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اء  ال ه
تيلطولل تيلوسان لأ  ىلم ،لا  يا لفهالضياءلالراطلومودلا لأ  ىلم جاللا  أ حيلا 

لولال مان. لوفكلالنصيح عاي نانلوشاطئلال لا اهالح لأ  ىلم ،لا   امسا
حتضن يلوا  للف ح لوف لبسه لوسه لوه لملتيلوهنالع ىلم للا  لأ ج ال حزانلم

بل... لالعطاءلوا لوالصرلمفتا تيلأ نلال مانلجا  سعاديلوعل

ىلحبيبيلأ ي.  ا 
ل ىلواجهلالصعا حاء،لا  اءلوعطفلال اماءلونصحلا اءلوجودلال لفيهلينبوعلالس لأ  ىلم ا 

ل لأ جي،لووف يلوتعلوتعبلم لالعم،لوعل ليلسبي لعَيلبنع لومليب اح منهلأ نلللال
لوال جهاد. لامثاب لوجعيلع لجا يا  ا

ل ىلأ يلالفاض  ا 
قي ،ل لال من،لوأ خوايلامن،لفاط ها،لأ يلم لحولهالوم يا لقامويلا ىلم ملا  ،لم

لميساء
ى للا  لحاس ي،لوخاص لماسرلح لالثاني لالس ن قايلال عزاءللدفع ،لأ ص لاجلي صاح،لعب

ق،ل ،عي،لطا لاجبا ،لعب م،لأ سام ،لك لملالعي لا لعب ،م ضوان،لل،حس ،ل لالباس عب
لاللطيف،ل ،لسعادعب ش ي ،لعادل،ليونس،ل ساعي ،لاميليالأ مال،،لا  مان،لجا ،لا  م ،ل لفات

.وحفيظ  

لللل  

ل الالع له ىلهؤلءلميعالأ ه  ا 
لبلقام  بعو



 

II 

 

 

 

 

ي لوتق لش
ل لع تهلوتوفيقهل لنع لوعظملسلطانهلع لجاهلوه اليلي لهلس بحانهلوتعاىلم .ا لح ك لام له لما

ل لوال متنانلاىلأ س تا لال لأ توجهلجزي ي الللج ي لوتق عرافالالفض لوا 

:لعبايلصاب ملال س تا لال حبلواخل لال لومريلصاحبلالص

.لاذ ي لوتوجهاتهلالس لعلّيالماحظاتهلالقم لمليب

ل لامناق لل عضاءلجن لوال حرا ي لالتق ا لعبا لبأ م لكالأ تق

. ك لام له لقبلوالمناق لاذي

ل ىلال س تا لوال متنانلا  لال لجزي ساعيل،تويلميلودكالأ تق لا  للجوام لومي ي لكحوللصو وال س تا
ا يلال فأ سات لمهملولولح لتعل اللاذي اي.لالواح لاد وا لطواللم

. اس لاد له ما لا  لع بتسام لأ ولا  لولولبل يبلأ ولبعي لق يلم لساع لللم لويلال خرلأ ش

لل

ل

لمبلقاس



دراسة  ملخص ا

 

 ملخص:
الممارسات السلبية إدارة اأرباح في  هئتدنفي تهدف هذ الدراسة إلى معرفة أهمية المراجعة الخارجية  

أرباحها، لذا يتضح لنا الدور  سلوك تقوم به اإدارة إتجا هذ اأخيرة المؤسسة اإقتصادية الجزائرية، بإعتبار
ظهار الصورة الحقيقية للنتيجة المالية على الالهام للمراجعة الخارجية في إضفاء المصداقية  شوفات المالية، وا 

 .والتقليل من هذ الممارسات
اد على المراجعين الخارجيين بتوزيع إستبيانقمنا ولتحقيق أهداف الدراسة،   في  مختصينال ميينيوأ

صالحة للتحليل  عينة إستبان 26تم إسترجاع و فردًا،  65 مجتمعبلغ حجم الحيث ، المحاسبة والجباية
 :العديد من النقاط أهمهاوخلصت الدراسة إلى  .%21722اإحصائي وذلك بنسبة 

 ات السلبيةتأثير الراف اآخذة وتقلل من اأطالثقة بين المؤسسة و  المراجعة الخارجية تساهم في خلق 
شوفات المالية دارة اأرباحللممارسات إ  .على مستخدمي ال

مفتاح:  لمات ا شوفات مالية.ا  مراجعة خارجية، ممارسات سلبية، إدارة أرباح، مؤسسة إقتصادية، 
Résumé : 

L’objectif de cette étude est de monter l’importance de l’audit externe dans 
minimisation les pratiques négatives de gestion des résultats dans l’entreprise 

économique algérienne, en considérant ces dernières comportements de 

l’administration envers ces résultats, pour cela, il est visible le rôle important l’audit 
externe dans la crédibilité aux états financiers, et d’éclairer la véritable image du 

résultat financier et diminuer ces pratiques. 

Pour atteindre les objectifs de l’étude, nous avons distribué  un questionnaire 
aux auditeurs externes, académiques spécialistes; comptabilité et fiscalité, dont le 

nombre totale de questionnaires distribués et 65 personnes, alors que le nombre 

récupéré est 46 questionnaires comme un échantillon susceptibles a l’analyse 
statistique avec un pourcentage  70,77%. Cette étude est achevée par des points 

multiples, le plus importants parmi ces derniers : 

   

 L’audit externe contribue à la création de confiance entre l’entreprise et les 
partis prenants et réduire les impacts négatifs  des pratiques la de gestion des 

résultats sur les utilisateurs des états financiers  

Mots clés : audit externe, pratiques négatives, gestion des résultats, entreprise 

économique, états financiers. 
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 أ 
 

 مقـــــــــدمة:
 :شااليةاإطرح  -0

ثغرات الموجودة ثة الماضية نتيجة الالتي شهدها العالم خال العقود الثا المالية تنهيارااإتعتبر  
م في التشريعات و  حدوث  إلى أدتالتي بدورها التجارية  اأنشطةو  اأعمالممارسة القوانين التي تح

برى و العسر المالي و  اإفاسحاات  ات ال ة الرائدة في العديد من دول العالم في الشر  ENRONشر
ة ساهمين فيها مال وتعرض تنتمي إليهاقتصاديات الدول التي إتأثر  إلى أدى WORLD COM وشر

 .بيرةخسائر ل

عملية جعلت المالية المستعملة مادية و ال، الوسائل البشريةؤسسات وضخامة بر حجم الم إن
ثرة نظرً التسيير صعبة ومعقدة  نحرافات إذلك وجود  إلى إضافة ،ةالمعلومات المتدفقوغزارة  المعاماتا ل

شوفاتثوقية لتعزيز مو  خارجيةروري وجود مراجعة من الض أصبح إذ ،محاسبةالتاعبات في و  أخطاءو   ال
يداتمن خال تقديم  ،المساهمين حماية مصالحقصد المالية  شوفات معقولة حول خلو تأ من  المالية ال

شوفات هذ  ةمصداقيفإن  أخرى، ومن جهة تضرب بمصالحهم أننها أتحريفات جوهرية من ش أي ال
ماهمتخاذ قراراتإتساعد المستثمرين على  المالية ردود  على تأثيرلها التقارير ذات الجودة العالية  إن ، 
في حين يسعى خبراء  ،اأسهمؤثر على قيمة مما ي الماليةفي السوق  المساهمينالمستثمرين و  اأفعال

خدمات عالية الجودة لتحسين سمعتهم في السوق وتجنب  الحسابات على تقديم محافظيالمحاسبة و 
اليف قصد  الةتخالت  .فيض حدة صراعات الو

 المصالـح  أصحابفي نظر قتصادية إا ةسسالمؤ ب المراجعة الخارجية نقصتعد ظاهرة 
ل المطروحة في الوقت ا أهممن  (.محاسبيينالخبراء المهنيين و ال الماك، المستثمرين، اإدارات،) لمشا

 تقلل الخارجية المراجعة فأهمية ،اأفضلنحو ااقتصادية  ةسير هذ المؤسس، التي بدورها تعرقل الحالي
شوفاتمصداقية وموثوقية ، مما يزيد شفافية و اأرباح أساليب إدارةالسلبية مارسات من الم المالية  ال
تقليل من المن أجل و ا عملية المراجعة هفة التي تحققالقيمة المضا بهدف خلق، قتصاديةاإ ةبالمؤسس

ن صياغة  اأساس، وعلى هذا المالية التاعب في المعلومات أساليب اليةيم   :الرئيسية  اإش
 ؟ "السلبية إدارة اأرباح مارساتالم تدنئةفي  المراجعة الخارجية أهميةما مدى " 

 



  ةـــــدمـــــــــــــمق

 

 ب 

 

ل جوانب موضوع البحث فقد إرتأينا تقسيم التساؤل الرئيسي إلى  ن من اإحاطة ب وحتى نتم
ما يلي: ن صياغتها   أسئلة فرعية يم

شوفات المالية ؟ هل للمراجعة الخارجية دور -  في إعطاء المصداقية لل

 سلبية إدارة اأباح؟أساليب هل تستعمل المؤسسة اإقتصادية الجزائرية  -

ماهو الدور الذي تساهم به المراجعة الخارجية لتقليل من الممارسات السبية إدارة اأرباح في  -
 المؤسسة اإقتصادية الجزائرية؟

 البحث:فرضيات  -2
اليةلمعالجة   :على الفرضياتعتماد السابقة تم اإ اإش

بير في  المراجعة الخارجية - شوفات المالية بالمؤسسة اإإلها دور  قتصادية عطاء مصداقية لل
 .الجزائرية

 .ساليب سلبية إدارة اارباحأرق و ااقتصادية الجزائرية تستعمل ط المؤسسة -

 قتصاديةفي المؤسسة اإ السلبية إدارة اأرباح الممارسةتساهم في التقليل  المراجعة الخارجية -
 .الجزائرية

 :الموضوعمبررات إختيار  -0
ن  اأخرى دون غير من المواضيعختياري للموضوع إ إن ان ذلك نتيجة صدفة، لم ت ن  ول

 يلي:ااعتبارات الموضوعية تمثلت فيما  أنحيث عتبارات موضوعية وذاتية إ
 ؛دارة اأرباحالممارسات السلبية إة يئتد ودورها في  للمراجعة الخارجيةالبالغة  اأهمية -

 .السلبية إدارة اأرباح ساليباأ فهمو  معرفة  -

 يلي:تمثلت فيما الذاتية  ما ااعتباراتأ
 ؛بالمراجعةللمواضيع ذات الصلة  الشخصيالميول  -

م تخصص -  ؛محاسبيال الفحص ي في ميدانبح

 الموضوع.ختياري لهذا إوراء  مستقبليعمل  أفاق -

 أهداف الدراسة وأهميتها: -0
تهدف دراسة هذا الموضوع بصفة أساسية إلى مساهمة المراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات 

 السلبية أساليب إدارة اأرباح.
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 ج 

 

 ويتفرع من هذا الهدف العام اأهداف التالية :
 معرفة منهجية القيام بالمراجعة الخارجية؛ -

تشاف اأخطاء - ، أعمال الغش، التزوير محاولة تحديد مدى تأثير المراجعة الخارجية في إ
شوفات المالية؛  والتاعب في ال

شوفات المالية؛ التعرف على اأساليب -  السلبية إدارة اأرباح المستخدمة وأثرها على مصداقية ال

الوقوف على أهمية المراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات السلبية إدارة اارباح في المؤسسة  -
 اإقتصادية الجزائرية.

 الممارسات السـلبية أن موضوعخاصًة و ، من الناحية العلمية والعملية أهمية الموضوعهذا أن لما 
لة هامــة فــي ظــل قيــام ، اأربــاح دارةإ ات  إداراتونهــا تمثــل مشــ نتيجــة  إظهــار أســاليبهاســتخدام بإالشــر

شــوفاتفــي مــن خــال التاعــب  ،اأجــلالقصــيرة وطويلــة  أهــدافهاالــذي يحقــق النشــاط والموقــف المــالي   ال
مـن  يقدمـها لمـا نظـرً  المراجـع الخـارجيتسـليط الضـوء علـى  إلـى أدىهـو مـا  ،المالية وتجميـل صـورة الـدخل

تخـاذ القـرارات إمسـاعدتهم علـى و  المسـتثمرين أمـوالبغرض حماية  ودة المعلومات المحاسبية ومصداقيتهاج
 .ةستثمارياإ
 الدراسة: حدود -5

ون لها  أننتوقع تقتصر هذ الدراسة على تحليل المتغيرات والعوامل التي  التقليل من في  تأثيري
جراءات أساليب و  شوفات الماليةالتاعب في اا  إتجا اأرباح عة الحد من الممارسات الغير المشرو و  ،ل

 هئتدنفي  الخارجيةالمراجعة توضيح دور ومن ثم ، ى مع المبادئ والقواعد المحاسبيةالتي تتنافو 
، وفي هذا اإطار تم اإعتماد في الدراسة التطبيقية على تحليل نتائج رباحدارة اأالسلبية إممارسات ال

الممارسات السلبية إدارة اأرباح، حيث تم القيام بأخذ  عن المراجعة الخارجية وأهميتها في تدئنة اإستبيان
اديميي المختصين في المسائل المحاسبية والجبائية على مستوى واية  نعينة من المراجعين الخارجيين واأ

رة، في الفترة الممتدة من   . 9102ماي  05إلى  12بس
 :دوات المستخدمةاأالبحث و منهجية  -6

لمتطلبات هذ الدراسة، فقد تمت اإستعانة بالمناهج المعتمدة في الدراسات  بهدف اإستجابة
المنهج التحليلي عند عرض و الوصفي بحيث إعتمدنا على المنهج اإقتصادية والمالية حسب الحاجة، 
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بالموضوع، والمنهج التاريخي من خال ربط الماضي بالظاهرة المفاهيم المتعلقة مختلف التعاريف و 
 ، وذلك خال الفصل اأول والثاني من هذ الدراسة.سةو المدر 

ما نشير إلى أنه تمت محاولة إسقاط الجزء النظري من دراساتنا هذ على الفصل التطبيقي، 
معتمدين في ذلك على  المنهج اإستقرائي، بدراسة جزء من الظاهرة وتعميم نتائج الدراسة على الظاهرة 

 ل.  
 مرجعية الدراسة: -7

ر منها  :هناك دراسات سابقة نذ
ر  دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على ادارة اارباح "،بوسنة حمزة ،" - ماجستير في  ةمذ

 .9109العلوم التجارية، تخصص دراسات مالية ومحاسبية معمقة ،جامعة سطيف ، 

الية  ي في تفعيل الرقابة على لدراسة حول: "ما الدور الذي تلعبه عملية التدقيق المحاسباجاءت إش
ممارسات إدارة اأرباح المتبعة من طرف المؤسسات؟"، حيث هدفت هذ الدراسة إلى معرفة مدى ممارسة 

تجا هذ الممارسات، وتوصلت إلى أن المؤسسات الجزائرية ا  المؤسسات الجزائرية لسلوك إدارة اأرباح و 
ل موجب من أجل تضخ  يم النتيجة المحاسبية.تستخدم المستحقات اإختيارية بش

افي للممارسات السلبية إدارة اأرباح  بالرغم من أهمية الموضوع لم يقم الباحث بالشرح النظري ال
يف يقوم المراجع بالتقليل من هذ  شوفات المالية، باإضافة لم يوضح الباحث  المطبقة على مستوى ال

 الممارسات.
ندري ، " - درجة ممارسة اادارة في شراات المساهمة العامة الاويتية أساليب طال حسن محمد ال

رة ماجستير في المحاسبة ، جامعة الشرق ااوسط ثرها على ربحية تلك الشرااتأرباح و دارة اأ إ "، مذ
 ،9109 . 

