدي إلى التأثير عمى جودة المراجعة وموضوعية واستقبللية المراجع 

أف  كيػػؼ يمكػػف لشػػركة المراجعػػة Richard Shelbyتسػػاءؿ عضػػو الكػػونجرس  1985وفػػي عػػاـ 
تبقى مستقمة عندما تقيـ عبلقات شخصية ومينيػة عمػى المػدى الطويػؿ مػع شػركة العميػؿ مػثبًل لمػدة 

 سنة.30أو حتى  20أو 10
 

( أف أكبر تيديد الستقبللية المراجعيف يكوف بشكؿ تػدريجي Mautz & Sharafوقد حذر )
كر مسػػاعديو دائمػػًا وبطػػئ ممػػا يػػؤدي إلػػى تآكػػؿ تحيػػزه وصػػدقو، لػػذلؾ عمػػى المراجػػع المسػػؤوؿ أف يػػذ

أف العبلقػػات طويمػػة األمػػد بػػيف المراجػػع  ىعمػػ اأكػػدبأىميػػة تمػػتعيـ باسػػتقبلليتيـ وموضػػوعيتيـ، وقػػد 
وشركة العميؿ يؤدي إلى درجة مزعجة مف التقارب تؤثر عمى استقبللية المراجع، ومثػاؿ ذلػؾ شػركة 

نػػػروف عنػػػدما نشػػػأت بينيمػػػا عبلقػػػة مراجعػػػة طويمػػػة األ مػػػد حيػػػث كػػػاف مػػػوظفي أندرسػػػوف لممراجعػػػة وا 
أندرسوف يعمموف في مكاتػب دائمػة فػي مقػر إنػروف، ويشػاركونيـ فػي جميػع مناسػباتيـ وىػذا التقػارب 

 (  Mautz & Sharaf, 1961) الكبير قضى عمى استقبللية أندرسوف وأدى إلى انييارىا.
 

 تمتعو عدـ لىإ ويؤدي عميو يشكؿ ضغًطا مكاسبو فقد وبالتالي عميمو بفقد المراجع تحسب أف كما

 تراىا التي المحاسبية السياسات عمى إلى الموافقة يضطر قد الحالة ىذه وفي واستقبللو، بموضوعيتو

 آخر. بمراجع عميو تغييره يترتب قد ذلؾ خبلؼ عمى العمؿ ألف اإلدارة،
 

جػػدد يػػدققوف القػػوائـ الماليػػة  يفيػػرى المؤيػػدوف أيضػػًا أف الػػدوراف اإللزامػػي سػػيجعؿ مػػراجع و
، بالتػػػالي تػػػزداد احتماليػػػة أف المراجػػػع سػػػيكوف قػػػادرًا عمػػػى اكتشػػػاؼ األخطػػػاء و/أو ؿ المراجعػػػةلعميػػػ

الممارسػػػات المحاسػػػبية االحتياليػػػة. إذ ينظػػػروف لقاعػػػدة الػػػدوراف اإللزامػػػي عمػػػى أنيػػػا الوسػػػيمة الفعالػػػة 
لضػػػماف موضػػػوعية واسػػػتقبللية المراجػػػع، فضػػػبًل عػػػف منػػػع عميػػػؿ المراجعػػػة مػػػف تسػػػويؽ رأيػػػو عمػػػى 

 Lu & Sivarama( و )Crabtree, Brandon & Maher,2006,pp97-121)راجػػػػع. الم

Krishnan,2009,pp71-91) 
 
( فػػػي تقريػػػر صػػػدر عنيػػػا بضػػػرورة تغييػػػر المػػػدقؽ US. Senate, 1976قػػػد أوصػػػت )و 

الخػارجي دوريػًا وذلػؾ لتػدعيـ اسػتقبللو عػف العميػؿ، مبػػررة ذلػؾ بػأف طػوؿ الفتػرة الزمنيػة بػيف المػػدقؽ 
ف أف يخمػػػؽ بينيمػػػا نوعػػػًا مػػػف العبلقػػػة الشخصػػػية التػػػي قػػػد تفسػػػد اسػػػتقبلؿ المػػػدقؽ. ىػػػذا وعميمػػػو يمكػػػ

إضػػػافة إلػػػى أف التغييػػػر الػػػدوري لممػػػدقؽ يػػػوفر فرصػػػة لمػػػدقؽ جديػػػد يقػػػـو مػػػف خبلليػػػا بتقػػػويـ النظػػػاـ 
لػـ يسػتطع سػمفو اكتشػافيا أو أنػو قػد اعتػاد المحاسبي لمشركة لمكشؼ عما فيو مف أخطاء ومخالفات 
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تيا، وىػػذا التغييػر الػدوري لممراجػػع سػيولد منافسػة فػػي سػوؽ المينػة تسػػاىـ فػي المحافظػػة عمػى معايشػ
 . عمى مستوى رفيع مف الخدمات المينية

 
( بتغييػػر IFRS) International Financial Reporting Standardsكمػػا أوصػػت 

وكمػة بيػػا، شػركة المراجعػػة دوريػًا كػػؿ خمػس سػػنوات فػي المنظمػػات غيػر الربحيػػة كممارسػة جيػػدة لمح
مبررة ذلؾ بأف تطبيؽ ذلؾ التنػاوب مػف شػأنو التغمػب عمػى مشػكمتيف مػف الممكػف حػدوثيما فػي حػاؿ 

 شػػركة المراجعػػة ذاتيػػا مػػف عػػاـ آلخػػر، أوليمػػا: أف تعاقػػدات المنظمػػات الغيػػر بتعيػػيفقيػػاـ المنظمػػة 
مراجػػػع ربحيػػػة مػػػع شػػػركة المراجعػػػة يخمػػػؽ بينيمػػػا عبلقػػػات شخصػػػية مػػػف شػػػأنيا تيديػػػد اسػػػتقبللية ال

 والرضوخ لمطالب تمؾ المنظمات.
ثانييما: التغيير الدوري لشركة المراجعة )كؿ خمػس سػنوات( يتػيح الفرصػة لممنظمػة بػأف يػتـ فحػص 
نظػػاـ الرقابػػة الػػداخمي لػػدييا مػػف قبػػؿ أكثػػر مػػف مراجػػع، وبالتػػالي احتماليػػة اكتشػػاؼ أخطػػاء قػػد يكػػوف 

 ,Elmaleh) رقابة الداخمي وتحسيف أداء المنظمة.أغفميا المراجع السابؽ مما يمكف مف تقويـ نظاـ ال

2010)  
 
 

عدددًا مدن المزايدا المعمندة فدي  (FAO)ولقد ذكرت منظمة األغذية والزراعة لألمدم المتحددة 
 (FAO, 2004, pp10-11) :أغمب األحيان لمدوران المنتظم ممخ ة فيما يمي

لعبلقػػػات طويمػػػة األجػػػؿ بػػػيف االسػػػتقبلؿ فػػػي الفكػػػر والمظيػػػر: حيػػػث يػػػروف أنػػػو مػػػف الشػػػائع أف ا -
المػػراجعيف وعمبلئيػػـ تزيػػد مػػف مخػػاطر فشػػؿ عمميػػة المراجعػػة إذ أف المػػراجعيف فػػي نطػػاؽ ىػػذه 
العبلقػػػات قػػػد يتػػػأثروف بالصػػػداقات أو ارتبػػػاط التطػػػابؽ مػػػع اإلدارة، ممػػػا قػػػد يترتػػػب عنػػػو فقػػػداف 

ة قػػػد يفسػػػروف الموضػػػوعية والشػػػؾ المينػػػي، كمػػػا أف المطمعػػػوف الخػػػارجييف عمػػػى التقػػػارير الماليػػػ
 الدوراف المنتظـ لممراجع الخارجي باعتباره ضمانًا لبلستقبللية.

حيػػث أصػػبح واقػػع ضػػماف اعتبػػار رأي المراجػػع الخػػارجي رأيػػًا موثوقػػًا بػػو ىامػػًا أكثػػر فػػأكثر فػػي 
ونة األخيرة، حيث أخفؽ المراجع أعقاب العدد الكبير مف األحداث التي شيدتيا الشركات في اآل

 االعتراضات أو اإلببلغ عنيا. الخارجي في رصد
كفػػاءة وفعاليػػة المراجعػػة: فػػي رأي بعػػض دعػػاة دوراف المراجػػع أف نظػػرة جديػػدة عمػػى العميػػؿ قػػد  -

تؤدي إلى طرؽ مبتكرة لممراجعة ولتحسيف كفاءة المراجعة، كما أف المراجع الذي يعيف حديثًا قػد 
مػؿ طػػويبًل نتيجػػة العػػادة يػرفض اعتراضػػات أو مجػػاالت مخػػاطر قػد ال يرفضػػيا المراجػػع الػػذي ع

 التي درج عمييا أو لـ يبمغ عنيا نتيجة عزوفو عف تغيير آراء أبديت مف قبؿ.
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إشراؾ عدد أكبر مف مؤسسات المراجعة: التغيير المنتظـ لممراجػع يكفػؿ إشػراؾ مجموعػة واسػعة  -
ختمػؼ مف المراجعيف عبر السنوات، مما يتيح لممنشآت والشركات العميمة االنتفػاع مػف خبػرات م

 المراجعيف الخارجييف، كما يشجع عمى تطوير مينة المراجعة.
 

 األثػر مراجعييػا لمعالجػة بتغييػر الشػركات إلزاـ بضرورة الخارجي المراجع لتغيير المؤيدوف يرى وىكذا

 المراجعة، عميؿ مع عبلقتو التعاقدية أمد طوؿ عف الناتجة المراجع وموضوعية استقبلؿ عمى السمبي

 اسػتقبلليا تعزيػز ألجػؿ فتػرة معينػة بعػد عمبلئيػا عػف التخمػي إلػى حاجػة فػي جعػةالمرا فشػركات

 (Benson, M.,. 2002). وموضوعيتيا.
  

وأخيػػرًا يقتػػرح بػػاف الػػدوراف اإللزامػػي يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى ابتكػػارات المراجعػػة والتػػي تسػػمح لممػػراجعيف 
 ( pp97-121 Crabtree, et. Al., 2006,)أكثر. بإجراء مرجعة حسابات عمبلء جدد بكفاءة 

 
 

 :الخارجي اللزامي المراجع لتغيير المعارضة االقتراحات 3.9
 موضػوعيتو تحسػيف إلػى لػف يػؤدي الخػارجي المراجػع بتغييػر لمفكػرة إلػى أف اإللػزاـ المعارضيف  يستند

 تعزيزىا. مف أكثر وموضوعيتو استقبللو فساد إلى يؤدي فقد ذلؾ مف العكس عمى بؿ واستقبللو،

 فػي األعػواـ خسػارتو لتغطيػة كافيػة لفتػرة الجديػد المراجعػة بعميػؿ لبلحتفػاظ الخػارجي المػدقؽ حاجػة إف

 بعميػؿ مػف عبلقتػو األولػى السػنوات تمػؾ فػي وموضػوعيتو وحيػاده اسػتقبللو يفسد ربما لممراجعة األولى

 يشػجعو قػد بعميمػو األولى لبلرتباط السنوات في المراجع لو يتعرض قد الذي بالعزؿ فالتيديد المراجعة،

 األتعػاب عمػى والحصػوؿ اسػتمرار العبلقػة بيػدؼ لمعميػؿ المػالي لموضػع محابًيػا تقريػره يكػوف أف عمػى

 (Arrundada and Paz- Ares, 1995)مستقببل.  المراجعة عميؿ مف العادلة
 

بػػأف اسػػتمرارية العبلقػػة بػػيف المػػدقؽ والعميػػؿ يػػدعـ اسػػتقبللو ألف طػػوؿ فتػػرة  Simunicaحيػػث يػػرى 
مفعػوؿ منحػى الػتعمـ ويزيػد  إلظيػارالعبلقة سيعمؽ معرفػة المػدقؽ بأنشػطة العميػؿ ممػا يػوفر فرصػة 

فعاليػػػة عمميػػة التػػدقيؽ، ويخفػػػض تبعػػًا لػػذلؾ تكمفتيػػػا، ويػػنعكس ذلػػؾ عمػػػى قيمػػة المػػػدقؽ بالتػػالي مػػف 
 .ومنزلتػػػػو فػػػػي نظػػػػر العميػػػػؿ فيصػػػػبح بالتػػػػالي أكثػػػػر قػػػػدرة عمػػػػى مقاومػػػػة الضػػػػغوط المحتممػػػػة عميػػػػو

(Simunica,1980, pp161-190) 
 

كمػػا أنػػو مػػع تزايػػد حيػػازة المراجػػع فػػإف المراجػػع يػػتعمـ المزيػػد عػػف صػػناعة العميػػؿ والعمميػػات 
ممػػا يسػػمح لممراجػػع بالحػػد مػػف االعتمػػاد عمػػى تقػػديرات وتمثيػػؿ  ،لشػػركتووالنظػػاـ المحاسػػبي التجاريػػة 
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 ,Crabtree, 2004, Catanach & Walker)اإلدارة وبالتػالي يػؤدي إلػى مراجعػة أكثػر جػودة وفعاليػة. 

1999 ) 

 
وبالتالي يتولد قمؽ آخر مف أف المراجعيف الجدد قد ال يمتمكوف الخبػرة فػي مجػاؿ صػناعة العميػؿ أو 
ربما ال يمتمكوف نفس المستوى مف المعرفة المتخصصػة المطموبػة لتػدقيؽ شػركة عميػؿ جديػد بكفػاءة 

 (Dunham, 2002) وفعالية وبالجودة المطموبة.
 

فضبًل عف أف اإلفراط في عممية اسػتبداؿ المػدققيف سػيزيد مػف تكمفػة التػدقيؽ ممػا سػينعكس سػمبًا ىذا 
تبلفػػي المخػػاطر المحتممػػة عمػػى اسػػتقبلؿ المػػدقؽ مػػف جػػراء ولعمػػى مسػػتوى جػػودة الخػػدمات المينيػػة، 

 إجراء تغيير دوري لطاقـ التدقيؽ بمكتب التدقيؽ. يمكفاستمرارية عبلقتو بالعميؿ 
 

 المػدقؽ العبلقػة بػيف أمػد طػوؿ أف فرضػية اختبػار تناولػت التػي الدراسػات إحػدى انتيت لحاؿا ىذا وفي

 يفسػد ربمػا المػدققيفبتغييػر  اإللػزاـ أف إلػى -واسػتقبللو موضػوعيتو تفسػد قػد المراجعػة وعميػؿ الخػارجي

 ((Siregar, et. al., 2012 :التالية النتائج عمى اعتماًدا وذلؾ واستقبلليـ بموضوعيتيـ ويضر
 وليس بالضرورة القصير المدى في ينشأ ربما المراجعة عميؿ إدارة مع الخارجي المدقؽ تواطؤ 

 بتغييػر فػإف اإللػزاـ ثػـ ومػف وعميمػو، المػدقؽ بػيف التعاقديػة العبلقػة أمػد طػوؿ بسػبب يكػوف أف

 .الخطر ىذا يزيؿ لف الزمف مف محددة فترة كؿ بعد المدقؽ

 يقػـو  مخالفػة ألي اكتشػافو احتمػاؿ مػف تزيػد المراجعػة يػؿبعم الخارجي المدقؽ عبلقة أمد طوؿ
 .عميمو بيا

 المتػاف  والسػمعة الشػيرة مػف ينػتج الػذي االقتصػادي الحػافز يقمػؿ الخارجي المدقؽ بتغيير اإللزاـ
   .ومستقبل موضوعًيا يكوف أف عمى تشجعانو

 
لػوف بػأف التػدوير قػد ال فإف أولئؾ الػذيف يعارضػوف تطبيػؽ معػدؿ دوراف إلزامػي يقو  ،مف ناحية أخرى

يحقؽ اليدؼ المنشود منو ألف الشػركات الكبيػرة لػدييا خيػارات محػدودة فػي اختيػار المػدقؽ، وىػذا قػد 
يػػؤدي إلػػػى تشػػػكيؿ تكتػػؿ مػػػف شػػػركات التػػػدقيؽ الكبيػػرة. كمػػػا يطرحػػػوف حجػػة أخػػػرى وىػػػي أف سياسػػػة 

ر فػػػي التكنولوجيػػػا التػػػدوير سػػػوؼ تثنػػػي شػػػركات التػػػدقيؽ الصػػػغيرة والمتوسػػػطة الحجػػػـ عػػػف االسػػػتثما
والتػػدريب بسػػبب عػػدـ التأكػػد مػػف الحصػػوؿ عمػػى عميػػؿ آخػػر بػػنفس حجػػـ التشػػغيؿ ونفػػس الصػػناعة، 
ألنو ىناؾ عدد قميؿ مف المستثمريف الكبار يعمموف في صناعة معينة. الحجج مف كبل الجانبيف ليا 

مستقرة حتى اآلف.  ليذا فإف مسألة الحكـ عمى مدى فاعمية تطبيؽ معدؿ دوراف إلزامي ليست ،قوتيا
(Bhattacharyya, 2010) 
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المعمندة فدي  العيدوبعدددًا مدن  (FAO)ولقد ذكرت منظمدة األغذيدة والزراعدة لألمدم المتحددة 
 (FAO, 2004, p11) ممخ ة فيما يمي: لممراجع أغمب األحيان لمدوران المنتظم

 

عمػػى تكمفػػة كبيػػرة  زيػػادة التكػػاليؼ: حيػػث يػػرى المعارضػػوف أف تغييػػر المراجػػع الخػػارجي ينطػػوي -
سػػػػواء لمعميػػػػؿ أو المراجػػػػع، وعمميػػػػة طػػػػرح العطػػػػاءات واالختيػػػػار عػػػػي عمميػػػػة باىظػػػػة التكػػػػاليؼ 
وتسػػتغرؽ وقتػػًا طػػويبًل، ومػػا يكػػرس مػػف وقػػت اإلدارة والمػػوظفيف ومػػف المػػوارد األخػػرى فػػي عمميػػة 

جراءات المنظمة ىو قدر كبير وقد يؤد  ي إلػىمساعدة المراجع الجديد عمى التعرؼ عمى نظـ وا 
 ,AICPA) اختبلالت كبيرة في أنشطة أخرى، وينتظر مػف المراجػع نفسػو تكػريس مػوارد مماثمػة.

1992) 

زيػػادة مخػػاطر فشػػؿ المراجعػػة: ىنػػاؾ دالئػػؿ عمػػى أف القسػػـ األكبػػر مػػف حػػاالت فشػػؿ المراجعػػة  -
ر يحدث أثناء السنتيف األولى والثانيػة مػف تػولي ميمػة أيػة عمميػة مراجعػة، ويرجػع ذلػؾ إلػى القػد

لتكػػػػويف المعرفػػػػة الضػػػػرورية بالعميػػػػؿ وضػػػػماف أف يكػػػػوف أسػػػػموب  الكبيػػػػر مػػػػف الوقػػػػت المطمػػػػوب
 المراجعة فعااًل بصورة كاممة، وخصوصًا في المنظمات الكبيرة والمعقدة.

العػػزوؼ عػػف االسػػػتثمار: قػػد يكػػوف المراجػػػع الخػػارجي عازفػػػًا عػػف اسػػتثمار الوقػػػت والمػػوارد فػػػي  -
شطتيا عنػدما تكػوف صػبلحيات المراجػع قصػيرة جػدًا، وقػد يفقػد التعرؼ عمى المنظمة العميمة وأن

 االىتماـ بالعميؿ مع اقتراب موعد الدوراف.  
 

لكػػف السػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو حػػوؿ معػػدؿ الػػدوراف اإللزامػػي لشػػركة التػػدقيؽ ىػػو مػػا إذا كانػػت ىػػذه 
ذا كاف األمر كذلؾ، فما ىي التكمفة.  السياسة تعزز جودة التدقيؽ، وا 

عممية أىـ سؤاؿ حوؿ جودة التدقيؽ ىو ما إذا كانت ىذه السياسة ستؤدي إلى مزيد مف مف ناحية 
استقبللية المدققيف وأداؤىـ لعمميات تدقيؽ أفضؿ مف خبلؿ الكشؼ أو التقرير عف أخطاء جوىرية 

أو إذا كاف التدوير المستمر لشركات التدقيؽ سينتج عنو انخفاض في جودة  في القوائـ المالية.
التدقيؽ. وىناؾ ثبلثة عوامؿ تؤثر عمى القضايا المرتبطة بجودة التدقيؽ ومعدؿ دوراف منشأة  عممية

 (Arel,Brody,Pany,2005)  التدقيؽ وىي:

 : Closeness to client management مدى القرب مف إدارة العميؿ .1

دارة العميؿ إلى درجة مزعجة مف ال  –تقارب بينيما تؤدي العبلقات الطويمة األمد بيف المراجع وا 
ووجػػود مكاتػػب دائمػػة لمراجعػػي ومستشػػاري  –مثػػؿ مػػا حػػدث بػػيف شػػركة إنػػروف وآرثػػر أندرسػػوف 

شػػػػركة المراجعػػػػة فػػػػي مقػػػػر شػػػػركة عميػػػػؿ المراجعػػػػة ومشػػػػاركتيـ مناسػػػػباتيـ االجتماعيػػػػة وغيرىػػػػا 
إلى تيديػد وفقػداف المراجػع الخػارجي السػتقبللو وموضػوعيتو  وتقديميا لخدمات بخبلؼ المراجعة

 ريجيًا؛ لذلؾ عمى المراجع الخارجي دائمًا الحفاظ عمى مستوى مف الشؾ الميني.تد
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 Lack of attention to detail due to اإلىمػاؿ اـ بالتفاصػيؿ بسػببعػدـ االىتمػ .2

staleness and redundancy . 

وخاصػػة الػػذي قػػاموا بالعمػػؿ لػػدى نفػػس عميػػؿ المراجعػػة مػػدة طويمػػة بعػػض مراجعػػي الحسػػابات 
مػػا يعممونػػو مسػػبقًا عػػف صػػناعة العميػػؿ وال يقومػػوف ببػػذؿ جيػػد إضػػافي لبلطػػبلع عمػػى يكتفػػوف ب

شػػركة الجديػػد فػػي عممػػو وبالتػػالي يكػػوف رأيػػو فػػي ضػػوء معارفػػو السػػابقة عػػف طبيعػػة العمػػؿ لػػدى 
 العميؿ.

 

  : Eagerness to please the client لبلحتفاظ بو إرضاء العميؿ الحرص عمى .3

ي عف التقرير عف وجود مخالفات أو أخطاء جوىرية لدى عميػؿ يقوـ بعض المراجعيف بالتغاض
المراجعة رغبة في إرضائو واالحتفاظ بو خاصػة إذا كانػت األتعػاب التػي يحصػؿ عمييػا المراجػع 

 مف ىذا العميؿ كبيرة وتشكؿ نسبة عالية مف إيرادات شركة المراجعة.

 
 Government Accounting مكتػػب المحاسػػبة العػػاـ مػػف الكػػونغرس األمريكػػيوقػػد طمػػب 

Office  (GAO دراسػػػة اآلثػػػار المحتممػػػة لمػػػدوراف اإللزامػػػي لشػػػركات المراجعػػػة عمػػػى الشػػػركات )
نػػػوفمبر  21، وقػػػد أصػػػدرت تقريرىػػػا فػػػي كمتطمػػػب لقػػػانوف سػػػاربينز أوكسػػػمي المدرجػػػة فػػػي البورصػػػة

-04لمراجعػة)بعنواف: الدراسة المطموبة حوؿ اآلثار المحتممة لمدوراف اإللزامي لشركات ا 2003لعاـ
216-GAO ،)ذكػػػػرت كمػػػا ، وكانػػػت نتائجػػػػو أف الػػػدوراف اإللزامػػػػي لشػػػركات المراجعػػػػة آثػػػاره سػػػػمبية

(GAO) نو بالنظر في التكاليؼ والمنافع مف إلزامية دوراف شركة المراجعػة، واإلصػبلحات األخيػرة أ
المراجػػع ليسػػت فػػإف إلزاميػػة دوراف  2002التػػي يجػػري تنفيػػذىا كنتيجػػة لقػػانوف سػػاربينز أوكسػػمي لعػػاـ 

باإلضػافة إلػػى  ىػي الطريقػة المثمػى واألكثػر كفػػاءة لتعزيػز اسػتقبلؿ المراجػع وتحسػػيف جػودة المراجعػة
أف الػػدوراف اإللزامػػي يػػتمخض عنػػو تكػػاليؼ ماليػػة إضػػافية، وفقػػداف شػػركة المراجعػػة الجديػػدة لممعرفػػة 

 والخبرة التراكمية التي كونتيا شركة المراجعة سابقتيا لمنشأة العميؿ.
كمػػػا أكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى أىميػػػة لجػػػاف المراجعػػػة لضػػػماف وتعزيػػػز اسػػػتقبللية المراجػػػع وموضػػػوعيتو 

 وتحسيف جودة المراجعة وذلؾ مف خبلؿ زيادة مسؤوليات المجنة بموجب قانوف ساربينز أوكسمي. 
Government Accounting Office (GAO) - 04-217 February 26,2004)) 
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 يك معدل الدوران اللزامي لممراجع في العديد من الدول:نظرة عمى تطب 3.11

 

وبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ ال يػػزاؿ الػػدوراف اإللزامػػي لممراجػػع يطبػػؽ فػػي العديػػد مػػف البمػػداف، حيػػث تسػػتوجب 
المنظمات المينية في الواليات المتحدة تغيير شريؾ المراجعة مرة عمى األقػؿ كػؿ سػبع سػنوات، كمػا 

المزيػد فػي تنػاوب شػريؾ المراجعػة عمػى األقػؿ  2002( لعػاـ SOX)يتطمب قانوف ساربينز أوكسػمي 
 مرة كؿ خمس سنوات.

