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I  

  شهادة

نشهد بأن العمل الموصوف بهذه الرسالة هو نتيجة بحث علمي قام به الباحث سامر دوارة 
جامعة ، كلية االقتصاد، األستاذ المساعد في قسم المحاسبة، بإشراف الدكتور خالد أومري

  .وأن أية مراجع ذكرت في هذا العمل هي موثقة في نص هذه الرسالة، حلب

  

  المشرف                              المرشح                  

  خالد أومري. سامر دوارة                                       د

  

  

 

  تصريح

أثر جودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر في " أصرح بأن هذا البحث 
ل على لم يسبق أن قُبل للحصو، دراسة ميدانية" ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية 

  .أية شهادة وغير مقدم للحصول على شهادة أخرى 

                                                                   

  المرشح                                                                    

  رة سامر دوا                                                        



II  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علّمتنا إنك أنت (
  ) العليم احلكيم

  

  صدق اهللا العظيم
سورة البقرة –) 32(اآلية 



III  

  جلنة املناقشة واحلكم

  سامر دواره: الباحث 

  :عنوان الرسالة

أثر جودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر في ظل تطبيق "
  "ساليب المحاسبة اإلبداعيةأ

  )دراسة ميدانية(

  الماجستير في المحاسبة :الدرجة

  

  :شُكلت لجنة المناقشة والحكم من السادة األعضاء

خالد أومري                                              مشرفاً   : الدكتور
  جامعة حلب -  كلية االقتصاد - األستاذ المساعد في قسم المحاسبة

خياطة                                              عضواً    ةكند: كتورةالد
  جامعة حلب –كلية االقتصاد  –المدرسة في قسم المحاسبة 

عبد الستار الظاهر                                       عضواً : الدكتور
  جامعة حلب –كلية االقتصاد  –المدرس في قسم المحاسبة 



IV  

  اإلهداء

  كي تراب وطين الغايلزإىل من سقى بدمه ال
  ةشهداء سوری

  والتضحية املتفانية بدون انقطاع والعطاء نبع احلنانإىل 
  أيم وأيب

  إىل من كانوا سنداً يل يف حياتي
  خويت وأخيتإ

  إىل  رفاق  دربي املخلصني
  أصدقايئ

  

 أهدي مثرة جهدي املتواضع



V  

  شكر وتقدير

  فّقني في إتمام هذا البحثاشكر اهللا العزيز القدير أن و

  :كما أتوجه بالشكر الجزيل لكالً من

لتفضله بقبول اإلشراف على هذا البحث ومتابعته للباحث المتابعـة العلميـة    :خالد أومري: الدكتور
 علمـي  مشرف فكان خير، من مالحظات وتوجيهات وآراء سديدة تغني هذا البحث همولما قد) األبوية(

  .كر واالمتنانفله مني جزيل الش

فلها منـي جزيـل الشـكر     ، لتفضلها بقبول قراءة هذا البحث والحكم عليه  :خياطة ةكند: الدكتورة
  .االحترامو

فله مني جزيل الشكر ، وقبوله الحكم عليهلتفضله بقراءة هذا البحث : عبد الستار الظاهر: الدكتور
  .والتقدير

  .بحث قراءة أولية وإبداء المالحظات عليهلتفضله بقراءة ال: عبد الناصر حميدان: الدكتور

جامعة حلب وأعضاء الهيئة التدريسـية   –إلى عمادة كلية االقتصاد كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان 
  .عالء الدين جبل الذي زرع فيني حب العلم: وأخص بالشكر األستاذ الدكتور، والعاملين فيها 

  

  الباحث                                                                                      

  سامر دواره
  

  



VI  

  
  

تطبيق أساليب يتناول البحث أثر جودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر في ظل 
 ،والعوامل المؤثرة فيها ،ويهدف البحث إلى دراسة جودة المراجعة الخارجية، المحاسبة اإلبداعية

وتحديد مفهوم هامش أمان المستثمر ومراحل تكوينه ، لمعايير الدولية التي تدعمهاات اوآخر إصدار
باإلضافة إلى دراسة أساليب المحاسبة اإلبداعية وتأثيرها ، عليهلمراجعة الخارجية وبيان أثر جودة ا

وتم إجراء دراسة ميدانية على سوق دمشق  ،ة بين جودة المراجعة وهامش أمان المستثمرقعلى العال
فئة الشركات المدرجة وفئة شركات : م المجتمع المدروس إلى أربع فئاتلألوراق المالية حيث تم تقسي

الوساطة وفئة مراجعي الحسابات وفئة المشرفين في السوق المالي وتم التوصل إلى عدة نتائج من 
  :أهمها 

زيادة هامش أمان بجودة وفعالية من قبل المراجع من شأنه الخارجية ن أداء عملية المراجعة إ  -
 .المستثمر

إن أداء عملية المراجعة الخارجية بجودة وفعالية من قبل المراجع من شأنه الحد من استخدام  -
 .أساليب المحاسبة اإلبداعية 

 .إن زيادة ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية من شأنه تخفيض هامش أمان المستثمر -

بين جودة اإليجابية قبل معد البيانات يضعف العالقة إن استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية من  -
  .لخارجية وبين هامش أمان المستثمرالمراجعة ا

  

  :الكلمات المفتاحية 

  أساليب المحاسبة اإلبداعية  ،   هامش أمان المستثمر   ،  جودة المراجعة الخارجية   

  



VII  

  :قائمة المحتويات 

  رقم الصفحة  الموضوع
 I  الشهادة والتصريح

 II  يـــة القرآنيةاآل

 IV  اإلهــــــداء

 V  كلمــــة الشكر

  VI  ملخص الدراسـة

  VII- XII  قائمـة المحتويات

 XII  قائمـة الجـداول

 XIII  قائمـة األشـكال

 17- 1  :اإلطار العام للدراسة 

  2  ـدمةـالمقـــــ

  3  مشـــكلة البحـث

  3  ثـة البحــأهميــ

  3  أهــداف البحــث

  9- 4  ابقةــت السالدراسـا

  10  ـثـفـروض البحـ

  10  متغـيرات البحــث  

  11  البحــث مــخطط

  13  البحـــث منــهج

  13  ـثـالبحـ حــدود

    40 -14  جودة المراجعة الخارجية: الفصل األول 

  25- 15  التأطير العلمي لجودة المراجعة الخارجية: المبحث األول 

  16  المقدمة

  16  ةمفهوم جودة المراجع

  18  أهمية جودة المراجعة

  20  معايير الرقابة على الجودة



VIII  

  20  المقدمة

معايير الرقابة على جودة األداء الخاصة بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
AICPA  

20  

  IFAC   21معايير رقابة الجودة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

  22  1جودة رقم المعيار الدولي لرقابة ال: أوالً 

  23   220معيار الرقابة على جودة العملية : ثانياً 

  25  خاتمة المبحث

  39- 26  العوامل المؤثرة على جودة المراجعة: المبحث الثاني 

  27  المقدمة 

  28  : العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بمكتب المراجعة : أوالٌ 

  28  حجم مكتب المراجعة - 1 - أوالً 

  29  سمعة مكتب المراجعة -2 - أوالً 

  30  الدعاوى القضائية المرفوعة على مكتب المراجعة - 3 - أوالً 

  31  المنافسة بين مكاتب المراجعة - 4 - أوالً 

  32  تخصص مكاتب المراجعة في مراجعة قطاع صناعي معين - 5 - أوالً 

  33  أتعاب مكتب المراجعة- 6 - أوالً 

  34  أخرى مرتبطة بمكتب المراجعةعوامل  - 7 - أوالً 

  34  :)المراجع(جعة والمرتبطة بفريق المراجعة العوامل المؤثرة على جودة المرا: ثانياً 

  34  استقالل مراجع الحسابات -1-ثانياً 

  35  خبرة فريق المراجعة -2-ثانياً 

  36  اإلشراف الجيد على فريق المراجعة -3-ثانياً 

  36  د لفريق المراجعة فيما بينهم وبينهم وبين العميل التواصل الجي -4-ثانياً 

  37  :المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة امل المؤثرة على جودة المراجعة والعو: ثالثاً 

  37  حجم منشأة المراجعة وتعقد عملياتها - 1-ثالثاً 

  37  نظام الرقابة الداخلية للمنشأة - 2-ثالثاً 

  38  :جودة المراجعة والمتعلقة بمستخدمي القوائم المالية العوامل المؤثرة على : رابعاً 

القوائم المالية لمحتوى  وي واإلدراك الذي يتمتع به مستخدممستوى الوع - 1- رابعاً 
  .تقرير المراجع 

  
38  



IX  

القوائم المالية من أداء  وليها مستخدملتوقعات التي يطمح إلالتقدير الجيد  - 2- رابعاً 
  39  .ها عملية المراجعة ونتائج

  39  خاتمة المبحث

  40  خاتمة الفصل

ومراحل بناؤه وأثر جودة  هامش أمان المستثمرالتأطير العلمي ل: الفصل الثاني 
  58- 41  المراجعة عليه

  49- 42  ومراحل بناؤه اإلطار المفاهيمي لهامش أمان المستثمر: المبحث األول 

  43  المقدمة

  43  مفهوم هامش أمان المستثمر

  44  مراحل بناء هامش أمان المستثمر

  44  )مرحلة البحث ( المرحلة األولى 

  44  ) اإلدراكيوالجانب السلوكي ( رحلة الثانية الم

  47  )الجانب التحليلي الحسابي ( المرحلة الثالثة 

  49  خاتمة المبحث

نتائج تحقق (المراجعة على هامش أمان المستثمر جودة  أثر: المبحث الثاني 
  58- 50  )دةالجو

  51  المقدمة 

  51  جودة المراجعة وهامش األمان

  53  مصداقية المعلومات المحاسبية التي خضعت للمراجعة

  54  جودة المراجعة وجودة األرباح 

  55  ا على هامش أمان المستثمرأثرهو المراجعةتقرير جودة 

  57  المساهمة في تضييق فجوة التوقعات

  58  خاتمة المبحث

  58  لخاتمة الفص

جودة المراجعة في الحد وأثر التأطیر العلمي للمحاسبة اإلبداعیة  :الفصل الثالث 
  .من انتشارھا 

60 - 89  

اإلطار المفاهيمي للغش والتالعب المحاسبي والمحاسبة اإلبداعية  : المبحث األول
   67- 61  وعالقته بالمفاهيم األخرى

  62  المقدمة 



X  

  62  المحاسبيالتالعب اإلطار المفاهيمي للغش و

  63  مفهوم المحاسبة اإلبداعية

  65  عالقة مفهوم المحاسبة اإلبداعية بالمفاهيم األخرى

  67  خاتمة المبحث

  72- 68  دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية: المبحث الثاني 

  69  دوافع استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية

  70  :أساليب المحاسبة اإلبداعية 

  70  :ث شرعية األساليب من حي: أوالً 

  70  أساليب تتفق مع المعايير والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً -1

  70  والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً أساليب ال تتفق مع المعايير -2

  71  :من حيث مكان انعكاس استخدامها : ثانياً 

  71  أساليب ينعكس استخدامها في قائمة الدخل -1

  71  ينعكس استخدامها في قائمة المركز المالي أساليب -2

  71  أساليب ينعكس استخدامها في قائمة التدفقات النقدية -3

  72  أساليب ينعكس استخدامها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية -4

  72  خاتمة المبحث

الحد من انتشار أساليب المحاسبة أثر جودة المراجعة في : المبحث الثالث 
   80 - 73  يةاإلبداع

  74  العالقة بين جودة المراجعة وبين أساليب المحاسبة اإلبداعية

  75  المراجع الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية دور

  78  دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية

  79  المنظر األخالقي لممارسات المحاسبة اإلبداعية

  80  خاتمة المبحث

   89- 81  حالة عملية: المبحث الرابع 

  82  المقدمة

  83  )المتغير المستقل(أندرسونمكتب المراجعة آرثر : أوالً 

  83  لمحة عن المكتب

  83  )تحرك المتغير(بداية تأثر مستوى جودة الخدمة المقدمة 

  84 )المتغير الوسيط( ENRONشركة الطاقة العمالقة : ثانياً 



XI  

  84  مارسات المحاسبة اإلبداعية في شركة الطاقةبداية ظهور آثار م

  85  ممارسات المحاسبة اإلبداعية في شركة إنرون اكتشاف

  86  )المتغير التابع: ( هامش أمان المستثمرين-ق الماليالسو:خامساً 

  89  خاتمة المبحث

  89  خاتمة الفصل

  108 - 90  الدراسة الميدانية: الفصل الرابع 

  91  دمشق لألوراق المالية لمحة عن سوق: أوالً 

  93  وصف مجتمع البحث: ثانياً 

  94  وصف عينة البحث : ثالثاً  

  97  وصف أداة البحث: رابعاً 

  97  البناء

  97  الثبات –الصدق 

  102  التحليل اإلحصائي واختبار الفروض: خامساً 

لمراجعة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة ا: الفرضية األولى : أوالً 
  103  الخارجية وبين هامش أمان المستثمر

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة : الفرضية الثانية : ثانياً 
  الخارجية وبين ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية 

  
104  

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المحاسبة: الفرضية الثالثة : ثالثاً 
  106  اإلبداعية وبين هامش أمان المستثمر

ال تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على العالقة بين جودة : الفرضية الرابعة: رابعاً 
  108  المراجعة الخارجية وبين هامش أمان المستثمر

  111- 109  التوصياتالنتائج و

  109  النتائج

  110  التوصيات

  118- 112  قائمة المراجع

  112  ربيةالمراجع الع

  118  المراجع االنكليزية

 A-M  المالحق



XII  

 B  نموذج االستمارة/ 1/ملحق رقم 

قائمة بأسماء الشركات المدرجة وشركات الوساطة العاملة في سوق / 2/ملحق رقم 
 G  دمشق لألوراق المالية

 I  نتائج التحليل اإلحصائي/ 3/ملحق رقم 

  :قائمة الجداول 

رقم 
  م الصفحةرق  عنوان الجدول  الجدول

  :الفصل األول 
من العوامل المؤثرة على  جدول يوضح العوامل التي تتألف منها كل مجموعة  )1 - 1 (

  جودة المراجعة
28  

  29  جدول يوضح الصفات التي تتميز بها المكاتب الكبرى على المكاتب الصغرى  ) 2 -  1(
يوضح مكاتب المراجعة الكبرى وعدد المراجعات المتخصصة التي قامت جدول   ) 3 - 1( 

  بها
32  

  :الفصل الثالث 
  60  جدول يوضح أهم ما تشمله المحاسبة اإلبداعية من تعاريف  )1 - 3( 
جدول يوضح بعض أساليب المحاسبة اإلبداعية واإلجراءات التي يمكن أن يتبعها   )2 – 3( 

  لمراجع الخارجيا
75  

  85  2001–1997المالية للفترة الواقعة بين جدول يوضح إعادة هيكلة بعض القيم   )3 – 3( 
  87  التغيرات التي طرأت على أهم القيم الماليةجدول يوضح   )4 – 3( 
بها األطراف الداخلية في شركة الطاقة  تجدول يوضح بعض التصرفات التي قام  )5 - 3( 

  إنرون
88  

  :صل الرابع الف
  94  جدول يوضح مقدار التناسب بين مجتمع البحث وعينة البحث  )1 - 4( 
  95  جدول يوضح الخصائص الديموغرافية لعينة البحث  )2 - 4( 
  96  جدول يوضح العدد اإلجمالي لقوائم االستقصاء الموزعة على عينة البحث  )3 - 4( 
  98  جدول يوضح ترميز مقياس ليكرت الخماسي  )4 - 4( 
  99  )ألفا كرونباخ ( جدول يوضح قيمة معامل ثبات أداة القياس   ) 5 - 4( 
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  :المقدمة

 المحللين الماليينو ية حادة غير متوقعة من أغلب كبار المفكرينبتقلبات مال 1األوضاع المالية الحالية تتصف
تساؤالت )  ENRONانرونمثل شركة (تاريخ عريق يارات األخيرة لشركات ذات سمعة وأحدثت االنهقد و

مما أدى إلى ثقة تجاه مكاتب المراجعة ال تزعزعتو ،ما كانت تقدمه من بيانات ماليةعن مدى صحة وصدق 
  ) .ARTHUR ANDERSEN أندرسون آرثرشركة ( انهيار أكبرها

ليس فقط من حيث أنها (ن االعتماد عليها التخاذ قراره فقد أصبح المستثمر على دراية بأن هذه البيانات ال يمك
إعدادها وبالتالي بها معد هذه البيانات وذلك من ناحية مقدار المرونة التي يتمتع  بل من حيثصحيحة أم ال 

  . )بها التالعب
يعطي رأيه الفني على صدق وصحة البيانات و برز دور مراجع الحسابات كطرف محايد ليضمن المصالحيا هن

به أي معد للبيانات أو  بما يمكن أن يقومين دراية كبيرمما يتطلب منه أن يكون على علم و، المحاسبيةالمالية و
جة توسع الفجوة بين ما يتوقعه الجمهور العام لكن أصبح هذا الدور مهدد بالتزعزع من مكانه نتي، المالية القوائم

من ن الزماً على المنظمات المهنية ومما كا، وم به المدققين والمراجعين بالفعلن وما يقين والمراجعيمن المدقق
اللجنة المختصة (للجنة الدولية لمهنة التدقيق فشكلت ا تدارك الوضعتحاد الدولي للمحاسبين بالتحرك لضمنها اإل

تحسين جودة عملية  أهدافها الرئيسية في مقدمة في الفترة األخيرة وهذه اللجنة وضعت) معايير التدقيقبإعداد 
  .ر التدقيق الدولية لرقابة الجودةمعاييسميت بع معايير لجودة عملية المراجعة وفقامت بوض، المراجعة

يع األطراف المرتبطة بالشركة إن أداء عملية المراجعة بالجودة المناسبة والمطلوبة يعود بالنفع على جم
وخاصة المستثمر الحالي والمرتقب الذي يحاول الربط بين القيمة الحالية التي يطلبها منه السوق المالي وبين 

وهي ، المستمدة من القوائم المالية السليمة الخالية من أية تالعبات أو أخطاء جوهرية قيمة السهم الحقيقية 
  .السهم بأقل من قيمته الحقيقية هو الحصول علىمن ذلك واألفضل ، مستعد لدفعها القيمة التي غالباً ما يكون

   
 بدراسة مدى تأثير جودة عملية المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمرأن يقوم  الباحث من هنا رأى

هذه ثر أن تؤمكن وكيف ي )والذي يعد من أهم األطراف الخارجية المهتمة بصحة البيانات المالية والمحاسبية (
وهل تلعب أساليب المحاسبة ) كأحد مفاهيم التالعب المحاسبي( ساليب المحاسبة اإلبداعية أيضاً على أالجودة 

اإلبداعية دوراً في التأثير على العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وبين هامش أمان المستثمر في حال 
  .وجودها 

  

  

                                                             
1 

بدایة القرن الحادي والعشرین
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   :مشكلة البحث 
حن نوالصحيح ضوابط وعناصر تسيره نحو الطريق القويم و البد له منمجاالت الحياة نجاح أي مجال من ل

وخاصة عندما تغلب المحاسبي  معايير للفنفكيف يمكن أن نقوم بوضع ضوابط و ،بأن المحاسبة علم وفننعلم 
يدة مصلحة فئة على مصلحة فئة أخرى وذلك في ظل تعدد وفي بعض األحيان تعارض المصالح للفئات العد

  .من مستخدمي المعلومات المحاسبية والتقارير المالية 
  :التساؤالت التالية في ص الباحث مشكلة البحث يلخّ

 -  ما هو أثر جودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر.
 -  ما هو أثر جودة المراجعة الخارجية في الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 - المحاسبة اإلبداعية على هامش أمان المستثمر   بأسالي ما هو أثر ممارسات.
 -  أساليب المحاسبة اإلبداعية على العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وبين ممارسات ما هو أثر

.هامش أمان المستثمر 


  :أهمية البحث 
  :من عدة جوانب  بحثتنبع أهمية ال

د من األطراف المرتبطة بالشركة وخاصة عديأهمية جودة المراجعة الخارجية بالنسبة لل: الجانب األول
  .المرتقبين المستثمرين الحاليين و

أهمية المرحلة التي يمر بها مراجع الحسابات الخارجي في الفترة الحالية من أزمة ثقة كبيرة : الجانب الثاني
  .على عمله التقليدي كالحارس األمين 

لمالية بالمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية تعزيز ثقة مستخدمي القوائم اأهمية : الجانب الثالث
  .المنشورة لما لها من تأثير على حجم االستثمار في الشركات 

ذه ه ةبممارس اإلداراتبعض قيام ظل المحاسبة اإلبداعية ال سيما في أساليب أهمية موضوع : الجانب الرابع
  . على غير حقيقتهلمركز المالي نتيجة النشاط وا إظهارأساليب بهدف 

شغل بال المستثمرين والمحللين معاصرة تع البحث يتطرق إلى مسائل حديثة وموضو: خامسال الجانب
ي إلقاء الضوء على بعض المشاكل واألزمات يمكن أن يساهم فت واالقتصاديين والسياسيين وحساباالمراجعي و

  .االقتراحات حولهاالمالية وتقديم بعض الحلول و
  

  :ث أهداف البح
  :تتركز أهداف البحث فيما يلي 

صدارات دراسة دور اإلو مفاهيم جودة المراجعة الخارجية ودراسة العوامل المؤثرة عليهال التأطير العلمي – 1
  أداء مكاتب المراجعةفي رفع جودة جودة اللمعايير التي تعنى باألخيرة ل
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أثر مستوى جودة المراجعة  بيانالمستثمرين وأنواع و ومراحل تكوينه مفهوم هامش أمان المستثمر تحديد – 2
  .هامش أمان المستثمرالخارجية على 

أثر جودة المراجعة بيان و أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثرها على موثوقية البيانات المحاسبية دراسة – 3
القائم يلتزم به يجب أن  المنظور األخالقي الذيلمحاسبة اإلبداعية والحد من انتشار ممارسات ا الخارجية في

  .على إعداد القوائم المالية والمحاسبية
  :الدراسات السابقة 

  :لغة العربية الالدراسات ب
دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة "بعنوان  2010رشا حمادة  :  ألولىالدراسة ا
  ".اإلبداعية

  : الهدف من الدراسة
، المراجعة وتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية النشاطات التي تقوم بها لجانعلى التعرف 

أعضاء لجنة لى عدد من المراجعين الخارجيين وبإعداد استبانة وزعت ع ةالباحث تولتحقيق هذا الهدف قام
  .المراجعة في الشركات المساهمة في سوريا 

  :  أهم نتائج هذه الدراسة
اجعة عند تنفيذها لمهامها وتؤدي إلى الحد من ممارسات هناك مجموعة من النشاطات تمارسها لجان المر

أن النشاطات المتعلقة بمهمة إدارة و، مة من وجه نظر عينتي الدراسةالمحاسبة اإلبداعية في الشركات المساه
  .المخاطر في الشركة هي ذات تأثير ضعيف في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات 

دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية في "  بعنوان يسون بنت محمد علي القري م: الدراسة الثانية 
   ". شركات المساهمة في المملكة العربية السعودية

  : الهدف من الدراسة
ب المحاسبة تحديث واستكمال نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت ممارسة شركات المساهمة السعودية ألسالي

كما تسعى بشكل خاص إلى معرفة دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية في ). يعسير(اإلبداعية مثل 
شركات المساهمة السعودية من وجهة نظر كل من األكاديميين والمهنيين، ومدى تعارضها مع المبادئ 

  . المحاسبية المتعارف عليها
  :أهم نتائج هذه الدراسة 

لمساهمة السعودية لممارسة المحاسبة اإلبداعية من أهمها وجود عشرة دوافع على األقل لدى إدارات شركات ا
كما استنتجت أن إدارات شركات المساهمة تمارس أساليب المحاسبة . دافع الحصول على المنافع اإلدارية

اإلبداعية المتعلقة بكل من التصنيف والتوقيت واإلفصاح والتقدير، وأن غالبية تلك األساليب تتعارض مع 
األكاديميين عن المهنيين بنسبة  رت الدراسة اختالف وجهات نظروأظه. بية المتعارف عليهاالمبادئ المحاس

 %فيما يتعلق بالدوافع و %فيما يتعلق باألساليب.     
دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار " بعنوان  ليندا حسن الحلبي :  ثالثةالدراسة ال

  "البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية  المحاسبة اإلبداعية على موثوقية
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  : الدراسة الهدف من
بيان دوافع اإلدارة من و ،ثوقية البيانات المحاسبيةموعلى أثرها على أساليب المحاسبة اإلبداعية والتعرف 

لخارجي في الحد من هذه التعرف على الدور الذي يقوم به المدقق او، م أساليب المحاسبة اإلبداعيةاستخدا
  .األساليب 

  :أهم نتائج هذه الدراسة 
 -  إن المحاسبة اإلبداعية هي عملية تالعب باألرقام المحاسبية من خالل انتهاز الفرصة للتخلص من االلتزام

إلى ما تطبيقات اإلفصاح لنقل البيانات المالية مما يجب عليه أن تكون عليه واعد المحاسبية و بدائل القياس وبالق
  .يفضله معد هذه البيانات 

 - إجراءات المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة تؤثر أساليب و
  .األردنية 

 - إجراءات المحاسبة اإلبداعية لدى مساهمة العامة األردنية أساليب وتمارس مجالس إدارات الشركات ال
قوم مدققي الحسابات باإلجراءات بالمقابل يلكن و، لية الصادرة عن تلك الشركاتالما إعداد البيانات

  .الالزمة للكشف عن هذه الممارسات االختباراتو
العوامل المؤثرة على جودة المراجعة " بعنوان  عبد السالم سليمان قاسم األهدل  : رابعةالدراسة ال

  " الخارجية في الجمهورية اليمنية 
  : لدراسةالهدف من ا

على جودة األداء المهني  ونوعية أثر تلك العوامل، تعرف على مفاهيم جودة المراجعة والعوامل المؤثرة عليهاال
وذلك من وجهة األطراف المهتمة بعملية ، ف على وسائل تحسين جودة المراجعةباإلضافة إلى التعر،  للمراجع

  .المراجعة في البيئة اليمنية 
  :سة أهم نتائج هذه الدرا

 - سة تؤثر على جودة أن جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة توافق على أن العوامل محل الدرا
تال ، ؤثرة على جودة المراجعة بشكل عاموكانت خبرة فريق عمل المراجعة أهم العوامل الم، المراجعة

ثم هيكل الرقابة ، راجعةفالسمعة المهنية لمكتب الم ،جعةذلك االلتزام بمعايير الرقابة على جودة المرا
  .عميل المراجعةن فريق المراجعة وفاالتصاالت الجيدة بي، الداخلية

 -  جاء و، االستدالل على جودة المراجعةكما وافقت جميع األطراف المهتمة بعملية المراجعة على مظاهر
ت المخالفاطاء وتال ذلك اكتشاف األخ، هميةااللتزام بالمعايير المهنية في المرتبة األولى من حيث األ

ثم عدم مكتب المراجعة لمهام مراجعة ، اإلفصاح عنها في تقرير المراجعةالجوهرية في القوائم المالية و
  .تنقصه الخبرة في ممارستها 

 -  عدم وجود اختالفات معنوية بين آراء األطراف المهتمة بعملية المراجعة حول تلك الوسائل فيما عدا
وقد  ،ودة المراجعة بواسطة هيئة حكوميةوالرقابة على ج، اسطة النظيرعلى جودة المراجعة بوالرقابة 

احتل وجود معايير للرقابة على الجودة المرتبة األولى من حيث األهمية من وجهة نظر جميع األطراف 
  تال ذلك تدعيم استقالل المراجع ، لمهتمة بعملية المراجعة بشكل عاما
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أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات " بعنوان    يسمير كامل محمد عيس:  خامسةالدراسة ال
  ."ح اربإدارة األ

  :  الدراسة الهدف من
لكتابات السابقة بعض العوامل األخرى التي حظيت باهتمام اتقييم حجم منشأة المراجعة وفهم جودة المراجعة و

شف عن عمليات إدارة الربح في كما تهدف أيضاً إلى إبراز دور جودة المراجعة في الك ،كمؤشرات للجودة
  .السوق المصري 

  :أهم نتائج هذه الدراسة 
 - وجود عالقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعة.  
 - جودة المراجعةجابية بين سمعة منشأة المراجعة ووجود عالقة اي.  
 - جودة المراجعة بية بين مراقبة أداء المراجعين ووجود عالقة ايجا .  
 - وجود عالقة ايجابية بين تخصص الصناعة وجودة المراجعة.  
 -  جودة المراجعة ة سلبية بين مدة خدمة المراجعة ووجود عالق.  
 -  وجود عالقة ايجابية بين أتعاب المراجعة وجودة المراجعة.  
  -  سلوك إدارة الربحعالقة سلبية بين جودة المراجعة ووجود.  

مدى إدراك واستجابة المستثمرين للمحتوى " بعنوان  دوح غريب عادل مم :سة داسالدراسة ال
  ." اإلعالمي لتقرير مراقب الحسابات وأثره على قراراتهم االستثمارية

  :  الدراسة الهدف من
التعرف على مدى توافر الخصائص المرغوبة في تقرير مراقب الحسابات باعتباره قناة االتصال الرسمية بين 

في البيئة المصرية للمحتوى  نومدى إدراك واستجابة المستثمري، ومستخدمي القوائم المالية ساباتمراقب الح
 ة بناء على تقرير مراقب الحساباتللقوائم المالية المنشور ااإلعالمي لهذا التقرير، ودرجة الثقة التي يعطونه

   .رارات االستثمار أو اإلقراضواثر المحتوي اإلعالمي لهذا التقرير على هؤالء المستخدمين عند اتخاذهم ق
  :أهم نتائج هذه الدراسة 

هناك اتفاق بين مستخدمي القوائم المالية على أن هناك العديد من الخصائص التي يجب توافرهـا بدرجـة    -1
، السـهولة فـي الفهـم    حيـز الموضوعية وعدم الت: عالية في تقرير المراجعة هذه الخصائص تتمثل في 

رات التـي تطـرأ   ، المرونة لمواجهة التغيتقرير مع مستوى إدراك مستخدميهال، تناسب صياغة واإليضاح
، الشفافية والصدق فـي  سب، توافره في الوقت المناالدقة في الحكم على نتائج الشركة، على محتوى التقرير

  .تماده على معايير موضوعية وعلمية، اعالنتائج
ي المحدود علـى درجـة ثقـة    متحفظاً له أثره السلبتقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً  -2

 .، مقارنة بالتقرير الذي يبدى فيه رأياً غير متحفظ حيث كان له أثره االيجابي المحدودمستخدميه

 القرارات االستثمارية لمسـتخدميه   ىتقرير المراجعة الذي يتضمن رأياً متحفظاً له أثره السلبي المحدود عل -3
ويرجع ذلـك إلـى أن    ،ث كان له أثره االيجابي المحدودضمن رأياً غير متحفظ حيمقارنة بالتقرير الذي يت

 .الثقة في التقرير سلباً أو إيجابا كانت محدودة وبالتالي انعكست على اتخاذ القرار
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المحاسبة اإلبداعية ودور "بعنوان  محسن ناصر الدوسري واوي معلي محمود الخش: ة بعالدراسة السا
  ."حقق من ممارساتها ونتائجها المدقق في الت

  : الدراسةالهدف من 
 .استعراض أهم األساليب المستخدمة في المحاسبة اإلبداعية   -

ييد التالعب ، ومدى مساهمتها في تقلكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةالتعرف على التوجهات والوسائل   -
  .ودور المنظمات الدولية المحاسبية في ذلك في القوائم المالية 

 .ظور األخالقي للمحاسبة اإلبداعيةالتعرف على المن  -

 . دور المدقق في التحقق من ممارسات ونتائج المحاسبة اإلبداعية  -

  : أهم نتائج هذه الدراسة
عية ومن أبرزهـا  هناك العديد من االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف والحد من ممارسات المحاسبة اإلبدا -1

 . لمراجعة ، وعدم تغير السياسات المحاسبية وغيرها من الطرق الكثيرةللجان وجود حوكمة الشركات و

، ولهذا فإن على المهتمين في داعية من األمور الصعبة والمعقدةتعتبر عملية مكافحة ممارسات المحاسبة اإلب -2
يقظة وكفاءة المراجعين والمراقبين في اكتشـاف   تلك الممارسات وتعتبرهذا المجال السعي باستمرار لكشف 

.اإلبداعية هي الوسيلة األهم واألقوى لمكافحة ممارسات المحاسبة اإلبداعية  ةممارسات المحاسبي
ـ إلبداعية هو أساس ال يمكن تجاهلهتبين من خالل البحث إن المنظور األخالقي للمحاسبة ا -3 ح إن ، حيث يتض

، األمر الـذي  الرقي بمهنة المحاسبة إلىوان وجود مثل تلك األخالقيات ستقود ، هنالك أخالقيات تحكم المهنة
.سيساهم بالتالي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية

إن مهمة المدقق ليست سهلة خاصة في ظل كبر حجم الشركات وتشـعب وتشـابك أنشـطتها ومصـالحها      -4
يل لذا فانه يجب علـى مكاتـب التـدقيق أو دواويـن     والتطور المستمر في أساليب اإلنتاج والتسويق والتمو

المحاسبة إن تقيم مدى إمكانية االعتماد على ما تقدمه إدارة الشركة التي يتم التـدقيق عليهـا مـن بيانـات     
  . ألي تالعبات أو تحريف أو غش  ومعلومات منعاً

جودة المراجعة وسمعة المراجع أثر المعلومات عن " بعنوان 2006آل عباس  محمد عبد اهللا: ة مناثالدراسة ال
  ."  على سوق األسهم السعودية

  : الدراسةمن  الهدف
  .اختبار كفاءة السوق السعودية تجاه المعلومات المتعلقة بسمعة المراجع وجودة المراجعة -
ا عن انهيار شركة إنرون ما حدث لشركة آرثر أندرسون وما وجه إليها من تهم إجرامية ومسئولياتهبيان  -

مكتب (نظرا لقيام شركة آرثر أندرسون  ، كمدخل لتتبع اثر ذلك الحدث على سوق األسهم السعوديةيةالعالم
  .راجعة العديد من الشركات السعودية بم) آرثر أندرسون وشركاه

ندرسون دراسة عينة شاملة لجميع الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية والتي كان مكتب آرثر أ -
  .ها وشركاه يقوم بمراجعت

  : أهم نتائج هذه الدراسة
 .عدم كفاءة السوق السعودية في شكله شبه القوي تجاه المعلومات عن مستوى جودة المراجعة - 1
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تطبيق نموذج دراسة الحدث على أسعار األسهم لتلك الشركات خالل فترة اإلعالن عن توجيه التهمة  - 2
  .لشركة آرثر أندرسون ، تبين عدم استجابة السوق لتلك األحداث 

  :لغة االنكليزية الالدراسات ب
  :  بعنوان ) 2010Mahdi Salehi( :الدراسة األولى

" An Investigation of the Effect of Audit Quality on Accrual Reliability of 
Listed Companies on Tehran Stock Exchange "  

  . " شركات المدرجة في سوق طهران الماليةموثوقية المتراكمة لقائمة الالدراسة أثر جودة المراجعة على " 
  : الدراسة الهدف من

وذلك ، أثر جودة المراجعة على تراكم موثوقية الشركات المدرجة في سوق طهران لألوراق المالية دراسة 
دراسة عامل الثقة في و) 2009 – 2005(شركة على مدار خمسة أعوام مضت  74بدراسة أجراها على 
شركات التي تمت مراجعتها من قبل مكاتب مراجعة ذات مستويات مختلفة في أداء البيانات المدرجة لل

  .المراجعة باالعتماد على حجمها أو سمعتها 
  :أهم نتائج هذه الدراسة 

ن التراكم الخاص بالموثوقية مرتبط بجودة أعلى أكبر من التراكم الخاص للموثوقية في البيانات للشركات إ -1
  . ذات الجودة األقل

االسم الذي بناه هي التي تعطي صورة عن جودة مكتب المراجعة وتاريخيه العلمي والعملي وحجم ن إ -2
 . المراجعة األعلى

  :بعنوان  )Husseiny  2009(دراسة : ة نيالدراسة الثا
" The Impact of Audit Quality on Earnings Predictability" "  

  . "أثر جودة المراجعة على األرباح التنبؤية 

  :الهدف من الدراسة 
ذلك بقياس أثر جودة المراجعة المقدمة من ألرباح وأثر جودة المراجعة على القدرة التنبؤية للمستثمر با يانب

  .قبل الشركات األربعة الكبار على قدرة المستثمر على التنبؤ بالمكاسب المستقبلية 
  :أهم نتائج هذه الدراسة 

معلومات ذات قيمة تساهم في توقع األرباح المستقبلية كما أن توقعات أن البيانات المالية تكشف للمستثمر  -1
 .متزايدة عندما تكون البيانات المالية مدققة من قبل إحدى الشركات األربعة الكبارين صائبة والمستثمر

أن المراجعة التي تتم من قبل شركات المراجعة األربعة الكبرى يؤدي إلى جودة مراجعة فعلية ومحسوسة   -2
لحصص الفعليين نه على الشركات أن تنتبه إلى الذي يراجع حساباتها ألن نتائج المراجعة تهم أصحاب اوأ

 .تساعدهم على اتخاذ قرارات االستثمار وهم المستثمرين والمحللين الماليين و

   : بعنوان)  2006Kerstin Bernoth & Gentram b wolf( دراسة : ة لثدراسة الثاال
 " Fool The Markets? Creative Accounting, Fiscal Transparency and Sovereign 
Risk Premia" 
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. "عالوة المخاطرة للمساهمين لية والشفافية الما، خداع األسواق ؟ المحاسبة اإلبداعية "  
:الهدف من الدراسة   

ة عالوة أو هامش دراسة تأثيرات البيانات المالية المعلنة وانتشار تطبيقات المحاسبة اإلبداعية على زياد
  .المخاطرة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الشفافية لدى األسواق المالية في أوروبا 

  : أهم نتائج هذه الدراسة
أجهزة اإلعالم سيكون لها تأثير على الموقع المالي  عبرظهور المحاسبة اإلبداعية الحديث عن إن  -1

 .المفترضة للشركات في البالد األوروبية مما يزيد درجة المخاطرة 

ة االنتشارات إن الشفافية المالية تخفض من اضطرابات السياسة الضريبية لذلك يجب إن تحد من زياد -2
مي للبيانات الرسمية بما يزيد باإلضافة إلى أنها بشكل نسبي تؤثر على المحتوى اإلعال، للمحاسبة اإلبداعية

 .الثقة فيها 

 .ية تزيد من عالوة المخاطرة أكدت النتائج للفرضيات إن المحاسبة اإلبداع  -3
تبرز النتائج أهمية الشفافية المالية للحكومات كما أن األسواق المالية تهتم بإخفاء السياسة الضريبية  - 4

   . الرسمية على أية حال
  :  من الدراسات السابقة نالحظ

لمراجع الخارجي أن بعضها تطرق إلى المحاسبة اإلبداعية دون دراسة جودة المراجعة وإنما اكتفى بدور ا -
كما في (قراره اتخاذ الدور على هامش أمان المستثمر و في الحد من أساليبها ودون دراسة تأثير هذا

  ) .من اللغة اإلنكليزية ثالثةاسة الالدرمن الدراسات العربية وة بعاسوال ثالثةالوالثانية و األولى الدراسة
دراسة كما في ال(ة جانب المحاسبة اإلبداعية دراسالبعض اآلخر اكتفى بجودة عملية المراجعة دون و -

  ) .من الدراسات العربية ثامنةالسة وداسوال رابعةال
من اللغة العربية فتطرقت إلى دراسة أثر جودة عملية المراجعة الخارجية على  خامسةأما الدراسة ال -

من ناحية أخرى ية وى هامش أمان المستثمر من ناحعمليات إدارة األرباح وبذلك لم تدرس تأثير ذلك عل
بذلك تم دراسة جزء من كُل وكذلك الدراسة ربح جزء من المحاسبة اإلبداعية وتعتبر عمليات إدارة ال

 . ة من اللغة اإلنكليزية انيالث

ر تأثيرها على المساهمين دون ذكفركزت على المحاسبة اإلبداعية و أما الدراسة األولى من اللغة اإلنكليزية -
  .أساليب المحاسبة اإلبداعية ين وأثرها على المساهمة الخارجية وجانب جودة المراجع

دراسة أثر جودة عملية المراجعة الخارجية على هامش أمان هو أهم ما يميز دراستي عن الدراسات السابقة  
ة جودة المراجعغيرين أساسيين هما متبين بذلك تم ربط ، ألساليب المحاسبة اإلبداعية االمستثمر في ظل تطبيق 

الدراسات السابقة مع وجود المتغير أي من لم يتم الربط بينهما في والذين  هامش أمان المستثمرالخارجية و
  . الوسيط المحاسبة اإلبداعية
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  :فروض البحث 
  :وفي ضوء طبيعة مشكلة البحث يطرح الباحث الفرضيات التالية 

 - بين هامش أمان المستثمر لخارجية وية بين جودة المراجعة اال توجد عالقة ذات داللة إحصائ.  
 -  المحاسبة اإلبداعية  أساليب ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة الخارجية وبين.  
 -  بين هامش أمان المستثمر بين أساليب المحاسبة اإلبداعية وال توجد عالقة ذات داللة إحصائية.  
 - بين هامش أمان المستثمر مراجعة الخارجية وة على العالقة بين جودة الال تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعي

  .في حال وجودها 
  

    :متغيرات البحث 
  :يوضح الشكل التالي متغيرات البحث التي سيقوم الباحث بدراستها 

  متغير وسيط                                     
  المتغير التابع      )                متغير تابع ومستقل (                 غير المستقل         المت        

  

  

   

  شكل يوضح متغيرات الدراسة                                        

  

  

  

  

  

  

  

جودة 
المراجعة 

 خارجيةال
أسالیب 

المحاسبة 
 اإلبداعیة

   هامش
أمان 

 المستثمر 

 1فرض 

 3فرض  2فرض 

 4فرض 
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  :مخطط البحث 
  . التي تؤثر وتحكم أدائها  عواملوال المعاييرالتأطير العلمي لجودة المراجعة و: الفصل األول 

  :أهميتها طار المفاهيمي لجودة المراجعة واإل: ول المبحث األ
  .المقدمة  -
 .مفهوم جودة المراجعة  -

 . أهمية جودة المراجعة -

 :معايير رقابة الجودة  -

  معايير رقابة الجودة الخاصة بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينAICPA 

  معايير رقابة الجودة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبينIFAC  
  :العوامل المؤثرة على جودة المراجعة : المبحث الثاني 

 .المقدمة  -

  .العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة  -
 .العوامل المرتبطة بفريق المراجعة  -

 .العوامل المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة  -

 . العوامل المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية -

  .عليه أثر جودة المراجعة ن المستثمر والتأطير العلمي لهامش أما: ل الثاني ـالفص
  .ومراحل بناؤه إلطار المفاهيمي لهامش أمان المستثمرا:  المبحث األول 

 .مقدمة  -
 .مفهوم هامش أمان المستثمر  -

  :)نتائج تحقق الجودة( على هامش أمان المستثمر جودة المراجعة ثرأ: المبحث الثاني 
 .المقدمة  -
 . جودة المراجعة وهامش األمان  -
 .التي خضعت للمراجعة  جودة المعلومات المحاسبية -
 . جودة تقرير المراجعة -
 .المساهمة في تضييق فجوة التوقعات -

  .الحد من انتشارها  وأثر جودة المراجعة فيي للمحاسبة اإلبداعية متأطير العلال: الفصل الثالث
اإلبداعية وعالقته بالمفاهيم اإلطار المفاهيمي للغش والتالعب المحاسبي والمحاسبة : المبحث األول 

  :األخرى 
 .المقدمة  -
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 .التالعب المحاسبي لغش ومفهوم ا -

 .مفهوم المحاسبة اإلبداعية  -

  . عالقة مفهوم المحاسبة اإلبداعية بالمفاهيم األخرى -

  :دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية :  المبحث الثاني 
 .دوافع المحاسبة اإلبداعية  -

 : اعية أساليب المحاسبة اإلبد -

 .من حيث شرعية األساليب المستخدمة  )1

 :من حيث مكان انعكاس استخدامها  )2

  في قائمة الدخل. 

  في قائمة المركز المالي. 

  في قائمة التدفقات النقدية. 

  في قائمة حقوق الملكية. 