ويتية  ات المساهمة العامة ال لة الدراسة حول: " ماهي درجات ممارسة اإدارة في شر جاءت مش
ات المساهمة العامة  أساليب إدارة اأرباح؟"، وهدفت هذ الدراسة معرفة درجة ممارسة اإدارة في شر

ويتية أساليب إدارة اأرباح وبيان أثر هذ الممارسات. وخلص الباحث إلى مجمو  عة من النتائج أهمها ال
ات  أن سوء إستخدام اأهمية النسبية والتقديرات في المحاسبة وممارسة اإعتراف باإيرادات في الشر
ان مرتفعًا نوعا ما، إا أن الباحث لم يهتم بالممارسات السلبية إدارة اارباح الخاصة  ويتية  ال

 بالمصاريف.
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ثار المحاسبة اإبداعية   آت الخارجي في الحد من دور مدقق الحساباليندا حسن نمر الحلبي، " -
رة ماجستير في  ،"على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشراات المساهمة العامة اأردنية مذ

 . 2009،ة الشرق اأوسط  للدراسات العليا، جامعالمحاسبة

الية الدراسة وتمحورت حول: "ما هو دور مدققي الحسابات الخارجيين في الحد من آثار المحاسبة  إش
ل من اإبداعية على موثوقية البيانات المالية المنشورة؟" ، بإعتبار أن الممارسات السلبية إدارة اأرباح ش

ال المحاسبة اإبداعية. حيث جاء  ي اجعالدور الذي يقوم به مر على الهدف من هذ الدراسة الوقوف أش
التي تمارس على مستوى مجالس إدارات و الحسابات الخارجيين في الحد من إجراءات المحاسبة اإبداعية، 

ات المساهمة العامة  وبتالي توصلت الباحثة إلى أن المراجعين للحسابات لهم دور هام في اأردنية. الشر
شوفات المالحد   الية. من إجراءات المحاسبة اإبداعية التي تمارس على ال

م قطعي والمتمثل في أن المراجعين الخارجيين دور  برغم من أهمية الموضوع إا أن الباحثة قدمت ح
في الحد من إجراءات المحاسبة اإبداعية، فالمراجع الخارجي يقلل من هذ الممارسات. إضافة إلى ذلك 

ن أن ت   ون على مستوى اإدارات التشغيلية.فممارسات يم

  :صعوبات البحث -8
لية المتعلقة بموضوع إدارة اأرباح. - تبة ال  قلة المراجع في م

رة. -  قلة المراجعين الخارجيين المتواجدين بواية بس

 التطبيقي للموضوع. الجانب عدم تقديم بعض المراجعين الخارجيين المساعدة إتمام -

 :البحثهيال  -9
 إلىالموضوع البحث تم تقسيم محتوى  أغراض وتحقيقاً  الدراسة فرضياتعلى ال اإجابةجل أمن 

 :ثاثة فصول وفق الخطة التالية
 .الخارجية اإطار النظري للمراجعة :اأولالفصل  -

 .رباحاأدارة السلبية إممارسات الدور المراجعة الخارجية في التقليل من : الفصل الثاني -

صين في تميين المخيادجعين الخارجيين، اأاالمر ميدانية لعينة من دراسة : الفصل الثالث -
 .المحاسبة
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 تمهيد الفصل اأول:
ونه متطلبًا الخارجي مهم ليس عمل مراجع الحسابات  يعتبر  عتبارات ضرورية إفحسب، بل  قانونياً ل

مجالس  ختصاص والقوانين إالعمل المتخصص. وهنا يبقى على جهات اتتعلق باأمانة والحيادية والنزاهة و 
ات وذوي العاقة ف   إدارة ل  المراجع الخارجيواعطاء  إتاحةما بوسعهم  ل  ع  الشر فل له العمل  ب افية ت مساحة 
 .1حرية

طار النظري اإبدر يتناول لول الفصل اأ ، خصصالغة للمراجعة الخارجية للحساباتأهمية البل ونظراً  
ا إلى قسمللمراجعة الخارجية، والذي   :تيآثاث مباحث وهي 

 ول: ماهية المراجعةالمبحث اأ. 

  المراجعة الخارجية للحسابات الثاني:المبحث. 

 الخارجية.ث: منهجية تنفيذ المراجعة المبحث الثال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

، تشرين 09العدد  ،فلسطين ،درها سوق فلسطين لأوراق الماليةقتصادية تصإ، مجلة زمة المالية العالميةعلى محك اأالمدقق الخارجي  منذر نجم، دور1
 .12، ص: 9112 ،لو اأ
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 ماهية المراجعة اأول:المبحث 
ليها مستويات ضفى عأمر الذي أاعمال بالتطور المستمر في مختلف العمليات المالية تمتاز بيئة اأ 

مهنة صبحت أ، لذلك بر حجم المؤسساتو قتصادي إنشاط افي اللتوسع  نتيجةً  .1التعقيدمرتفعة من التحدي و 
ل دورًا اساسيًا في الحياة ااقتصادية الخارجية المراجعة    .تش

 تطور وتعريف المراجعة : ولالمطلب اأ 
 : التطور التاريخي للمراجعة ولالفرع اأ 
لى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد إنسان اإمن حاجة  نشأتهاتستمد مهنة المراجعة  

د، و تخاذ القراراتإعليها في  ومات واً أ، وقد ظهرت هذ الحاجة من مطابقة تلك البيانات للواقع التأ  لدى الح
د من أوثائق التاريخية على حيث تدل ال انت تستخدم المراجعين للتأ ومات قدماء المصريين واليونان  ن ح

ان المراجع وقتها يستمع  ،الحساباتصحة  السجات للوقوف على مدى صحتها لى القيود المثبتة بالدفاتر و إو
ذا نجد  لمة "تدقيق" أوه لمة يونانية  « auditing »ن    .2ومعناها يستمع  « audire »مشتقة 

نتشار تطبيق ا  دى الى سهولة وتبسيط و أعشر  الخامسظهور نظرية القيد المزدوج في القرن إن 
 .3دى الى تطور مهنة المحاسبة والمراجعةأالمحاسبة والمراجعة مما 

التجارية  النهضة، فمنذ ذلكقتصادي إار النشاط التجاري و و لقد صاحب تطور المراجعة والمراقبة تط 
ن الحاجة  ،ااقتصادية مستمر الذي تبع تطور المؤسساتالالتطور ، و 06و 05بإيطاليا ، في القرنين  لى إفلم ت

ًا ومسيراً  إذالمراقبة الخارجية قوية في المؤسسات الفردية الصغيرة  ن أ. غير ، في نفس الوقتان الملك مال
لى رؤوس إ، تميز بالحاجة لصناعية في القرن الثامن عشررة االصناعية الضخمة في عهد الثو  المؤسساتظهور 

انت اأالتطوربيرة لمساير موال أ ذا موال على مستوى اأ، ف على  ، حيث تتوفر لديهمتناع البعضإفراد نادرة و
ات اأأمما  ،المخاطرة بها يةنفصال إلى إدى بدور أ، وهذا موالدى الى ظهور شر  .4تدريجياً  عن التسيير المل

                                                           

قتصادية إبحاث ا، مجلة اأ؟خاقيةأم أزمة معايير محاسبية وتدقيقية أمة المالية هل هي ز ، اأقبال المشهدانيإسامة عبد المنعم السيد علي، عمر أ1
رة، العدد الثامن، ديسمبر إوا  .011 ، ص:9101دارية، جامعة بس
 .01-02، ص: 9112ردن، ، عمان اأالناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنشر والتوزيع–ابات تدقيق الحس ، علممين عبد اهأخالد 2
 .  01، ص : 9100ااردن، –الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، دار النظري-مود وآخرون، علم تدقيق الحساباتفت سامة محأر 3
نونإن النظرية ، المراجعة ومراقبة الحسابات ممحمد بوتين4  .  11: ، ص 9111، الطبعة الثالثة، ئرالجزا-لى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع
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انت أومن جهة هداف المتوخاة منها من جهة، أانت رهينة ا عةن التطورات المتاحقة للمراجإ خرى 
بيرةو خيرة من الجانب النظري بغية جعلها تتماشى نتيجة البحث المستمر لتطوير هذ اأ التي عرفتها  التغيرات ال

ل عامإاالتجارة العالمية و   .1على وجه الخصوصقتصادية اإ سساتالمؤ ، والتي شهدتها قتصاد العالمي بش
ثر موضوع المراجعةللفهم و     للمراجعة:صور عنعرض في جدول التطور التاريخي عبر ال أ

دول) ي للمراجعة :(30-30ا  التطور التار

 داف المراجعة أ المراجع مر بالمراجعة اآ المدة 
إى  اميادقبل  0333من 

 .ميادي 0.33
يسة،  ،اإمراطور، املك الك

كومة  .ا
 ، مايةمعاقبة السارق على إخاس ااموال .رجل الدين، الكاتب

 .اأموال
كومة، احاكم التجارية  .01,3ى إ 0.33من  ا

 امسامن .و 
ع الغش، ومعاقبة فاعليه، ماية اأصول .احاسب  .م

كومة و  .0133ى إ 01,3من  و أشخص مهي ي احاسبة  .امسامنا
 .القانوي

 .ب الغش وتأكيد مصداقية اميزانية

كومة  .0133إى  0133من شخص مهي ي امراجعة و  وامسامن. ا
 .احاسبة

داقية ، الشهادة على مصب الغش واأخطاء
ية  .الكشوفات امالية التار

وك و  .01.3اى  0133من كومة، الب شخص مهي ي امراجعة  امسامن .ا
 احاسبة .و 

الشهادة على صدق وسامة انتظام القوائم امالية 
ية  .التار

يئات أخرى  .0113ى إ 01.3من  كومات،  ا
 .وامسامن

 امراجعة شخص مهي ي
 .واحاسبة واإستشارة

حرام إالشهادة على نوعية نظام الرقابة الداخلية و 
 .اير احاسبية ومعاير امراجعةامع

كومة .0113من  إبتداءً  يئات ا أخرى ، 
 .وامسامن

هي ي امراجعة شخص م
 .واحاسبة وااستشارة

الشهادة على الصورة الصادقة للحسابات ونوعية 
احرام امعاير ضد نظام الرقابة الداخلية ي ظل 
 .الغش العامي

سابات رحمد التهامي طوا :امصدر امعيةاإ، مسعود صديقي، امراجعة وتدقيق ا ظري واممارسات التطبيقية، ديوان امطبوعات ا ون ،طار ال زائر، –بن عك ا
 .31-.3ص: ، 0330

ان الهدف من  (10-10من خال الجدول ) ناحظ التطور التاريخي للمراجعة وأهدافها، حيث 
وحماية اأصول، في حين أصبح الدور الذي يقدمه المراجع  المراجعة قديمًا معاقبة السارق على اإختاس

 إضفاء 
 : تعريف المراجعة الفرع الثاني

فحصًا فنيًا انتقادًيا  المؤسسةص مستندات ودفاتر وسجات حالمراجعة بمعناها المهني تعني عملية ف 
شوفات المالية بداء الرأي في عدالة ا  محايدًا للتحقق من صحة العمليات و  في ذللك على قوة  ينمعتمد للمؤسسةال

 .2ومتانة نظام الرقابة الداخلية
                                                           

نون ، مسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات اإرمحمد التهامي طواه1 –طار النظري والممارسات التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع
 . 12، ص: 9112الجزائر، 

 .12، ص: 9111 ااردن،–حمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانأ2
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م على العمليات التي  المؤسسةالمعلومات المقدمة من طرف  بمراجعةنتقادي يسمح إالمراجعة هي فحص  والح
 .1تجت تلك العملياتأنلنظم المقامة التي جرت وا

ية تعرف جمعية المحاسبة اأ دلة أنها عبارة عن عملية منظمة لجمع وتقييم أالمراجعة على  AAAمري
ل موضوعي  –ثباتاإ يداتتتعلق –بش يد، بهدف توفير قتصاديةإحداث أخاصة بتصرفات و  بتأ على وجود  تأ

يداتدرجة تطابق بين تلك   .2لى المستخدمين المعنيينإ مع المعايير المقررة وتبليغ تلك النتائج التأ
ن توضيح الخصائص  ل البياني التالي:ويم  المرتبطة بمصطلح المراجعة من خال الش

يم امرتبطة بتعريف امراجعة (30-30)كل الش  : امفا

 

 

 

 

 

 

 

 .03ص: ، 0333مرجع سابق، ، مد لطفيأمن السيد أ: امصدر

ل   مها أدلة اإثبات تقوم  بجمع وتقيي وضح أعا نجد أن عملية المراجعةالم (10-10)من خال الش
يد علىالمرتبطة باأو  ،بطريقة موضوعية قتها مع المعايير المتعارف عليها مطاب حداث ااقتصادية قصد التأ
 طراف اآخذة .ى اأإلوتوصيل النتائج 

ل منسق من أنها مسعى أوعرفت منظمة العمل الفرنسية المراجعة على  و طريقة منهجية مقدمة بش
م معلل ومستقلإالتقييم بغية و لومات طرف مهني يستعمل مجموعة من تقنيات المع إستنادًا على  ،صدار ح

تفي المنظمة بالتعريف  ،وتقدير مصداقية وفعالية النظام وااجراءات المتعلقة بالتنظيم، معايير التقييم ولم ت
 :3المتوخاة منها لأهدافللمراجعة من منظورين تبعًا  هضافت توضيح ينظر من خالأالسابق و 

                                                           

 .00مرجع سابق، ص:، محمد بوتين1
ندريةإا ،حمد لطفي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعيةأمين السيد أ2   .01، ص: 9112مصر،  -س
 .01صديقي، مرجع سابق، ص: طواهر، مسعود محمد التهامي 3

 امراجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 مع وتقييم ادلة اثبات بشكل موضوعي 

 هدف التأكد من وجود درجة التطابق
 بن

 و
تائج اى   وهدف تبليغ ال

ن  مستخدمن معي

تأكيدات خاصة بتصرفات وأحدث 
 اقتصادية 

مقررة  معاير  



 الفصل اأول:                                                 اإطار النظري للمراجعة الخارجية

 

  6  

 

  يل رأي حول أالمعلومات : تقدير نوعية  ؛المعلومات المنتجة داخل المؤسسةي تش

 التنظيم.اعة وفعالية النظام المعلوماتي و تقدير النج 

ز على النقاط التاليةمن خال التعاريف السابقة  ناحظ   :1أن المراجعة ترت
 دالسجات المحاسبية ي فحص البيانات و أ: الفحص  امن صحة وسامة العمليات التي تم تسجيله للتأ

 ؛تبوبيهاو تحليلها و 

 :م على صاحية  التحقيق شوفات وهو الح عمال أالمالية الختامية للتعبير السليم على نتيجة ال
ز المالي الحقيقي لها، ومدى تشالمؤسسة  ؛يلها للمر