تػػـ  2003وفػػي المممكػػة المتحػػدة يتطمػػب تغييػػر شػػريؾ المراجعػػة لعػػدة سػػنوات، ففػػي ينػػاير مػػف عػػاـ 
 تخفيض المدة القصوى لتغيير المراجع مف سبعة إلى خمسة سنوات.

ي ىولنػدا وألمانيػا، كمػا بػدأ تطبيقيػا فػي اليابػاف فػي كما اعتمدت متطمبات تغيير شػركات المراجعػة فػ
حيث يحظر عمى مراجعي الحسابات وشركاء المراجعة التدقيؽ لنفس الشركة فتػرة  2004إبريؿ لعاـ 

 (  pp415-445 Chen, Lin & Lin, 2008,)سبع سنوات متتالية. 
 

ازاؿ مطبقػػًا فػػي عػػدد قميػػؿ وبغػض النظػػر عػػف الجػػدؿ الػػدائر حػوؿ الػػدوراف )التنػػاوب( اإللزامػػي فإنػػو مػ
 & Cameran, Di Vincenzo) ,(Comunale & Sexton,2005,pp235-248)مػػف البمػػػداف. 

Merlotti,2005) 
حيػث اعتمػدت ايطاليػػا الػدوراف اإللزامػي لشػػركات المراجعػة، بينمػا اعتمػػدت البرازيػؿ الػدوراف اإللزامػػي 

 في بورصة البرازيؿ.لشركات المراجعة الخاصة بقطاع البنوؾ والشركات المدرجة 
كما اعتمدت أيضًا عدة بمداف آسيوية قاعدة الدوراف اإللزامي لممراجع فقد طبقتيا كوريػا الجنوبيػة فػي 

( عمػى KOSDAQ( أو المسجمة لدى )KSEلمشركات المدرجة في البورصة الكورية ) 2006عاـ 
ثمار والتػػػي ىػػػي فػػػروع باسػػػتثناء الشػػػركات األجنبيػػػة لبلسػػػت أف يػػػتـ تغييػػػر المراجػػػع كػػػؿ سػػػتة سػػػنوات

لشػػركات أجنبيػػة األصػػؿ والتػػي ترغػػب بتعيػػيف نفػػس مراجػػع الحسػػابات لمشػػركة األـ، وكػػذلؾ الشػػركات 
 (NYSE, NASDAQ & Lodon Stock Exchangeالمدرجة في األسواؽ األجنبية)

حيػػث اشػػترطت ىيئػػة النقػػد فػػي  2002وقػػد اعتمػػدت سػػنغافورة شػػرط مشػػابو لمبنػػوؾ منػػذ مػػارس لعػػاـ 
ة أف البنػوؾ المدرجػة بيػا ال ينبغػي أف تعػيف نفػس شػركة المراجعػة ألكثػر مػف خمسػة سػنوات سنغافور 

 مالية متتالية وىذا الشرط ال ينطبؽ عمى البنوؾ األجنبية العاممة بيا.
 كؿ أربعة سنوات لمبنوؾ وشركات التاميف والشركات الحكومية.دوراف الوكذلؾ اليند تتطمب إلزامية 

 نيا وكندا وسموفاكيا وتركيا الدوراف اإللزامي لشركة المراجعة.واعتمدت النمسا وأسبا
وفػػي حالػػة أندونيسػػيا أثػػارت انييػػارات العديػػد مػػف الشػػركات والبنػػوؾ خػػبلؿ األزمػػة اآلسػػيوية فػػي الفتػػرة 

 إلى جودة المراجعة المرتبطة بغياب استقبلؿ المراجع.المخاوؼ بشأف االفتقار  1997-1998
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فػي الواليػات  2002( في يوليو مف عػاـ SOXقانوف ساربينز أوكسمي )بعد أشير قميمة مف صدور 
مرسػػػػػػػػػـو مشػػػػػػػػػابو رقػػػػػػػػػـ  2002المتحػػػػػػػػدة، وقػػػػػػػػػع وزيػػػػػػػػػر الماليػػػػػػػػػة األندونيسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػبتمبر لعػػػػػػػػػاـ

(KMK.No.423/KMK.6/2002)  والػػذي بموجبػػو حػػدد فتػػرة تغييػػر شػػريؾ المراجعػػة لمػػدة ثبلثػػة
ىػػػػػػػذا المرسػػػػػػػوـ بمرسػػػػػػػـو رقػػػػػػػـ  سػػػػػػػنوات وشػػػػػػػركة المراجعػػػػػػػة كػػػػػػػؿ خمسػػػػػػػة سػػػػػػػنوات، ثػػػػػػػـ تػػػػػػػـ تعػػػػػػػديؿ

(KMK.No.17/PMK.01/2008 حيػػث أصػػبح الحػػد األقصػػى لتقػػديـ خػػدمات شػػركة المراجعػػة )
أصػدرت الحكومػة األندونيسػية قػانوف مراجػع الحسػابات  2011ستة سنوات ماليػة متتاليػة. وفػي عػاـ 

ة دوراف شػركة )المحاسب العاـ( وأعطت بموجبو لوزير المالية صبلحية تطبيؽ أو عدـ تطبيؽ إلزامي
( مازاؿ ساريًا والذي KMK.No.17/PMK.01/2008وبالرغـ مف ذلؾ فإف مرسوـ رقـ )المراجعة 

بموجبػػو يتطمػػب الػػدوراف اإللزامػػػي لمراجػػع الحسػػابات كػػػؿ سػػتة سػػنوات ولشػػػريؾ المراجعػػة كػػؿ ثبلثػػػة 
 سنوات.

ف كانػػ ممػػـزأمػػا فػػي فمسػػطيف فمػػازاؿ الػػدوراف اإللزامػػي لممراجػػع غيػػر  نػػة قواعػػد الحوكمػػة ت مدو بيػػا وا 
الوطنيػة قػػد أوجبػت تعيػػيف مراجػػع الحسػابات الخػػارجي مػف خػػبلؿ مجموعػػة مػف المعػػايير تتضػػمف أال 
يكوف المراجع الشريؾ أو العامؿ في مكتب المراجعة مدققًا لحسابات الشركة ذاتيػا ألكثػر مػف خمػس 

ع عػف الشػركة لمػدة ال تقػؿ سنوات متتالية، مع جواز إعادة تعيينو بعد السنة الخامسة بعد فترة انقطا
  عف سنتيف.  
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 :مقدمة 4.1
 

إف ىنػػاؾ العديػػد مػػف القػػرارات التػػي تتخػػذىا اإلدارة والتػػي قػػد تػػؤثر عمػػى المعمومػػات المحاسػػبية التػػي 
يعتمػػد عمييػػا األطػػراؼ المعنيػػة بػػأمر الوحػػدة االقتصػػادية، وقػػد تػػؤدي ىػػذه القػػرارات إلػػى التػػأثير عمػػى 

 بية.صافي الدخؿ وىو ما يطمؽ عميو التبلعب في المعمومات المحاس
 

لمحاسػػبية التػػي يتسػػـ بيػػا السػػموؾ اإلداري عنػػد ات ايوتعتبػػر إدارة األربػػاح إحػػدى االسػػتراتيج
التقرير عف نتائج األعماؿ في المنشآت والتي عػف طريقيػا تػتمكف اإلدارة مػف إظيػار أرقػاـ محاسػبية 

دة، مسػػتيدفة مقػػدمًا ضػػمف المعمومػػات المنشػػورة عػػف أداء تمػػؾ المنشػػآت لغػػرض تحقيػػؽ أىػػداؼ محػػد
وتعتقػػػد اإلدارة عنػػػد اسػػػتخداميا السػػػتراتيجية إدارة األربػػػاح لغػػػرض تحقيػػػؽ أىػػػدافيا المعمنػػػة أو غيػػػر 
المعمنػػة بعػػدـ قػػدرة القػػارئ لمقػػوائـ الماليػػة المعبػػرة عػػف أداء تمػػؾ المنشػػآت عمػػى كشػػؼ مػػدلوؿ األرقػػاـ 

 (115، ص2010)أحمد،  .المتضمنة في تمؾ القوائـ
 

ح منػػذ أواخػػر الثمانيػػات مػػف القػػرف الماضػػي اىتمامػػًا كبيػػرًا مػػف إدارة األربػػا ظػػاىرة القػػتوقػػد 
األكػػاديمييف والمنظمػػيف مػػف واضػػعي السياسػػات والمعػػايير المحاسػػبية، وتنوعػػت مجػػاالت واىتمامػػات 
البحػػث والفكػػر المحاسػػبي المعاصػػر مػػا بػػيف تحديػػد الظػػاىرة وأنشػػطتيا المختمفػػة فػػي إطػػار مػػا يسػػمى 

لمطػػػػػرؽ واألسػػػػػاليب المحاسػػػػػبية المحػػػػػدد وفقػػػػػًا ألسػػػػػاس االسػػػػػتحقاؽ االستنسػػػػػابي باالختيػػػػػار اإلداري 
، ومػػػا بػػػيف GAAPالمحاسػػػبي، والػػػذي يمثػػػؿ محػػػور عمػػػؿ المبػػػادئ المحاسػػػبية المقبولػػػة قبػػػواًل عامػػػًا 

تحديد محفزات ودوافع إدارة األرباح المختمفة، واالىتماـ بإيجاد وتطوير مقاييس دقيقة لتحديد وقياس 
 (476ص ،2006خميؿ، )حجـ الظاىرة. 

 
وأصبح مفيوـ إدارة األرباح محؿ تركيز واىتماـ مف قبؿ المحاسبيف والمراجعيف بشكؿ كبير 
جػػدًا خػػبلؿ السػػنوات األخيػػرة خاصػػة بعػػد أحػػداث انييػػار شػػركة إنػػروف وغيرىػػا مػػف الشػػركات الرائػػدة، 

لية وتحميػػؿ شػػركة آرثػػر أندرسػػوف كونيػػا المسػػئولة عػػف تػػدقيؽ حسػػابات شػػركة إنػػروف جػػزء مػػف مسػػئو 
انييار الشركة واتياميا بالتبلعب بالبيانات المحاسبية لمشػركة مسػتغمة بعػض المعالجػات والسياسػات 

 ( 3ص ،2008الدوسري،  )الخشاوي،المحاسبية التي تظير البيانات المحاسبية بغير شكميا الحقيقي 

 
ـ 1998عػػاـ Arthur Levitt رئػػيس ىيئػػة األوراؽ الماليػػة األمريكيػػة األسػػبؽ كمػػا ألقػػى 

خطابػػًا مشػػيورًا فػػي مركػػز جامعػػة نيويػػورؾ لمقػػانوف واألعمػػاؿ تحػػت عنػػواف "لعبػػة األرقػػاـ" أداف فيػػو 
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اسػػػتخداـ الشػػػركات األمريكيػػػة لممحاسػػػبة اإلبداعيػػػة )إدارة األربػػػاح( وبػػػيف أف ىػػػذه الشػػػركات مازالػػػت 
قػدرة الشػركات مستمرة في استخداـ ممارسات إدارة األرباح وأف ىناؾ العديد مف األسئمة أثيرت حوؿ 

العامػة عمػػى رقابػة غػػش اإلدارة فػي عمميػػة إعػػداد التقػارير الماليػػة، ودعػا إلػػى تغييػرات ثقافيػػة أساسػػية 
رقابػة خارجيػة أكثػر يقظػة وحرصػًا مػف عمميػات إعػداد التقػارير الماليػة في إدارة الشركات، ودعا إلػى 

 (Levitt, 1998)المحرفة 
 

 

 :تعريف إدارة األرباح 4.2
عمػػى أنيػػا تػػدخؿ متعمػػد فػػي   Schipper مختمفػػة، فقػػد عرفيػػاؼ إدارة األربػػاح بطػػرؽ تػػـ تعريػػوقػػد 

(Schipper,  1989 ,p42) عممية إعداد التقارير المالية الخارجية بنية تحقيؽ بعض المكاسب الخاصة.

  
إدارة األرباح بأنيا "أي سموؾ تقوـ بو اإلدارة ويؤثر عمى الدخؿ الػذي  Rosenfield وعرؼ

وائـ المالية وال يحقػؽ مزايػا اقتصػادية حقيقيػة، وقػد يػؤدي فػي الواقػع إلػى أضػرار فػي األجػؿ تظيره الق
 (Rosenfield, 2000, P72)الطويؿ. 

 

معػرفتيـ بأنيػا العمميػة التػي يسػتخدـ بموجبيػا المحاسػبوف  Amat ,Black & Dowdsوقػد عرفيػا 
 اؿ التجارية.لقواعد المحاسبة لمتبلعب في األرقاـ المسجمة في حسابات األعم

 

" فقػػد قػػاـ بتعريػػؼ المحاسػػبة اإلبداعيػػة أي إدارة األربػػاح بأنيػػا عبػػارة عػػف تحويػػؿ 1999أمػػا "ناصػػر، 
أرقاـ المحاسبة المالية عما ىي عميو فعبًل إلى ما يرغب فيو معدو القوائـ المالية مف خبلؿ استغبلؿ 

 ,Amat ,Black and Dowds) أو االسػتفادة مػف القػوانيف الموجػودة أو تجاىػؿ بعضػيا أو جميعيػا.

1999) 
 

بأنيػػا اسػػتخداـ المعرفػػة المحاسػػبية بقواعػػد وقػػوانيف   Zulfiqar, Shah & Buttبينمػػا عرفيػػا 
المحاسبة لمتأثير عمػى األرقػاـ الػواردة فػي التقػارير الماليػة بحيػث بػداًل مػف أف تعػرض أداء أو موقػؼ 

 (Zulfiqar, Shah and Butt, 2011)لمصمحة.تعكس ما تريده اإلدارة ألصحاب االشركة الفعمي فإنيا 

 

مع التعريؼ السابؽ ويؤكد عمى أف المرونة في االختيار  Salomem, Ifeany & Marcelويتفؽ 
بيف السياسات المحاسػبية تعطػي لممحاسػبيف الفرصػة لمخػداع والتبلعػب وتحريػؼ البيانػات الػوارد فػي 

 (Salomem, Ifeany and Marcel, 2012 ) القوائـ المالية مما يضمؿ المستخدميف ليا.
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إلػى أف "إدارة األربػاح تتحقػؽ عنػدما يقػـو المػديروف باسػتخداـ الحكػػـ  Healy & Wahlen وأشػار
عادة ىيكمة العمميات بيدؼ تعديؿ التقارير المالية إما لتضميؿ  الشخصي في إعداد التقارير المالية وا 

   تعاقدات تعتمد عمى األرقاـ المحاسبية. المساىميف بشأف األداء االقتصادي لمشركة أو إلبراـ
Healy and Wahlen, 1999,P162)) 

 
مر الذي يفضي بدوره إلى فقد عرفيا بدوره عمى أنيا التحريؼ المتعمد لؤلرباح، األ Parthaأما 

أرقاـ محاسبية تختمؼ بشكؿ أساسي عما يمكف أف تكوف عميو في غياب التبلعب، وذلؾ عندما 
 ,Partha) رات ال تخضع ألسباب إستراتيجية بؿ لمجرد التعديؿ عمى األرباح.يتخذ المديروف قرا

2003, pp13-19) 

كما يشير بعضيـ إلى أف إدارة األرباح ىي وصؼ عاـ لعممية التبلعب في التقػارير الماليػة لتحقيػؽ 
ىػػػػدؼ خفػػػػي وىػػػػي عمميػػػػة يسػػػػتخدـ بوسػػػػاطتيا المحاسػػػػبوف معػػػػرفتيـ بالمبػػػػادئ والقواعػػػػد المحاسػػػػبية 

 (Oriol et. al, 1999, p9)بلعب في قيـ الحسابات المتعمقة بالمنشأة. لمت
 

يػػرى أف إدارة األربػػاح تعكػػس عمميػػة خػػداع واحتيػػاؿ بحيػػث تظيػػر األرقػػاـ الماليػػة لتعطػػي فأمػػا السػػيد 
مدلوالت محالفة لمواقع فيي وسػيمة مػف وسػائؿ التغريػر والخػداع قػد تكػوف إيجابيػة بالنسػبة لممارسػييا 

بع تمحػػػؽ ضػػػررًا بػػػاآلخريف. حيػػػث أنيػػػا تقػػػوـ عمػػػى توظيػػػؼ المعرفػػػة بالقواعػػػد واألنظمػػػة ولكنيػػػا بػػػالط
إلظيار األرقاـ المالية بصورة غير حقيقية وتشير إلى أساليب التبلعب في الحسابات إلخفػاء األداء 

 (30، ص2011)السيد،الفعمي لمشركات بغرض تحقيؽ منافع لمشركة أو بعض العامميف فييا. 
    
الباحثيف إلى أف إدارة األرباح تتـ بيدؼ التأثير عمى األرقاـ المحاسبية مف خبلؿ بعض  أشاركما 

 ,Parfet) استغبلؿ المرونة التي تسمح بيا السياسات المحاسبية وممارسة التقديرات الشخصية.

2000, pp481-488) 

 األرباح إدارة أف ؽ عمىاتفا ىناؾ أف إال مختمفة، بطرؽ األرباح إدارة تعريؼ يمكف أنو مف الرغـ وعمى

ات الممارسة لتمؾ الظاىرة مما يؤدي إلى زعزعة ثقة السوؽ لمشرك الحقيقي األداء تحريؼ إلى تؤدى
  .في المعمومات الواردة في القوائـ المالية التي تنشرىا تمؾ الشركات
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  خ ا ص ظاىرة إدارة األرباح: 4.3
 (31ص ،2011يد، الس) لعؿ مف أبرز خصائص تمؾ الظاىرة ما يمي:

تتطمب معرفة كبيرة ودراية عميقة بأصوؿ وتطػور فػروع عمػـ المحاسػبة والمعػايير المحاسػبية  .1
باإلضافة إلى المعرفة باألنظمة والقوانيف المحمية والدولية المنظمة لتمػؾ المينػة. فممارسػوىا 

 ال يمكنيـ التذرع بقمة الخبرة أو محدودية المعرفة المينية.

ورة مػػف صػػور التغييػػر والتبلعػػب واالحتيػػاؿ فػػي مينػػة المحاسػػبة تبنػػى عمػػى إدارة األربػػاح صػػ .2
 أساس استغبلؿ المعرفة لمخداع بغرض تحقيؽ أىداؼ غير نبيمة.

تػػؤدي نتائجيػػا إلػػى تغييػػر وىمػػي لؤلرقػػاـ والبيانػػات الحقيقيػػة، وىػػي بالتػػالي تعكػػس مخرجػػات  .3
 مختمفة تمامًا عف تمؾ التي حققتيا المنشأة بالفعؿ.

ظػػػػػاىرة إدارة األربػػػػػاح تنحصػػػػػر غالبػػػػػا فػػػػػي إطػػػػػار المبػػػػػادئ والمعػػػػػايير والقواعػػػػػد  ممارسػػػػػات .4
المحاسػػبية المتعػػارؼ عمييػػا، وبالتػػالي فيػػي تعبػػر عػػف ممارسػػات قانونيػػة قػػد يعجػػز محػػدودو 

 الخبرة عف كشؼ أي مف جزيئاتيا. 

ال يتوقؼ استخداميا عمى بعػض المنشػآت فحسػب بػؿ قػد يسػتخدميا أيضػًا الساسػة وصػناع  .5
ر كأداة مف أدوات الحرب التجارية واالقتصادية سيما في الشركات الكبػرى التػي تمػارس القرا

 ضغوطًا اقتصادية تمكنيا مف استيداؼ أنظمة اقتصادية في دوؿ أخرى.

 
 

   أقسام إدارة األرباح: 4.4

 

 (5، ص2009)أبو عجيمة وحمداف،  يمكننا تقسيـ إدارة األرباح إلى نوعيف:
 

 :(good earning management) ح الجيدةإدارة األربا 4.4.1
وىػػي إدارة األربػػاح التشػػغيمية التػػي تحػػدث عنػػدما تتخػػذ اإلدارة قػػرارات اختياريػػة مػػف شػػأنيا المحافظػػة 
عمػػػى أداء مػػػالي مسػػػتقر. ومػػػف أمثمػػػة تمػػػؾ القرارات،إعطػػػاء العمػػػاؿ راحػػػة لعػػػدة سػػػاعات قبػػػؿ انتيػػػاء 

 حالي يفوؽ الخطة.مواعيد العمؿ الرسمية نظرا ألف معدؿ االنجاز ال
 

   :(bad earnings management)إدارة األرباح السي ة  4.4.2
وذلػػؾ بيػػدؼ إخفػػاء الػػربح التشػػغيمي الحقيقػػي بواسػػطة وضػػع بعػػض القيػػود االصػػطناعية أو اسػػتخداـ 
تقديرات غير منطقية. ومف أمثمػة إدارة األربػاح السػيئة تخفػيض تقػديرات مخصػص الػديوف المشػكوؾ 
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تنطػػوي ممارسػػات إدارة األربػػاح السػػيئة عمػػى بعػػض الممارسػػات المحاسػػبية واإلداريػػة  فييػػا، وغالبػػا مػػا
 غير المقبولة وغير القانونية.

 
 (13،ص  2008)عيسى، : اآلتية المبررات إلى تستند فإنيا األرباح إدارة إلى اإلدارة تمجأ وعندما

 .ط التجاريبالنشا خاصة أو عامة أكانت سواء القانونية القواعد تخالؼ ال أنيا .1

 .عمييا المتعارؼ المحاسبية المبادئ تخالؼ ال أنيا .2

  .سمطاتيا نطاؽ تتجاوز ال أنيا .3

    
 إدارة األرباح:  وطرك أساليب 4.5

لئلدارة حرية االختيار مف بيف مجموعة المبادئ  GAAPتتيح المبادئ المحاسبية ذات القبوؿ العاـ 
ة حريػػػة اختيػػػار المعالجػػػات واألسػػػاليب المحاسػػػبية والطػػػرؽ المحاسػػػبية المقبولػػػة. حيػػػث يكػػػوف لػػػئلدار 

المناسبة طبقًا لطبيعة ىيكؿ الممكية والترتيبات التعاقديػة لممنشػأة وذلػؾ عنػد تقريرىػا معالجػة وعػرض 
بعض العمميات المالية عمى أساس االستحقاؽ واليدؼ مف مػنح اإلدارة ىػذه الحريػة المتاحػة ليػا ىػو 

مػػػػات محاسػػػػبية مبلئمػػػػة لؤلطػػػػراؼ الخارجيػػػػة حػػػػوؿ األداء إيجػػػػاد نظػػػػاـ محاسػػػػبي كػػػػؼء يػػػػوفر معمو 
االقتصادي لممنشػأة بمػا يعظػـ قػرارات المسػتثمريف وأصػحاب المصػمحة المػرتبطيف بالمنشػأة ولكػف قػد 
تستغؿ اإلدارة تمؾ الحرية لمتأثير عمى رقـ األرباح المقرر عنيا في القػوائـ الماليػة لمواجيػة التزامػات 

قديػػة أو لتحقيػػؽ منػػافع أو مصػػالح خاصػػة والتػػي مػػف شػػأف تمػػؾ الممارسػػة أو تكػػاليؼ الترتيبػػات التعا
 األوراؽ المالية. التأثر عمى طبيعة قرارات المستثمريف في سوؽ

ىناؾ العديد مف األساليب المتبعة في إدارة األرباح والتأثير عمى القوائـ المالية، نذكر فيما يمي أىـ و 
 تمؾ األساليب وأكثرىا شيوعًا:

 تخدام األىمية النسبية: سوء اس. 1
  FASB (Financialلقد عرفت األىمية النسبية مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة المالية 

Accounting Standards Board))  عمػػى النحػػو التػػالي: ىػػي مقػػدار اإلغفػػاؿ أو التحريػػؼ فػػي
الفػػرد المعمومػػات المحاسػػبية، فػػي ضػػوء الظػػروؼ المحيطػػة، الػػذي يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى تغييػػر حكػػـ 

المناسب الذي يعتمػد عمػى ىػذه المعمومػات أو التػأثير فيػو مػف خػبلؿ اإلغفػاؿ أو التحريػؼ، وبالتػالي 
في حػػاؿ مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ احتماليػػة لتػػأثير ذلػػؾ العنصػػر عمػػى حكػػـ يعتبػػر عنصػػر مػػا ميمػػًا نسػػبياً 

وبة، بحجة أنيا يمجأ المديريف إلى عدـ الكشؼ عف النتائج غير المرغوقد مستخدمي القوائـ المالية، 
 (  Betty et. al,  2002) .غير ميمة نسبياً 
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 ممارسات االعتراف باليراد: . 2
تخضع ىذه الممارسات بشكؿ كبير لحكـ اإلدارة، حيث أنو مف الصعوبة بمكاف عمى البائع التقريػر 

حػػتفظ عػػف توقيػػت اكتسػػاب اإليػػراد، خاصػػة إذا كػػاف عمػػى البػػائع أداء التزامػػات مؤجمػػة، أو عنػػدما ي
مف المراقبيف لمجتمع األعماؿ إلى االعتقػاد  المشترى بحؽ إعادة البضاعة. األمر الذي دفع بالعديد

، دفػػع بالشػػركات وبشػػكؿ تػػدريجي إلػػى تبنػػى سياسػػات التسػػعينياتبػػأف النمػػو االقتصػػادي الثابػػت فػػي 
 (Betty et. al,  2002) .غير متحفظة بشأف االعتراؼ باإليراد

 
 :(Cooking The Books)ر التالعب بالدفات. 3

تقوـ الشركات بالتبلعب بأرقاـ حساباتيا إلى حد ما، مستخدمة العديد مػف األسػاليب، وذلػؾ لتحقيػؽ 
موازنػػة مسػػػتيدفة، أو ضػػػماف معػػػدؿ معػػيف مػػػف المكافػػػآت. وفيمػػػا يمػػي بعػػػض األسػػػاليب التػػػي يمكػػػف 

 ف وىمية أحيانًا(.لمشركات استخداميا مف أجؿ التبلعب بحساباتيا، وتوليد أرباح )قد تكو 

 :ىنػػاؾ طريقتػػاف لتعجيػػؿ اإليػػراد ىمػػا: حجػػز مبمػػغ معػػيف بوصػػفو مبيعػػات  تعجيددل اليددرادات
جاريػػة، عنػػدما يكػػوف تقػػديـ الخػػدمات يمتػػد ألكثػػر مػػف سػػنة، أي تسػػجيؿ الدفعػػة الكاممػػة مػػف 
المبيعات في نفػس الفتػرة التػي تػـ اسػتبلميا فييػا، مػع أنيػا تخػص أكثػر مػف سػنة ماليػة. أمػا 

(، حيػػػث يرسػػػؿ الصػػػانع ىنػػػا شػػػحنة Channel Stuffingطريقػػػة األخػػػرى فتعػػػرؼ باسػػػـ )ال
كبيرة لمموزع في نياية الربع األخير مف السػنة، ويقيػدىا فػي خانػة المبيعػات بػالرغـ مػف أنيػا 

 ليست مبيعات فعمية.