  أثر جودة المراجعة في الحد من انتشار أساليب المحاسبة اإلبداعية : المبحث الثالث 
 .ن جودة المراجعة وبين ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية العالقة بي -

 .د من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةدور المراجع الخارجي في الح -

 .دور لجان المراجعة في الحد من انتشار أساليب المحاسبة اإلبداعية -

 .المنظور األخالقي لممارسات المحاسبة اإلبداعية -

  )  ة الطاقة إنرون وعالقتها بمكتب المراجعة آرثر إندرسونشرك(حالة عملية : المبحث الرابع 
  .  Enronدراسة حالة شركة الطاقة األمريكية -
  الدراسة الميدانية : الفصل الرابع 

 .لمحة عن سوق دمشق لألوراق المالية  -

 .وصف مجتمع البحث وأسباب االختيار -

 .وصف عينة البحث  -
 ).الصدق –البناء (وصف أداة البحث  -

 .  اختبار فروض البحثاإلحصائي والتحليل  -

  :النتائج والتوصيات
 .النتائج  -

 .التوصيات  -
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  :منهج البحث  
  :التحليلي في إعداد البحث كما يلي اإلحصائي عتمد الباحث المنهج الوصفي وا

ية راسة األبحاث العلمقام الباحث باإلطالع على الدراسات السابقة في هذا المجال من خالل د:  القسم النظري
  .ي لموضوع البحثمما تناولته أدبيات المحاسبة ذات الصلة من مراجع ومؤلفات بهدف التأطير العلالمنشورة و

قام الباحث بدراسة ميدانية تحليلية تشمل متغيرات الدراسة على سوق دمشق لألوراق المالية :  القسم العملي
  . ية من الدراسة بما يحقق الغاة وزعت على المجتمع المدروس ومارباستخدام است

   
  :حدود البحث 

  .بالدراسةة على الفئات ذات العالقة مارحيث وزعت استالدراسة ضمن سوق دمشق لألوراق المالية  جرت -1
  .لم يتطرق الباحث للشركات غير المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية   -2
ن حيث العنوان أو ألن موضوع الدراسة م 2011- 1- 1قبل تاريخ  تغطي الفترةتوخت الدراسة أن  -3

 .2011الحالية المضمون ال يرتبط باألزمة 

ة فقد مارأما االست،  2010-12-31إلى تاريخ  2008- 01-01راسة الفترة الزمنية مابين تاريخ غطت الد - 4
مع األخذ باالعتبار  2013- 8- 15إلى تاريخ  2013-7-1وزعت خالل فترة زمنية قدرها ما بين تاريخ 

محدد بالفترة الزمنية المذكورة سابقاً علماً أن الباحث قد  مارةعلى أسئلة االست أن استجابة عينة البحث
 .لومة لعينة البحثوضح هذه المع

في  أهمية خاصةله وذلك ألن إظهار األثر في الدراسة النظرية " جودة المراجعة  أثر "اختار الباحث  -5
قد ال يتحقق ألنه ) باالستبيان(اسة الميدانية البحث بشكل عام علماً أن قياس هذا األثر بدقة في الدر إغناء

من هذا األثر باإلشارة إلى التحليلية لذلك اقتصرت الدراسة الميدانية ، يعطي مؤشرات أو دالالت غير دقيقة
 . "دراسة ميدانية"كمقياس بديل عن األثر فرضتها طبيعة الدراسة كونها " المراجعة جودة دور"خالل 

مش أمان المستثمر المختص بالسندات وإنما اكتفى بهامش أمان المستثمر لألسهم لم يتطرق الباحث إلى ها -6
   . كونه أكثر خطورة 
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  :لفصل األول ا
  .التي تؤثر وتحكم أدائها المعايير والعوامل التأطير العلمي لجودة المراجعة و

  
  :أهميتها طار المفاهيمي لجودة المراجعة واإل : األولالمبحث 

 .مقدمة ال -

 .مفهوم جودة المراجعة  -

 .أهمية جودة المراجعة  -

 :معايير رقابة الجودة  -

  هد األمريكي للمحاسبين القانونيين معايير رقابة الجودة الخاصة بالمعAICPA 

    معايير رقابة الجودة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبينIFAC 
 
  

  :جودة المراجعة العوامل المؤثرة على : الثاني  المبحث
 .المقدمة  -

  .العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة  -
 .العوامل المرتبطة بفريق المراجعة  -

 .شأة محل المراجعة العوامل المرتبطة بالمن -

 .العوامل المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية  -
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  األول بحثالم
ومعايير الرقابة  اإلطار المفاهيمي لجودة المراجعة وأهميتها
  التي تحكم أدائها 

  
 .المقدمة -

 .مفهوم جودة المراجعة الخارجية -

 .أهمية جودة المراجعة الخارجية -

 :معايير رقابة الجودة  -

   معايير رقابة الجودة الخاصة بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيينAICPA 

    معايير رقابة الجودة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبينIFAC 
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  :المقدمة 
يترتب على و رجي المستقلويات لألداء المهني لمراجع الحسابات الخاتتستهدف معايير المراجعة وضع مس

  .راجع الحسابات بهذه المعايير االرتقاء بجودة أدائه المهني التزام م
يرجع ذلك بسبب تعارض وجهات النظر حول مفهوم جودة د تحقيقه بواقع مغاير له وهذا الهدف المرايصطدم 

  .ألطراف المهتمة بعملية المراجعةالمراجعة الناتج أصالً عن التعارض في المصالح بين ا
وهو  ب موضوعي منظّم في ظل المعايير والمسؤوليات القانونية ة المراجعة بأسلوبإتمام عملي يهتم المراجع

ذلك باالهتمام بإجراءات تنفيذ وأعلى جودة ممكنة من وجهة نظره يحاول بذلك القيام بعملية المراجعة ب
  .المراجعة أكثر من نتائجها 

تكمن في إضفاء الثقة على القوائم أن جودة المراجعة من ناحية أخرى ترى إدارة المنشأة محل المراجعة 
  .المالية وتأكيد وفاء اإلدارة لمسؤولياتها عن إدارة الموارد االقتصادية للوحدة تجاه باقي األطراف  

التالعـب   هي خلو القـوائم الماليـة مـن   ) فئاتباقي ال(اجعة من وجهة نظر الطرف الثالث كما أن جودة المر
  .في اتخاذ قراراتهم جل اعتمادها األخطاء الجوهرية من أو

وبيـان   أهميتهـا بالنسـبة لألطـراف المختلفـة    المراجعـة و جودة مفهوم الباحث في هذا الفصل بعرض  قام
اإلصدارات األخيرة للمعايير الصادرة عن المنظمات والجمعيات المهنية في المحاسبة والمراجعـة والخاصـة   

في زيادة جـودة  التي تساهم رة على جودة المراجعة وامل المؤثومن ثم دراسة العو برقابة جودة األداء المهني
  .المراجعة

  :مفهوم جودة المراجعة 
جودة المراجعة تستخدم لوصف جودة المراجعة منها ظهر في مجال المراجعة العديد من المصطلحات التي 

Audit quality  و رقابة جودة المراجعةQuality Control   وتأكيد ضمان الجودةQuality Assurance    
الهدف من جودة المراجعة االختالف في تحديد إلى  في رأي الباحث ويعود ذلك االختالف في المصطلحات

  : )بشكل عام و نسبي(اجعة إلى محوريين ويمكن تقسيم مفهوم جودة المر
  .ركز على النتائج من عملية المراجعة: محور جودة المراجعة

  .المراجعةملية عركز على رقابة خطوات : محور رقابة الجودة
ية المراجعة و يأتي في ذلك العديد من الدراسات بالنتائج الفعلية من عمل )جودة المراجعة( اهتم المحور األول

تقدير السوق الحتمال أن "  بأنها 1  1981جودة المراجعة عام  تحيث عرف DeAngelo دراسة فمنها 
أنه سوف يقوم بالتقرير عن و ل محل المراجعةالمراجع سوف يكتشف االنحراف في النظام المحاسبي للعمي

احتمال اكتشاف ئل من ربطوا بين جودة المراجعة وأوامن  DeAngelo دراسة عتبرتوبذلك ، "ذلك االنحراف 
  .األخطاء في القوائم المالية 

                                                
(1) DeAngelo , E   " Auditor Size and  audit quality " ,  Journal of Accounting and Economics , Vol . 3 ,1981,  p 
183 .  
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المراجع لمستخدمي  درجة الثقة التي يقدمها ": 1 جودة المراجعة بأنها  Polmroseعرف 1988وفي عام 
تنتج هذه الثقة من رف أن هدف المراجعة الرئيسي هو خلق الثقة في القوائم المالية وفكما نع، لقوائم المالية ا

والتي تتمثل على النتائج من عملية المراجعة   Polmorseوبالتالي أيضاً ركز " خلوها من األخطاء الجوهرية 
  . ن المستثمر في زيادة الثقة في القوائم المالية مما يؤثر على هامش أما

  :2 )من حيث البعد الزمني ( جودة المراجعة إلى مرحلتين  1987عام  Simunic & Stienوقسم كالً من 
 ) :  Ex- ante Audit Quality(ودة قبلية للمراجعة ج  -1

عن األخطاء كشف تقرير المراجع أن ي احتمال" تعرف بأنها عند التعاقد مع العميل وهذه المرحلة  تتركز
  ." فات الجوهرية الموجودة بالقوائم المالية المخالو
 ) :  Ex-post Audit Quality( جودة بعدية للمراجعة  -2
ية المخالفات الجوهرالقوائم المالية من األخطاء و لوخاحتمال تعرف بأنها بعد إصدار المراجع لتقريره و تكون 

  .بخالف التي تم التقرير عنها 
التالعب اجع على اكتشاف األخطاء والغش وقدرة المر"  3بأنها جودة المراجعة  Knapp 1991كما عرف 

  " .أثناء تنفيذ عملية المراجعة 
على اكتشاف وتقييد أو  قدرة المراجع"  جودة المراجعة اعتماد على Devidson and Neu 1993  4وعرف 

  ." الحد من التحريفات المادية و التالعب في التقرير عن الدخل 
وهو (السابقة  في مفهوم المراجعة التي تشترك به التعاريف )نتائج جودة المراجعة( ر األولنتج المحوو

عن نظرية الوكالة التي تقوم بها عملية المراجعة فهي ) التقرير عنها األخطاء الجوهرية والتالعبات و اكتشاف
مة المراجعة ء خدألدا) الوكيل(بتعين المراجع ) األصيل(قوم من خالله األطراف المختلفة بمثابة عقد ي

ء عملية المراجعة ألدا) الوكيل(المتعارضة في بعضها مما يشكل ضغطاً على المراجع لمصالحها المختلفة و
عالقته ا عن التغيير اإللزامي للمراجع ونتج عن نظرية الوكالة عدة دراسات تتحدث فيهو، بأفضل شكل ممكن

  . Quality Assuranceكيد ضمان جودة المراجعة كما ويتفق المحور األول مع مفهوم تأ،بجودة المراجعة
حاسبة في معظمه بالمنظمات المهنية للمارتبط ) رقابة جودة المراجعة(هوم هوالمحور الثاني من المف

يقوم ل إلى جودة األداء في المراجعة والتي تهتم برسم خطوات يسير عليها المراجع للوصووالمراجعة و
أي دون التركيز على (تجاه أي تقصير دون التركيز على مصلحة األطراف مسؤولياته  ءالمراجع بذلك بإخال

  .)النتائج

                                                
 Polmrose, Zoe-Vonna " An Analysis of Auditor litigation and Audit Service Quality ")1(  

The Accounting Review , Vol LXIII- No 1  ,  January , 1988,p 186 . 
   

الجامعة  –رسالة ماجستیر " العوامل المؤثرة في جودة تدقیق الحسابات من وجھة نظر مدققي الحسابات القانونیین " إیاد حسن   –أبو الھین  2
 48ص  – 2005 –كلیة التجارة  –غزة  -اإلسالمیة 

 (3) Knapp, C. Michael, "Factors That Audit Committee Members Use as Surrogates for Audit Quality"  
Auditing: A Journal of Practice and Theory, (Vol.10, No.1, Spring, 1991) p 38 .    

 
(4) Davidson,  R.,  and  Neu,  D.,  1993,  “A  Note  on  Association Between  Audit  
Firm Size and Audit Quality”, Contemporary Accounting Research, (Vol. 9, No. 2),1993 - P 479 .  
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 1 1974التي أصدرها مجمع المحاسبين القانونين األمريكي لعام  4فقد أوضحت نشرة معايير المراجعة رقم 
مراجعة ومن أن جودة المراجعة تتحقق من خالل االلتزام بمعايير ال) 2012حتى آخر إصداراتها (وتعديالتها 

  .خالل تطبيق مجموعة من االعتبارات المتعلقة بالرقابة على الجودة في المنشآت المراجعة 
  220في المعيار الدولي رقم  2من ناحية أخرى فقد أشار اإلتحاد الدولي للمحاسبين إلى مفهوم جودة المراجعة 

اإلجراءات المطبقة في السياسات وفي  حيث أوضح هذا المعيار أن أدوات الرقابة على جودة المراجعة تتمثل
  .منشأة المراجعة للتحقق من أن أعمال المراجعة المنفذة قد تم أداؤها وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها 

كثر أن مدى معرفة والتزام فريق المراجعة بهذه المعايير يعد من أ"  3) 1992(ن ووآخر Carcelloذكر 
يساهم  االلتزام بهاوآداب وسلوك المهنة و ر األداء المهني وقواعدوأن معاييً خصائص جودة المراجعة أهمية

ع األول ضد المسؤوليات هي تمثل الحد األدنى لجودة المراجعة وتعتبر خط الدفافي تعزيز جودة المراجعة و
  . "المراجع أثناء عملية المراجعة وإهمال وتقصير

 وأنه إذا ما التزم  بالهدف األساسي لمعايير المراجعة اهتممراجعة مما سبق نستنتج أن المحور الثاني لمفهوم ال
  .المراجع بالمعايير المهنية الخاصة بالمراجعة فإنه سوف يحقق مستوى جيد من جودة األداء المهني 

أن ساس في جودة المراجعة على اعتبار آداب السلوك المهني هي األكان االلتزام بمعايير المراجعة وقواعد و
المخالفات الجوهرية يركز على إحدى نتائج لو القوائم المالية من األخطاء وف جودة المراجعة على أنها ختعري

      . آداب السلوك المهني ة وقواعد وااللتزام بالمعايير المهني
دي إلى هناك بعض الدراسات التي حاولت الربط بين المحوريين على اعتبار أن االلتزام بمعايير المراجعة يؤ

نهاية إلى زيادة جودة اكتشاف األخطاء الجوهرية مما يصب في الحقيق الهدف من إيجادها وهو تقليل وت
حيث عرف جودة  4 2008دراسة األهدل ك إرضاء المستخدمينض العوامل مثل إليها بع أضافتالمراجعة و
جعة مع اإلفصاح عن األخطاء لمراوفقاً لمعايير ابأنها أداء عملية المراجعة بجودة وكفاءة وفعالية "المراجعة 

  ".احتياجات مستخدمي القوائم المالية والمخالفات الجوهرية المكتشفة والعمل على تلبية رغبات و
ام التز يتمثل في المراجعةجودة أن مفهوم  أنه يمكن الربط بين المفهومين السابقين حيث يرى الباحث يجد

بما يحقق االكتشاف واإلفصاح عن األخطاء الجوهرية في  قواعد السلوك المهنيالمراجع بمعايير المراجعة و
القوائم المالية وتقليل الخطر الكلي للمراجعة وبما يساهم في زيادة حالة األمان والثقة لمستخدمي القوائم المالية 

ور مع مر موزيادة جودة المعلومات والبيانات في القوائم المالية خدمةً لألطراف المختلفة في اتخاذ قراراته
  .الزمن

  :أهمية جودة المراجعة    
نهـا  ذلـك أل ،سواء الاجعة موضع اهتمام جميع األطراف المتعلقة بعملية المراجعة على إن موضوع جودة المر

م أن الواقـع ومـا حصـل مـن     لألنه كما نع منشأةحتى من قبل إدارة ال ،من جميع األطرافتمثل مطلباً عاماً 
                                                

 
AICPA . SAS . No4 . 1974)1( 

  . 2009طبعة عام " نشرة إصدارات المعاییر الدولیة للتدقیق ورقابة الجودة " االتحاد الدولي للمحاسبین  2
( 3) Carcello Joseph and Other " Audit Quality Attributes The perceptions of Partners Prepares and Financial 
Statement User " T.M.C Garth , 1992 . p6 .  

 . 20ص   2002عام ، جامعة أسیوط ، كلیة التجارة ، رسالة ماجستیر " العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجیة  " األھدل عبد السالم   4
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دم وجـود أيـة   بع جودة وذلك إلثبات حسن النيةالال من ة على مستوى عأن تتم عملية المراجعأزمات يفضي 
  . إلدارة المنشأةالخاصة  تالعبات تخدم المصالح

يمكن توضيح أهمية جودة المراجعة بالنسبة لألطراف المختلفة كمـا  المراجعة بالرجوع إلى أدبيات المحاسبة و
  :يلي 

لي فهي حريصـة علـى   و بالتا 1 عن إعداد القوائم المالية تعد إدارة المنشأة هي المسؤولة:  إدارة المنشأة - 1
زيـادة  رفـة وضـعها المـالي الحقيقـي و    ذلك لتتمكن من معذات ثقة ومصداقية وأن تكون هذه القوائم 

قيتها تـنعكس علـى حصصـها    مصداالمنشأة كما أن سمعة اإلدارة و استمراريتها في إدارةالتعويضات و
لذلك كان البد على اإلدارة أن تتم عملية المراجعـة الخارجيـة   ، ر أسهمها زيادة أسعاالسوقية والتنافسية و

بأقصى درجات الجودة و خاصة على المدى البعيد نظراً ألنها تمثل الوكيل الذي تـم توكليـه مـن قبـل     
  .المساهمين و المستثمرين 

بالعديد من النتـائج  عليه  فعالية ينعكسلمراجع بعملية المراجعة بكفاءة وجودة وإن قيام ا:  ةالمراجعمكتب  - 2
آداب بأن ما قام به موافـق للمعـايير وقواعـد و    اإليجابية لعل من أهمها إخالل المسؤولية تجاه األطراف

زيادة القـدرة التنافسـية للمكتـب    بما ينعكس على أجوره بشكل عام و سلوك المهنة وزيادة سمعته الحسنة
 .االحتكام إليه في قضايا كبرى على مستوى الدولةي والعملالمراجعة فضالً عن زيادة التصنيف العلمي و

ائم الماليـة  ويهتمون بشكل كبير في أن تتمتع عملية مراجعة الق: المقرضون اآلخرون البنوك والدائنون و - 3
مزيـد  على أساسها ببناء قرارات ارتباطهم بالمنشأة وهل سيستمرون في منح ال ونبجودة عالية حيث يقوم

التنبؤ بعمليات الفشـل المـالي أو    كما تفيد الجودة العالي في المراجعة في، دولتهامن القروض أو إعادة ج
 .تعثرها في السداد 

ي أن تتم عملية المراجعـة  إن للجهات الحكومية مصلحة كبيرة ف: المنظمات المهنية الجهات الحكومية و - 4
ميـة أو المسـاعدة فـي مـنح     الخزينة الحكوإيرادات ذلك بما ينعكس على زيادة  2يرتانفعالية كببجودة و

كما يخدم االقتصاد ككل وخاصة إذا كانت هذه المنشأة تقـوم بمجـال   ، التعويضات للمنشأة الستمراريتها 
كما أن المنظمات المهنية تهتم كثيراً بإجراء عملية المراجعة بجودة ألن ، حيوي كقطاع الكهرباء أو المياه 

لقواعد التي أصدرتها تطبيقاً فعلياً على أرض الواقع بمـا يحقـق   ايق المعايير وذلك يعني بالنسبة إليها تطب
 .الهدف من إيجاد هذه المنظمات 

تنطلق مـن فكـرة أن   3*ن األسواق المالية وخاصة الكفوءة منها إ :)الحاليين والمستقبليين(المستثمرين  - 5
لعـل مصـدر   و ،شأنها تغيير نظـرة المسـتثمرين   األسهم تستجيب بسرعة لكل معلومة جديدة تكون من 

ي غيـر قـادر علـى اكتشـاف     لكن المستثمر العاد، المعلومات األساسي لكل مستثمر هو القوائم المالية 
المراجع فـي مواجهـة    األخطاء الموجودة في القوائم المالية لذلك يعتمد بشكل كبير على تقريرالتالعب و

التي تساهم في تغييـر مسـار    وبالتالي ستكون عملية المراجعة عنصر أساسي من عناصر .ذلك النقص 
                                                

ص  – 2003 –دراسة تحلیلیة " قة ببیئة التدقیق الفئات ذات العال العوامل المؤثرة في جودة التدقیق من وجھة نظر" زیاد جمال إبراھیم ،أحمد  1
30 

، كلیة االقتصاد والعلوم ر، رسالة ماجست"ةمدى تطبیق المدقق القانوني لإلجراءات الالزمة للتوقع بالفشل والصعوبات المالی" محمد، حمدان  2
 . 29، ص )1996(اإلداریة، الجامعة األردنیة، عمان، 

  ن القدرة على االستجابة ألیة معلومات جدیدة و بردة فعل سریعة تجاھھاھي سوق لھا م: السوق الكفؤ *  3
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 المصـداقية بأقصى درجات الجودة و قراره االستثماري ومن يتوقع من المراجع أن يقوم بعملية المراجعة
المنشـأة وكـان   اسـتمرارية   قبين أهم طرف من أهم أطرافالمستثمرين الحالين والمرتحيث يمثل طرف 

   .وذلك بقيام بعملية المراجعة على أكمل وجه إرضائهم من أهم األمور التي يجب أن يقوم المراجع بها 
ذلـك أن  من جميع األطراف المرتبطة بعملية المراجعة  اًيرى الباحث أن جودة المراجعة تُعد مطلباً عاماً وهام

جمعيهم أصبحوا من المهتمـين بسـالمة وضـعها    و ، حدود المنشأة لم تعد مغلقة أمام أي طرف من األطراف
والمقصـود  ( تالعبات قراراتهم وخلوها من أية أخطاء و في صنع  عليهيعتمدون ما  المالي وباألخص سالمة

  .)تقرير المراجعة النهائيالقوائم المالية وهنا 
  :) Statement on Quality Control Standards(معايير الرقابة على الجودة 

  : مقدمة 
تي يجب على مكتب المراجعة إتباعها تهدف المعايير بشكل عام إلى وضع السياسات والضوابط العامة ال

واالسترشاد بها وغالباً ما يكون هناك شكالً من إلزام مكتب المراجعة بتطبيقها وذلك عند منحه رخصة 
وهنا تُجري الجهة المصدرة ، لكن األهم من وضع المعايير هو االلتزام بتطبيق المعايير، بمزاولة المهنة

التي  اء اختبارات التحقق وااللتزام للتأكد من التطبيق الفعلي للمعاييرللمعايير فحص دوري للمكتب وذلك بإجر
تقوم المعايير برسم اإلطار العام لمكتب المراجعة وتترك للمكتب حرية وضع اإلجراءات حيث ، أصدرتها

  .والسياسات الخاصة به والتي تتناسب مع إمكانياته المادية والبشرية وحجمه 
ية التي تصدر المعايير والتي تُعد من المنظمات المشهود لها في مهنة المحاسبة لعل من أهم المنظمات المهن

وسيتناول  IFACواإلتحاد الدولي للمحاسبين  AICPAوالمراجعة هي المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
  .  الجزء الخاص بالرقابة على جودة األداء المهني  الباحث من هذه المعايير

  :AICPAداء الخاصة بالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين األعلى جودة معايير الرقابة 
أنشأ المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين قسماً جديداً يتكون عضويته من مكاتب المحاسبة بهدف تقوية 

ي يخضع سلطاته الرقابية على تلك المكاتب ويتكون هذا القسم من جزئيين فرعين األول يتكون من المكاتب الت
والثاني ، وتعرض أسهمها في السوق الماليعمالئها الختصاص هيئة تداول األوراق المالية والتي تندرج 

  .المكاتب التي يتكون عمالئها من الشركات الخاصة الغير المدرجة في السوق المالي 
ءاتها كل ثالث ة على إجرافي المجمع تخضع إلى رقابة نوعي األعضاءبوجه عام يمكن القول بأن المكاتب 

وهي قيام مكاتب مراجعة بمراجعة أعمال مكتب آخر  Peer Reviewتسمى بمراجعة الند أو النظير سنوات و
  .الرقابية التي يصدرها المجمع بهدف التأكد من تطبيق المعايير 

قامت هذه قام المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين بتشكيل لجنة متخصصة في رقابة الجودة و 1978في عام 
عناصر أساسية يجب على  سبعةحدد ذلك اإليضاح   اللجنة بإصدار إيضاح عن معايير الرقابة على الجودة 

  .وتعتبر هذه المعايير متداخلة ومتكاملة فيما بينها مكتب مراجعة األخذ بها كل 
  :1 )2012(السبعة بآخر أصدارتها وفيما عرض مبسط لهذه المعايير 

                                                
1 3281    -pp 3249 -2012 –January –1  –" Firm's System of Quality Control "   www.aicpa.com  
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  :  Independenceاالستقالل : أوالً 
لمستوى يكون على مستويين الواردة في قواعد السلوك المهني ويهدف هذا المعيار إلى تأكيد قاعدة االستقالل ا

ومن مظاهر االستقالل ، الثاني على مستوى المراجع الذي يقوم بعملية المراجعة األول على مستوى المكتب و
القائم بالعملية ترتبط بمستقبل المنشأة ... ) و أقاربهمأ( عدم وجود مصالح لمكتب المراجعة أو المراجع 

  .موضوع المراجعة 
  : Assignmentتخصيص موظفي مكتب على مهام المراجعة  : ثانياً 

لب دراسة خبرة و كفاءة كل ويتط، ويهدف هذا المعيار على تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب 
  .افق مع كفاءته و خبرته تخصيصه على المهمة التي تتوموظف و

  : Consultingاالستشارة واالسترشاد برأي اآلخرين : ثالثاً 
المشهود لهم وخاصة بالنسبة للمكاتب الصغيرة ستعانة برأي اآلخرين ذو الخبرة وويهدف هذا المعيار إلى اال 

  .التي تواجه بعض المشاكل التي تظهر لها أثناء القيام بعملية المراجعة 
  :  Supervisionاإلشرافٍ : رابعاً 

المستوى اإلشرافي الخارجي لي على أعمال العاملين الفنيين وويكون على مستويين المستوى اإلشرافي الداخ
  .وذلك لضمان وفاء بمعايير جودة أداء المكتب 

  :  Hiringالتعيين  التوظيف و: خامساً  
ن الجدد وضمان توافر الكفاءة في الموظفين يهدف هذا المعيار إلى وجود سياسات محددة في تعيين الموظفي

الجدد لضمان تحقيق حد أدنى لمستوى الجودة أو الخبرة في الموظفين المتقدمين لشغل وظائف في المستويات 
  .العليا 

  :  Developmentتطوير قدرات المهنية : سادساً 
المهنية المهنية للوفاء بمسؤولياتهم يهدف هذا المعيار إلى توفير المعرفة الالزمة للموظفين وتطوير قدراتهم 

  .المحاسبة يف بالجديد في معايير المراجعة والتعرالمقررة و
  :     Advancementالترقية : سابعاً 

حيث أن للترقية أهمية كبيرة كدافع على العمل فإن ذاك المعيار يهدف إلى ضمان شغل الموظف المؤهل 
تويات تم وضع السياسات الكفيلة بعدم ترقي الموظفين إلى مسبحيث ي، للمراكز المسؤولة مكتب المراجعة 

  .المعرفة الالزمة لتحمل التزامات تلك الوظائف المرفوع إليها أعلى قبل استيفاء الخبرة و
  :  IFACمعايير رقابة الجودة الصادرة عن اإلتحاد الدولي للمحاسبين   

ة خدمـة المصـلح  ل 1977أسس في عام نة المحاسبة وقد تالمنظمة العالمية لمه يعتبر االتحاد الدولي للمحاسبين
وذلك بتحقيـق  ، ديات دولية قوية والمساهمة في تطوير اقتصا، تعزيز مهنة المحاسبة على نطاق عالميالعامة و

والتعبير عن المواضـيع   ة التوافق الدولي لهذه المعاييررفع مستوى االلتزام بمعايير مهنية عالية الجودة وزيادو
  .لة العامة حيث تكون الخبرة المهنية أكثر األمور صلة بذلك ذات الص

حتى أصبحت تضاف إلـى العنـوان   (د الدولي بمسألة جودة المراجعة وفي اآلونة األخيرة زاد االهتمام اإلتحا
 1994ففـي عـام   ، ) ر الدولية للتدقيق ورقابة الجودةالرئيسي لكتب المعايير الصادرة فأصبحت تسمى المعايي
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والذي حل محل الـدليل الـدولي السـابع    (رقابة على جودة عملية المراجعة ال 220معيار الدولي رقم صدر ال
  ) "ضبط جودة العمل في التدقيق" المسمى 

رقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات التدقيق ومراجعة البيانـات   1كما أصدر اإلتحاد الدولي المعيار رقم 
  ) .لضبط الجودة  1والذي حل محل الدليل الدولي ( ى والخدمات ذات العالقة المالية وعمليات التدقيق األخر

اهتم بالتفاصيل التي يجب على المراجع االهتمام بهـا علـى المسـتوى     220ومن المالحظ أن المعيار الدولي 
ربـط   وقـد ، اهتم بالتفاصيل التي ينبغي على مكاتب المراجعة االهتمام بهـا   1الشخصي أما المعيار الدولي 

ودراسته في سياق المعيار الدولي  220االتحاد الدولي بين المعيارين حيث بين أنه البد من تطبيق المعيار رقم 
  . 1رقم 

تعـديالتها السـارية   ءات التي ينطوي عليها كل معيار واإلجراحث بعرض أهم النقاط والسياسات وسيقوم االبا
  ).ارتصوذلك بشي من االخ( 15/9/2010المفعول اعتبار من 

  : 1المعيار الدولي لرقابة الجودة : أوالً 
يهتم هذا المعيار برقابة الجودة للمكاتب التي تؤدي عمليات التدقيق ومراجعة البيانات المالية وعمليات التـدقيق  

تحقيق هدف الشركة المتمثل في إيجاد نظام لرقابـة  ويساعد هذا المعيار على ، لعالقة األخرى والخدمات ذات ا
  : 1دة وااللتزام به من أجل تزوديها بتأكيد معقول فيما يخصالجو

  .التنظيمية المعمول بها ركة وموظفيها للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية وإمتثال الش - 1
 .أن تكون التقارير الصادرة عن الشركة أو شركاء العملية مالئمة في الظروف  - 2

  : 2) قابة الجودةعناصر ر(ويتضمن هذا المعيار العناصر التالية 
  :مسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة في الشركة  –ً  1
ودة عنصـر  إجراءات مصممة لتعزيز وجود ثقافة داخلية تقر بأن الجغي أن تقوم الشركة بوضع سياسات وينب

إجـراءات بحيـث يملـك أي شـخص أو     بغي أيضاً أن تقوم بوضع سياسات ووين، أساسي في أداء العمليات
السـلطة  ة الخبرة والمقدرة الكافية والمناسـبة و ليهم المسؤولية التنفيذية لنظام رقابة الجودإلذين توكل أشخاص ا

  .الالزمة لتحمل هذه الممسؤولية 
  :متطلبات السلوك األخالقي ذات العالقة  –ً  2

 األخالقـي  رجعين لمتطلبات السـلوك  ينبغي على الشركة أن تضع إجراءات وسياسات كفيلة لضمان امتثال الم
حصول الشركة على تأكيد خطـي مـن قبـل    : وخاصة من حيث التقيد باالستقاللية فمن هذه اإلجراءات مثالً 

  .موظفيها يتعهدون فيه على تطبيق شروط االستقاللية الكاملة كل فترة زمنية محددة 
  :عمليات محددة استمرار العالقات مع العمالء وقبول و –ً  3
مصـممة  ، عالقات مع العمالء وعمليات محددةاستمرار السياسات وإجراءات لقبول وغي أن تضع الشركة ينب 

  :ت وعمليات فقط عندما تكون الشركةلتزويدها بتأكيد معقول على أنها ستنفذ أو ستستمر في عالقا
 .الموارد للقيام بها بما في ذلك الوقت و، متلك قدراتمؤهلة ألداء العملية وت -

                                                
 . 44ص  ،   2009طبعة عام ، الدولي إصدارات اإلتحاد ، "  معاییر التدقیق الدولیة ورقابة الجودة "1 
  . 65 – 44ص ص  –المرجع السابق  2
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 .لبات السلوك األخالقي قادرة على االمتثال لمتط -

ج بأن العميل يفتقـر إلـى   وال تملك معلومات قد تقودها إلى االستنتا، أخذت بعين االعتبار نزاهة العميلقد  -
 . النزاهة 

  :الموارد البشرية  –ً  4
ينبغي أن تضع الشركة سياسات وإجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول على أنها تمتلك عـدداً كافيـاً مـن    

  :فين الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرات واإللتزام بالمبادئ األخالقية الالزمة من أجلالموظ
 .التنظيمية المعمول بها عمليات وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية وأداء ال -

 .تمكين الشركة أو شركاء العملية من إصدار التقارير المناسبة في ظل الظروف القائمة  -

  :عمليات أداء ال -ً 5
لمـؤداة وفقـاً   إجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول على أن العمليـات ا ينبغي أن تضع الشركة سياسات و

أن الشركة أو الشريك العمليـة يصـدر تقـارير    انونية والتنظيمية المعمول بها والمتطلبات القللمعايير المهنية و
وإجـراء عمليـات   ، قة باالتساق في جودة أداء العملية وبما يعزز المسائل المتعل، مناسبة في الظروف القائمة 

االحتفـاظ بوثـائق   ومراجعة رقابة جودة العمليـة و ، لالتشاور وخاصة حول المسائل الصعبة أو المثيرة للجد
  .العملية 

 :مراقبة  -ً 6
الئمـة  ينبغي على الشركة أيضاً وضع سياسات كفيلة بأن العمليات الخاصة بنظام رقابة الجـودة مناسـبة وم  

وتقديم تقارير مراقبـة  ، سلطة كافية إلجراء عملية المراقبة وتوكيل أشخاص ذوي كفاءة وخبرة و وتعمل بفعالية
  . المدير التنفيذي مليات بشكل دوري إلى المسؤولين وجودة الع

طبيـق  اإلطار العام الذي يجب أن يقوم مكتب المراجعة بإتباعها للوصول إلـى ت يقدم هذا المعيار الخطوات وو
هـا  ويعكس العديد من المزايا لعل من أهم، برنامج رقابة جودة الذي يعكس مستوى الجودة المقدمة في الخدمة 

زيادة الحصة السوقية نتيجة زيادة الثقة في المكتب المطبق لبرنامج رقابة الجودة السمعة التي يكتسبها المكتب و
  .وزيادة القيمة االجتماعية واألخالقية للمكتب

  : 220معيار الرقابة على جودة العملية : ثانياً
لعملية مراجعـة البيانـات    يعنى هذا المعيار بالمسؤوليات المحددة للمراجع فيما يتعلق بإجراءات رقابة الجودة

العمليات  تحقيق هدف المراجع في تطبيق إجراءات الجودة في مرحلةهو  1إن الغرض من هذه المعيار، المالية
، التنظيميـة معقول بتطبيق المعايير المهنية والمتطلبات القانونيـة و الوصول إلى ضمان يذ وأي في مرحلة التنف

  .وصدور التقرير في الوقت المالئم حسب الظروف 
  :2 التي يتألف منها هذا المعيار كما يليالعناصر  ويمكن تقسيم

  :المسؤوليات القيادية لجودة عمليات المراجعة   - 1
  : يلي بما وتتركز المسؤوليات 

                                                
 132مرجع سبق ذكره ص  2009" معاییر التدقیق الدولیة و الرقابة على الجودة "  1
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  .أهمية مراجعة الجودة  -
 .التنظيمية المطبقة المهنية والمتطلبات القانونية و أداء العمل الذي يمتثل للمعايير -

 .إصدار تقارير المراجع في ظروف مناسبة  -
  .ويجب أن تدرك القيادة بأن الجودة أمر هام في أداء عمليات التدقيق 

   :العمليات األخالقية ذات العالقة  - 2
 :وهي قواعد أخالقية لدى اإلتحاد الدولي للمحاسبين وهـي  ، االمتثال للمتطلبات األخالقية ذات العالقة وتطلب 
ويركز أيضاً علـى االسـتقاللية   ، السلوك المهن–السرية –الكفاءة المهنية والعناية الواجبة–الموضوعية–النزاهة

  .لمسؤولين إبالغ عنها استقالليته ويتطلب من المراجع القيام باإلجراءات الكفيلة للحد مما يهدد او
  :الموافقة على العالقات مع العمالء ومواصلتها وعمليات التدقيق  -3

ا كان فريق العمل يملـك  وما إذ، القائمين على إدارة المنشأة هة المالكين واإلدارة الرئيسية وويتطلب دراسة نزا
ودراسة التوقعـات  ، ه للمتطلبات األخالقية ذات العالقة امتثالو، الزمة إلجراء العملية بجودةالقدرات الالكفاءة و

  .حول استمرارية العالقة 
  ) :فريق العمليات(الموارد البشرية  -4

سواء أكـان  ، يجب أن يضم فريق المراجعة شخصاً ذو خبرة في مجال متخصص من المحاسبة أو المراجعة 
يعد من ضمن وفي حال المشورة ال (مشورة فقط رجها في حال تقديم الموظفاً داخل شركة المراجعة أو من خا

  .)أعضاء فريق المراجعة
يجـب أن يـتم قيـاس    القدرات المتوقعة من فريق المراجعة ككل بحيـث  ب األخذ بعين االعتبار الكفاءة وويج

نيـة  المهنية والمتطلبات القانو معرفتهم للمعاييروتدريبهم و خبرتهم العملية بعمليات المراجعةمستوى معرفتهم و
وقدرتهم علـى تطبيـق الحكـم    ، ت العالقة التي يعمل بها العمالءومعرفتهم للصناعات ذا، التنظيمية المطبقةو

  .وفهمهم لسياسات وإجراءات رقابة الجودة الخاصة بالمؤسسة ، المهني المحايد
  ) :التوجيه واإلشراف واألداء(أداء العملية  -5

م وأهـداف العمـل المـراد انجـازه     ل أداء العملية مثل مسؤولياتهيجب أن يتم توجيه الفريق إلى عدة أمور قب
ج المفصـل لكيفيـة أداء   المـنه وطبيعة عمل المؤسسة وقضايا المتعلقة بالمخاطر وبعض المشاكل التي تنشأ و

ـ ، العملية لة التـي  ئفضالً عن إجراء النقاشات بين أعضاء الفريق إلعطاء فرصة لألقل خبرة على طرح األس
في إلنجاز العملية مـن قبـل   تقدير الوقت الكاعيار اإلشراف على تقدم العملية ويجب وفق هذا الم كما، تواجهه
ويجب أيضاً تحقيق التشاور الفاعل حول المسـاءل  . لهامة التي قد تعيق تقدم العمليةومعالجة المشاكل ا، الفريق

وبمـا  ، ذلك كأدلة أثبات في بعض الحاالت قالعميل وتوثيبين الفريق والتقنية األخالقية الهامة فيما بين الفريق و
  .يساعد على زيادة كفاءة وخبرة الفريق 

  :المراقبة  -6
ودها بضـمان معقـول   الملزم بتأسيس عملية مراقبة مصممة لتز 1يلزم هذا المعيار تطبيق المعيار الدولي رقم 

لكن العجز في تطبيـق  . عمل بفاعلية تقابة الجودة مالئمة وكافية واإلجراءات المتعلقة بنظام ربأن السياسات و
لم تتم وفقاً للمعايير المهنية والمتطلبات القانونيـة والتنظيميـة   نظام رقابة الجودة ال يعني بأن عملية المراجعة 
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أداء عمليـة  منه عند مواجهة المراجع ألية أوجه قصور عليه أخذ التدابير الالزمـة بمـا يضـمن    و، المطبقة 
ت التي جـرت حتـى المشـاورات منهـا     توثيق جميع العمليا 220يتطلب المعيار ،  المراجعة بجودة وكفاءة

  .خاصة إذا كانت من خارج نطاق الشركة و
ا من خطوات ر لتحقيق الجودة المطلوبة نظراً لما لهاييالمع هيرى الباحث أنه يجب على المراجع األخذ بهذ

وليكون قد أخلى مسؤوليته ، للمحاسبة والمراجعة أعرق المنظمات المهنيةمستندة إلى خبرات تعمل في  أساسية
  .تجاه أي اتهام بالتقصير

  :خاتمة المبحث 
خلوها ن صحتها وسالمتها وتأتي عملية المراجعة كعملية تالية بعد عملية تسجيل البيانات المحاسبية للتأكد م

وخاصة أنها مرتبطة بجميع ع للمجتمجودتها وجعلها عملية ذات قيمة ومنفعة من األخطاء الجوهرية أي لزيادة 
جودة المراجعة على أنها التأكد من سالمة وصحة البيانات  األطراف الداخلية والخارجية ولذلك تم تعريف

وخلوها من األخطاء الجوهرية واإلفصاح عنها مما كان لزاماً على المنظمات المهنية العمل على رفع مستوى 
بها للوصول  على المراجع االسترشادمعايير والتشريعات التي يجب ال جودة أداء مهنة المراجعة وذلك بإصدار

ديد من العوامل منها ما هو مرتبط بالمراجع وما هو مرتبط وتحيط بعملية المراجعة الع، إلى الجودة المناسبة
      .ضها في المبحث التالي بعرالباحث يقوم بالمنشأة موضوع المراجعة وغيرها من العوامل التي س
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  :المبحث الثاني 
  العوامل المؤثرة على جودة المراجعة 

  
  .عوامل مرتبطة بمكتب المراجعة  -
 .عوامل مرتبطة بفريق المراجعة  -

 .عوامل مرتبطة بالمنشأة قيد المراجعة  -

 .عوامل مرتبطة بمستخدمي القوائم المالية  -
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  :المقدمة 
أن كل عامل يـؤثر علـى   ويرجع سبب هذا التعدد  في جودة عملية المراجعة لعوامل المؤثرةاوتنوعت تعددت 

بـين الدراسـات    هـذه العوامـل  اختلفـت  و ككل بمفهومها البسيط يؤثر على جودة المراجعةعملية المراجعة 
  .البيئة التي جرت فيها في الهدف من الدراسة وختالف االإلى السبب أيضاً يرجع واألبحاث و

 حاث والدراسات ذات العالقة بموضوع العوامل المؤثرة على جودة المراجعة وجـد الباحـث   بالرجوع إلى األب
لتشـمل ابتـداء مـن    فقد توسعت هذه العوامل ، عدد هذه العوامل كبيراً وبعضها متداخل مع بعضها اآلخر أن 

  .)لبيئة الخارجيةا(مستوى الدولة  االجتماعية علىه وصوالً إلى البيئة التشريعية والسياسية والعميل نفس
  :العوامل المؤثرة على جودة المراجعة

بشكل كبير يفقد األهمية التي تمتاز بها عوامل أساسية فـي   المؤثرة على جودة المراجعة ن التوسع في العواملإ
  :الشكل التالي  كما فيأربع مجموعات  هذه العوامل وفقيم قست لذلك رأى الباحثجودة المراجعة 

  .يوضح مجموعات العوامل الرئيسية المرتبطة بجودة المراجعة شكل  )  1-1( شكل
  الشكل من إعداد الباحث: المصدر 

  
  
  
  
  

  جودة المراجعة

 

عوامل مرتبطة بمكتب 
المراجعة

 

 عوامل مرتبطة بفریق
المراجعة

 

عوامل مرتبطة بالمنشأة 
 المراجعةمحل 

  

عوامل مرتبطة 
 دمي القوائم المالیةبمستخ
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الجدول التالي  عوضبالتي تناولت موضوع جودة المراجعة قام الباحث  1بالرجوع إلى األبحاث و الدراسات
  :) مضيفاً بعض منها ( جموعة العوامل التي تتألف منها كل مالذي يبين 

 .جدول یوضح العوامل التي تتألف منھا كل مجموعة ) 1- 1 (جدول
  وتتمثل في: المرتبطة بمكتب المراجعة جودة المراجعة والعوامل المؤثرة على 