 ل تقرير موجهأ: التقرير      طراف المعنية سواء داخلية األى إ ي بلورة نتائج الفحص والتحقيق في ش
 خارجية. أو

ن   :نهاألى التعاريف السابقة على إستناد إستنتاج تعريف للمراجعة باإويم
، يقوم بها شخص مهني مستقل ثباتإدلة اأمنهجية منظمة لجمع وتقييم  طريقة أو هي عملية المراجعة 

ان وعملياً  مؤهل علمياً  ، بفحص السجات والمستندات المحاسبية المؤسسةو خارج أداخل من ، سواء 
شوفات و  د من صحة وسامة العمليات المنجزة لأحداث ااقتصاديةال ي فني محايد أعطاء ر ا  و  ،المالية للتأ

شوفات المالية حول  صاحية  ل تقرير، وبلورة نتاالختاميةال الى ، وتبليغ النتائج ئج الفحص و التحقيق في ش
  .خال فترة زمنية معينة ف المعنيةااطرا
 وتقسيماتها  نواع المرجعةأ :لثالثاالفرع 

ما هو متداخل من حيث مادة  هناك ،ى قسمينإلنقسم المراجعة  المراجعة،نواع ألى إقبل التطرق  
 .ما هو مستقل تماماً  كانو ه ذاتها،المراجعة في حد 

 نواع المتداخلة للمراجعة اأ  أوًا:
م جميع اأن مستويات اأأنواع المراجعة هو أيقصد بالتداخل بين   ن أو  ،نواع واحدةداء التي تح

ون على حسب الزاو ختاف بين هذ اأإا ن ية التي ينظر من خالها للمراجعةنواع قد ي نجد عدة  أن، فيم
 :2يا وهيانواع من خال عدة زو أ
 

                                                           

رة ماجستيالجبائية في تدنئة المخاطر دور المراجعةحميداتو صالح، 1                ر في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وجباية، جامعة ورقلة،، مذ
 .95،ص: 9109السنة: 

 .95-92 :، صحميداتو صالح، مرجع سابق2
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 بالمراجعة:الجهة التي تقوم زاوية من حيث  - أ

 لأدلةنها عملية منظمة للتجميع والتقييم الموضوعي أتعرف المراجعة الخارجية ب :المراجعة الخارجية .0
 المزاعم مع شي هذا، لتحديد مدى تمقتصاديةإان اأحداث والتصرفات أشب، المؤسسةالخاصة بمزاعم 

شوفاتتوصيل النتائج لمستخدمي المعايير المحددة و   .1المالية أصحاب المصلحة في المشروع ال

دي : عة الداخليةالمراج .2 ستشاري مستقل وموضوعي إضافة قيمة للمؤسسة لتحسين عملياتها إهي نشاط تأ
فاءة عمليات أوهو يساعد المؤسسة على تحقيق   دارة الخطرإهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم وتحسين 

م(و  لفة معقولة، وذلك عن طريق الرقابة، التوجيه )التح فؤ وبت  .2إيجاد نظام رقابة 

 :القانوني االزامزاوية من حيث  - ب

 جباري مقرون بعقوباتإي تفرضه التشريعات القانونية فهو أقانوني  إلزامتتم وفقًا : الزاميةالمراجعة ا .0
شوفات المالية  المهتمةالجهات حماية لحقوق الهيئات و و  ، وذلك ضماناً وجزاءات قانونية للمخالف لمواد بال

 .3للمؤسسة

 المؤسسةنما تطلبه ا  ، و وني يحتم القيام بهلزام قانإوهي المراجعة التي تتم دون : ختياريةالمراجعة اإ .2
ات اأإا المؤسساتوخاصًة  قتصادية إا  .4شخاصقتصادية الفردية وشر

 من حيث زاوية نطاق المراجعة : - ت

ون للمراجع عمل غير محدد في هذا النوع من المراجعة : المراجعة الااملة .0 يقوم بفحص البيانات  إذي
ويتعين على . 5والسجات المتعلقة بجميع العمليات التي تتم على مستوى المؤسسة خال الفترة المحاسبية

ي الفني المحايد عن مدى عدالة وصحة أمر الر ، تقديم في نهاية األمراجع في هذا النوع من المراجعةا
شوفات  ل بال ن مسؤولياته أ حيث، إختباراتهالمفردات التي شملتها ض النظر عن نطاق الفحص و غالمالية 

ن للمراجع الحرية في أوياحظ في هذ الحالة  تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحص
 .6ختباراتهإتحديد مفرداته التي تشملها 

                                                           

ات لتجسيد م، تطور وظيفة التدقيق في مجال حفاتح غاب1 مة الشر رة ماجستير في العلوم ااقتصاديةبادئ ومعايير التنمية المستدامةو وعلوم  ، مذ
 . 60، ص: 9100 ستراتيجية للتنمية المستدامة، جامعة سطيف، السنة:إعمال اأارة إد، تخصص التسيير

ر عميروش2 رة ماجستير في العلوم ، مية لعمليات المخزون داخل المؤسسةالخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخل المدقق دور ،بوب ذ
 .02: ، ص9100دراسات مالية ومحاسبية معمقة، جامعة سطيف، السنة: ، تخصص التجارية

 .22، ص : 9100ولى، ردن، الطبعة اأاأ-يع والطباعة، عمانلمسيرة للنشر والتوز ، دار اخرون، علم تدقيق الحسابات العمليآفت سامة و أر 3
ية و ساسيات التدقيق في ظل المعأ، حسين القاضي، حسين دحدوح4  .02،  ص:0222ولى، ، الطبعة اأردناأ-لدولية، مؤسسة الوراق، عماناايير اامري
تب الجامعي الحديثمال الدين الدهراوي، محمد السيد سرايا، دراسات متقدمة في المحاسبة وا 5 ندرية، اإلمراجعة، الم  .011، ص:9116مصر، -س
 .00: حديث لتدقيق الحسابات، مرجع سابق، صالمدخل ال ،حمد حلمي جمعةأ6
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بمثابة  يو ه، أالمعينةقتصر فيها عمل المراجع على بعض العمليات ي وهي المراجعة التي: المراجعة الجزئية .2
ي صورة من الصور وتحدد أذلك النوع من المراجعة التي توضع فيها القيود على نطاق فحص المراجع ب

 .1الجهة التي تعين المراجع تلك العمليات

 :2حجم ااختباراتو مدى الفحص من حيث زاوية  - ث

افة الدفاتر والمستندات المحاسبيةتو  المراجعة التفصيلية: .0 د من خلوها لأخطاء  ،شمل  بهدف التأ
ون هذا النوع في إن العمليات مقيدة بأوالتاعبات مع التحقق من  ل سليم، وي المؤسسات نتظام وبش

 ة؛الصغير 
ختيار عينة من المفردات المحاسبية وعند الوصول للنتائج يتم تعميمها على إويشمل المراجعة ااختبارية :  .2

حصائي، ويتم هذا اإ أوسلوب الشخصي ما على اأإخذت منه العينة ويتوقف تحديد العينة أمجتمع الذي 
بر. المؤسساتالنوع في  لفة أ بير وت بيرة نظرًا لتعدد وتعقد العمليات مما تتطلب وقت وجهد   ال

 :3ااختبارات توقيت عملية المراجعة واجراء من حيث زاوية - ج

ون الدفاتر قد أبعد  للمؤسسةيقصد بها بداية المراجعة في نهاية الفترة المالية : المراجعة النهائية .0 ، قفلتأن ت
شوفات جريت و أوقيود التسوية قد   ؛عدتأ المالية قدال

ومندوبيه بزيارة   المراجعذ يقوم إالفحص بصفة مستمرة يقصد به قيام عملية المراجعة و المراجعة المستمرة:  .2
 بالدفاتر والسجات المثبتةالمالية لمراجعة وفحص البيانات  في فترات متعددة خال السنة لمؤسسةا

 .قفال الدفاترا  نة المالية بعد ترصيد الحسابات و المالية في نهاية الس شوفاتلل ةنهائي لمراجعةضافة باإ

 نواع المستقلة للمراجعة : اأ ثانياً 

ما همها أالتي تختلف فيها مادة المراجعة من نوع الى آخر و صد باأنواع المستقلة للمراجعة تللك قي 
 :4يلي

 وائم المالية و إبداء رأيه حولها؛هي قيام المراجع بفحص الحسابات الظاهرة على الق المالية:المراجعة  - أ

                                                           

ية والدولية، مرجع سابق، أساسيات التحسين القاضي، حسين دحدوح1  .02، ص:دقيق في ظل المعايير اأمري
رة ماجستير في علوم التسييرا لياس، مساهمة التدقيقإقاب ذبيح 2 رة، السنةجامعة تخصص محاسبة،  ،لمحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذ : بس

 .22، ص: 9100
 .20مرجع سابق، ص:  ،العملي–خرون، علم تدقيق الحساباتآفت سامة محمود و أر  3
 .92-96حميداتو صالح، مرجع سابق، ص: 4



 الفصل اأول:                                                 اإطار النظري للمراجعة الخارجية

 

  9  

 

في مختلف نشاطات  هي المراجعة التي تهتم بالناحية التسييرية :العمليات ) المراجعة التشغيلية (مراجعة  - ب
ز القرارات  اليل المؤسسة والتخفيف من مسؤولياتها عن طريق تزويدها بتح فيالمؤسسة قصد مساعدة مرا

 ؛موضوعية

ر مراجعة وهي المراجعة التي تهتم بالجانب التقني للعمليات التسييرية  :مراجعة اإعام اآلي - ت ونخص بالذ
 تستفيد منها المؤسسة؛لخدمات التي لي ومستويات اعام اآاإ

يدرس هذا النوع من المراجعة ااستراتيجية المتبعة من طرف المؤسسة وما هي  :مراجعة ااستراتيجية - ث
و البقاء أدخالها فيها قصد مواجهة المحيط المعقد والمسيطرة والغامض رغبة في التطور إالتغيرات التي يجب 

 قل؛على اأ

عتماد على معايير إهي عبارة عن فحص منهجي مستقل لنشاط ونتائج المؤسسة وهذا با :مراجعة الجودة - ج
انت هذ النتائج والنشاطات تم إ ي حول ماأبداء ر إجودة معينة ليتم  نجازها بصفة فعالة وفقًا لمعايير إذا 
 ؛معينة من الجودة

د من اإ :مراجعة البيئة - ح د من ئية و النظم البيبلتزام عملية فحص تهدف الى التأ ن البيانات والمعلومات أالتأ
ن ا افة التفاصيل عن ج أنهعتماد عليها. و إالواردة بالقائمة البيئية يم ميع القضايا البيئية قد تم توفير 

 .1المائمةالهامة و 

دلة اأجتماعي وذلك بإجراء تشخيص منتظم لجمع داء اإآهي عملية فحص ا :المراجعة ااجتماعية - خ
جتماعية بهدف نشطة اإواأ في البرامج  جتماعي للمؤسسة ممثاً داء اإلى تقييم اآإوالقرائن والوصول 

د من مدى  ء مجموعة دائها لهذ المسؤولية في ضو إجتماعية ومدى فعالية آا بمسؤوليتهالتزام المنظمة إالتأ
له من المعايير المعتمدة والمقبولة و  خاذ إتلمساعدتها في المعنية  لأطرافالمائمة ثم التقرير عن ذلك 

 .2قراراتها ورسم سياستها

، إلتزامات الجبائية من طرف المؤسسةحترام اإهي قيام المراجع الجبائي بتشخيص مدى  :المراجعة الجبائية - د
من اعتبارها الفحص  اليف الجبائية وتقييم المخطر الجبائي  لحالة الجبائيةل نتقادياإوي للمؤسسة تحليل الت

ميًا لوظيفة التسيير الجبائي .لها       .3فالمراجع الجبائي يقوم بالفحص و المراقبة ت

                                                           

د، الدار الجامعيةتقدمة ، دراسات محمد لطفيأمين السيد أ 1 ندريفي المراجعة وخدمات التأ  . 521: ، ص9112مصر، –ة ، ااس
اك2 العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، مجلة ، ميدانية لبعض مؤسسات واية سطيف دراسة–ق المسؤولية ااجتماعية للمؤسسات، تدقيمراد س

 .900، ص: 9100، 00العدد 
رة ماجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وجباية، جامعة ، مقتصاديةداء المالي في المؤسسات اإآيير الجبائي على ثر التسأ، صابر عباسي3 ذ

 . 12: ، ص9109السنة:  ،ورقلة
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 همية المراجعة وأهداف أ: رابعالفرع ال
 هداف المراجعة أ: أواً 

ن تقسيم . 1نتيجة عوامل عدة في الفترة اأخيرة المراجعةتطورت أهداف   لى إهداف المراجعة أويم
 :مجموعتين

 : 2ااهداف التقليدية ويدرج تحتها - أ

د .0  ؛عتماد عليهامن صحة البيانات المحاسبية ومدى اإ التأ

شوفاتإبداء رأي فني استنادًا الى ادلة وبراهين عن عدالة ا .9  المالية؛ ل

 وجد بالدفاتر والسجات المحاسبية من أخطاء وغش؛يتشاف ما قد إ .2

د من وجود رقابإالتقليل من فرص  .2 اب اأخطاء من خال التأ  داخلية جيدة؛ ةرت

 تخاذ القرارات اإدارية المناسبة؛ا  مساعدة اإدارة على وضع السياسات و  .5

 ؛لوعاء الضريبيمساعدة الدوائر المالية في تحديد ا .6

ومية اأخرى في تخطيط  .2  الوطني. قتصاداإمساعدة الجهات الح

 :3الحديثةهداف اأ - ب

 ؛سبابها وطرق معالجتهاأنحرافات و هداف وتحديد اإومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق اأ طمرقبة الخط .0

 ؛اأعمال وفقًا لأهداف المرسومة تقييم نتائج .9

فاءة أتحقيق  .2 نة إقصى   ؛سراف في جميع نواحي النشاطن طريق منع اإعنتاجية مم

ن من الرفاهية لأفرادقأتحقيق  .2  .صى قدر مم

 4همية المراجعة أثانيا : 
شوفات المالية لى مستخدمي إهمية مراجعة الحسابات أترجع  بر حجم أال لما  و المستفيدين منها، و

لما  ثر صعوبة نظرًا أحت مهمة مراجع الحسابات أصبالمؤسسة وزاد عدد مستخدمي البيانات المحاسبية 
شوفات في بناء القرارات ستخدام هذ إ نه يضيف قيمة للمعلومات أمراجع في ال. ويتمثل دور اإقتصاديةال
امهم اإ ن  وقراراتهم،قتصادية التي تنتج من النظام المحاسبي لمصلحة مستخدمي هذ البيانات لترشيد أح ويم

 الثقة.وصف هذ القيمة بالرقابة و 
                                                           

 .95: ، صمرجع سابقالنظري، –علم تدقيق الحسابات، فت سامة وآخرونأر 1
ية والدولية، ،حسين القاضي، حسين دحدوح2  .05 ص: ،مرجع سابق أساسيات التدقيق في ظل المعايير اأمري
 .96مرجع سابق، ص: النظري، –علم تدقيق الحسابات فت سامة محمود وآخرون ،أر 3
 .50 ، ص:فاتح غاب، مرجع سابق4
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شثارها على سلوك مستخدمي وأمراجعة الحسابات  عملية فأهميةوعمومًا  تخاذهم إفي  وفات الماليةال
   اآتي:لقراراتهم تتضح من خال 