 :حيػػث تقػػـو بعػػض الشػػركات برسػػممة مصػػاريؼ تخػػص السػػنة الحاليػػة  تأجيددل الم ددروفات
 مف السنوات القادمة، بداًل مف استنزاليا مف دخؿ السنة التي حدثت فييا.  وتحميميا لعدد

 :حيػػث يػػتـ إدراج ىػػذه المصػػاريؼ مػػف ضػػمف بنػػود المصػػاريؼ  الم دداريف غيددر المتكددررة
 العادية أو المتكررة، والذي يؤدى بدوره إلى تشويو حسابات الدخؿ مف العمميات الجارية.

 ض الشػركات بػأدراج بعػض اإليػرادات أو المصػاريؼ تقـو بعػ :إيرادات أو م روفات وىمية
 الوىمية وذلؾ لغرض تضخيـ األرباح، أو لتقميؿ الخسائر، وربما ألسباب ضريبية معينة.

 :يمكف لمشركات التي تعمؿ داخؿ األسػواؽ التػي ترتفػع فييػا األسػعار ) خطط التقاعدBull 

Marketد، وخاصة إذا كانػت (، أف تحسف مف إيراداتيا عف طريؽ خفض مصاريؼ التقاع
 االستثمارات في الخطة تنمو بسرعة أكبر مف توقعات الشركة.

 :تقػػـو بعػػض الشػػركات األـ بػػإدراج التزامػػات أو مصػػاريؼ معينػػة، فػػي  بنددود خددارج الميزانيددة
حسابات بعض فروعيا، وذلؾ مف أجؿ إخفائيا عػف بعػض األطػراؼ ذوى العبلقػة، باعتبػار 

 ية مستقمة.أف تمؾ الفروع ىي كيانات قانون
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 :يمكػػػف اسػػػتخداـ اإليجػػػار المصػػػطنع لحجػػػب تكمفػػػة مبنػػػى جديػػػد مػػػف  اليجدددارات الم دددطنعة
الظيور ضمف بنود الميزانية، حيث يتـ إبراـ عقد إيجار طويؿ األجؿ، تدفع بموجبو الشػركة 
مصاريؼ إيجار ثابتة سنويًا، وبالتالي تتخمص الشركة مف المبمػغ الضػخـ المتعمػؽ بػالمبنى، 

 (Wayman, 2007) .مصاريؼ اإليجار كبديؿ عنومستخدمة 

 
 سوء استخدام مبدأ االستحقاك: -4

 مػف -المتعػارؼ عمييػا المحاسػبة لمعػايير وفقػاً  - االسػتحقاؽ أسػاس عمػى المحاسػبة نظػاـ يتطمػب
 .المعمنػة األربػاح جوىري عمى تأثير ليا التي المحاسبية التقديرات مف العديد بوضع القياـ المديريف

 األرباح  عمى تؤثر أف يمكف التي المحاسبية التقديرات أحكاـ بيف ومف
 ىػذا وتكمفػة األعمػاؿ انجػاز فػي بالتقػدـ تتعمػؽ تقػديرات األجػؿ طويمػة اإلنشاءات عقود تتطمب 

 األعمػاؿ، انجػاز فػيلمتقػدـ  متفائمػة تقػديرات يسػتخدموا أف لممػديريف يمكػف وبالتػالي  .االنجػاز

 .األرباح تضخيـ بغرض وذلؾ

 لئلىػبلؾ، القابمػة لؤلصػوؿ الخػردة وقيمػة نتػاجياإل العمػر تقػدير اإلىػبلؾ احتسػاب بيتطمػ 

 وذلػؾ ، الخػردة وقيمػة نتػاجياإل لمعمػر متفائمػة تقػديرات يسػتخدموا أف لممػديريف يمكػف وبالتالي

 .األرباح تضخيـ بنية اإلىبلؾ مصروؼ لتدنية

 أف لممػديريف يمكػف وبالتػالي ؽ،لمتحقػ القابمػة الصػافية بالقيمػة العمػبلء حسػاب يظيػر أف يجػب 

 المشػكوؾ الػديوف تخفيض مخصػص بغرض لمتحصيؿ القابمة لمقيـ متفائمة تقديرات يستخدموا

 .األرباح تضخيـ ثـ ومف فييا،

 نمػو فتػرات أثنػاء لممػديريف ويمكػف فتريػة، وتكػاليؼ إنتػاج تكػاليؼ إلػى التكػاليؼ تصػنيؼ يجػب

 إلػى يؤدى مما فترية، تكاليؼ مف بدال إنتاج اليؼاليامشية كتك التكاليؼ بعض تصنيؼ المخزوف

 األرباح. تضخيـ ثـ ومف المصروفات، تدنية
 بتوقيػت التبلعػب لممػديريف ويمكف البيع، فترة في بالكامؿ األصوؿ بيع بأرباح االعتراؼ يجب 

 .األرباح تدعيـ إلى يؤدى مما الثابتة، واألصوؿ المالية كاألوراؽ األصوؿ بيع

 ىػذا مػف االسػتفادة فتػرة عمػى األصػوؿ ضػماف مقابػؿ مقػدماً  المدفوعػة اليؼالتكػ إىػبلؾ يجػب 

 الضػػماف تخفػػيض لتكػػاليؼ المتفائمػػة التقػػديرات خػػبلؿ مػػف لممػػديريف ويمكػػف الضػػماف،

 .األرباح تضخيـ بيدؼ الحالية المصروفات

 مصػاريؼ أمػا الفتػرة عمػى تحمػؿ دوريػة مصػاريؼ العاديػة الصػيانة مصػاريؼ اعتبػار يجػب 

 ويمكف الصيانة، األصؿ موضوع عمى تحمؿ رأسمالي مصروؼ فتعتبر العادية غير الصيانة

 غير كمصاريؼ العادية الصيانة معالجة مصاريؼ خبلؿ مف الحالية األرباح تدعيـ لممديريف

 .عادية
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 بغرض وذلؾ السعر، تخفيض طريؽ عف بالشراء التعجيؿ عمى العمبلء تحفيز لممديريف يمكف 

 .األرباح تدعيـ ثـ ومف المبيعات، زيادة

 لممػديريف ويمكػف أقػؿ، أييمػا السػوؽ أو التكمفػة أسػاس عمػى بالػدفاتر المخػزوف يظير أف يجب 

 .األرباح إدارة ثـ ممارسة ومف المخزوف، قيمة تخفيض متفائمة سوقية قيـ استخداـ خبلؿ مف

 

حاسػػبة أف أىػػـ األسػػاليب والوسػػائؿ المسػػتخدمة فػػي )الم Amat ,Black & Dowdsبينمػػا يػػرى 
 ((Amat ,Black and Dowds, 1999 اإلبداعية( إدارة األرباح ىي كالتالي:

أحيانػػػًا تتػػػيح القواعػػػد المحاسػػػبية لمشػػػركة حريػػػة االختيػػػار بػػػيف عػػػدد مختمػػػؼ مػػػف الوسػػػائؿ  .1
أف تختػػػار بػػػيف المحاسػػػبية، فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ: يسػػػمح لمشػػػركة فػػػي عػػػدد مػػػف دوؿ العػػػالـ 

واستيبلكيا عمى حساب عمػر المشػروع المتعمقػة بػو، سياسة حذؼ نفقة التطور كما تحدث 
 ولذلؾ يمكف لمشركة أف تختار السياسة المحاسبية التي تعطي الصورة المفضمة عنيا. 

 الحسابات التي ترتبط بالتقييـ أو التنبؤ:استخداـ بعض المدخبلت في  .2

مػا تػتـ  ففي بعض الحاالت عند تقييـ عمػر أحػد األصػوؿ مػف أجػؿ حسػاب اإلىػبلؾ فإنػو عػادة
ىػذه التقييمػػات داخػؿ العمػػؿ وتتػاح لممحاسػػب الفرصػػة ألف يخطػئ مػػف ناحيػة الحػػذر أو التفػػاؤؿ 
فػػػػي ىػػػػذا التقيػػػػيـ، وفػػػػي بعػػػػض الحػػػػاالت األخػػػػرى عػػػػادة يمكػػػػف توظيػػػػؼ خبيػػػػر خػػػػارجي لعمػػػػؿ 
التقييمػػات، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ يمكػػف أف يقػػـو خبيػػر إحصػػائي بتقيػػيـ االلتػػزاـ المػػالي المسػػتقبمي 

وفػػي ىػػذه الحالػػة يمكػػف لممحاسػػب أف يتبلعػػب بالقيمػػة إمػػا عػػف طريػػؽ الوسػػيمة التػػي لممعاشػػات، 
يتـ بواسطتيا وضع مجمؿ التقييـ أو عف طريؽ اختيار مػثمف أو مقػيـ معػروؼ باتخػاذه اتجاىػًا 

 تفاؤليًا أو تشاؤميًا حسب رغبة المحاسب.  

أو لتحريػػؾ األربػػاح يمكػػف إدخػػاؿ الصػػفقات االصػػطناعية إمػػا لمتبلعػػب فػػي مبػػالغ الميزانيػػة  .3
 : بيف فترات محاسبية

ر متصمتيف مع طرؼ ثالث، تػتـ عػادة ىػذه ويتحقؽ ذلؾ عف طريؽ الدخوؿ في صفقتيف أو أكث
العمميػػات عػػف طريػػؽ التمويػػؿ خػػارج الميزانيػػة حيػػث يػػتـ المحاسػػبة عنيػػا طبقػػًا لشػػكميا القػػانوني 

لػو ثػـ فػاؽ مػع البنػؾ لبيػع أصػؿ وليس لجوىرىا وحقيقتيا االقتصادية، ومثاؿ ذلؾ الدخوؿ في ات
إعػػػادة اسػػػتئجار ذلػػػؾ األصػػػؿ مػػػف البنػػػؾ لبلسػػػتفادة بػػػو فػػػي الجػػػزء المتبقػػػي مػػػف عمػػػره اإلنتػػػاجي 
عػادة التػأجير عمػى أسػػاس قيمػة أعمػى أو أقػؿ مػف القيمػػة  ويتحػدد سػعر البيػع فػي عمميػػة البيػع وا 

 .رالجارية لؤلصؿ حيث يتـ تعويض الفرؽ عف طريؽ زيادة أو خفض قيـ التأجي
قات بيدؼ تحديد سػنة معينػة لتحميميػا باألربػاح أو الخسػائر ألي التبلعب في توقيت الصف .4

ىدؼ يرمي إليو المحاسب وخصوصًا في حاؿ وجود اختبلفات واضحة بيف القيمة الدفترية 
 وبيف القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية.
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األعذ ييذ  ييا ياييكأل     ييشل  SECسئيي ه ئ  ييت اييال األمييكي ا  ش   ييت  Arthur Levittكمػػا حػػدد 

 (( Levitt, 1998  :تالع  اإلداسة في ا سبكح  نهك
قيػػػػاـ الفريػػػػؽ اإلداري الجديػػػػد بإظيػػػػار أربػػػػاح المنشػػػػأة بقػػػػيـ منخفضػػػػة عػػػػف األربػػػػاح الفعميػػػػة  .1

إلظيػػػػار عػػػػدـ كفػػػػاءة اإلدارة السػػػػابقة، ويػػػػدخر لنفسػػػػو جػػػػزءًا مػػػػف األربػػػػاح يفصػػػػح عنػػػػو فػػػػي 
رتفػػػػع وىػػػػو مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػو تصػػػػفية الخسػػػػائر )اختػػػػزاف السػػػنوات المقبمػػػػة إلظيػػػػار أدائػػػػو الم

 .Big Bathاألرباح( 

 :Creative Acquisition Accountingمحاسبة االندماج االحتيالية  .2

يا وتقديميا في التوقيت المناسػب وشػفافيتيا، إف داللة القوائـ المالية مف حيث االعتماد عمي
واضػحة، كمػا أنػو إذا لػـ تسػتطع المنشػأة باإلضافة إلى إرشاد المستثمر في قراراتػو، لػـ تعػد 

اإلفصػػاح عػػف معمومػػات ماليػػة ذات مغػػزى لممسػػتثمر فيمػػا يتعمػػؽ بمػػا كانػػت عميػػو ومػػا ىػػي 
عميػػو اآلف ومػػا سػػوؼ تصػػبح فػػي المسػػتقبؿ؛ سػػوؼ ينػػتج عػػف ذلػػؾ تضػػميؿ المسػػتثمر، ممػػا 

 يؤدي إلى انعداـ الثقة في المعمومات المالية في أسواؽ رأس الماؿ.

المسػػتقبمية بطريقػػة  االلتزامػػاتي االحتياطػػات والمخصصػػات حيػػث تقػػدر اإلدارة المغػػاالة فػػ .3
مغػػػالى فييػػػا؛ وذلػػػؾ لتحتجػػػز األربػػػاح فػػػي األوقػػػات الجيػػػدة بتحويػػػؿ جػػػزء مػػػف األربػػػاح إلػػػى 
احتياطػػػات ومخصصػػػات وتسػػػتخدميا فػػػي األيػػػاـ التػػػي تحتػػػاج إلييػػػا عنػػػدما تكػػػوف األربػػػاح 

س أي بتحويػػػػػػؿ جػػػػػػزء مػػػػػػف االحتياطػػػػػػات أو الفعميػػػػػػة منخفضػػػػػػة، وقػػػػػػد تقػػػػػػـو اإلدارة بػػػػػػالعك
المخصصػػات إلػػى األربػػاح فػػي األوقػػات التػػي تػػنخفض فييػػا األربػػاح وىػػو مػػا يطمػػؽ عميػػو 

Cookie Jar Reserves. 

استخداـ مفيوـ األىمية النسػبية بشػكؿ خػاطئ حيػث تغػالي اإلدارة فػي حػد األىميػة النسػبية  .4
 .Abuse Materiality يةلمصمحتيا، وىو ما يطمؽ عميو األىمية النسبية التعسف

 Theاالعتػػػػراؼ الخػػػػاطئ بػػػػاإليراد وىػػػػو مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػو االعتػػػػراؼ المبكػػػػر بػػػػاإليرادات  .5

Premature Recognition of Revenue. 

 
 إدارة األرباح: ممارسة التحذيرية التي تشير إلى  الشارات أىم 4.6

 

يرية التي تشير إلى التحذ الشارات أىم منأن (Magrath and Weld, 2002)  من يرى كالً 
 دارة األرباح ما يمي:  لالشركة ممارسة 

 

 .باألرباح ترتبط ال نقدية تدفقات .1
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 .باإليرادات ترتبط ال عمبلء حسابات .2
 .العمبلء بحسابات ترتبط ال فييا مشكوؾ ديوف مخصصات .3
 .العمومية الميزانية ببنود ترتبط ال احتياطيات .4
 .المالييف فيالمحممي توقعات مع دائمة وبصفة بدقة تتفؽ التي األرباح .5

 
  :األرباح إدارة حوافز 4.7

 

ىناؾ عدة أغراض قد تيدؼ اإلدارة إلى تحقيقيا مف وراء ممارسات إدارة األرباح يمكف تمخيصيا 
 (Zulfiqar, Shah and Butt, 2011) في اآلتي:

 

ر عنيا ومف خبلؿ تعزيز أداء المنشأة لمفترة الحالية وذلؾ بزيادة رقـ األرباح الموجبة المقر  .1
تحسيف صورة قوائميا المالية، وذلؾ لمقابمة تنبؤات األرباح المحددة مف قبؿ أو قبؿ عرض 

 أوراؽ مالية جديدة عمى المستثمريف.

تفادي عممية اإلعبلف والتقرير عف خسائر، لما لذلؾ مف انعكاسات عكسية عمى وضع  .2
 ومنافع اإلدارة وعمى قيمة المنشأة.

التقمبات  الدخؿ بغرض تحقيؽ استقرار وتقميؿ التبايف أو تجانسمييد أو تحقيؽ ما يسمى بت .3
 في رقـ األرباح الذي يفصح عنو مف فترة ألخرى.

 
 :يمي كما ر يسية حوافز ثالثة إلى األرباح إدارة حوافز تقسيم يمكنكما 
 
 Contractual Incentivesالتعاقدية  الحوافز -1

 واألطراؼ الشركة بيف التعاقد يكوف عندما أنو إلى ( (Healy and Wahlen, 1999 ,p154أشار 

 التعاقد وتتمثؿ حوافز .األرباح إلدارة الحافز المديريف لدى يتولد المحاسبية، النتائج عمى مبنياً  األخرى

 عند مزايا واكتساب الوظيفي، األماف القروض، شروط مقابمة اإلدارة، مكافأة تعظيـ، الديف مواثيؽ :في

 .النقابات مع التفاوض
 
  Market Incentivesالسوك  حوافز  -2

 والقيمػة المعمنػة األربػاح بػيف عبلقػة وجػود المػديروف يػدرؾ عنػدما األربػاح إلدارة السػوؽ حػوافز تظيػر

 عنػد إدارة الحػاؿ ىػو كما السوؽ، عمى التأثير بنية األرباح بإدارة المديروف يقوـ حيث. لمشركة السوقية

 ,Teoh et al .أسػعارىا بيػدؼ زيػادة وذلػؾ جديػدة، أسػيـ بإصػدار الشركة قياـ ؿقب ما الفترة في األرباح
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(1998a), pp1935-1974, (1998b),pp63-99; Rangan (1998), pp101-122; Scott and 

Pitman,2005) 
  Regulatory Incentivesالتنظيمية  الحوافز -3

 عمػؿ عمػى تػأثير المعمنػة لؤلربػاح بػأف اداعتقػ يوجػد عنػدما األربػاح  إلدارة التنظيميػة الحػوافز تظيػر

يمكػف  العمميػات، نتػائج إدارة خػبلؿ مػف فانػو وبالتػالي . الحكػومييف المسػؤوليف التشػريعات أو واضػعي
 الضػغط مػف ممػا يقمػؿ الحكػومييف، المسػؤوليف أو التشػريعات واضػعي أعمػاؿ عمػى التػأثير لممػديريف

 .(Scott & Pitman, 2005, p154). المنشأة عمى التشريعات وتأثير السياسي
حيػػث أف المنشػآت التػػي تكػوف موضػػع  (Watts & Zimmerman, 1978, p211)وقػد أشػار 

 . اىتماـ الدولة والرأي العاـ قد تخضع لقرارات حكومية تفرض عمييا تكاليؼ سياسية
التقمبػػات الكبيػػرة فػػي أربػػاح تمػػؾ الشػػركات قػػد أف  (Magrath & Weld, 2002, p92)وأشػػار  

 . الحكومة انتباهتجذب 
إلػى  إذا أدت تمؾ التقمبػات ىذا الرأي فقد أشاروا إلى أف ( Bartov. et. al, 2000, p108)ويؤيد  

زيادة كبيرة في األرباح قد ينظػر إلييػا كمؤشػر لبلحتكػار، أمػا إذا أخػذت فػي االنخفػاض بشػكؿ كبيػر 
 لمتدخؿ في الحالتيف.فقد ينظر إلييا كمؤشر لتعسر المنشأة واضطرارىا مما يدفع الدولة 

 

 يرى أن أسباب المجوء إلى إدارة األرباح ما يمي:فأما السيد 
تتركز أسباب لجوء معدو البيانات إلى إدارة األرباح في رغبتيـ في التأثير عمى قرار المستثمريف في 
سػػػوؽ األسػػػيـ باإلضػػػافة لرغبػػػة الػػػبعض كالمػػػدراء التنفيػػػذييف فػػػي بعػػػض الشػػػركات لمحصػػػوؿ عمػػػػى 

أكبػػر لؤلربػػاح أو رغبػػة الشػػركات فػػي تجميػػؿ صػػورة الػػدخؿ ويمكػػف تمخػػيص أبػػرز أسػػػباب  توزيعػػات
 (32، ص2011)السيد،  المجوء إلى إدارة األرباح إلى:

رغبػػة الشػػركات فػػي تقػػديـ تقريػػر يظيػػر نمػػوًا ثابتػػًا فػػي الػػربح بػػداًل مػػف األربػػاح غيػػر المسػػتقرة  .1
ؿ االلتزامػػػات الماليػػػة ويتحقػػػؽ ذلػػػؾ عبػػػر تخصػػػيص احتيػػػاطي كبيػػػر غيػػػر ضػػػروري مػػػف أجػػػ

ومقابمػػة قػػيـ األصػػوؿ فػػي سػػنوات األربػػاح حتػػى يمكػػف خفػػض ىػػذا االحتيػػاطي فػػي سػػنوات 
الخسارة وبالتالي تتحسف صورة األربػاح فييػا فػبل تظيػر التذبػذبات أو االنخفاضػات الحقيقيػة 

 في الدخؿ ويتـ بذلؾ التغرير بالمستثمريف.

 

بحيػػػث تصػػػمـ السياسػػػات المحاسػػػبية فػػػي  تجميػػػؿ صػػػورة الػػػدخؿ مػػػف خػػػبلؿ ربطػػػو بػػػالتنبؤات .2
بعػض المنشػآت مػف خػػبلؿ القواعػد المحاسػبية العاديػة لكػػي تظيػر األربػاح المحققػة متطابقػػة 
مػػع تنبػػؤات األربػػاح كػػأف تقػػـو المنشػػأة ببيػػع منتجاتيػػا مػػع تأجيػػؿ االعتػػراؼ بجػػزء كبيػػر مػػف 

ودعػػـ العمػػبلء الػػربح المحقػػؽ منيػػا لسػػنوات مسػػتقبمية بحجػػة تغطيػػة نفقػػات تحسػػيف الجػػودة 
وعندما يتـ تقييـ أداء أعضاء مجمس اإلدارة عمى أسػاس التنبػؤات التػي قػاموا بتحديػدىا عنػد 
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اسػػتبلـ ميػػاميـ. فػػإف تحقيػػؽ تمػػؾ التوقعػػات يعبػػر عػػف كفػػاءتيـ وميػػارتيـ المينيػػة. وبالتػػالي 
 يرفع مكانتيـ االقتصادية مما يبرر حصوليـ عمى تقييمات عالية ومكافآت كبيرة.

 

أعضػػاء مجمػػس اإلدارة فػػي تغييػػر السياسػػات المحاسػػبية بغػػرض تجميػػؿ صػػورة الػػدخؿ رغبػػة  .3
وذلػؾ لصػػرؼ انتبػاه المسػػتثمريف أو المػػراجعيف عػف حقػػائؽ عمػػؿ الشػركة خصوصػػًا إذا كػػاف 

فػػي الواليػػات المتحػػدة والتػػي قامػػت بتغييػػر  Mart-Kاألداء سػػيئ. مثػػاؿ مػػا قامػػت بػػو شػػركة 
  مقارنػػػػة مػػػػع 30ح الربػػػػع السػػػػنوي مػػػػا يفػػػػوؽ بعػػػػض سياسػػػػاتيا المحاسػػػػبية فظيػػػػرت أربػػػػا

السياسػػػات المحاسػػػبية السػػػابقة، تػػػزامف ذلػػػؾ مػػػع خبػػػر سػػػيئ  يشػػػير إلػػػى تراجػػػع الشػػػركة مػػػف 
 المركز األوؿ إلى المركز الثاني في سوؽ بيع التجزئة في الواليات المتحدة.

 

المحافظػػة عمػػى سػػعر األسػػيـ أو النيػػوض بيػػا مػػف خػػبلؿ خفػػض مسػػتويات اإلقػػراض ممػػا  .4
عؿ الشركة تبدو وكأنيا أقؿ عرضة لمخطر مما يساعد إدارة الشركة في زيػادة رأس المػاؿ يج

 عف طريؽ طرح أسيـ جديدة وعرض أسيميا الخاصة في اكتتاب تممؾ لمشركة. 