  .حجم مكتب المراجعة  -
  .سمعة مكتب المراجعة  -
  .على مكتب المراجعة الدعاوى القضائية المرفوعة  -
  .المنافسة بين مكاتب المراجعة  -
  .تخصص مكتب المراجعة في مراجعة قطاع صناعي معين  -
  .أتعاب مكتب المراجعة  -
  .عوامل أخرى مرتبطة بمكتب المراجعة  -

  وتتمثل في : العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بفريق المراجعة 
  .الحسابات استقالل مراجع  -
  .خبرة فريق المراجعة  -
  .اإلشراف الجيد على فريق المراجعة  -
  .وبين العميل  أعضاء الفريق بينريق المراجعة فيما بينهم وفجيد لالتواصل ال -

  وتتمثل في: المرتبطة بالمنشأة محل المراجعةامل المؤثرة على جودة المراجعة والعو
  .تعقد عملياتها المراجعة والمحل منشأة الحجم  -
  .نظام الرقابة الداخلية للمنشأة  -
  وتتمثل في: القوائم الماليةالمرتبطة بمستخدمي وامل المؤثرة على جود المراجعة والع
  .القوائم المالية لمحتوى تقرير المراجع  واإلدراك الذي يتمتع به مستخدمى الوعي ومستو -
  .ونتائجهاالمالية من أداء عملية المراجعة القوائم  وا مستخدملتوقعات التي يطمح إليهلالتقدير الجيد  -
  

  :العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بمكتب المراجعة : أوالً 
  :المراجعة  كتبحجم م – 1 –أوالً 

المراجعة وجودة أعمال المراجعـة   كتبمن الدراسات إلى وجود عالقة طردية قوية بين حجم مأشارت العديد 
المشـهود  المراجعة العالية التي تقدمها و باإلشارة إلى مكاتب المراجعة األربعة الكبرى في أمريكا ومستويات(

إلى زيـادة احتمـال   ) De Anglo 1981( دراسةفقد توصلت ال )العالمية المهنية لها من قبل أغلب المنظمات
أخرى أقـل   كاتبالمراجعة مقارنة بقيام م المراجعة الكبرى بعملية شاف األخطاء الجوهرية عند قيام مكاتباكت

الكبرى في المراجعـة مـن    كاتببها المالصفات التي تتمتع دت هذه الدراسة إلى اإلمكانيات ووقد استن، حجماً

                                                
  . 2005دراسة أبو الھین  – 2008النافعابي دراسة التویجري و -   2008ھدل  دراسة األ- 1
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مختصـين فـي حسـابات    يتم تصنيف المكاتب وفق العديد من المعايير كعدد الو، الصغرى  كاتبنظيراتها الم
عدد فروع وأقسـام التـي تتبـع    المراجعة وقواعد السلوك المهني وي بالمعايير االلتزام العلمصناعات معينة و
كاتـب الكبـرى علـى    المبها أهم الصفات التي تتميز )  2008األهدل ( ص وقد لخّ، الخ ... للمركز الرئيسي

  : وفق الجدول اآلتيالمكاتب الصغرى 
  .تمیز بھا المكاتب الكبرى على المكاتب الصغرى جدول یوضح الصفات التي ت)  2 -1( جدول

  نظيرتها لدى المكاتب الصغيرة  الصفات المميزة للمكاتب الكبيرة
ها كافة فئات التوظيف من شركاء تتوفر لدي

مراجعين ذو مستويات مختلفة من التخصص و
  .العلمي 

ال يتوفر فيها ذلك التصنيف الهائل من فئات 
  .التوظيف 

  ال يتوفر لديها عدد مراجعين كبير  .دد مراجعين كبير يتوافر لديها ع
يكون لها فروع اتساع نشاطها داخل الدولة و

  .دولية 
  حيان حدود الدولةال يتجاوز فروعها في أغلب األ

  .قلة عدد عملياتها   .كثرة عدد عملياتها 
يقسم المكتب داخلياً إلى عدد من األقسام 

  .المتخصصة مع امتالك الخبرات 
التخصصات المتوفرة لدى المكتب المتوافقة  قلة

  .مع صناعات العميل 
  . 9ص ، مرجع سبق ذكره   2008األهدل : بتصرف     

المراجعة الكبرى تقوم بتطبيق برنامج لجـودة األداء يسـمى برنـامج مراجعـة      كاتبومن ناحية أخرى فإن م
ل التي تـؤثر  مكتب المراجعة من أقوى العوام قد ُأعتبر عامل حجمو، تخضع ألنظمة جودة عالية و *1ءالزمال

  .يساهم في قياس جودة الخدمات التي تقدمها منشآت المراجعة على جودة المراجعة و
االهتمام الكبيـر  من لكن على الرغم ، المراجعة مؤشر قوي على جودة المراجعة  كتبيرى الباحث أن حجم م

فقـد تفاجـأ العـالم    ، خاصة في السـنوات األخيـرة   ه تبدلت واألهمية النسبية والنظرة إليبهذا العامل إال أن 
سـقوط مصـداقية أحـد أكبـر مكاتـب      و) كشركة الطاقة إنرون(ت كبرى االقتصادي باالنهيار الكبير لشركا

أصبح االهتمام   أندرسون آرثرهو مكتب يصادق على صحتها ووالذي كان يراجع بياناتها المراجعة في أمريكا 
  . )الخ...التزام بالمعايير و كاستقالل المراجع(ى غير العوامل المادية وامل أخرينصب على ع

  : سمعة مكتب المراجعة  – 2 –أوالً 
هـذا  مكتب المراجعة في المهنة والذي يرسمه تاريخ المن  ة مكتب المراجعة مع مرور الزمن بمعنىتنشأ سمع

ر مـن  عامل سمعة مكتب المراجعة االهتمام الكبيوبالتالي يأخذ ، لشيء الوحيد الذي ال يمكن تغييرهالتاريخ هو ا
حيث بمجرد ذكر اسم مكتـب  ، سريعاً لمستخدمي القوائم الماليةيعتبر مؤشراً فنياً و، قبل أطراف المراجعة ككل
  .سمعة مكتب المراجعة مستخدم القوائم المالية تاريخ و المراجعة يتبادر إلى ذهن

                                                
 
 وتسمى مراجعة النظیر و تتمثل في مراجعة سیاسات و إجراءات منشأة المراجعة المتعلقة بنظام جودة المراجعة من قبل شركة زمیلة أخرى على* 1

  درجة مماثلة في الحجم  و السمعة أو من قبل لجان مراجعة المعتمدة من قبل المنظمات المھنیة والجمعیات المراجعة الدولیة 



  الخارجية   جودة المراجعة: الفصل األول 

30  

الت في سوق األسهم يكون كبيراً للشركات التي تمت مراجعتهـا  أن حجم التعام 1حدى الدراساتقد أظهرت إل
مـن قبـل    مقارنة بحجم التعامالت للشركات التي تمـت مراجعتهـا   *2من قبل مكاتب المراجعة الثمانية الكبار

المستثمرون يثقون بالمعلومات المقدمة من قبل مكاتب المراجعة الثمانيـة  منه أصبح و، مكاتب المراجعة الباقية
تؤكد العديد من الدراسات أن سـمعة  كما ة من باقي مكاتب المراجعة والمقدم يرة أكثر من ثقتهم بالمعلوماتالكب

إن حتـى و ( أهميتها بأكملها فهي تفقد عملية المراجعةإيجاباً ا أثر على جودة المراجعة سلباً ومكتب المراجعة له
 ابتعاد الشركات عنه لما له أثـر علـى  لمراجعة وفقدان الثقة في مكتب ا نتيجة، )ًل من األداءتمت بمستوى عا

 .هامش أمان المستثمر تقويم أسهمها في السوق المالي و

ر  (Chaney & Philipicn 2002) 3وتعد دراسة  ار  من أوائل الدراسات التي تتبعت  أث  آرثرسمعة مكتب  انھی
سعار األسهم للشـركات األخـرى   ذلك باختبار ردة فعل السوق تجاه أللمراجعة على السوق المالي و أندرسون

  .التي كانت تخضع لمراجعة المكتب نفسه 
أن فريـق   أندرسـون  آرثرعند إعالن أيضاً إنرون بتعديل القوائم المالية و حيث تم اختبار السوق تجاه إعالن

 آرثـر تقييم سلبي للشركات األخرى التي يراجعهـا مكتـب    مما أظهر، المراجعة قد وقع في أخطاء جوهرية 
توصلت الدراسة إلى دعـم فرضـية أن   و، إلعالن عن إتالف بعض الوثائق وكان أشدها تأثيراً هو ا درسونأن

  .لي تقييم السوق لألوراق المالية بالتاتؤثر على تقييم جودة المراجعة و سمعة المكتب
داء لوصـول إلـى جـودة األ   تب المراجعة من أهم العوامل التي يجـب مراعاتهـا ل  يرى الباحث أن سمعة مك

المطلوبة ذلك ألنها تكون صورة لدى األطراف المتعلقة بالمكتب عن جودة األداء بغض النظـر عمـا يقدمـه    
  . مكتب المراجعة فعالً على أرض الواقع 

:المرفوعة على مكتب المراجعة  ئيةالدعاوى القضا  – 3 –أوالً   
عائده من العقـد أكبـر مـن     يكون يتطلب كل طرف أنو ،أن أي عقد يتضمن منفعة للطرفينمن المتفق عليه 

وعلى ذلـك إذا لـم   ، بين مكتب المراجعة لفة وتعقد وكالة بين األطراف المخوعملية المراجعة بمثابة ، التكلفة
المطلوبـة  الفعالية ية المراجعة بالجودة والكفاءة وتتحقق المنفعة لمستخدمي القوائم المالية بسبب عدم القيام بعمل

دعاوي قضـائية ضـد مكتـب المراجعـة     فشل المراجع في اكتشاف األخطاء الجوهرية يؤدي ذلك إلى رفع و
خاصة عندما يتكبد المستخدم خسائر مالية كبيرة نتيجة اعتماده على قوائم مالية تحتوي مخالفات واضـحة أو  و

لهـذا األثـر   المراجعـة و  ضايا على جودةوعليه يوجد أثر للدعاوى الق، تواطؤ مكتب المراجعة نفسه في ذلك
التقصـير  لية المراجعة بالجودة المطلوبة والمرضـية و متمثل في كون مكتب المراجعة لم يقم بعم األولبعدين 

والثاني مستقبلي يتركز في السمعة السيئة التي تـؤثر  ، بأمور يستند إليها المشتكي في رفع الدعوة على المكتب 
لـو أراد إصـالح   وخاصة إذا ثبت تورطه ويجة عدد الدعاوى المرفوعة نتعلى مصداقية المكتب تجاه العمالء 

  .بأعمال المراجعة بجودة عالية  امالقيذلك ب

                                                
 ( 1 ) Jang, Hwee-Yong Jonathan and Lin, Chan-Jane, " Audit Quality and Trading Volume Reaction: A study of 
Initial public Offering  of Stocks", Journal of Accounting and Public Policy,(Vol.12, No. 3, Fall, 1993), pp 263-
287 

   2أ ربعة مكاتب 2002 –خمسة مكاتب  1998 –ستة مكاتب   1989* 
( 3 ) Chaney, Paul  - Kirkl, Philipicn , " Shredded  Reputation : The Cost of Audit Failure " , Journal of 
Accounting Research ,( Vol 40 , No 4 , USA , 2002 ) , p p 1221-1245 .   
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حافزاً للمـراجعين علـى   ة وة تمثل مقياس عكسي لجودة المراجعن الدعاوى القضائيإ (Palmorse1988)أكد 
 . التعويضاتلى السمعة و لتجنب تقديم خدمات ذات جودة عالية للحفاظ ع

 110مبلـغ   أندرسـون  آرثـر دفع  2001أنه في عام  1إحدى الدراساتتُظهر  أندرسون آرثرفي حالة مكتب 
شـعاع الشـمس وفـي    تدعى لحل دعوى حملة أسهم تعود لشركة ) بتراضيوم ولل إنكاربدون ( مليون دوالر 
دارة الهـدر وفـي   عـن إ  *SEC2مليون دوالر إلى  7على دفع مبلغ  المكتب أيضاًوافق  2001حزيران عام 

بليون  1لمتعلقة بدخل قدره التالعب او ربحوالر لكي يحل دعوى إدارة البليون د 220جزء من مبلغ على دفع 
  .دوالر

يرى الباحث أن زيادة عدد الدعاوى القضائية يعطي صورة على عدم رضا األطراف المتأثرة بجودة المراجعة 
  .عدم التعاقد معه مما يساهم في االبتعاد عن المكتب مستقبالً و

   :المنافسة بين مكاتب المراجعة  – 4 –أوالً 
 لكن االختالف تركز هل تـؤثر لمكاتب تؤثر على جودة المراجعة ولم يختلف الباحثين عن كون المنافسة بين ا

 لمراجعة تـؤدي إلـى  فقد أوضحت العديد من الدراسات أن المنافسة بين مكاتب ا، هذه المراجعة سلباً أم إيجاباً
اجعة قد تؤدي إلـى  يختلف بعض الكتّاب مع هذا الرأي حيث يرون أن المنافسة بين مكاتب المرزيادة جودتها و

  . 3ذلك نظراً ألن المنافسة تؤدي إلى تخفيض األتعاب تخفيض جودتها و
م يث أن االلتـزا أن جودة أعمال المراجعة تعتبر نتيجة منطقية للمنافسة ح ) 2007محمد نور وآخرون ( يرى 

قواعد السلوك المهني يترتب عليه الحفاظ على المستوى المقبول من الجودة حتـى فـي ظـل    بمعايير وآداب و
  .انخفاض األتعاب نتيجة المنافسة 

  :  4لألسباب التالية وذلك  أن المنافسة بين مكاتب المراجعة تؤدي إلى زيادة جودتها ويمكن توضيح 
وزيادة جودة خدماتها  لحاجتها لتسويق خدماتها في ضوء التنويع إن مكاتب المراجعة أصبحت أكثر إدراكاً  - 1

  .وإن االهتمام بجودة المراجعة بدأ يزداد لتمييز مكتب المراجعة عن غيره 
ـ  و إن القرار الرشيد الختيار - 2 طبقـاً  وعية والتعاقد مع المراجع الخارجي يجب أن يتم وفقاً لمعـايير موض

 .التكلفة األقل  ليس فقط بناء علىللمنفعة المتوقعة و

وال خوف من وجود تأثير للمنافسة على استقالل المراجع  كفؤ هو الحكم على جودة المراجعةإن السوق ال - 3
 .و بالتالي خفض جودة المراجعة 

المراجعـة ولكـن أثرهـا غيـر      تعد أحد العوامل المؤثرة على جودة أن المنافسة أيضاً)  2008األهدل (يرى 
  .ظر التي تشير إلى أن المنافسة ذات أثر إيجابي على جودة المراجعة يتفق مع وجهة النواضح و

يرى الباحث أن المنافسة تزيد من جودة المراجعة المقدمة ألن رفع جودة األداء تزيـد مـن حصـة المكتـب     
أما مسألة أتعاب المراجعة يمكن تالفيها عند ثبـات مسـتويات أداء مكتـب    ، التنافسية من سوق العمل السوقية 

                                                
1   Chaney, P - Kirkl, P ,op-cit . p 1224 . 

  .ت المتحدة األمریكیة یاوراق المالیة في الوالھیئة تداول األ *2
 .  17ص ،  2007، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة " دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات " ، وآخرون ، أحمد محمد ، نور   3
المجلة العلمیة للدراسات ، " اریة دورلجان المراجعة في تدعیم استقالل المراجع الداخلي في البنوك التج" ، محمد حسي عبد الجلیل ، صبیحي   4

 . 381-380ص ص ،  2001عام ، بنھا ،  2العدد ، جامعة زقازیق ، كلیة التجارة ، التجاریة 
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مراجعة على المدى الطويل وبناء سمعة حسنة له مما ينعكس على حصته السوقية بغض النظر عن مسـتوى  ال
  .األتعاب التي يتقاضاها 

  :تخصص مكتب المراجعة في مراجعة قطاع صناعي معين  – 5 –أوالً 
نـوك  أن يتخصص في مراجعة قطاع معين من النشاط االقتصادي كمراجعة البيعني تخصص مكتب المراجعة 

وغيرها ويكون ذلك بوجود مراجعين متخصصين في القطـاع  ...المواد الغذائية  أو شركات إنتاج السيارات أو
  .           يعود ذلك بالنفع على الطرفين بما واالقتصادي 

فمكتب المراجعة يزيد من حصته السوقية في هذا القطاع ويزيد ذلك من مسـتوى األتعـاب التـي يتقاضـاها     
كما يوفر الوقت على العميل وذلك من خالل المعرفة السابقة بنشاطه ممـا  ، في ذلك القطاع ص بوصفه متخص

يتجاوز موضوع التعريف بالنشاط وبما ينعكس ذلك أيضاً على االرتياح على مستخدم القـوائم الماليـة وذلـك    
  .نشاط عندما يجد أن هذه القوائم المالية قد تم مراجعتها من قبل شركات متخصصة في هذا ال

لكن من جهة أخرى إن ذلك التخصص سالح ذو حدين بالنسبة للمكتب فهو بنفس الوقت يفقده باقي القطاعـات  
من العميل بأن هذا المكتب المتخصـص مـثالً     اًغير متخصص فيها حتى لو أجاد مراجعة حساباتها وذلك ظن

  .في البنوك بعيد عن مراجعة حسابات إنتاج السيارات 
قـام بنشـر   و بإجراء دراسة عن أثر التخصص الصناعي في جـودة المراجعـة   (Schaur 2000 )وقد قام 

  :كبرىمكاتب ستة إحصائية ممثلة بالجدول التالي عن 
  .2000خالل عام جدول یوضح مكاتب المراجعة الكبرى وعدد المراجعات المتخصصة التي قامت بھا )  3  -1(جدول

  عدد المراجعات غير المتخصصة  عدد المراجعات المتخصصة   دد االختصاصاتع  مكتب المراجعة
  799  164  10  أندرسون
  646  34  2  كربرس
  952  106  8  ارنست
  533  170  8  ديلويت
  627  165  6  بايت
  419  136  4  براس

  603  0  0  األخرى
  :المصدر

Paulc . schaur " The Effects of Industry Specialization on Audit Quality " , Bowling Green State University , 
USA , 2000, p22 .    

التي تمتاز بها مكاتب المراجعة الكبار وعدد تناسب بين عدد االختصاصات وجود السابق ويبين الجدول 
لكن بالمقارنة بين مكتب ارنست ومكتب ديلويت نالحظ أن مكتب ديلويت ، بشكل عام المراجعات المتخصصة 

قد جزء من حصته السوقية غير المتخصصة لقاء المراجعات المتخصصة مما يتجه إلى رسم صورة قد ف
  .) بافتراض ثبات باقي العوامل( متخصصة عنه 

الباحث أن التخصص في قطاع معين من شأنه زيادة جودة المراجعة المقدمة وذلك بسبب االطالع يرى 
فضالً عن الكشف ، اب المناسبة المتوافقة مع الجهد المبذول المسبق على نشاط العميل وبالتالي تحديد األتع
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ويمكن للمكتب تالفي األثر السلبي للتخصص القطاعي ، الحد من التالعبات في حال وجودهاللتفاصيل وبالتالي 
  .  وذلك بافتتاح فروع متخصصة تستند إلى مراجعين متخصصين وفروع غير متخصصة 

  : ة أتعاب مكتب المراجع – 6 –أوالً 
ألتعـاب  متأثرة بعامل العرض والطلـب و  في ظل المنافسة الحادة في سوق المراجعة تميل األتعاب إلى التقلب

كما أن أتعاب المراجعة من العوامل . جودة الخدمات التي يقدمها أثير كبير على استقالل المراجع والمراجعة ت
امـل أتعـاب   ع إلـى أن  1 الدراسات إحدى صلتتوفقد ، ضيل بين مكاتب المراجعة التي تؤثر على قرار التف

العميـل  بعد التعامل السابق بـين المكتـب و  ناَل المرتبة الثانية ثر بقوة على قرار تفضيل العميل ويؤالمراجعة 
  . )من ضمن ستة عواملوذلك (

لتي يقـدمها  ودة األداء اكما أنه في حال تدني أتعاب مكتب المراجعة نتيجة المنافسة الشديدة ينعكس ذلك على ج
وتكـون األتعـاب منخفضـة     .ذلك بسبب أن تكلفة الخدمة التي يقدمها ال تغطيها األتعاب المتقاضاة المكتب و

الثـاني أن  العميل لديـه و  لمكتب يريد اكتسابيعود ذلك بسببين األول أن انسبي غالباً في بداية التعاقد و بشكل
  .ذول مما يمكن العميل من المساومة على أتعابه الوقت المبلمراجعة ال يستطيع تقدير الجهد ومكتب ا

ـ ي إلى عزوف المهنيين عن المهنـة و أن انخفاض أتعاب المراجعة يؤد 2أخرىأظهرت دراسة  دم اجتـذاب  ع
أن تأثير انخفاض أتعـاب المراجعـة   لمهنية ووزيادة التجاوزات ا، الخبرات ذات األجور المرتفعة الكفاءات و

  .األوضاع الراهنة  ةما يضطرها إلى مسايرعلى المكاتب الصغيرة أشد م
صة في ظـل غيـاب   وخا ودة المراجعة في الدول الناميةيرى الباحث أن الدراسة السابقة تُظهر خطر يهدد ج

  . العملية على المكاتب العاملة فيها الرقابة العلمية و
أحد األسباب الرئيسية  ى أن أتعاب المراجعة المنخفضة تعدإل Treadwayولجنة  Cohenرأت لجنة  في حين

بأن األتعاب المرتفعة تؤثر علـى جـودة المراجعـة سـلباً      4يرى البعضلكن ،  3النخفاض جودة المراجعة 
ويستندون في ذلك إلى أن األهمية النسبية لمساهمة المنشأة محل المراجعة في اإليراد الكلي لمنشـأة المراجعـة   

فـي ظـل   تعيين مراجع آخر بدالً منه وخاصة شى عزله ومعرضاً لضغوط قوية يخ يجعل المراجع الخارجي
   . بالتالي يزداد احتمال التأثير السلبي على استقالل المراجع الخارجي البيئة التنافسية للمهنة و

 على عدم تأثر استقاللية المراجع الخـارجي  للمحاسبين القانونيينالمعهد األمريكي  AICPAحرصاً من لذلك و
ـ بعض ال 1992عام في  اها فقد وضعباألتعاب التي يتقاض أن ال تزيـد   امعايير الخاصة لذلك والتي من أهمه

  .)بأمريكياخاصة (من مجموع األتعاب الكلية للمكتب %15أتعاب المراجع من العميل الواحد عن 

                                                
دراسة تحلیلیة للعوامل المؤثرة فیھا من وجھة نظر المراجعین  -جودة خدمة المراجعة  " وحسین محمد النافعابي ، عبد الرحمن علي ، التویجري  1

  . 255 – 219ص ص ،  2008،  1ع،  22م ، كلیة االقتصاد و التجارة ، امعة الملك عبد العزیز مجلة ج" 
، دراسة میدانیة " انخفاض مستوى أتعاب المراجعة و آثاره على جودة األداء المنھي " وحسام عبد المحسن العنقري ، إیمان حسین ، الشاطري 2

  . 163 -67ص ص ،  1ع، 20م ، و التجارة  كلیة االقتصاد، مجلة جامعة الملك عبد العزیز 
  23ص ، مرجع سبق ذكره ،   2008األھدل   3
  . 18ص ، مرجع سبق ذكره ،  2007وآخرون ، محمد نور  4
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ـ   ينالدولي للمحاسبين القانوني اإلتحاد IFACوطبقاً لقواعد السلوك المهني الصادر عن  اب فإنه إذا كانـت أتع
إيراداته فإن ذلك قـد يثيـر   المراجعة التي يحصل عليها المراجع من عميل معين تمثل نسبة كبيرة من إجمالي 

  .  1الشك فيما يتعلق باستقاللية المراجع 
يرى الباحث أن أتعاب المراجعة من العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة لكـن أمـر تحديـدها يجـب أن     

للحـد  ) القانونية الموجود في البلـد المحاسبية و نظماتالجمعيات والم(المختصة  يخضع لرقابة من قبل الجهات
بالتالي علـى  الل المراجع سلباً أو ايجابياً والتي تؤثر على استقة غير المشروعة بتخفيض األتعاب ومن المنافس

  .جودة أداء عملية المراجعة 
  : عوامل أخرى مرتبطة بمكتب المراجعة – 7 –أوالً 

 مقدار التزام مكتب المراجعة بمعايير المراجعة المتعارف عليهـا العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة  ومن أهم
جعة وهو وسيلة الـدفاع األولـى   األسس التي يجب أن يقوم عليها مكتب المراو تبديهيااليعد هذا العامل من و
على الرغم من وجود مرونـة  و، انونيمام أي محكمة أو خبير قاألخيرة تجاه أي اتهام بالتقصير أو التالعب أو

العملـي  رونة تساعد علـى التطبيـق الفعلـي و   في هذه المعايير التي يستفيد منها أي معد للبيانات لكن هذه الم
خاصـة الروتينيـة   و التقني في أداء عملية المراجعة التقدمومن العوامل األخرى . للمعايير على أرض الواقع

 لتي تتمتع بكم هائل من البيانات ركيز عليها وخاصة أيضاً في الشركات الكبرى االتي ال تحتاج إلى كثير من الت
كما أن إتباع الوسائل التكنولوجية فـي  ، مما يساعد المراجع الخارجي على التركيز على البيانات األكثر أهمية 

لمـراجعين  أداء ايترتب على مكتب المراجعة أيضاً تطوير ومكتب المراجعة يعتبر من مظاهر جودة المراجعة 
وخلوهـا مـن األخطـاء الفنيـة ال     . اإلطالع على أحدث برامج المراجعة االلكترونية باستخدام التكنولوجيا و

عمليـة  طول فترة ، على أتعاب المراجعة الجهد المبذول مما ينعكسفضالً عن تخفيض الوقت و، ة منها المنطقي
      .وغيرها ...اشتراك المكتب ببرامج رقابة يل وعامل المسبق بين مكتب المراجعة والعمالتالمراجعة و

  ) :المراجع ( المرتبطة بفريق المراجعة امل المؤثرة على جودة المراجعة والعو:  ثانياً 
  : فعالية يمكن عرضها كما يليألثر الكبير على جودة المراجعة وأداء المهمة بكفاءة وإن لفريق المراجعة ا

  :حسابات استقالل مراجع ال -1 –ثانياً 
موضوع استقالل مراجع الحسابات من الموضوعات التي حازت على كثير من االهتمام وتناولتها العديـد   ديع

ن استقالل المراجع يعتبـر  كما أ، المراجع من أهم معايير المراجعة ويعتبر استقالل، من الدراسات األكاديمية 
قة على معلومات تلك القوائم وبناء عليه يمكن القول بأن من أهم ما يهتم به مستخدمي القوائم المالية إلضفاء الث

   . 2حجر الزاوية في ممارسة مهنة المراجعةاستقالل المراجع 
تفكيـراً  استقالل المراجع يعني القدرة على العمل بنزاهة وموضوعية حتى من ناحية تفكيره عليـه أن يكـون   

  .راجعة أو عند إبداء رأيه الفنيأثناء القيام بعملية المه أيضاً أن يكون مجرد من أية مصالح سواء يمستقالً وعل

                                                
لھ مدى تأثیر التغییر اإللزامي للمراجع الخارجي في تحسین جودة عملیة المراجعة وتعزیز موضوعیتھ و استقال" أیة جار اهللا عثمان ، الخزندار  1

  .  45ص ، 2008، غزة ، الجامعة اإلسالمیة ، كلیة التجارة ، رسالة ماجستیر " 
  . 28ص ،  2007عام .،مرجع سیق ذكره ، محمد نور وآخرون  2
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الح له فـي  يوجد بعدين لالستقالل األول ظاهري علني ويشير أمام مستخدمي القوائم المالية بعدم وجود أي مص
  .العمل بنزاهة وموضوعية خر ضمني وهو االستقالل الفكري واآلو، المنشأة محل المراجعة 

الة إنرون حيث تشير التحقيقات أن ثالثة من أعضاء لجنة المراجعة الستة فـي مكتـب   عن ح 1 د مثاالًورهنا ن
لذلك تساءل بعض الكتّـاب هـل   مليون  7.5ألف سهم بقيمة تقارب  100آرثر أندرسون كانوا يملكون حوالي 

  .أعمى الطمع أعين اللجنة لئال تكتشف المخالفات التي كانت موجودة في القوائم المالية
ويلعـب  . أثر كبير على البعد الضمني لالسـتقالل المراجـع   له ا الحالة السابقة أن البعد الظاهري وتكشف لن

اسـتقالل   ويعتبر الشـك فـي  ، المستقبليمش األمان لدى المستثمر الحالي واستقالل المراجع دوراً هاماً في ها
وأضـاف أحـد البـاحثين أن    ، بلاتساعها في المستقالحقيقي لوجود فجوة التوقعات والمراجع السبب الرئيس و

وأن فجوة استقالل المراجع تعتبر أحد ، يسية لفجوة التوقعات في المراجعةفجوة الجودة تمثل أحد المكونات الرئ
 توقعـات إلى إطار مقترح للحد مـن فجـوة ال   آخر باحثفي حين توصل ، ألركان األساسية في فجوة الجودة ا

لجـودة مراجعـة    راجع ومواجهة ما يعوقه مـن محـددات تحقيقـاً   يشمل في أحد محاوره تدعيم استقالل الم
   .2المنشودة

يرى الباحث أن عامل استقالل المراجع من العوامل المهمة والمؤثرة في جودة المراجعة والتي تؤثر في حالـة  
أمان واطمئنان المستثمر بعدم وجود أي تالعبات تخص المراجع أو ضغوط عليها إلخفاء مـا يمكـن إخفـاؤه    

ينصب االهتمام فيها على عوامل معنويـة  المراجعة بأزمة ثقة وخاصة في الفترة األخيرة التي تمر بها مهنة و
  .أخالقية غير مادية  

  :خبرة فريق المراجعة  – 2 –ثانياً 
جلي من خـالل مراجعـة    وتبرز خبرة الفريق بشكل، المهارة المعرفة وتتكون الخبرة بشكل عام من اجتماع 

وتكون بمراجعـة  ، راجعة الند للند وهي من الطرق التي استخدمت في قياس خبرة فريق المراجعة مالنظير أو 
أداء فريق مكتب مراجعة من قبل مكاتب ذات خبرة عالية تابعة لمنظمات مهنية حيادية وتهدف هذه المراجعـة  

قـد  المهمة ألكثر مـن مـرة و  الخبرة مع مرور الزمن والقيام ب تنشأو، ادة مستوى أداء المهنة في البلد إلى زي
وأن تؤدي إلى درجـة أكبـر مـن الخبـرة      على المهمة االعتيادأشارت العديد من الدراسات السلوكية إلى أن 

مسـتخدم   (الالزمة لمتخـذ القـرار  ) Cognitive Efforts(الخبرة بالموضوع تقلل من جهود الفهم واإلدراك 
طول في المراجعـة  دت أن المراجعين الذين قضوا فترة أوج )Moeckel 1990(في دراسة ، ) لماليةالقوائم ا

استطاعوا تذكر األخطاء بطريقة أفضل من المراجعين األقل خبرة في في قطاع صناعي معين  لعمالء التصنيع
  . 3 تلك الصناعة

لم يكونوا قـادرين علـى فهـم     أندرسونإلى أن مراجعي مكتب ) Banston & Hartgraves 2002(أشار 
كما أن هؤالء المراجعين تعـاملوا مـع شـركة    ) إنرون ( الية لمثال ذلك النوع المعقد من الشركات القوائم الم

                                                
تمر بحیث مقدم للمؤ، " انھیار شركة إنرون و الدروس المستفادة : أخالقیات مھنة المراجعة والمتعاملین معھا " احسان بن صالح ، المعتاز  1

 .   9ص ،  2006، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، جامعة الملك سعود ، الحادي عشر لسبل تطویر المحاسبة 
 . 28مرجع سبق ذكره ص  2008االھدل   2
، ة الملك عبد العزیز جامع، كلیة االقتصاد و التجارة ، رسالة ماجستیر " أثر الخبرة على أداء المراجع الخارجي " ، رباب عبد الملك ، فراش   3
  . 50ص ،  2001عام ، سعودیة ال
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الرئيسـي   أصـبحت المضـارب  في مراجعة حساباتها حتى  تإنرون منذ أن كانت مجرد منتج الغاز واستمر
نفسـها لـم تقـم     أندرسون آرثركما أن ، المضاربات الجديدة في السوقظهور المسؤولة عن وللسندات المالية 

بتغيير هؤالء المراجعين رغم التطورات التي حصلت لشركة إنرون أو لم تمدهم بمراجعين آخرين مـن ذوي  
  .1الخبرة
      :شراف الجيد على فريق المراجعة اإل – 3 –ثانياً 

ل شراف على المراجعين والعمعملية المراجعة واإلرون مسؤولون عن يقسم عادة فريق المراجعة إلى مدي
ويتصف الفريق األول ، العمل الميدانيشراف يقومون بعملية المراجعة وإلمراجعين خاضعين لالميداني و

العمل الميداني الصعب القيام بعملية المراجعة و لذلك من، بقلتهمبخبرة طويلة في مجال المراجعة و غالباً
التوجيه الجيد لفريق و هم في االستشارةتنحصر مهمتلذلك ، م في زيادة تكلفة عملية المراجعةبأنفسهم مما يساه

  .المراجعة القائم بالعملية 
لـذي يتطلـب مـن    اعلى عملية المراجعة و شرافللتخطيط واإل 2012لعام  4عيار رقم في الم AICPAأشار

اإلجـراءات التـي يجـب أن    مهـامهم و مساعديه بمسؤولياتهم و عملية المراجعة إبالغالمراجع المسؤول عن 
ويدخل ضمن عملية اإلشراف تخصيص المراجعين علـى عمليـات   ، داف التي يجب أن يحققوهااألهيتبعوها و

 وحتى أن بعض الباحثين قد أفرد لعمليـة تخصـيص  ، خبراتهم صيصاً جيداً يتوافق مع قدراتهم والمراجعة تخ
  .المراجعين عامل مستقل من العوامل المؤثرة على جودة المراجعة 

  :بين العميل  لفريق المراجعة فيما بينهم وبينهم و جيدالتواصل ال – 4 –ثانياً 
الفجـوات الموجـودة فـي    اجعة إلى العمل على سد الثغرات وتساعد عملية التواصل الجيد فيما بين فريق المر

  .إجراءات عملية المراجعة بما يساهم في زيادة جودة المراجعة 
لية المراجعة الخارجية فـي اكتشـاف غـش    فعالية عمأنه من جوانب زيادة كفاءة و 2) 2001مصطفى (يرى 

النظرية المستخدمة مـن  (ويؤكد أن نظرية اكتشاف اإلشارة ، اإلدارة هو االتصال الجيد داخل منشأة المراجعة 
إنما يعتمـد  رة فقط في التفاعل بين المراجع والعميل محل المراجعة وليست محصو) قبله الكتشاف غش اإلدارة
  . داخل منشأة المراجعة ذلك ليشمل أيضاً العالقات 

كثر ممـا  العميل محل المراجعة يساعد في الحصول على أدلة إثبات أتواصل الجيد بين فريق المراجعة ون الإ
يـة البيانـات   وبما يساهم في زيادة موثوقاالبتعاد عن عدم الحياد الشخصي للمراجع يدعم إجراءات المراجعة و

  .عة تجاه أي عمل غير موضوعي إخالء مسؤولية المراجالتي تمت مراجعتها و
أن العوامل المؤثرة على جودة المراجعة والمرتبطة بفريق المراجعة لها أهمية أكبر من العوامـل   الباحث يرى

المرتبطة بمكتب المراجعة وذلك أن البناء األخالقي لمهنة أساسها الثقة المتبادلـة بـين األطـراف المرتبطـة     
لكن تتكامل هذه العوامل مع بعضـها الـبعض وتتـداخل أيضـاً     ، ء المادي بالمكتب له أهمية كبرى على البنا

لـذا يجـب علـى مكتـب     ) كالتداخل والتكامل الحاصل بين سمعة مكتب المراجعة مثالً واستقالل المراجع (

                                                
  . 9ص ، مرجع سبق ذكره ،  2008، احسان بن صالح ، المعتاز  1
كلیة ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز " تحلیل كفاءة و فعالیة عملیة المراجعة الخارجیة في اكتشاف غش اإلدارة " ، صادق حامد ،  ىمصطف 2

  . 199 – 163ص ص ،  2001، الریاض ،  1ع ،  15م ، االقتصاد والتجارة 



  الخارجية   جودة المراجعة: الفصل األول 

37  

المراجعة األخذ بعين االعتبار كافة العوامل المرتبطة بجودة المراجعة وخاصة عنـدما يكـون فـي المراحـل     
  .ن عمره األولى م
  :المرتبطة بالمنشأة محل المراجعةامل المؤثرة على جودة المراجعة والعو: ثالثاً 

الثاني نظام الرقابـة  ة محل المراجعة وتعقد عملياتها ووتتلخص هذه العوامل في عاملين بارزين هما حجم منشأ
  .الداخلية للمنشأة 

   :جعة وتعقد عملياتها االمر محل منشأةالحجم  – 1 –ثالثاً 
يعتبر حجم المنشأة من العوامل المؤثرة على جودة المراجعة وخاصة عند ضخامة عملياتها ممـا يزيـد مـن    

أنه كلما زاد حجم المنشأة وتعقـدت عملياتهـا    1وقد أشار أحد الباحثين، إخفائها احتمال إجراء تالعبات يمكن 
الي يفترض أنه كلما زاد حجـم المنشـأة كلمـا    كلما زاد الفصل بين الملكية واإلدارة وزادت تكلفة الوكالة وبالت

جتها إلى خدمة مراجعة ذات جودة عالية وذلك لمحاولة طمأنة المالك والدائنين بأن القـوائم الماليـة   ازادت ح
  .بعد التعاقد قبل التعاقد وحجم المنشأة في حالتين أثر ظهر وي .تعكس فعالً المركز المالي السليم للمنشأة 

ذات العمليات المعقدة انتقاء مكتب مراجعة ذو سمعة حسنة وذو ل المنشأة ذات الحجم الكبير وحاوقبل التعاقد ت
وخاصة في الشركات المساهمة ( وبالتالي فهي تحاول أن ترفع من جودة أداء مراجع بياناتها ، أداء متميز 

قام بها قد يتهم بها الحقاً   باتجلس اإلدارة يحاول أن ينفي بانتقائه إخفاء أية تالعمف) التي تتميز بكبر حجمها 
  .ذلك إلرضاء األطراف المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة وزيادة الثقة فيه إلعادة انتخابه الحقاً و

ن العمليات التي تتصف بضخامتها أما بعد التعاقد فحجم المنشأة وتعقد عملياتها يؤثر أيضاً فمن المنطقي أ
كما أنها تجعله يعتمد على أسلوب العينات ، النسبة للمراجع الخارجي تعقدها تؤدي إلى مزيد من الغموض بو

بأدلة إثبات أكبر مما يعني فقدان  كما أن العمليات الضخمة ترتبط،  بشكل أكبر مما يزيد من نسبة الخطأ
  .اجع أي فقدان األهمية النسبية ألدلة أثبات قد تكون لها تأثير في رأي المر، التركيز ألدلة اإلثبات األهم 

  .عمليات غش أكبر نة في إجراء التالعبات وضخامتها يتيح لإلدارة المزيد من المروليات وعقد العمتكما أن 
بالعودة إلى حالة يرى الباحث أن حجم المنشأة موضوع المراجعة له تأثير واضح وكبير على جودة المراجعة ف

طبيعة ادرين على فهم القوائم المالية وير قكما أشار الباحث سابقاً كان مراجعي المكتب غآرثر أندرسون 
  .مثل ذلك النوع المعقد من الشركاتعملياتها ل

  : نظام الرقابة الداخلية للمنشأة – 2 –ثالثاً 
يعد نظام الرقابة الداخلية الهيكل الرقابي الذي تقوم عليه أي منشأة وهو الحارس األمين لتداول وحسـن سـير   

ويعد نظام الرقابة الداخلية المصـدر  ، صل السلطات حتى توزيع المسؤولياتء من فالعمليات داخل المنشأة ابتدا
  .وتوثيقها الصحيح  ثباتاإلالرئيسي لمراجع الحسابات الخارجي من ناحية الحصول على أدلة 

فكلما كـان نظـام   ، ختبارات من قبل المراجع الخارجيويتوقف على تقييم نظام الرقابة الداخلية تقدير حجم اال
  . 2العكس بالعكس حصها وبذلك تقل تكلفة المراجعة ولرقابة الداخلية قوياً كلما انخفض حجم العينة المراد فا

                                                
  .  233ص ،  2002، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر " مناھج البحث في مجال المحاسبة " ، كمال الدین ،الدھراوي  1
  . 47السعودیة ، ص ، حسب  247، عامة مجلس اإلدارة ال، المؤسسة العامة للتدریب الفني و التدریب المھني ، " مرافبة و مراجعة داخلیة "   2
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ة تالعبات نظـراً  على معد البيانات والقوائم المالية القيام بأييضيق نظام الرقابة الداخلية الفعال  يرى الباحث أن
يحقق عدة نتائج منهـا  و سبية التي يؤمنها نظام الرقابة الداخليةالمحاللضبط الداخلي والرقابة الداخلية اإلدارية و

 هـذه ، توفير أدلة اإلثبات الكافيـة  للمراجع الخارجي و انخفاض تكلفة المراجعة وتوفير الوقت والجهد بالنسبة
  .موضوعية الحصول على نتائج أكثر حيادية وتعكس القيام بعملية المراجعة بجودة وفعالية أعلى والنتائج 
  :عوامل متعلقة بمستخدمي القوائم المالية : رابعاً 

مستوى الوعي واإلدراك الذي يتمتع به مسـتخدمي القـوائم   باألول يتمثل ،اثنين  تتمثل هذه العوامل في عاملين
مسـتخدمي   التي يطمح بها لتوقعاتل الخارجي المراجعالجيد من تقدير الالثاني ولمحتوى تقرير المراجع المالية 
  . ونتائجها المالية من أداء عملية المراجعة القوائم
لمحتـوى تقريـر   القـوائم الماليـة    واإلدراك الذي يتمتع به مستخدممستوى الوعي و – 1 –رابعاً 

  :المراجع 
ـ  التـي يعتمـد   ورة وتنبع أهمية تقرير مراجع الحسابات في درجة الثقة التي يضفيها على القوائم المالية المنش

التشـريعية  ولذلك أولت المنظمـات المهنيـة و  ، في اتخاذ قراراتهم االستثمارية  ئم الماليةالقواعليها مستخدمي 
تقرير مراجع الحسابات أهمية كبرى على المستوى الدولي أو على المستوى المحلـي فـي صـياغة التقريـر     

  .وتبيان الرأي لما لذلك انعكاس على السوق المالي  
قيام مراجع الحسابات بإبداء رأيه المهني في مدى صـحة وسـالمة    من عملية المراجعة هو 1الهدف الرئيسي

ويتم ذلك مـن خـالل   ، القوائم المالية ومدى تعبيرها عن المركز المالي ونتيجة األعمال في نهاية السنة المالية 
 يعمـل مراجع الحسـابات  ف ،التقرير الذي يعده في نهاية عملية المراجعة بعد سلسلة من اإلجراءات والخطوات

في بيئة تتصف بعدم التأكد ويتحمل في إبداء رأيه المهني درجة من المخاطر متمثلـة فـي إبـداء رأي غيـر     
صحيح عن القوائم المالية موضوع المراجعة بسبب الفشل في اكتشاف األخطاء الجوهرية التي قد توجـد فـي   

  .  المعلومات المحاسبية التي اعتمدت عليها هذه القوائم 
ـ يرتبط نجاح عملي ره ة المراجعة بأكملها في إيصال المراجع رأيه الفني المحايد في القوائم المالية بواسطة تقري

ول محتـوى تقريـر   األ: إلى دراسة عـاملين   األمريحتاج ولتحقيق هذا النجاح ، إلى مستخدمي القوائم المالية 
  .الثاني مدى إدراك مستخدمي القوائم المالية لذلك المحتوى مراجع الحسابات و

دراسـة  –الفحـص -لوبة منه سواء من مرحلة التخطـيط جودة المطالوعليه فإن قيام المراجع بعملية المراجعة ب
ابات المحتوى اإلعالمـي  الخ ال تكتمل إذا لم يتضمن تقرير مراجع الحس.... جمع األدلة –نظام الرقابة الداخلية