د لدى مستخدمي المعلومات عن  .0 افيةتخفيض مقدار عدم التأ الي ، وبالتطريق تزويدهم بالمعلومات ال
 ؛تجنبهم مخاطر إتخاذ القرارات

قرار معين، وذلك من خال المعلومات ذات القيمة التي يحصلون عليها من تقرير المراجعة  تخاذإيستلزم  .9
 هداف معينة؛أوالتي ترتبط بتحقيق 

 .ى تجنب النتائج غير المرغوب فيهالإتخاذ موقف مناسب يؤدي إ ودافعاً  ون باعثاً ت   .2

ون المراجع عأمن ناحية  تب المراجعةخرى ف  تصالآخر في اإ نه يمثل دوراً إف ،ضو في التنظيم وهو م
 :هداف التاليةلى تحقيق اأإ –لى الداخلإ الموجه تصالاإويسمى –تصالويرمي هذا النوع من اإ

تب المراجعة بأهدافخلق الوعي لدى المراجعين  .0  ؛م

اتب المراجعة تعليم المراجعين التطورات الهامة، .9  ؛والتي تؤثر على م

 تصال في المجتمع؛ زيادة فعالية المراجعين القائمين باإ .2

تب المراجعة.شباع رغبات المراجعين في اإإ .2 ل ما يجري في م  طاع على 

 ساسيات المراجعة أ :المطلب الثاني
ل مهنة منظمة لها أساسيات قامت عليها، وعلى ضوئها تحددت الخطوات واإجراءات أا شك   ن 

زت على أساسين إمن ذلك مهنة المراجعة، فقد و  ،الاحقة لهذ المهنة  مفاهيمإثنين هما فروض المراجعة و رت
جراءات المراجعةلى ضوئهما تحددت معايير وأهداف و المراجعة، واللتان ع   .1ا 

ل التالي  :ما يوضح ذلك الش
اصر نظرية امراجعة(30-30الشكل رقم)  : ع

 

 

كي امصدر: ظرية والتطبيق،، اموليم توماس ، امرسون  كمال الدين سعيد، دار امريخ  ،د حامد حجاجأم، تعريب ومراجعة: الكتاب ااول راجعة بن ال
شر، الرياض  .30، ص: 0332، السعودية-لل

                                                           

امل بين المراجبو سرعةأد السام عبد اه سعيد عب1 رة ماجستير في العلوم التجاريةم ،عة الداخلية والمراجعة الخارجية، الت  خصص محاسبة وتدقيق، تذ
 .09ص:  ،9101 :جامعة الجزائر، السنة

يم  فروض داف معاير مفا  اجراءات اا
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ل  العناصر التي جاءت بها نظرية المراجعة تحدد اإجراءات  السابق ياحظ أنمن خال الش
 والخطوات التي يجب اتباعها للقيام بعملية المراجعة.

 : فروض المراجعة ولالفرع اأ 

ار ساسية تعتمد عليها اأأنها معتقدات ومتطلبات سابقة و أتعرف الفروض على    والمقترحات والقواعدف
 :2إليها عملية مراجعة الحسابات وهيهم فروض التي تستند أ. وفيما يلي 1خرىاأ
افية إزالة حالة عدم  :فرض عدم التأاد - أ ويبرر هذا الفرض الحاجة إلى وجود مجموعة من أدلة اإثبات ال

د.  د في المجال المحاسبي التالية:التأ  ويرجع عدم التأ

امل للبيانات المحاسبيةستخدام غير ااإ .0  ؛لمت

افة  عدم القدرة .9  ؛تاتخاذ القرار إالمستقبلية عند  الظروفعلى تقرير 

 المؤسسة.تصال في عدم وجود نظام جيد في لإ .2

مًا ي  وذلك أ :إستقال المراجعفرض  - ب لف به أيعتمد على ر ن المراجع عندما يمارس عمله يعتبر ح ه فيما 
 ساسين من المقومات :أستقال المراجع على نوعين إ، ويعتبر فرض عمالأمن 

وينه العلمي والخلقي وخبرته ال :المقومات الذاتية .0  عملية؛وهي تتعلق بشخص المراجع وت

ام وقواعد أ، وما تصدر الهيئات المهنية من المقومات الموضوعية: وهي ما تتضمنه التشريعات .9 ح
 .وضمانات

مه الشخصي عند ممارسة وظيفته  :عفرض توافر التأهيل الخاص للمراج - ت و ذلك أن المراجع يستخدم ح
امل لنظرية اإثبات في المراجعة، فإن المراجع يتعرض عند الفحص لم ل منها وفي ظل غياب إطار مت شا

ل هذا يتطلب محاسبية أو ضريبية أو  افٍ معقدر علمي و فنية،   داء مهنته.آ لي 

ة عمليات مراقبة مختلفة لى نظام يتضمن مجموعإشير الرقابة الداخلية ت:  للرقابة الداخلية فرض توافر نظام - ث
 وتشمل الرقابة الداخلية. المؤسسةمحاسبية وضعتها اإدارة ضمانا لحسن سير العمل في إدارية و 

ساس عند توزيع يعتبر اأ المراجعن تقرير أويفسر هذا الفرض في  فرض الصدق في محتويات التقرير: - ج
ما قرار الضريبياإو قبول أرباح اأ وينشأ  دارةلى اإإا يستطيع نقله ثبات يقع على المراجع و ن عبء اإأ، 

و أ المؤسسةصحاب المصالح في أطراف عتبار محل ثقة جميع اأإب لمراجعفرض الصدق من حقيقة وضع ا
 . خارجها

                                                           

ي، مرجع سابق، ص1  .22: وليم توماس، امرسون هن
  .99-90:ص حمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، مرجع سابق،أ2
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 مفاهيم المراجعة  الثاني:الفرع 
يتعني المفاهيم التعميم العقلي والذهني أو  ار اأساسية أو أساس التف ، و تتمثل مفاهيم المراجعة اأف

ما إالمستنتجة من الفروض السابق و   (Broad Généralizations)في التعميمات العريضة  ن أيضاحها، 
ساسية أن هناك خمس مفاهيم إية حال فأعلى و جراءات، اإو  ساسي تحديد المبادئ بدورها اأ هذ المفاهيم تمثل

ن تحديدها في مجال المراجعة وهيقل على اأ  : 1يم

 ؛خاقيأالسلوك ا 

 إستقال؛ا   

 العناية المهنية الواجبة؛ 

 أدلة ااثبات؛ 

 .العرض الصادق والعادل 
 معايير المراجعة الثالث:لمطلب ا

مقاييس واضحة نستطيع معتبر ت    ممعايير المراجعة  على الجدوى  ن خالها تقييم عملية المراجعة والح
ان .2منها يالمعهد  ولقد  صدرت في عام داء معايير اآ عمل على وضع  ول منأ للمحاسبين القانونيين اأمري

تيب تحت عنوان 0252 تيب معايير المراجعة "معايير المراجعة المتعارف عليها " ضمن  وقد تضمن هذا ال
 :3لى ثاث مجموعات رئيسية وهيإالمتعارف عليها مقسمة 

وين الذاتي بوهي مجموعة من المعايير تتعلق  :General Standardsمعايير عامة  - أ شخصي و الأالت
 Personal ، ومن هذا المنطلق اطلق عليها البعض المعايير الشخصية لمن سيزاولون مهنة المراجعة

Standards؛ 

 ةوهي عبارة عن مجموعة المعايير المتعلق :Standards of Field Workمعايير العمل الميداني - ب
 بإجراءات تنفيذ عملية المراجعة؛

وهي عبارة عن مجموعة المعايير المتعلقة  :Standards of Reportingعداد التقاريرإمعايير  - ت
 .عداد التقرير وشروط ذللك التقريربإ

 

                                                           

ي، مرجع سابق، صأوليم توماس،  1  .22 :مرسون هن
 .22: تهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، صمحمد 2
  .22ص:  ،مين عبد اه، مرجع سابقأخالد 3
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 : المعايير العامة ولالفرع اأ 
وين الشخصي للقائم بعملية المراجعةالمعايير تتعلق  هذ المعايير أن الخدمات ب، والمقصود العامة بالت

فاءة المهنية بواسطة أشخاص مدربين، وتوصف هذ المعايير بأنها عامة  المهنية يجب أن تقدم على درجة ال
عداد التقرير بصورة مائمة، وتعتبر  أنها تمثل مطالب أساسية نحتاج إليها لمقابلة معايير العمل الميداني وا 

ذلك أنها تنص على الصفات ال شخصية التي يجب أن يتحلى بها المراجع الخارجي، وبالتالي فإنه شخصية 
ن القول  ون  ،إضافًة إلى ذلكله أهميته محايدا  فنياً  نه للحصول على تقرير يتضمن رأياً أيم على  المراجعأن ي

فاءة و   .1المطلوب، ويتبع قواعد السلوك المهني المتعارف عليها ستقالباإن يتمتع أدرجة من ال
 :م المعايير العامة الىوتنقس

 الافاءة معيار التدريب و ًا : أو 
شوفات الشخص الذي يقوم بفحص  أنيعني هذا المعيار   ون المالية يجبال فاءة معينة أن ي  لديه 
ي تعطي هذ المواصفات له وتتوفر  فاءة ، ول أن يتمتع صاحبها ثرها ا بد أمواصفات فنية تظهر تلك ال

ون هناك ثقة لدى اأالمناسبالتأهيل بالتدريب و  وافر لديه ن يتأراء المراجع يجب طراف المستعملة آ، وحتى ي
فاءة ابد من تحديد القدر ال، و إبداء الرأيستقال عند إاشروط التأهيل العلمي والعملي و  مناسب لتحديد معيار ال

 .من التأهيل العلمي والعملي
لمهنة تشترط على الشخص الراغب في الحصول على فعلى حسب النصوص الجزائرية المنظمة لهذ ا

مراجع حسابات اآاإ  :2تيعتماد 

ون حاصًا على شهادة الليسانس في المالية أ :من ناحية التأهيل العلمي - أ و في العلوم التجارية أن ي
 خرى زائد شهادة ميدانية في المحاسبة؛أو في فروع أو مالية أتخصص محاسبة 

ون قد  أن :العملي و الافاءة المهنيةلتأهيل من ناحية ا - ب تب للخبرة أي خبير محاسبي لدى م نهى التربص 
في اأخير نشير إلى أن هذ الشروط قد  وات خبرة فعلية في ميدان التخصص،و لديه عشرة سنأالمحاسبية 

م على الم افية للح ون  فاءة المهنية المطلوبةا ت ت دورية وندوات ، لذلك ينبغي أن تنظم ملتقياراجعة بال
نه  رية والعلمية والميدانية على حد سواء وتم وتربصات ميدانية يستطيع المراجع من خالها تنمية قدراته الف

فاءة المالعملي و  ،يفاء بمتطلبات التأهيل العلميمن اإ  .هنيةال

 

                                                           

 .16ص:  ،9119 ،مصر-القاهرة الجامعية،الدار  الخارجية،المراجعة  علي،عبد الوهاب نصر  الصبان،محمد سمير  1
 . 21-22: ، صمي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابقمحمد تها2
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  ية والحيادستقالمعيار اإ: ثانياً 
ون الرأي الذي يبديه و  شوفات والتقاريرينال ثقة المستخدمين لهذ قيمة لالمراجع ذو ذلك حتى ي حيث  ال

ون الذيوالموضوعية،  ستقاليةإباا قيمة للرأي الذي يصدر من شخص ا يتمتع  يقوم بعملية  لذلك يجب أن ي
رياً  المراجعة مستقاً  نما يجب أن يبدو أيضا في نظر المستخدمين نيًا، و ذهو  ف شوفات الماليةا  التي يصدر  لل

بالتالي تخلق الطلب أيه قيمة و ستقالية المراجع هي التي تعطي لر إ، فنه مستقل وغير متحيزأالفني أنها رأيه بش
 .1على خدمات المهنة

 معيار العناية الهنية ثالثًا: 
ل اأشخاص  داءاآ مسؤوليةن مفهوم بذل العناية المهنية يفرض مستوى من إ يجب تحقيقه بواسطة 

ن يبذل العناية أيجب –على سبل المثال–، فالمراجعإعداد التقاريرالعمل الميداني و المعنيين بتحقيق معايير 
افٍ ن دليل اإأالمهنية الواجبة في التحقق من   .2ومناسب لتدعيم وتأييد تقرير المراجعة ثبات 

 : معايير العمل الميداني الفرع الثاني
 :والتي بدوها تنقسم إلى ،المتعارف عليها دولياً  هم معايير المراجعةأمن تعتبر  

 شراف على المساعدين معايير وضع الخطة و اإ: واً أ
ون مخططاً أن إ لمراجعة يعتبر ان التخطيط السليم لعملية إمسبقًا ولهذا ف ي عمل يجب القيام به ي

ونه يالعمود الفقري لها انيات المتاحة و يأخذ في عين الحسبان اإالمتوخاة منها و هداف دد اأح،  الوقت الذي م
طار بتوزيع الوقت المتاح لعملية المراجعة على في هذا اإذ يقوم المراجع إ ،هدافستغراقه لتحقيق هاته اأإيجب 

وبدقة نظام ساسية المنتظرة من البرامج المسطرة لعملية المراجعة هداف اأختبارات المطلوبة وتحديد اأاإ
، يستخدم البرنامج ا وخطوات الفحص والتمحيص وتوقيتهشتماله على المفردات المراد فحصهإالفحص من خال 

المثبت في داء المخطط و داء المنجز باآداء لعملية المراجعة من خال مقارنة اآداة لقياس اآآالمخطط 
ذا رنامجالب انية تحديد اإ، و الدليل الموحد  ، ويعتبر البرنامج المخطط مسبقاً هامحاولة معالجتنحرافات و إم

حتوائه على ما يجب القيام به وتحديد الفترة الزمنية الازمة لذلك وتوقيت البدء إلعملية المراجعة من خال 
 .3مساعديهلو  المسندة إليه  المهام والنهاية من عملية المراجعة وتحديد

 
                                                           

رة ماجستير في علوم التسييرإاء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة اآد، دور المراجعة في تقييم عزوز ميلود1 تصاد وتسيير إق، تخصص قتصادية، مذ
رة، السنة :   .95، ص:  9112المؤسسات، جامعة بس

يمر أ، وليم توماس2  .22مرجع سابق، ص: ، سون هن
 .22-29: ، صعزوز ميلود،  مرجع سابق3
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 : معيار تقييم نظام الرقابة الداخلية ثانياً 
ختيارها إلمؤسسة أهم محدد لنوعية المراجعة المتبناة ولحجم المفردات المراد لنظام الرقابة الداخلية  ي عد 

لتزام وا  حترام مقوماته إ، فاعن النظام المولد لهعلى درجة أثر على نوعية ومصداقية المعلومات الناتجة  عتماداً إ
بيرة لدى اأ ، لذا وبغية تقييم نظام الرقابة الداخلية الذي طراف الطالبة لهابإجراءاته يعطي للمعلومات مصداقية 

م عليها بات من الضروري على هذا اأعالية لتقييمها من طرف المراجع و لى خبرات ومهارات إيحتاج  خير الح
  :1لتزام بإحدى الطرق التاليةاإ