 
 

 

 أنواع قرارات الدارة لمتأثير عمى المعمومات المحاسبية: 4.8
جػود ثػبلث أنػواع مػف القػرارات، وقػد تتخػذ مف الجػدير بالػذكر بػأف ىنػاؾ إجمػاع بػيف البػاحثيف عمػى و 

ىػػػذه عبػػػد الحفػػػيظ وأحمػػػد  اإلدارة أحػػػد أو كػػػؿ ىػػػذه القػػػرارات لمتػػػأثير المعمومػػػات المحاسػػػبية وقػػػد حػػػدد
 )9-8، ص ص 2009 ،)عبد الحفيظ و أحمد القرارات عمى النحو التالي:

 قرارات تستيدؼ التأثير الحقيقي عمى المعمومات المحاسبية: .1

يؽ التحكيـ في توقيت حدوث بعض األنشطة تقديمًا أو تأجيبًل، سواء كانت متعمقة ويتـ ذلؾ عف طر 
بعػػض المصػػروفات بالعمميػػات أو باالسػػتثمار مثػػؿ عمميػػات بيػػع أو شػػراء أو اسػػتثمار معينػػة، وكػػذلؾ 

 مثؿ مصروفات اإلصبلح والصيانة والبحث والتطوير وغيرىا.
فػي نطػاؽ سػمطة اإلدارة لمػا تتمتػع بػو مػف مرونػة فػي ويمكننا القوؿ أف ىذا النوع مف القرارات يدخؿ 

إنجػػاز األعمػػاؿ أو اسػػتجابة لممتغيػػرات والظػػروؼ المحيطػػة وعنذئػػذ تكػػوف القػػرارات تمقائيػػة )إيجابيػػة( 
ألنيػا اسػتجابة لظػروؼ غيػر متوقعػة وقػد تكػوف بطريقػة متعمػدة بفػرض تحقيػؽ منػافع ذاتيػة ليػا فيػذا 

 يكوف سموؾ انتيازي وغير أخبلقي.
 عمى المعمومات المحاسبية: رات تستيدؼ التأثير الدفتريقرا .2

وتعتمػػػد اإلدارة فػػػي ىػػػذا الصػػػدد عمػػػى حريتيػػػا  فػػػي اختيػػػار السياسػػػات المحاسػػػبية أو تغييرىػػػا، ومػػػف 
البػػدييي أف اإلدارة سػػوؼ تعتمػػد أكثػػر عمػػى تغييػػر السياسػػات المحاسػػبية التػػي سػػبؽ إقرارىػػا لموصػػوؿ 
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مػػف أىػػـ األسػػاليب المتبعػػة فػػي ذلػػؾ: طػػرؽ اسػػتنفاذ األصػػوؿ إلػػى التطويػػع االصػػطناعي لؤلربػػاح، و 
 طويمة األجؿ، وطرؽ تقييـ المخزوف وغيرىا.

 قرارات تستيدؼ التأثير الشكمي عمى المعمومات المحاسبية: .3

تعتمػػد اإلدارة فػػي ىػػذه القػػرارات عمػػى تبويػػب المعمومػػات المحاسػػبية فػػي قائمػػة الػػدخؿ بالطريقػػة التػػي 
  تخدـ أىدافيا.

 
 :إدارة األرباحالمستخدمة لقياس ممارسة نماذج ال 4.9

تقػػـو المنشػػاة بممارسػػة إدارة األربػػاح لخدمػػة أغراضػػيا وأىػػدافيا، وذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ األحكػػاـ 
والتقديرات المسموح بيا في القياس المحاسبي أو عف طريؽ تعديؿ مضموف ومحتوى القوائـ المالية، 

 فيو لممنشاة.بحيث تعكس األداء االقتصادي المرغوب 
ويوجػػد العديػػد مػػف النمػػاذج التػػي تناولػػت ظػػاىرة إدارة األربػػاح وعبلقتيػػا بأىػػداؼ ودوافػػع وحػػوافز إدارة 

 األرباح وخصائص المنشأة التي تمارس إدارة األرباح ومنيا:
 :Healyنموذج ىيمي  .1

يمػي إدارة ظػاىرة إدارة األربػاح، وقػد عػرؼ ىيعتبر ىيمي مف اوائػؿ البػاحثيف الػذيف قػاموا بدراسػة 
األرباح بأنيػا "تغييػر األداء االقتصػادي المعمػف لممنشػأة بواسػطة اإلدارة إمػا لتضػميؿ المسػاىميف 
أو لمتػػػػأثير فػػػػي نتػػػػائج تعاقديػػػػة" ويػػػػتـ ممارسػػػػتيا بسػػػػبب تعػػػػارض المصػػػػالح بػػػػيف إدارة المنشػػػػأة 

  والمساىميف وفقًا لنظرية الوكالة.
دارة تسػتخدـ أسػاس االسػتحقاؽ المحاسػبي إلوأوضحت إحدى الدراسات التػي قػاـ بيػا ىيمػي أف ا

وسيمة لتعظيـ حوافزىا النقديػة المتعاقػد عمػى تحصػيميا باعتبػار ذلػؾ جػزء مػف األربػاح المحققػة، 
 ,Healy) وقد أثبت أف اإلدارة تحدد استراتيجية إدارة األرباح في ضوء مستوى الحوافز المتوقع.

1985) 

باح يرتبط باستخداـ المديريف األحكاـ والتقديرات في كما حدد ىيمي بأف حدوث ظاىرة إدارة األر 
التقارير المالية وفػي بنػاء العمميػات المختمفػة لتحريػؼ التقػارير الماليػة وذلػؾ إمػا لتضػميؿ بعػض 
المسػػػاىميف عػػػف األداء االقتصػػػادي لممنشػػػأة، أو لمتػػػأثير عمػػػى العوائػػػد التعاقديػػػة المعتمػػػدة عمػػػى 

 (Healy and Wahlen, 1999) .األرقاـ المحاسبية المقرر عنيا

 
 :Jonesنموذج جونز  .2

ـ أف ظػػػاىرة التطويػػػع المصػػػطنع لؤلربػػػاح 1991حػػػددت جػػػونز فػػػي دراسػػػتيا التػػػي أجرتيػػػا عػػػاـ     
ألسػاس االسػػتحقاؽ لرغبػة اإلدارة فػػي ية او مػا يسػػمى بػإدارة األربػػاح مػا ىػي إال تطويػػع المحاسػب

س كيفيػة إحػداث التغييػر المطمػوب توقيت زمني معػيف، كمػا ركػزت جػونز فػي دراسػتيا عمػى قيػا
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في الحسابات باستخداـ أساس االستحقاؽ عف طريؽ تغيير بعض التقديرات المحاسبية كػالعمر 
االنتػػػػػاجي لؤلصػػػػػوؿ الثابتػػػػػة ونسػػػػػبة الػػػػػديوف المشػػػػػكوؾ فػػػػػي تحصػػػػػيميا وعمػػػػػؿ تعػػػػػديبلت فػػػػػي 

تجػػاه معػػيف االسػػتحقاقات فػػي نيايػػة الفتػػرة المحاسػػبية بيػػدؼ التقريػػر عػػف أربػػاح محاسػػبية ذات ا
 (Jones, 1991) ترغب فيو اإلدارة.

وقػػػدمت جػػػونز نموذجػػػًا لتقػػػدير االسػػػتحقاقات االختياريػػػة؛ وذلػػػؾ لقيػػػاس أثػػػر اسػػػتخداـ المػػػديريف      
ختيػػػػارات والبػػػػدائؿ المحاسػػػػبية المختمفػػػػة عمػػػػى أربػػػػاح المنشػػػػأة، حيػػػػث أوضػػػػحت أف إجمػػػػالي لبل

ي قائمة الدخؿ وبيف التػدفقات النقديػة المستحقات يساوي الفرؽ بيف صافي الدخؿ المقرر عنو ف
مػػف أنشػػطة التشػػغيؿ، وأرجعػػت إجمػػالي المسػػػتحقات إلػػى متغيػػرات تتعمػػؽ بالمسػػتحقات العاديػػػة 
)غيػػػر االختياريػػػة( التػػػي تعػػػود إلػػػى ممارسػػػة المنشػػػاة لنشػػػاطيا مثػػػؿ المتحصػػػبلت النقديػػػة مػػػف 

المخػػزوف، وبػػذلؾ تكػػوف بسػػداد احتياجػػات رأس المػػاؿ العامػػؿ كالمػػدينيف و العمػػبلء والتػػي تسػػمح 
 Healy and) المسػػتحقات االختياريػػة ىػػي العناصػػر والقػػيـ المتبقيػػة مػػف إجمػػالي المسػػتحقات.

Wahlen, 1999) 
 

 :DeAngeloنموذج دي أنجمو  .3

مػػػف ضػػػمف الدراسػػػات التػػػي قػػػاـ بيػػػا دي أنجمػػػو دراسػػػة تتعمػػػؽ بالعبلقػػػة بػػػيف وجػػػود دوافػػػػع 
ة لػػئلدارة وزيػػادة الحػػوافز والمكافػػآت المدفوعػػة إدارة األربػػاح ودعػػـ المراكػػز الوظيفيػػلممارسػػة 

ليػػا، وىػػذه الدراسػػة تعتبػػر مػػف الدراسػػات العديػػدة التػػي اختبػػرت تمػػؾ العبلقػػة، حيػػث اختبػػرت 
ىذه الدراسات عمػا إذا كػاف يوجػد ارتفػاع فػي تكػرار ممارسػة إدارة األربػاح فػي الفتػرات التػي 

صػػبيـ، وتوصػػمت ىػػذه الدراسػػات إلػػػى يوجػػد فييػػا تيديػػد بإقالػػة مػػديري اإلدارة العميػػػا مػػف من
اسػػػتخداـ ىػػػؤالء المػػػديروف لمتقػػػديرات المحاسػػػبية االختياريػػػة لتحسػػػيف وزيػػػادة صػػػافي الػػػدخؿ 
المقرر عنو، حيث تعتمد ىذه التقديرات عمى الحكـ والتقدير الشخصي مما يجعميػا عرضػة 

 (Healy and Wahlen, 1999) لمتبلعب.
 

 :Dechowنموذج ديكو  .4

إذا كانت توجد عبلقة بيف اكتشاؼ ممارسػة بعػض المنشػآت إلدارة عما ة قامت ديكو بدراس
األربػػاح والتكمفػػة المرتفعػػة التػػي واجيتيػػا فػػي الحصػػوؿ عمػػى التمويػػؿ الػػبلـز ليػػا، وتوصػػمت 
ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى االرتبػػػاط المباشػػػر بػػػيف تحديػػػد أو التعريػػػؼ بالمنشػػػأة التػػػي تمػػػارس إدارة 

الػػديف وارتفػػاع تكمفػػة تعامبلتيػػا بػػالعمبلت األجنبيػػة، األربػػاح وارتفػػاع تكمفػػة حصػػوليا عمػػى 
حيث تعطي شدة اإلجراءات التي تتخذىا ىيئػات رقابيػة مثػؿ ىيئػة سػوؽ المػاؿ ضػد بعػض 
المنشآت إشارات لممستثمريف باف أداء مثؿ ىذه المنشآت ىػو أقػؿ ممػا توقعػوه فػي الماضػي 



76 
 

 ارة ىػػػػػذه المنشػػػػػآت.وىػػػػػذا يقمػػػػػؿ مػػػػػف مصػػػػػداقية اإلفصػػػػػاح المحاسػػػػػبي المقػػػػػدـ مػػػػػف قبػػػػػؿ إد

(Dechow, Sloan and Sweeny, 1996) 
دارة األربػػاح عمػػى إومػػف ضػػمف الدراسػػات التػػي قامػػت بيػػا ديكػػو دراسػػة تتعمػػؽ بػػاثر ممارسػػة 

تخصػيص المػوارد االقتصػادية، أي دراسػة عمػػا إذا كانػت إدارة األربػاح ستسػبب فػي إعطػػاء 
ارىا ا يػػنعكس سػػمبًا عمػػى أسػػعصػػورة مضػػممة لعوائػػد األسػػيـ فػػي المنشػػآت التػػي تمارسػػيا بمػػ

بالسوؽ، وتوصمت ديكو إلى انو بالرغـ مف زيػادة ىػذه الظػاىرة ومػا ليػا مػف سػمبيات إال اف 
المسػػتثمريف يفضػػموف بيانػػات الػػدخؿ المحاسػػبي عػػف بيانػػات التػػدفقات النقديػػة عنػػد تقيػػيميـ 

اسبي مؤشػرًا لممنشآت المختمفة وتحديد فرص االستثمار المختمفة، كما يعتبروف الدخؿ المح
أفضػػػؿ لمتنبػػػؤ بالتػػػدفقات النقديػػػة المسػػػتقبمية، ومػػػف ثػػػـ يػػػرى المسػػػتثمروف أف ممارسػػػة إدارة 

 (Dechow, 1994) األرباح لف تقمؿ مف مصداقية الدخؿ المحاسبي.
 

 :Sloanنموذج سموف  .5

قػػاـ سػػموف بدراسػػة تتعمػػؽ بػػأثر ممارسػػة إدارة األربػػاح عمػػى تخصػػيص المػػوارد مػػف الناحيػػة 
، وتوصػػؿ إلػػى أف عوائػػد األسػػيـ غيػػر العاديػػة المسػػتقبمية تكػػوف سػػمبية لممنشػػآت االقتصػػادية

التػػػي تحتػػػوي أرباحيػػػا الجاريػػػة عمػػػى عناصػػػر كثيػػػرة تػػػـ حسػػػابيا وفقػػػًا ألسػػػاس االسػػػتحقاؽ، 
وتكػػوف ىػػذه العوائػػد إيجابيػػة لممنشػػآت التػػي تحتػػوي أرباحيػػا الجاريػػة عمػػى عناصػػر قميمػػة تػػـ 

 (Sloan, 1996) حسابيا وفقًا ألساس االستحقاؽ.
كما قػاـ سػموف بدراسػة عػف مػدى إدراؾ المسػتثمريف لجػودة األربػاح المعمػف عنيػا فػي القػوائـ 
الماليػػة، حيػػث قػػدـ سػػموف فػػي دراسػػتو فػػي محاولػػة لمبحػػث فػػي إمكانيػػة اسػػتخداـ المسػػتثمريف 
لممعمومػػات المتاحػػة لػػدييـ فػػي الحكػػـ عمػػى مػػدى جػػودة األربػػاح المحاسػػبية بػػالقوائـ الماليػػة 

معمػػف عنيػػا، وقػػد توصػػؿ سػػموف فػػي دراسػػتو عمػػى عينػػة المنشػػآت والتػػي اعتمػػدت  بشػػكؿ ال
كبيػػػر عمػػػى أسػػػاس االسػػػتحقاؽ سػػػوؼ يتبعػػػو أثػػػر عكسػػػي فػػػي السػػػنوات التاليػػػة حيػػػث تميػػػؿ 
األربػػػاح إلػػػى االنخفػػػاض فػػػي السػػػنوات الػػػثبلث التاليػػػة، كمػػػا توصػػػؿ إلػػػى انخفػػػاض أسػػػعار 

بلث التاليػػة وأف ىػػذا االنخفػػاض راجػػع إلػػى األسػػيـ لتمػػؾ المنشػػآت عمػػى مػػدار السػػنوات الػػث
ضػػعؼ القػػدرة التنبؤيػػة لؤلربػػاح، وأنػػو مػػف الصػػعب عمػػى المسػػتثمريف إدراؾ اآلثػػار السػػمبية 

 (2010)أحمد،  إلدارة األرباح.
 

 :Gaverنموذج جافر  .6

ـ، حيث قػاـ جػافر بدراسػة العبلقػة 1985ىيمي عاـ تمثؿ دراسة جافر لمدراسة التي قاـ بيا 
عػػض المنشػػآت لمتوسػػع فػػي تطبيػػؽ أسػػاس االسػػتحقاؽ وبػػيف مسػػتوى المكافػػآت بػػيف لجػػوء ب
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جراء تمػػؾ الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف المنشػػآت وصػػمت إلػػى الممنوحػػة لممػػديريف، حيػػث قػػاـ بػػإ
وتوصػؿ إلػى أف المػديريف يسػعوف  ـ،1990إلػى  1980منشاة وذلؾ خبلؿ الفترة مف  102

دخػػػؿ المنشػػػأة عنػػػدما يكػػػوف ىػػػذا  إلػػػى التوسػػػع فػػػي تطبيػػػؽ أسػػػاس االسػػػتحقاؽ لرفػػػع مسػػػتوى
المستوى ال يحقؽ الحد األدنى المطموب ليحصموا عمى مكافػآتيـ أمػا إذا كػاف مسػتوى دخػؿ 
المنشػػػػػأة أعمػػػػػى مػػػػػف المسػػػػػتوى المطمػػػػػوب فػػػػػإف المػػػػػديريف ال يمجػػػػػؤوف لتطبيػػػػػؽ االسػػػػػتحقاؽ 

 (Gaver, et. al, 1995) االختياري.
 

 :Stankoنموذج إستانكو  .7

زالػػة الحػػواجز 2000لتػػي قػػاـ بيػػا عػػاـ أوضػػحت دراسػػة إسػػتانكو ا ـ أف التقػػدـ التكنولػػوجى وا 
بػيف الػدوؿ ورغبػة المنشػآت فػي دخػوؿ بيئػة األعمػاؿ العالميػة؛ أدى إلػى وجػود طمػب متزايػػد 

، باإلضافة إلػى وجػود اختبلفػات بػيف  عمى قوائـ مالية قابمة لممقارنة بيف المنشآت المختمفة
ايير المحاسبية تتيح بدائؿ عديدة أماـ اإلدارة لبلختيار النظـ المحاسبية بيف الدوؿ فإف المع

منيا؛ مما يؤثر عمى األرقاـ والنتائج الظاىرة بقائمة الدخؿ وقائمة المركز المالي والتػدفقات 
النقدية والمعمومات والقرارات التي تتخػذ بمعرفػة األطػراؼ المختمفػة الميتمػة بالمنشػأة، حيػث 

ئر المنشػػأة إلػػى أربػػاح أو العكػػس وذلػػؾ عػػف طريػػؽ أمكػػف فػػي بعػػض الحػػاالت تحويػػؿ خسػػا
المنشػآت إدارة تغيير بعض الطرؽ المحاسبية أو اتبػاع طػرؽ بديمػة، وبالتػالي يمكػف لػبعض 

أرباحيػػا عػػف طريػػؽ اسػػتغبلؿ المرونػػة المتاحػػة ليػػا فػػي اختيػػار وتطبيػػؽ المبػػادئ المحاسػػبية 
 (2010)أحمد،  المتعارؼ عمييا.

 
 :Sweenyنموذج سويني  .8

سػػػػويني أف التطويػػػػع المصػػػػطنع لؤلربػػػػاح المحاسػػػػبية بمػػػػا يفػػػػي بالشػػػػروط المطموبػػػػة حػػػػددت 
التفاقيػػات الػػديف والقػػروض التػػي تحصػػؿ عمييػػا المنشػػأة يعتبػػر مػػف أىػػـ دوافػػع ممارسػػة إدارة 

، وقامت سويني بالتعاوف مع كؿ مف سموف وديكو بعمؿ دراسة عما إذا كانت توجد األرباح
لمنشػآت إلدارة األربػاح والتكمفػة المرتفعػة التػي واجيتيػا عبلقة بيف اكتشاؼ ممارسة بعض ا

االرتبػػاط المباشػػر بػػيف  ت ىػػذه الدراسػػة إلػػىمفػػي الحصػػوؿ عمػػى التميػػؿ الػػبلـز ليػػا، وتوصػػ
تحديػػد أو التعريػػؼ بالمنشػػأة التػػي تمػػارس إدارة األربػػاح وارتفػػاع تكمفػػة حصػػوليا عمػػى الػػديف 

األجنبيػػة، حيػػث تعطػػي شػػدة اإلجػػراءات التػػي وارتفػػاع تكمفػػة تعامبلتيػػا بػػالعمبلت الػػبلـز ليػػا 
تتخذىا ىيئات رقابية مثػؿ ىيئػة سػوؽ المػاؿ ضػد بعػض المنشػآت إشػارات لممسػتثمريف بػاف 
أداء مثؿ ىذه المنشآت ىو أقؿ مما توقعوه في الماضي وىػذا يقمػؿ مػف مصػداقية اإلفصػاح 

 (Dechow, Sloan and Sweeny, 1996) المحاسبي المقدـ مف قبؿ إدارة ىذه المنشآت.
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 :Jones نموذج جونز المعدؿ .9

( تناولػت  Dechow, et. al., 1995نسخة معدلة لنموذج جونز السابؽ الذكر قدمتيا دراسة )
ىذه الدراسة قضػية الػتحكـ فػي اإليػرادات وعبلقتػو بػإدارة األربػاح، ويفتػرض ىػذا النمػوذج ضػمنًا 

ينتج عػف إدارة األربػاح، ىػذا االفتػراض أف كؿ التغيرات في المبيعات اآلجمة خبلؿ فترة الدراسة 
يستند إلى أف إدارة األرباح عف طريػؽ الػتحكـ فػي إيػراد المبيعػات اآلجمػة يكػوف أسػيؿ مػف إدارة 

 األرباح عف طريؽ التحكـ في إيراد المبيعات النقدية.
 

 :Miller نموذج ميمر .10

ح عػػػف طريػػػؽ أشػػػار عمػػػى اف قضػػػية اكتشػػػاؼ إدارة األربػػػا 2007 قػػػاـ ميمػػػر بدراسػػػة فػػػي عػػػاـ
االستحقاؽ االختياري قد تناولتيا بحوث كثيرة وتوصمت إلى اف االسػتحقاؽ سػواء كػاف اختيػاري 

، وحيػث أف عناصػر أـ غير اختياري ىو أفضؿ وسيمة إلدارة األرباح ألنو أقؿ قابمية لممبلحظة
-ةاألصػػوؿ والخصػػـو المتداولػػة ىػػي العناصػػر المكونػػة لػػرأس المػػاؿ العامػػؿ )األصػػوؿ المتداولػػ

الخصػػـو المتداولػػة( فقػػد اسػػتحدث ميمػػر نسػػبة لمتغيػػر فػػي رأس المػػاؿ العامػػؿ كعنصػػر معػػرض 
لمتبلعػػب والتػػدفؽ النقػػدي مػػف األنشػػطة التشػػغيمية كعنصػػر غيػػر معػػرض لمتبلعػػب، وقػػد اطمػػؽ 

( ويمكف استخداـ ىػذه النسػبة الكتشػاؼ التبلعػب Miller Ratioعمى ىذه النسبة نسبة ميمر )
ىذه النسبة مساوية لمصفر في حالة عدـ وجود تبلعب، أما إذا اختمفت  حيث تكوف األرباحفي 

 (2013)بدر،  قيمتيا عف الصفر فإف ذلؾ يدؿ عمى وجود تبلعب في رقـ األرباح.
 

 مما سبؽ يمكف تقسيـ نماذج إدارة األرباح إلى ما يمي:
 نماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح بحوافز اإلدارة ومكافآت المديريف: .1

 Healyذج ىيمي نمو  -

 DeAngeloنموذج دي أنجمو  -

 Gaverنموذج جافر  -

 

 نماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح بأساس االستحقاؽ المحاسبي: .2

 Healyنموذج ىيمي  -

 Jonesنموذج جونز  -

 Modified Jonesنموذج جونز المعدؿ  -

 Sloanنموذج سموف  -
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 Gaverنموذج جافر  -

 

 ليؼ السياسية:نماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح بالتكا .3

 Jonesنموذج جونز  -

 Modified Jonesنموذج جونز المعدؿ  -

 

 نماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح بعقود المديونية وتكاليؼ الحصوؿ عمى القروض: .4

 Dechowنموذج ديكو  -

 Sweenyنموذج سويني  -

 Millerنموذج ميمر  -

 

 لشراء وبيع األسيـ:نماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح بعقود الصفقات غير العادية  .5

 DeAngeloنموذج دي أنجمو  -

 

 :بعممية تخصيص المواردنماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح  .6

 Dechowنموذج ديكو  -

 Sloanنموذج سموف  -

 

 :مرونة المبادئ المحاسبيةنماذج تناولت عبلقة إدارة األرباح ب .7

 Healyنموذج ىيمي  -

 :Stankoنموذج إستانكو  -

 

 
  

 :ثة لكشف ممارسات ظاىرة إدارة األرباحاألساليب الحدي 4.11
 تعتبر ميمة الكشؼ عف أو مكافحة المحاسبة اإلبداعية أمرًا صعبًا ومعقدًا . 
أف ىػػػذا األمػػػر لػػػيس  إالسػػػيما وأف ممارسػػػوىا ىػػػـ مػػػف أصػػػحاب الخبػػػرة والمعرفػػػة المينيػػػة الواسػػػعة . 