  .المالية لذلك المحتوى  دراسة مستوى الوعي لدى مستخدمي القوائمالمناسب وقام بتقدير و
محـددة  عبارات واضحة وسهلة وغير غامضـة و إلى ما يتضمنه تقرير المراجعة من ألفاظ و 2يشير المحتوى

بما يساعد على الوثـوق بـه    بحيث يستطيع قارئ التقرير الوصول إلى الفهم الكامل لما يحتويه التقرير بأكمله
عد عن ما ال يستطيع فهمه وبالتالي عدم االعتمـاد علـى نتـائج    يبتعتماد نظراً ألن المستخدم يخاف واالأكثر و

                                                
  . 62ص ، مرجع سبق ذكر  " دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات " محمد نور وآخرون  1
مدى أدراك واستجابة المستثمرین للمحتوى اإلعالمي لتقریر مراقب الحسابات وأثره على قراراتھم " عادل ممدوح ، غریب -بالتصرف   2

  .     2008عام  –جامعة الملك خالد  –ة العربیة والعلوم االجتماعیة واإلداریة كلیة اللغ" االستثماریة 
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والعوامـل اكتمـال   ياغة تقرير المراجعة من مكونـات  ومنه تعتبر ص، ة المراجعة ولو تمت بجودة عاليةعملي
أما إدراك مستخدمي القوائم المالية لهذا المحتوى فيرتبط طرداً مع جودة المحتـوى وسـهولة   ، جودة المراجعة

  .توافر الخصائص الفنية التي أشارت إليها المنظمات المهنية في تقرير مراجع الحسابات معانيه و
الماليـة مـن أداء عمليـة    القـوائم   ولتوقعات التي يطمح إليها مستخدملالتقدير الجيد  -2 –رابعاً 

     :ونتائجها المراجعة 
مـن مراجـع   خدمي القـوائم الماليـة   في اآلونة األخيرة فروقات بين ما يتوقعه المجتمع المالي ومست تظهر

  .بين ما قدمه فعالً على أرض الواقع الحسابات من أداء جيد و
الماليـة عـدم    وقد نشأت هذه الفجوة نتيجة اكتشاف مستخدمي القـوائم ، روقات بفجوة التوقعاتوسميت هذه الف

وجود أي أخطاء وتالعبـات  م ورأي المراجع بعدالمعلومات المحاسبية التي تمت مراجعتها مصداقية البيانات و
يأتي هذا االكتشاف نتيجة تغير مسار المنشأة المالي على أرض الواقع بشكل يغاير ما تـم التقريـر   ، محاسبية 

  .عنه سابقاً وما كانت تشير إليه التقارير المالية الصادرة عن المنشأة 
فـي العمليـات    عمقتيالحسابات أن راجع من م ونلذلك أصبح المجتمع المالي ومستخدمو القوائم المالية يتوقع

  .التقرير عنها ف أية تالعبات أو أخطاء جوهرية وأنشطة المنشأة الكتشاو
حيـث   ،المراجعة في العقدين األخيرين في علم  1وقد القى موضوع فجوة التوقعات اهتماماً كبيراً من الباحثين

الشـك فـي   وعليه توجد عالقة بين ، ة ع غير واقعيأو االدعاء بأن توقعات المجتم، ال يمكن تجاهل تلك الفجوة
انخفاض جودة األداء وقصـور التقـارير الصـادرة عـن مسـايرة      المراجع ونقص الكفاءة المهنية و استقالل

  . التغييرات في المجتمع وبين تضييق فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات
توقعـات مسـتخدمي القـوائم    لالخطوات التالية للقيام بالتقدير الجيد وعليه يجب على المراجع الخارجي القيام ب

  : 2المالية و المجتمع المالي  وهي 
 .تقارير المراجع لمستفيدين من التقارير المالية وتحديد من هم ا - 1

 .احتياجاتهم من هذه التقارير تحديد مطالبهم و - 2

  .ين وتوقعاتهم من المراجعة هؤالء المستفيدلاالحتياجات العمل على تلبية هذه المطالب و - 3
يرى الباحث أن توسع الفجوة مع مرور الزمن يؤدي إلى ذهاب أداء جودة المراجعة أدراج الرياح ذلـك ألنـه   
أصبح مستخدمي القوائم المالية على قناعة مسبقة بأن هذه القوائم المالية ال تلبي احتياجاته ولو تمت عملية أداء 

  .ة وجودة عالية لية المراجعة بكفاءة وفعاليمع
  :خاتمة المبحث 

يجب مراعاة العوامل التي تؤثر فيها وأخذها بعين االعتبار  بالجودة المطلوبةلنجاح عملية المراجعة وأدائها 
، فهي تؤثر بشكل مباشر فيها وتعمل على الحد من زيادة فجوة التوقعات بين المراجع وبين باقي األطراف 

                                                
مجلة الجامعة ، " فجوة التوقعات بین المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونیین وطرق تضییق ھذه الفجوة " یوسف محمود ، جربوع  1

  .  370ص ،  2004عام ، العدد ، المجلد الثاني عشر ، اإلسالمیة 
ص  – 2008 –جامعة دمشق  –كلیة االقتصاد  –رسالة ماجستیر " دور معاییر المراجعة في تضیق فجوة التوقعات "  مصطفى محمود مصطفى  2

  . بالتصرف من قبل الباحث .  28
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الشك في استقالل المراجع يضرب عمل المراجع  مثالًف،  يرية للمراجعويرى الباحث أن بعض العوامل مص
  .ينبأكمله عرض الحائط ولو أدى عملية المراجعة بجودة وفعالية كبيرت

  :خاتمة الفصل 
المراجع الحارس األمين وهو بمثابة الوكيل الذي يحفظ حقوق (المراجع بحد ذاته ولقد أصبحت مهنة المراجعة 

في اآلونة األخيرة على المحك ونشأت أزمة ثقة في البيانات التي ) المرتبطة بالمنشأةطراف المختلفة األ
نات تشير إلى سالمة وضعها تقدم بيا تنتيجة االنهيارات الكبيرة التي جرت لشركات كانيصادق عليها المكتب 

وم شامل لها وتحديد على الباحث دراسة جودة أداء خدمة المراجعة وقام بإيجاد مفه زاماًمما كان ل، المالي
لها وتطرق الباحث إلى أهم المعايير التي موالتي تحدد مصير العملية بأكالمؤثرة فيها الرئيسية العوامل 

األمريكي للمحاسبين  صدرت من أشهر منظمتين عاملتين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة وهي المجمع
إخالء مسؤوليته راجع يسترشد بها في أداء عمله من جهة ومما تجعل الم، االتحاد الدولي للمحاسبينالقانونين و

  .من جهة أخرى
له العديد من النتائج لعل من أهمها تضييق فجوة  الثإن االلتزام بهذه المعايير المشار إليها في المبحث الث

راً وتحديد التوقعات بين مراجع الحسابات وبين المجتمع المالي مما يحد من انتشار أزمة الثقة التي نشأت مؤخ
  .التالعب المحاسبي ل والحد من انتشار أساليب الغش ومستوى األتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذو

  : الدراسة التالية والتي حددها في منهجيةاألهداف  بذلك يكون الباحث قد حقق
  .التأطير العلمي لمفاهيم جودة المراجعة الخارجية  –
  .أداء مكاتب المراجعةعلى جودة التعنى ب إصدارات المعايير التي دراسة آخر –
  .دراسة العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية  -

المالية تحقق جودة المراجعة هي زيادة ثقة المستثمر في البيانات على إن من أهم المؤشرات التي تدل 
إن تحديد القيمة كما . ذ قرارهيستند إليها في اتخاتعد المكون الرئيسي الذي المقدمة له والتي والمحاسبية 

واقع يجعل للمستثمر الناتجة من مصداقية البيانات وشفافيتها وقربها من الالحقيقة للشراء من قبل المستثمر و
   .ار أو انهيارات مستقبلية قد تحدثدرع وقاية تجاه أية أخط

مستثمر والتي تساهم في دراسة هامش األمان للاستكمال متطلبات الدراسة البحثية ضرورة ليرى الباحث 
ودراسة المؤشرات التي تساعد في المحاسبية المالية والبيانات  إيجاده بشكل كبير جودة المراجعة ومصداقية

أخيراً دراسة أثر جودة المراجعة على هامش أمان المستثمر في الفصل وتأكد من تحقق جودة المراجعة ال
 .القادم 
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   :الفصل الثاني                   

ومراحله بناؤه وأثر جودة المراجعة  لهامش أمان المستثمر التأطير العلمي
  . عليه

  . هامش أمان المستثمر ومراحل بناؤهل اإلطار المفاهيمي:  المبحث األول 
 . مقدمة -
 .هامش أمان المستثمر مفهوم  - 
 .مراحل بناء هامش أمان المستثمر  -

  أثر جودة المراجعة على هامش أمان المستثمر :اني المبحث الث
  : )نتائج تحقق جودة المراجعة(                
 .المقدمة  -
 . جودة المراجعة وهامش األمان  -
 .التي خضعت للمراجعة  جودة المعلومات المحاسبية -
 . جودة تقرير المراجعة -
 .المساهمة في تضييق فجوة التوقعات  -
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  المبحث األول
 هامش أمان المستثمر ومراحل بناؤهالمفاهيمي  إلطارا

 .مقدمة  -
 .مفهوم هامش أمان المستثمر -
 . مراحل بناء هامش أمان المستثمر -
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  : المقدمة
 هذه الشركات تميزتو، التكون مفهوم الملكية بدأت الشركات المساهمة ب عند بروز الثورة الصناعية ونشوء

اجة الشركات إلى مزيد من ونظراً لح، التنافسية مالية وقوتها الوكبر حجمها وبارتباطها بالعديد من األطراف 
ومسؤول غير مكلّف ها اللجوء إلى مصدر تمويل سريع ورؤوس األموال الضخمة كان لزاماً عليالسيولة و

  .) البورصة(وهو سوق األوراق المالية كغيره 
 بـين فهو الوسيط بين المدخرات ممثلة بالمسـتثمر و ، يؤمن السوق المالي للشركات العديد من مصادر التمويل

حيث تُعد خصائص السوق المـالي   ، المادية دور كبيراًب فيه األمور غير لكن تلع، االستثمار ممثالً بالشركات
تعد األسواق المالية مرتع كما ، ل التي تقوم عليها أي سوق المصداقية من أهم العوامالشفافية وككفاءة السوق و

  .العقابيةمهما كثرت اإلجراءات الرقابية و ذلكت واإلشاعاالعبات المالية والمحاسبية وللت كبير
 رئيس من األطراف المكونة للسـوق يلعب المستثمر دور الرئيس في السوق المالي بل يعد المستثمر الطرف ال

تدرس سـلوك   ث التياألبحاوقامت العديد من الدراسات و، يةلذلك يتم وضع المستثمر على قدر كبير من األهم
  .العوامل التي تؤثر على اتخاذ قرارهالمستثمر وكسب ثقته و

   :مفهوم هامش أمان المستثمر 
 1قال عنهـا  يعد قرار االستثمار من أهم القرارات التي يتخذها المستثمر في حياته المالية حتى أن أحد الكتّاب 

 ك ألنها تحتوي على ارتباط مـالي كبيـر وال يمكـن   خطورة للمستثمر وذلإنها من القرارات األكثر أهمية و:" 
ثالثة عناصـر تحـدد ميـل     يؤثر على اتخاذ المستثمر لقراره االستثماريو، "الرجوع عنه إال بخسارة كبيرة 

ويمكن التعبير عن عنصـر الربحيـة   ، األمان الربحية والسيولة و:  2اتجاه قراره االستثماري وهي المستثمر و
سـتثمر قبولهـا   التي يستعد المبالمخاطرة األمان فأصبح يعبر عنها أما السيولة و ستثمارالعائد على االبمعدل 

بديهية معروفـة مـن بـديهيات    ) العائد والمخاطرة(العاملين العالقة بين هذين أصبحت و، للحصول على العائد
ويعمـل   بير الطمـع  بتع السوق المالي حتى أصبح يعبر عن المخاطرة بتعبير الخوف أما العائد فأصبح يعرف

عن المخـاطر فـإن   ففي حين يجذب عامل الخوف المستثمر نحو االبتعاد  3هذين العاملين باتجاهين متعاكسين
وعلى الـرغم مـن كيفيـة    ، عامل الطمع يجذبه نحو تحمل مخاطر كبيرة بهدف الحصول على عوائد مجزية 

مقدار العائد بزيـادة المخـاطرة التـي يضـطر      تأثيرهما المتعاكس على المستثمر إال أنّهما طرديان أي يزداد
  .المستثمر بقبولها 

  : 4 يلي مرون بشكل عام إلى ثالثة أنماط كماحسب منحنيات تفضيلهم االستثمارية ينقسم المستث

                                                             

1 Managerial Finance / J . F . Weston ., E . F . Brigham . – P 248 . Managerial Accounting / Harold Bieman . – P 
422 .  

 . 39ص  – 1993 –األردن  –عمان  – "  إدارة االستثمارات"  –محمد ، مطر  2
دلیل من  –" التحلیل المالي و تقییم األسھم و دور اإلفصاح في تعزیز كفاءة سوق األوراق المالیة "  –سامي حطاب  –عبد الرؤوف ، ربابعة  3

  6ص  – 2006مارس  –أبو ظبي  –االمارات العربیة المتحدة  –األوراق المالیة و السلع  ھیئة
  . 40ص  – 1993 –المرجع السابق  –محمد ، مطر  4
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 وهو مستثمر يعطي عنصر األمان األولوية على ما عداه ، وبالتالي يكون حساساً :المستثمر المتحفظ   - 1
 .اطرة تجاه عنصر المخ جداً

ويكون . وهذا النمط على عكس سابقه يعطي األولوية لعنصر الربحية على ما عداه :المستثمر المضارب  - 2
 .لى معدالت مرتفعة على االستثمارمستعدا لدخول مجاالت استثمارية خطرة طمعا في الحصول ع

المخاطرة بقدر ي العائد ووهو المستثمر الرشيد الذي يوجه اهتماماته لعنصر :المستثمر المتوازن  - 3
   .متوازن

التي تناولت موضوع هامش أمان المستثمر وجد الباحث أن له جانبين األول الدراسات والرجوع إلى األبحاث ب
ـ ويعد بن، هو تحليلي حسابي والثاني ناتج عن األول وإدراكي سلوكي  مـن  ) 1976 –1894( 1امين غرهـام ي

  .)والد القيمة االستثمارية أطلق عليه يثح( هامش أمان المستثمرلسياسة  وضعواأوائل من 
  :يمكن تبين هامش األمان المستثمر من خالل المراحل تكوينه وهي 

كما فـي  ( اختيار السوق المالي  أولهاتنطوي عملية البحث على عدة قرارات  :)مرحلة البحث(المرحلة األولى 
دراسة كفاءتـه هـل   و ... )لشارقة سوق اظبي وسوق دبي و األمارات يوجد عدة أسواق مالية منها سوق أبو

اختيـار القطـاع    ثانيهاو ، هل يستجيب ألية معلومات جديدة داخلية كانت أم خارجية يتمتع بالشفافية المالية و
هنا يجب على المستثمر دراسات الخ و... اعات مواد أولية خدمات صن المالي هل هو مصرفي اتصاالت طاقة

هي اختيار المنشأة التي تريد و المرحلة األهمثم تأتي ، المنافسة فيما بينهاودرجة الشركات المدرجة في القطاع 
  .االستثمار بها 

إليـه   تعنى هذه المرحلة بما يسـتند هي األهم و 2تعد هذه المرحلة: )اإلدراكيالجانب السلوكي (المرحلة الثانية
مة من الشركة التـي تـم اختيارهـا    لمقدالمحاسبية االتقارير المالية و من أهمهالعل المستثمر في اتخاذ قراره و

في هذه المرحلة يقوم المستثمر بقبول مستوى معين من المخاطرة للحصول علـى  ، جودته وتقرير المراجعة و
المحاسبية حقيقة المركز المالي للشركة دائماً هل تعكس التقارير المالية ولكن يتساءل الباحث ، العائد المطلوب 

يمكن للمستثمر أن يثق هي خالية من أية أخطاء جوهرية و هل) المحاسبية ر المالية وجودة التقاريداقية ومص( 
قام المراجع بأداء عمله على أتـم  التالعبات وكافة األخطاء و هل أشار تقرير المراجعة إلى، بها التخاذ قراره 

  .)لمبحث التالي فجوة التوقعات سنأتي على ذكره في ا( وجه 

                                                             

 العدید من المؤلفات و الدراسات األكادیمیةلھ ،  مدرس في جامعة كولومبیا ، أمریكي الجنسیة بریطاني المولد   1976 – 1894امین غرھام یبن 1
بحوث  إجراءبارعا في ” رھام غ” لقد أصبح ،  في استراتجیات االستثمار من أشھرھا ھامش أمان المستثمر و التحلیل األمان و المستثمر الذكي 

بر قدمتھا شركات البترول إلى لجنة التجارة ع التيتفحصھ للتقاریر الغامضة  ، و في1925في عام . أدق التفاصیلفي األسھم تتمیز باھتمامھا ب
دوالرا للسھم تحتفظ بسندات ممتازة تعادل  56ب  آنذاك أسھمھاكان یتم تداول  التي” نورثرن بایب الین كو ” الوالیات المتحدة علم أن شركة 

یصل  الشركة على دفع التوزیعات محققا ارتفاعا في قیمة السھم مدیريبشراء السھم وأجبر ” جراھام ” قام ( دوالرا  80السھم الذي یبلغ سعره 
في و في االنھیار العظیم الذي حدث ما %  70وصلت إلى  التيوعلى الرغم من الخسائر الفادحة  ).دوالرات بعد ذلك بثالث سنوات 110إلى 

 .وأصبح األب الروحي لكثیر من المستثمرین في أمریكا  وحقق الثراء بعدھا” جراھام ” ُكتبت النجاة ل  1932و  1929بین عامى 

2 Dorsey , Pat – " The Five Rules for Successful Stock investing "- John Wiley & Sons, Inc – Hoboken- New Jersey 
-  USA - 2004 . p 3  . 
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ت التي يعتمد عليها المستثمر في اتخاذ قراره في تخفيض عنصر المخـاطرة بشـكل   تساهم مصداقية المعلوما
نـوع هـذه البيانـات    بيانات والمعلومات بقـدر اهتمامـه بجـودة و   وقد أصبح المستثمر ال يهتم بكم ال، كبير 

  .المعلومات و
المعلومـات   صائص جودةقامت العديد من الدراسات التي وضعت خصائص للمعلومات المحاسبية وسميت بخ 

  :1التي تتمثل في الشكل اآلتي، أثر هذه الخصائص على جودة التقارير المالية المحاسبية و
  
  
  
  
  

                                                             

  185ص ، 2003، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، " النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاییر " ، رضوان، حلوة حنان 1
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  متخذو القرارات وخصائصھم

 )مثل الفھم أو المعرفة المسبقة(

  التكلفة >المنفعة 

  القابلیة للفھم

  منفعة للقرارال

  المالءمة  الموثوقیة

  )الثبات( قابلیة المقارنة 

  األھمیة النسبیة

توقیت 
 مناسب

قدرة 
تقییم 

قدرة 
 تنبؤیة

صدق في 
 التعبیر

قابلیة  الحیاد
 التحقق

 قید حاكم

 مستخدمو المعلومات المحاسبیة

 خصائص متعلقة بالمستخدم

 معیار حاكم

 قة بالقرارخصائص أساسیة متعل

 مكونات الخصائص األساسیة

 خصائص ثانویة متفاعلة

 عتبة أو حد االعتراف

 یوضح خصائص جودة المعلومات المحاسبیة)  1- 2 (شكل
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الماليـة  التقـارير   عية للمعلومات المحاسبية على جودةهدفت إلى قياس أثر الخصائص النو 1الدراسات إحدى 
ص األساسية ومكوناتها كخاصـية القابليـة للفهـم    قياس أثر الخصائ من خالل ، الصادرة عن البنوك التجارية

قية علـى جـودة التقـارير الماليـة     وخاصية الموثو المالئمةوخاصية  المحاسبية ، وخاصية اإلفادة للمعلومات
عالياً للخصائص األساسية للمعلومات المحاسـبية   تأثيراًهذه الدراسة إلى أن هنالك  إليهما توصلت  أهموكانت 

النتائج أن الخصائص الثانوية للمعلومات المحاسبية تؤثر على جـودة   أظهرتكما ، ر المالية على جودة التقاري
  . %)85(عالية بلغت  التقارير المالية للبنوك التجارية وبنسبه تأثير

 الخارجيـة  لعل أهم ما يدعم مصداقية المعلومات المحاسبية والتقارير المالية هي جودة المراجعـة يرى الباحث 
ر المالية من األخطـاء الجوهريـة والتالعبـات واالنحرافـات     التي تؤكد على خلو التقاريوا العملي في معناه

التقليل من عنصر المخاطرة بدرجة نسبية أكبر مـن  م في زيادة هامش أمان المستثمر وبما يساه، أعمال الغشو
  .تخفيض العائد المتوقع من اتخاذ القرار 

ها المستثمر أثناء اتخاذ قـراره  الحالة التي يمر به المرحلة يتمثل وفق هذ أمان المستثمر يرى الباحث أن هامش
التقارير المالية التي يعتمد عليها خالية مـن أيـة   بأن المعلومات والبيانات المحاسبية و هواطمئنان هومقدار أمان
هم فـي تخفـيض   وبما يساالمركز المالي الحقيقي للمنشأة  عكسذات موثوقية وتوأو أخطاء جوهرية تالعبات 

  .عنصر المخاطرة 
 تعـد هـذه المرحلـة    :هام لهامش األمان اإستراتيجية غر) : الجانب التحليلي الحسابي ( : المرحلة الثالثة 

التي يطلبها منك  لسهمأن قيمة ا 2غراهامفلقد فهم ،  ه النهائيعليها يقوم المستثمر باتخاذ قرارالمرحلة النهائية و
وبالتالي يجب علـى   سنت في المستقبل القريب 125سنت أو  75قد تساوي حقيقةً   ،اليوم$  1السوق تساوي 

خطـار المتوقعـة أو غيـر    لكي يصبح لديه هامش أمان ضد األ، المستثمر شراء السهم بقيمته الحقيقة أو أقل 
  .ة وتخفيض احتمال الوقوع بالخسائرالمتوقع

 )100( نالفارق بـي فسنت أو أقل  )75(مدفوعة قدرها بقيمة  )$ 1(شتري السهم الذي قيمته الحقيقية أي أن ت
  .سنت يزود المستثمر بهامش أمان ضد األخطار  )75(سنت و

التريـث  قـدر كبيـر مـن الحكمـة و    على يرى الباحث أن اإلستراتجية السابقة تحتاج من المستثمر أن يكون 
لمعرفة القيمة الحقيقية للسهم ومتـى  ) الفني التحليل كالتحليل المالي و( ية الحديثة ماالعتماد على األساليب العلو

ربما ال يستجيب السعر لالنخفاض حتى يصبح بالقيمة الحقيقيـة   هو هنا تساؤللكن ال ،بيعاليمكن الشراء أو 
  ؟ ما العمل أو أقل منها 

 لى االستثمار بشـركة أخـرى  الجواب يكمن في أنك قد تفقد جزء من أموالك في االنتظار أو حتى قد تتحول إ
ارية التـي حـدثت فـي    حيث أننا جميعنا نتذكر أزمة الرهون العق، من أن تفقدها جميعها  لكأفضل  لكن ذلك
كان سببها الرئيس أن أسعار األسهم ، كيف تحولت إلى أزمة مالية عالمية ثم اقتصادية عالمية و 2008أمريكا 

                                                             

، " أثر الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة على جودة التقاریر المالیة للبنوك العاملة في الجمھوریة الیمنیة " ، م یحیى علي أكر، الشامي  1
  . 2008، الیمن ، كلیة العلوم المالیة و اإلداریة ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا ، رسالة ماجستیر 

 Klarman , seth A – " Margin of Safety " – Harper Business – published October 28th – 1991  2   
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نما كانت بعيدة كل البعـد عـن قيمهـا    إقيم حقيقية لصافي أصول المنشأة ولم تكن تعكس في األسواق المالية 
  .مما يعكس هشاشتهامما أدى إلى انهيارها المفاجئ والحقيقية 

ألن السوق قـد تطلـب   ال يمكنك كمستثمر في األسهم دفع ما يطلبه السوق ثمناً للسهم أنه  1الباحثينأحد  أشار
  . لمحتمل أن تكون مخيبة لآلمالن اوإذا كان السعر مرتفعاً للغاية فإن عوائد االستثمار م، سعراً مرتفعاً

ولألسف مـن السـهل أن تكـون    ، األسهم بأقل من قيمتها الحقيقية يجب أن يكون هدف أي مستثمر هو شراء
ويمكن اتقاء كل هذا الميـل  ، تقديرات قيمة أحد األسهم متفائلة للغاية على حين يكون المستقبل أسوأ مما متوقع 

إن الفرق بـين سـعر   ، لسهم قط عندما يكون سعرها أقل من تقديرات قيمة ااإلنساني من خالل شراء األسهم ف
  .  هامش األمانتقديرنا للقيمة هو السوق و

فـإذا أدرك  ، على المستثمرين دائماً تضمين هامش األمان في السعر الذي يرغبون في دفعه ثمناً ألحد األسهم 
سوف يكون لديه واقي الصدمات الذي يمكن أن يخفـف  ف، المستثمر فيما بعد أنه غالى في تقدير أرباح الشركة 

هامش األمان لدى المستثمر أكبر للشركات غير الجديرة بالثقـة أو   يجب أن يكون، من خسائر االستثمار لديه 
ويكون هامش األمان ضئيالً للشركات القوية ذات األربـاح المعقولـة   ، المتصدعة ذات المستقبل غير المؤكد 

هامش األمان مناسباً لسهم شركة مستقرة ولكـن  %  10على سبيل المثال قد تكون نسبة ، بها التي يمكن التنبؤ 
   .حرك وفقاً لميول خاصة غير مستقرةتتلسهم إحدى الشركات التي تتجه و قد تحتاج إلى هامش كبير نسبياً

فقد يفـوتهم  ، يشتروا اليوملم يعد االلتزام بأسلوب للتقييم عملية شاقة للعديد من الناس ألنهم يشعرون بالقلق إذا 
ه الشـركة  أنه قد تواج احتمال آخرلكن هناك و مجرد احتمالهذا . في طريقهم إلى االستثمار  المركب إلى األبد

المال أقل إيالماٌ من خسارة المال الذي لديك  كسبعدم " 2دعنا نقول أنه، يهبط السهم إحدى العثرات المالية و
  ." بالفعل 

أسم عمالق  أما من النتائج العملية إلستراتيجية هامش األمان للمستثمر فيطفو إلى السطحمفهوم هذا من ناحية ال
لطالب األوائل لبنجـامين غراهـام   والذي يعد من ا) Warren Buffett(وارن بافت  نالمستثمرين األمريكيي

ة العشرة األوائـل  يصنف من ضمن قائمأنه أسطورة المستثمر األمريكي و الذي يصنفه بعض المؤرخين علىو
ـ أسنة الماضية بعد علماء  100الذين أبدعوا في مجاالتهم على مر الـ  دافنشـي   وليونـارد و نل اينشـتاي امث

آالف الكتب األكثـر مبيعـاً   على طباعة وارن بافت أشرف ووقد قدم ، إسحاق نيوتن حسب موقع ويكي بيديا و
والرابعـة   1951لثالثـة  ا 1940الثانيـة   1934ولى الطبعة األ( في أمريكا من ضمنها سلسلة التحليل اآلمن 

فـي  في سيرته الذاتية جاء ، ) وتعد هذه السلسلة وفاء لحياة غراهام  2009األخيرة و 1988ة الخامسو 1962
مليار دوالر، من دون أن  100ي حكاية رجل حقّق رأسماال يعادل ت هإن حكاية وارن باف " 3الطبعة السادسة 

 .ية أو روابـط مميـزة  ، أو أن يتولّى تجارة عائلية كنقطة انطالق، ومن دون معلومات داخليستفيد من أي إرث

                                                             

1 Dorsey , Pat – " The Five Rules for Successful Stock investing "- John Wiley & Sons, Inc – Hoboken- New Jersey 
-  USA - 2004 . p 3    
 2 Dorsey , Pat - op-cit -  p 4    
3Swensen, David & other " Benjamin Graham, David L. Dodd – Security analysis " Foreword By Warren E. 
Buffett – The Mc Graw Hill Companies – USA – New York – Sixth Edition – 2009 – p xi    
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يعتبـر  اليوم  كمتداولة في بورصة نيويورال )Berkshire Hathaway بركشاير هذاواي (إن مجموعة بافيت 
موعـة بركشـاير   تحتّل مج. في األسواق العالمية اإلطالقأغلى سهمين كلفة على » ب«و » أ«سهماه من فئتي 

لقد حقّق بافيت كّل ذلك مـن  ،  صشخ 165000لجهة التوظيفات، ويفوق عدد الموظّفين فيها  25اليوم المرتبة 
 .دون إجراء صـفقات عدائيـة، أو تسـريحات ضـخمة، أو اسـتثمارات فـي أسـواق االقتصـاد الجديـد         

 ، حينما بدأ شركته االسـتثمارية 1956دوالر مع وارن بافيت في عام  10000على سبيل المثال، لو استثمرتَ 
    .مليون دوالر 300لكانت بلغت ثروتك اليوم حوالي 

شـد المسـتثمر إلـى السـلوك     إستراتيجية هامش أمان المستثمر من اإلستراتيجيات التي ترنجد أن  مما سبق
مرحلـة  (مار أ من الخطوات األولـى لالسـتث  حيث تبد، تعمل على بناء قراره االستثماري بناء قوياً الصحيح و

وصوالً إلى اتخاذ قرار االستثمار النهائي الذي يضمن له العائد األفضل محصناً من أيـة  ) اختيار السوق المالي
نجاحها علـى الوصـول إلـى القيمـة     ه اإلستراتيجية ولكن تتوقف أهمية هذ، أخطار متوقعة أم غير متوقعة 

ء جوهرية أو تالعب فـي البيانـات   لمحاسبية من أية أخطااو البيانات والتقارير المالية والحقيقية للسهم أي خل
  .)المرحلة الثانية(

إستراتيجية أو منهج يتبعـه المسـتثمر   يمكن وصفه بأنه  هامش أمان المستثمريخلص الباحث مما سبق إلى أن 
هريـة وذات  المحاسبية خالية من أية تالعبات أو أخطاء جوؤمن له مقدار أمان واطمئنان بأن التقارير المالية وي

ووضـع  عتماد عليها للوصول للقيمة الحقيقة للسـهم  االموثوقية وتعكس المركز المالي الحقيقي للمنشأة ويمكن 
  .السعر األنسب للشراء 

  :خاتمة المبحث 
وية التي تجعلها مخزون لألموال اكتسبت الشركات المساهمة ميزة كبيرة على باقي الشركات هذه الميزة الق

واختالف مصادر ، التطوير من بلد واحد حتى عبر القاراتوهي ميزة االتساع و، ود بشيمحد األصول غيرو
  .أموالها ومموليها حتى بالجنسية 

في استخدام أمواله ) بالمقارنة مع باقي المصادر يعد كذلك(شبه الوحيد المطلق الحرية العنصر الرئيسي و نإ
  .من قبل إدارات الشركات هو المستثمر

مكتتباً على أسهم الشركة أو المساهم الذي ي يريد أن يتخذ قرار الشراء في أن يصبح مساهماًَ وذالمستثمر ال
من قبل الشركات  ةًوهو العنصر األكثر رغب) المستقبليأي المستثمر الحالي و(ه بالبيع يريد أن يتخذ قرار
للمستثمر أهمية كبيرة و،  والهذلك للحرية التي يمنحها إلدارة الشركات في التصرف بأم، المساهمة في جذبه 

من واالستثمار لديها على تقديم أفضل ما تملكه لجذبه ولدى األسواق المالية فهو البوصلة التي تقوم الشركات 
نجاحها في التي تعكس والمحاسبية التي تدعم موقفها التنافسي وهنا تقوم إدارة الشركات بتقديم التقارير المالية 

  .موال المستثمرين اجبها تجاه أالقيام بو
مستقبالً من أية أخطار قد وقوياً لحمايته  سليماً من ناحية أخرى على المستثمر أن يبني قرار استثماره بناء

أما ما هو دور جودة المراجعة في التأثير ، ن هامش أمان لديه كما بينا في المبحث السابق يذلك بتكوتحدث و
ل المتطلبات البحثية وضع فقد وجد الباحث ضرورة الستكما على تكوين وتحديد هامش األمان للمستثمر

  .المبحث التالي لتحديد اإلجابة على السؤال المطروح
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  :المبحث الثاني 

  ودة المراجعة على هامش أمان المستثمرأثر ج

  )نتائج تحقق جودة المراجعة(

 .مقدمة ال -
 . جودة المراجعة وهامش األمان  -
 .التي خضعت للمراجعة  المحاسبية جودة المعلومات -
 . جودة تقرير المراجعة -
 .المساهمة في تضييق فجوة التوقعات  -
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  :مقدمة لا
ينعكس على العديد من  ،فعالية لى مستوى من أداء الخدمة بجودة وإن تحقق جودة المراجعة أو الوصول إ

وبة أغلب هذه جودة المطلهذه المخرجات تعد بشكل أو بآخر مؤشرات على تحقق ال، المخرجات المعطيات و
زمن قد يطول ألكثر من دورة ان المستثمر لكن تحتاج إلى وقت والمعطيات تؤثر على هامش أمالمخرجات أو
فمثالً أن لجودة المراجعة أثر في المساهمة في تضييق فجوة التوقعات لدى المستثمر لكن هذا ، مالية واحدة 

من عملية حتى يتم تغيير نما يحتاج المستثمر ألكثر رة وإدة كبياألثر ال يكون من أول عملية مراجعة تتم بجو
وخاصة أن  ،أغلب األخطاء الجوهرية نكشف عتم اليو المطلوبةجودة الاده إلى أن المراجعة تتم باعتقتفكيره و

  .ال يأتي مباشرةً عند إنهاء عملية المراجعة  تحقق المستثمر من ذلك
  : جودة المراجعة وهامش األمان

وهي كم ستساهم جودة المراجعة  بالمفهوم المهنيجودة المراجعة إلى  التي إشارت 1دراساتقاً من الانطال
 في الباحث سابقاً ةشاروانطالقاً أيضاً من إ .التالعبات المحاسبيةية في اكتشاف األخطاء الجوهرية والخارج

المعلومات المحاسبية التي ئم المالية وبأن القوا طمئنانمقدار األمان واالأنه تحديد هامش أمان المستثمر على 
الرابط بين جودة  جد الباحثو، أعمال غش اره خالية من أية أخطاء جوهرية ويعتمد عليها في اتخاذ قر

ولت موضوع الدراسة سيستند الباحث إلى بعض الدراسات السابقة التي تناو، هامش أمان المستثمرالمراجعة و
  . مصداقية القوائم الماليةوخاصة التي تناولت بشكل أو بآخر 

أنـه إذا أرادت  " التي تواجه المراجعة في سوريا توصل أحد الباحثين إلى نتيجة مفادها  2ففي دراسة للمشكالت
فـإن علـى   ، التي تتجلى في زيادة مصداقية القوائم الماليـة  تحقق إحدى وظائفها االجتماعية و مهنة المراجعة

ولتحقيق  ،خفاق التي تواجهها المهنة اليومأن يخفضوا من حاالت اإلئهم وعين أن يحسنوا من مستوى أداالمراج
التأكيـد علـى مسـألة    المتبعة كلما كان ذلك ضرورياً و ذلك يجب على المراجعين تطوير إجراءات المراجعة

  .  3" االلتزام بتطبيق معايير المراجعة المقبولة عموماً 
متخـذ   بشكل كبير على المعلومات الموثوق بها بحيـث أن كـل   تعتمد حركة التداول في سوق األوراق المالية

تضـح  تمن هنا ق بها التخاذ القرارات الرشيدة واالحتفاظ بحاجة إلى المعلومات الموثوقرار من بيع أو شراء أو
المعلومات المحاسبية بما يساعد متخـذي القـرارات   في إضفاء مصداقية على البيانات وأهمية جودة المراجعة 

المعلومات بحيث أن أي تـأخير فـي عمليـات    نشر البيانات و وكذلك فترة توقيت، اد على هذه البياناتباالعتم
التخطـيط الجيـد   المراجعة الخارجية سوف يؤثر ذلك على وقت نشر هذه المعلومات وهذا ما يؤكـده أهميـة   

  . 4وإتمامها بإصدار التقرير الذي يحتوي على رأي المراجع الخارجي لعمليات المراجعة 

                                                             

  .25-23ص ص  –اإلطار المفاھیمي لجودة المراجعة الخارجیة  –المبحث االول  –انظر في الفصل األول  1
" المشكالت التي تواجھ مھنة المراجعة و أثرھا على الفائدة و الثقة بالقوائم المالیة المنشورة من قبل الشركات السوریة الخاصة " نبیل ، الحلبي  2

  . 248 – 211ص ص ،  2006، العدد الثاني ،  22المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة 
 . 235ص ، المرجع السابق  3
  . 272ص ، مرجع سبق ذكره ، الشوبكي  4
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درجة في سوق لألوراق دراسة أثر جودة المراجعة على تراكم موثوقية الشركات المبعد  1الباحثين أحدتوصل 
دراسة عامل الثقة في البيانات المدرجة للشركات التي تمت مراجعتها من قبل مكاتب مراجعـة ذات  و، المالية 

التـراكم الخـاص بالموثوقيـة     إلى أن، تها مستويات مختلفة في أداء المراجعة باالعتماد على حجمها أو سمع
وأن حجـم    يانات للشركات ذات الجـودة األقـل  مرتبط بجودة أعلى أكبر من التراكم الخاص للموثوقية في الب

ي صـورة عـن جـودة المراجعـة     االسم الذي بناه هي التي تعطالعملي واجعة وتاريخيه العلمي ومكتب المر
  .األعلى

رة التنبؤيـة للمسـتثمر باألربـاح    د الباحثين بدراسة أثر جودة المراجعة على القدقام بها أح 2في دراسة أخرى
ذلك بقياس أثر جودة المراجعة المقدمة من قبل الشركات األربعة الكبار على قدرة المسـتثمر علـى التنبـؤ    و

توقـع األربـاح    أن البيانات المالية تكشف للمستثمر معلومات ذات قيمة تساهم في تبين، بالمكاسب المستقبلية 
متزايدة عندما تكون البيانات المالية مدققـة مـن قبـل إحـدى     ما أن توقعات المستثمرين صائبة والمستقبلية ك

كما تبين أن المراجعة التي تتم من قبل شركات المراجعة األربعة الكبرى تؤدي إلـى   ،الشركات األربعة الكبار
اجعـة  تنتبه إلى الذي يراجع حساباتها ألن نتائج المر وأنه على الشركات أنجودة مراجعة فعلية ومحسوسة 

عدهم علـى اتخـاذ قـرارات    تسـا تهم أصحاب الحصص الفعليين وهم المستثمرين والمحللين المـاليين و 
  .االستثمار

 المعلومـات لمستثمر يرتفع وحالة االطمئنان واألمـان بـأن القـوائم الماليـة و    يرى الباحث أن هامش أمان ا
األخطاء المحاسبية تزداد عندما تقـوم مكاتـب مراجعـة ذات جـودة عاليـة      من التالعبات والمحاسبية خالية 

لديه قدرة على التنبـؤ باألربـاح   ألن المستثمر يصبح مع مرور الزمن ، تها مثل المكاتب األربعة الكباربمراجع
ليـة  صـداقية القـوائم الما  وهذا التنبؤ ناتج عن م، بالتالي اتخاذ القرار الصائب من بيع أو شراء أو االحتفاظ و
نظـراً  ) سيقوم الباحث بـالتعرض لهـا آنفـاً   (للوضع المالي الحقيقي للمنشأة  وارتفاع جودة األرباح مطابقة و

الحد من التوسع في فجوة التوقعات من قبـل  رباح المتوقعة من قبل المستثمر والستمرار الشركة في تحقيق األ
  .المراجعين 

أثر جودة المراجعة على هـامش أمـان المسـتثمر فقـد      بينالتي ت دراسات األخرىكما أنه يوجد العديد من ال
أن التقارير المالية المعتمدة من مراجعين يمارسون درجة عالية من الجـودة لهـا    3 أوضحت إحدى الدراسات

لو تمت المراجعة بواسـطة مـراجعين يمارسـون     عار أسهم الشركة محل المراجعة ممامحتوى أكبر على أس
كما أوضحت الدراسة أنه يجب على الشركة محل المراجعة أن تتخذ قرار اختيار مراجعين ، ة جودة أقل درج

                                                             

1 Salhi , mahdi ," An Investigation of the Effect Audit Quality on Accrual Reliability of Listed Companies Tehran 
Stock Exchange " Review of Interna onal compara ve Management ,Vol .11, Issues 5 , December 2010 , pp 
940 – 960 .      