 ؛ء عن طريق اأسئلةااستقصاطريقة  - أ

 ؛ر الوصفي لنظام الرقابة الداخليةطريقة التقري - ب

تابي - ت    .طريقة الملخص ال

 ثبات إ دلة اأثالثًا: معيار افاية 
مراجعة عن طريق الفحص المستندي ال قرائنثبات و دلة اإأمن  ييجب الحصول على قدر واف

أساس سليم إبداء الرأي في و استفسارات الماحظات واو  شوفات الماليةالمصادقات وغيرها  تحت الفحص  ال
ذلك مدى حجيتها في عملية اإفأدلة اإ يه أساس الذي يبني عليه المراجع ر اأثبات هي ثبات ومدى توافرها و

شوفات الممدى تعبير سامة البيانات المحاسبية و صحة و في مدى  ة من ربح عمال المؤسسأعن نتيجة  ليةاال
زها المالي في نهاية الفترة وأ  . 2خسارة ومر

  عداد التقارير(إبداء الرأي )إ: معيار الفرع الثالث
يفية  التي المعاييروهي    التالية: تتضمن المعاييرتقرير النهائي لعملية المراجعة و عداد الإتتعلق بتحديد 

 المالية  الاشوفاتصدق وعدالة عرض  شارة لمقياساإمعيار : أواً 
انت إما  لىإن يشير في تقرير أيتطلب هذا المعيار من مراجع الحسابات   شوفاتذا  المالية قد تم  ال

ينظر مراجع الحسابات للمبادئ  ، ومهنياً )المتعارف عليها(قبوًا عاماً  للمبادئ المحاسبية المقبولة عرضها وفقاً 
شوفاتدالة عرض معيار لقياس صدق وع عاماً  المحاسبية المقبولة قبواً  دارة بهذ لتزام اإإن أبمعنى  ،المالية ال

                                                           

 .25مسعود صديقي، مرجع سابق، ص: ، التهامي طواهرمحمد 1
رة ماستر في العلوم المالية و ، متخاذ القرارات الماليةإ، مساهمة المراجعة الداخلية في خالدي المعتز باه2 ص دراسات محاسبية وجبائية ، تخصلمحاسبيةاذ

 .02، ص: 9100: معمقة، جامعة ورقلة، السنة
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شوفاتعداد وعرض إالمبادئ في  ون خالية من التحريفات الجوهرية نها ستأ أي، مصداقيتهاالمالية يضمن  ال
انت تحريفات غير متعمدة  .1ي غشأ، متعمدة تحريفات أو، أي أخطاء ،سواء 

 عليها اسبية المتعارف بادئ المحمعيار ثبات تطبيق الم :ثانياً 
شوفات وذلك لضمان قابلية  ،نسيق في تطبيق المبادئ المحاسبيةيهدف هذا المعيار الى الت  المالية ال

شوفاتليها هذ اإدت أبالتالي التأثيرات التي أو السنوات المالية و للمقارنة على مدار الفترات  ن عدم المالية أ ل
صاريف للفترات المالية السابقة الميرادات و لى التداخل بين عناصر اإإالثبات في تطبيق هذ المبادئ يؤدي 

ون غير صحيحةبالتالي النتائج المالو   :2والهدف من هذا المعيار هو .ية المتوصل إليها ت

شوفاتقابلية ا .0  ؛المالية للمقارنة ل

شوفات المالية و المبادئ المحاسبتوضيح طبيعة التغيرات التي طرأت على  .9  قابليتها للمقارنةية وأثرها على ال
 لى ذلك بطريقة مائمة في تقرير.إشارة الحسابات اإ مراجعففي هذ الحالة يجب على 

 التام  معيار اافصاح: ثالثاً 
المراجعة عن أية صاح المراجع بتقرير إفعداد التقرير يتطلب ضرورة إما أن المعيار الثالث من معايير  

انت هذ المعلومات إعدالة العرض، وذلك رية لصدق و معلومات مالية تعد ضرو  أغفلت أو حذفت من قد ذا ما 
شوفاتصلب  المالية  شوفاتا بواسطة معديها، أي أن اإفصاح المناسب للهأو الماحظات الملحقة ب ال

شوفاتفعندما يرى قارئ  ما لم يشير تقرير المراجعة إلى خاف هذا، ومن ثم ،رضتمف مالية تقرير المراجعة ال ال
ثر لصدق وعدالة إفلى إلى القناعة بأنه ا حاجة إن هذا معنا أن المراجع قد وصل إغير متحفظ، ف صاح أ

شوفاتعرض    .3المالية ال

 في القوائم المالية اوحدة واحدة ي أبداء الر إمعيار : رابعاً 
شوفات الماليةي المراجع في أن يشتمل التقرير على ر أيجب  ويتطلب ذلك أن يبدي  .4وحدة واحدة ال

ل، وأن ا يبدي رأيه عن بعض منها أو عنصر معين من هذ  مراجع الحسابات رأيه فيها للمؤسسة 
شوفات، أما في حالة عدم إبداء الرأي حولها يجب أن يوضح أسباب ذلك في تقرير  .5ال

 
                                                           

يمة مناعي1 رة ماجستير في علوم التسييرعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعاي، تقارير المراجح ، تخصص ير المحاسبية الدولية في الجزائر، مذ
 . 61: ، ص 9112السنة :  ، جامعة باتنة،محاسبة

ر عميروش، مرجع سابق، صبو 2  .99-90: ب
ي، مرجع سابق، ص:أوليم توماس، 3   .55 مرسون هن
ندريةصول اأ، محمد الفيومي، عوض لبيب4 تب الجامعي الحديث، ااس  .22، ص: 0221مصر، -لمراجعة، الم
 .022النظري، مرجع سابق، ص:-فت سامة محمود وآخرون، علم تدقيق الحساباتأر 5
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 للحسابات المراجعة الخارجية  الثاني:المبحث 

شف عن عدة   تخاذ مزيد من التدابير التنظيمية إ، تم اتسمؤسإخفاقات محاسبية في بعض البعد ال
لي في عام أقرار قانون إالمحاسبية الصارمة حيث تم و  لزمت أنتيجة لإخفاقات المحاسبية التي  9119وس

ية بموجب اأ المؤسسات ية منتظمة الى السلطات رسال تقارير مالية تفصيلا  ، و سياسة رقابية صارمة إعتمادمري
اتب المراجعة الخارجية السعي و  .الفدرالية فاءة المراجعة الخارجية إإهذا يتطلب من م زالة الصورة لى رفع 

برىإالمضللة عن هذ المهنة بسب  ات شتراك   . 1ة في عمليات تضليل وتزييف الواقعالمراجع شر
 للحسابات  المراجعة الخارجيةماهية  اأول:لمطلب ا

شوفات المالية و  إنجازالمستقل ي المستقل هو ذلك الشخص المؤهل و المراجع الخارج  تقديم مراجعة ال
يصاله تقرير حولها  .2و الجهات التي عينتهألى الجهة إ وا 

 : تعريف المراجعة الخارجية ولالفرع اأ 
لها تتفق في أ إا، مرجعة الخارجيةتعاريف الصيغ رغم تعدد  طراف  هميتها بالنسبة للمؤسسة واأأنها 

ذلك اأ  :إلى تحقيقها. ومن بين هذ التعاريف ما يليهداف التي تسعى المراجعة الخارجية الطالبة لها، 
ختبارات لمدى إوضع  أيضاً  نماا  ن مراجعة الحسابات الخارجية ليست عملية فحص البيانات الخارجية فقط  و أ - أ

عبر برأي موضوعي على مدى مستقل ي   مراجع، حيث يقوم بها المؤسسةصحة السجات المحاسبية في 
 .3فصاح( البيانات الخارجيةإ) نصاف تقديمإ

، بغية بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل ختبار تقني صارم وبناءإنها أعلى الخارجية المراجعة  تعرف - ب
حترام إوعلى مدى  ،المالية المقدمة من طرف المؤسسة ومصداقية المعلوماتإعطاء رأي معلل على نوعية 

ل الظروف وعلى مدى  حترام القواعد والقوانين والمبادئ المحاسبية إالواجبات في إعداد هذ المعلومات في 
 .4، في الصورة الصادقة على الموجودات وفي الوضعية المالية ونتائج المؤسسةالمعمول بها

                                                           

فاءة مهنة التدقيق الخ-سامة عبد المنعم سيد علي، دور قانون )سابنيزأ، علي حسين الدوغجي1 سلي(في رفع  قتصاد، العدد إوادارة إارجي، مجلة ااو
 .12ص:  ،9100السادس والثمانون، 

رة ماجستير خطاء المختبارات تقييم مخاطر اأا  اءات و ردن بإجر لتزام المدقق الخارجي في اأإ، مدى شادن هاني عرار 2 ادية عند تدقيق البيانات المالية، مذ
 .02: ص ،9112: ردن، السنةوسط للدراسات العليا، اأجامعة الشرق اأ ،في المحاسبة

ات في التنسيق بين آليات الرقابية الداخلية وابراق محمد، قمان عمر، مداخلة بعنوان3 مة الشر ، الملتقى لخارجية للحد من الفساد المالي واإداري: دور حو
ا مة الشر رة، يومي الوطني حول حو آلية للحد من الفساد المالي واإداري، جامعة بس  .09: ، ص2012ماي  07و 06ت 

 .09مرجع سابق، ص:  ،محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي4
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شوفاتعملية فحص ك بأنها ذلما عرفت  - ت ز المالية وهي في الغالب قائمة ال ، المالي الدخل وقائمة المر
رصدة بنود قائمة الدخل وقائمة أالتحقق من إنتقادات للدفاتر والسجات وأنظمة الرقابة الداخلية، و عمل و 

ز المال افية إبداء الرأي الفني المحايد على صالحصول على اأي و المر شوفات دق وسامة دلة ال ال
 .1المالية

ن المراجعة الخارجية هي قيام طرف خارجي ألى إ، نخلص ما تم سرد في التعاريف السابقة لىإاستنادًا 
فاءة مهنية مستقل محايد مؤهل علمياً  شوفات ، بفحص اوعمليًا ذو  ي أعطاء ر ا  ، و جات المحاسبيةالمالية والسل

تعبير سليم لنتيجة  ل تقرير يقدم لأطراف المعنية ، فيل المؤسسة خال فترة زمنية معينةعماأفني محايد   .ش
 أهداف وأهمية المراجعة الخارجية  الثاني:الفرع 

 أهداف المراجعة الخارجية :أواً 
زءًا عند تنفيذ تحقيقها تعد جالخارجي التي يجب على المرجع  الخارجية هداف المراجعةأن تحديد إ

 اآتي:هداف خاصة المتمثلة أرئيسية و هداف أفهناك  .2مهامه
 :هداف الرئيسيةاأ - أ

 :3فيما يليهداف الرئيسية للمراجعة الخارجية حيث تتمثل اأ
 شوفاتي الفني المحايد على صدق تعبير الأبداء الر إساسي من عملية المراجعة الخارجية هو ن الهدف اأإ .0

ز المالي عمال المالية لنتيجة اأ  .ف عليها و المقبولة قبوًا عاماً للمبادئ المحاسبية المتعار ، وفقًا والمر

وجه القصور فيه، وذلك من خال أ، وبيان علومات عن نظام الرقابة الداخليةدارة المؤسسة بالمإمداد إ .9
 ؛آداء هذا النظام حولالتوصيات التي يقدمها المراجع في تقرير 

شوفات مداد مستخدمي إ .2 ومية المعنية وغيرهم والدائنين و مالية من المستثمرين الال البنوك والدوائر الح
شوفات  .تخاذ القرارات المناسبةإ، لتساعدهم في لية الموثوقةالما بال

 الخاصة:اأهداف  - ب

رها هي ااتعتبر اأ سبيل تحقيق المراجع لتلك ، وفي هداف الرئيسية للمراجعة الخارجيةهداف التي سبق ذ
رصدة حسابات أهداف متعلقة بفحص أ، وهي ستة ن يحققهاأوًا أهداف فرعية عليه أن هناك إ، فهدافاأ

                                                           

 .07: ، ص2008اأردن، -، عمانلحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، مراجعة ايوسف محمود جربوع1
رسوعأيزرق أ2 )دراسة قوائم المالية في عملية المراجعةتأثيرها على ال، مخاطر المراجعة ومجاات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من وب محمد 

 .60ص، 9111السنة:  ،رة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة ااسامية ، فلسطين، مذفلسطين(–ارجيين في قطاع غزة تحليلية آراء المراجعين الخ
 . 07-08، ص:مرجع سابق، يوسف محمود جربوع 3
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شوفات أهداف وسطية، هذ األيةالما ال جراءاتهاال بين معايير المر ، وتعتبر حلقة وصهداف تستخدم   جعة وا 
 :1وتتمثل هذ اأهداف الفرعية في اآتي

 في تاريخ معين؛ االتزامات موجودة فعاً و أي أن اأصول والخصوم أ :التحقق من الوجود .0

ا :اااتمالالتحقق من  .2 يرادات قد تم قيدها في الدفاتر واإ المصروفاتو  الخصومفة اأصول و يعني أن 
املة، وأنه ا يوجد عمليات غير مسجلة؛  والسجات 

ا :التحقق من الملاية .0 افة اأصول و الممتل ة للمؤ سسة في تاريخ ميعني أن  ، وأن الخصوم عينت مملو
 في تاريخ معين؛ حقيقيًا على المؤسسة لتزاماً إلتزامات تمثل و اإأ

 تقييمها وقيدها بقيمتها المائمة؛الخصوم قد تم : أن اأصول و التحقق من التقييم .0

ونات الإ :المالية بصدق وعدالة لاشوفاتالتحقق من عرض ا .5 افة م إفصاح المالية قد تم اشوفات ن 
 ؛المهنية ذات الصلةبصورة سليمة، وفقًا للمتطلبات القانونية و  عنها وعرضها

افة ااصول و ي أ :لعمليات الماليةالتحقق من شرعية وصحة ا .6 يرادات قد تم الخصوم والمصروفات واإأن 
نظم النونًا وفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح و من السلطة المختصة قا عتمادهاإ، وتم قيمتها بدقة حتسابإ

 .هدافهاأاأعمال الرسمية التي تحقق ، وتمت في اأغراض و فذةالنا

 همية المراجعة الخارجية أ: ثانياً 
شوفاتستعمالهم لإموال الذين يتميزون بصحاب اأاجعة مهمة بالنسبة للمستثمرين وأعتبر المر ت   المالية  ل

ل بين من و  ،إتخاذ القراراتفي  المؤسسات، المساهمون ي مسير من المستفيدين من المراجعة الخارجية نجد 
ومية و و  ا موتتمثل اأهمية في.2دارة الضرائبا  ماك المؤسسة، الدائنون والموردون، المستثمرون، الهيئات الح

 :3يلي
تخاذ لية على البيانات المحاسبية في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها و الدارة إتعتمد ا :همية المراجعة لإدارةأ - أ ا 

 أهداف المشروعسبابها ووضع الحلول المناسبة لتحقيق أوتقييم ذلك وتحديد اانحرافات و ، القرارات المائمة
شوفات ي معتمد ودليا لمستخدميأدارة تقرير المراجع بمثابة ر إوتعتبر ا شوفاتالمالية حول عدالة  ال  ال

وحدة واحدة  ؛المالية 

                                                           