 ( 33-32، ص2011، السيد) مستحيبًل بؿ ممكنًا مف خبلؿ:
المراجعػػػة، ولعػػػؿ ىػػػذه الفكػػػرة قػػػد ظيػػػرت بعػػػد اليػػػزات الماليػػػة التػػػي تعرضػػػت ليػػػا تشػػػكيؿ لجػػػاف  -1

( وىيئػػػػة سػػػػوؽ المػػػػاؿ األمريكيػػػػة NYSEالواليػػػػات المتحػػػػدة وأدت إلػػػػي قيػػػػاـ بورصػػػػة نيويػػػػورؾ)
(SEC بالتوصية بإنشاء لجنة بالشركات المسجمة بيا تشمؿ عدد مف األعضاء غير التنفيذييف )

اجع الخارجي وتحديد أتعابو ،وجاءت ىذه التوصية لتمنح المراجع وتتركز ميمتيا في تعييف المر 
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الخارجي مزيػدًا مػف االسػتقبللية فػي إبػداء الػرأي إزاء القػوائـ الماليػة الصػادرة عػف الشػركات . لػذا 
ـ جميػػع الشػػركات 1967( فػػي عػػاـ  AICPAأوصػػي المعيػػد األمريكػػي لممحاسػػبيف القػػانونييف )

ـ 1972بورصة بضرورة إنشاء لجنة لممراجعة ، أما في العاـ سواء كانت عامة أو مسجمة في ال
( بضرورة إلزاـ الشركات بإنشاء لجنة لممراجعػة ، SECفقد أوصت ىيئة سوؽ الماؿ األمريكية )
ـ وذلػػػؾ ، حيػػػث ألزمػػػت الشػػػركات المسػػػجمة لػػػدييا 1978واسػػػتجابت بورصػػػة نيويػػػورؾ فػػػي عػػػاـ 

 بذلؾ.

قيػة بحيػث تمتػـز بمسػتوي أعمػي مػف الشػفافية وتحػد مػف تطوير األسس والمعايير المينيػة واألخبل -2
ظواىر إدارة األرباح وما ينتج عنيا ، وذلػؾ لرفػع مسػتوي االقتصػاد العػالمي والمحمػي، وقػد جػاء 

واالنييػار االقتصػادي الػذي تعرضػت لػو العديػد مػف دوؿ شػرؽ  ىذا المطمب بعد األزمات الماليػة
أسػػواؽ العػػالـ فػػي أواخػػر القػػرف العشػػريف. وفػػي ظػػؿ  آسػػيا وأمريكػػا البلتينيػػة وروسػػيا والعديػػد مػػف

التوسػػػع اليائػػػؿ فػػػي حجػػػـ تمػػػؾ الشػػػركات. حيػػػث أصػػػبح ىنػػػاؾ حاجػػػة ماسػػػة إلػػػى تطػػػوير أسػػػس 
( والحػد مػػف Corporate Governmenceومعػايير أخبلقيػة ومينيػة تكفػؿ حوكمػة الشػركات )

 ممارسة إدارة األرباح.

البديمػػػة وخفػػػض بػػػدائميا أو  لجػػػات المحاسػػػبيةخفػػػض بػػػدائؿ المعالجػػػات المحاسػػػبية فتحديػػػد المعا -3
خيػػارات محػػددة وبالتػػالي يحػػد  إمػػاـتحديػػد ظػػروؼ تطبيقيػػا واسػػتخداميا يمكػػف أف يضػػع الشػػركة 

ذلػػػؾ مػػػف فػػػرص التبلعػػػب فػػػي المعالجػػػات المسػػػتقبمية؛ لػػػذلؾ فقػػػد قامػػػت لجنػػػة معػػػايير المحاسػػػبة 
ة ووضػعت معالجػة قياسػية فػي أغمػب الدولية في تعديبلتيا األخيرة بإلغاء معايير المعالجة البديم

 معاييرىا.

 ضبط استخداـ بعض السياسات المحاسبية وذلؾ مف خبلؿ: -4

سػػػف قواعػػػد تقمػػػؿ أو تمغػػػي اسػػػتخداـ بعػػػض السياسػػػات المحاسػػػبية حيػػػث قامػػػت مػػػثبًل ىيئػػػة  - أ
المعايير البريطانية بإلغاء بند الطوارئ بشكؿ نيػائي لمنػع اسػتغبللو بشػكؿ خػاطئ سػيما عنػدما اتجػو 

بو الشركات البريطانيػة لبلسػتعانة بيػذا البنػد لحسػابات الػربح والخسػارة فػي البنػود التػي يرغبػوف محاس
 في عدـ تضمينيا  ربح التشغيؿ.

تفعيػػؿ فرضػػية الثبػػات والتػػي تشػػير إلػػى اسػػتخداـ السياسػػات المحاسػػبية المتبعػػة مػػف قبػػؿ  - ب
تناسػػبيا فػػي أحػػد األعػػواـ معػػدي البيانػػات الماليػػة. فمتػػى اختػػارت أي مػػف الشػػركات سياسػػة محاسػػبية 

فإنيا تمـز في تطبيقيا في األعواـ البلحقة. ومفيػوـ الثبػات ال يحظػر كميػًا عمػى الشػركات مػف تغييػر 
نمػا يضػع ضػوابط مشػددة بحيػث ال يػتـ تغييػر السياسػات المحاسػبية إال وفػؽ  سياساتيا المحاسبية. وا 

 سياسات.ضرورة قصوى وفي حاالت محددة حتى ال يساء استغبلؿ تغيير ال
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يقظة وكفاءة المراجعيف والمراقبيف ولجاف المراجعة في كشؼ ممارسػة إدارة األربػاح. وذلػؾ عبػر  -5
اختيار مكاتب تدقيؽ تتمتع بمصداقية وكفاءة مينية عاليتيف حيث يتـ تصػميـ إجػراءات مراجعػة 

 وفؽ أصوؿ تكفؿ كشؼ التحريفات الناشئة مف إدارة األرباح.

لػػدى المسػػتثمريف والميتمػػيف ومسػػتخدمي البيانػػات الماليػػة، وذلػػؾ عبػػر تنميػػة الثقافػػة المحاسػػبية  -6
التثقيػػػؼ الػػػذاتي الػػػذي يقػػػوـ بػػػو بعػػػض المسػػػتثمريف أو مسػػػتخدمي البيانػػػات الماليػػػة لرفػػػع مسػػػتوى 
المعرفة المحاسبية لدييـ أو عف طريؽ الجيات األخرى المعنية بسػبلمية وشػفافية القػوائـ الماليػة 

حكومية وتشمؿ عممية التثقيؼ عمى تقػديـ بػرامج محاسػبية تعميميػة سواء كانت حكومية أو غير 
وتثقيفيػػػػة أو عبػػػػر رسػػػػائؿ ونشػػػػرات توضػػػػيحية أو مػػػػف خػػػػبلؿ حمقػػػػات النقػػػػاش لمسػػػػتخدمي تمػػػػؾ 
المعمومات المالية حيث تقدـ تمؾ الجيات شرحًا وافيًا لممارسات إدارة األربػاح وكيفيػة الحػد منيػا 

 راجعة والمحاسبة.مف خبلؿ أىـ التطورات في مجاؿ الم

تفعيؿ التنظيـ الميني لمينتي المحاسبة والمراجعة. ووضع ميثاؽ السػموؾ المينػي وتشػكيؿ لجنػة  -7
األخػػبلؽ المينيػػة التػػي يتعػػيف عمييػػا وضػػع قواعػػد السػػموؾ المتوجػػب عمػػى المحاسػػب أو المراجػػع 

  المعتمد أف يمتـز بو.

 
 

:نبذة عن بور ة فمسطين  4.11 

  شركة فمسطيف لمتنمية واالستثمار )باديكو( وحصمت عمى موافقة تأسست السوؽ بمبادرة مف
ـ، لممباشرة في إنشاء سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية في نابمس 19/7/1995السمطة الوطنية بتاريخ 

ـ تـ توقيع اتفاقية تشغيؿ السوؽ مع السمطة الوطنية الفمسطينية، وبدأ التداوؿ 7/11/1996وفي 
بعدة ظروؼ أثرت  ، ولقد مر سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ الماليةـ18/2/1997 فعمي في السوؽ بتاريخال

 (1)جدوؿ رقـ تطور عدد الشركات المدرجة خبلليا حسب ما يبيف  سنة 17عمى أداءه خبلؿ 
                                                                                          التالي:
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 (1)جدول رقم 

 (2113-1997)في نياية كل عام خالل الفترة  في سوك فمسطين لألوراك المالية عدد الشركات المدرجة

 نسبة التغير السنوي عدد الشركات السنة نسبة التغير السنوي عدد الشركات السنة

1997 19 5% 2006 33 18% 

1998 20 5% 2007 35 6% 

1999 21 5% 2008 37 6% 

2000 24 14% 2009 39 5% 

2001 24 0% 2010 40 3% 

2002 24 0% 2011 46 15% 

2003 24 0% 2012 47 2% 

2004 26 8% 2013 48 2% 

2005 28 8%    

 

ـ تسع عشرة 1997نياية عاـ  عدد الشركات المدرجة في السوؽ في أف (1)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
ـ ارتفع عدد تمؾ الشركات إلى عشريف شركة، وفي نياية عاـ 1998شركة، وفي نياية عاـ 

ـ بمغ عددىا أربع وعشروف شركة، 2000ـ بمغ عددىا إحدى وعشروف شركة وفي نياية عاـ 1999
وصؿ عدد ـ 2004ـ، أما نياية عاـ 2003ـ، 2002ـ، 2001ولـ تدرج أي شركة خبلؿ األعواـ 

بنسبة  2005شركتيف خبلؿ سنة  إدراجالشركات المدرجة في السوؽ ست وعشروف شركة، وقد تـ 
 2007، وشركتيف خبلؿ عاـ %18بنسبة زيادة  2006، وخمس شركات خبلؿ عاـ %8زيادة 

 بنسبة زيادة 2009، وشركتيف خبلؿ %6بنسبة زيادة  2008، وشركتيف خبلؿ %6بنسبة زيادة 
بنسبة  ةتـ إدراج شرك 2013العاـ  مطمعتـ إدراج شركة واحدة، ومع  2010ـ ، أما في عا5%

 .%2زيادة 

 األىداف الر يسية لمبور ة: 4.11.2

 لتحقيؽ األىداؼ الرئيسية التالية:انطبلقًا مف رسالتيا فإف بورصة فمسطيف تمتـز بالعمؿ وبشكؿ دائـ 
(www.p-s-e.com) 
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وراؽ واألدوات المالية بما يضمف سبلمة المعامبلت إتاحة الفرصة الستثمار األمواؿ في األ .8
 المالية ودقتيا، وتعزيز تفاعؿ عوامؿ العرض والطمب بطريقة عادلة وشفافة.

حكاـ المراقبة آلليات وأدوات العمؿ اإلدارية والفنية الخاصة  .5 االستمرار في تطبيؽ وتطوير وا 
 فؤًا وشفافًا وعاداًل.باإلدراج والتداوؿ والتقاص والتحويؿ بما يضمف تداواًل ك

تنمية الوعي االستثماري وتعزيز التفاعؿ مع المجتمع المحمي والمؤسسات االقتصادية العربية  .3
 المحمية والدولية وخدمة االقتصاد الوطني.

خمؽ المناخ المناسب لتشجيع االستثمارات، وجذبيا مف خبلؿ االلتزاـ بالقوانيف المحمية وقواعد  .4
لزاـ المتعامميف مع البورصة بيذه القواعد.حوكمة الشركات وال سيم  ا اإلفصاح، وا 

زيادة عمؽ البورصة مف خبلؿ االستمرار في إدراج شركات جديدة وتوفير خدمات وأدوات مالية  .5
 جديدة ومتنوعة.

خمؽ بيئة عمؿ مينية داخؿ البورصة بالتركيز عمى بناء كوادر بشرية عالية األداء ومواكبة  .6
 الية، وتوجيو المتعامميف مع السوؽ لتحقيؽ ىذا اليدؼ ومساعدتيـ.تكنولوجيا األسواؽ الم

 

 الطار القانوني والرقابي عمى بور ة فمسطين: 4.11.3

ومع تطور البيئة القانونية لقطاع األوراؽ المالية في فمسطيف بصدور قانوف  2005في العاـ 
، تولت 2004لسنة  (13)رقـ  وقانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ 2004لسنة  (12)األوراؽ المالية رقـ 

ىيئة سوؽ رأس الماؿ أعماؿ الرقابة عمى بورصة فمسطيف وعمى إصدار األوراؽ المالية مف قبؿ 
لسنة  (12)تعمؿ بورصة فمسطيف بموجب قانوف األوراؽ المالية رقـ ، الشركات المساىمة العامة

يتعارض مع تعميمات ىيئة  ، وبموجب الموائح الداخمية التي استمدت مف القانوف، وبما ال2004
 سوؽ رأس الماؿ كما تعمؿ بموجب أنظمة حديثة تشكؿ بمجموعيا أساسًا قويًا لتأميف بيئة تداوؿ
عادلة، وتشمؿ ىذه األنظمة نظاـ اإلدراج، نظاـ تداوؿ األوراؽ المالية، نظاـ اإلفصاح، نظاـ 

                                     العضوية، نظاـ فض المنازعات، نظاـ قواعد السموؾ الميني.
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 مقدمة: 5.1
جراءاتيا محورًا ر  ئيسيًا يػتـ مػف خبللػو إنجػاز الجانػب التطبيقػي مػف الدراسػة، تعتبر منيجية الدراسة وا 

وعػػف طريقيػػػا يػػػتـ الحصػػػوؿ عمػػػى البيانػػػات المطموبػػة إلجػػػراء التحميػػػؿ اإلحصػػػائي فػػػي التوصػػػؿ إلػػػى 
النتػػػائج التػػػي يػػػتـ تفسػػػيرىا فػػػي ضػػػوء أدبيػػػات الدراسػػػة المتعمقػػػة بموضػػػوع الدراسػػػة، وبالتػػػالي تحقػػػؽ 

 ومجتمػع ،المتبػع الدراسػة لمػنيج وصػًفا الفصػؿ ىذا يتناوؿ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، حيث
متغيرات الدراسة، وينتيي ىػذا الفصػؿ بالمعالجػات  في قياس المستخدمةواألساليب  وعينتيا، الدراسة

اإلحصائية التي اسػتخدمت فػي تحميػؿ البيانػات واختبػار الفرضػيات واسػتخبلص النتػائج، وأخيػرًا أىػـ 
  راسة. التوصيات في ضوء نتائج الد

 
 منيج الدراسة: 5.2

 الوصفيبناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقد استخدمت الباحثة المنيج 
يا وصفًا دقيقًا ويعبر يعتمد عمى دراسة الظاىرة، كما توجد في الواقع وييتـ بوصفوالذي  ميالتحمي

يج عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة مف أجؿ عنيا تعبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يتوقؼ ىذا المن
استقصاء مظاىرىا وعبلقاتيا المختمفة، بؿ يتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسير لموصوؿ إلى 

 استنتاجات يبنى عمييا التصور المقترح بحيث تزداد المعرفة عف الموضوع.
 

 الدراسة : بياناتم ادر  5.3
 الدراسة إلى: بياناتتقسـ مصادر 

 :  البيانات مف أساسييف عمى نوعييف الدراسة اعتمدت
: تػػـ جمػػع بيانػػات الدراسػػة مػػف خػػبلؿ التقػػارير الماليػػة المنشػػورة لمشػػركات المدرجػػة أوليددة بيانددات.  1

 بسوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية.
: وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ المسػػػػح المكتبػػػػي، والدراسػػػػات السػػػػابقة، والػػػػدوريات وشػػػػبكة ثانويددددة بيانددددات.  2

 رنت.االنت
 
 الدراسة وعينة مجتمع 4-5

خبلؿ  بسوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية المدرجة المساىمة الشركات جميع مف الدراسة مجتمع يتكوف
 عمى تشتمؿ سوؼ الدراسة أما عينةشركة،  ستة وأربعوف (46)وعددىا  2011-2005الفترة مف 

 :التالية الشروط تحقؽ التي الشركات جميع
 2011 – 2005ة عف الفترة مف نشرت تقاريرىا المالي . 
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 حسابات خارجييف. فيوجد ليا تقارير مدققة مف مدققي 

 .أال تكوف أوقفت أو أدمجت خبلؿ فترة الدراسة 

أربعػػػة  (13)ثبلثػػػة وثبلثػػػوف شػػػركة وتػػػـ اسػػػتبعاد  (33)وبػػػذلؾ يكػػػوف عػػػدد شػػػركات العينػػػة 
ر مػف ثبلثػة سػنوات مػف شركات إما ألنيا أوقفت عف التداوؿ أو لـ تنشػر بياناتيػا خػبلؿ أكثػ

 فترة الدراسة.
 

 
 :متغيرات الدراسة أساليب قياس 5.6

مسػػتقؿ، وجػػودة المراجعػػة الخارجيػػة تتمثػػؿ متغيػػرات الدراسػػة بمعػػدؿ دوراف المراجػػع الخػػارجي كمتغيػػر 
)مقاسة بإدارة األرباح و استقبللية المراجع( كمتغير تابع، وفيما يمي سيتـ استعراض كيفية قياس كؿ 

 .تغيرات المستقمة والتابعةمف الم
 أواًل: المتغير المستقؿ )معدؿ دوراف المراجع الخارجي(

وتػػـ التعبيػػر عنػػو  2011 – 2005حيػػث تػػـ احتسػػاب معػػدؿ دوراف المػػدقؽ لكػػؿ شػػركة لمسػػنوات مػػف 
 بنسبة مئوية.

 ثانيًا: المتغير التابع )جودة المراجعة الخارجية(
)إدارة األرباح و قدرة المراجػع عمػى  خبلؿ عنصريفدقيؽ مف قياس جودة الت تـمف الناحية اإلجرائية 

 : المحافظة عمى استقبللو وحياده
 نمػوذجالحصوؿ عميو باستخداـ  تـ النوع وىذا األرباح، بإدارة المتعمقة البيانات ىو األوؿالعنصر  -

ركات لمشػػ  المنشػػورة الماليػػة جػػونز المعػػدؿ لمبيانػػات الماليػػة التػػي تػػـ استخبلصػػيا مػػف التقػػارير
 المدرجة بسوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية

)مقاسػػة باالسػػتحقاقات  األوؿ إدارة األربػػاح مػػدخميفقيػػاس جػػودة التػػدقيؽ مػػف خػػبلؿ ب قامػػت الباحثػػة
مػػف خػػبلؿ قػػدرة المراجػػع الخػػارجي عمػػى المحافظػػة عمػػى اسػػتقبللو وحيػػاده )مػػف والثػػاني  االختياريػػة(

دارة الشركة لؤلرباح(  أنيػا حيث عالية بدقة تتسـ أف المفترض مف ذه العناصروى  خبلؿ نوع تقريره وا 

 .لممراجعة خضعت تقارير رسمية مف مأخوذة
 
 :األرباح إدارة العن ر األول: قياس . أ

جػػػودة األربػػػاح كمقيػػػاس لجػػػودة المراجعػػػة ألف عمميػػػة المراجعػػػة  اسػػػتخدمت الباحثػػػةفػػػي ىػػػذه الدراسػػػة 
ية فػي القػوائـ الماليػة بصػدؽ وتعكػس الوضػع تيدؼ أساسًا لمعرفػة إذا مػا تػـ عػرض األرقػاـ المحاسػب

الحقيقي لنتائج تشغيؿ المنشأة والوضع المالي ليػا، فػإذا مػا كانػت جػودة المراجعػة ضػعيفة فػإف أرقػاـ 
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 Chen et)األرباح الناتجة ستكوف أقؿ دقة في التعبير عف النتائج التشغيمية والوضع المالي لممنشأة. 

al, 2008,pp415:445)  
عمى عنصػر االسػتحقاؽ الدراسة ركز وتوف مف عنصريف: المستحقات والتدفقات النقدية، األرباح تتك

مف األرباح مف األرباح ألف عنصر االستحقاؽ مف األرباح يخضع لممزيد مف عدـ اليقػيف أكثػر مػف 
التدفؽ النقدي، إذ أف االستحقاقات ىي نتاج األحكاـ والتقػديرات والمخصصػات مػف التػدفقات النقديػة 

 & Francis, LaFond, Olssan)ترات متغيرة في حيف يتحقؽ عنصر التدفؽ النقػدي مػف الػدخؿ في ف

Schipper,2005,pp295-327)   
 تـ استخداـ المستحقات غير االعتيادية كمقياس لجودة التدقيؽ لؤلسباب التالية:و 

 و مػػف  ،المسػػتحقات غيػػر االعتياديػػة مقبولػػة بشػػكؿ عػػاـ كػػأداة وصػػؼ وتمييػػز إلدارة األربػػاح
 المتوقع أف يخفؼ نشاط التدقيؽ عالي الجودة مف سياسات إدارة األرباح.

  قرار استخداـ المستحقات يستند إلى دراسات سابقة أشارت إلى أف المستحقات العالية ترتبط
 Geiger and)مثػػػػؿ فشػػػػؿ عمميػػػػة التػػػػدقيؽ ،طرديػػػػا مػػػػع مؤشػػػػرات أخػػػػرى لجػػػػودة التػػػػدقيؽ

Raghunandan, 2002, pp67-78)، المػدقؽ المتحفظػة آراء et al. 2000, pp421-452)، 

(Bartov  ومقاضاة المدقؽ(Heninger, 2001, pp111-126)  . 
عػادة تعتبػر المسػػتحقات المرتفعػة كمؤشػػرات لمسػتويات جػودة التػػدقيؽ المنخفضػة وتػػرتبط عكسػيا مػػع 

 ;(Becker et al. 1998, pp1-21)المحافظة عمى المدقؽ والذي يعتبر مؤشػر لجػودة التػدقيؽ المرتفعػة

(Francis et al. 1999,pp17-34); (Francis and Krishnan, 1999,pp135-165); (Cameran, 

Prencipe, Trombetta, 2009,  p14) 
 

االختياريػة  المسػتحقات حسػاب أسػاس عمػى يقػوـ المعػدؿ وىػو نمػوذج اسػتخداـ تػـ األربػاح إدارة لقيػاس
 :التاليػػة لمخطػػوات احتسػػابيا وفقػػا وتػػـ بػػاحاألر  إدارة بممارسػػة الشػػركة قيػػاـ عمػػى كػػدليؿ

(Dechow,1995,pp 193-225) 
 

 المسػتحقات فييػا تحتسب التي النقدي التدفؽ بطريقة قياسيا يمكف والتي الكمية المستحقات قياس أوال:

 النمػوذج خػبلؿ مف التشغيمية، العمميات مف النقدي والتدفؽ التشغيمي، الدخؿ صافي بالفرؽ بيف الكمية

 :يالتال
TACCi,t = ONI i,t - OCF i,t ……................................................ (1) 

 : حيث
=TACCit لمشركة الكمية المستحقات i الفترة خبلؿ.t 
= ONI it لمشركة التشغيمي الربح صافي i الفترة خبلؿ.(t) 
= OCF it لمشركة  التشغيمية العمميات مف النقدي التدفؽi ترةالف خبلؿ.(t) 
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غيػر  المسػتحقات احتسػاب خبللػو مػف سػيتـ الػذي (α1، α2، α3) النمػوذج معػالـ تقػدير يػتـ :ثانًيدا

 في العينة شركات لمجموعة تتـ والتي التالية االنحدار مف خبلؿ معادلة  (NDACCi,t) االختيارية

 التالي: لمنموذج وفقا وذلؾ حدة، عمى سنة كؿ
TACCi,t/ Ai , t-1=α1(1/Ai , t-1)+α2(!REVi,t–!RECi,t)/Ai , t-1+α3PPEi,t 

/ Ai ,t-1+ Ei,t ……(2) 
 :حيث

= TACCi,t لمشركة الكمية المستحقات (i) الفترة في. (t) 
= ! REVi,t الشركة  إيرادات في التغير (i)الفترة في. (t) 
= ! RECi,t لمشركة التحصيؿ تحت حسابات في التغير (i) الفترة في . (t) 

= PPEi,t لمشركة واآلالت والممتمكات راتالعقا  (i)  الفترة في. (t)   
= Ai , t-1 الشركة أصوؿ إجمالي (i) الفترة نياية عند (.(t- 1 

= Ei,t العشوائي الخطأ. 
 عمى العينة شركات مف شركة لكؿ (NDACCi,t )العادية االختيارية غير المستحقات تحديد : ثاً ثال 

 و α 2 و α1أعػبله ) المقدرة السنوية النموذج معالـ خبلؿ مف ةالدراس سنوات سنة مف كؿ وخبلؿ حدة
3 αالتالية: المعادلة خبلؿ ( مف 

NDACCi,t = â1 (1/Ai,t-1 ) + â2 (! REVi,t – ! RECi,t) /Ai,t-1 + â 3PPEit 

/Ai,t-1 …(3) 

 Elementry Rowمػف خػبلؿ عمميػات الصػؼ البسػيط α 3 و α 2 و α1يتـ احتساب قػيـ رابعًا : 

Operations  (PP176-254،Kutner M.H., et al., 2005) 

 

 الكمية المستحقات بيف بالفرؽ شركة لكؿ (DACCi,t)االختيارية  المستحقات احتساب يتـ  :اً خامس

 .االختيارية غير والمستحقات
 

DACCi,t = TACCi,t - NDACCi,t .....................................................…(4) 

 ىذا خبلؿ األرباح إدارة مارست قد الشركة فإف متوسطيا عف االختيارية المستحقات زادت إذا  :ساً داس

الDummy Variable  (1 )   وىمًيػا متغيػًرا وتعطػي العػاـ  األربػاح إدارة بممارسػة تقػـ لػـ فإنيػا وا 

 0 ) الرقـ ) وتعطي
 (12، ص2009 ،حمداف ،)أبو عجيمة

كػػػؿ التغيػػػرات فػػػي المبيعػػػات اآلجمػػػة خػػػبلؿ فتػػػرة  نمػػػوذج جػػػونز المعػػػدؿ يفتػػػرض ضػػػمنا أف
الدراسة تنتج عف إدارة األرباح ىذا االفتراض يستند إلى أف إدارة األرباح عف طريؽ التحكـ في إيػراد 
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، .)مبػػػارؾالمبيعػػػات اآلجمػػػة يكػػػوف أسػػػيؿ مػػػف إدارة األربػػػاح عػػػف طريػػػؽ الػػػتحكـ فػػػي المبيعػػػات النقديػػػة
 (17ص ،2009

 
لمسػػػتحقات االختياريػػػة )الفػػػرؽ بػػػيف المسػػػتحقات الكميػػػة والمسػػػتحقات غيػػػر يبػػػيف ا (1)رقػػػـ  والممحػػػؽ

ومػػف تػػـ تصػػنيؼ كػػؿ شػػركة )ممارسػػة أو غيػػر ممارسػػة إلدارة لشػػركات عينػػة الدراسػػة، االختياريػػة( 
 .Jone's 1995األرباح( باستخداـ نموذج 

 
 قدرة المراجع عمى المحافظة عمى استقالليتو وحياده:قياس العن ر الثاني:  - ت

يعتبر استقػبلؿ المراجع أحد أىـ القػضايا التي حظيت باىتماـ كبير في مينة المراجعة، فيو  إذ 
يمثؿ مبدأ أساسيًا لوظيفة التصديؽ التي يؤدييا المراجع، كما أنو يعتبر أحد معايير المراجعة 

تعرض اليامة، كما أنو مصدر لمثقة التي يولييا مستخدمي القوائـ المالية لتمؾ القوائـ، فمتى 
، ص 5115) صالح، استقبلؿ المراجع لمشؾ اىتزت الثقة في القوائـ المالية التي تحمؿ تصديقو عمييا

836  .) 
بللو ػمما ال شؾ فيو أف يتوقع مستخدمي القوائـ المالية أف يقوـ المراجع بالمحافظة عمى استقإذ أنو 

مقومات مينة المراجعة، باعتبارىا راجع عف عميمو مف أىـ ػبللية المػتجاه العميؿ، حيث تعتبر استق
 الدليؿ األوؿ آلداب وسػموؾ مينة المراجعة 

وتعتبر حيادية واستقبلؿ المراجع الخارجي الركيزة األساسية لمثقة التي يضفييا تقريره عمى القوائـ 
المالية لممنشأة محؿ المراجعة، وال شؾ أف حياد وموضوعية المراجع تعتمد عمى استقبللو الفكري 

عف اختبارات  جميع ما يتعمؽ بالمراجعة، خاصة عند جمع وتقييـ األدلة والقرائف الناجمة في
المراجعة، كذلؾ ال بد لممراجع الخارجي أف يتجنب كؿ ما مف شأنو أف يؤدي إلى شؾ اآلخريف في 
حياديتو وموضوعيتو، حيث يأخذ حياد وموضوعية واستقبلؿ المراجع الخارجي درجة كبيرة مف 

 في إضفاء الثقة والمصداقية عمى القوائـ المالية. األىمية

ويعتقد الكثير مف مستخدمي القػوائـ المالية أف المراجع يعتبر مسئواًل عف اكػتشاؼ كؿ حاالت 
الغش، وليس الحاالت اليامة فقط كما عمينا أال نغفؿ عف أىمية تخطيط المراجعة والذي يساعد في 

اء والمخالفات الجوىرية وأنو أداة فعالة في ىذا الجانب، إعطاء توفير معقوؿ عف اكتشاؼ األخط
،  8998)غالي، وكذلؾ التقدير الميني لممراجعيف والدرجة المبلئمة لمشؾ الميني لدى المراجعيف. 