  2 - Hussainey, K. (2009). " The impact of audit quality on earnings predictability" . Managerial Auditing Journal, 
24 , (4) ,  p p 340-351 

 . 37ص ، مرجع سبق ذكره ، وآخرون ، أحمد محمد ، نور  3
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زيـادة   ةذوي جودة معينة لزيادة جودة المراجعة مما ينعكس على المنفعة اإلضافية للشركة محل المراجعة نتيج
  .فعة نسبياً  ثقة الطرف الثالث في المعلومات القوائم المالية ذات درجة الخطر المرت

  :1هامش أمان المستثمر وهيعلى  من تأثيراتعرض أهم ما تقدمه جودة المراجعة مما سبق رأى الباحث أن ي
 .دة المعلومات المحاسبية التي خضعت للمراجعة زيادة جو -
 .جودة تقرير المراجعة رفع مستوى  -
 .المساهمة في تضييق فجوة التوقعات  -

  :يويمكن توضيح ما سبق بالشكل اآلت
  

  
  
  
  
  

      
  
  

  أثير جودة المراجعة على هامش أمان المستثمريوضح تشكل )  2-2(شكل                
  فكرة األستاذ المشرف – الباحثالشكل من إعداد : المصدر 

   
  :مصداقية المعلومات المحاسبية التي خضعت للمراجعة 

المعلومـات  ة في البيانـات و د من توفير بعض العناصر األساسييتجلى أثر جودة المراجعة الخارجية في التأك
المحاسبية والتي تؤثر بشكل كبير على قرار المستثمر حيث تؤكد المراجعة الخارجيـة علـى عـرض هـذه     

وتنظيمها بصورة منطقية تركز علـى  ، صحيحاً ودون تالعب أو إخفاء أية معلومات مهمة  المعلومات عرضاً
  .سهولة يث يمكن للمستثمر قراءتها بيسر واألمور الجوهرية بح

                                                             

" الرابعة  – " 2009الشریف " الثالثة  -"  2006دراسة الشویكي " الثانیة  -"   2004جربوع  دراسة"  :لمزید من التفاصیل یمكن العودة إلى 1
  . 2007دراسة غریب 

جودة 
المراجعة

 
فجوة تضییق 

 التوقعات

 جودة
المعلومات 
 المحاسبیة

جودة تقریر 
 ةالمراجع

العوامل 
 المؤثرة

 معاییر
 الرقابة

ھامش أمان 
المستثمر

  

  مراحل البناء 

  )التحلیل –اإلدراك  –البحث (
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ن يقومون بدراسة كافة البيانات والمعلومات المحاسبية عن الشـركات المتـداول أسـهمها فـي     ين المستثمرإ
األسهم ذات القيم السوقية األقل من قيمتهـا الحقيقيـة   وذلك للوصول لمعلومات تمكنهم من معرفة ، البورصة 

  . ر عادية بهدف شرائها وتحقيق أرباح غي
المعلومات المحاسبية يتضح دور المراجعـة الخارجيـة وجودتهـا فـي     من خالل استعراض دور البيانات وو

       . 1مستخدمهاحتى يتسنى االعتماد عليها من قبل العدالة حاسبية مالئمة تتضمن المصداقية وتوفيرها معلومات م
يتوقف على مدى تحقيق المستثمرين لرغبـاتهم فـي    في إدارة وظائفه راراالستمنجاح سوق األعمال و نكما أ

 اإلعالميـة للرسـالة   اإلعالمياالستثمارية لذلك فإن المعلومات المحاسبية باعتبارها المحتوى  ماتخاذ قراراته
ـ   المتمثلة في مجموعة التقارير والقوائم المالية ووالمحاسبية  يط السـوق  المحاسبية تؤدي دوراً مهمـاً فـي تنش

المتوقعـة مسـتقبالً   مراكز مالية واألرباح المحققة و المالية للشركات منالتقارير رضه القوائم ووتحقيق ما تع
حيث تسهم في اتخاذ القرارات االستثمارية لذلك ازداد اهتمام المحاسـبين فـي السـنوات األخيـرة بتـوفير      

    . 2المعلومات المحاسبية التي يستفيد منها المستخدمون لها من الفئات المتعددة 
ة المصداقية في المعلومات المحاسبيستثمر نوع من االطمئنان والثقة وأن جودة المراجعة توفر للميرى الباحث 

خاصة أن العديد من الباحثين ركزوا في مفهوم جودة المراجعة على أنهـا قـدرة   المنشورة في القوائم المالية و
ما أن الهدف الرئيسي للمراجعة هو خلق الثقـة  كالتالعبات واإلفصاح عنها والمراجع على اكتشاف األخطاء و

ولعل أهم معلومـة محاسـبية يسـتند    . من خلوها من األخطاء الجوهرية  وتنتج هذه الثقة، في القوائم المالية 
  .عليها المستثمر في بناء قراره االستثماري هي الربحية ومقدار جودتها 

  :)جودة األرباحجودة المراجعة و(
ـ قامت بإعالن إفالسها و األخيرة العديد من الشركات الرابحة قد ظهرت في اآلونةف ت قصـير  انهيارها في وق

اؤالت حول مصـداقية هـذه األربـاح    على رأسهم المستثمرين إثارة العديد من التسمما دفع المجتمع المالي و
لمحقـق  م االتركيز على عناصر أخرى من أهمها جودة هذا الـرق م على رقم الربح أو صافي الدخل ووانعكافه

  .خاصة المستثمرين طويلي األجل التخاذ قراراتهم الرشيدة و
الحاليـة فـي الفتـرات    مدى استمرارية تدفق األرباح "  3جودة األرباح بأنها ) Hermanns 2006(يعرف 

المستقبلي للشركة وتمثل االستمرارية مـدى قـدرة   الحالية على عكس األداء الحالي ووقدرة األرباح المستقبلية 
قدرة األرباح الحالية في إعطاء مؤشر جيد عن ستوى أرباحها في األجل الطويل وظة على مشركة في المحافال

  " .األرباح المستقبلية 
بشكل عام إذا اشتملت األرباح المعلن عنها على بنود تعتمد بشكل كبير في تحقيقها على أساس االستحقاق فـإن  

لوجود عامل المخـاطرة والمتمثـل   ذلك و، ان المستثمر سلباًكس على هامش أمعنجودة األرباح تنخفض بما ي

                                                             

 –مجلة بحوث جامعة حلب " أثر المعلومات المحاسبیة التي خضعت للمراجعة في تنشیط حركة األسھم في بورصة عمان " الشوبكي و آخرون  1
  267ص  – 2006عام   - 44العدد  –نونیة سلسلة العلوم االقتصادیة و القا

كلیة  –الجمعیة العلمیة " أثر القوائم المالیة المنشورة على أسعار األسھم في سوق األوراق المالیة في مصر " محمد صبري إبراھیم ، ندا  2
   2ص  – 1997 –سنة أولى  –العدد األول  –جامعة عین شمس  –التجارة 

(1)  Hermanns Severine , " Financial Information and Earning Quality a Literature Review " Working paper 
Faculties Universities ,  Notre-Dame  , De la paix  , 2006 , p 43 .     
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علـى  القـدرة  أن كمـا   ،بعدم التحصيل النقدي أو عدم التدفق النقدي الداخل للشركة لألرباح المستحقة سـابقاً 
ومنـه تعكـس جـودة    جودة األرباح المسـتقبلية  على  يؤثرالمعلن عنها تحصيل أرباحها في  استمرار الشركة

  . ء الحالي للشركة األرباح األدا
تقوم المراجعـة الخارجيـة الـدور    ح دور كبير في تحديد رقم الربح وإدارة الربتساهم التالعبات المحاسبية و

حـد مـن هـذه    بالتالي الإلشارة عليها في تقرير المراجع واشف عن هذه التالعبات المحاسبية والمعاكس في ك
  .مكتب المراجعة على مستوى عالي من األداء خاصة إذا كان المراجع أو الممارسات المحاسبية و

بين ملكيـة أعضـاء   اللة إحصائية بين جودة األرباح وإلى وجود عالقة ذات د 1فقد توصلت بعض الدراسات
ممارسـة اإلدارة لـبعض الممارسـات    قد كانت هذه العالقة عكسـية نتيجـة   جلس اإلدارة ألسهم الشركة وم
عالقـة   كما أن هنـاك ، اد على مبدأ االستحقاق بشكل كبيراالعتملربح والمحاسبية التي تزيد من ا التالعباتو

  .لجنة المراجعة أداء طردية بين جودة األرباح و
بدراسة تـأثير   وذلك Li & Other 2009  (2( بها  قام من خالل دراسة أيضاً تم توضيح هذه العالقة كما 

توصل إلى أنـه  جعة وبين التكلفة العادلة لرأسمال وعلى العالقة بين جودة األرباح وجودة المرا جودة المراجعة
ذلك بقياس تصورات المستثمرين لألرباح عند انتقـال  جودة المراجعة وجودة األرباح و توجد عالقة طردية بين

اتب المراجعـة الكبـار فـي أمريكـا     مراجعة البيانات الخاصة بالشركات من مكاتب المراجعة العادية إلى مك
  .عملية المراجعة مراجعين متخصصين في صناعة تلك الشركات خاصة عند القيام بو

رباح وبين هامش أمـان  جودة األووجود العالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة  ةتثبت الدراسة السابق
  .هي عالقة طردية المستثمر و

وذلك لما لهـا دور  ، راجعة أثر كبير على جودة األرباحمن خالل العرض السابق أن لجودة الميرى الباحث و
خاصة عند عدم توفير شـروط  كة في زيادة أرباحها بشكل وهمي وفي الحد من التجاوزات التي تقوم بها الشر

إبـداء الـرأي   لتجاوزات من قبل مكتب المراجعـة و يكمن ذلك في اإلشارة الواضحة لكشف هذه ايل والتحص
  .تجاهها 

  :ستثمر هامش أمان الم على جودة تقرير المراجعة وأثرها
ويبرز التقرير رأي ، ل المراجع ووسيلة االتصال بينه وبين مستخدم البياناتيعد تقرير المراجع خالصة عم 

البيانات المالية بما في مدى صحة الحسابات الختامية وعدالة المركز المالي و الفني المحايد لمراجع الحسابات
  .ينسجم مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

أهمية تقرير مراجع الحسابات في درجة الثقة التي يضفيها على القوائم المالية المنشورة ، والتي يعتمد  وتنبع
فقد ألزمت التشريعات المختلفة الشركات عليها مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم االستثمارية ، لهذا 

                                                             

 –امعة الزرقاء الخاصة بحث مقدم إلى ج" العالقة بین جودة األرباح و الحاكمیة المؤسسیة " إقبال عدنان و عماد محمد أبو عجلة ، الشریف  1
 . 38ص  – 11/11/2009 –األردن  –لعلوم اإلداریة كلیة االقتصاد وا –المؤتمر العلمي السابع 

(2) Li yang & Other " Audit Quality ,Earnings Quality and the Cost of Equity Capital " Working Paper to Research 
Centre By the Federal of Australia , University of NSW and Capital Markets CRC. January , 2009  .   
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ي المبرر ، كما تعد هذه األهمية هرير مراقب الحساباتيلة بتقذالتي تنشر قوائمها المالية أن تكون هذه القوائم م
  . في الطلب على خدمة مراجعة القوائم المالية من قبل مستخدمي هذه القوائماألساسي 

أكدت أن تقرير المراجع يعد الوسيلة لى أهمية تقرير مراجع الحسابات وع 19781وقد أكدت لجنة كوهين 
كما ، المهتمين بوظيفة المراجعة يم وأعالم مستخدمي القوائم المالية الرسمية الوحيدة المستخدمة لكل من تعل

  .أشارت اللجنة إلى أهمية وضع المهنة لتقرير موحد 
قامت الجمعيات المهنية بإصدار معايير بكل بلد ويختلف تقرير المراجعة من بلد آلخر حسب الطبيعة الخاصة 

ويختلف أيضا حسب طبيعة ، اابات الشركات العامة فيهحسد بها ومتفقة مع طبيعة البلدان وخاصة لالسترشا
المصدر األساسي للمستثمرين في الحصول على النشاط فيعد تقرير المراجع الشرعي في البنوك اإلسالمية 

أثر ذلك في بنوك على تقرير المراجع الشرعي ومدى اعتماد عمالء ال 2قد بينت بعض الدراسات ف، المعلومات
إلى أن حوالي ثلثي عمالء البنك يعتبرون أن تقرير المراجع هو المصدر  توتوصل، بنك زيادة استثمارات ال

مفهومة أدت إلى على المعلومات التي يحتاجونها وكلما كانت هذه المعلومات واضحة و الرئيسي في الحصول
  .زيادة االستثمارات من قبل العمالء 

بالنسبة للمستثمرين يجب أن تكون جميع عمليات مصداقية ل إلى تقرير ذو جودة وللوصويرى الباحث أنه 
ه الفني مستوى أداء عالي حتى يتسنى للمراجع وضع رأيتمت قبل وضع التقرير ذات جودة و المراجعة التي

وخاصة من ناحية حجم ، لتكتمل معه الصورة الكاملة عن الوضع المالي للمنشأة المحايد بدون أية ضغوط و
ية بما يزيد من ة نظام الرقابة الداخلية وصوالً إلى الحصول على أدلة إثبات كافاالختبارات المناسبة إلى قو

   .مصداقية تقريره 
إلعالمي لتقرير مراقب استجابة المستثمرين للمحتوى ابدراسة مدى إدراك و 3في حين قام أحد الباحثين

قرير مراجع الحسابات مدى توفر الخصائص المرغوبة في توأثره على قراراتهم االستثمارية الحسابات و
درجة الثقة التي يعطونها ال الرسمية بين مراجع الحسابات ومستخدمي القوائم المالية وباعتباره قناة االتص

أثر المحتوى اإلعالمي لهذا التقرير على هؤالء وللقوائم المالية المنشورة بناء على تقرير مراجع الحسابات 
هناك اتفاق بين مستخدمي القوائم وتوصل إلى أن ، ار أو اإلقراضالمستخدمين عند اتخاذهم قرارات االستثم

المالية على أن هناك العديد من الخصائص التي يجب توافرها بدرجة عالية في تقرير المراجعة هذه 
التقرير مع ، تناسب صياغة الموضوعية وعدم التحيز، السهولة في الفهم واإليضاح: تمثل في الخصائص ت

، الدقة في الحكم على تقرير، المرونة لمواجهة التغيرات التي تطرأ على محتوى الدميهمستوى إدراك مستخ
، اعتماده على معايير موضوعية لشركة، توافره في الوقت المناسب، الشفافية والصدق في النتائجنتائج ا
في تقرير  كما يوجد اتفاق بين مستخدمي القوائم المالية أن هذه الخصائص ال تتوافر كما يجب. وعلمية

ي تقرير المراجعة الذي يبدى فيه مراقب الحسابات رأياً متحفظاً له أثره السلب وأن، الحاليةالمراجعة بصفته 
                                                             

AICPA 1978,SAS12, p 71 1  
العدد ، المجلد الخامس ، مجلة الجامعة اإلسالمیة ، " دور تقاریر المدقق الشرعي على عمالء البنك و قرارات االستثمار " فارس ، أبو معمر  2

  .  157 – 118ص ص  1997، یونیھ ، الثاني 
 –" مدى إدراك و استجابة المستثمرین للمحتوى اإلعالمي لتقریر مراجع الحسابات وأثره على قراراتھم االستثماریة " عادل ممدوح  ، غریب  3

  .    2007عام  –جامعة األزھر  –كلیة التجارة  –دراسة تطبیقیة 
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، مقارنة بالتقرير الذي يبدى فيه رأياً غير متحفظ حيث كان له أثره المحدود على درجة ثقة مستخدميه
سلباً أو إيجابا كانت محدودة وبالتالي انعكست على ويرجع ذلك إلى أن الثقة في التقرير  ،االيجابي المحدود

  .تخاذ القرارا
العالقة ر كبير على هامش أمان المستثمر وجودة تقرير مراجع الحسابات له أثيرى الباحث أن مصداقية و

احتوى على رأي المراجعة بجودة وكفاءة وحيث أنه كلما أعد تقرير ، بينهما عالقة طردية ذات أثر واضح 
اعتماده على  اطمئنان المستثمر فيلمراجعة ذات جودة عالية زاد ذلك من هامش أمان وإجراءات لمدعوم ب

ذ قراره الذي يراه األمثل سواء باالستثمار أو اوضوح الرؤية له في اتخالبيانات المالية وخلوها من األخطاء و
  .اإلقراض من عدمه 

  :المساهمة في تضييق فجوة التوقعات 
بتشكيل لجنة مسؤوليات المراجعـة أطلـق عليهـا اسـم      AICPAيكي للمحاسبين القانونين قام المجمع األمر

Cohen  عـات بـين احتياجـات    وعهد إليها مجموعة من المسؤوليات منها بيان ما إذا كانت توجد فجـوة توق
لـك  لقيـام بـه للوفـاء بت   وتوقعاته من المراجعين وبين ما يمكن وما يجب على المـراجعين ا  المجتمع المالي

وقد أصـدرت الجنـة   ، التوقعات واالحتياجات بطريقة معقولة وتحديد حجم الفجوة وتشخيصها ومعرفة أسبابها
فضالً عن التوصل إلى أن عبء تضييق ، تقريرها النهائي الدال إلى وجود فجوة توقعات فعالً  1978في عام 

  ى عاتق المراجعين واألطراف ذات العالقة وإنما يقع عل هذه الفجوة ال يقع على عاتق مستخدمي القوائم المالية
وبالتالي فإن فجوة التوقعات عبارة عن الفارق بين مستوى أداء متوقع للمراجعة من قبل مسـتخدمي التقـارير   

التنبؤ بمستقبل المنشأة موضع المراجعة وغيرهـا  وال سيما باكتشاف الغش و، لمهنةالمالية بالنسبة لمسؤوليات ا
يفرضه الواقع المهني من أخـالق   وبين مستوى أداء الفعلي للمراجع، التقارير المالية ات مستخدميمن احتياج
  .مواثيق مهنية ومعايير و

 .عي الحسابات وبين األداء  الفعليفجوة التوقعات بأنها التباين بين ما هو متوقع أن يحققه مراج) (Leeيعرف 
ومنه تتكون فجـوة  ) وأهمهم المستثمر(وائم المالية مستخدم القرفي فجوة التوقعات هما المراجع ونالحظ أن طو

  : 1التوقعات من فجوتين
  )وتتعلق بمراجع الحسابات(فجوة أداء و) علق بمستخدم القوائم الماليةوتت(فجوة المعقولية 

ذلك لما يمكـن لمراجعـي الحسـابات    قعاتهم وبنتيجة مغاالة مستخدمي التقارير في تو فجوة المعقوليةوتنشأ 
  .إنجازه 

فتظهر هذه الفجوة عندما تكون توقعات مستخدمي التقارير المالية معقولـة   فجـوة األداء أما المكون الثاني فهو 
  .لكن هناك انخفاض في جودة أداء مراجع الحسابات ، إلى حد ما 

نتيجة االختالفات بين األداء المتوقع لمراجع الحسابات طبقاً لمعايير " بأنها  Cohenما عرفت لجنة ك
  . 2"مراجعة وبين األداء الفعلي لمراجعي الحسابات ال

                                                             

1 Porter- 1993 – p50 .   
  . 14ص  –2009 –كلیة االقتصاد –جامعة تشرین –رسالة ماجستیر " ات في المراجعة الخارجیة فجوة التوقع" ،عبد الرحمن عمر ، الحارس  2
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أن االرتفاع في مسـتوى  رف قوي ومؤثر في فجوة التوقعات ذلك وبالتالي تظهر جودة المراجعة الخارجية كط
  .جودة المراجعة يؤدي تضييق هذه الفجوة 

في اتساع هـذه الفجـوة   انخفاض جودة األداء المهني للمراجع المسبب الرئيسي أن  1دراساتأثبت إحدى الفقد 
كمـا يجـب    ،التي تعد من أهم العوامل لمؤثرة في جودة التوقعات سبب الشك في استقاللية المراجع ووذلك ب
مرضية لمستخدم التالي نتائج ما ينعكس على أداء المراجع ككل وبالمراجعة م العوامل المؤثرة في جودةتدعيم 

على هامش أمان المستثمر بالزيادة وخاصة إذا كان  اسكنعك له اوذل( خاصة المستثمرينالقوائم المالية عامة و
  .)المراجع وفق توقعه أو أقرب إليه أداء

توسعها يـذهب عمـل   وذلك بسبب أن ، يرى الباحث أن لتضييق فجوة التوقعات أهميةً كبيرةً بالنسبة للمراجع 
بالجودة المناسبة التي يرغبهـا وبالتـالي   يصبح لدى المستثمر قناعة أن عملية المراجعة ال تتم المراجع هباء و

  .خاصة تقرير المراجعة عدم اعتماد نتائجها و
  :خاتمة المبحث 

الجـودة وال نسـتطيع    إن العمل المؤدى بإتقان وجودة يعطينا مؤشرات قوية وصريحة تدل على وجـود هـذه  
شرات على نجاحها لعـل مـن   كذلك عملية المراجعة التي تتم على مستوى مناسب من الجودة لها مؤ، إنكارها 

هـذه  ، وجودة تقريـر المراجعـة   خضعت للمراجعة التوقعات ومصداقية المعلومات التي  فجوةأهمها تخفيض 
تؤثر بشكل مباشر في حماية المستثمر ونجاح قراره االستثماري وتكوين هامش أمان له ضـد أيـة   المؤشرات 

        .وقعة مستقبالً أخطار عير مت
  : خاتمة الفصل

فحجم المعلومات والبيانـات المحاسـبية   ، عليه في اتخاذ قراره  قد أصبح المستثمر على دراية أكبر بما يستندل
  .ليس مهماً بقدر نوعية وجودة هذه البيانات والمعلومات 

إن جودة المراجعة الخارجية تساهم بشكل كبير في زيادة نوعية وجودة البيانات والمعلومات وتساهم أيضاً فـي  
فضالً عن زيادة جـودة خالصـة    وبين المراجع الخارجيوة التوقعات بين المجتمع المالي من اتساع فجالحد 

  . النهائي المستقل همتمثلة في تقرير ةعمل المراجع النهائي
لسالمة بناء قراره االستثماري أن يتبع خطوات بناء هامش األمان الذي يقدم له الحمايـة  ويجب على المستثمر 

  .ار قد تحدث مستقبالً ويعود عليه بالعائد المناسبتجاه أية أخط
  :ذلك يكون الباحث قد حقق األهداف التالية التي حددها في منهجية البحثب
  .تحديد مفهوم هامش أمان المستثمر ومراحل تكوينه وأنواع المستثمرين   –
  .بيان أثر مستوى جودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر  –

                                                             

مجلة الجامعة  –" فجوة التوقعات بین المجتمع المالي و مراجع الحسابات القانوني وطرق تضییق ھذه الفجوة " یوسف محمود ، جربوع   1
 .  389-367ص ص  – 2004عام  – 2عدد  –المجلد الثاني  –االسالمیة 
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أساليب  تهديد يحد من نجاح العالقة بين جودة المراجعة وتكوين هامش أمان قوي ومتين للمستثمر هو إن أكبر
التالعب والتضليل المحاسبي التي تتبعها الشركات لتجميل مركزها المالي وتصوير وضعها بشكل الذي تريده 

  .اإلدارة خدمة لمصالحها ومحاولة منها كسب العدد األكبر من المستثمرين 
يرى الباحث أنه واستكماالً لمتطلبات الدراسة عرض مفهوم من مفاهيم التالعب المحاسبي والذي كثُر الحديث 

  .راجع الخارجي في الحد من انتشارهدور الموهو مفهوم المحاسبة اإلبداعية و عنه في اآلونة األخيرة
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  :لفصل الثالث ا
   وأثر جودة المراجعة في الحد من انتشارهاي للمحاسبة اإلبداعية مالتأطير العل

     
  : المبحث األول  

  : بالمفاهيم األخرى  اإلطار المفاهيمي للغش والتالعب المحاسبي والمحاسبة اإلبداعية وعالقته
 .مقدمة ال -

 .التالعب المحاسبي لغش ومفهوم ا -

 .بداعية مفهوم المحاسبة اإل -

  .عالقة مفهوم المحاسبة اإلبداعية بالمفاهيم األخرى  -
   : المبحث الثاني   

  ية أساليب المحاسبة اإلبداعدوافع و
 .دوافع المحاسبة اإلبداعية  -

 : أساليب المحاسبة اإلبداعية  -

 .المستخدمة من حيث شرعية األساليب  - أ

 :تخدامها ـاس اسـمن حيث مكان انعك -  ب

  في قائمة الدخل. 

 قائمة المركز المالي  في. 

  في قائمة التدفقات النقدية. 

  في قائمة حقوق الملكية.  
  : المبحث الثالث 

  انتشار أساليب المحاسبة اإلبداعية جودة المراجعة في الحد من  أثر
 .بين جودة المراجعة وبين ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية العالقة  -

 .رسات المحاسبة اإلبداعية دور المراجع الخارجي في الحد من مما -

 .دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية -

 .المنظور األخالقي لممارسات المحاسبة اإلبداعية -

  : المبحث الرابع 
   )شركة الطاقة إنرون وعالقتها بمكتب المراجعة آرثر أندرسون(  حالة عملية

.  Enronدراسة حالة شركة الطاقة األمريكية -
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  :المبحث األول 

اإلطار المفاهيمي للغش والتالعب المحاسبي والمحاسبة اإلبداعية 
  بالمفاهيم األخرى اوعالقته

  

 .المقدمة  -

 .التالعب المحاسبي و مفهوم الغش -

 .مفهوم المحاسبة اإلبداعية -

  .عالقة مفهوم المحاسبة اإلبداعية بالمفاهيم األخرى -
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  :المقدمة 
لومات المحاسبية من خالل اعتماد مخرجاته في اتخاذ العديد من القرارات من قبل تأتي أهمية نظام المع

خلوها من األخطاء الجوهرية ولعل سالمة التقارير و، خارجية  أطراف عديدة مرتبطة بالمنشأة داخلية كانت أم
 تنيب ةهم الصحيحاتاريأتي في مقدمة ما يطلبه هؤالء المرتبطين بالمنشأة كون أن الثقة التي بنوها في اتخاذ قر

  .أخطاء أو تالعبات ألية المحاسبية خلو التقارير المالية وابعة من على الثقة الن
ذات  مكاتب مراجعة تتورطالكبرى والعالمية يد من الشركات العد إفالسحاالت برزت في اآلونة األخيرة 

مؤشرات تدل على وجود مشاكل  وجود أية متقدم تقارير تفيد بعد) الشركات(سمعة طيبة آنذاك حيث كانت 
المحاسبية من ين على جوانب التالعب المحاسبي وخلو التقارير المالية ولذلك ركز العديد من الباحث، مالية 

  .األخطاء الجوهرية  
ة أهم مفاهيم التالعب المحاسبي وهو مفهوم المحاسبة اإلبداعية ونشأته الباحث في هذا الفصل بدارس قام

دور على األطراف المرتبطة بالمنشأة وأهمها المستثمر وثم تأثير ذلك  ،أساليبههيم األخرى ووارتباطه بالمفا
  .المراجع الخارجي في الحد من استخدام هذه األساليب 

  :التالعب المحاسبي مفهوم الغش و
ساسية ملية تالعب باألرقام المحاسبية وذلك باستغالل الطرق األالتالعب المحاسبي ما هو إال عوإن الغش 

وائم المالية واقع القيقة وذلك لتغيير حقتي أتاحتها المعايير المحاسبية والوالبديلة في عمليات القياس المحاسبي و
إلى وضع آخر مخالف لهذا الوضع  الواجب أن يكون عليه شكل اإلفصاح المحاسبيمن الوضع الطبيعي و

  .  1ذلك لخدمة أهداف معدي القوائم و أهداف اإلدارة و
لمنشأة وكافة المحاسبية الناتجة عن المنشأة تعد صلة الوصل األساسية بين اتبار أن التقارير المالية وباع

  .هي خالصة العمل المحاسبي في المنشأة كان التركيز األكبر عليها األطراف المرتبطة بها و
مت المنظمات المهنية قاالوقوف على أساليبه وبدراسة أشكال التالعب المحاسبي وقام العديد من الباحثين 

المراجعة بدراسة المعايير المحاسبية التي وضعتها والعمل على تطويرها للحد من التالعب للمحاسبة و
الخطأ بين الغش و 53في المعيار رقم  AICPAفقد فرق مجمع المحاسبين القانونيين األمريكي ، المحاسبي 

  : 2 حيث عرف كالً منهما
في معالجة البيانات المحاسبية  الخطأ: و اإلهمال غير المتعمد ومن أمثلته الخطأ هو التحريف أو الحذف أ

ف أما الغش فهو التحري، خطأ في تطبيق المبادئ المحاسبية الاسبية الخاطئة نتيجة سوء الفهم والتقديرات المحو
  .ول اختالس األصعداد التقارير المالية المضللة وإ: من أمثلته أو الحذف أو اإلهمال المتعمد و

في اعتباره  آخذاًمحاسبي من قبل معد القوائم المالية التالعب الالقيام بعملية  في تعمدالفرق الجوهري  يكمن
درجة عالية من الخبرة العلمية والعملية  على على أن يكون القائم بهذه العملية، التالعب عدم اكتشاف ذلك

الثغرات التي يمكنه واكتشاف نقاط الضعف لمحاسبية وواالطالع الشديد على المبادئ والمعايير والسياسات ا

                                                             
عام  –السعودیة  –الریاض  -معھد اإلدارة العامة  –" اكتشاف الغش و التالعب في القوائم المالیة "  –سامح محمد رضا ریاض ، أحمد  1

 35ص  – 2010
2 SAS No . 12 . – www.aicpa.org 
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اإلبداع في التضليل من مراحل ة مما يصل األمر إلى مرحل، دون كشفه خاللها القيام بعملية التالعب  من
التي تفرض أن يكون القائم و) ..الخالقة واالحتيالية أأو(من هنا ظهر تعبير المحاسبية اإلبداعية المحاسبي و

  .الذي يعد فن من فنون التضليل على الرغم من عدم أخالقيته بداع المحاسبي وعالية من اإل بها على درجة
  :مفهوم المحاسبة اإلبداعية 

يرجع ظهورها في ثمانينيات القرن العشرين عندما كان هناك ضغطاً شيئاً جديد و ليستإن المحاسبة اإلبداعية 
كبرى األسواق المالية العالمية الوهمية في افسية دخول سوق التنى الشركات الكبرى إلنتاج أرباح وعل
أن إلى الدراسات التي تناولت مفهوم المحاسبة اإلبداعية أشارت فبالرجوع إلى معظم األبحاث و) تصاورالب(

نظرية  نشوءالشركات المساهمة و نشوءومفهوم المحاسبة اإلبداعية كان مع تطور الثورة الصناعية  نشوء
بالتالي محاولة اإلدارة استخدام الثغرات الموجودة في السياسات وباقي األطراف و الوكالة بين اإلدارة

  .المحاسبية لمصلحتها بالدرجة األولى 
التي أدت إلى  زمة المالية العالمية األخيرة وخاصة بعد األهذا المفهوم في اآلونة األخيرة وازداد االهتمام ب

تصديقها من الوضع المالي المقدم من قبلها و الرغم من سالمةانهيار عدة شركات كانت رائدة في عملها على 
 ENRONوتعد قضية شركة الطاقة األمريكية العمالقة ، قبل مكاتب مراجعة ذات سمعة حسنة آنذاك 

  . وعالقتها بمكتب المراجعة آرثر أندرسون من أكثر األمثلة الواقعية الحية على مفهوم المحاسبة اإلبداعية 
السياسات المحاسبية األخالقية في اختيار التقديرات والممارسات غير من  1بة اإلبداعية تعدذلك ألن المحاس

من  2كما أنها، ج عنها بيانات مالية غير صحيحة ومضللة الغش مما ينتب والمتاحة التي تتيح فرصة للتالع
إما في ربحها أو كلي سعياً وراء إحداث تحسين شمحاسبية التي تلجأ إليها إدارات الشركات اإلجراءات ال

أو االستفادة من ، ذلك عن طريق استغالل الثغرات المتواجدة في أساليب التدقيق بشكل عام مركزها المالي و
في أساليب  إتباعهاالطرق المحاسبية التي تتيح المعايير المحاسبية للمنشأة البدائل المتوفرة في السياسات و تعدد

القوائم المالية مما يؤثر على نوعية البيانات المالية التي تظهرها القوائم  المتبعة في إعداداإلفصاح القياس و
  .م على موثوقية البيانات المالية من ثرباح أو بالنسبة للمركز المالي والمالية سواء بالنسبة لأل

من فادة مظهرين أولهما قانوني يصادق عليه مدقق الحسابات الخارجي وينتج من االست 3ن للمحاسبة اإلبداعيةإ
غير قانوني يصادق عليه الخيارات المتاحة في المعايير المحاسبية المعتمدة وثانيهما الثغرات في القوانين و
 أن ما يفضلالتحريف في األرقام المحاسبية إظهارها بوينتج من التالعب و، جي تواطئاً مدقق الحسابات الخار

  .تكون وليس ما يجب أن تكون عليه 

                                                             
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و  –دراسة میدانیة -"دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة " رشا ، حمادة  1

  96ص  – 2010 –العدد الثاني  -26المجلد  –القانونیة 
دراسة تطبیقیة على البنوك  –" لحد من التأثیر السلبي للمحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة البیانات المالیة دور الحوكمة في ا" عماد سلیم ، اآلغا  2

 .   80ص  – 2011 –غزة  –جامعة األزھر  –كلیة االقتصاد و العلوم اإلداریة  –رسالة ماجستیر  –الفلسطینیة 
خارجي في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة البیانات المالیة الصادرة دور مدقق الحسابات ال" لیندا سلیمان الحلبي  - محمد  ، مطر 3

 –جامعة الشرق األوسط  للدراسات العلیا  –كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة  –رسالة ماجستیر  –" عن الشركات المساھمة العامة األردنیة 
  . 9ص  – 2009 –األردن 
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تعمل بشكل ابتكاري في تقديم حلول ومعالجات محاسبية  أن المحاسبة اإلبداعية 1باحثينى أحد اليرفي حين 
الواقع الحقيقة أوالقوائم المالية بما يحتوي من قيم ، صورة قد تغاير  إكسابلمشاكل قائمة أو محتملة من اجل 

  .لنوايا من يقوم باستخدامهاأو غير مشروعة وفقاً قد تكون مشروعة  ألهدافولكن 
  :لقد قام بعض الباحثين بوضع تعريف المحاسبة اإلبداعية و

معد البيانات  هاأية إجراءات أو خطوات التي يستخدم" 2بأنها ) Mulford & Comiskey 2002(عرفها  فقد
إعداد التقارير مد في تطبيق المبادئ المحاسبية وللتالعب باألرقام المالية بما في ذلك االختيار العدواني المتع

  "إدارة األرباح أو تمهيد الدخلتتخذ باتجاه  ية المضللة وأية إجراءاتالمال
ت المالية باستخدام تتضمن تحويل الحسابا"   3فقد عرفها بأنها )  Amat & Gowthorpe 2004( وعرفها 

  ".المحاسبية التي تتيحها المحاسبة الرسمية النظامية السياسات االختيارات والتقديرات و
الممارسات التي يقوم بها المحاسبين لتظليل قارئ "  4هي عبارة عن )  2008والدوسري اويالخشم(عرفهاو

البيانات المالية ألي هدف من األهداف سواء لتعزيز السهم في السوق أو تعظيم مكافآت مجلس اإلدارة 
  ".التنفيذيين أو غيره 

  :من التعاريف السابقة نرى بأنها أغلبها تتقاطع في عدة نقاط 
ا يرى بأن المحاسبة اإلبداعية تهدف لتحقيق مصلحة أو غرض معين ولو كان على حساب المصالح هجميع -

 .األخرى 

  . ات والتقديرات المحاسبيةالسياسالثغرات التي تتيحها المعايير و وتستفيد من المرونة أ هارى بأنت -

الطالع العلمية والعملية واة من الخبرة تتطلب من القائم بالعملية أن يكون من المفترض على درجة عالي -
 .على أحدث المعايير الصادرة 

التي يقوم بها معد  اإلضافية اإلجراءات الخطوات أومن هي مجموعة  رى الباحث بأن المحاسبة اإلبداعيةي
لمبادئ افي ظل تطبيق ويتم تحقيقه لغاية التضليل غالباً  ةمن قبل اإلدارلقوائم المالية لتحقيق هدف مطلوب ا

  .ذلك باالستفادة من الثغرات الموجودة فيهاسات والمعايير المحاسبية ووالسيا
قد تمارس أساليب المحاسبة اإلبداعية باالتفاق مع المراجع الخارجي ويتم ذلك غالباً عندما يكون القائم بالعملية 

أساليب المحاسبة  تنوعت لقدو، السياسات المحاسبيةالثغرات التي تتيحها المعايير وقد تجاوز حدود المرونة أو
معد إال أن من أهمها هو أسلوب االنتقاء أو االختيار بين السياسات أو اإلجراءات مما يعطي لاإلبداعية 

  .انتقاء اإلجراء الذي يحقق الهدف المراد البيانات الفرصة القانونية و
  

                                                             
مجلة الفكر  -ألسالیب التأثیر على النتائج والمركز المالیة وأثرھا على جودة المعلومات المالیة بالقوائم المالیة ل تحلی" شریف محمد ، البارودي  1

  . 92-93ص   2002سنة  العدد األول -جامعة عین شمس  -كلیة التجارة -المحاسبي
2 Mulford , Charles w. and Eugene E.Comiskey " The Financial Numbers Game – Detecting Creative Accounting 
Practices " John Wiley & Sons Inc –New York – Copyright 2002 – p 15 .   
3 Amat , Oriol and  Catherine Gowthorpe – " Creative accounting : Nature, Incidence and Ethical Issues " – 
Journal of Economic Literature classification : M41 –Economic and biasness working paper No. 732 – p 5.    

بحث مقدم إلى  –" المحاسبة اإلبداعیة و دور المدقق في التحقق من ممارستھا و نتائجھا "  محسن ناصر الدوسري  –علي محمود ، الخشماوي  4
 –دیوان المحاسبة الكویتي  – 2008 –عمان  – األردن –مسابقة البحوث التاسعة على مستوى جمیع قطاعات دیوان المحاسبة 

www.sabq8.org .   
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  ) Firm( شركةال

  المصلحة بالشكل طراف ذوي واأل العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية 1 أوضحت إحدى الدراسات
  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  
  األطراف ذوي المصلحةممارسات المحاسبة اإلبداعية و يوضح العالقة بين شكل) 1- 3(شكل

  
يتداخل مع بعضها اآلخر مما قد يلتبس على الباحثين اإلبداعية مع مفاهيم أخرى عدة و يرتبط مفهوم المحاسبة

آراء المتخصصين في مجال أهم هذه المفاهيم وبعرض الباحث  قامية لذلك المهتمين بالمحاسبة اإلبداع
  .آنفًا المحاسبة اإلبداعية

  :عالقة مفهوم المحاسبة اإلبداعية بالمفاهيم األخرى 
المفاهيم المرتبطة به  من أهم ولعل،  اآلخر يرتبط مفهوم المحاسبة اإلبداعية بعدة مفاهيم ويتداخل مع بعضها

 2 أنهإلى في جوهره ويشير مفهوم إدارة األرباح Earning Management  األرباح إدارة مفهوم هو
التحريف المتعمد لألرباح األمر الذي يفضي بدوره إلى أرقام محاسبية تختلف بشكل أساسي عما يمكن أن "

لمجرد ية بل وذلك عندما يتخذ المديرون قرارات ال تخضع ألسباب إستراتيج، تكون عليه في غياب التالعب 
الذي م محاسبي في المنشأة وهو الربح وومنه يرتكز مفهوم إدارة األرباح على أهم رق، " التعديل على األرباح

أو إال أن بعض الباحثين توسع في مفهوم إدارة األرباح ليشمل أي إجراءات .وجدت المنشأة من أجله غالباً
التدخل في  3 بأنه ) 2001الجهماني(ره فقد رأىكان رقم الربح أو غيخطوات هدفها تعديل رقم محاسبي سواء أ

على مكاسب خاصة أو الوصول إلى مبالغ محددة مقدماً تم وضعها القوائم المالية للحصول  إعدادعملية 
                                                             

1 Balaciu , Diana – " Is Creative Accounting a Form of Manipulation"- University of Oradeor – Faculty of 
Economics – Department of Accounting – Journal accredited CNCSIS-Category B+ - Tom xvII- 2008 –volume III- p 
936 .     

بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الدولي  –] " دلیل من األردن [ أثر الحوكمة المؤسسیة على إدارة األرباح "  –عماد محمد علي ، أبو عجیلة  2
  . 6ص  – 2009 –الجزائر  –سطیف  –جامعة فرحات عباس  –تصادیة كلیة العلوم االق –" االزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة " بعنوان 

 . 116ص  –مرجع سبق ذكره " اكتشاف العش و التالعب في القوائم المالیة "  –سامح محمد رضا ریاض ، احمد  3

   المدیرون
)Managers (  

  الممولون

( Funds providers) 

  المجتمع
( Society ) 

  :تعظیم تعویضات اإلدارة 

 خطة المكافآت -

 خیارات األسھم -

  تخفیض تكالیف رأس المال 

 إصدار األسھم -

 عقود الدین -

  :تخفیض تكالیف القانونیة 

 تكلفة التشریع -

 والضرائبالبیئة التنافسیة  -

 الشركةتالعب المدیرین ضد  تالعب المدیرین لصالح الشركة

 ممارسات المحاسبة اإلبداعیة
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ذلك بغرض تضليل بعض لتالعب في التقديرات المحاسبية ومثل ا ،فة اإلدارة عن طريق وسائل مختلفةبمعر
صادي الحقيقي للمنشأة أو للتأثير على التدفقات التي تعتمد على التقديرات أصحاب المصالح عن األداء االقت

  .مع بعضها مفهوم المحاسبة اإلبداعية لك يتداخل مفهوم إدارة األرباح ووبذ، محاسبية التي تم التقرير عنها ال
أن المحاسبة  ىإل أشارفقد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما المتخصص في المحاسبة اإلبداعية   Amatالباحثأما 

المحاسبة اإلبداعية تشير أيضاً إلى "  1بقوله عد الجغرافين في البموالفرق يك اإلبداعية هي نفسها إدارة األرباح
الماليون في الواليات المتحدة األمريكية ، الهندسة الماليةتمهيد األرباح و –إدارة األرباح  –تمهيد الدخل 

لذلك سأعتمد تعبير ، يفضلون تعبير المحاسبة اإلبداعيةرباح أما في أوربا يفضلون في األدبيات تعبير إدارة األ
اهتمامه  إن مفهوم إدارة األرباح يصب ،"ي الميزانية قبل إدارة الربح المحاسبة اإلبداعية ألنه يشمل التالعب ف

محاسبي لرقم  أو ابتداع في حين أن المحاسبة اإلبداعية تشمل كل إبداع بالدرجة األولىرقم الربح  على
  . محاسبي في القوائم المالية 

أية خطوات أو إجراءات وتمهيد الدخل و يرى الباحث بأن المحاسبة اإلبداعية تشمل كالً من إدارة األرباح
يبين الجدول التالي أهم ما تشمله وهدفها تعديل رقم محاسبي بهدف إظهاره بقيمة تختلف عن قيمته الحقيقية 

   :مفاهيم  المحاسبة اإلبداعية من
  

  .جدول یوضح أھم ما تشملھ المحاسبة اإلبداعیة من تعاریف ) 1 - 3( جدول

  التعريف  المفهوم
    التقارير المالية المضللة

Fraudulent Financial 
reporting 

التحريف أو الحذف المقصود في القيم أو اإلفصاحات في القوائم المالية بهدف 
  .غش مستخدمي القوائم المالية خداع و 

  إدارة األرباح
Earning management 

قاً تم وضعه تتمثل في التالعب في األرباح للوصول إلى مبلغ معين محدد مسب
  عن طريق تنبؤات المحللين الماليين أو لتحقيق دخل مستقر أو، بمعرفة اإلدارة 

تمهيد الدخل                 
Income Smoothing  

، شكالً من أشكال إدارة اإلرباح صمم لتخفيف حدة التغيرات في األرباح يمثل 
في السنوات الجيدة الستخدامها تخزين األرباح تم العمل على تخفيض وبحيث ي

  . السنوات األقل نشاطاً  في
المحاسبة المتعسفة             

Aggressive Accounting 
أجل  ادئ المحاسبية المطبقة منتتمثل في االختيار المقصود لمجموعة من المب

بالتحديد مكاسب جارية مرتفعة سواء كانت و، تحقيق نتائج مرغوب فيها
  .الممارسات المتبعة تتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو ال 

ممارسات المحاسبة اإلبداعية     
Creative accounting 

practices  

دمة في لعبة األرقام المالية شاملة كل الطرق المستختشمل أي وكل الخطوات و
  األساليب السابقة

 Mulford , Charles w. and Eugene E.Comiskey " The Financial Numbers Game – Detecting   : المصدر 
Creative Accounting Practices "OP-cit – p 3.  

                                                             
1  Amat , Oriol and  Catherine Gowthorpe – " Creative accounting : Nature, Incidence and Ethical Issues " op-cit 
-  p 4 
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 Accounting creative ع المحاسبيمفهوم المحاسبة اإلبداعية مع مفهوم اإلبدا يرتبطمن ناحية أخرى 

يكمن اإلبداع المحاسبي في قدرة و ، ذلك أن منشأ المحاسبة اإلبداعية هو من اإلبداع المحاسبي اًوثيق اًارتباط
كما يعتبر ، خبرته باستخدام معارفه وذلك المحاسبية التي تواجه اإلدارة و المحاسب المبدع على حل المشاكل

 رأىوقد ، مواكبته جميع المستجدات الالحقة تطوير علم المحاسبة ومن ضرورات ضرورة  اإلبداع المحاسبي
معايير مفاهيم أو  أو إجراءاتاستخدام أساليب أو طرق أو " 1اإلبداع المحاسبيأن ) 2007الجريريالزعبي و(

حيث  ارةاإلدغير مألوفة يمكن استخدامها لتفسير أو تحليل أو حل مشكلة محاسبية تواجه  أو نظريات جديدة
وعليه تعد المحاسبة اإلبداعية نتيجة من نتائج اإلبداع المحاسبي كون ، " يتمتع المحاسب المبدع بقدرات مميزة

ه لتحقيق مصلحة اإلدارة هدفه مطلوب من في تحقيقاإلبداعية خبراته المحاسب المبدع يستخدم قدراته و أن
على الرغم من عدم (فن من فنون اإلبداع التضليلي د كما ذكرنا سابقاً إن المحاسبة اإلبداعية تعغالباً و
   .)أخالقيته

لمحاسبة أي شي جديد في علم اأ تم وضعه أو نظرية أو معايير أو يرى الباحث أن كل خطوة أو إجراء أو مبد
اع تخصيص هذا اإلبدو أما المحاسبة اإلبداعية فهي تسخير، )على النطاق الواسع(يعد إبداعاً محاسبياُ 

  ) .على النطاق الضيق( نهالتحقيق غاية بعيي لخدمة أطراف معينة والمحاسب
  :خاتمة المبحث 

أما عندما يسخر لخدمة ، لتقدم العلمي في المجال المحاسبيابداع المحاسبي ضرورة من ضرورات اإل يعد
من فنون التضليل المحاسبي على الرغم من عدم  ينقلب إلى فنما على حساب المصالح األخرى مصلحة 
األخالقيات التي توصي ل المحاسبي االلتزام بالمعايير والمبدعين في المجاين ويجب على الباحثكما ، أخالقيته

مما ، ع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعةالجمعيات والمنظمات المهنية المحلية والدولية العاملة على رفبها 
  .عدالة في عرض القوائم الماليةواليصب في النهاية في مصلحة جميع األطراف وتحقيق الشفافية 

أنواعها ث أن االطالع على هذه األساليب وللعمل على الحد من انتشار أساليب المحاسبة اإلبداعية يرى الباح
مما يتطلب من ، ا وبالتالي الحد من استخدمهاالمراجع على اكتشافهأداء ومكان انعكاسها من شأنه رفع مستوى 

  .لمحاسبة اإلبداعية في المبحث التاليالباحث دراسة دوافع وأساليب ا
  

  

  

  

                                                             
" األعمال األردنية ية االقتصادية في مؤسسات المال ودور اإلبداع المحاسبي في تحقيق الميزة التنافس"  –ماجد عبد العزيز الجريري  –علي فالح ، الزعبي   1

  .  14ص  – 2007تموز 5 –بحث علمي مقدم الى المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم اإلدارية والمالية في جامعة فيالدلفيا
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  المبحث الثاني
  دوافع وأسالیب المحاسبة اإلبداعیة 

 .دوافع المحاسبة اإلبداعية  -

 : أساليب المحاسبة اإلبداعية  -

  .من حيث شرعية األساليب : أوالً               

 :من حيث مكان انعكاس استخدامها : ثانياً               

  الدخل في قائمة. 