 .54: بو سرعة، مرجع سابق، صأاه سعيد  د السام عبدعب 1
فاق النظام آ: مسؤولية ودور مراجع الخارجي في سياق النظام المحاسبي المالي، الملتقى الوطني حول واقع و خلة بعنوان، مداسماعيلإ، رزقي سفير محمد2

   . 41: ، ص9102ماي  16-15جامعة الوادي، يومي  ،بي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمحاس
 .28-27ص:  ، مرجع سابق،النظري–حسابات علم تدقيق ال ،رأفت سامة محمود وآخرون 3
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شوفاتاجع بسامة وصحة يعتمدون على تقرير المر : الموردينأهمية المراجعة للدائنين و  - ب المالية  ال
ز المالي و ويقومون  إئتمان التجاري لتزامات قبل الشروع في منح االقدرة على الوفاء باإبتحليلها لمعرفة المر

ز المالي ي، وتفاوت نسب الخصومات التالتوسع فيهو   ؛تمنحها وفقا لقوة المر
 جلاأقصير تلعب هذ دورًا مهمًا في التمويل  :خرىقراض اأإهمية المراجعة للبنوك ومؤسسات اأ - ت

 شوفاتلهذا فإنها تعتمد على تقرير المراجع لدراسة وتحليل ال ،إحتياجاتها  وتوسعاتهاللمشروعات لمقابلة 
أساس للتوسع فيه المالية قبل الشروع في نهج اإ حجام عنه عن و اإأئتمان المصرفي ) القروض ( وتعتمد 

 ؛ئتمان المصرفيطريق تقييم درجة الخطر في منح اإ
شوفاتتعتمد هذ ا :همية المراجعة للمؤسسات الحاوميةأ - ث رير المراجع للتخطيط والمتابعة المالية وتق ل

يد  ،اقتصاديةا المؤسساتااشراف والرقابة على و  التوجيهات وعدم إلتزاماتها والتعليمات واإجراءات و وتأ
 ؛سبابهاأنحرافات و إلتزام بالخطط الموضوعة وتحديد اإا

شوفاتهتمام رجال ااقتصاد باإزداد إ :أهمية المراجعة لرجال ااقتصاد - ج المالية المعتمدة وما تحويه من  ل
بيانات محاسبية في تحليلها وتقدير الدخل القومي ورسم برامج الخطط ااقتصادية وتعتمد دقة تقديراتهم 

فاءة برامجهم على دقة الب  ؛يانات المحاسبية المعتمدين عليهاو
شوفاتسبية في تعتمد نقابات العمال على البيانات المحا مية المراجعة لنقابات العمال :أه  - ح المالية  ال

 ؛ارة لرسم السياسات العامة لأجوردالمعتمدة في مفاوضاتها مع اإ
شوفاتتعتمد مصلحة الضرائب على الحسابات و  همية المراجعة لمصلحة الضرائب :أ - خ المالية المعتمدة  ال

شف الضريبي في الوقت المناسب وسرعة لتقليل اإ د الوعاء تحديجراءات الروتينية، وحصولها على ال
 ؛الضريبي وتحصيل الضريبة

نة  بأفضلتساعد المراجعة في تخصيص الموارد المتاحة  همية المراجعة في تخصيص الموارد :أ - د فاءة مم
 قتصادية القادرة علىاإ مؤسسات. فالموارد النادرة تجتذبها الوالخدمات التي يزيد الطلب عليها السلع إنتاج

شوفاتالتي تظهرها البيانات المحاسبية الظاهرة في افاءة و  بأفضلستخدامها إ أن ذ إ المالية المعتمدة، ل
فاءة إالتي لم تخضع للمراجعة تخفي في طياتها و   التقارير المحاسبية غير الدقيقةو  شوفاتال سرافًا وسوء 

 وتحول دون تخصيص مواردنا النادرة بطريقة رشيدة .
نهم من مساءلة اإي تتللى الحصول على المعلومات اإيسعون  :سهملحملة اأ ةهمية المراجعأ - ذ دارة م

 .1الحاليتثمار سإالمحافظة على نسبة اأو خفض أو تخاذ القرارات المتعلقة بزيادة ا  و  ،العاملينو 
                                                           

 . 55: ، ص، مرجع سابقبو سرعةأعبد السام عبد اه سعيد  1
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 نواع المرجعة الخارجية أ: الفرع الثالث
 : 1جعة الخارجية للحسابات وهيانواع من المر أيفرق في الواقع بين ثاث  

 : المراجعة القانونية أواً 
 ة التي يقوم بها محافظ الحسابات؛جباريعمال المراقبة السنوية اإأ، وتتمثل في ي التي يفرضها القانونأ

 ختيارية إو اأ: المرجعة التعاقدية ثانيا

ن و الخارجية( المتعاملة مع الأطراف )الداخلية أحد اأالتي يقوم بهل محترف بطلب   مؤسسة والتي يم
 ؛تجديدها سنوياً 

  ة القضائية ثالثًا : الخبر 

مةالتي يقوم    .بها محترف خارجي بطلب من المح
ن مقارنة و   :الجدول التالي نواع المراجعة وحصرها في أيم

دول رقم ) ارجيأمقارنة :  (30-30ا  ةنواع امراجعة ا

 مراجعة قضائية مراجعة تعاقدية مراجعة قانونية المميزات
 ُدد بكل دقة من طرف احكمة تعاقدية. مؤسساتية ،ذات طابع عمومي. طبيعة المهمة -1

لس أامديرية العامة من طرف  من طرف امسامن . التعيين-2 و 
 .دارةاإ

 .من طرف احكمة

امصادقة على شرعية وصدق  الهدف -3
سابات و الصورة الفوتوغرافية  ا

لس الصادقة ، تدقيق معلومات 
 اادارة .

مصادقة على شرعية وصدق ا
سابات  .ا

ا حول  ضاع مالية أو اعام العدالة وارشاد
 .وحاسبية، تقدم مؤشرات باأرقام

دائمة تغطي مدة التعين  مهمة التدخل-4
 .الشرعية

دد القاضي م مهمة حددة حسب ااتفاقية .  .دهامهمة ظرفية 

 .ا ااطرافإتامة  تامة من حيث امبدـأ. لس اادارة وامسامن. اإتامة  ستقالية اإ-5

مبدأ عدم التدخل في -6
 التسيير

رم مبدئياً لكن له تقدم  حرامه ماماً.إجب 
 ارشادات ي التسير .

بغي   .حرامهإي

، معية العامة )العادية، الس اادارة ارسال التقارير الى -7
 غر العادية (

لس اادارة .  اى القاضي الكلف بالقضية . امديرية العامة ، 

ية  شروط ممارسة المهنة -8 معية الوط راء التسجيل ي ا
سابات  .احاسبة، حافظي ا

معية  التسجيل مبدئيا ي ا
ية .  الوط

لس  التسجيل ي قائمة خراء احاسبة لدى 
 القضاء .
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اخبار وكيل الجمهورية  -9
 باأعمال غير الشرعية

 غر الزامية ا نعم

تائج  حسب الوسائل .حسب الوسائل االتزام-10 او حسب ال
 .حسب نوع امهمة

تائج مبدئيا  .حسب ال

ائية، تأديبية المسؤولية -11 ائية، تأديبية .مدنية، ج ائيمدنية .مدنية، ج  .ة، تأديبية، ج

،عادة من طرف  تأسيسيةمهمة  التسريح-12
 القضاء بعد طلب امؤسسة .

راتم .حددة ي العقد  .ن طرف القاضي امشرف على ا

دد من طرف القاضي. .حددة ي العقد .قانون رمي تعاباأ-13 بر   اقراح من ا

م امراقبة ، تقييجراءاتتقييم اإ طريقة العمل المتبعة -14
سابات، مراقبة  الداخلية، مراقبة ا

 .قانونية

اقبة ، تقييم امر تقييم ااجراءات
سابات  .الداخلية، مراقبة ا

رة القضائية  طريقة تتماشى وحاجة ا
 .امطلوبة

 .  28ص: ،2008،حمد بوتن، مرجع سابق: امصدر

من حيث الجهة  لها إستقالية تامةنواع الثاثة من المراجعة الخارجية من خال الجدول ناحظ أن اأ
م الشخصي حول هام ، حيث يلعب المراجع الخارجي دور التي تخولها عدالة ومصداقية في إعطاء الح

شوفات المالية واأوضاع المالية والمحاسبية  لف بهذ المهنة للمؤسسة اإال ون الم قتصادية، ويشترط أن ي
 محافظ حسابات، خبير محاسبي أو قضائي.

 ت التأايد التي يقدمها المراجع الخارجيخدما الثاني:المطلب  
 الخارجيةثر على مهنة المراجعة أى الطلب إلدت أ ،دارةاإالماك و  ن العاقة التعاقدية التي تربط بينإ 

يديدة وهي ما تسمى بخدمات ديقدم خدمات ج صبحأ، فالمراجع الخارجيحيث توسع دور   .نيالمه التأ
يد المهني   و أالخدمات المهنية المستقلة التي تحسن جودة المعلومات  نهاأعلى وتعرف خدمات التأ

يد ويشير اإ. 1سياقها لمستخدمي القرارات يد معقولة تهدف ألى إطار الدولي لعمليات التأ ن المراجعة خدمة تأ
(ISA :200) يد من إل شوفاتعداد إى التأ التقارير عداد إطار محدد )المعايير الدولية إالمالية وفقًا  ال

ما يشير تقرير المالية( شوفاتن ألى إ( ISA :700في فقرة الرأي )المراجع ،  المالية تعبر بعدالة عن نتائج  ال
ز المالي والتدفقات النقديةعمال و اأ ية، و المر  .2التغيرات في حقوق المل

يد هي الخدمات التي تقدم من طرف مراجع مستقلإومنه ف    .ن خدمات التأ
 

                                                           

د، الدار الجامعية، مرجع سابق، ص: 1  . 12أمين السيد احمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأ
ل و المسؤوليات2 يد الحديث )المشا تاب -، عمانعاادوات و الخدمات(، دار صفاء للنشر والتوزي-احمد حلمي جمعة، التدقيق والتأ اأردن، ال

 .95، ص: 9112،الثاني
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 ول : خدمات الشهادة اأ الفرع 
يد )المراجعين أو المدققين( أهم تمثل خدمات الشهادة المقدمة من قبل المحاسبين القانونيين   خدمات التأ

ا حول مصداقية المحاسبة القانونية شهادة أو تقريرً  مؤسسة صدارإالمقدمة من قبلهم. وتتمثل خدمة الشهادة في 
 .قضايا التي هي من مسؤولية طرف آخرال

   :1هيأربعة أنواع من تقارير الشهادة و هناك و 
 المالية التاريخية  لاشوفات: مراجعة اواً أ

توبا يعبر فيه عن رأيه فيما   ل من خدمات الشهادة يصدر المراجع بموجبه تقريرًا م انت إو هي ش ذا 
شوفات  و المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا أالمالية تتفق من النواحي الجوهرية مع معايير المحاسبة الدولية ) ال
GAAP ل اأ ،(خرى أو معايير أي مبادئ أو أ المنجز من قبل ثر شيوعًا و وتمثل خدمة المراجعة الش
 ؛مراجعة الحسابات ( مؤسساتو أالمحاسبة القانونية ) مؤسسات
  المالية التاريخية  لاشوفاتطاع على اثانيًا: اإ
شوفاتطاع على ن اإإ  الذي يقدمه المحاسبون خر من خدمات الشهادة آالمالية التاريخية هو نوع  ال

ات أ إذالقانونيون،  ثيرًا من الشر يد حول و المشروعات اأأن  خرى غير المساهمة العامة ترغب في تقديم تأ
لفة المراجعةأدون شوفاتها المالية،  طاع إن اإ، فيدلمراجعة مستوى عاليًا من التأفبينما تقدم ا ،ن تتحمل ت

يداً  شوفاتمتوسطًا على  يتضمن تأ إلى هذا المستوى قل للوصول أثبات إدلة أ، ويعتمد بالتالي على المالية ال
يد لفة أتعابًا أمما يعني  ،من التأ  ؛قلأو ت

   المالية  إلى الاشوفات: الشهادة بالرقابة الداخلية باإضافة ثالثاً 
لى تحديد نقاط القوة ونقاط إنما يهدف إ، م المراجع لنظم الرقابة الداخليةتقوين أان من المألوف مهنيًا  

تخذت في الوايات المتحدة إجراءات التي ن اإأ إا، إجراءات الجوهرية ونطاقهاجل تحديد مدى اأالضعف من 
شوفات لى إالتقرير عن الرقابة الداخلية باإضافة  راجعين الخارجيينوجبت على المأ ENRONبعد فضيحة  ال

فاءة الرقابة الداخلية وفعاليتها تقلل من المالية، نظرًا أ انية التضليل في إن  شوفاتم  ؛المالية هذ ال
 خرى أ: خدمات شهادة رابعاً 

يمثل بعضها تطورًا لعمل المحاسبين القانونيين و  ،ن القانونيون خدمات شهادة مختلفةيقدم المحاسبو  
ة أو مشروعالحالي، فقد يطلب البنك  ( تقديم تقرير من محاسب قانوني أو المؤسسة الذي قدم قرضًا للعميل )شر

                                                           

 اأردن–لنشر والتوزيع، عمانجراءات العملية، دار الثقافة لواإ طار النظرياإ–المتقدمة دحدوح، حسين يوسف القاضي، مراجعة الحسابات حمدأحسين 1
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أن يشترط البنك مثًا عدم توزيع أرباح الى أن ينتهي سداد لتزام إيتضمن  العميل بالشروط التي وضعها البنك، 
مال أجزاء من المشروعات تحت التنفيذ قبل دفع القسط الثاني مإالقرض، أو يشترط   .ن القرض مثاً ست

 خرى التأايد اأ خدمات :الثانيالفرع 
يد ااخرى الإ يدا تقاتي يقدمها المراجع الخارجي ن معظم خدمات التأ ، بل التعريف الرسمي لخدمة التأ

يد حول المعلومات أنها تتطلب استقاليتهذ إبل هي مشابهة لخدمة الشهادة  ما تتطلب قيامه بالتأ المستخدمة ، 
لمراجع الخارجي ليس ن اأإا أنها تختلف عن المراجعة الخاصة بالشهادة من حيث  ،متخذي القراراتمن قبل 

توب يد اأ، و ملزمًا بإصدار تقرير م ون حول مصداقية قضايا طرف أيشترط  ن التأ إلتزامها خر ومدى آن ي
يد اأخرى تر ، بمعيار محدد عاقتها بالهدف المقصود و  ز على قابلية تصديق المعلوماتبل إن خدمات التأ

ت جميع خدمالعلى أن المظهر العام ،قبلههذ المعلومات التي قد تعد من قبل طرف آخر أو قد ا تعد من 
يد بما في ذلك المراجعة وخدمات الشهادة يز على تحسين نوعية المعلومات المستخدمة من قبل  ،التأ هو التر

 تخذي القرارات.م  
 نماذج من هذ الخدمات :ويبين الجدول التالي  

دول   : ماذج خدمات التأكيد ااخرى  (30-30رقم )ا

 اأنشطة المرتبطة بها خدمات التأكيد ااخرى
الرقابة م امخاطر امرتبطة بااستثمار وامشتقات امالية و تقيي