 (787ص
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الحصػػوؿ قيػػاس اسػػتقبللية المراجػػع مػػف خػػبلؿ الػػربط بػػيف رأي المراجػػع والػػذي تػػـ ب وقػػد قامػػت الباحثػػة
، ومػدى قدرتػو لمشػركات المدرجػة بسػوؽ فمسػطيف لػؤلوراؽ الماليػة المنشػورة ماليػةال التقػارير مػف عميػو

عمى اكتشاؼ قياـ الشركة محؿ المراجعة بإدارة األرباح )أي ميػؿ المراجػع الخػارجي إلصػدار تقػارير 
نظيفة لمشركات الممارسة إلدارة األرباح(، وقد تطرقت الباحثة وبشكؿ موجز لتقرير المراجع وأنواعػو 

 ط إصدار كؿ نوع.وشرو 

 

 

   المراجع الخارجيتقرير 
عمى أف اليػدؼ مػف تػدقيؽ البيانػات الماليػة  200لقد بيف االتحاد الدولي لممحاسبيف في المعيار رقـ 

ىػػػو تمكػػػيف المراجػػػع الخػػػارجي مػػػف إبػػػداء رأيػػػو فيمػػػا إذا كانػػػت البيانػػػات الماليػػػة قػػػد أعػػػدت مػػػف كافػػػة 
  IFAC, 2005 , http://www.laap.org))لية محددة.النواحي األساسية وفقًا إلطار تقارير ما

أف  2002( عند إصدار المعايير في عاـ IFACكما أشارت لجنة االتحاد الدولي لممحاسبيف ) 
الحسابات المستقموف عمى  مراجعيأىمية التدقيؽ في تحقيؽ المصمحة العامة تكوف في قدرة 

دمة إلى المؤسسات المالية وذلؾ لدعـ جزئي المحافظة عمى أمانة وكفاءة البيانات المالية المق
 (2003)االتحاد الدولي لممحاسبيف القانونيف،لمقروض وحاممي األسيـ لمحصوؿ عمى رأس الماؿ. 

إف إدارة المنشأة ىي المسئولة عف إعداد وتجييز القوائـ المالية والتي ىي غالبًا قائمة المركز 
وأنيا قد مارست أعماليا بنجاح مف اجؿ الحصوؿ عمى  المالي، قائمة الدخؿ، قائمة التدفؽ النقدي،

 بيانات دقيقة يمكف االعتماد عمييا في عمميات التخطيط واتخاذ القرارات.

كما تنحصر مسئولية مراجع الحسابات الخارجي المستقؿ في إبداء الرأي الفني المحايد عمى تمؾ 
والمقبولة قبواًل عامًا، وذلؾ بعد قيامو بدراسة  القوائـ المالية وفقًا لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا

وتقويـ نظاـ الرقابة الداخمية كأساس لتحديد االختبارات والفحوص التي ستكوف مجااًل لتطبيؽ 
 إجراءات المراجعة.

إذ أف مف حقوؽ المستثمر عمى المراجع اإلفصاح عف رأيو الفني المحايد تجاه عدالة القوائـ المالية، 
نجاز إجراءات  المراجعةلعممية  الجيد التخطيط المراجعوعمى  )أبو  بدقة وموضوعية. المراجعةوا 
 (2008العبل، 

وذلػػؾ لمحكػػـ عمػػى مػػدى صػػحة وعدالػػة القػػوائـ الماليػػة حيػػث أف مراجػػع الحسػػابات يقػػـو بجمػػع وتقيػػيـ 
ايير أدلة اإلثبات عف مدى صحة األحداث والعمميات االقتصادية لمتأكد مػف درجػة التطػابؽ مػع المعػ

الموضػوعة وكػػذلؾ توصػيؿ النتػػائج إلػػى األطػراؼ المعنيػػة مػػف خػبلؿ إصػػدار تقريػػره والػذي يبػػدي فيػػو 
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رأيو الفني المحايد عف مدى صدؽ وعدالة القوائـ المالية في تمثيميا لممركز المػالي لممشػروع ونتيجػة 
 أعمالو.

 
 وينقسم تقرير المدقك إلى األنواع التالية:

 نظيؼ -1
 يةنظيؼ مع فقرة تفسير  -2

 متحفظ -3

 سمبي -4

 امتناع عف إبداء الرأي -5

 
 :التقرير النظيف شروط إ دار 

 يتـ إصداره عندما تتوافر الشروط التالية:
 أف يتضمف التقرير جميع القوائـ والبيانات المالية.  -1
 .  (GAAS)المعايير العامة مف معايير المراجعة المقبولة قبواًل عامًا  إتباع -2

مراجػػع بجمعيػػا مناسػػبة وكافيػػة وىنػػاؾ إمكانيػػة لػػدى المراجػػع إلجػػراء التػػرابط األدلػػة التػػي يقػػـو ال -3
 بينيا بطريقة تمكنو مف القوؿ أف معايير العمؿ الميداني الثبلثة قد تـ الوفاء بيا. 

الكػافي  اإلفصػاحأف القوائـ المالية تعد وفقًا لممبادئ المحاسبية المقبولػة قبػواًل عامػًا وأنػو قػد تػـ  -4  
 مش وأجزاء أخرى في القوائـ المالية. في اليوا

 . ليس ىناؾ أي ظروؼ تتطمب إضافة فقرة توضيحية أو تعديؿ صياغة التقرير. 5
 

 نظيف مع فقرة تفسيرية: تقرير شروط إ دار

يشػػير ىػػذا التقريػػر إلػػى أنػػو تػػـ إجػػراء عمميػػة المراجعػػة مػػع الخػػروج بنتػػائج مرضػػية وأف القػػوائـ الماليػػة 
 توضيح بعض المعمومات اإلضافية.  لمراجع يعتقد بوجوبتمثؿ بعدالة ولكف ا

 

 :تقرير متحفظشروط إ دار 

المراجع يستنتج أف القوائـ المالية تمثؿ بعدالة حقيقة الوضػع المػالي. لكػف نطػاؽ عمميػة المراجعػة قػد 
اد اعترضػػو بعػػض العوائػػؽ الجوىريػػة أو أف المبػػادئ المحاسػػبية المقبولػػة قبػػواًل عامػػًا لػػـ تتبػػع فػػي إعػػد

 القوائـ المالية.
 

 شروط إ دار تقرير سمبي:

 الوضع المالي. المراجع يستنتج أف القوائـ المالية ال تمثؿ بعدالة حقيقة
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 إبداء الرأي:شروط إ دار تقرير عدم 
القػػوائـ الماليػػة تمثػػؿ بعدالػػة حقيقػػة الوضػػع  المراجػػع غيػػر قػػادر عمػػى إبػػداء رأيػػو عمػػى الػػرغـ مػػف أف 

د قيػػود عمػػى نطػػاؽ عمميػػة المراجعػػة أو وجػػود أحػػداث محتممػػة وغيػػر مؤكػػدة إمػػا بسػػبب وجػػو  -المػػالي
كمػػا أف فقػػداف المراجػػع السػػتقبلليتو ، يمكػػف أف تػػؤثر عمػػى عدالػػة القػػوائـ الماليػػة وكبيػػر القيمػػة بحيػػث

 تجعمو يمتنع عف إبداء رأيو في القوائـ المالية.  
ت تػػـ إعطػػاء نػػوع رأي التقريػػر الرمػػوز لغػػرض تفريػػغ تقػػارير مراجعػػي الحسػػابات لمبػػدء بتحميػػؿ البيانػػا

 وكذلؾ تـ توزيع التقارير كٌؿ مقابؿ نوعو. (2)الموضحة بالجدوؿ رقـ 
 

 (2)جدول رقم 
خالل السنوات  في تقريره لمشركات المساىمة الفمسطينية المراجعالم وية ألنواع رأي  والنسب التكرارات

2115 – 2111  
 

 الم وية النسبة عدد التقارير الرمز نوع الرأي

 %85.71 198 1 نظيؼ + نظيؼ مع فقرة تفسيرية

 %13.85 32 2 متحفظ

 %0.43 1 3 امتناع عف إبداء الرأي/ سمبي

 111% 231 إجمالي التقارير

 

 شػػركة مسػػاىمة، 33بمػػغ عػػدد شػػركات العينػػة التػػي انطبقػػت عمييػػا الشػػروط الخاصػػة باالختيػػار 
مػف  الدراسػة فتػرة خػبلؿ مشػاىدة، (231) د وثبلثػوفمائتػاف وواحػ قػدرىا سػنوية مشػاىدات وبإجمػالي
 . 2011حتى  2005

 
 

 لغاية اختبار الفرضيات تـ إعطاء استقبللية المراجع الرموز التالية:
 

 الرمز  الحكم عمى استقاللية المراجع إدارة األرباح نوع الرأي

 ال تدير نظيؼ + نظيؼ مع فقرة تفسيرية / متحفظ
 1 مستقؿ

 تدير ء الرأي / سمبيامتناع عف إبدا

 0 غير مستقؿ تدير نظيؼ + نظيؼ مع فقرة تفسيرية / متحفظ
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 السادسالف ل 
 تحميل البيانات واختبار الفرضيات 

 
 

 تحميل البيانات 6.1

 لمتغير الدراسة إدارة األرباح الو في اءالح  6.2

 اختبار الفرضية األولى 6.3

 اختبار الفرضية الثانية 6.4

  اء الو في لمتغير الدراسة استقاللية المراجعالح 6.5

 اختبار الفرضية الثالثة 6.6

 النتا ج 6.7

 التو يات 6.8

 المراجع 6.9

 المالحك 6.11
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 المقدمة:
جراء المعالجػات اإلحصػائية  يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة وا 

المنشػورة  يف الحسػابات الخػارجييفالقوائـ المالية، وتقارير مػراجعلمبيانات التي تـ تجميعيا مف خبلؿ 
 Statistical for؛ إذ تػـ اسػتخداـ برنػامج الػرـز اإلحصػائية لمدراسػات االجتماعيػة لشػركات العينػة

the Social Science (SPSS)      وكذلؾ تـ استخداـ برنامج ،(STATA) 

 
 البيانات: تحميل  أواًل: 

 
 التالي: عمى الباحثة اعتمدت إحصائيا البيانات لتحميؿ

باسػػػػتخداـ  ( Binomial Testالختبػػػار الفرضػػػػية األولػػػى: اعتمػػػػدت الباحثػػػة عمػػػػى اختبػػػار ) -
 .SPSS االلكتروني البرنامج

اسػػػتخدمت الباحثػػػة منيجػػػًا قياسػػػيًا يعتمػػػد عمػػػى بنػػػاء نمػػػوذج  الختبػػػار الفرضػػػية الثانيػػػة والثالثػػػة: -
ر االسػتجابة الػذي نيػتـ بدراسػتو جػودة األربػاح مقاسػة مػرًة لوجستي حيث أف المتغير التابع متغيػ

( ومػػرة أخػػرى بمػػدى قػػدرة المراجػػع الخػػارجي عمػػى Earning Managementبػػإدارة األربػػاح )
 Binary( وىػو متغيػر ثنػائي القيمػة )Auditor Independenceالمحافظة عمى اسػتقبلليتو )

Data) ( ( باحتمػػػػػػػاؿ )1يأخػػػػػػػذ القيمػػػػػػػةp( والقيمػػػػػػػة )با0 ) حتمػػػػػػػاؿq=(1-p)  أي إلػػػػػػػى حػػػػػػػدوث
  االستجابة وعدـ حدوثيا.

عبػر  Cross Section Dataذات طبيعػة مقطعيػة  panel data وكذلؾ بسبب أف بيانات الدراسػة
فػػإف  Time Series Dataوىػػي بيانػػات سبلسػػؿ زمنيػػة  2011- 2005مجموعػػة مػػف السػػنوات 

نمػػػػوذج طريقػػػػة االنحػػػػدار الموجسػػػػتي  االختبػػػػار المبلئػػػػـ لقيػػػػاس العبلقػػػػة بػػػػيف متغيػػػػرات الدراسػػػػة ىػػػػي
Logistic Regression. 

ال يأخػػذ SPSS االلكترونػػي باسػػتخداـ البرنػػامج (Logistic Regression)وحيػػث أف اختبػػار -
عامػػؿ الػػزمف فػػي االعتبػػار عنػػد اختبػػار العبلقػػة بػػيف متغيػػرات الدراسػػة فكػػاف لزامػػًا البحػػث عػػػف 

يسػػتخدـ طريقػػة ترابيػػع نػػاء نمػػوذج لوجسػػتي فػػتـ ب برمجيػػة أخػػرى تأخػػذ قػػي الحسػػباف عامػػؿ الػػزمف
( وفػي ىػذا STATA( مف خبلؿ ) (Logistic Modeling Squared Analysis البيانات 

يػػػر تػػابع ومعػػػدؿ دوراف المراجػػع الخػػػارجي كمتغيػػػر غالنمػػوذج تػػػـ الػػربط بػػػيف جػػودة المراجعػػػة كمت
راجع الخارجي عمػى مستقؿ والفرض الرئيسي في ىذه الدراسة ىي استقصاء أثر معدؿ دوراف الم

 استقبللية المراجع الخارجي(. –جودة المراجعة مقاسة ب )إدارة األرباح 
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ثبلثػة  (33)ومف تـ التحميؿ القياسي مف خبلؿ النموذج الموجستي وفي ظػؿ وجػود بيانػات لعػدد 
 2011-2005مػػػف و  وثبلثػػوف شػػركة مدرجػػة فػػي بورصػػة فمسػػطيف لػػؤلوراؽ الماليػػة خػػبلؿ الفتػػرة

 يأخذ الصيغة: الذي موذج الموجستي الشرطيواستخداـ الن
E(y/x) = b

^
0 + b

^
1X         

 

(  ييا األاا ييذ  جمييك ا هييش) y(  تقهييش) )1 - 0األقيي ) ) تأخييز األذاألييت األجاتيييه ت ئييي داألييت  يييهمشة 

(،  ئي داألت  همكثجيت عنيذ ك   يال األطيشف ا  ميا ألهيزه األذاأليت ∞األطشف ا  ما ألهزه األذاألت  ا )

  يك  كً ألجصفش.

 
مػاذج االنحػػدار الموجسػػتي يطمػػؽ عمييػػا أحيانػػًا نمػػاذج الموجػػت، وتسػػتخدـ معامبلتيػػا فػػي تقػػدير ون

لكؿ مف المتغيرات المستقمة في النموذج لمحصوؿ عمى معمومات  Odds Ratioنسب الخبلؼ 
 حوؿ فرصة حدوث الظاىرة لحالة معينة مقارنة بحالة أخرى.

 
ؿ التوافيؽ كما تعتبر معممة أساسية فػي معػالـ ونسب الخبلؼ ىي أحد مقاييس الترابط في جداو 

 نماذج االنحدار الموجستي، كمػا ويسػتخدـ أسػموب التقػدير المعػروؼ " طريقػة األرجحيػة العظمػى
فػي تقػدير معػالـ النمػاذج  Maximum Likelihood Estimation )دالػة اإلمكػاف األعظػـ(

 , P1يػػرات المسػػتقمة ولػػتكف مػػف المتغ n، حيػػث تقػػيس االحتمػػاالت المشػػاىدة لعػػدد الموجسػػتية
P2,….Pn   التػػي تقػػع فػػي العينػػة ويمثػػؿ حاصػػؿ ضػػربيا دالػػة اإلمكػػاف األعظػػـM.L = 

prob(p1 , P2 ,…..  Pn)  

 
تعتبر أقوى مف طريقة المربعػات الصػغرى العاديػة المتبعػة فػي تقػدير معػالـ النمػاذج وىي طريقة 

المقتػػرح أقػػؿ مػػف تمػػؾ المفروضػػة عمػػى  الخطيػػة كمػػا أنيػػا تضػػع قيػػودًا عمػػى البيانػػات او النمػػوذج
 النماذج الخطية والتي البد مف تحققيا لكي يمكف االعتماد عمى النماذج.

 
إليجػػػاد  Iterationsطريقػػػة البحػػػث بػػػالتكرار  STATAوتسػػػتخدـ برمجيػػػة التحميػػػؿ اإلحصػػػائي 

مبدئيػة حموؿ لتقدير معالـ النموذج باستخداـ أسموب األرجحيػة العظمػى وىػذا يتطمػب تحديػد قػيـ 
Initial Values  لممعػػالـ لموصػػوؿ لمحػػؿ األمثػػؿ وكممػػا كانػػت القػػيـ المبدئيػػة قريبػػة مػػف الحػػؿ

 النيائي كمما كاف الحؿ النيائي أكثر دقة.
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 :واختبار الفرضيات الح اء الو فيعرض ثانيًا : 

 

 وثبلثػوف ثبلثػةباختيػار عينػة الدراسػة، عدد شركات العينة التي انطبقت عمييػا الشػروط الخاصػة  بمغ
حدى وثبلثوف قدرىا مشاىدات جماليإوب شركة مساىمة، (33)  فتػرة خبلؿ مشاىدة، (231) مائتاف وا 

 .2011حتى  2005 مف الدراسة
 

 :كالتالي الدراسة لمتغيرات الو فية الح اءات وكانت
 

 ح:األربا التابع جودة التدقيك مقاسة بإدارة لممتغير الو في الح اء  أواًل:
 

 الشػركات ممارسػة وعػدـ ممارسػة ونسػب تكػرارات يفالتػالي (1)، والشػكؿ رقػـ (3)رقػـ  الجػدوؿ يعػرض

 . 2011حتى  2005 مف الدراسة فترة خبلؿ األرباح إلدارة الفمسطينية المساىمة
 

 (3)  رقم جدول
 

 األرباح  لدارة المساىمة الفمسطينية الشركات ممارسة وعدم لممارسة والنسب التكرارات
  2111 – 2115لسنوات خالل ا

 

 السنة
 الشركات غير الممارسة الشركات الممارسة

 ال يوجد بيانات
 المجموع

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

2005 11 33% 15 %45  7 22% 33 100% 

2006 16 %48 17 52% - - 33 100% 

2007 14 42% 19 %58 - - 33 100% 

2008 14 42% 19 %58 - - 33 100% 

2009 17 52% 16 48% - - 33 100% 

2010 18 55% 15 45% - - 33 100% 

2011 18 55% 15 45% - - 33 100% 
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 ( 1 ) شكل رقم
 

 2111-2115يبين نسب ممارسة الشركات لدارة األرباح عبر سنوات الدراسة 
 

 
 

 بػيف تبػايف ىنػاؾ بػأف ه،الموضػحيف أعػبل (1)، وكػذلؾ شػكؿ رقػـ (3)جػدوؿ رقػـ  خبلؿ مف يبلحظ
 فػي األربػاح إدارة لممارسػة أعمػى تكػرار ظيػر حيػث األربػاح، إدارة ممارسػة حيػث مػف السػنوات

 وبماشركة طبقت عمييا الدراسة،  (33)مف أصؿ  (18) شركة ثمانية عشر بمغ والذي ، 2010ةسن
 إدارة ممارسػةل تكػرار أقػؿ المقابػؿ كػاف وفػى، 2011ـواسػتمرت نفػس النسػبة خػبلؿ عػا % 55نسػبتو
 وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أنو ،%33نسبتو  وبما شركة عشرة أحد بمغ والذي  2005 سنة في األرباح

ومػػػع تطػػػور البيئػػػة القانونيػػػة لقطػػػاع األوراؽ الماليػػػة فػػػي فمسػػػطيف بصػػػدور قػػػانوف  2005فػػػي العػػػاـ 
، تولػت 2004نة لسػ (13)وقانوف ىيئة سوؽ رأس الماؿ رقـ  2004لسنة  (12)األوراؽ المالية رقـ 

ىيئػػة سػػوؽ رأس المػػاؿ أعمػػاؿ الرقابػػة عمػػى بورصػػة فمسػػطيف وعمػػى إصػػدار األوراؽ الماليػػة مػػف قبػػؿ 
، والذي انعكػس بصػورة ايجابيػة بحيػث أف الشػركات محػؿ الدراسػة التزمػت الشركات المساىمة العامة

لؾ االلتزاـ خبلؿ ولكف لؤلسؼ الشديد لـ يستمر ذ باإلفصاح عف رقـ األرباح الحقيقي بدوف تبلعب،
وفػػي نيايػػة عػػاـ ، %48فأصػػبحت  فػػزادت النسػػبة لصػػالح ممارسػػة إدارة األربػػاح 2006السػػنة التاليػػة 

قامػػػت ىيئػػػة األوراؽ الماليػػػة بإصػػػدار نظػػػاـ اإلفصػػػاح وقواعػػػد السػػػموؾ المينػػػي لمعمػػػؿ داخػػػؿ  2006
 تمػؾوبقيػت  %42فأصػبحت  2007فػي العػاـ التػالي نسػبة ممارسػة إدارة األربػاح  فانخفضتالسوؽ 

إال أنيا ما لبثت وعادت لبلرتفاع مف جديد حتى بمغت ذروتيا عاـ ، 2008النسبة ثابتة خبلؿ العاـ 
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،   ييذ  عييلك رألييو وأليي   تيياد  2011واسػػتمرت عمػػى تمػػؾ النسػػبة خػػبلؿ العػػاـ ، 55بنسػػبة 2010

 .ثغشاث في األقاان ا تيهغجهك وداساث تجو األشش كث ألممكسات ا سبكح  عذم  شف ي شئك
 

 اختبار الفرضية األولى:
تختبر ىذه الفرضية مدى ممارسة إدارة األرباح مف قبؿ الشػركات المسػاىمة الفمسػطينية خػبلؿ الفتػرة 

، حيث أظيرت اإلحصاءات الوصػفية ظيػور تكػرار لممارسػة إدارة األربػاح خػبلؿ 2011-2005مف 
باسػتخداـ اختبػار ذات الحػديف فترة الدراسة، وعميو سػيتـ إجػراء اختبػار مػدى معنويػة الممارسػة وذلػؾ 