  في قائمة المركز المالي. 

  في قائمة التدفقات النقدية. 

  في قائمة حقوق الملكية. 



  أسالیب المحاسبة اإلبداعیة : الفصل الثالث 

69  

  :دوافع استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية 
  :  1بالنظر إلى ممارسات المحاسبة اإلبداعية فنجد أنها لها دافعين من الناحية األخالقية 

 .ل مستخدمي القوائم الماليةتضليلإلدارة واإلضرار و قي لتحقيق منافع ذاتيةغير أخال: دافع انتهازي )1(

ودرجة لتحقيق التوازن بين العائد ر على مستخدمي القوائم المالية والتأثيهدفه : دافع كفاءة المنشأة )2(
 .استمرار المنشأة المخاطرة بهدف ضمان بقاء و

لكن ، عد غير مقبول قانونياًاآلخرين ي منفعة على حساب ضررأي تحقيق ألن الدافع األول يعد األخطر  إن
مبادئ المحاسبية خاصة التي ال تتفق مع الو(ت المحاسبة اإلبداعية غالباً مهما كانت الدوافع تعد ممارسا

ما تعد ك، لح األخرىتحقق مصلحة على حساب المصافهي ليست عادلة و، عبات مكروهةتال) المقبولة عموماٌ
وأن منبع األخالق هو المحاسب نفسه قبل ، ة والمتعارف عليهاالموضوع القوانينوخرق لألعراف والمعايير 

إعطاء مرجعية للمحاسبين عند ممارسة أية ضغوط تمارس عليهم من ومنه يجب حماية مهنة المحاسبة و إدارة
 أما ،ضد أي ضغوط تمارس عليهم قبل اإلدارة وذلك بإنشاء النقابات المهنية التي تحميهم وتدافع عن حقوقهم

كما في اإلشارة إلى (بقاء المنشأة لضمان استمرار و لنفسه ممارسة إجراءات المحاسبة اإلبداعيةمن يبرر 
واقعية ملموسة  فيرى الباحث أن هذه الممارسات تعكس أرباح وهمية ناتجة عن عمليات غير) الدافع الثاني

إلى حاالت انهيار لى الوصول تعكس مركز مالي سليم وهمي مما يتسبب في النهاية إعلى أرض الواقع و
  ) . Enronكما في حالة شركة الطاقة األمريكية ( ، مالي

كما يمكن عرضها لممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية أحد الباحثين إلى دوافع اإلدارة أشار  وفي هذا الصدد
  :  2يلي
األخرى تتوقف  جزء كبير من مكافآت اإلدارة المتمثل في العالوات والمكافآت وخيارات األسهم والحوافز -

 .قيمتها على تحقيق المنشأة ألهداف متعسفة فيما يتصل بالنتائج التشغيلية 

 .اهتمام اإلدارة بالحفاظ على زيادة أسعار األسهم أو أرباحها من خالل ممارسات المحاسبة اإلبداعية  -

ق تنبؤات غير واقعية إتباع اإلدارة ألسلوب االستعانة بالمحللين أو الدائنين أو أطراف ثالثة أخرى لتحقي -
 .ومواكبة ذلك باستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية 

 .إتباع أساليب المحاسبة اإلبداعية لتقليل اإليرادات ألسباب ضريبية مثالً  -

 .تراجع شديد في عدد عمالء المنشأة  -

        .   ممارسة ضغوط كبيرة للحصول على رأس المال اإلضافي الالزم للبقاء في ظل المنافسة -
المحاسبة اإلبداعية هو المحافظة أو أساليب دوافع اإلدارة لممارسة دافع من أهم أن مع اعتبار  يتفق الباحث

ا مملمنشأة التي تقودها تلك اإلدارة المرتقب في أداء امن زيادة ثقة المستثمر الحالي و الناتجرفع سعر السهم 
  : في الشكل اآلتي كماويمكن عرض هذا الدافع سمعتها ينعكس على تعويضاتها و

                                                             
كلیة  –مجلة البحوث المالیة و التجاریة  –" خطر ممارسات المحاسبة اإلبداعیة و اخفاق المراجعة في مواجھتھ "  –سھى السید حسن ، فرج  1

  . 282ص  – 2009 – 2عدد –جامعة بور سعید  –التجارة 
  . 423 -421ص ص  - 2004 –القاھرة  -الجامعیةالدار  -"موسوعة معاییر المراجعة" طارق عبد العال ، حماد  2
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  يوضح دوافع اإلدارة لممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعيةشكل ) 2-3 (شكل

  الباحث: المصدر 

تقديم المعونات الحكومية و لممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية لغايات التهرب الضريبيأحياناً اإلدارة تلجأ 
فضالً عن غايات ،  وهميةبزيادة المصاريف المتعلقة بها زيادة  معلمهنية والمجتوكسب تأييد النقابات ا

  .التصنيف االئتماني للحصول على مصادر تمويل جديدة كالقروض 
  :أساليب المحاسبة اإلبداعية 

يمكن  كتّابون والثحسب الرؤية التي رآها الباح تصنيفاتتم تصنيف أساليب المحاسبة اإلبداعية عدة 
  : كما يليعرضها 

  :1األساليب شرعيةمن حيث : أوالً 
ذلك أن أغلب المبادئ المحاسبية تتيح :  المبادئ المحاسبية المقبولة عموماًأساليب تتفق مع المعايير و -

الوارد أوالً (المخزون السلعي  تسعيراالختيار بين السياسات المحاسبية المختلفة مثل االختيار بين طرق 
أو االختيار بين سياسة إهالك نفقات التطوير مباشر أو على مدار ، ) ...المرجح  صادر أوالً أو المتوسط

مما يتيح لإلدارة ،  فضالً عن التقدير لعمر اإلنتاجي ألصل ألغراض حساب اإلهتالك ،عمر المشروع 
 .  اختيار األسلوب المنسجم مع أهدافها ومصالحها 

هذه األساليب عن نطاق هنا تخرج :  ة المقبولة عموماًالمبادئ المحاسبيأساليب ال تتفق مع المعايير و -
تأجيل االعتراف بإيراد معين أو كإجراء القيود المزيفة والمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً مثل المعايير و

أو بيع البضاعة باألمانة ، ليةمصروف معين لفترة قادمة مما يتعارض مع مبدأ استقالل الدورات الما
 .م تسجيلها كمرتجع مبيعات الحقاً إدخال ربحها ثو

                                                             
مرجع سبق  –" المحاسبة اإلبداعیة و دور المدقق في التحقق من ممارستھا و نتائجھا "  محسن ناصر الدوسري  –علي محمود ، الخشماوي  1

  . 10ذكره ص 

المحافظة على 
سعر السھم أو 

 رفعھ

ممارسات 
المحاسبة 
 اإلبداعیة

انخفاض تكالیف 
 االقتراض

ظھور الشركة 
بخطر أقل 
 وتنافسیة أكبر

اتجاه سلیم 
 ومنتظم لألرباح

زیادة ثقة 
ھامش أمان و

 المستثمر

رفع سعر السھم 
في اإلصدارات 

 الجدیدة

سمعة اإلدارة 
التعویضات و

 التي تتقاضاھا
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عاجزة بعض الشيء تجاه هكذا أساليب ومنه تقف المبادئ المحاسبية والمعايير يرى الباحث في هذه الحالة أن 
اإلشارة إليها في إبداء رأيه الفني المحايد فضالً عن ع الخارجي في كشف هذه األساليب ويأتي دور المراج

  .مل على الحد من انتشار هكذا أساليب تطوير المعايير المحاسبية للع

   : استخدامهاانعكاس مكان  من حيث: ثانياً 
وهي أساليب يصب اهتمامها غالباً على رقم الربح حيث  : 1 في قائمة الدخلاستخدامها  ينعكسأساليب  -

ي تخص يمكن لإلدارة أن تمارس سياسات المحاسبة اإلبداعية في مجال التالعب بأرقام قائمة الدخل والت
 :على سبيل المثال

  مصاريف االهتالك عند التملك. 

  االعتراف المبكر باإليراد. 

  تقليل المصاريف مستحقة الدفع. 

 العمليات المزيفة تضخيم المبيعات والربح اإلجمالي بالقيود و. 

  تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية. 

اليب يصب اهتمامها على أهداف تحققها وهي أس :2أساليب ينعكس استخدامها في قائمة المركز المالي -
اإلدارة ألغراض التصنيف االئتماني أو الحصول على قروض ويمكن القول على تحسين صورة المركز 

 :المالي تجاه جميع األطراف ومنها على سبيل المثال

  التضخيم في حسابات األصول المدينة. 

  تقليل االلتزامات. 

 المعدات تضخيم الممتلكات و. 

  المستحقات االختياريةتضخيم. 

 زيادة االحتياطيات. 

 التالعب في مخصصات الديون. 

 في طرائق تقييم األدوات المالية التالعب. 

تعكس قائمة التدفقات النقدية قدرة المنشأة على : دامها في قائمة التدفقات النقديةأساليب ينعكس استخ -
بالتالي سالمة تمويلية خالل دورة مالية معينة والاالستثمارية أوالتشغيلية أو توليد نقد سائل من أنشطتها

 وعليه تقوم اإلدارة بانتقاء أساليب تضمن لها سالمة، وضع المنشأة تجاه أي عسر مالي قد تواجهه 
السالمة النقدية تجاه األطراف المختلفة ومنها على استمرارية الوضع النقدي للمنشأة أو ما يعكس صورة و

 : 3سبيل المثال

  العمليات االستثمارية على أنها تشغيلية أو بالعكس تصنيف بعض. 

  زيادة التدفقات النقدية الداخلة بالتحصيالت الوهمية. 

                                                             
  . 98 – 97ص ص  –مرجع سبق ذكره  –رشا  ، الحمادة  1
  . 99- 98ص ص  – مرجع سبق ذكره –رشا ، الحمادة  2
  . 44ص  –مرجع سبق ذكره  –لیندا حسین ، الحلبي   3
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  لغايات التهرب الضريبي عند تخفيض إيراد بيع االستثمارات لدى الغير. 

   :أساليب ينعكس استخدامها على قائمة التغيرات في حقوق الملكية  -

األرباح المحتجزة ل وهي رأس الماالملكية من ثالثة عناصر رئيسة و وقتتألف قائمة التغيرات في حق
اسبي سواء بالزيادة كل عنصر من العناصر السابقة معرضة للتالعب المحووالخسائر المتراكمة  واالحتياطيات

  .أسعار صرفها أو التخفيض وخاصة رأسمال العمالت األجنبية و
ب له انعكاس على فأي إجراء يقوم به المحاس لها تأثير مزدوجالمستخدمة  ألساليباأغلب يرى الباحث بأن 

  :في ذلك يود الباحث أن يورد المثال التالي و) ل وقائمة المركز المالي معاًخاصة قائمة الدخ(أكثر من قائمة 
  :إصالح أصل ثابت يوجد إجرائيين مختلفين مبلغ لتطوير و إنفاقعند 

عدم مما يؤدي إلى زيادة المصروفات وبالتالي تخفيض األرباح و اعتماد هذه النفقة مصروف جاري: األول 
  . )قائمة المركز الماليانعكاس على قائمة الدخل و( لثابت زيادة بقيمة األصل ا

 تخفيضعدم  بالتاليمما يؤدي إلى تخفيض المصروفات و اعتماد هذه النفقة مصروف رأسمالي: الثاني 
  .ادة قيمة األصل الثابت بنفس الوقت زياألرباح بأية مصروفات و

  :خاتمة المبحث 
توجد عدة دوافع لممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية لكن من المالحظ أن هذه الدوافع خاصة باإلدارة فقط 
والسبب في ذلك أن أساليب المحاسبة اإلبداعية تمارس من قبل اإلدارة أو بطلب منها مما تسخرها لتصب في 

  .مصلحتها 
عنها والتي المعايير الصادرة في تطبيق تتيحها المرونة التي  مراعاةالمهنية والجمعيات ات يجب على المنظم

تصبح موضع استغالل من قبل اإلدارة لمصلحتها كما يجب على المراجع الخارجي االطالع على هذه 
عها المراجع بعرض أهم اإلجراءات التي يجب أن يتبالباحث قوم ياألساليب واإلشارة إليها في تقريره حيث س

   .   في المبحث التالي للحد من انتشارها 
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  :المبحث الثالث 

  

  أسالیب المحاسبة اإلبداعیة أثر جودة المراجعة في الحد من ممارسات 

  

 .العالقة بين جودة المراجعة وبين أساليب المحاسبة اإلبداعية -

 .عية الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبدادور المراجع  -

 .المحاسبة اإلبداعية دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات -

 .المنظور األخالقي لممارسات المحاسبة اإلبداعية  -
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  : العالقة بين جودة المراجعة وبين أساليب المحاسبة اإلبداعية
الحد والكشف عن  يكمن الرابط بين جودة المراجعة وبين أساليب المحاسبة اإلبداعية في كون هدف األولى

فكما أشار الباحث سابقاً بأن جودة المراجعة هي قدرة المراجع على اكتشاف األخطاء ، ممارسات الثانية
القوائم هذه وبالتالي من المنطقي أن يكون معد ، )بالمفهوم البسيط(والتالعبات الجوهرية في القوائم المالية 

لذلك يحاول ، اف التجاوزات واإلجراءات التي يحاول القيام بهاالمالية قد وضع باعتباره هذه القدرة على اكتش
محاولة التقليل واالبتعاد عن وبالتالي ، أن يستخدم إيداعه المحاسبي في محاولة إخفاء ما قام به من تجاوزات

ئم وذلك على النطاق الضيق بين المراجع ومعد القوا(.ممارسات هذه األساليب قدر اإلمكان لتجنب كشفه الحقاً 
أثبت بعض الدراسات أن زيادة مستوى جودة المراجعة المقدمة من شأنه أن يحد من لجوء إدارة كما  ،) المالية

  .)على النطاق الواسع(الشركات إلى القيام بأساليب التالعب المحاسبية 
تم ي ى جودة المراجعة وحماية المستثمربأنه كلما زاد مستو) Tendeloo 2005( 1أشارت إحدى الدراسات

وتوصلت إلى تلك النتيجة بالمقارنة بين . عاقة إدارة الشركات على استخدام أساليب التالعب المحاسبيإ
الشركات التي تقوم بمراجعة حساباتها مكاتب المراجعة األربعة الكبار والشركات التي تقوم بمراجعة حساباتها 

  .باقي مكاتب المراجعة 
نت عملية المراجعة تمارس أنشطتها بشكل فعال كلما كان لها أنه كلما كا 2في حين توصلت دراسة أخرى

  .الدور األكبر في الكشف عن استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية والعمل على الحد من انتشارها 
) التي قام بها مكتب المراجعة وانتهى منها( جودة عملية المراجعة التي جرت فعلياً بدراسة  3قام أحد الباحثين

وتوصل لنتيجة مفادها أن حاالت الفشل حاالت الفشل لمكاتب المراجعة وعالقتها بإدارة األرباح سة وذلك بدرا
  .في الوصول إلى جودة المراجعة المطلوبة وفشلها يرتبط بمستويات عالية من إدارة األرباح 

لمعتمدة على أثر جودة المراجعة الخارجية على مستوى األرباح المحققة اهدفها بيان  4تثبت دراسة أخرى
أن االستحقاقات االختيارية لدى عمالء مكاتب المراجعة الكبيرة الستة أقل ، )االئتمان(االستحقاقات االختيارية 

  .منها لدى عمالء مكاتب المراجعة األخرى والغرض من زيادة االستحقاقات هو زيادة األرباح والتالعب بها 
المحاسب (ال يمكن حصرها كون مرتبطة بمصدر إبداعي متجددالجدير بالذكر أن أساليب المحاسبة اإلبداعية 

المعايير بعض على إيجاد الحلول والثغرات المحاسبية واالستفادة من المرونة التي تتيحها قادر والذي  )المبدع
بيان وذلك بها ك األساليب وكيفية الحد منها وكشفلكن يرى الباحث أنه يمكن االستئناس ببعض تل، المحاسبية 

   . المراجع الخارجي في الحد من ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية  دور
  
  

                                                             
1 Tendeloo B.,V., "Earning Management And Audit Quality in Europe : Evidence from the Private Client 
Segment Market " Ann Vanstraelen – University of Antwerp –Faculty of Applied Economics- Maastricht – 
2005.   

  . 2008 –جامعة الملك سعود  –دراسة تطبیقیة " دور جودة أنشطة المراجعة في الحد من ممارسات إدارة األرباح " الرفاعي ابراھیم ، مبارك 2
3  Dang, li " Assessing Actual Audit Quality " Thesis Doctor of Philosophy – Drexel University – May – 2004 .    
4 Becker et al, "The Effect of Audit Quality on Earning Management" Contemporary Accounting Research . 
Vol15 – No. 1:1:21 1998 .  
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من ممارسات المحاسبة اإلبداعية  دور المراجع الخارجي في الحد:  
منها ما يتعلق تشار أساليب المحاسبة اإلبداعية وجد عدة صعوبات تواجه المراجع الخارجي في الحد من انت

أجور مراجعة غير ادها على أدلة إثبات إلكترونية والمنشأة واعتم بالمنشأة موضوع المراجعة مثل حجم
 ومنها ما هو متعلق بالمعايير، فضالً عن حاالت التواطؤ بين العاملين في المنشأة  الجهد المبذولمتناسبة مع 
ليته نها ما هو متعلق بالمراجع نفسه واستقالوم، المرونة التي تتيحها في التطبيق العملي لها المحاسبية و

  ..الغش ن مسؤولياته في اكتشاف األخطاء والمعايير التي تحد مو
أن  إلىبد من اإلشارة ال لمحاسبة اإلبداعيةالواجب إتباعها للحد من ممارسات ا قبل عرض أهم اإلجراءات
ليس ئي واإلشارة لها في تقرير المراجعة النهامسؤوليته في كشف هذه الممارسات والمراجع الخارجي تنحصر 

بكيفية إجراء التالعب لكن على المراجع أن يكون ملماً ،  ةالقيام بتعديل حسابات المنشأة موضوع المراجع
  .حتى يستطيع الكشف عن أية تالعبات محاسبية المحاسبية وكأنه هو الذي أعد التقارير المالية المحاسبي و

اكتشاف أساليب المحاسبة للحد وتباعها بعض اإلجراءات التي يمكن للمراجع الخارجي إفيما يلي عرض ل
  :) على سبيل المثال ( 1اإلبداعية

 .جدول یوضح بعض أسالیب المحاسبة اإلبداعیة واإلجراءات التي یمكن أن یتبعھا المراجع الخارجي )  2 - 3(جدول 

يجب ما المرجع أو اإلجراء المضاد المطلوب من   اإلجراء المحاسبي المبتدع  البند
  .اإلجراء الصحيح أن يكون عليه

  المبيعات

إجراء صفقات بيع وهمية قبل نهاية العام 
  ليصار إلى إلغائها الحقاً

ذات خاصة المعدة من قبل شركات التحقق من فواتير البيع و
  ..الشقيقةعالقة مثل الشركات التابعة و

إجراء صفقات بيع حقيقية لكن بشروط 
  سهلة غير مضمونة التحصيل

ن وخاصة شروط التحصيل والسداد لتحقق من شروط االئتماا
  .الخصم وكفاية المخصصات و

التحقق من مستندات الشحن ومطابقتها مع تحصيالت الوكالء   تسجيل البضاعة المرسلة باألمانة كمبيعات
  أرصدة النقدية لديهمو

تكلفة 
البضاعة 
  المباعة

قيام المنشأة بتسييل مخزونها السلعي الذي 
 Lifoتقييمه بطريقة  سبق

  التحقق من أن صفقات البيع حقيقية ال وهمية

تغيير غير مبرر في الطريقة المتبعة في 
  تقييم المخزون

التغيير على البيانات المالية  اإلشارة في التقرير أثرر هذا
  السبب وراء التغييرو

  
  تضمين كشوف الجرد أصنافاً راكدة

  
  سعارالتحقق من تكوين مخصص لهبوط األ

تأجيل إثبات فواتير مشتريات تتم في نهاية 
  مراجعة مستندية لفواتير الشراء  العام الجاري إلى العام التالي

مصروفات 
  التشغيل

مثل رسملة ، رسملة مصروف إيرادي 
  التحقق من مدى توفر شروط الرسملة في ذلك المصروف  مصروف إعالن أو صيانة آالت

    
                                                             

  .مع تعدیل بعض البنود من قبل الباحث .   2005عام  –" أثر إجراءات المحاسبة الخالقة "  -التحلیل المالي واالئتماني  –محمد مطر   1
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رق استهالك إجراء تغيير غير مبرر في ط
األصول الثابتة أو في طرق اطفاء األصول 

  .غير الملموسة 

التحقق من األثر المتراكم المترتب عليه في البيانات المالية 
اإلشارة لذلك في تقرير المراجعة خاص ووعلى ربحيتها بشكل 

  .النهائي 
استخدام معدالت أو نسب استهالك أو إطفاء 

في أقل من النسب المتعارف عليها 
  .الصناعة التي تعمل فيها المنشأة 

إعادة احتساب مصروف االستهالك وفقاً للمعدالت المتعارف 
  عليها

نتيجة األعمال 
لألنشطة غير 

  المستمرة

عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن األثر 
المترتب على قرار إغالق الحق لخط 
إنتاجي خصوصاً إذا كانت مساهمة هذا 

  .مال المنشأة الخط جوهرية في نتيجة أع

إعادة إعداد قائمة الدخل إلظهار أثر إغالق هذا الخط على 
  .نتيجة األعمال 

البنود 
االستثنائية و 
البنود غير 

  العادية

تضمين ربح التشغيل مكاسب ناتجة عن 
بنود استثنائية أو بنود غير عادية دون 

  .اإلفصاح عن طبيعة تلك البنود 
  .اد بلك البنود احتساب الربح التشغيلي بعد استبع

دمج نصيب الشركة األم من أرباح شركاتها 
  .التابعة أو الزميلة دون اإلفصاح عنها 

إعادة احتساب نتيجة األعمال وذلك بعد اإلفصاح عن ذلك 
  .النصيب في بند مستقل 

  النقدية
بدراسة شروط االئتمان استبعاد النقدية المقيدة من النقدية العامة   .عدم اإلفصاح عن بنود النقدية المقيدة 

  .الممنوحة للمنشأة وأوراق الدفع 
التالعب في أسعار صرف المستخدمة في 

  .ترجمة العمالت األجنبية 
التحقق من صحة أسعار صرف العمالت عند تاريخ إعداد 

  .القوائم المالية 

االستثمارات 
  القصيرة األجل

عند تقييمها التالعب في أسعار السوق 
  األجل إلى قصير األجلتصنيف الطويل و

ي تاريخ إعداد القوائم المالية التحقق من أسعار السوق المالية ف
بغرض ( أغراض شراء االستثمارات وشروط التصنيف و

  ... )المضاربة أم االستثمار

الذمم 
  المدينة

عدم الكشف عن الديون المتعثرة بقصد 
تخفيض مخصص الديون المشكوك فيها 

  .ت الراكدة وعدم الكشف عن  الحسابا

طلب كشف األعمال للمدينين وإجراء مطابقات مع الزبائن 
  .والتأكد من الديون المشكوك في تحصيلها 

تضمين رقم المدينين للشركات التابعة أو 
  .ذات الصلة أو الزميلة  

الكشف عن التعامالت بين الشركة األم و الشركات التابعة لها 
ها ذمم مدينة واإلفصاح عنها واستبعاد الذمم المسجلة لها على أن

  .في بند مستقل 

  المخزون

تضمين كشوف الجرد بنود بضاعة راكدة 
  .أو متقادمة  أو غير صالحة 

التحقق الفعلي من أصناف المخزون وخاصة التي لم تجرى 
  .عليها أية عملية بيع من فترة طويلة 

تعمد التالعب بأسعار السوقية للمخزون 
  خزونوتغيير طريقة صرف الم

التأكد من أسعار األصناف الفعلية باالتصال مع الموردين 
  .المماثلين واإلشارة لتغيير طرق صرف المخزون في التقرير

االستثمارات 
  طويلة األجل

تغيير في الطريقة المتبعة في المحاسبة عن 
االستثمارات كتحويل من طريقة التكلفة إلى 

  .طريقة حقوق الملكية 

لتحويل واإلشارة إلى التأثير النابع عن التحقق من مبررات ا
  .التحول في تقرير المراجعة 

تجنب إظهار نصيب الشركة األم من 
  خسائر الشركة التابعة

إعادة تعديل رقم الربح بقيمة هذه الخسائر مع وضعها ببند 
  .مستقل 
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عدم القيام باستبعاد العمليات المتبادلة 
قروض الوهمية مثل المبيعات المتبادلة وال

  .المتبادلة 

استبعاد تلك العمليات و إظهار آثارها المترتبة على قائمتي 
الدخل والمركز المالي فضالً عن اإلشارة لذلك في تقرير 

  .المراجعة 
تملك أحد أصول الشركة التابعة بطريقة 

دمج حقوق المساهمين أي بقيمتها الدفترية 
ثم بيع هذا األصل و تسجيل المكاسب في 

  .رقم الربح 

استبعاد تلك المكاسب من رقم صافي الربح ومتابعة خاصة 
  .لعمليات بيع وشراء األصول بين الشركتين 

األصول 
  الثابتة

الفائض كربح ييم األصول وتسجيل إعادة تق
نسب اإلهتالك وطريقة اإلهتالك التالعب بو

  عدم اإلفصاح عن األصول المرهونة و

ة نسب االهتالك المتعارف مراجعإعادة تقييم األصول الثابتة و
قة اإلهتالك وأثر هذا التغيير اإلشارة عند تغيير طريعليها و

  دراسة شروط القروض الممنوحة و

األصول غير 
  الملموسة

في تقدير األصول غير الملموسة  ةالمبالغ
بما يخالف القواعد المنصوص عليها في 
  .المعايير أو التالعب بنسب إطفاء األصول 

أثر تغيير نسب والتحقق من صحة األسس المتبعة في التقييم 
  .اإلطفاء وإجراء التعديل الالزم لذلك 

المطاليب 
المتداولة 

  والطويلة األجل

ة خالل العام عدم إدراج األقساط المستحق
من القروض الطويلة األجل ضمن القروض 

  القصيرة األجل
  .القروض  دراسة شروط وتفاصيل منح

تسديد القروض قصيرة األجل عن طريق 
االقتراض طويل األجل بهدف تحسين نسب 

  .السيولة وصافي رأسمال العامل 

دراسة أثر ذلك على نسب الرفع المالي والهدف من كل عملية 
  .ديدة اقتراض ج

حقوق 
  المساهمين

إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى 
  معالجة مكاسب السنوات السابقة ضمن األرباح المحتجزة  .صافي ربح الجاري 

معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار 
الصرف المرتبطة بمعامالت تمت بعمالت 

  .أجنبية في حقوق المساهمين 

ئر في قائمة الدخل ضمن يجب معالجة هذه المكاسب أو الخسا
  .بند مستقل 

الموجودات 
وااللتزامات 
الطارئة أو 
  المشروطة

إثبات موجودات محتملة قبل التأكد من 
إثبات أصل أو إيراد : شروط تحققها مثل 

متوقع تحصيله من دعوى قضائية قبل إبرام 
  .الحكم فيها 

يجب التأكد من اكتمال شروط وخصائص األصول قبل إثبات 
  .أي أصل

إهمال اإلفصاح عن التزامات طارئة أو 
كتعثر في سداد قرض مرهون (مشروطة 

بعقار أو دعاوى قضائية مرفوعة على 
  ) .الشركة

دراسة أثر ذلك على تقييم المركز المالي للشركة وهل ستواجه 
إعسار مالي كما يجب اإلفصاح عن أية التزامات محتملة 

  واإلشارة إليها في تقرير المراجعة

ى الباحث أنه يجب على المراجع الخارجي االطالع قدر اإلمكان على هذه األساليب مما يعطيه فكرة مسبقة ير
لتحسين صورة المركز المالي وبالتالي كشفه واإلشـارة إليهـا فـي     خطواتعما قد يقوم به معد البيانات من 

اكتشـاف  (ي من عمليـة المراجعـة   يعكس على جودة أدائه المهني وتحقيق الهدف الرئيس بما، تقريره النهائي
  . )هريةواألخطاء الج
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  :دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات أساليب المحاسبة 
 المديرين جاءت فكرة إنشاء لجنة مراجعة تتكون من، نتيجة لالنهيارات المالية التي حدثت للعديد من الشركات

واالنسجام التام بين المراجعة الداخليـة والمراجعـة    مهمتها األساسية تحقيق الترابط، عضاء غير التنفيذييناأل
حيث تعمل على تحديد أتعاب المراجع الخارجي وإجراءات التعاقد معه والعمل على زيادة اسـتقالل  ، ةالخارجي

  .)العوامل المؤثرة في جودة المراجعة(وتقييمه  ودراسة نظام الرقابة الداخليةالمراجع 
ن  ) Sarbones-Oxley( 2002يعد قانون ساربنس أوكسـلي   ع الشركات       م ت جمی ي ألزم ة والت وانین الھام الق

   . مفاجئة قد تحدث للشركةمالیة بتكوین لجنة مراجعة مھمتھا األساسیة العمل على منع حدوث أیة انھیارات 

تعمـل   إلى أن لجنة المراجعـة  بتوضيح المهام الرئيسية للجنة المراجعة حيث توصلت 1قامت إحدى الدراسات
  :دعم وظيفة المراجعة الخارجية بشكل عام وذلك من خاللى عل
 .الكفاءة المالئمة ين المراجع الخارجي ذوي الخبرة وتعيوضع شروط ترشيح و -

 .تحديد أتعاب المراجع الخارجي تحديداً يتناسب مع الجهد المبذول -

 .العمل على خلق بيئة تساعد المراجع على أداء مهامه والمحافظة على استقالله  -

 .المراجع الخارجي لنزاعات التي تنشأ بين اإلدارة والعمل على حل ا -

 .المراجعة الخارجية الكامل بين المراجعة الداخلية و ضمان تحقيق التنسيق -

عدم التدخل بعملهم من قبل إدارة تضمن استقالليتهم قدر اإلمكان و كما أنه يجب تحديد مرجعية للمحاسبين
  .المنشأة 

جان المراجعة في الحد من ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية فقد أشار القرار الصادر أما من ناحية دور ل
دراسة التقارير من مهام لجان المراجعة " أنه  2008لعام ) 31(رقم  2عن هيئة األوراق المالية السورية

  :الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي 
 .أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة  -

أي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات المراجعة أو نتيجة لمقترحـات مراجـع الحسـابات     -
 ".الخارجي

  :بتوضيح دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية وذلك من خالل 3قامت دراسة أخرى
 .تقارير المالية وفحصها اإلشراف والرقابة على ال -

 .دعم وظيفة المراجعة الخارجية  -

 .الداخلية دعم وظيفة المراجعة  -

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييمها  -

 .دعم حوكمة الشركات -

 .إدارة المخاطر في الشركات -

                                                             
رسالة  –دراسة میدانیة  –" دور لجان المراجعة في زیادة ثقة المستثمرین في التقاریر المالیة "  –محمد مسلم ، درویش    -بالتصرف  1

  .  34ص  – 2009 -جامعة دمشق   –كلیة االقتصاد  –ماجستیر 
2 WWW.DSE.SY  2013-9-13تاریخ الزیارة  
  .104مرجع سبق ذكره ص" دور لجان المراجعة في الحد من انتشار أسالیب المحاسبة اإلبداعیة " رشا ، حمادة ال 3
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بير بين مهامها يرى الباحث أنه للجنة المراجعة دور كبير في تحقيق جودة المراجعة المطلوبة نظراً للترابط الك
والعوامل المؤثرة على جودة المراجعة فضالً عن دورها في الحد من ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية 

  .في الكشف عن هذه الممارسات في حال وجودها ليهالكن تتميز جودة المراجعة ع) الوقاية(
  :ممارسات المحاسبة اإلبداعية لالمنظور األخالقي 
المحاسبي هو أمر  المحاسبة اإلبداعية وجهان لعملة واحدة مع اختالف الهدف فاإلبداعاإلبداع المحاسبي و
فهو ، ب حاالت جديدة تواجه المحاسألية مشكالت أو حتى ضروري لمواكبة علم المحاسبة مطلوب وشرعي و

شيئاً  يضيفة حتى أن كل بحث يجرى في علم المحاسب، الصحيح واألكاديمي للباحثين التفكير العلمي السليم و
عد إبداعاً محاسبياً جديداً ي.  

، ن ضرورات علم المحاسبة االجتهاد والعمل الدؤوب وبعد ضرورة مبداع المحاسبي يأتي من الموهبة ون اإلإ
رى أو المحاسبة اإلبداعية فهي تنشأ عند توجيه اإلبداع المحاسبي لخدمة أطراف على حساب أطراف أخأما 

توجيهها لى ضبط عملية اإلبداع المحاسبي ولذلك تعمل المنظمات المهنية ع، ينةلتحقيق هدف أو مصلحة مع
  .  1القوانينلطريق السليم بإصدار التشريعات والمعايير وإلى ا

كانت المراجعة بأزمة ثقة حادة ناتجة عن المفاجآت المالية التي تحدث لشركات تمر حالياً مهنة المحاسبة و
عة تثبت ذلك تقديم تقارير مراجووضعها المالي وحاسبية تضمن سالمة مركزها متقوم بتقديم تقارير مالية و

ما الحل يكمن في التكامل بينها المعايير لوحدها ال تكفي لحل األزمة وإنأن القوانين و نباحثيبعض لذلك رأى 
  .ودها ضرورات وجو األبحاث عن أخالقيات المهنةتطبيقها ومن هنا جاءت الدراسات وبين القائمين على و

التي هدفت إلى استعراض مفهوم المحاسبة اإلبداعية و) Amat et al.,1999( 2أشارت إحدى الدراسات
عالقة بممارسات المحاسبة اإلبداعية بأن هناك العديد من العوامل التي تدفع والجوانب األخالقية ذات ال

لمبادئ والمعايير المحاسبة الدولية ال المديرين لممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية وأنه على الرغم من أن ا
إال أن البيانات المالية والمحاسبية يجب أن يتم اإلفصاح عنها ، تمنع بشكل مباشر من استخدام هذه األساليب

بشكل واضح وصريح وبالتالي فإن ممارسة هذه األساليب يشكل تحدياً أخالقياً للقائمين على تطوير مهنة 
  .المحاسبة وممارسيها 

دور أخالقيات اإلدارة في الحد من التالعب بالطرق إظهار هدفت إلى ) 2006ابراهيم ( 3دراسة أخرىوفي 
والسياسات المحاسبية للتخلص من المكاسب الشخصية التي تؤدي إلى تحريف الدخل المحاسبي وتضليل 

لمحاسبي لتحقيق توصلت إلى أن إدارة هذه المنظمات تلجأ إلى التالعب في الدخل ا، أنشطة تلك المنظمات
كما أن حدة التالعب في المكاسب تتفاقم بفعل ممارسات المحاسبية الخاطئة ، مصالح ذاتية على حساب المالك 

     . واإلبداعية 

                                                             
  الباحث 1

2Amat, O. Blake, J. Dowds, J. " The ethics of Creative Accounting"- Journal of Economic Literature-Vol(62)-
1999-pp 161-196.  

مصر  -جامعة المنوفية  –دراسة اختبارية  –" السلوك األخالقي لإلدارة عن قياس الدخل المحاسبي بمنظمات األعمال" محمد زيدان ، إبراهيم 3
- 2006 .  
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أخالقي لممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية فاإلدارة ليس لها الحق في تضليل  مبررال يوجد يرى الباحث بأنه 
يجب أن تعكس القوائم المالية الواقع الفعلي وأن تكون هناك ، ب بالقوائم المالية ثمرين بالتالعقرارات المست

ينبغي على كل  كما .مستوى مقبول من جودة األرباح المصرح عنها وللمستثمرين الحرية في اتخاذ قراراتهم
سب تنعكس على لما كانت نتائج عمل المحاو. أخالقيات المهنة التي يعمل بهاأن يتحلى ب) حتى اإلدارة(شخص 

  .أطراف عدة كان المنظور األخالقي لعمله موضع اهتمام كثيراً من الباحثين 
  :خاتمة المبحث 

إن اإلبداع المحاسبي ضرورة من ضرورات التقدم العملي في المجال المحاسبي لكن يجب عدم تسخيره لخدمة 
ح ذلك هو مراجع الحسابات ولعل من يساهم وبشكل كبير في نجا، مصلحة أطراف على المصالح األخرى 

الخارجي وذلك بالقيام بعمله بأتم وجه وتحقيق الجودة المطلوبة والشرعية والتي تحقق العدالة وتحد بدورها من 
  .ممارسات المحاسبة اإلبداعية 
أثر ممارسات المحاسبة اإلبداعية على قرارات المستثمرين وكيفية  ENRONتعكس حالة شركة الطاقة 

 مما استوجب على، أشهر مكاتب المراجعة في أمريكا في التأثير على قرارات المستثمرين تواطؤ مكتب من
الباحث في المبحث القادم دراسة حالة شركة الطاقة إنرون وذلك بهدف توضيح متغيرات الدراسة بشكل أكبر 

  . حليليقبل الدخول في الفصل الميداني الت للدراس
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  : المبحث الرابع 

  مليةحالة ع

Enron األمريكيةدراسة حالة شركة الطاقة 
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  ENRON دراسة حالة شركة إنرون

أثر جودة المراجعة على هامش أمان المستثمر في ظل تطبيق أساليب " تعكس حالة عملية (
  )" المحاسبة اإلبداعية

  :مقدمة ال

الدراسة بشكل أكبر له  للدخول للدراسة العملية أن تتم توضيح متغيرات الدارسرأى الباحث أنه ولتهيئة 
  .فاستعان بحالة شركة الطاقة إنرون والتي أشار إليها أكثر من مرة خالل عرضه للبحث في الفصول السابقة 

حاملي األسهم خير مثال عن أثر آرثر أندرسون وومكتب المراجعة  Enronحالة شركة الطاقة العمالقة تعد 
الشكل التالي  وضحي، إلبداعيةتطبيق أساليب المحاسبة اجودة المراجعة على هامش أمان المستثمر في ظل 

  :العالقة بين متغيرات الدراسة 

  
  يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة شكل)  3-3(شكل

  الشكل من إعداد الباحث: المصدر 

التفصيل وما هي طبيعة  وما يمثله في حالة شركة الطاقة إنرون بشيء من الباحث بعرض كل متغير قام
  :العالقة التي تجعل تغيره يؤثر على باقي المتغيرات وذلك كما يلي 

  

     

  

 مكتب المراجعة آرثر أندرسون

 الخارجیةجودة المراجعة 
 )المتغير المستقل(

 القیمة الحقیقیةوسعر السھم 

  ھامش أمان المستثمر
 )المتغیر التابع(

  Enronشركة الطاقة 

 أسالیب المحاسبة اإلبداعیة
 )المتغیر الوسیط(

 المراجعةتقریر 

 عملیات التواطؤ اریر المالیة التق
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  :)المتغير المستقلARTHUR ANDERSEN ( مكتب المراجعة آرثر أندرسون: أوالً 

   :لمحة عن المكتب

كان رات المالية واالستشاومكتب مراجعة يقوم بتقديم خدمات المراجعة  وإحدى مكاتب المراجعة الكبار وه
مليون دوالر  903م  2001عام م حيث كان عائداتها حتى  1913يتمتع بالنمو المستمر من سنة التأسيس عام 

موظف  85000تستخدم حوالي االستشارات المالية والقانونية وتقدير الضرائب وخدمات التأمين وكما تقدم ، 
  .ين واإلداريين في العالمات قوية مع كبار السياسيكما ارتبطت المنشأة بعالق، دولة حول العالم  84في 

   :)تحرك المتغير(بداية تأثر مستوى جودة الخدمة المقدمة

مليون دوالر كأتعاب لقيامه بمراجعة  25لعل من الغريب أن مكتب المراجعة العالمي الكبير تقاضى مبلغ 
ارية لنفس بأعمال استش لقيامهالر مليون دو 27في حين تقاضى مبلغ ،  2000حسابات شركة إنرون عن عام 

دداً إذا جمع يصبح مه حيادهاستقالل المراجع وآخر على أن هو األمر الذي يعد دليالً الشركة في نفس العام و
ولذلك قررت بقية المكاتب بعد الحادثة التوقف عن ، ) أحد أهم عوامل جودة المراجعة(بين هاتين المهمتين

انون ساربنس أوكسلي لعام قوهو األمر الذي تم إقراره بعد ذلك عبر ، العميلالخدمتين لنفس  اتينجمع بين ه
2002  )Sarbanes-oxley Act  (وكمة الشركات تأثيراً في حوصف بأنه أكثر التشريعات أهمية والذي و

من ممارسة مهنة المراجعة منذ قانون تداول األوراق المالية األمريكي خالل الثالثينيات اإلفصاح المالي وو
بل إن آرثر أندرسون كان يقوم باإلضافة للمهمتين السابقتين بمهمة المراجعة الداخلية لنفس ، 1القرن الماضي

 آرثر سمعة مكتبإلى تأثر  2فقد توصلت إحدى الدراسات، التي يقدمها جودة الخدمة تأثرتمن هنا ، الشركة 
ضيحة إنرون لدرجة تأثرت معها سمعة باقي بعد ف) أحد عوامل جودة المراجعة(للمراجعة بشكل كبير أندرسون

هيئة تداول األوراق المالية لزيادة إجراءات الرقابية عليها بناء على  SECالمكاتب الكبرى للمراجعة وقيام 
   .طلب المجتمع المالي 

  

  

                                                             
 –مرجع سبق ذكره  –" انھیار شركة إنرون و الدروس المستفادة : أخالقیات مھنة المراجعة و المتعاملین معھا "  –احسان بن صالح ، المعتاز  1

  8 - 7ص 

2   Doogar, R., Hong Xie " Auditor Credibility Impairment Spillovers - Evidence from Three Andersen 
Engagements"- University of Illinois- Syracuse University-USA- October, 2007.  
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  :)المتغیر الوسیط( Enronشركة الطاقة العمالقة : ثانياً 

  :لمحة عن الشركة
 kennethlayم قرر 1985في عام ، يكية المتخصصة في مجال الطاقةات األمرهي شركة من كبريات الشرك

بدمج شركته مع شركة أخرى للغاز الطبيعي وليعلن عن تشكيل ما  –الغاز الطبيعي  -رئيس شركة هيوست
  . Enronيسمى بعمالق الطاقة األمريكية 

نقل الغاز الطبيعي مريكية تقوم ببيع وشركة أ) فالس وثالث أكبر إ( وهذه الشركة التي تحتل المركز السابع 
شركة تابعة لها في مجاالت  12حوالي Enronوتتبع ، دولة حول العالم  40ألف موظف في  21ويعمل لديها 

  .مختلفة للطاقة 
انت تسعى تظهر على السطح إذا لم تحقق المكاسب التي ك Enronولكن في أواخر التسعينات بدأت مشكلة 

ر الوضع المالي للشركة إلى أن تفج، التوسعات التي كانت قد أعلنت عنها مسبقاً و إليها من االستثمارات
  .م  2001أعلنت إفالسها في ديسمبر و

  : ممارسات المحاسبة اإلبداعية في شركة إنرون آثار ظهوربداية 
جنة ما حدث بالضبط وقد قدمت الل حقيقةبتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على  Enronقام مجلس إدارة شركة 

وبعض شركات  Enronالذي ألقى الضوء على العمليات التي تمت بين شركة  1فعال تقريرها الضخم
، الذي كان يعمل كذلك في منصب مساعد رئيس Andrew S. Fastowاالستثمار والتي كانت مدارة من قبل 

  .Enronمجلس اإلدارة ورئيس القسم المالي لشركة 
مليون دوالر والناتجة عن التعامالت  544خفيض أرباحها بمبلغ بت Enronأعلنت شركة  16/10/2001في 

والتي  Enronمع العلم بان تلك الشركات تعد شركات شراكه مع .  (LJM1 & LJM2)مع شركات استثمارية 
بليون  1.2وأعلنت كذلك عن تخفيض حقوق ملكية المساهمين بمبلغ . Fastowتم إنشائها وإدارتها من قبل 

  .بنفس العمليات السابقة دوالر والمرتبطة
بإعادة هيكلة قوائمها المالية  Enronحيث أعلنت شركة  ،من اإلعالن أشهرالمشكلة الحقيقية بدأت بعد بضعة 

لشراكه االستثمارية اأخطاء محاسبية والمتعلقة بشركات بمعللة ذلك  2001- 1997للفترة الواقعة بين األعوام 
والشركات )  .Chew Coومالك لشركة  Enronف سابق في موظ( Kopperو Fastowوالمدارة من قبل 

    (Chew Co., LJM1, and LJM2)هي 
بينت تخفيضات فاقت اإلعالن  2001-1997الجدير بالذكر إن إعادة هيكلة القوائم المالية للفترة الواقعة من 

  :2 وضحها الجدول التاليي اذ 16/10/2001األول في 

                                                             
1Original Documents (Enron Financial Statements for 5 years and Powers Report), (Department of accounting, 
college of business administration, university of Illinois at Chicago), April 4, 2002.  