  .عليها
 فاعليتها.ُديد مدى رة ااستثمارات من قبل امؤسسة و داارسة وإتقييم عمليات م

 إجراءات التعامل مع العماء.رجال البيع فيما يتعلق بقواعد وأصول و  تقييم عمل امبيعات.تقييم عمل إدارة 
ميع وخزين و  اطر  ة البيانات الكرونياً و مدى كفاية الوسائل الرقابية ي ذلك.تقييم  .توزيع امعلومات االكرونيةتقييم   اطر معا

ة عن الغش وامخالفات و  ا اأفعال غر تقييم امخاطر ال
 .القانونية

ع أو اكتشاف الغش لوائح امؤسسة من حيث فاعليتها تقييم سياسات ونظم و  د أو م من ا
 امخالفات.و 

ظمة تقييم مدى االتزام بالقواعد وااجراءات و  السياسات ام
اعةي   .ال الص

اعة من ها امؤسسة، لبيان مدى توافقها مع مثيلتها ي نفس الصفحص العمليات الي تقوم 
ركة التجارةحيث االتزام بالقوانن و  ظمة   .اللوائح ام

تجات للرقابة عل 1333اع معاير اايزو التصديق على مدى التزام امؤسسة بإتب .1333شهادات اأيزو ى جودة ام
افسية تجات امؤسس لتحقيق اميزة الت  ة.م

اصة حماية البيئة.  مدى التزام امؤسسات بالقوانن و لتقييم  مراجعة بيئية.  امعاير ا
ديثسس امراجعة أ: عبد الفتاح حمد الصحن ،حسن أمد عبيد، شريفة علي حسن، امصدر امعي ا ارجية، امكتب ا درية، ااسا ، .033مصر،-ك

 .02ص:
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ن ( 12-10)خال الجدول  من يد نستخلص بأن نيم التي يقدمها المراجع الخارجي ماذج خدمات التأ
يد  الماليةتساهم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية و  ضفاء الصورة الحقيقية لها، فنماذج خدمات التأ وا 

شوفات المالية في إتخاذ القرارات.  اأخرى تساعد مستخدمي ال

 مراجع الخارجي الصاحيات مسؤوليات و المطلب الثالث: 

  جع الخارجيامسؤوليات المر الفرع ااول : 
ل شخص يتولى بأيعرف محافظ الحسابات على  ت ثباإسمه الخاص وتحت مسؤوليته الخاصة إنه: "

ل مستمر ومعتاد "أ، على صدق وصحة حسابات مؤسسات مختلفة . وفيما يلي نعرض 1ن يزاول هذ المهنة بش
 :2للحساباتمسؤوليات المراجع الخارجي 

 اتشاف الغش إ: مسؤولية المراجع عن واً أ
سباب الهامة التي ساعدت حد اأأ، الغش  والمخالفات والتقرير عنهاتشاف إتعد مسؤولية المراجع عن  

شوفات، حيث يعتقد معظم مستخدمي افجوة التوقعات في مهنة المراجعة هورظعلى  ن التقرير أالمالية  ل
ل اإن المراجع قد أالنظيف يعني  ون قد حدثت أخطاء المادية الناتجة عن الغش أتشف  و المخالفات التي ت

شوفاتوبالتالي فان لدى مستخدمي  ،اء السنة المالية محل المراجعةثنأ ن يقوم المراجع أتوقعًا عاليًا ب هذ ال
تشاف الغش والمخالفاتب هدف ضروري لعملية المراجعة إ التوصيات ف المعايير المهنية و في حين تختل، وذلك 

، حيث قللت المعايير المهنية والتوصيات من ت المهنية عن وجهة النظر السابقةالصادرة عن الهيئات والمنظما
تشاف الغش و درجة مسؤولية المراجع بشأن  ن اادارة هي المسؤولة في المقام ألى إ باإشارةالمخالفات وذلك إ

  ؛لمسؤولة على منع تلك المخالفات من خال وسائل الرقابة الداخلية الفعالةبالتالي فهي اول عن الغش و اأ
 تجا عمائه إمسؤولية المراجع : اً ثاني

م العاقة بين المراجع وعميله هو العقد المبرم بينهما و بالتالي فإ ن مراجع الحسابات يعتبر إن الذي يح
خال ويتحمل المراجع مسؤولية اإ ،اتهاالتي يراجع حساب مؤسسةي الأتجا عميله إمسؤوًا من الناحية القانونية 

ام ذلك العقد وتسمى المسؤولية "مسؤولية عقدية"  ؛بأح

 

 
                                                           

ة المغربية، :، مسؤوليات محافظ الحساباتشريقي عمر 1 ، جامعة 09قتصادية وعلوم التسيير، العدد مجلة العلوم اا دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والممل
 .22، ص: 9109، 10سطيف 

دراسة حالة عينة من ممارسي مهنة المحاسبة بوايات الجنوب –محمد بشير غوالي، دور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية 2
 .021 -021:  ، ص9102، جامعة ورقلة، 09، العدد الشرقي الجزائري، مجلة الباحث
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 تجا الطرف الثالثإمسؤولية المراجع  :اً ثالث
شوفاتسؤوًا عن الطرف الثالث من مستخدمي يعتبر المراجع الخارجي م  ية بالرغم من عدم المال ال

مة نتيجة عدم وجود هذا العقد و أتشافهم التاعب إ، وفي معظم الحاات التي يتعرض فيها المراجعون للمحا
انت اأاإ سباب الرئيسية هي فشل المراجع في بذل العناية المهنية المائمة للقيام ختاس في عملية المراجعة 

لة  ؛ليه، وتسمى هذ المسؤولية )بالمسؤولية التقصيرية(إ بالعملية المو
ان هي:أعقد المسؤولية القانونية بنوعيها العقدية و التقصيرية ضد المراجع بتوافر ثاث تن  ر

  ؛آداء واجباته المهنيةهمال وتقصير من جانب المراجع في إحصول 

  ؛همال وتقصير المراجع إالغير نتيجة  ةصابإوقوع ضرر 

  ع؛المراجهمال وتقصير ا  رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين و 
  المسؤولية المهنية للمراجع: رابعاً 

افة الجهات التي تستخدم التقارير المنشورة للمراجع الخارجي على قدرته على   يتوقف تقييم وتقدير 
لما زاد تحمل المسؤولية ان المراجع قادرًا على تحمل مسؤولياته  لما  ن حيث أ .إحترام هذ الجهات له، 

ذلك الطرف الثالث من مستخدمي المؤسسات على االمراجع الخارجي يعرض  شوفاتو ل من له  ل المالية و
شوفاتعاقة  ، باإضافة فاءة وقدرة على تحمل المسؤولية المالية المنشورة خبرته وخدماته وما يتمتع به من بال

ستقاله في ممارسة مهنته لمراجع بالنسبة ل المسؤولية عنصرًا هاماً ، وتعتبر القدرة على تحمل إلى حياد وا 
ن القواعد أما  ،أعمالهن قيامه بمسؤولياته يساعد على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج الخارجي نظرًا أ

لى ما يتحمله المراجع من عتماد عإ، وتشجع الغير على اتساعد على ثقة الرأي العام فيها خاقية للمهنةاأ
 .آخر يتجاهل تلك القواعدي مراجع أن المراجع الذي يلتزم بتلك القواعد و يطبقها ينجح عن أوا شك  مسؤولية،

 : المسؤولية الجنائيةخامساً 
عتمد على المعلومات المحاسبية التي تم إالمسؤولية الجنائية يتعدى الضرر فيها نطاق الطرف الذي  

ل، ويتعين في هذ الحالة ضرورة تإمراجعتها  حديد مجاات المساءلة الجنائية للمراجع الخارجي لى المجتمع 
ن النص على أ، وا شك وقانون العقوبات المؤسساتقوانين جميع التشريعات المنظمة للمهنة و والتي تنص عليها 

رامة المهنة و المسؤولية الجنائية للمراجع ضرورة ه الحفاظ على ثقة جمهور المستفيدين من امة للمحافظة على 
شوفاتخدمات المراجعة ومزاولي المهنة عن مدى صدق و سامة  ستشارات ا  دارية و إية خدمة وأالمالية  ال

  .خرىأ
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 صاحيات المراجع الخارجي للحسابات  الثاني:الفرع 
مل وجه خول له القانونحتى يؤدي مراجع الحسابات مهمته في   إنتظام ، اضافة على التصديق على أ

 :1همهاأعدة حقوق من  ،وصحة الحسابات

 الحق في ااطاع : أواً 
 المؤسسة، سجاتهاة وثيقة )جميع دفاتر أي تاح القانون لمراجع الحسابات حق ااطاع علىألقد  

ون مجبرًا على أ، دون يختارها مائمة وفي الوقت الذي مستنداتها( يراها مفيدة أداء عمله بصورة التي يراو  ن ي
ن أنهليه سابقًا إالمشار  11-20من قانون  25، حيث جاء في المادة المؤسسة مسبقًا بذلكخطار إ : "يم

ل وقت  ، وبصفة عامة على أن يطلعوا على السجات والموازنات والمراسات والمحاضرلمحافظ الحسابات في 
تابات التابعة  ل ال ين ويجبر القانون مجلس اإ، و الهيئة دون نقلها "سسة أللمؤ ل الوثائق و  دارة على تم

ل من ا الحقهذ ممارسةمراجع الحسابات من   5لى إحجم على فعل ذلك تعرض لعقوبة السجن من سنة أ، و
ة هاتين العقوبتين  بإحدىو أ، ألف دج 911لى إلف دج أ91سنوات و بغرامة  و القائمون أعلى رئيس الشر

ل شخص في خدمة الومديروها العامون بإدارتها  ن  26وحسب المادة ، مؤسسةأو  من نفس القانون يم
معلومات تتعلق بمؤسسات توجد  مؤسسةن يطلبوا من القائمين باإدارة ان يحوزوا في مقر الألمراجعي الحسابات 
 ؛معها عاقة مساهمة

 اايضاحاتانيًا: حق التقصي عن البيانات و ث
، أعونهاو  المؤسسةو تفسيرات من مسئولي أيضاحات إو أي بيانات ألمراجع الحسابات الحق في طلب  

افيةن الدفاتر واأذا رأى إ، اسيما اء مهمته على الوجه اأمثلديراها ضرورية آ ، لمستندات المطلع عليها غير 
ور سابقاً  11-20في القانون  25وهو ما نصت عليه المادة  نهم ،" ... و المذ  باإدارةن يطلبوا من القائمين أيم

ل التوضيحات و و أ لمؤسسةعوان المأمورين في ااأو  ة  ل التفتيشات التي يرونها ن يقوموا بأالمعلومات و الشر
ة المراقبة، وأوحق التقص، ازمة " ات التي تمتلك ي هذا ينطبق على الشر ثر من نصف أيضا على الشر

ة المراقبة أ( ر 9/0) ة المراقبة أس مال الشر ات التي تمتلك الشر ثر من نصف )و على الشر  ،( رأسمالها9/0أ
انن سلطات اأوهذا يعني   .لتقصي غير محدودة ا في الزمان وا في الم

 
 

                                                           

 -25، ص: 91109،الجزائر، العدد الخامس–اأزهر عزة، واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر، مجلة الدراسات ااقتصادية والمالية، جامعة الوادي1
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 ستدعاء الجمعية العامة  إ: حق ثالثاً 
، وهذا في حالة القانون التجاري الجزائريمن  622ستدعاء الجمعية العامة في المادة إبحق عترف أ  وقد  

ما خول لمراجع الحسابات صاحية إستدعائها في اآجال القانونيةعدم  ستثنائية ستدعاء الجمعية العامة اإإ، 
 ااجتماعي؛ هاس مالأر من ( 2/2رباع )أثر من ثاثة أخاصة عند خسارة 

 لى المساهمين إالمرسلة  خطارات و البيانات: حق الحصول على صورة اإرابعاً 
ة المراقبة موافاة مراجع الحسابات بصورة إمجلس  11-20من القانون  25لزمت المادة ألقد   دارة الشر
 ؛ن المدعوين لحضور الجمعية العامةى المساهميإلالبيانات التي يرسلها خطارات و من اإ
 جتماعات مجلس اادارة إ: حق المشاراة في اً خامس

ن يرسل أذ ينبغي إ، إجتماع مجلس اادارة، وهو في الواقع حق وواجبيحق لمراجع الحسابات حضور  
، هذا وقد ن مدى صحة المعلومات ووضع تقريرليه تقرير مجلس اادارة في اآجال مقبولة تسمح له بالتحقيق مإ

و أدارة جتماع مجلس اإإلى إيستدعى محافظ الحسابات : "على ما يلي 11-20من قانون  21دة نصت الما
ثر قبل ( يومًا على اأ25ربعون )أخمسة و وموازنة السنة المنصرمة  المراقبة الذي يضبط حساب النتائج

ما يستدعى نعقادإ ل جمعية للمساهمين إيضًا أ.  اء في اأألى  ستدعاء هؤاء وذلك إقصا تاريخ أجل و الشر
 .القانون التجاري"نصوص عليها في تحت طائلة العقوبات الم
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 : منهجية تنفيذ المراجعة الخارجية المبحث الثالث

رجية مهنة عتبار مهنة المراجعة الخا، وبإسلوب لتنفيذأو أتباع طريقة إ ي عمل يجب عليناأالقيام بعند 
لة  منهجية لتأدية أعمال المراجعةتباع إنه يجب عليه تؤدى من طرف شخص خارجي، فإ  .إليهالمو

 معرفة عامة حول المؤسسة : الحصول على المطلب اأول

هذ الناحية تختلف ومن ، االذي أسند إليه مراجعة حساباته جب على المراجع أن يتعرف على المؤسسةي 
ل القانوني إبالمؤسسات  يفهموا المحيط معرفة عمل العميل فعلى المراجعين أن  من المهم جداً و  .1لهاختاف الش

لتي قتصادية العامة، والمناطق الجغرافية اإالواسع الذي يعمل به العميل، بما في ذلك أثر السياسة ا قتصاديإا
صة الصفات الخاو  قتصادية، وتطور نظام الضرائب والتنظيمات المحليةيعمل ضمنها العميل وظروفها اإ

نتاج والطرق المحاسبية إق ا، والمنتجات وطرائبالصناعة التي يزاولها العميل، فيجب التعرف على اأشخاص
  .2المطبقة
ولى من مراحل المراجعة الخارجية بمجموعة من قوم في المرحلة اأين المراجع الخارجي إوعليه ف 
 :3المتمثلة فيالفرعية و  الخطوات

 ولى مع المؤسسةأتصاات ا  ولية و أعمال أ: أواً 
ن وهي خطوة الفرعية التي يقوم المراجع بجمع المعلومات التي  ه من التعرف على طبيعة المؤسسة تم

 :تيالمالية والقانونية وذلك من خال قيامه باآدارية و نظمها اإو 
شوفاتطاع ودراسة اإ - أ افي من السنوات السابقةالمال ال  ؛ية لعدد 

 ؛إدارة والجمعية العامة للمساهميندراسة عدد من محاضر مجلس ا - ب

شوفاتطاع و دراسة بعض اإ - ت  ؛نفس النشاطوالتي لها نفس الظروف و   المالية للمؤسسات المماثلة ال

لوتحليلها، و   دراسة تقارير المراجعة الداخلية - ث  ؛مسؤولياتهاإدارة المراجعة الداخلية و  التعرف على هي

ل اإداري للمؤسسة، و  - ج  ؛والمسؤولياتالسلطات تصال و تحليل خطوط اإدراسة الهي

 ؛بمراجعة السنوات السابقةوراق العمل الخاصة أدراسة  - ح

 ؛بالسياسات، من خال الدليل الخاص دارية للمؤسسةدراسة وتحليل السياسات اإ - خ

 ؛نظمة الداخلية في المؤسسةنين واللوائح واأطاع على القوااإ - د

                                                           

 . 051، مرجع سابق ، ص : مين عبد اه أخالد 1
ية والدولية، مرجع سابق ساسيات التدقيق في ظلأ، القاضي ، حسين دحدوح نحسي2  .099-090: ، صالمعايير اامري
 .21-22ص:  ،، مرجع سابقبو سرعةأعبد السام عبد اه 3
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حوال التي تعمل في اأبزيارة المؤسسة المطلوب مراجعتها، للتعرف والوقوف على مختلف الظروف و القيام  - ذ
، العامة وبعض القواعد المحاسبية الخاصة جتماعية، اإقتصادية، اإالظروف المالية، ومنها )المؤسسةظلها 

 ؛(بالمؤسسة

ي ماحظات أو أمور أستفسار عن الموظفين في المؤسسة لإتصال المباشر ببعض المسؤولين و محاولة اإ - ر
 تبدو غامضة للمراجع. 