(Binomial Test" :لمفرضية األولى والتي تنص عمى أنو ) الشركات المساىمة المدرجػة فػي سػوؽ
يوضػح مػدى قيػاـ الشػركات المسػاىمة  يالتػالدوؿ والجػفمسطيف لؤلوراؽ المالية تمارس إدارة األرباح" 

 السػػػػبعبػػػػاح عبػػػػر سػػػػنوات الدراسػػػػة المدرجػػػػة فػػػػي سػػػػوؽ فمسػػػػطيف لػػػػؤلوراؽ الماليػػػػة بممارسػػػػة إدارة األر 
شركات لعدـ تػوافر  7، تـ استثناء والتي تـ احتسابيا مف خبلؿ نموذج جونز المعدؿ 2005-2011

 تقارير مالية لسنتيف أو أكثر.
 ( 4) جدول رقم 

 ( لمفرضية األولىBinomial Testنتا ج اختبار )

 الت نيف 
عدد 

 المشاىدات
نسبة 

 المشاىدات
  Sigالمعنوية 

(2-tailed) 
  52 116 شركات غير ممارسة إلدارة األرباح المجموعة األولى

.460
a
  48 108 شركات ممارسة إلدارة األرباح المجموعة الثانية 

  %111 224 المجموع 
 

أعبله أف الشركات المساىمة الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطيف  (4)رقـ  نبلحظ مف الجدوؿ
 ، وذلؾ بعدد مشاىدات 48ت إدارة األرباح خبلؿ فترة الدراسة وبما نسبتو لؤلوراؽ المالية قد مارس

( مائيف وأربعة وعشريف، في حيف بمغت نسبة عدـ 224مشاىدة مف أصؿ ) ثمانية( مائة 108بمغ )
، وىذا ما يوضحو الشكؿ رقـ مشاىدة وستة عشر( مائة 116  بعدد مشاىدات )52الممارسة 

ت الباحثة باستخداـ اختبار ذات الحديف حيث أنو يقارف توزيع وقد قام .( التالييف5(، )8)
( تشير إلى أف توزيع .640) Sigالمشاىدات الفعمية بتوزيع افتراضي، والقيمة المرتفعة لممعنوية 

ال ممارسة إلدارة األرباح ال غيرالشركات يطابؽ التوزيع االفتراضي، بمعنى أف نسبة ال المشاىدات 
 ومستوى، 05.عند مستوى معنوية  ممارسة إلدارة األرباحال الشركات سبةن عفاحصائيًا تختمؼ 
فرضية  رفض( المرتفعة تؤيد الداللة اإلحصائية ليذه النتيجة. وعميو فقد تـ .640) Sigالمعنوية 

الدراسة، القائمة بأف الشركات المساىمة الفمسطينية المدرجة في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية قد 
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بالرغـ مف أف عدد المشاىدات التي تشير لممارسة  إدارة األرباح خبلؿ فترة الدراسة قامت بممارسة
 .( عف المشاىدات التي تدؿ عمى عدـ الممارسة8الشركات إلدارة األرباح تقؿ فقط بعدد )

 
 (1شكل رقم )

مدى قيام الشركات المساىمة المدرجة في سوك فمسطين لألوراك المالية بممارسة إدارة 
  2111-2115 السبععبر سنوات الدراسة  األرباح

 

 
 ( 3 ) شكل رقم

 2111-2115 دارة األرباح عبر سنوات الدراسةل الشركات يبين تكرارات ممارسة
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 اختبار الفرضية الثانية:
 توجد عبلقة بيف معدؿ دوراف المدقؽ وجودة عممية التدقيؽ.ال  :ال فرية الفرضية
 الشػركات فػي األربػاح إدارةبػوجػودة التػدقيؽ مقاسػة  وراف المػدقؽدمعػدؿ  الفرضػية العبلقػة بػيف تػدرس

 Dummy الوىمية بالمتغيرات األرباح إدارة عف التعبير تـ فقد لذلؾ وتحقيًقا المدرجة بسوؽ فمسطيف،

Variable  ذا األربػاح إلدارة ممارسػة الشػركة كانػت إذا (1) الػرقـبحيػث يعطػى إدارة  تمػارس لػـ وا 
 .(0) الرقـ تعطى األرباح

وتػـ التعبيػػر عنػو بنسػػبة  2011 – 2005تػـ احتسػػاب معػدؿ دوراف المػػدقؽ لكػؿ شػػركة لمسػنوات مػػف 
مئويػػة أمػػا بالنسػػبة لجػػودة التػػدقيؽ فػػتـ التعبيػػر عنيػػا بممارسػػة الشػػركات الخاصػػة إلدارة األربػػاح وتػػـ 

 قياس ىذا المتغير باستخداـ مقياس جونز المعدؿ.
ببنػػػاء نمػػػوذج  و STATAباسػػػتخداـ الحزمػػػة البرمجيػػػة  احثػػػةقامػػػت الب والختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية فقػػػد

وبعػػد ( Logistic Modeling Squared Analysisلوجسػتي يسػػتخدـ طريقػػة ترابيػع البيانػػات )
دخاليػػػا إلػػػى الحاسػػػب ، حصػػػمنا بدايػػػًة عمػػػى المعمومػػػات الوصػػػفية لعينػػػة ترميػػػز البيانػػػات وتجييزىػػػا وا 

 ( أدناه:5الدراسة الممخصة في الجدوؿ رقـ )
                                                                                    

 (5جدول رقم )
 

 ملخص وصفي لمفرداث عينت الذراست المتعلقت بإدارة األرباح

 األنيبت األم ا ت عذد األمفشداث األاصف

 97.0 224      األمفشداث األخكضعت ألجذساات 

 3.0 7 األمفشداث األمفقادة

إلتمكألي                                           ا  231 100.0 
 

 وحجـ العينة المدروسة (231والتي عددىا ) ( البيانات المدخمة في التحميؿ5يمخص الجدوؿ رقـ )
ـ لعا الخاضعة لمدراسة ( سبعة مف الشركات7لعدد ) والبيانات المفقودة والتي ىي (224والبالغة )
                   ( فيمثؿ رموز قيـ المتغير التابع )إدارة األرباح(6التالي رقـ ) ، أما الجدوؿ 2005

 

 (6جدول رقم )
                                                 

 ترميز المتغير التابع ) إدارة األرباح (

 

 األهش  ل تصن ف األمهغ ش األهكبع

0 

 0 ال تذ ش ا سبكح

 1 تذ ش ا سبكح
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التكراريػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػتقات دالػػػػػػػػػة اإلمكػػػػػػػػػػاف األعظػػػػػػػػػػـ  ( عػػػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػػدورات7مف الجػػػػػػػػػػدوؿ رقػػػػػػػػػـ )ويتضػػػػػػػػػ
لمحصػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػػؿ قيمػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػالب لغػػػػػػػػػػارتيـ دالػػػػػػػػػػة اإلمكػػػػػػػػػػاف األعظػػػػػػػػػػـ لمحصػػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػى 

             دالػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلمكػػػػػػػػػػػػػػػػػاف األعظػػػػػػػػػػػػػػػػػـ. ألمثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ النمػػػػػػػػػػػػػػػػػوذج لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػتؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػػالبالتقػػػػػػػػػػػػػػػػػدير ا
                                                              

 (7جدول رقم )
                                                 

 الدورات التكرارية لمشتقات دالة المكان األعظم
 

 سالب لغارتيم دالة المكان األعظم الدورات التكرارية
 0 -104.51129 

1 -103.55567 

2 

3 

-103.54792 

-103.54791 

 

 ةعظػـ عمػػى أقػػؿ قيمػة ليػػا وىػػي مسػػاويثالثػػة لمشػػتؽ سػالب دالػػة اإلمكػػاف األوقػد حصػػمنا فػػي الػدورة ال
وتوقفنػػا عنػػػد ىػػػذه الػػدورة واعتبرنػػػا معالميػػػا أفضػػػؿ نتيجػػة يمكػػػف الحصػػػوؿ عمييػػػا  ،(-103.54791)

 .اإلمكاف األعظـ ىي في نيايتيا الصغرى عند ىذه الدورة لممعالـ إذ أف سالب لغارتيـ دالة
 

المرافقة نجد   0.051وقيمتيا االحتمالية  1.634 (8)في جدوؿ رقـ  (Z ) وبالنظر لقيمة اختبار 
عمى إدارة األرباح   (Auditing Rotation) أثرًا معنويًا محدودًا لمعدؿ دوراف المراجع الخارجي 

Earning Management) ).وكاف ىذا األثر موجبًا 

                                                (8جدول رقم )
 ( Z ) اختبار 

 

Chi( فإف قيمة 9إضافًة إلى ذلؾ ومف خبلؿ جدوؿ رقـ )
، (2.96)وقيمتيا االحتمالية  2

عمى الترتيب تدؿ عمى وجود عبلقة معنوية بيف لمعدؿ دوراف المراجع الخارجي  (0.0426)
(Auditing Rotation )عمى إدارة األرباح (Earning Management ) 

Coef. Std.Err. Z P > I Z I 95% Con. Interval (EM) إدارة األرباح
 

معدؿ دوراف المراجع       (AR) 1.1471753 .9005903 1.634 0.051 .293372            3.236877 
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 (9جدول رقم )                        
                                                 

(Chi-square )  
2
اختبار  كا  

  

              

عذد  فشداث األع نت األخكضعت 

 ألجذساات
Chi-square Prob> Chi-square Log Likelihood. Pseudo R

2 

224 2.96 0.0426 -103.54791 0.0141 

 

( وجود أثر كبير لممتغير المستقؿ معدؿ دوراف المراجع 10كما تبيف نتائج االختبار في جدوؿ رقـ )
(Auditing Rotation) التابع  عمى المتغير(Earning Management)  مف خبلؿ قيمة
(Odds Ratio = )e

B
    =4.3568 

أي زيادة مدة حيازة المراجع سنة واحدة تؤدي إلى  واحدة حيث أف زيادة معدؿ دوراف المراجع وحدة
 مرات.  (4)فرصة ظيور أي ممارسة إدارة األرباح أكثر مف 

 

عبلقة بيف معدؿ دوراف المراجع الخارجي وممارسة  مما سبؽ نرفض الفرضية القائمة بأنو ال توجد
بيف معدؿ دوراف  طرديةإدارة األرباح، حيث تبيف مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي وجود عبلقة 

ني أنو كمما الشركات التي أبقت المراجع الخارجي عوىذا ي .وممارسة إدارة األرباحالمراجع الخارجي 
اتيا إذ أف طوؿ مدة خدمة المراجع الخارجي تضعؼ مدة أطوؿ عانت بشكؿ كبير مف تحريؼ حساب

استقبللو وبالتالي تشجع إدارة عميؿ المراجعة عمى ممارسة إدارة األرباح ومف تـ كمما زاد معدؿ 
بات دوراف المراجع أي زادت فترة حيازة المراجع كمما ازدادت التحريفات والمخالفات في حسا

  ي تؤدي إلى انخفاض جودة المراجعة.الشركات وممارسات إدارة األرباح وبالتال

( ، )التويجري 2008سمير،، ) (Wang, 2011)(، 2013)صبري، وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة 
 (Davis,2000(، )Deis & Girous,1992)( ، 2007(، )جربوع، 2008والنافعابي، 

 (11جدول رقم )         
                                                 

     (Z ) اختبار 

  

               

Odds Ratio Std.Err. Z P > I Z I 95% Con. Interval (EM) إدارة األرباح
 

 4.356864 3.923749 1.634 0.051 .7457447      25.45411 (AR) معدؿ دوراف المراجع 
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 :مراجع الخارجيبمدى استقاللية ال جودة المراجعة مقاسة التابع لممتغير الو في الح اء ب. 

 الفمسػطينية المسػاىمة مشػركاتلاسػتقبللية المراجػع الخػارجي  ونسػب تكػرارات التػالي الجػدوؿ يعػرض

 . 2011حتى  2005 مف الدراسة فترة خبلؿ
 

 (11)  رقم جدول

خالل  المساىمة الفمسطينية شركاتلم استقاللية المراجع الخارجيالم وية  والنسب التكرارات
  2111 – 2115السنوات 

 
 النسبة الم وية العدد استقاللية المراجع م.
 %50.2 116 مستقؿ 1

 %46.8 108 غير مستقؿ 2

 %3 7 بيانات غير متوفرة 3

 %100 231 المجموع

 
 

 اختبار الفرضية الثالثة:
 الفرضية ال فرية: ال توجد عالقة بين معدل دوران المراجع الخارجي وجودة المراجعة الخارجية.

ية العبلقػػة بػػيف معػػدؿ دوراف المراجػػع وجػػودة المراجعػػة الخارجيػػة مقاسػػة بقػػدرة المراجػػع تػػدرس الفرضػػ
الخػػارجي لمشػػركات المدرجػػة بسػػوؽ فمسػػطيف عمػػى المحافظػػة عمػػى اسػػتقبلليتو وحيػػاده، وتحقيقػػًا لػػذلؾ 

 الػرقـبحيػث يعطػى  Dummy Variableفقد تـ التعبير عف استقبللية المراجع بالمتغيرات الوىمية 
 .(0) الرقـ تعطىكاف المراجع الخارجي مستقؿ وبخبلؼ ذلؾ  اإذ (1)

وتػـ التعبيػػر عنػو بنسػػبة  2011 – 2005تػـ احتسػػاب معػدؿ دوراف المػػدقؽ لكػؿ شػػركة لمسػنوات مػػف 
بقػػدرة المراجػػع الخػػارجي عمػػى المحافظػػة عمػػى مئويػػة أمػػا بالنسػػبة لجػػودة التػػدقيؽ فػػتـ التعبيػػر عنيػػا 

 الفرضية الثالثة ثـ إعطاء استقبللية المراجع الرموز التالية: استقبلليتو وحياده، لغاية اختبار
  

 الرمز  الحكم عمى استقاللية المراجع إدارة األرباح نوع الرأي
 مستقؿ ال تدير نظيؼ + نظيؼ مع فقرة تفسيرية / متحفظ

1 
 تدير امتناع عف إبداء الرأي / سمبي

 0 مستقؿ غير تدير نظيؼ + نظيؼ مع فقرة تفسيرية / متحفظ
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و ببنػػػاء نمػػػوذج  STATAقامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ الحزمػػػة البرمجيػػػة  والختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية فقػػػد

( وبعػػد Logistic Modeling Squared Analysisلوجسػتي يسػػتخدـ طريقػػة ترابيػع البيانػػات )
دخاليػػػا إلػػػى الحاسػػػب، حصػػػمنا بدايػػػًة عمػػػى المعمومػػػات الوصػػػفية لعينػػػ ة ترميػػػز البيانػػػات وتجييزىػػػا وا 

 ( أدناه:12الدراسة الممخصة في الجدوؿ رقـ )
( البيانات المدخمة في التحميؿ وحجـ العينة المدروسة والبيانات المفقودة 12الجدوؿ رقـ ) حيث يبيف

( سبعة مف الشركات الخاضعة لمدراسة، أما الجدوؿ 7لعدد ) 2005والتي ىي عبارة عف لعاـ 
                                 (استقبللية المراجع الخارجيالتابع ) ( فيمثؿ رموز قيـ المتغير13التالي رقـ )

                                

 
 

 (12جدول رقم )
 

 ملخص وصفي لمفرداث عينت الذراست المتعلقت باستقالليت المراجع الخارجي

 

  تاألنيبت األم ا عذد األمفشداث  صف  فشداث األع نت                           

 97.0 224  فشداث األع نت 

 3.0 7 األمفشداث األمفقادة

 100.0 231 اإلتمكألي                                                     

 
 

 

 

 (13جدول رقم )
 

 تصنيف المتغير التابع )استقالليت المراجع الخارجي(

 

 األهش  ل األهصن ف

 

 0 المراجع غير مستقؿ

 1 المراجع مستقؿ
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( عدد الدورات التكرارية لمشتقات دالة اإلمكاف األعظـ لمحصوؿ عمى 14ويتضمف الجدوؿ رقـ )

أقؿ قيمة لسالب لغارتيـ دالة اإلمكاف األعظـ لمحصوؿ عمى التقدير األمثؿ لمعالـ النموذج لمشتؽ 
   سالب دالة اإلمكاف األعظـ.  

                                    
(14جدول رقم )  

لدورات التكرارية لمشتقات دالة المكان األعظما  
    

 سالب لغارتيم دالة المكان األعظم الدورات التكرارية

 

0 -99.674506 

1 -97.918624 

2 

3 

-97.881188 

-97.881146 
 

 
قد حصمنا في الدورة الثالثة لمشتؽ سالب دالة اإلمكاف األعظـ نجد أننا   (14)بالنظر لمجدوؿ رقـ و 

، وتوقفنا عند ىذه الدورة واعتبرنا معالميا أي (-97.881146)عمى أقؿ قيمة ليا وىي مساوية 
اإلمكاف األعظـ ىي في  لممعالـ إذ أف سالب لغارتيـ دالةأفضؿ نتيجة يمكف الحصوؿ عمييا 

                                                                 نيايتيا الصغرى عند ىذه الدورة.
 

المرافقػػة  0.044وقيمتيػػا االحتماليػػة  -2.011( 15فػػي جػػدوؿ رقػػـ )( Z  ) وبػػالنظر لقيمػػة اختبػػار
 عمػى اسػتقبلليتو( Auditor Rotation)  دوراف المراجػع الخػارجي نجد  أثرًا معنويػًا محػدودًا لمعػدؿ

(Auditor Independance )سمبيًا. وكاف ىذا األثر 

 

                                                      (15جدول رقم )
 (Z) نتا ج اختبار

  

ااهقالأل ت األمشاتع األخكستي  (AI) Coef. Std.Err. Z P > I Z I 95% Con. Interval
 

                 2.10309 1.045983 -2.011 0.044 -4.153178       -.0530009- (AR)  عذي د سال األمشاتع األخكستي
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Chiفإف قيمة  ( 16)لؾ ومف خبلؿ جدوؿ رقـ إضافًة إلى ذ
، ( 4.78)وقيمتيا االحتمالية  2

معدؿ دوراف المراجع الخارجي ل سمبية عمى الترتيب تدؿ عمى وجود عبلقة معنوية (0.0288)
(Auditor Rotation ) استقبلليتوو (Auditor Independance ) 

 (16جدول رقم )

 (Chi-square) 2كا نتا ج اختبار

داث األع نت عذد  فش

 األخكضعت ألجذساات
Chi-square Prob> Chi-square Log Likelihood. 

Pseudo R
2 

224 4.78 0.0288 -97.881146 0.0238 

 

عمى ( Auditor Rotation) وبالرغـ مف األثر السمبي لممتغير المستقؿ معدؿ دوراف المراجع
(  تبيف وجود 18في جدوؿ رقـ ) فإف نتائج االختبار( Auditor Independance) المتغير التابع

 eB    =188551787( = Odds Ratio) أثر إيجابي محدود مف خبلؿ قيمة

   

 

مما سبؽ نرفض الفرضية القائمة بأنو ال توجد عبلقة بيف معدؿ دوراف المراجع الخارجي 
راف المراجع واستقبلليتو، حيث تبيف مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي وجود عبلقة سمبية بيف معدؿ دو 

اف المراجع الخارجي تنخفض استقبللية المراجع الخارجي واستقبلليتو، أي كمما زاد معدؿ دور 
وبالتالي تنخفض جودة المراجعة، وتفسر الباحثة ذلؾ بأف عدـ التغيير الدوري المراجع الخارجي 
والتعاقد طويؿ األجؿ معو يسمح بتطوير وتوطيد العبلقة مع إدارة العميؿ مما يقمؿ مف استقبلليتو 

يفات والممارسات المحاسبية االحتيالية التي تمارسيا وموضوعيتو في العمؿ والتغاضي عف التحر 
)التويجري  (،2008سمير،) ،(Wang ,2011) وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة ،إدارة العميؿ
 (Deis & Girous,1992) ،(Davis,2000) (،2007 )جربوع، (،2008 والنافعابي،

 (17جدول رقم )

 (Z )نتا ج اختبار 

 
 

ااهقالأل ت األمشاتع األخكستي  (AI) Odds Ratio Std.Err. Z P > I Z I 95% Con. Interval
 

 1220787 .1276922 -2.011 0.044 .0157144            .9483792. (AR)  عذي د سال األمشاتع األخكستي
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لتحميبلت اإلحصائية البلزمة، سيتـ بعد استعراض تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات باستخداـ ا
استعراض أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ التحميبلت اإلحصائية سالفة الذكر، ومف تـ 

 التوصيات البلزمة بناًء عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.سيتـ استعراض 
 
 
 النتا ج:أواًل:  
 

ات المدرجػػػة فػػػي سػػػوؽ فمسػػػطيف لسػػػموؾ إدارة ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى اختبػػػار مػػػدى ممارسػػػة الشػػػرك
األرباح ، وكذلؾ مدى وجود عبلقة بيف معدؿ دوراف المراجع الخارجي وجودة المراجعة مقاسة بإدارة 

 وصمت الدراسة إلى النتائج التالية:ت تاألرباح واستقبللية المراجع الخارجي، وباختبار الفرضيا
 
لماليػة قػد مارسػت إدارة األربػاح بنسػب متفاوتػة لػؤلوراؽ االشركات المدرجػة فػي سػوؽ فمسػطيف  .3

 .2011-2005خبلؿ فترة الدراسة 

 

وجػػودة  )عػػدـ التغييػػر الػػدوري لممراجػػع( مػػدة خدمػػة المراجػػع طػػوؿ وجػػود عبلقػػة سػػمبية بػػيف .4
المراجعػػة. وتفسػػير ذلػػؾ أف طػػوؿ مػػدة خدمػػة المراجعػػة تػػؤثر سػػمبيًا عمػػى اسػػتقبلؿ المراجػػع، وتػػؤدي 

دارة مما يشجعيا عمى ممارسة سموؾ إدارة األرباح، ومف تـ فكمما انخفضت إلى توطيد عبلقتو باإل
مدة خدمة المراجعة كمما زادت قػدرة المراجػع عمػى اكتشػاؼ ومعالجػة سػموؾ إدارة األربػاح وبالتبعيػة 

 تزداد جودة المراجعة.

 

المدرجػػة حيػػث عمػػى الشػػركات  إلدارة سػػوؽ فمسػػطيف لػػؤلوراؽ الماليػػةضػػعؼ الػػدور الرقػػابي  .5
خػػبلؿ سػػنوات الدراسػػة، وبػػذلؾ تكػػوف نشػػرت قػػوائـ ماليػػة  متفاوتػػةيػػا مارسػػت إدارة األربػػاح بنسػػب أن

 مظممة تحتوي عمى أرقاـ مالية غير حقيقية و ال تعكس الوضع الحقيقي لنتائج أعماليا.
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 التو يات:ثانيًا: 
 

يقيدة مدن نتدا ج تو دي بناًء عمى ما خم ت إليو الدراسة النظرية وما تو مت إليدو الدراسدة التطب
 الباحثة بالتالي:

 
نشر الوعي بيف المراجعيف بداللة مفيوـ إدارة األرباح والوسائؿ التي مف الممكف أف  .1

 .تستخدميا الشركات إلدارة أرباحيا
التغيير الدوري لمراجعي الحسابات لممحافظة عمى حيادىـ واستقبلليتيـ وبالتالي أداء  .2

خبلؿ تحديد حد أقصى مف عدد السنوات ال يجوز تجاوزه  المراجعة بجودة عالية، وذلؾ مف
 لمعبلقة بيف العميؿ والمراجع.

بقواعد آداب وسموؾ مينة المراجعة وااللتزاـ بالسموؾ األخبلقي  المراجع التزاـضرورة  .3
صدار تقارير مالية عادلة ذات جودة عالية،   عمى ثقة لمبقاء وذلؾوتوافر النزاىة واألمانة وا 

 .المالية ياناتالب مستخدمي
 البيانات ثقة مستخدمي عمى لمبقاء وذلؾ المراجعة بأكمميا بمعايير المراجع ضرورة التزاـ .4

 .المالية
إنشاء لجنة لمرقابة عمى جودة المراجعة تكوف ميمتيا اإلشراؼ عمى منشآت المراجعة  .5

تابعة لجمعية لضماف التزاميا بأداء مياـ المراجعة بالجودة المطموبة، ويمكف أف ىذه المجنة 
المحاسبيف والمراجعيف ويكوف ضمف صبلحياتيا شطب المراجعيف الذيف ال يمتزموف 
بمعايير الجودة مف سجؿ المحاسبيف والمراجعيف، ويراعي أف تتضمف تمؾ المجنة بيف 
أعضائيا أساتذة جامعات متخصصيف في مجاؿ المراجعة ومراجعيف ممارسيف ذوي خبرة 

 عممية.
المراجعة االىتماـ بالتدريب الجيد لممراجعيف لدييا بغرض زيادة تأىيميـ ينبغي عمى منشآت  .6

 ومياراتيـ الفنية، كما ينبغي التركيز عمى التدريب العممي.
 "Sarbanes-Oxley Act of 2002 " العمؿ عمى إصدار قانوف يماثؿ القانوف األمريكي .7

ف التزاميا بالقوانيف، يمـز بالتفتيش المستمر عمى منشآت المراجعة المسجمة لمتحقؽ م
وقواعد المجاف، قواعد ىيئة سوؽ األوراؽ المالية، والمعايير المينية عند أداء مياـ 

 المراجعة.
 وورش العمؿ عقد المؤتمراتقياـ المؤسسات األكاديمية والتنظيمية لمينة المراجعة بضرورة  .8

 عب في القوائـ المالية والتبلالحد مف ظاىرة إدارة األرباح، في مجاؿ المراجعة ودورىا في 
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اإلفصاح  مع التركيز عمى مناقشة واقعية لقضية دور المراجعة في إضفاء الثقة عمى
المحاسبي مف جية وزيادة إمكانية اعتماد أصحاب المصمحة في الشركات عمى المعمومات 
المحاسبية التي يوصميا ىذا اإلفصاح مف ناحية أخرى، كما يمكف أف تركز عمى دور 

المراجعة كمستويات لؤلداء الميني في ضماف جودة خدمة المراجعة ومف تـ حماية معايير 
 مصالح أصحاب المصمحة.