المجلد –جامعة الدول العربیة  –المجلة العربیة لإلدارة  –" انھیار بعض الشركات العالمیة و أثرھا في بیئة المحاسبة " ظاھر شاھر ، القشي  2
  6ص  – 2005 –القاھرة  –لثاني العدد ا – 25
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 . 2001 – 1997 بین الواقعة للفترة المالیة القیم بعض ھیكلة إعادة یوضح جدول)  3 – 3(  جدول

قبل اح األرب  العام
  التخفيض

مقدار تخفيض 
  األرباح

مقدار تخفيض 
  حقوق الملكية

مقدار زيادة 
  المديونية

  مليون 711  مليون 258  مليون 28  مليون 105  1997
  مليون 561  مليون 391  مليون 133  مليون 703  1998
  مليون 685  مليون 710  مليون 248  نمليو 893  1999
  مليون 628  مليون 754  مليون 99  مليون 979  2000

  بليون 2.585  بليون 2.113  مليون 508  مجموع التخفيض
 LJM1مليون دوالر من شركتي  30تلقى مبلغ  Fastowبالكشف على أن  Enronفي تلك الفترة قامت شركة 

  . LJM2و 
جعلت السوق يفقد الثقة بشركة  Fastowره ومعلومة المبالغ التي تلقاها هيكلة بالشكل السابق ذكالإعادة 

Enron مما أدى إلى انهيارها بأقل من شهر وإعالن إفالسها.  
فقط  ليس هأن )من خالل النظر إلى حجم مقدار التخفيض الكبير وخاصة على حقوق الملكية(يرى الباحث 

دفترية ال تعكس القيمة الحقيقة مما يعكس صعوبة كبيرة نما حتى القيمة الالقيمة السوقية غير حقيقة وإ
   .للمستثمرين في إيجاد هامش األمان و بالتالي السعر األنسب للشراء 

  : 1)ممارسات المحاسبة اإلبداعيةاكتشاف (ملخص ما اكتشفته لجنة المراجعة 
ة لم يكن من الواجـب أو  ستثمارية في عمليات عديداالشركات الاستخدمت  Enronاللجنة بأن إدارة  أوضحت

أن اغلب تلك العمليات صممت بشكل متقن بهدف التالعب وإظهـار القـوائم    إذ. ها أصالفيالضرورة الدخول 
لمخاطر  التحوطالمالية بشكل جيد يخدم مصالح خاصة وابتعدت تلك العمليات عن هدف المنفعة االقتصادية أو 

ولم يتبع بها اإلجراءات والمبادئ المحاسبية المتعـارف  بعض هذه العمليات صممت بشكل مدروس و، مستقبلية
الماليـة   Enronتلك المبادئ لم يتم إظهار تلك الشركات االستثمارية في قوائم شـركة   إتباععليها ونتيجة لعدم 
  .كأصول والتزامات

ـ  تـم   إذين يلاكما انه هنالك عمليات أخرى تم تطبيقها بشكل غير الئق وغير صحيح وبموافقة المستشارين الم
لتحوط الوهمية مع العلم بان تلك العمليات لو كانت صـحيحة لكـان   اإطفاء بعض الخسائر الناتجة عن عمليات 

هي المتحوطة وبالتالي كان يجـب علـى الشـركات     Enronأن  إذ Enronيجب أن ينتج عنها أرباح لشركة 
هي المالكة لتلك الشركات وهـذه   Enronولكن كيف يمكن ذلك إذا كانت شركة . االستثمارية تعويض الخسائر

خطـر عمليـة تمـت    أتعد هذه العملية هـي  ، الملكية تم إخفائها بشكل متقن ولم تظهر إال عند حدوث الحدث
أنها أظهرت في األعوام السابقة أرباحا وهمية بلغـت بليـون دوالر عـن الـربح      إذوساهمت بانهيار الشركة 

  .الحقيقي

                                                             
  . 7ص  –مرجع سبق ذكره  –ظاھر الشاھر  –القشي  1
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 LJMو  LJM1حري بأن العمليات المحاسبية األصلية بالتعامل مع شركات لقد اتضح للجنة وبعد الفحص والت
والتي أدت إلى االنهيار كانت عمليات ذات هيكليـة مغلوطـة ومخالفـة للمبـادئ المحاسـبية       .Chew Coو

ومستشارو الشركة الخارجين  راجعوليات تمت تحت موافقة وإشراف ممع العلم بأن تلك العم. المتعارف عليها
Anderson  مليون دوالر، والذي جاء  27والدليل على ذلك المبلغ المدفوع لهم مقابل تلك االستشارات والبالغ

أن تلك العمليات المغلوطة تتعلق بهيكلة عمليـات   إلىاإلشارة هنا من بد الو، ذكره ضمن تقرير مجلس اإلدارة
القوانين والمبادئ المحاسـبية  تنص .  Special Purpose Entity) شركات ذات األهداف المحددة(ما يسمى 

المتعارف عليها بأن الشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات يمكنها أن تعاملها كجهـات مسـتقلة إذا مـا    
  : 1تحقق الشرطين التاليين

من أصولها ويجـب  % 3أن يكون أحد مالكي الشركة المتعاملة مع تلك الشركات مالكا فيها بما ال يقل عن  -
  .وي بعض المخاطر عند إجراء أي عملية مع ذلك النوع من الشركاتتبأنها تح نسبةلاه أن  ينظر لهذ

  .يجب أن يكون للمالك المستقل لتلك الشركة السيطرة الكاملة عليها  -
ن فيمكن للشركة المتعاملة مع هذا النوع من الشركات إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن احقق الشرطتإذا ما 

يتم تضمين أصول أو التزامات تلك الشركات في القوائم الموحدة للشـركة المتعاملـة، بغـض     هذا التعامل وال
  . االنظر عن العالقة الوثيقة بينه

خالفت القواعد المنصوص عليها وبشكل متعمـد   Enronسنجد أن  سابقاًعند تحليل العمليات أنه يرى الباحث 
  .إلبداعيةوأقدمت على ممارسة أساليب المحاسبة ا ومبيت مسبقا

  
  :)المتغير التابع( هامش أمان المستثمرين: السوق المالي: ثالثاً 

بعد سلسلة النجاحات التي حققنها هذه الشركة العمالقة ووصولها إلى المركز السابع في تصنيف أكبر المنشآت 
الشركة حيث شهدت أوضاع ، له أعمدة أسواق المال  هتزتاالقتصادية في العالم سقطت الشركة سقوطاٌ ا

ظون تغيرات وبدأت أولى المشاكل عندما بدأ المراقبون الماليون يالح، م  2001انهياراً كامالً في نهاية عام 
تبين ية األمريكية تفتح ملف التحقيق وغريبة في حسابات الشركة مما جعل لجنة المراقبة المالغامضة و

 979ليس كما ادعت مليون دوالر و 600كانت  2000- 1997باعتراف الشركة بأن أرباحها بين عامي 
  ) : www.enron.com ( مليون دوالر ويبين الجدول التالي أهم القيم المالية لشركة إنرون 

                                                             
الحاكمیة المؤسسیة بین المفھوم و إمكانیة تطبیقھا على أرض الواقع في الشركات المدرجة في "  –حازم الخطیب  –ظاھرالشاھر ، القشي  1

  . 10ص  – 2006 –العدد األول  –اشر المجلد الع –مجلة اربد للبحوث العلمیة  –" األسواق المالیة 
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  : جدول یوضح التغیرات التي طرأت على أھم القیم المالیة لشركة إنرون ) 4-3( جدول

  1998  1999  2000  البيان
  31260  40112  100789  )بالمليون(دات اإليرا

  105  893  979  )بالمليون(صافي الربح

  1.01  1.1  1.12  )بالنسبة المئوية (  ربح السهم

  29350  33381  65503  )بالمليون(إجمالي األصول 

  22302  23811  54033  )بالمليون(إجمالي االلتزامات

  7048  9570  11470  )بالمليون( حق الملكية

                              

مر الذي دوالر األ 90بليون دوالر والقيمة السوقية للسهم  70إلى  2001وصلت القيمة السوقية في أوائل 
ونتيجة ألن  نتيجة لهذه المؤشرات الحادة إيجابياً. مرة 6.1القيمة الدفترية تعادل /يعني أن القيمة السوقية

ديد منها قامت الشركة بتأسيس العديد من الوحدات الشركة قد برعت في تداول األدوات المالية وابتكار الج
ولم تكن هذه . شركة ذات مسئولية محدودة وتابعة 13ذات الهدف الخاص حتى وصل عددها إلى ما يقرب من 

الشركات أو الوحدات تابعة مباشرة لشركة إنرون، لكنها كانت تأخذ شكل تنظيم من عالقات التبعية من شركة 
معظم هذه الشركات تخصصت في . اشرة إال ثالث شركات متبوعة بخمسة أخرىبحيث ال يتبع إنرون مب

وأهم مصادر التمويل كان تملك الشركات ذات األهداف . توفير التمويل للشركة األم والشركات الوسيطة
ولقد حافظت شركة . الخاصة ألسهم شركة إنرون واألدوات المالية األخرى المكملة واالقتراض بضمانها

  %.3ى أن يكون لكل مستثمر خارجي نسبة من رأس مال الشركة الخاصة ال تقل عن إنرون عل
فـالس واالنهيـار المـالي    اإلاالنخفاض حتى قبل إعالن  يجب التنويه بأن القيمة السوقية لشركة إنرون بدأت

عـن  علمـاً أن اإلعـالن   يمكن تبين حركة اإلغالق اليومي لسعر سهم إنرون بـالمخطط التـالي   الكبير لها و
  : 2001عام  11التخفيض كان في الشهر 
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سعر السھم ب $  71 72 90 88 80 65 81 80 70 68 56 60 55 50 51 38 30 0.81
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                  2001                                      2000  

  2001-2000شكل يوضح حركة أسعار سهم شركة الطاقة إنرون خالل عامي )  4-3( شكل 

-26دوالر في حين وصل في تاريخ  90 بسعر 2000- 8- 23وصل سهم إنرون ألعلى سعر في تاريخ 
  .لسعر أقل من دوالر واحد  11-2001



  أسالیب المحاسبة اإلبداعیة : الفصل الثالث 

88  

المسـاهمين وبقيـة    الذين كان من المفترض فيهم حماية حقـوق (مقدار تورط األشخاص بينت إحدى الدراسات
كما أنهم كانوا يمتلكون حصص كبيرة من أسـهم  ، في استالم مكافآت ضخمة من الشركة ) األطراف األخرى

كأنهم كانوا يتوقعون ما سيحدث للشركة من انهيـار  تفعة وقاموا ببيعها بطريقة مثيرة للريبة بمبالغ مرالشركة و
يل ال تطلع عليها باقي األطـراف  ومما يثبت على أن األطراف الداخلية تطلع على تفاص، حاد قي قيمة أسهمها 

  : 1هذه التصرفات يمكن عرضها بالجدول التالي و
  

 .طراف الداخلیة في شركة الطاقة إنرون األلتصرفات التي قام بھا بعض ا)  5 -3( جدول 

  التصرف الذي قام به  المنصب
  باع أكثر من مليون سهم  ) Robert Belfer(  ماليالمدير ال

  2000مليون سهم في عام  1.7باع  (Norman blake ) عضو بلجنة التعويضات
  2002-11-13إعالن استقالة في   (Ronnie chan)مدقق مالي

  2001-5مليون سهم في  2باع أكثر من   ) John Duncan( مدير تنفيذي 
  ألف سهم  841باع   )Robert Jaedicke(رئيس لجنة المراجعة 

كاستشارات وضارب بـ  2000مليون دوالر في عام  12دفع له   ) Jon title(رئيس لجنة سياسات الشركة 
يون فـي عـام   مل 10,6مليون دوالر ثم حصل على مكافآة  123

  مليون في نفس العام 50وباع أسهم بقمية  2001
ــذيين بالشــركة  ــدراء التنفي ــر الم  Jeff)كبي

Skilling) 

باع أسـهم  مليون كمكافأة أيضاً و 4,6مليون كمكافأة و1,9دفع له 
   2000مليون عام  62بقيمة

ر للسـهم  دوال 72مليون بسعر  268باع أسهم في الشركة بقيمة   مسؤول مالي في الشركة 
  الواحد تقريباً

ذلـك باسـتغالل   لم تكن قد ظهرت لباقي األطراف و معلومات داخلية حصلوا عليها فات كشفت عنهذه التصر
  .الوظيفي في الشركة المركز 
امتـدت لتصـل إلـى     أندرسونأن أثر فضيحة إنرون على مكتب المراجعة آرثر إلى  2دراسة أخرى توصلت

لديهم ردة فعل قوية تجاه التقارير الخاصة  ينأن المستثمرو، تقوم بمراجعتها  األخرى التي مستثمري الشركات
مما يثبت أن جودة المراجعة التي كانـت يتمتـع بهـا    ، بالعقوبات التنظيمية المفروضة على مكاتب المراجعة 

  .مكتب المراجعة انهارت بانهيار العوامل التي أشار إليها الباحث في الفصل األول 
السبب الحقيقي يكمن في بعد القيمة السوقية للسـهم عـن   مزيفاً وأن هامش أمان المستثمرين كان  يرى الباحث

عبـات قاتلـة   القيمة الحقيقية وعدم إتباع أي إستراتيجية للكشف عن القيمة الحقيقية للسهم فضالً عن وجود تال
  .متواطئة مع مكتب المراجعة ذات خلفية إبداعية و

    
                                                             

1Tonge , Alyson - & other " The Enron Story : you can fool some of the people some of the time " – Business 
Ethics: A European Review – Vol 12 – No. 1- jan 2003 – p 11 & p 13 .  
2 Doogar, Rajib & Hong Xie " Auditor Credibility Impairment Spillovers : Evidence from Three Andersen 
Engagement" University of Illinois- USA – October 2007 – p32 .  
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  :خاتمة المبحث 
تبـين  الل العرض للحالة العملية السابقة يرى الباحث أن متغيرات الدراسة أصبحت أكثر وضوحاً حيث من خ

المسـتثمرين ممثلـة   على هامش أمـان   )المتغير المستقل( لنا أثر جودة المراجعة المقدمة من مكتب المراجعة
 )المتغير الوسـيط ( المحاسبة اإلبداعيةفي ظل تطبيق أساليب ) المتغير التابع( القيمة الحقيقيةو  بالقيمة السوقية

  .للطاقة   Enronفي شركة 
  

  : فصلخاتمة ال
لقد أضحى مفهوم المحاسبة اإلبداعية موضع اهتمام الكثير من الباحثين وذلك لألهمية التي اكتسبها في اآلونـة  

أصبحت تمارس من قبـل   وبما أن أساليب المحاسبة اإلبداعية،  األخيرة والرتباطه بالعديد من المفاهيم األخرى
كـان لزامـاُ علـى الهيئـات     ، ) وذلك للدوافع والغايات التي أشرنا إليها سابقاً(بشكل كبير  إدارات الشركات

والمنظمات المهنية المحلية والدولية ضرورة اإلسراع في الحد من هذا االنتشـار وذلـك بإصـدار المعـايير     
ية التي ترفع مـن مسـتوى المهنـة وتؤكـد علـى أخالقيـات       الرقابية والنشرات التوجيهية والدورات التدريب

   .مارستهام
تحقيقاً لجودة المراجعة الخارجية يجب على المراجع الخارجي االلتزام بمعايير التدقيق الدولية وبقواعد السلوك 

لعماد الـذي  بأخالقيات المهنة كونها االمهني واألخالقي للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ومراعاة االلتزام 
   .) مهنة الثقة والحارس األمين(ه مهنة المراجعة تبنى علي

  :التي حددها في منهجية البحثاألهداف التالية  يكون الباحث قد حققبذلك 
 .دراسة أساليب المحاسبة اإلبداعية وأثرها على موثوقية البيانات المحاسبية  -

 . ممارسات المحاسبة اإلبداعية  في الحد من انتشارالخارجية أثر جودة المراجعة بيان   -

  . القائم على إعداد القوائم المالية والمحاسبيةالمنظور األخالقي الذي يجب أن يلتزم به  -
مكوناتها المعنوية أكثر من الماديـة   مراجعة من أكثر المهن التي تنجح وتزداد جودتها بالتركيز علىتعد مهنة ال

فهـي مهنـة   ، )فروعه أمام عامل استقالل المراجع في أداء عملـه  فما قيمة حجم مكتب المراجعة وكثرة(منها 
  .الها الثقة والعدالة وعدم التحيزرأسم
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  : الفصل الرابع 
  ميدانية على سوق دمشق لألوراق الماليةالدراسة ال

  
 

 .لمحة عن سوق دمشق لألوراق المالية  -

 .وأسباب االختياروصف مجتمع البحث  -

 .وصف عينة البحث  -

 .)الصدق  –البناء ( وصف أداة البحث  -

 .اختبار فروض البحث  التحليل اإلحصائي و - 
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  :1شق لألوراق المالية لمحة عن سوق دم: أوالً 

 : التشريعات

والذي ينص على إنشاء سوق لألوراق المالية في  )55(رقم  التشريعي المرسومصدر  1/10/2006تاريخ ب
كما نص المرسوم على أن تكون السوق تتمتع بالشخصية ،  سورية تعرف باسم سوق دمشق لألوراق المالية

وتعمل تحت  األوراق واألسواق المالية السورية هيئةي ترتبط بوه االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري،
إشرافها، وبحيث يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق، كما نص قانون السوق على أنه يجوز بقرار من 

 لمالئم لذلكالمناخ ا ة من قبل أعضاء السوق عند توفُّرمجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوك
   .بقى خاضعة إلشراف الهيئةعلى أن ت

  : إدارة السوق 

ى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءعلى اقتراح  يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسم
عن شركات الخدمات   وممثلين اثنين ،عن الشركات المساهمة اثنين  مجلس المفوضين، وبحيث يتضمن ممثلين

من أصحاب الخبرة والمؤهالت في األسواق المالية يختارهما مجلس  وثالثة أعضاء ،والوساطة المالية
  .  باإلضافة إلى ممثل عن الهيئة وممثل عن مصرف سورية المركزي ،مفوضي الهيئة

على توصية  باإلضافة إلى مجلس اإلدارة، يتم تعيين مدير تنفيذي ونائبه من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء
   . التي يتطلبها عمل السوق ةمجلس إدارة السوق، للقيام بالمهام التنفيذي من مجلس المفوضين واقتراح من

  : موارد السوق

  .بدالت انتساب واشتراكات األعضاء السنوية -
 .العموالت التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء -

  .االعتمادات التي تخصصها لها الدولة -
  .ة جهة توافق عليها الهيئةالمنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أي -
 .الغرامات المتحققة عن المخالفات المرتكبة ألنظمة السوق -

   .أي موارد أخرى تقررها الهيئة -
 

                                                             
1  WWW.DSE.SY  
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  : العضوية

العضوية في السوق إلزامية لجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من قبل 
  .هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

  ألوراق الماليةا 

حيث تمثل عدداً من المصارف  يتم حالياً تداول أسهم الشركات المساهمة السورية المدرجة في السوق
الشركات المساهمة األخرى في قطاعات االتصاالت والخدمات  شركات التأمين، باإلضافة إلى بعضو

  .والصناعة

كومية الصادرة عن الجمهورية العربية السورية وباإلضافة لألسهم ستقوم السوق بإدراج األوراق المالية الح
كما سيكون هنالك نظام يسمح بتداول وحدات صناديق االستثمار المشترك والصكوك  ،)سندات –أذونات (

والوحدات االستثمارية الصادرة عن  اإلسالمية، وأدوات الدين التي تصدر عن الشركات المساهمة السورية
  .صناديق وشركات االستثمار

يمكن إدراج أية أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم كما 
   .اعتمادها كذلك من قبل مجلس مفوضي الهيئة

وهي التي يتم من خاللها   السوق النظاميةتجدر اإلشارة إلى أن سوق دمشق لألوراق المالية تشتمل على 
مها شروط إدراج خاصة تتعلق بتوفر شروط الربحية والرسملة وعدد تنظيم التعامل بأسهم شركات تحك

ا تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها هوالتي يتم في السوق الموازيةالمساهمين وغيرها، وسوق أخرى هي 
بهذه السوق وتعمل على توفير السيولة المبكرة لألوراق المالية المدرجة وذلك إلى  شروط إدراج ميسرة خاصةً

كما تجدر اإلشارة إلى إمكانية انتقال الشركات من . توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظاميةحين 
وتؤكد السوق على أن قيود الملكية المدونة في سجالت ،  سوق الموازي بحسب الحالة والظروفوإلى ال

الدليل القانوني على تداول  السوق وحساباتها، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها هي
  .األوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجالت أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك

  التداول 

ونصف  وساعات التداول مبدئياً محددة بساعتين ،والخميس أيام االثنين والثالثاء يتم التداول في السوق حالياً
  .لسوق بزيادة عدد أيام التداول مع تطور السوق وازدياد حجم التداولفي كل جلسة تداول وستقوم ا
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بينما يتم تداول السندات وفقاً لنظام التسعير  (Continuous Auction)األسهم وفقاً للمزاد المستمر  يتم تداول
(Quote Driven).  

البيع بالنسبة للبيع اآلجل و السوق أماإن عملية شطب األوامر وإلغاء تنفيذها مسموحة وبما يتناسب مع أنظمة 
  .على الهامش أو إقراض واقتراض األسهم فهو غير مسموح به حالياً

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــ                 

  :وصف مجتمع البحث : ثانياً 

ث وبما يمثل متغيرات الدراسة وتتمثل قام الباحث بتقسيم مجتمع البحث إلى أربعة فئات وذلك بما يخدم البح
  :الفئات كما يلي 

: 1شركة) 22(وعددها اإلجمالي الشركات السورية المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية  الفئة األولى -
المحاسبة اإلبداعية كونها تتم غالباً في أروقة حسابات الشركات وبما يخدم هذه الفئة متغير أساليب تعكس 

 .    القوائم المالية  اإلدارات ومعد

نالحظ قلة الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي ويعود 
  :ذلك برأي الباحث إلى عدة أسباب لعل من أهمها 

 .قلة الوعي بأهمية السوق المالية  -

المؤتمرات التي تحضها الندوات و ةوقل التضامنية في السوق السورية بشكل عامكثرة الشركات العائلية و -
 .على تغيير وضعها إلى نمط الشركات المساهمة 

 .حداثة عهد سوق دمشق لألوراق المالية  -

شركات الوساطة والمستشارين الماليين والذين حصلوا على أمر المباشرة في العمل في : الفئة الثانية  -
متغير هامش أمان المستثمر كونها تساهم  وتعكس هذه الشركات:  2شركات) 10(وعددها  السوق المالي

إعطائه هامش أمان ضد أية ير في تقدير سعر السهم الحقيقي وتقديم النصح والمشورة للمستثمر وبشكل كب
 .أخطار قد تواجهه مستقبالً 

                                                             
 .لمعرفة أسماء الشركات المدرجة 2رقم انظر في الملحق  1

 .لمعرفة أسماء شركات الوساطة  2رقم حق أنظر في المل 2
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تب المراجعة المرخص لها العمل في اوتشمل هذه الفئة مك: مراجعي الحسابات الخارجيين : الفئة الثالثة  -
والذين يعملون كمراجعين  2010-12-31مراجع معتمد في تاريخ) 22(وعددهم المالي السوري وق الس

تعكس هذه الفئة كونها  سبب اختيارويعود ، الشركات المساهمة السورية  يدققون حساباتوالذين خارجيين 
ره على هامش وأث هذه الفئة متغير جودة المراجعة الخارجية حيث يقوم الباحث بدراسته كمتغير مستقل

 .أمان المستثمر 

ء مراكز رؤسا 9(مشرف  18ويقدر عددهم فئة المشرفين والقائمين على السوق المالي  :الفئة الرابعة  -
وتشمل هذه الفئة العاملين في السوق المالي والمسؤولين على رفع سوية : )أعضاء مجلس اإلدارة 9و

فاءة السوق والشفافية السورية كزيادة ك ةق الماليوزيادة خصائص السو، العلمية والعملية للسوق المالي
لتنظيمية القوانين اهذه الفئة على إصدار التعليمات ووتقوم ، نشر اإلشاعات المالية والحد من التالعب و

الباحث  سبب اختيارويعود ، للمستثمرنشر الوعي حوارات والالخاصة بالسوق المالي وإقامة الندوات و
  .حيادية يمكن أن ترى متغيرات البحث من زاوية أخرى ال تمثل أية متغيرات لهذه الفئة كونها فئة 

 

   :وصف عينة البحث :  ثالثاً

  يبين الجدول التالي مقدار التناسب بين مجتمع البحث وبين عينة البحث 
  جدول یوضح مقدار التناسب بین مجتمع البحث وعینة البحث )  1-4 ( جدول

  النسبة  عدد عينة البحث  عدد فئة المجتمع المدروس  يانالب

  % 46  10  22  شركة مدرجة

  % 50  5  10  شركة وساطة

  %73  16  22  مراجع معتمد

  % 72  13  18  مشرف مالي

  % 61  44  72  اإلجمالي

  .الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر 
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نوات الخبرة واالختصاص العملي والمؤهل العلمي البحث من حيث عدد ستم تحديد خصائص عينة 
  : دول التاليالمسمى الوظيفي وفق الجوالشخصية االعتبارية و

  جدول یوضح الخصائص الدیموغرافیة لعینة البحث )  2 -4(  جدول

  

  البيان

  المؤهل العلمي  سنوات الخبرة

  دكتوراه  ماجستير  م جامعيتعلي  20أكثر من   20إلى  10من   10أقل من 

  8  23  33  4  11  49  العدد

   

  

  البيان

  الشخصية االعتبارية  التخصص العلمي

  أخرى  إحصاء  مالية  اقتصاد  إدارة  محاسبة
مكتب 
  مراجعة

شركة 
  مدرجة

شركة 
  وساطة

مشرف 
  مالي

  13  14  21  16  6  4  19  8  5  22  العدد

  

  

  البيان

  المسمى الوظيفي

مراجع 
  خارجي

  مدير مالي  ساباتمدير ح
محاسب 
  الشركة

مشرف في 
  السوق

مدير 
  تنفيذي

  1أخرى

  3  7  13  5  11  9  16  العدد

  . باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الجدول من إعداد الباحث: المصدر 

    

  

  

                                                             
 ...رئیس قسم  –مدیر إداري  1
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في حين يوضح الجدول التالي العدد اإلجمالي لقوائم االستقصاء الموزعة على المجتمع المدروس 
  :والقابلة للتحليل  والمستلمة

  .جدول یوضح العدد اإلجمالي لقوائم االستقصاء الموزعة على عینة البحث )  3 - 4 ( جدول

  القابل للتحلیل  العدد المستبعد  العدد المستلم  العدد الموزع  الشخصیة االعتباریة

  4  -  4  4  1شركة مدرجة 

  2  1  3  4  2شركة مدرجة 

  3  -  3  5  3 شركة مدرجة

  1  -  1  1  4شركة مدرجة 

  3  -  3  4  5شركة مدرجة 

  1  1  2  3  6شركة مدرجة 

  1  -  1  3  7شركة مدرجة 

  2  1  3  4  8شركة مدرجة 

  2  -  2  2  9شركة مدرجة 

  2  1  3  5  10شركة مدرجة 

  21  4  25  35  إجمالي الفئة األولى

  3  -  3  3  1شركة وساطة 

  2  -  2  3  2شركة وساطة 

  2  -  2  2  3شركة وساطة 

  4  1  5  5  4شركة وساطة 

  3  1  4  5  5شركة وساطة 

  14  2  16  18  إجمالي الفئة الثانیة

  16  1  17  17  مكتب مراجعة

  16  1  17  17  إجمالي الفئة الثالثة

  13  1  14  15  مشرف في السوق

  13  1  14  15  إجمالي الفئة الرابعة

  64  8  72  85  إجمالي الفئات

  .ى نتائج التحليل اإلحصائي الباحث باالعتماد عل: المصدر 
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  : البحث أداةوصف : رابعاً 

 :البناء  - 

لتحقيق أهداف الدراسة الستخالص البيانات والمعلومات و ) االستبيان ( اعتمد الباحث على نموذج االستمارة 
  :حيث تم تصميم االستمارة اعتماد على ما يلي ، البحثية 

لمراجعة أو موضوع هامش أمان المستثمر أو أساليب الدراسات واألبحاث التي تطرقت لموضوع جودة ا -
 .المحاسبة اإلبداعية بشكل نظري 

مثل متغير (الربط فيما بينها  واألبحاث التي تناولت متغيرات الدراسة بشكل مستقل أو حاولت الدراسات  -
 ...)جودة المراجعة أو متغير هامش أمان المستثمر 

  :  اآلتي تتألف االستمارة من قسمين رئيسيين و فق

 وقد العينة أفراد عن بالخصائص الديموغرافية تتعلق أسئلة عدة من مكون وهو: قسم خصائص العينة  - أ

التخصص العلمي والمسمى الوظيفي و العلمي والمؤهلالخبرة  :فقرات وهي عدة على لقسما هذا احتوى
  . الشخصية االعتباريةو

 : قسم متغيرات الدراسة : القسم الثاني   -ب

التأكد من أن االستمارة المعدة لهذا البحث صالحة لقياس ما اعتدت لقياسه وأنها تتضمن كافة العناصر التي  تم
  :وذلك من خالل، يجب أن تدخل في التحليل ووضوح فقراتها بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

 : الصدق الظاهري  -1

ن في كلية االقتصاد في جامعة تذة المحكميعدد من األسا على عرضها تم البحث، استمارة صدق من للتأكد
 بعض صياغة تعديل تم مالحظاتهم على وبناء فقراتها، ووضوح دقة مدى حول بآرائهم ، لالسترشادحلب

 الباحث مقدور في بحصوأ صورتها النهائية، في االستمارة إلى التوصل تم أن إلى البناء، حيث من الفقرات

  ) .1ق رقم موضحة في الملح( سوق دمشق لألوراق المالية في الدراسة عينة أفراد توزيعها على
 : Reliability) الموثوقية ( ثبات أداة القياس  -2

ألفا كرونباخ ويقصد  Alpha Cronbachتم إجراء اختبار الثبات على عبارات االستمارة باستخدام معامل 
األول هو استقرار المقياس كأن يتم ، انبين االتساق الداخلي بين عباراتها ولثبات األداة ج" بثبات أداة القياس 
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أما الجانب الثاني للثبات هو الموضوعية أي أن يتم ، الحصول على النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية 
إن ، الحصول على ذات الدرجة بغض النظر عن الشخص الذي يطبق نتائج االختبار أو الذي قان بتصميمه 

وحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب أال يقل الحد ) 1 – 0(رونباخ تتراوح بين تباط ألفا كقيمة معامل االر
ويوضح الجدول األتي نتائج التحليل اإلحصائي لمعامل االرتباط   ) 0,70( األدنى لقيمة معامل االرتباط عن 

  :  لكل من محاور االستمارة   SPSS 18مستخدمة برنامج التحليل اإلحصائي 
 ) .ألفا كرونباخ ( یوضح قیمة معامل ثبات أدارة القیاس  جدول)  4 - 4(  جدول

  عدد العبارات  تقيم الثبات  قيمة المعامل  المحور

  21  مقبول  0,705  محور جودة المراجعة الخارجية

  21  عاٍل  0,888  محور أساليب المحاسبة اإلبداعية

  18  عاٍل  0,886  محور هامش أمان المستثمر

  60  عاٍل جداً  0.937  جميع المحاور

  . من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر 

لمحور جودة المراجعة الخارجية ) 0,705(نالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط تتراوح بين 
اراتها أي أن جميع المحاور تميزت باالتساق الداخلي بين عب، لمحور أساليب المحاسبة اإلبداعية ) 0,888(و

وعند إجراء اختبار معامل االرتباط على جميع المحاور ) 0,70(وذلك عند مقارنتها بالمعيار األساسي أكبر من
مما يدل على اتساق داخلي عاٍل جداً بين عبارة االستمارة  ) 0,70(و هي أكبر من ) 0,937( ظهرت النتيجة 

  .مما يجعلها صالحة لقياس ما اعتدت له 

عبارة تمثل متغيرات الدراسة ويقابل كل عبارة خمس  60ي نهاية المطاف متضمنة لـ االستمارة ف خرجت
المقياس  هذا ترميز تم وقد الدراسة استمارة في المستخدم خيارات وفق مقياس ليكرت الخماسي وهو المقياس

  :يلي كما

  . یوضح ترمیز مقیاس لیكرت الخماسي )  5 - 4 ( جدول

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  ق بشدةمواف
  درجة 1  درجات 2  درجات 3  درجات 4  درجات 5
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  :في حين يمكن تقسيم درجة الموافقة والتأثير بمقارنة المتوسط الحسابي للعبارات مع الجدول التالي 
 .یوضح درجات الموافقة )  6 - 4( جدول

  4.5أكثر   4.5إلى أقل من  3.75  3.75إلى أقل من  3  3إلى أقل من  2  2أقل من   المتوسط الحسابي
  مرتفعة جداً  مرتفعة  متوسطة  ضعيفة  ضعيفة جداً  الدرجة

 :وهي محاور ثالث من االستمارة تكونوت

الفقرات من ( فقرة  (21)على احتوىقد و )جودة المراجعة الخارجية(يعكس المتغير المستقل و : األول المحور
ثم عوامل  )فقرات 5(جية بخطواتها بدء من المفهوم ودة المراجعة الخارت موضوع جوتناول) 21 – 1

ناحية تم إعطاء قيمة كل من عبارتها من و) فقرات 4(ومن ثم نتائج تحققها ) فقرة 12(المؤثرة على تكوينها 
  .تأثيرها على هامش أمان المستثمر

 .جدول یوضح عبارات المحور األول ) 7 - 4( جدول

المتوسط   العبارة                 التسلسل
  الحسابي

  تتمثل جودة المراجعة الخارجية بـ: المفهوم 
  4.16  .التزام المراجع بمعايير المراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني  1
  4.33  .اإلفصاح عن األخطاء والتالعبات الجوهرية في القوائم المالية كتشاف واال  2
  3.75  .تقليل الخطر الكلي للمراجعة  3
  4.11  زيادة حالة األمان والثقة لمستخدمي القوائم المالية  4
  4.31  زيادة جودة المعلومات والبيانات في القوائم المالية المنشورة  5
  :إن ما يلي هي من العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجية:  العوامل  

  4.17  .تلف البلدان حجم مكتب المراجعة المؤدي للخدمة وفروعه الكثيرة في مخ  6
  4.25  سمعة مكتب المراجعة وقلة الدعاوى القضائية المرفوعة عليه   7
  3.94  .تخصص مكتب المراجعة في صناعة الشركة  موضوع المراجعة   8
  3.47  .زيادة رقم األتعاب واألجور الذي يتقاضاه مكتب المراجعة بما يتناسب مع الجهد المبذول   9

  4.16  .والوسائل العلمية التي يتبعها مكتب المراجعة وعوامل أخرى مرتبطة بمكتب المراجعة التقدم التكنولوجي  10
  3.64  .استقالل فريق المراجعة بقراره وعمله  11
  4.09  .خبرة فريق المراجعة والشهادات التي يحملها   12
  4.09  .لها  حجم الشركة موضوع المراجعة وتعقد عملياتها  وتعدد فروعها وشركاتها التابعة  13
  3.34  .  نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة موضوع المراجعة وقوته والضبط الداخلي للعمليات   14
  4.06  . مستوى الوعي الذي يتميز به مستخدم القوائم المالية وفهمه وإدراكه لبنود القوائم المالية  15
  3.45  .أداء عملية المراجعة التقدير األقرب لتوقعات مستخدمي القوائم المالية من   16
  3.23  .وتعدد فروعها وشركاتها التابعة لها مراجعة وتعقد عملياتها حجم الشركة موضوع ال  17

  :إن ما يلي يعد من المؤشرات على نجاح وتحقق جودة المراجعة : نتائج تحقق جودة المراجعة 
ئنة بين المراجع الخارجي و بين مستخدمي القوائم عندما تساهم عملية المراجعة في تضيق فجوة التوقعات الكا  18

  المالية 
4.02  
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  3.75  .عند المساهمة في زيادة خصائص جودة المعلومات المحاسبية  19
عند المساهمة في زيادة جودة األرباح وذلك بمصداقية رقم الربح مستقبالً و عدم وجود أية أرباح وهمية أو   20

  .ناتجة عن عملية بيع غير مضمونة 
3.98  

  3.69  . عند المساهمة في زيادة جودة تقرير المراجعة و إتباع القواعد والمعايير العامة في إعداده   21
  3.90  المتوسط العام

مما  )0.32(بانحراف معياري صغير  )3.90(سابي لعبارات المحور األول مقداربلغت قيمة المتوسط الح
عن مؤشراً عام حية المتوسط الحسابي وجودته ليعطي وصاليشير إلى عدم تشتت إجابات عينة الدراسة 

وبمقارنة المتوسط الحسابي  )وليس مقدار األثر(وجود أثر جودة المراجعة على هامش أمان المستثمر 
حيث بلغت  مرتفعةجدول تقسيم درجات الموافقة نجد أن درجة التأثير ) 5- 4(مع الجدول ) 3.90(المحتسب 

  .وجود تأثير لجودة المراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر بشكل عام مما يدل على  4.5و 3.75بين 

الفقرات  (فقرة (21) على احتوىوقد ) أساليب المحاسبة اإلبداعية(ويعكس المتغير الوسيط : المحور الثاني 
قى أسلوب منت 21قد عكسها الباحث من خالل ضوع أساليب المحاسبة اإلبداعية ووتناولت مو) 42 – 22من 

وتم إعطاء قيمة كل من ، منها ما هو معكوس في قائمة الدخل ومنها ما معكوس في قائمة المركز المالي 
  . )على العبارات( على أساليب المحاسبة اإلبداعية الخارجية جودة المراجعة تأثيرعبارته من ناحية 

 .جدول یوضح عبارات المحور الثاني ) 8 - 4( جدول

المتوسط   العبارة                 التسلسل
  الحسابي

  1إن ما يلي يعد أسلوب من أساليب المحاسبة اإلبداعية 
  4.48  .   إعداد فواتير شراء وبيع لعمليات وهمية   1
  4.38  .  التساهل في شروط االئتمان كالخصم وشروط السداد وكفاية مخصص الديون   2
  3.98  .احتساب مخصص غير عادل لهبوط األسعار  3
  3.72  .اعتماد نسب متدنية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي المدينين   4
  3.69  .عدم اإلفصاح عن أثر إغالق خط إنتاجي في قائمة الدخل بشكل مستقل   5
  3.70  .تضمين الربح التشغيلي مكاسب من البنود غير العادية   6
  3.97  . دها عند احتساب نسب السيولة عدم اإلفصاح عن النقدية المقيدة واستبعا  7
  4.52  .اعتماد أسعار صرف غير صحيحة لترجمة و تسوية المعامالت بعملة أجنبية   8
  4.56  .اعتماد أسعار سوق غير عادلة لتقييم محفظة األوراق المالية  9

  4.34  .التالعب بتصنيف الذمم قصيرة و طويلة األجل  10
  4.16  .لمالية بشكل مخالف للقواعد الواردة في معايير المحاسبة الدولية تصنيف بنود محفظة األوراق ا  11
  4.09  . إدراج البضاعة التالفة ضمن المخزون السلعي   12

                                                             
المالیة الصادرة عن الشركات دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة البیانات " لیندا ، الحلبي  1

  . قائمة االستقصاء الثانیة  –مرجع سبق ذكره " المساھمة العامة األردنیة 
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  4.14  . تضخيم القيمة السوقية للمخزون السلعي مقارنة باألسعار الجارية في السوق   13
  3.83  .تغيير طريقة صرف المخزون السلعي دون مبررات مقبولة   14
  3.81  احتساب مصروف االستهالك بمعدالت غير المتعارف عليها   15
  3.64  .تغيير طريقة االستهالك دون مبررات مقبولة   16
  3.80  .المبالغة في تقييم القيم العادلة لألصول المالية   17
  4.03  .لية المعتمدة احتساب إطفاء األصول غير الملموسة بما ال يتناسب مع توجهات معايير المحاسبة الدو  18
  3.98  .عدم إدراج أقساط مستحقة من القروض   19
  3.63  . الحصول على قرض طويل األجل قبل نهاية العام لدعم صافي رأسمال العامل   20
إثبات مكاسب أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير المخصصة للمتاجرة ضمن حساب البضاعة المشتراة أو    21

  .المباعة 
4.06  

  4.02  المتوسط العام

مما ) 0.29(بانحراف معياري صغير ) 4.02(مقدار ثانيبلغت قيمة المتوسط الحسابي لعبارات المحور ال
مؤشراً عام عن يشير إلى عدم تشتت إجابات عينة الدراسة وصالحية المتوسط الحسابي وجودته ليعطي 

وبمقارنة المتوسط الحسابي  )ليس مقدار األثرو(وجود أثر جودة المراجعة على أساليب المحاسبة اإلبداعية 
حيث بلغت  مرتفعةجدول تقسيم درجات الموافقة نجد أن درجة التأثير ) 5- 4(مع الجدول  )4.02(المحتسب 

مما يدل على وجود تأثير لجودة المراجعة الخارجية على أساليب المحاسبة اإلبداعية بشكل  4.5و 3.75بين 
 .عام

 43الفقرات من ( فقرة (18) على احتوىوقد ) هامش أمان المستثمر(ير التابع المتغ ويعكس :المحور الثالث
مراحل بناء هامش أمان وتناولت موضوع هامش أمان المستثمر وقد عكسه الباحث من خالل ، )60 –

وتم إعطاء ، فقرات  7الجانب التحليلي فقرات و 6فقرات والجانب السلوكي  5المستثمر وهي مرحلة البحث 
  . أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية عليهاوذلك في ضوء مة لكل عبارة من عبارات المحور يق

 .جدول یوضح عبارات المحور الثالث) 9 - 4(جدول

المتوسط   العبارة                 التسلسل
  :يقوم المستثمر باإلجراءات التالية التخاذ قرار االستثمار بما يحقق له هامش أمان   الحسابي

  :مرحلة البحث : المرحلة األولى : والُ أ
  3.88  . المناسبة لهيقوم المستثمر بدراسة األسواق المالية و انتقاء السوق    1
  3.94  .يقوم المستثمر بدراسة كفاءة السوق و قوة استجابته ألية معلومات جديدة  2
كقطاع البنوك أو الطاقة أو المواد األولية ( يهتم المستثمر باختيار القطاع المالي الذي يكون قادراً على فهمه   3