ضرورة توعية مستخدمي التقارير المالية بشكؿ عاـ، والمستثمريف بشكؿ خاص بآثار  .9
توعية المستثمريف بأسواؽ رأس  وانعكاسات الممارسات المتعمقة بإدارة األرباح عمى قراراتيـ

 ألنيـ يعتمدوف عمى القوائـ المالية المنشورة في اتخاذ قراراتيـ  ؿالما
ضرورة اإلسراع في تفعيؿ تطبيقات قواعد مدونة حوكمة الشركات المساىمة العامة  .10

الصادرة عف ىيئة سوؽ رأس الماؿ ومطالبة الشركات بوضع برامج لتنفيذ ىذه المدونة بما 
يارية، عمى أف تتضمف فرض عقوبات عمى إدارة في ذلؾ القواعد اإللزامية والقواعد االخت

الشركات التي تقوـ بممارسة إدارة األرباح بغرض توفير الثقة والموضوعية في البيانات 
 المالية المنشورة لتمؾ الشركات في سوؽ فمسطيف لؤلوراؽ المالية.

 معايير تدعـ الكفاءة المينية وضعينبغي عمى المنظمات والييئات المينية لممينة  .88
واالستقبلؿ، بحيث ال يقبؿ المراجع أي ميمة إال إذا كاف قادرًا عمى تنفيذىا بكفاءة عالية 

تحديد األعماؿ األخرى التي عمى و ، كما عمييا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارؼ عمييا
 المراجع القياـ بيا وأثرىا عمى استقبلؿ المراجع.
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 قا مة المراجع
 

 

 أواًل : المراجع العربية:

 

 

، العوامل المؤثرة في جودة عمميات المراجعة، القاىرة، (2008)أبو العبل، عبلء،   -1
WWW.FINANCIALMANAGER.WORDPRESS.COM 

 

أثر جودة التدقيك في الحد من إدارة  ،(5181) ،أبو عجيمة، عماد  وحمداف، عبلـ -2
 ( 2(، العدد )17، المجمة العربية لمعمـو اإلدارية، المجمد )األرباح  دليل من األردن 

 

أثر الحوكمة المؤسسية عمى إدارة األرباح ، (5119) ،أبو عجيمة، عماد وحمداف، عبلـ -3
األزمة المالية واالقتصادية ورقة مقدمة لمممتقى العممي الدولي حوؿ )دليل من األردن(. 

 الجزائر : جامعة سطيؼ.. الدولية والحوكمة العالمية

 

، مجمة قياس وتقييم جودة خدمات المراجعة وتدقيك الحسابات، (5118)، أبو ىيف، إياد -4
   (86) المحاسب الفمسطيني، العدد

 

ممارسة أعمال التدقيك إ دارات المعايير الدولية ل، "(5113) ،االتحاد الدولي لممحاسبيف -5
 ف." ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانونييوالتأكيد وقواعد أخالقيات المينة

http://www.financialmanager.wordpress.com/
http://www.financialmanager.wordpress.com/
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إ دارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيك ، (5116)، ممحاسبيفالدولي لتحاد اال -6
ف، عماف، ، منشورات المجمع العربي لممحاسبيف القانونييوالتأكيد وقواعد أخالقيات المينة

 األردف

 

، مكتبة اكتشاف الغش والتالعب في القوا م المالية(، 2010أحمد، سامح محمد رضا، ) -7
 الممؾ فيد الوطنية، الرياض، السعودية.

 

نحو تطوير مينة المحاسبة في فمسطين: تقييم الوضع ، (5181) ،عصاـ البحيصي، -8
، (88)راسات اإلنسانية( المجمد ، مجمة الجامعة اإلسبلمية)سمسمة الدالحالي لممينة

 (5)العدد

 

دور المقياس المتوازن لألداء في ترشيد أداء إدارة (، 2013بدر، محمد رجب، ) -9
 ، جامعة األزىر، غزة.األرباح

 

جودة خدمة المراجعة: دراسة ، (2008) التويجري، عبد الرحمف والنافعابي، محمد، -10
، مجمة جامعة المممؾ يا من وجية نظر المراجعينميدانية تحميمية لمعوامل المؤثرة في
 .(8)العدد ،  (55)المجمد عبد العزيز:كمية االقتصاد واإلدارة، 

 

العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجية ، ( (2010جبراف، محمد عمي، -11
ؿ تطوير ، ورقة عمؿ قدمت لمندوة الثانية عاشرة لسبنظر المحاسبين القانونيين في اليمن
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 .المحاسبة في المممكة السعودية" جامعة صنعاء

 

 الخارجي لممراجع اللزامي التغيير مساىمة مجاالت. (5117) ،محمود يوسؼ جربوع، -12
 عمى تطبيقية دراسة :واستقاللو موضوعيتو وتعزيز المراجعة عممية تحسين جودة في

 الدراسات سمسمة"مية اإلسبل الجامعة . مجمةغزة قطاع في المراجعين الخارجيين
 .، الجامعة اإلسبلمية، غزة(8) العدد  ،(6) المجمد "،اإلنسانية

 

استقالل وحياد مراجع الحسابات الخارجي وأثر عدم ، (1999)جربوع، يوسؼ محمود،  -13
 .(109)مجمة المحاسب القانوني العربي، العدد ،االلتزام بيما عمى عممية المراجعة

 
، مكتبة الجامعة مراجعة الحسابات المتقدمة، (5115) مود،جربوع، يوسؼ مح -14

 .8طاإلسبلمية، فمسطيف، 

 

محددات مراجعة القوا م المالية تحد كبير لممراجع ، (2005)جربوع، يوسؼ محمود،  -15
، بحث مقدـ إلى الخارجي  دراسدة تحميمية آلراء المراجعين القانونيين في فمسطين 

ستثمار والتمويؿ في فمسطيف بيف آفاؽ التنمية والتحديات المؤتمر العممي األوؿ "اال
 .المعاصرة"، الجامعة اإلسبلمية

مدى حرص مكاتب التدقيك عمى توفير متطمبات ، (5118)الجعافرة، محمد مفمح محمد،  -16
، رسالة ماجستير تحسين فاعمية التدقيك الخارجي لمشركات المساىمة العامة األردنية

 . ة الشرؽ األوسط لمدراسات العمياغير منشورة، جامع

    

، دار صفاء لمنشر والتوزيع، المدخل إلى التدقيك الحديث،  (5115) ،جمعة، أحمد -17
 .عماف، األردف
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قانون مزاولة ، ورشة عمؿ حوؿ "(5115)جمعية المحاسبيف والمراجعيف الفمسطينية،  -18
المحاسبين والمراجعين  ودور جمعية 1001لسنة (9)مينة تدقيك الحسابات رقم 

 ، السمطة الوطنية الفمسطينية الفمسطينية

 

 .8، طالمعايير الدولية لمتدقيك، (5118)، جمعية مدققي الحسابات القانونييف الفمسطيني -19

 

استقالل المراجع  دراسة تحميمية مقارنة في ضوء ، (1999)الحسني ، صادؽ،   -20
 ، مجمة دراسات العموـ اإلدارية،مة لممينة المعايير الدولية والتشريعات المنظ

 .، الجامعة األردنية(1) العدد، (26)المجمد

، مجمة دور المدقك الخارجي..عمى مح  األزمة المالية العالمية، (5119) ،حسونة،أكـر -21
 . (85)دد عال سوؽ الماؿ الفمسطيني،

  

، ديد أتعاب المراجعة في فمسطينالعوامل المؤثرة في تح، (5115)حمس، سالـ عبد اهلل ،  -22
 .(8)د العد، (88) مجمة الجامعة اإلسبلمية، المجمد

 

المحاسب  ، مجمةواقع مينة التدقيك في فمسطين، (8997) ،حمس، سالـ عبد اهلل -23
 .     (811) القانوني العربي، العدد

 

اسب القانوني في أىمية التعميم الميني المستمر لممح ،(5118) ،سالـ عبد اهللحمس،  -24
  . (86) ، مجمة المحاسب الفمسطيني، العددقطاع غزة
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مدى تأثير التغيير اللزامي لممراجع الخارجي في تحسين ، ( 5117) ، آية، الخزندار -25
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 كددالحدددالم

 



 

 
 

 2111-2115لدارة األرباح ( عبر سنوات الدراسة  رسةرك ممحك

 المستحقات االختيارية المستحقات غير االختيارية المستحقات الكمية السنة الشركة م
 ممارسة إدارة األرباح

 / عدم ممارسة

8 

 األولى

 

 

 

2005 -3,399,789 38,059,788 -41,459,577 0 

5 2006 -1,618,795 44,069,030 -45,687,825 0 

3 2007 -5,921,353 28,921,225 -34,842,578 1 

4 2008 9,988,503 30,931,108 -20,942,605 1 

5 2009 -29,818,065 43,124,992 -72,943,057 0 

6 2010 -13,505,972 51,995,711 -65,501,683 0 

7 2011 41,144,531 49,713,366 -8,568,835 1 

8 

 الثانية

2005 -95,670 #DIV/0! #DIV/0! - 

9 2006 -6,441,847 -49,883,692 43,441,845 0 

81 2007 6,264,480 -38,222,175 44,486,655 0 

88 2008 -9,392,564 -63,171,682 53,779,118 0 

85 2009 -16,850,173 -91,944,838 75,094,665 0 



 

 
 

83 2010 -895,776 -74,385,257 73,489,481 0 

84 2011 -10,389,612 -188,813,313 178,423,702 1 

85 

 الثالثة

2005 19,943,560 3,604,086,980 -3,584,143,420 1 

86 2006 -30,726,328 3,490,530,330 -3,521,256,658 1 

87 2007 -144,341,453 3,325,552,447 -3,469,893,900 1 

88 2008 -83,740,374 4,192,364,138 -4,276,104,512 1 

89 2009 -75,810,728 6,403,119,019 -6,478,929,747 0 

51 2010 -16,898,541 7,612,617,212 -7,629,515,753 0 

58 2011 77,437,099 8,274,881,829 -8,197,444,730 0 

55 

 الرابعة

2005 -20,987,402 17,025,589 -38,012,991 0 

53 2006 -14,943,734 17,013,013 -31,956,747 0 

54 2007 23,413,760 39,940,132 -16,526,372 1 

55 2008 46,887,403 34,961,655 11,925,748 1 

56 2009 7,149,637 35,817,556 -28,667,919 0 

57 2010 23,476,221 37,690,887 -14,214,666 1 



 

 
 

58 2011 2,721,202 41,548,192 -38,826,991 0 

59 

 الخامسة

2005 -3,195,965 #DIV/0! #DIV/0! - 

31 2006 4,577,695 1,784,584 2,793,111 1 

38 2007 -10,663,699 -4,614,061 -6,049,638 0 

35 2008 -7,549,427 -4,953,145 -2,596,282 0 

33 2009 3,996,487 6,073,565 -2,077,078 0 

34 2010 2,081,994 1,490,175 591,820 1 

35 2011 -3,316,698 -1,565,953 -1,750,745 0 

36 

 السادسة

2005 54,332,345 14,876,154 39,456,191 0 

37 2006 -14,359,624 -55,380,839 41,021,215 0 

38 2007 -16,978,081 -59,564,776 42,586,695 0 

39 2008 -22,929,040 -54,564,578 31,635,538 0 

41 2009 12,811,734 -60,752,572 73,564,306 1 

48 2010 -5,195,642 -103,337,167 98,141,525 1 

45 2011 3,148,315 -98,808,681 101,956,996 1 



 

 
 

43 

 السابعة

2005 -2,413,445 -9,743,015 7,329,570 0 

44 2006 -373,253 -3,499,654 3,126,401 0 

45 2007 -20,752,901 -34,759,094 14,006,193 0 

46 2008 28,414,962 4,983,546 23,431,416 0 

47 2009 -45,258,381 -117,015,846 71,757,465 1 

48 2010 4,447,849 -106,373,787 110,821,636 1 

49 2011 30,967,230 -145,714,381 176,681,611 1 

51 

 الثامنة

2005 458,769 -442,224 900,993 1 

58 2006 554,834 1,465,275 -910,441 1 

55 2007 492,839 1,336,654 -843,815 1 

53 2008 -1,779,561 1,411,961 -3,191,522 0 

54 2009 -758,416 1,968,973 -2,727,389 1 

55 2010 -16,950 7,186,643 -7,203,593 0 

56 2011 640,282 6,424,293 -5,784,011 0 

 1 3,419,373 2,291,008 5,710,381 2005 التاسعة 57



 

 
 

58 2006 3,030,146 -1,292,089 4,322,235 1 

59 2007 -297,630 -4,033,281 3,735,651 1 

61 2008 507,963 -2,113,083 2,621,046 0 

68 2009 -958,105 -2,038,531 1,080,426 0 

65 2010 -154,985 -2,413,780 2,258,795 0 

63 2011 543,766 -2,170,199 2,713,965 0 

64 

 العاشرة

2005 -4,256,489 124,149,322 -128,405,811 0 

65 2006 1,514,492 131,477,801 -129,963,309 0 

66 2007 -845,445 127,996,726 -128,842,171 0 

67 2008 2,217,911 132,538,984 -130,321,073 0 

68 2009 1,156,218 134,534,769 -133,378,551 0 

69 2010 613,806 42,158,273 -41,544,466 1 

71 2011 647,394 46,378,975 -45,731,582 1 

78 

 الحادية عشرة
2005 -2,565,057 32,935,231 -35,500,288 0 

75 2006 -555,963 -2,479,195 1,923,232 1 



 

 
 

73 2007 -660,167 3,530,957 -4,191,124 1 

74 2008 -263,570 2,896,922 -3,160,492 1 

75 2009 -1,026,440 5,541,013 -6,567,453 1 

76 2010 -1,744,152 8,434,175 -10,178,327 0 

77 2011 -915,903 -3,879,788 2,963,886 1 

78 

 الثانية عشرة

2005 -9,793 -8,833,569 8,823,776 1 

79 2006 -126,504 -8,452,551 8,326,047 1 

81 2007 -2,403,312 -5,286,484 2,883,172 0 

88 2008 -109,793 -7,090,314 6,980,521 1 

85 2009 -31,153 -2,685,407 2,654,254 0 

83 2010 -59,378 -2,651,724 2,592,346 0 

84 2011 350,911 -6,061,777 6,412,688 1 

85 

 الثالثة عشر

2005 -301,890 #DIV/0! #DIV/0! - 

86 2006 138,569 2,150,655 -2,012,086 1 

87 2007 623,802 3,468,020 -2,844,218 0 



 

 
 

88 2008 301,883 2,903,385 -2,601,502 0 

89 2009 553,888 2,312,018 -1,758,130 1 

91 2010 188,792 2,418,428 -2,229,637 1 

98 2011 -416,739 2,554,542 -2,971,280 0 

95 

 الرابعة عشر

2005 82,451,028 #DIV/0! #DIV/0! - 

93 2006 14,448,002 52,697,958 -38,249,956 1 

94 2007 21,945,876 89,428,207 -67,482,331 0 

95 2008 11,596,332 67,889,220 -56,292,888 1 

96 2009 26,520,264 42,979,886 -16,459,622 1 

97 2010 20,116,404 -23,170,108 43,286,512 1 

98 2011 10,042,272 249,181,711 -239,139,439 0 

99 

 الخامسة عشر

2005 -581,427 -358,363,180 357,781,753 1 

811 2006 41,370 -357,537,891 357,579,261 1 

818 2007 -334,277 -358,139,398 357,805,121 1 

815 2008 46,731 -356,520,904 356,567,635 0 



 

 
 

813 2009 27,484 -357,698,520 357,726,004 1 

814 2010 226,344 -357,584,862 357,811,206 1 

815 2011 -36,902 -354,847,736 354,810,834 0 

816 

 السادسة عشر

2005 11,000,213 5,957,120 5,043,093 0 

817 2006 -3,721,817 -9,294,697 5,572,880 0 

818 2007 -4,728,233 -11,527,566 6,799,333 0 

819 2008 -2,289,079 -9,467,154 7,178,075 0 

881 2009 -270,005 -12,789,443 12,519,438 1 

888 2010 -5,382 -16,730,358 16,724,976 1 

885 2011 613,612 -18,922,541 19,536,153 1 

883 

 السابعة عشر

2005 333,666 #DIV/0! #DIV/0! - 

884 2006 11,127,796 -53,633,953 64,761,749 1 

885 2007 2,315,821 -65,644,531 67,960,352 1 

886 2008 -6,610,409 -78,651,700 72,041,291 1 

887 2009 1,750,643 281,387,520 -279,636,877 0 



 

 
 

888 2010 17,176,734 -96,402,228 113,578,962 1 

889 2011 654,234 -185,396,992 186,051,226 1 

851 

 الثامنة عشر

2005 333,425 -284,544 617,969 0 

858 2006 -119,786 -2,539,478 2,419,692 0 

855 2007 637,820 -2,890,787 3,528,607 0 

853 2008 -774,737 -2,374,579 1,599,842 0 

854 2009 -1,328,525 -1,834,747 506,222 0 

855 2010 419,546 -638,685,839 639,105,385 1 

856 2011 1,043,743 -650,663,933 651,707,676 1 

857 

 التاسعة عشر

2005 50,000 -1,627,904 1,677,904 0 

858 2006 324,365 -1,389,694 1,714,059 0 

859 2007 -246,430 -1,978,043 1,731,613 0 

831 2008 -51,823 -973,241 921,418 0 

838 2009 28,584 -1,523,639 1,552,223 0 

835 2010 -74,529 -2,275,366 2,200,837 1 



 

 
 

833 2011 -285,877 -3,372,054 3,086,177 1 

834 

 العشروف

2005 -300,756 38,460 -339,216 1 

835 2006 -140,092 705,252 -845,344 0 

836 2007 -67,944 619,829 -687,773 0 

837 2008 -340,791 525,817 -866,608 0 

838 2009 363,978 669,519 -305,541 1 

838 2010 -244,310 458,639 -702,949 0 

841 2011 -538,741 368,366 -907,107 0 

848 

 والعشروفالحادية 

2005 10,410,141 -1,010,057,001 1,020,467,142 0 

845 2006 -6,604,919 -1,008,079,904 1,001,474,985 0 

843 2007 -41,784,331 -1,091,402,225 1,049,617,894 0 

844 2008 -48,081,374 -1,164,027,766 1,115,946,392 0 

845 2009 -41,391,000 -1,204,086,436 1,162,695,436 0 

846 2010 -56,720,000 -1,405,987,607 1,349,267,607 1 

847 2011 -77,084,000 -1,527,244,416 1,450,160,416 1 



 

 
 

848 

 الثانية والعشروف

2005 -11,823,333 -62,586,693 50,763,360 1 

849 2006 -7,336,624 -45,099,662 37,763,038 1 

851 2007 -12,800,595 -53,940,173 41,139,578 1 

858 2008 -15,256,961 -53,726,810 38,469,849 1 

855 2009 -14,117,229 -51,691,171 37,573,942 1 

853 2010 5,095,418 -21,491,685 26,587,103 0 

854 2011 -10,228,102 -39,519,013 29,290,910 0 

855 

 الثالثة والعشروف

2005 -268,210 -169,086,963 168,818,753 0 

856 2006 -534,064 -168,667,501 168,133,437 0 

857 2007 -1,275,398 -169,945,585 168,670,187 0 

858 2008 -743,921 -211,984,508 211,240,587 1 

859 2009 2,119,660 -225,633,883 227,753,543 1 

861 2010 -937,319 -236,873,429 235,936,110 1 

868 2011 -1,083,420 -227,538,264 226,454,844 1 

 - !DIV/0! #DIV/0# 725,551 2005 الرابعة والعشروف 865



 

 
 

863 2006 1,451,371 1,536,286 -84,915 1 

864 2007 -573,333 137,204 -710,537 1 

865 2008 1,304,580 1,483,490 -178,910 1 

866 2009 -874,809 1,724,499 -2,599,308 0 

867 2010 -1,505,853 2,501,717 -4,007,570 0 

868 2011 -2,214,047 2,730,654 -4,944,701 0 

869 

 الخامسة والعشروف

2005 3,420 111,998 -108,578 1 

871 2006 -107,574 176,756 -284,330 0 

878 2007 -95,307 176,074 -271,381 0 

875 2008 -40,944 179,630 -220,574 0 

873 2009 -8,156 169,099 -177,255 1 

874 2010 45,011 185,208 -140,197 1 

875 2011 136,953 204,867 -67,914 1 

876 

 السادسة والعشروف
2005 188,778 -7,642,716 7,831,494 0 

877 2006 -537,189 -7,674,917 7,137,728 0 



 

 
 

878 2007 -2,132,630 -10,092,320 7,959,690 0 

879 2008 -539,816 -7,888,494 7,348,678 0 

881 2009 -553,261 -12,707,634 12,154,373 1 

888 2010 -1,823 -18,280,841 18,279,018 1 

885 2011 -646,657 -22,128,434 21,481,777 1 

883 

 السابعة والعشروف

2005 1,697,153 -6,101,835 7,798,988 0 

884 2006 -885,210 -7,910,200 7,024,990 0 

885 2007 440,003 -7,457,907 7,897,910 0 

886 2008 624,484 -8,258,717 8,883,201 0 

887 2009 6,018,461 -8,903,444 14,921,905 1 

888 2010 182,255 -9,130,605 9,312,860 0 

889 2011 485,431 -9,164,918 9,650,349 1 

891 

 الثامنة والعشروف

2005 1,530,931 12,586,962 -11,056,031 1 

898 2006 2,173,546 13,503,803 -11,330,257 1 

895 2007 2,832,333 13,471,299 -10,638,966 1 



 

 
 

893 2008 -2,019,846 18,680,543 -20,700,389 0 

894 2009 -1,593,552 17,798,587 -19,392,139 0 

895 2010 531,477 17,433,685 -16,902,208 0 

896 2011 -1,416,455 18,000,554 -19,417,009 0 

897 

 التاسعة والعشروف

2005 -104,553 -2,095,466 1,990,913 0 

898 2006 1,306,109 615,334 690,775 0 

899 2007 -1,098,549 -4,736,094 3,637,545 0 

511 2008 4,002,399 -3,921,429 7,923,828 1 

518 2009 -4,718,290 -4,368,942 -349,348 0 

515 2010 2,485,344 -5,100,067 7,585,411 1 

513 2011 1,785,247 -4,492,990 6,278,237 1 

514 

 الثبلثوف

2005 332,069 23,781,409 -23,449,340 1 

515 2006 1,810,630 26,078,844 -24,268,214 1 

516 2007 2,232,671 24,162,795 -21,930,124 1 

517 2008 1,462,678 28,669,557 -27,206,879 1 



 

 
 

518 2009 -277,861 36,661,646 -36,939,507 1 

519 2010 2,434,816 54,568,716 -52,133,900 0 

581 2011 -1,144,656 85,652,252 -86,796,908 0 

588 

 والثبلثوف الحادية

2005 276,307 -4,362,742 4,639,049 1 

585 2006 -234,584 -4,601,916 4,367,332 1 

583 2007 36,833 -4,432,659 4,469,492 1 

584 2008 -886,711 -4,111,861 3,225,150 0 

585 2009 -818,172 -3,852,931 3,034,759 0 

586 2010 -224,529 -3,466,176 3,241,647 0 

587 2011 -429,181 -2,964,505 2,535,324 0 

588 

 الثانية والثبلثوف

2005 645,041 #DIV/0! #DIV/0! - 

589 2006 185,890 -10,532,822 10,718,712 1 

551 2007 36,958 -10,117,167 10,154,125 1 

558 2008 -687,530 -10,938,689 10,251,159 1 

555 2009 -164,039 -9,765,847 9,601,808 1 



 

 
 

  تـ استخداـ المتغيرات الوىمية(Dummy Variables)  لمتعبير عف إدارة األرباح، بحيث إذا كانت المستحقات االختيارية لشركة في السنةt  أكبر مف متوسط المستحقات االختيارية
ال تعطى الرقـ  (1)في سنوات الدراسة فإف ىذا يعني أف الشركة قد مارست أساليب إدارة األرباح وتعطى الرقـ   .(0)وا 

 

553 2010 -223,730 -7,511,519 7,287,789 0 

554 2011 37,616 -6,185,400 6,223,016 0 

555 

 الثالثة والثبلثوف

2005 1,890,605 -1,845,483 3,736,088 0 

556 2006 -1,042,954 -4,967,809 3,924,855 0 

557 2007 -217,342 -4,276,091 4,058,749 0 

558 2008 2,391,758 -4,026,985 6,418,743 1 

559 2009 1,567,341 -5,033,092 6,600,433 1 

531 2010 1,898,294 -4,715,368 6,613,662 1 

538 2011 2,783,618 -4,464,314 7,247,932 1 