  .....) .أو الخدمات 
3.98  

  3.73  .يقوم المستثمر بدراسة كافة الشركات المدرجة في القطاع الذي قام باختياره ودرجة المنافسة  4
  4.41  .المدرجة  يقوم المستثمر باختيار الشركة التي تتميز تقاريرها المالية بالجودة و المصداقية من باقي  الشركات  5
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  :إن ما يلي يزيد من حالة األمان واالطمئنان لدى المستثمر وبما يخفض من عنصر المخاطرة لديه: الجانب السلوكي: المرحلة الثانية: ثانياً
  4.39  .جودة التقارير المالية و المحاسبية وخلوها من أية أخطاء أو تالعبات جوهرية   6
  4.20  .سبيةجودة خصائص المعلومات المحا  7
  4.23  .جودة تقرير مراجع الحسابات   8
  4.52  )فجوة التوقعات(قيام المراجع ببذل العناية المهنية وذلك باكتشافه كافة األخطاء والتالعبات الجوهرية   9

اإلفصاح في التقارير المالية عن حقيقة الوضع المالي للشركة وقيامها بتحصيل األرباح المستحقة والمحققة   10
  ) .جودة األرباح(بقاً سا

4.64  

  4.16  .الحصول على العائد المتوقع نتيجة صفقة سابقة   11
إن ما يلي يساعد المستثمر على معرفة القيمة الحقيقية للسهم ووضع هامش أمان له ضد : الجانب التحليلي: المرحلة الثالثة: ثالثاً 

  .األخطار المتوقعة أو غير المتوقعة
  4.53  .الحالية للسهمالقيمة السوقية   12
  4.11  .معرفة القيمة الدفترية للسهم  13
  4.33  . حركة سعر السهم التاريخية في السوق المالي   14
  4.03  .استخدام التحليل الفني لتقدير هامش األمان   15
  4.13  .استخدام التحليل المالي لمعرفة القيمة الحقيقية للسهم   16
  4.03  .ققها الشركة بما يساعد ذلك على تحديد نسبة هامش األمان ثبات مستوى األرباح التي تح  17
  3.97  .االعتماد على المعلومات العامة عن الشركة   18

  4.18  المتوسط العام
مما ) 0.24(بانحراف معياري صغير ) 4.18(بلغت قيمة المتوسط الحسابي لعبارات المحور الثالث مقدار

مؤشراً عام عن راسة وصالحية المتوسط الحسابي وجودته ليعطي يشير إلى عدم تشتت إجابات عينة الد
وبمقارنة المتوسط ) وليس مقدار األثر(وجود أثر ألساليب المحاسبة اإلبداعية على هامش أمان المستثمر 

 مرتفعةجدول تقسيم درجات الموافقة نجد أن درجة التأثير ) 5-4(مع الجدول  )4.18(الحسابي المحتسب 
مما يدل على وجود تأثير ألساليب المحاسبة اإلبداعية على هامش أمان المستثمر  4.5و 3.75بين حيث بلغت 
  .بشكل عام

  :اختبار الفروض حليل اإلحصائي والت: خامساً 

  :لقياس معنوية نماذج االنحدار واالرتباط معامل لمقدار  التحليل اإلحصائي 

نسبة التأثير للمتغير ار االرتباط وقوته وإشارته ومقد واستخراج  Regressionتم استخدام معامل االرتباط -
  . المستقل على المتغير التابع 

من أجل معرفة فيما إذا كانت نماذج االنحدار المستخدمة في البحث ) ANOVA(تم استخدام تحليل التباين  -
 . كتابة معادالت االنحدار الخطيةوتحديد الثوابت و 0,05وى معنوية ال وذلك عن مست معنوية أم
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  . اختبار الفروض الخاصة بالبحثلتحديد معنوية معادالت االنحدار و T-Testو   F-Testعلى االعتماد  -

لخارجية وبين هامش ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة ا: األولى الفرضية: أوالً 
  .أمان المستثمر

باستخدام تحليل  SPSS 18 ن التاليين باستخدام برنامج لإلجابة على الفرضية األولى قام الباحث بإعداد الجدولي
  :االنحدار كما يلي 

  .جدول یوضح معامل االرتباط والتحدید للفرضیة األولى )  5 - 4( جدول

 R2  F SIGمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط   المؤشر

  0,000  150.042  0,708  0,841  القيمة

  اد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي من إعد: المصدر 

  . جدول یوضح نموذج االنحدار الختبار الفرضیة األولى )  6 - 4(  جدول

معامالت االنحدار غير   النموذج
  المعيارية

معامالت االنحدار 
  المعيارية

  Tقيمة 
  المحسوبة

Sig . 
  المعنوية

الداللة 
  اإلحصائية

B  الخطأ  ثابت  Beta 

  ----   O,203  0,359   -----  -0,566  0,573 -  )الثابت(

جودة 
  المرجعة

  معنوي  0,000  12.249  0,841  0,092  1.122

  .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر 

  :يتضح من الجدولين السابقين 

جودة (مما يعني أن المتغير المستقل ) 0,05(وى وهي معنوية عند مست) 150.042(تساوي  Fإن قيمة  -
 ).ش أمان المستثمرمها(صالح للتنبؤ بالمتغير التابع ) المراجعة الخارجية
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مما   0.05وهو أقل من مستوى المعنوية  0,000وبمستوى داللة ) R )0,841بلغت قيمة معامل االرتباط  -
أمان المستثمر عالقة إيجابية طردية وقوية  يعني أن العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وبين هامش

 .وهذا يعني أن جودة المراجعة ينعكس إيجابياً على هامش أمان المستثمر ) 1(ألنها قريبة من 

يفسر ما نسبته ) جودة المراجعة( وهذا يعني أن المتغير المستقل )  R2   )0.708بلغت قيمة معامل التحديد  -
%  29.2أن ما نسبته و) هامش أمان المستثمر(ل في المتغير التابع جابي الحاصمن التغير اإلي%  70.8

غيرها اء ناتجة عن دقة اختيار العينة وترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن موضوع الدراسة أو إلى أخط
 .من العوامل 

أي أن التغير الحاصل في جودة )  1.122( للمتغير كثابت و)  -B  )0.203كما بلغت درجة التأثير  -
 1,122 اجعة الخارجية سيؤدي إلى تغير إيجابي في هامش أمان المستثمر وبقيمة مضروبة بـالمر

 :يمكن تبيان ذلك من خالل معادلة االنحدار التالية   0.203مطروح منها  

Y = - 0.203 + 1.122 X   

لة مستوى الدال 0.05وهي أقل من  0.000تساوي   Sigمن الجدول الثاني قيمة معنوية يتضح أيضاً  -
 .المعتمد في البحث 

ال يوجد عالقة ذات :التي تنص و رفض فرضية العدممن خالل التحليل السابق وبناء على النتيجة األخيرة يتم 
: التي تنصو وقبول الفرضية البديلةبين هامش أمان المستثمر ية بين جودة المراجعة الخارجية وداللة إحصائ

   .وبين هامش أمان المستثمر  الخارجية المراجعة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة الخارجية وبين : الفرضية الثانية : ثانياً 
  .ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية 

باستخدام تحليل  SPSS 18 قام الباحث بإعداد الجدولين التاليين باستخدام برنامج  ثانيةلإلجابة على الفرضية ال
  :االنحدار كما يلي 

 .جدول یوضح معامل االرتباط والتحدید للفرضیة الثانیة )  7 - 4(  جدول

 R2  F SIGمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط   المؤشر

  0,000  74.825  0,547  -  0.74  القيمة

  ج التحليل اإلحصائي من إعداد الباحث باالعتماد على نتائ: المصدر 
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 .جدول یوضح نموذج االنحدار الختبار الفرضیة الثانیة )  8 - 4(  جدول

معامالت االنحدار غير   النموذج
  المعيارية

معامالت االنحدار 
  المعيارية

  Tقيمة 
  المحسوبة

Sig . 
  المعنوية

الداللة 
  اإلحصائية

B  الخطأ  ثابت  Beta 

  ----   0,573  0,253-  -----   0,481   0.122  )ابت الث( 

جودة 
  المرجعة

  معنوي  0,000  8,650  -  0,74  0,123  -1.062

  .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر 

  :يتضح من الجدولين السابقين 

جودة (لمستقل المتغير امما يعني أن ) 0,05(وهي معنوية عند مستوى )   74,825( تساوي  Fإن قيمة  -
 ).أساليب المحاسبة اإلبداعية( صالح للتنبؤ بالمتغير التابع) المراجعة الخارجية

مما   0.05وهو أقل من مستوى المعنوية  0,000وبمستوى داللة ) -R )0,74بلغت قيمة معامل االرتباط  -
وقوية  بداعية عالقة سلبية عكسيةأساليب المحاسبة اإليعني أن العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وبين 

 . ي أن زيادة جودة المراجعة تعكس سلباً على أساليب المحاسبة اإلبداعيةوهذا يعن) 1(ألنها قريبة من 

يفسر ما نسبته ) جودة المراجعة(وهذا يعني أن المتغير المستقل  ) R2   )0.547بلغت قيمة معامل التحديد  -
ترجع %  45.3أن ما نسبته و) أساليب المحاسبة اإلبداعية(ر التابع الحاصل في المتغي من التغير%  54.7

غيرها من اء ناتجة عن دقة اختيار العينة وإلى متغيرات أخرى لم تكن موضوع الدراسة أو إلى أخط
 .العوامل 

أي أن التغير الحاصل في جودة المراجعة الخارجية سيؤدي إلى )  B  )0.122كما بلغت درجة التأثير  -
  0.122ها  إلي مضافاً ) -1.062(بمقدار قيمة مضروبة بـ  المحاسبة اإلبداعية في أساليب كسيع تغير

 :يمكن تبيان ذلك من خالل معادلة االنحدار التالية 

Y1  =  0.122 - 1.062 X   
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مستوى الداللة  0.05وهي أقل من  0.000تساوي   Sigمن الجدول الثاني قيمة معنويةيتضح أيضاً  -
 .البحث المعتمد في 

ال يوجد عالقة ذات :و التي تنص  رفض فرضية العدممن خالل التحليل السابق وبناء على النتيجة األخيرة يتم 
التي و وقبول الفرضية البديلة أساليب المحاسبة اإلبداعيةبين ية بين جودة المراجعة الخارجية وداللة إحصائ

الخارجية وبين ممارسات أساليب المحاسبة جعة يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المرا: تنص
  .اإلبداعية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المحاسبة اإلبداعية وبين : الفرضية الثالثة: اًثالث
  .هامش أمان المستثمر

 SPSS 18 لإلجابة على الفرضية الثالثة قام الباحث بإعداد الجدولين التاليين باستخدام برنامج 

  :ستخدام تحليل االنحدار كما يلي با

  .جدول یوضح معامل االرتباط والتحدید للفرضیة الثالثة )  9 - 4(  جدول

 R2  F SIGمعامل التحديد  Rمعامل االرتباط   المؤشر

  0,000  83.655  0,574  - 0.758  القيمة

  يل اإلحصائي من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحل: المصدر 

 .جدول یوضح نموذج االنحدار الختبار الفرضیة الثالثة )  10 - 4(  جدول

معامالت االنحدار غير   النموذج
  المعيارية

معامالت االنحدار 
  المعيارية

  Tقيمة 
  المحسوبة

Sig . 
  المعنوية

الداللة 
  اإلحصائية

B  الخطأ  ثابت  Beta 

  ----   0,000  4.307  -----   0,312  1,345  )الثابت ( 

جودة 
  المرجعة

  معنوي  0,000  9,146  0,758  0,077  -0,704

  .من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي : المصدر 
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  :يتضح من الجدولين السابقين 

أساليب ( ستقل مما يعني أن المتغير الم) 0,05(وهي معنوية عند مستوى )  83,655( تساوي  Fإن قيمة  -
 ).هامش أمان المستثمر( صالح للتنبؤ بالمتغير التابع )  المحاسبة اإلبداعية

  0.05وهو أقل من مستوى المعنوية  0,000وبمستوى داللة ) - R )0,758بلغت قيمة معامل االرتباط  -
بية عكسية وقوية عالقة سلوبين هامش أمان المستثمر بين أساليب المحاسبة اإلبداعية قة مما يعني أن العال

اً على هامش أمان تعكس سلب استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعيةوهذا يعني أن زيادة ) 1(ألنها قريبة من 
 . المستثمر

) أساليب المحاسبة اإلبداعية(المتغير المستقل  وهذا يعني أن)  R2   )0.574بلغت قيمة معامل التحديد  -
و أن ما نسبته ) هامش أمان المستثمر(في المتغير التابع  الحاصل من التغير%  57.4يفسر ما نسبته 

ترجع إلى متغيرات أخرى لم تكن موضوع الدراسة أو إلى أخطاء ناتجة عن دقة اختيار العينة %  42.6
 .و غيرها من العوامل 

ى سيؤدي إلالحاصل في أساليب المحاسبة اإلبداعية أي أن التغير )  B  )1.345كما بلغت درجة التأثير  -
يمكن   1.345 هامضافاً إلي)  0,704-(في هامش أمان المستثمر بمقدار قيمة مضروبة بـ    تغير عكسي

 :تبيان ذلك من خالل معادلة االنحدار التالية 

Y2  = 1.345- 0.704 X   

مستوى الداللة المعتمد  0.05وهي أقل من  0.000تساوي   Sigمن الجدول الثاني قيمة معنوية يتضح أيضاً -
 .البحث في 

ال يوجد عالقة ذات :نص و التي ت رفض فرضية العدممن خالل التحليل السابق وبناء على النتيجة األخيرة يتم 
: التي تنصو وقبول الفرضية البديلةوبين هامش أمان المستثمر بين أساليب المحاسبة اإلبداعية ية داللة إحصائ

  . وبين هامش أمان المستثمرة اإلبداعية أساليب المحاسب داللة إحصائية بينيوجد عالقة ذات 
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قة بين جودة المراجعة ال تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على العال: الفرضية الرابعة: رابعاً
  :بين هامش أمان المستثمرالخارجية و

أمان  لإلجابة عن هذه الفرضية قام الباحث بدراسة معامل االرتباط بين جودة المراجعة الخارجية وبين هامش
ثم بدراسته تأثير وجود متغير أساليب المحاسبة اإلبداعية ) كما في الفرضية األولى ( المستثمر بشكل مستقل 

  :االعتماد ذلك على نتائج التحليل اإلحصائي ذلك االرتباط ويوضح الجدول التالي و على هذا

 . ین المتغیرات وكیفیة تغیره جدول یوضح معامل االرتباط ب)   11 - 4(  جدول

مع وجود أساليب المحاسبة 
  اإلبداعية

بدون وجود أساليب المحاسبة 
  اإلبداعية

  البيان

العالقة بين جودة المراجعة  Rمعامل االرتباط   Rمعامل االرتباط 
الخارجية و بين هامش أمان 

  0.841  0,639  المستثمر

  الداللة  0.000  0.000

  د الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي من إعدا: المصدر    

) 0,841(هامش األمان  كان بمقدار بين جودة المراجعة و بين  االرتباطيتبين لنا من الجدول السابق أن معامل 
وهذا يدل ) 0,639(لكن بدخول متغير أساليب المحاسبة اإلبداعية انخفض ليصبح )  1( وهو قوي وقريب من 

هامش أمان جودة المراجعة وبين أساليب المحاسبة اإلبداعية يؤثر على قوة االرتباط بين  على أن استخدام
مستوى المعنوية ذو داللة إحصائية بين جودة المراجعة الخارجية وبين  المستثمر فتقوم بإضعافها مع بقاء

  ) . 0.05الداللة أقل من ( هامش أمان المستثمر 

ال تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على العالقة بين جودة المراجعة : نصالتي تو نرفض فرضية العدموبالتالي 
تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على التي تنص و ونقبل الفرضية البديلةالخارجية وبين هامش أمان المستثمر 

  .العالقة بين جودة المراجعة الخارجية وبين هامش أمان المستثمر 
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  :النتائج والتوصيات 

  :النتائج  : أوالً 

  :أنهتوصل الباحث استناداً إلى الدراسة الميدانية إلى النتائج التالية 

وهذا يعني أن ، لخارجية وبين هامش أمان المستثمروجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة ات -1
، جع من شأنه زيادة هامش أمان المستثمر بجودة وفعالية من قبل المراالخارجية أداء عملية المراجعة 

ويتم ذلك بااللتزام المراجع بالمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة الصادرة عن المنظمات والجمعيات 
المهنية وكذلك مراعاة العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة وخاصة التي تخص المراجع كاالستقالل 

ان المستثمر كون البيانات التي ستنتج خالية من أية أخطاء جوهرية مما ينعكس على هامش أم، بقراره 
من ناحية أخرى أداء عملية ، يقية وحساب هامش أمانه بدقة أكبريتوضح لديه قيمة السهم الحق وبالتالي

المراجعة بجودة من شأنه تضييق فجوة التوقعات بين المراجع وبين المستثمر مما يزيد من ثقة المستثمر 
 .المراجع في اكتشاف األخطاء  في أداء

وهذا ، وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة المراجعة الخارجية وبين أساليب المحاسبة اإلبداعية ت -2
يعني أن أداء عملية المراجعة الخارجية بجودة وفعالية من قبل المراجع من شأنه الحد من استخدام أساليب 

المراجعة الخارجية الرئيسي هو اكتشاف األخطاء الجوهرية  ذلك أن هدف جودة، المحاسبة اإلبداعية 
إن أداء عملية المراجعة بالجودة المناسبة يجعل معد البيانات ، والتالعب في القوائم المالية والمحاسبة 

يضع في اعتباره أن أية خطوة أضافية أو تالعب قد يقوم به يصبح احتمال كشفه أكبر من قبل المراجع 
 .دم استخدام أية أساليب أو االستفادة من المرونة التي تتيحها بعض المعايير ا يلزمه بعمم

وهذا يعني ، وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المحاسبة اإلبداعية وبين هامش أمان المستثمر ت -3
معد عندما يقوم ، ن شأنه تخفيض هامش أمان المستثمرأن زيادة ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية م

القوائم المالية باستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية يضلل على المستثمر معرفة القيمة الحقيقية للسهم 
بالتالي يقوم المستثمر بحساب هامش أمانه على أساس قيمة حقيقية وهمية مما يزيد من احتمال تعرضه 

تكوين درع  أمان المستثمر هو إن هدف الرئيسي إلستراتيجية هامش، لألخطار المستقبلية غير المتوقعة
هامش أمان بين ثمر من أية مخاطر مستقبلية غير متوقعة ويكون ذلك بتكوين حماية المستسعري له ل
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وبممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية من قبل الشركات ، القيمة التي يطلبها السوق منه القيمة الحقيقية و
 .له المستثمر  من شأنه عدم تحقيق الهدف الرئيسي التي يتطلع

أي قة بين جودة المراجعة الخارجية وبين هامش أمان المستثمر تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على العال - 4
لخارجية أن استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية من قبل معد البيانات يضعف العالقة بين جودة المراجعة ا

ة الخارجية وهو ويتم ذلك بالتأثير أوالً على الهدف الرئيسي لجودة المراجع، وبين هامش أمان المستثمر
ثم بالتأثير على العوامل المؤثرة على جودة المراجعة ، التالعب في القوائم المالية اكتشاف األخطاء و

جودة ثم بالتأثير على نتائج تحقق ، كالتأثير على استقالل المراجع في حال عدم كشفه لبعض التالعبات 
 فضالً عن، المراجعة كالمساهمة في زيادة فجوة التوقعات القائمة بين المراجع وبين المجتمع المالي 

إن استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية من شأنه أن يضع المستثمر في ، تأثيرها على هامش أمان المستثمر
الثقة المتبادلة بين المستثمر وبين  حسبانه عدم قدرة المراجع الخارجي على كشفها وبالتالي التأثير على

 . المراجع الخارجي

مقترح لقياس جودة  نموذجبوضع  جة علمية تتعلق بشخص الباحث سوف يقوم الباحث في المستقبليكنت
 . ) دراسة تطبيقية( همن خاللوالحكم على أداء مكتب المراجعة المراجعة 

  :التوصيات : ثانياً 
  :يوصي الباحث بما يلي 

ى الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية العمل على تغيير مراجع الحسابات كل يجب عل  -1
  .فترة زمنية ألن طول الفترة الزمنية تؤثر على استقالل المراجع

الجمعيات ر الدولية الصادرة عن المنظمات وبالمعاييالعاملة في سوريا المراجعة ضرورة التزام مكاتب  -2
ائج بالعديد من النت اينعكس عليه وبما ،ة جودة الخدمة المقدمة من قبلها زياد على أثر المهنية لما لها من

في قضايا  االحسنة واالحتكام إليه االمسؤولية تجاه األطراف المختلفة وزيادة سمعته اإليجابية أهمها إخالء
 .كبرى على مستوى الدولة

راجعة الذي اختيار مكتب المالمالي بلمدرجة في السوق ضرورة أن تقوم الشركات المساهمة وخاصة ا  -3
كون أن ذلك االختيار يهم العديد من األطراف المرتبطة بالشركة ، ذو سمعة حسنة يقدم خدمة ذات جودة و

 .وخاصة المستثمرين منها 
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المناسبة بما يتناسب مع  أتعاب المراجعة يجب على مكتب المراجعة والشركة موضوع المراجعة تحديد -4
، عدم لجوء الشركة للمكتب الذي يقدم خدمة بسعر أقل مع عدم مراعاة العوامل األخرىالجهد المبذول و

كما يجب على المنظمات المهنية أن تصدر تعليمات عامة تحدد مقدار األتعاب المناسبة وذلك استناداً 
 .لبعض الخصائص كنوع النشاط الذي تقوم به الشركة وحجمها في السوق وتعدد فروعها 

في سوريا لما لها انعكاس كبير على الحد من انتشار التالعبات  دور لجان المراجعة ضرورة تفعيل -5
 . المحاسبية 

يجب على المراجع االلتزام بأخالقيات المهنة والتي ال يمكن أن يضبطها أي قانون بما يساهم في حل   -6
 . على عمله المعروف بالحارس األمينأزمة الثقة 
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  : المراجع قائمة
  :المراجع العربية 

  :الكتب : أوالً 
 -معهد اإلدارة العامة " التالعب في القوائم المالية اكتشاف الغش و" ح محمد رضا رياض سام، أحمد - 1

  . 2010عام  –السعودية  –الرياض 
 . 2009طبعة عام " لتدقيق ورقابة الجودة الدولية امعايير "االتحاد الدولي للمحاسبين  - 2

الدار  - اإلسكندرية " العملية لمراجعة الحسابات ألسس العلمية و" و عبد اهللا هالل محمد سمير ، بان الص - 3
 1998عام  -الجامعية

 –الدار الجامعية " دراسات في االتجاهات الحديثة في المراجعة"  شحاتةالسيد  وشحاتة –منصور  البدوي - 4
 . 2003/  2002 –اإلسكندرية 

دار  –عمان  –الجامعة األردنية "  SPSSالنظام اإلحصائي " باس الطالفحة  وع، محمد بالل ، الزعبي - 5
 . 2000عام  –وائل للنشر 

 . 2005عام  –منشورات بورصتي القاهرة واالسكندرية" الدروس المستفادة من انهيار شركة إنرون"  - 6

 –جامعة طنطا  –جارة كلية الت" مشاكل معاصرة في المراجعة " ومدثر طه أبو الخير –السيد أحمد ،السقا  - 7
 .بدون تاريخ  –طنطا 

 . 2004 –كلية االقتصاد   - منشورات جامعة حلب " أصول مراجعة الحسابات " علي حاج ، بكري  - 8
 . 1986عام  -الریاض  -دار المریخ   " التطبیق المراجعة بین النظریة و" ھنكي   وأمرسون -ولیم  توماس - 9

   2000عام  –دار المسيرة للنشر –الطبعة األولى  "لة إدارة الجودة الشام" خضير كاظم ، حمود -10
الطبعة  -دار وائل للنشر " عاصر من المبادئ إلى المعايير النموذج المحاسبي الم" رضوان  ، حلوة حنان -11

  .2003عام  –األولى 

 .2004 –القاهرة  - الدار الجامعية -"موسوعة معايير المراجعة" طارق عبد العال ، حماد  -12

 . 2003 –كلية االقتصاد  –منشورات جامعة حلب " اإلحصاء التطبيقي " وماهر بدوي ، د محم، كبية  -13

 -المؤسسة العامة للتدريب الفني و التدريب المهني مجلس اإلدارة العامة  - " مرافبة ومراجعة داخلية" -14
  .2008 عام -  السعودية -حسب  247

 . 1993 عام –األردن  –عمان  -  "  إدارة االستثمارات" محمد  ، مطر  -15

 . 2003 - بدون دار نشر  – التحليل االئتماني -"أثر إجراءات المحاسبة الخالقة  " حمدم ،طرم -16

 –اإلسكندرية   -الدار الجامعية " دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات " وآخرون ، أحمد محمد ، نور -17
  . 2007عام 
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  :الدوريات : ثانياً 
دراسة  –" خالقي لإلدارة عن قياس الدخل المحاسبي بمنظمات األعمالالسلوك األ" محمد زيدان ، إبراهيم -18

 .2006 - مصر - جامعة المنوفية  –اختبارية 

مجلة الجامعة " دور تقارير المدقق الشرعي على عمالء البنك و قرارات االستثمار " فارس ، أبو معمر -19
  .1997 - يونيه  -العدد الثاني  - المجلد الخامس  -اإلسالمية 

العوامل المؤثرة في جودة التدقيق من وجهة نظر الفئات ذات العالقة ببيئة " زياد جمال إبراهيم ،أحمد  -20
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  )نموذج االستمارة(/  1/ ملحق رقم 

  الجمھوریة العربیة السوریة

  جــــــــامـــــعــــــــــــة حـلب

  كلیـــــــــــــــــــــــة االقتصاد                              

  ماجستیر محاســــــــــــــــبة

  

  يقوم الباحث بإجراء بحث بعنوان

مراجعة الخارجية على هامش أمان المستثمر في ظل أثر جودة ال" 
   " تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية

   )دراسة ميدانية(

جياً الدقة الكاملة في اإلجابة القيام باإلجابة على االستبانة المقدمة لكم را مويعهد فيك
 أن هذه المعلومات ستبقى على تعاونكم الكامل علماًوامتنانه مقدماً جزيل شكره و

  .ألغراض البحث العلمي فقط سرية و

  وجزاكم اهللا تعالى خيرا 

  خالد أومري: إشراف الدكتور 

  سامر دوارة: ثاحــــالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قارير المالية  ء الجوهرية في التاألخطاع الحسابات على اكتشاف التالعب وهي قدرة مراج: لخارجيةاجودة المراجعة 
         .                                          المراجعة دولية في المحاسبة والمعايير الذلك بالتزامه بالمحاسبية و

تكوين هامش لديه ضد ء أسهم بأقل من قيمتها الحالية وهي إستراتيجية يتبعها المستثمر لشرا: هامش أمان المستثمر 
                                                                                                .األخطار المستقبلية 

هي مجموعة من الخطوات اإلضافية التي يقوم بها معد القوائم المالية بطلب من اإلدارة  :أساليب المحاسبة اإلبداعية 
.بقاء المنشأة ة استمرار ومكانيإة المركز المالي للمنشأة سليمة وغالباُ لجعل صور  
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  :المعلومات الشخصية عن عينة الدراسة : أوالً 
  :أمام اإلجابة )             (الرجاء وضع إشارة 

 : سنوات الخبرة -1

  سنة  20أكثر من    )  (    سنة 20إلى  10من   (    )  سنوات 10أقل من   (    )
 : المؤهل العلمي -2

  دكتوراه   )    (  ماجستير  (    )  تعليم جامعي  (    )
 : التخصص العلمي -3

  اقتصاد   (    )  إدارة أعمال   (    )  محاسبة  (    )
  ...........أخرى اذكرها   (    )  إحصاء   (    )  علوم مالية و مصرفية  (    )

  :  الشخصية االعتبارية -4
مكتب   (    )

  مراجعة
شركة مدرجة اذكرها   (    )

...................  
شركة وساطة اذكرها              المالي سوق دمشق  (    )

.....................  
 :المسمى الوظيفي   - 5

  مدير مالي   (    )  مدير حسابات  (    )  مراجع خارجي   (    )
  مدير تنفيذي  (    )  مشرف في السوق المالي  (    )  محاسب الشركة  (    )
  ......................أخرى اذكرها   (    )

 

:اختبار الفرضيات  :ثانياً   
في الخانة )        ( الرجاء اختيار العبارة التي تعبر عن وجهة نظركم بالتأشير بعالمة 

نتائج –العوامل–المفهوم( جودة المراجعة الخارجيةالمناسبة علماً أن الباحث يقوم بدراسة 
الجانب  –الجانب السلوكي  –مرحلة البحث ( أثرها على هامش أمان المستثمرو) تحققها

) .    ممارسات المحاسبة اإلبداعية ( ظل تطبيق أساليب المحاسبة اإلبداعية في ) تحليليال  
:فق ما يلي و جودة المراجعة الخارجية: المحور األول -  

   الرجاء اختيار قيمة كل من العبارات التالية من ناحية تأثيرها على هامش أمان المستثمر :
  
  ت

موافق   الفقرة
  جدا

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة
  تتمثل جودة المراجعة الخارجية بـ: المفهوم       

السلوك  آدابو قواعدتزام المراجع بمعايير المراجعة وال  1
   .المهني

          

في  الجوهريةالتالعبات واإلفصاح عن األخطاء كتشاف واال  2
  .القوائم المالية

          

            .تقليل الخطر الكلي للمراجعة  3
            الثقة لمستخدمي القوائم المالية حالة األمان وزيادة   4
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            البيانات في القوائم المالية المنشورة زيادة جودة المعلومات و  5
  :العوامل التي تؤثر على جودة المراجعة الخارجيةإن ما يلي هي من :  العوامل     

ثيرة في فروعه الكدي للخدمة وحجم مكتب المراجعة المؤ  6
  .مختلف البلدان 

          

            قلة الدعاوى القضائية المرفوعة عليه سمعة مكتب المراجعة و  7
تخصص مكتب المراجعة في صناعة الشركة  موضوع   8

  .المراجعة 
          

بما  األجور الذي يتقاضاه مكتب المراجعةزيادة رقم األتعاب و  9
  .يتناسب مع الجهد المبذول 

          

مية التي يتبعها مكتب الوسائل العلالتكنولوجي والتقدم   10
  .المراجعة  عوامل أخرى مرتبطة بمكتبالمراجعة و

          

            .عملهاستقالل فريق المراجعة بقراره و  11
            .خبرة فريق المراجعة والشهادات التي يحملها   12
الشركة جعة وبين الفريق والتواصل الجيد فيما بين فريق المرا  13

  .وع المراجعة موض
          

حجم الشركة موضوع المراجعة وتعقد عملياتها  وتعدد   14
  .شركاتها التابعة لها فروعها و

          

الخاص بالشركة موضوع المراجعة  نظام الرقابة الداخلية  15
  .  قوته والضبط الداخلي للعمليات و

          

16  
  

همه مستخدم القوائم المالية وفمستوى الوعي الذي يتميز به 
   .إدراكه لبنود القوائم الماليةو

          

التقدير األقرب لتوقعات مستخدمي القوائم المالية من أداء   17
  .عملية المراجعة 

          

  :تحقق جودة المراجعة لي يعد من المؤشرات على  نجاح وإن ما ي: نتائج تحقق جودة المراجعة 
وقعات عندما تساهم عملية المراجعة في تضيق فجوة الت  18

  الكائنة بين المراجع الخارجي و بين مستخدمي القوائم المالية 
          

ساهمة في زيادة خصائص جودة المعلومات معند ال  19
  .المحاسبية

          

عند المساهمة في زيادة جودة األرباح وذلك بمصداقية رقم   20
الربح مستقبالً و عدم وجود أية أرباح وهمية أو ناتجة عن 

  .ر مضمونة عملية بيع غي

          

عند المساهمة في زيادة جودة تقرير المراجعة و إتباع القواعد   21
  . والمعايير العامة في إعداده 
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  :وفق ما یلي  :أسالیب المحاسبة اإلبداعیة : المحور الثاني 
 الرجاء اختيار قيمة كل من العبارات التالية من ناحية أثر جودة المراجعة الخارجية عليها:

موافق   الفقرة  ت
  جداً

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
 موافق
  بشدة

    :إن ما يلي يعد أسلوب من أساليب المحاسبة اإلبداعية   
              . بيع لعمليات وهمية إعداد فواتير شراء و  22
كفاية االئتمان كالخصم وشروط السداد و التساهل في شروط  23

  .  مخصص الديون 
          

            .مخصص غير عادل لهبوط األسعاراحتساب   24
اعتماد نسب متدنية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها   25

  .إلى إجمالي المدينين 
          

عدم اإلفصاح عن أثر إغالق خط إنتاجي في قائمة الدخل بشكل   26
  . مستقل

          

            . تضمين الربح التشغيلي مكاسب من البنود غير العادية  27
إلفصاح عن النقدية المقيدة واستبعادها عند احتساب نسب عدم ا  28

   . السيولة
          

اعتماد أسعار صرف غير صحيحة لترجمة و تسوية المعامالت   29
  . بعملة أجنبية

          

            .اعتماد أسعار سوق غير عادلة لتقييم محفظة األوراق المالية  30
            .التالعب بتصنيف الذمم قصيرة و طويلة األجل  31
تصنيف بنود محفظة األوراق المالية بشكل مخالف للقواعد   32

  .الواردة في معايير المحاسبة الدولية 
          

            . إدراج البضاعة التالفة ضمن المخزون السلعي   33
تضخيم القيمة السوقية للمخزون السلعي مقارنة باألسعار   34

  . الجارية في السوق 
          

            .المخزون السلعي دون مبررات مقبولة  تغيير طريقة صرف  35
            ك بمعدالت غير المتعارف عليها احتساب مصروف االستهال  36
            .تغيير طريقة االستهالك دون مبررات مقبولة   37
            .المبالغة في تقييم القيم العادلة لألصول المالية   38
ناسب مع احتساب إطفاء األصول غير الملموسة بما ال يت  39

  .توجهات معايير المحاسبة الدولية المعتمدة 
          

            .عدم إدراج أقساط مستحقة من القروض   40
الحصول على قرض طويل األجل قبل نهاية العام لدعم صافي   41

  . رأسمال العامل 
          

ات غير تقلب أسعار االستثمارإثبات مكاسب أو خسائر   42
  .ة المشتراة أو المباعة البضاع المخصصة للمتاجرة ضمن
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  :وفق ما يلي :  هامش أمان المستثمر: المحور الثالث 
 الرجاء اختيار قيمة كل من العبارات التالية من ناحية أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية عليها :

  الفقرة  ت
يقوم المستثمر باإلجراءات التالية التخاذ قرار االستثمار بما 

  :يحقق له هامش أمان 

موافق 
   جداً

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 

  بشدة
  : مرحلة البحث : المرحلة األولى  :أوالُ               

            المناسب له وانتقاء السوق المستثمر بدراسة األسواق المال يقوم  43
يقوم المستثمر بدراسة كفاءة السوق و قوة استجابته ألية   44

  .معلومات جديدة
          

يهتم المستثمر باختيار القطاع المالي الذي يكون قادراً على   45
  .)كقطاع البنوك أو الطاقة أو المواد األولية أو الخدمات( فهمه 

          

يقوم المستثمر بدراسة كافة الشركات المدرجة في القطاع الذي   46
  .ودرجة المنافسة قام باختياره

          

تتميز تقاريرها المالية يقوم المستثمر باختيار الشركة التي   47
  . بالجودة و المصداقية من باقيالشركات المدرجة

          

وبما يخفض من إن ما يلي يزيد من حالة األمان واالطمئنان لدى المستثمر : الجانب السلوكي  :المرحلة الثانية  :ثانياً
  :عنصر المخاطرة لديه 

أخطاء أو  وخلوها من أية جودة التقارير المالية و المحاسبية  48
  .تالعبات جوهرية 

          

            .جودة خصائص المعلومات المحاسبية  49
            .جودة تقرير مراجع الحسابات   50
وذلك باكتشافه كافة األخطاء ببذل العناية المهنية قيام المراجع   51

  )فجوة التوقعات(التالعبات الجوهرية و
          

الوضع المالي للشركة  حقيقةعن التقارير المالية في  اإلفصاح  52
جودة (يامها بتحصيل األرباح المستحقة والمحققة سابقاًقو

  ).األرباح

          

            .الحصول على العائد المتوقع نتيجة صفقة سابقة   53
إن ما يلي يساعد المستثمر على معرفة القيمة الحقيقية للسهم ووضع : الجانب التحليلي : المرحلة الثالثة : ثالثاً 

  .أمان له ضد األخطار المتوقعة أو غير المتوقعة هامش 
            .القيمة السوقية الحالية للسهم  54
            .معرفة القيمة الدفترية للسهم  55
            . السهم التاريخية في السوق المالي  حركة سعر  56
            .استخدام التحليل الفني لتقدير هامش األمان   57
            .معرفة القيمة الحقيقية للسهم استخدام التحليل المالي ل  58
ثبات مستوى األرباح التي تحققها الشركة بما يساعد ذلك على   59

  .تحديد نسبة هامش األمان 
          

            .االعتماد على المعلومات العامة عن الشركة   60
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  / 2/ ملحق رقم 

  2010- 12-31حتى تاريخ  المالية لألوراقدمشق  قائمة الشركات السورية المدرجة بسوق

 مصارفال

  )SIIB(  اإلسالميبنك سورية الدولي 
 (IBTF)   المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 (ARBS) سورية –العربي  البنك

  )(BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي
  )(BBS سورية   –بنك بيبلوس 

 )(BSO بنك سورية والمهجر

  )(BASY  بنك عوده سورية
  ) FSBS( فرنسبنك سورية 

  ) SHRQ(بنك الشرق 
  )SGB(بنك سورية والخليج 
  )BOJS(بنك األردن سورية 

 )QNBS(بنك قطر الوطني سورية 

 تأمينال

  (UIC)   الشركة المتحدة للتأمين
  ) SKIC( السورية الكويتية للتأمين 
  ) SAIC( االتحاد التعاوني للتأمين 
  ) ATI( العقيلة للتأمين التكافلي 
  ) NIC ( الشركة الوطنية للتأمين 

  ) AROP( آروب سورية 
 خدماتال

 (UG)   المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق

  (AHT)  الشركة األهلية للنقل



 

H 
 

  صناعيال

   (AVOC) الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية
  زراعيال

  (NAMA) نماء - الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات

حتى  ماليةال لألوراقشركات الوساطة الحاصلة على أمر المباشرة من سوق دمشق قائمة بأسماء 
  : هي  2010-12- 31تاريخ 

  )(BSFF شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية  

  CHCA)( شام كابيتال  

   AULA)(للوساطة والخدمات المالية الشركة األولى  

  (PIONEERS)للوساطة والخدمات المالية  بايونييرز

  )G-ONE( الشركة العالمية األولى لالستثمارات المالية

  )IFA( يفا للخدمات الماليةإركة ش

     (SAN) شركة سنابل لالستثمارات المالية

   )SOFS( شركة سورية والمهجر للخدمات المالية

  )CIFI( المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية

  )SHAM(شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية 
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.ي بعض نتائج التحلیل اإلحصائ/  3/ ملحق رقم   
 

:التكرارات والنسب المئویة : أوًال   
 

 الخبرة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid last from 10 49 76.6 76.6 76.6 

from 10 to 20 11 17.2 17.2 93.8 

more than 20 4 6.3 6.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0 
 
 

 

 المؤھل العلمي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid collegiate 33 51.6 51.6 51.6 

master 23 35.9 35.9 87.5 

doctor 8 12.5 12.5 100.0 

Total 64 100.0 100.0  
 

 التخصص الوظیفي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 34.4 34.4 34.4 22 محاسبة 

 42.2 7.8 7.8 5 إدارة

 54.7 12.5 12.5 8 اقتصاد

 84.4 29.7 29.7 19 مالیة

 90.6 6.3 6.3 4 إحصاء

 100.0 9.4 9.4 6 أخرى

Total 64 100.0 100.0  
 

 

 الشخصیة االعتباریة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid auditor 16 25.0 25.0 25.0 

company 21 32.8 32.8 57.8 

mediator 14 21.9 21.9 79.7 

advisor 13 20.3 20.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0  
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 المسمى الوظیفي

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid external auditor 15 23.4 23.4 23.4 

accounting manager 9 14.1 14.1 37.5 

financing manager 11 17.2 17.2 54.7 

accouters 5 7.8 7.8 62.5 

advisor 13 20.3 20.3 82.8 

executive manager 7 10.9 10.9 93.8 

other 4 6.3 6.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 
) :الموثوقیة (ثبات أداة القیاس :  ثانیًا  

 محور جودة المراجعة 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.705 21 
 
 محور أسالیب المحاسبة اإلبداعیة

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.888 21 
 
 محور ھامش أمان المستثمر

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.886 18 
 
 جمیع المحاور

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.937 60 
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:اختبار الفرضیات : ثالثًا   

:اختبار الفرضیة األولى   
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .841a .708 .703 .26012 

a. Predictors: (Constant), لمراجعةمتغیر جودة ا  

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.152 1 10.152 150.042 .000a 

Residual 4.195 62 .068   

Total 14.347 63    

a. Predictors: (Constant), متغیر جودة المراجعة 

b. Dependent Variable:متغیر ھامش أمان المستثمر 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.203- .359  -.566- .573 

 000. 12.249 841. 092. 1.122 متغیر جودة المراجعة

a. Dependent Variable: متغیر ھامش أمان المستثمر 

 
:لثانیة اختبار الفرضیة ا  

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 - 0.740a .547 .540 .34859 

a. Predictors: (Constant), المراجعة جودة متغیر 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.092 1 9.092 74.825 .000a 

Residual 7.534 62 .122   
Total 16.626 63    

a. Predictors: (Constant), متغیر جودة المراجعة 

b. Dependent Variable: متغیر المحاسبة اإلبداعیة 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.122- .481  -.253- .801 

 000. 8.650 740. 123. 1.062 متغیر جودة المراجعة

a. Dependent Variable:  متغیر المحاسبة اإلبداعیة 
 

:ختبار الفرضیة الثالثة ا  
Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 - 0.758a .574 .567 .31384 

a. Predictors: (Constant), متغیر المحاسبة اإلبداعیة 

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.240 1 8.240 83.655 .000a 

Residual 6.107 62 .098   
Total 14.347 63    

a. Predictors: (Constant), اعیةمتغیر المحاسبة اإلبد  

b. Dependent Variable: متغیر ھامش أمان المستثمر 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.345 .312  4.307 .000 

المحاسبة اإلبداعیة متغیر  -0.704 .077 .758 9.146 .000 

a. Dependent Variable: متغیر ھامش أمان المستثمر 
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:اختبار الفرضیة الرابعة   
 

:االرتباط في ظل وجود متغیر المحاسبة اإلبداعیة   
Correlations 

Control Variables 

 متغیر جودة المراجعة

متغیر ھامش أمان 

 المستثمر

المحاسبة اإلبداعیة متغیر  Correlation 1.000 .639 متغیر جودة المراجعة 

Significance (2-tailed) . .000 

df 0 61 

 Correlation .639 1.000 متغیر ھامش أمان المستثمر

Significance (2-tailed) .000 . 

df 61 0 
 
 

 االرتباط في ظل عدم وجود متغیر المحاسبة اإلبداعیة
Correlations 

 
 متغیر جودة المراجعة

أمان متغیر ھامش 

 المستثمر

 Pearson Correlation 1 .841 متغیر جودة المراجعة

Sig. (2-tailed)  .000 

N 64 64 

 Pearson Correlation .841 1 متغیر ھامش أمان المستثمر

Sig. (2-tailed) .000  
N 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Abstract 

This research deals with the impact of the quality of the external audit on the 
safety margin the investor in light of the application of methods of creative 
accounting , and research aims to study the quality of the external audit and the 
factors affecting them and the last versions of international standards that 
support it, and define the concept of margin of safety the investor and the stages 
of formation and demonstrate the impact of the quality of the external audit in 
the margin of safety , In addition to the study of creative accounting methods 
and their impact on the relationship between audit quality and investor margin of 
safety . 

 A field study was conducted on the Damascus Securities Exchange , where the 
population is divided into four categories studied : the category of listed 
companies, brokerage firms, category Auditors and supervisors in the financial 
market has been reached several conclusions, The most important : 

- The performance of the external audit process quality and effectiveness by 
the auditor, leads to increase the margin of safety the investor. 

- The performance of the external audit process quality and effectiveness by 
the auditor, leads to limit the use of creative accounting methods. 

- The increase in the practices of creative accounting methods that leads to 
reducing the margin of safety Investor. 

- The use of creative accounting methods by the person who prepared data, 
that weakens the relationship between external audit quality and investor 
margin of safety. 
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