 عمالنطاق اأإثانيًا: 
ون قدإنجاز الخطوات الفرعية السابقة، فإنتهي المراجع من ين أبعد   املة عن  نه ي حصل على معرفة 
هذا و  الملف الدائم للمراجعة بإعدادالتي من خالها يقوم عن طريق المعلومات والبيانات التي جمعها و  ،المؤسسة

 ما،مناسبةأن يتم ترقيمه بطريقة ذات اأهمية المستمرة للمؤسسة و  حتفاظ فيه بالمواضيعالملف يجب أن يتم اإ
ن من  ون قد تم ذلك تقدير المخاطر الضمنية ومخاطر الرقابة، أنه ي التحديد المبدئي لأهمية النسبية، و

ن منبالتالي و  يقوم بوضعها  خطة عمل للمراجعة، "عن الذي هو عبارةإعداد برنامج المراجعة اأولي و  يتم
افة اإجراءات الازمة لتنفيذ مهمته في صورة خطوات متتالية تصل  ،المراجع مع مساعديه لى تحقيق إتتضمن 

 ".أهدافه
لى إنتباههم إجراءات تحليلية لتوجيه إداء عملية آأيضا بثناء تخطيط عملية المراجعة يقوم المراجعون أو  

التحليلية على تحديد المعامات جراءات حيث تساعد اإ .1ارهابختجاات التي يجب أن يتم دراستها وا  الم
شوفات المالية، و لى وجود التحريفات الجوهرية في إاأحداث غير العادية التي قد تشير و  قد تستخدم ال

عندما تختلف النتائج و  ،يط المراجعة في تحديد مخاطر الغشثناء عملية تخطأاإجراءات التحليلية المؤداة 
ان هناك مخاطر غش متزايدةإا رتباط  مع معلومات أخرى لتقدير مباإ ما برنامج المراجعة الذي يتم أ.2ذا 

افيةإثناء التنفيذ فهذا يحتاج أ عدادإ     .3لى مراجع لديه خبرة عملية ودراية علمية 
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 تقييم نظام الرقابة الداخلية و فحص المطلب الثاني : 
الهامة التي يعتمد عليها من النظم الرئيسية و  مؤسسة إقتصاديةي أيعتبر نظام الرقابة الداخلية في  

تعتمد على نظام ن المراجعة الخارجية أبما و  .مراجعتهساسية لبرنامج المراجع الخارجي في تحديد الخطوات اأ
 هو نظام الرقابة الداخلية ؟.. فما الرقابة الداخلية

 : تعريف نظام الرقابة الداخلية ولالفرع اأ 
هداف خرى المصممة لتحقيق اأالمقاييس اأأنه الخطة التنظيمية و يعرف نظام الرقابة الداخلية على  

 : 1التالية
 ؛حماية ااصول 

 ؛عتماد على البيانات المحاسبيةختبار دقة ودرجة اإإ 

 فاء  ؛ةتشجيع العمل ب

 لتزام بالسياسات الماليةتشجيع اإ. 

 وتقييم نظام الرقابة الداخلية  خطوات فحص الثاني:الفرع 
   2: دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية واً أ

افية و مراجع الخارجي ال يجب على امل لنظام الرقابة الداخليةالفهأن ي حقق المعرفة ال ن يتم أ، ويجب م ال
 :السببين التاليين إحدىذلك 

د من  - أ ن اإإن أللتأ افية بدرجة يم ن تخطيط وتحديد لك ي، وبذعتماد عليهاجراءات الرقابة الداخلية  م
طار اإختبارات التحليلية  ؛طبيعة وتوقيت وا 

فاية لمساعدة المراجع في تصميم اإ - ب جراءات الرقابة الداخلية المحاسبية إختبارات التحليلية في حالة عدم 
 .عتماد عليهافي اإ

افي حول الرقابة الداخليةالالمعرفة المناسبة و  تسابإو  مل اإأ، على المراجع فهم ال ستقصاءات ن ي
، ومع ذلك الدقيق المحدد لعناصر هذا النظام، ويقوم بالوصف حول الرقابة الداخلية، ويعد خرائط التدفق لأنظمة

ن اإأنلى قد يتعرف المراجع في بعض الحاات خال المرحلة المبدئية من المراجعة ع عتماد على نظام ه ا يم
ونه ضعيفًا جداً الر  دنى من الدراسة والتقييم الذي ، وفي هذ الحالة يبرر التساؤل على الحد اأقابة الداخلية ل

                                                           

 . 12مسعود الصديقي، مرجع سابق ، ص :محمد التهامي طواهر، 1
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اف ن المراجع من الحصول على فهم أ، يًا لمقابلة متطلبات هذ الدراسةيعتبر  ن هذا الحد اادنى هو الذي يم
ن العمليات ة الرقابة وتدفقبيئ  ن يتضمن تفهم البيئة الرقابية بمعرفة العناصر التالية: أ، ويم
  ل  التنظيمي.الهي

 إرساء عاقات السلطة والمسؤولية الطرق المستخدمة في. 

 شراف على نظام الرقابة الداخليةالطرق المستخدمة في اإ. 

 ما يليما بالنسبة لتدفق المعلومات فيتضمن معرفة أ: 

 ؛المؤسسةنواع العمليات التي تنجز في أ 

  العمليات.تسجيل وتشغيل طرق تنفيذ و 

 عداد تقييم مبدئي لنظام الرقابة الداخلية إثانيًا : 

افي و بعد حصول المراجع  ل الرقابة الداخلية بالالحسابات الخارجي على فهم  ون  ،مؤسسةامل لهي ت
ل الرقابة الداخلية، أي أن يقوم بتقييم الخطوة التالية لمراجع الحسابات الخارجي هي  تقييم مدى فعالية تصميم هي

ل الرقابة الدا ان هي تخفيض خلية قد تم تصميمه بصورة سليمة وجيدة تجعله يحقق أهداف الرقابة و ما إذا 
خال عملية التقييم المبدئي للنظام، يجب أن يقوم المراجع بتحليل نظام و  .1المخاطر التي تهدد أهداف الرقابة

ثيرة مثل: أفراد  ونات نظام جيد التصميم، و لهذا اأخير صفات  فاء الرقابة الداخلية من منظورها ما هي م أ
ذامستندات مرقمة،...و ستخدام إالمسؤوليات، توزيع مائم وصحيح للسلطات و  ،وقادرون تقييم المبدئي يقوم ال، و ه

ما يسمح للمراجع بالتعختبارات اإإللنظام أساسًا لتحديد  التي رف على نقاط الضعف في هذا النظام، و لتزام، 
عندما يتضح للمراجع جوانب الضعف أو خلل ، و جراءات المراجعة الاحقةإساسي لتصميم سوف تقوم بدورها اأ

ان اإإختبارات لتحديد ما تهدف هذ اإوثه، و أخطاء أو التاعب المحتمل حدنه يحدد أنواع اإف خال ذا 
 . 2خطاء تحدث فعًا أم ااأو 

 لتزام ختبارات اإ إجراء إ: ثالثاً 
ساليب الرقابة تطبق بنفس الطريقة التي وضعت بها سواء في أن أارات للتحقق من بختتصمم هذ اإ

افية عن اجع على معلومات حصول المر و  .3نظام الرقابة الداخلية ستقصاءإوضحه أو نتيجة ما أخرائط التدفق 
ن نظام الرقابة الداخلية وبالتقييم المبدئي للنظام ن النظام مرضي في بعض النقاط أستنتاج إلى إن يصل أ، يم

                                                           

ندريةإا ال الحديثة، دار التعليم الجامعي،شحاته سيد شحاته، المراجعة المتقدمة في بيئة اأعم ،عبد الوهاب نصر علي 1  .05 :، ص9102مصر، -س
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نه اإإوصل  ذا ماا  جور،...الخ( ، و )المقبوضات ،اأ لى إلتزام ختبارات اإإوتهدف  .1عتماد عليهلى ذلك يم
 :2تيةسئلة اآجابة على اأاإ

 ؛أين يتم تنفيذها ؟جراءات الرقابية الضرورية ، و إماهي  - أ

 جراءات ؟؛يف يتم تنفيذ هذ اإ - ب

 .من يقوم بتنفيذها ؟ - ت
 تبار النظام خا  : تقييم نتائج الدراسة و رابعاً 

ختبار نظام الرقابة الداخليةبعد    عليه تقييم نهائي لما توصل إليه ، يجبإنتهاء المراجع من فحص وا 
فالغرض  .3المراجعة مراحلولى من خيرة للمرحلة اأوضع اللمسات اأساسي من هذ الخطوة هو والغرض اأ

عة يفبالنسبة لطب، صدةر اأإختبارات تحقيق العمليات و ثر ذلك في أمن تقويم المراجع للرقابة الداخلية هو تحديد 
انت الرقابة الداخلية ضعيفة فعليه إ قد يرى المراجع مثاً  ختباراإ شف الحساب مباشرة من أذا  ن يحصل على 

رة التسوية بداً  بإعدادن يقوم بنفسه أالبنك و  رة التسوية التي من اإ مذ بالنسبة أعدها العميل، و عتماد على مذ
انت الرقابة الداخلية في دورة اإإللتوقيت ف ن اذا  بر عتماد عليها فقد يتم تحقيق الجزء اأإيرادات جيدة ويم

س و شهرين و أمن حسابات الزبائن والمبيعات قبل نهاية السنة المالية بشهر  انت إبالع الرقابة الداخلية ذا 
ن لمراجع الحسابات أومن ناحية  .4رصدة الزبائن في نهاية السنة الماليةأضعيفة فيجب تحقيق  خرى يم

شوفات أن يقوم باختبار المستندات و رجي الخا  تمالها وتطابقها مع ما هو واردإالمحاسبية لمعرفة مدى ال
ان نظام الرقابة الداخلي للعميل إلى ما إجراءات مراجعة تهدف إختبارات نظم الرقابة إتعتبر و . 5بالسجات ذا 

يدات اإو أفي منع  يعتبر فعااً  شوفاتتشاف التحريفات الجوهرية في تأ  .6المالية ل
 :يم نظام الرقابة الداخلية ما يليتقيلدراسة و  ساليب المعتمدة من طرف المراجع الخارجيومن بين اأ 

البيانات ابة عن طريق شرح تدفق العمليات و جراءات الرقإتقوم هذ الطريقة على وصف  :التقرير الوصفي - أ
ل دورة عمليات ز المسؤوليات ل  .7وعن طريق تحديد مرا

 

                                                           

 .995عوض لبيب، مرجع سابق، ص:  ،محمد الفيومي 1
امل محمد2 ندريةالجامعة الجديدة للنشر تروني للبيانات، دارلنظم التشغيل اإظل بيئة  ساسيات المراجعة فيأ، سمير   .051:، ص0222مصر،-، ااس
 .991:محمد الفيومي، عوض لبيب، مرجع سابق، ص3
 .211جراءات العملية، مرجع سابق، ص: اإو طار النظري اإ–مراجعة الحسابات، مد دحدوح، حسين يوسف القاضيحأحسين 4

 .052مرجع سابق، ص: المراجعة المتقدمة في بيئة اأعمال الحديثة، ،علي، شحاتة السيد شحاتة عبد الوهاب نصر 5
 . 999: مرجع سابق، صحمد لطفي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، أمين السيد أ 6
ية أساسيات التدقيق في ظل المعايير اأحسين القاضي، حسين دحدوح،  7  .925والدولية، مرجع سابق، ص: مري
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سئلة النموذجية تخص وظائف تشمل هذ الطريقة على قائمة من اأ ستقصاء عن طريق ااسئلة :اإ - ب
 .1المؤسسة وعملياتها 

، ولذلك أي عملية معينة خاضعة للمراجعةجراءات إداة هامة لدراسة آتعد خريطة التدفق  :خرائط التدفق - ت
رة دقيقة عن نظام العميل نهاأتتميز ب ون تعطي ف آداة تحليليةنافعة للم، والتي ت ، أنها تعد رسمًا راجع 

 .2تخطيطياً 
 عداد التقرير النهائي إ: ب الثالثالمطل

ن التقرير بلورة لنتائج الفحص أذ أن المراجعة هي الفحص والتحقق والتقرير، إتتفق معظم التعاريف على  
 .خيرة التي تمر بها المراجعةفهو العملية اأ ،التحقيقو 

  عداد تقرير مراجع الحسابات إجراءات إ :ولالفرع اأ 
مال فحص إبمجرد   ، وعادة ما يتم المسؤول عن الفحص بإعداد التقرير، يقوم المراجع أوراق المراجعةست

ون إبتداء الفحصعداد عند إتحديد نوع التقرير الواجب  رة ، وي ذلك موضحًا في برنامج المراجعة وفي مذ
د الفاحص منأفحص خال  من، و الفحص المبدئي لها شوفات وراق المراجعة يتأ المالية الضرورية إعداد  ال
ل يسهل أتقرير موجودة في  البيانات مدعمة  ن تلكألى ذلك فانه يتحقق من إ، وباإضافة إعدادوراق العمل بش

رات المائمة شوفات والبيانات التحليلية والمذ ان هناك بعض ا  ، و بأوراق العمل  وال ل المتعلقة بهذ ذا  المشا
ل ألى مناقشة إنه يحتاج إالبيانات، ف و محتويات التقرير الخاص بالسنة الحالية عن التقرير الخاص أو تغيير ش

ل مع المراجع  ، فانه يجب عليه مناقشةإهتمامًا خاصاً خرى تتطلب أمور أي أو أ، بالسنة السابقة هذ المشا
 . 3التقريرعداد إنتهاء منها قبل ، واإالمسؤول

   العناصر الرئيسية لتقرير المراجعة الخارجية الثاني:الفرع 
 :4حسابات العناصر الرئيسية التاليةيتضمن تقرير مراجع ال 

 حيث يعنون التقرير بعبارة )تقرير مراقب الحسابات(. :عنوان التقرير - أ

لى إو أو المديرين أ مؤسساتالصحاب أو ألى المساهمين إما إيوجه التقرير عادة  :الموجه إليهم التقرير - ب
 ؛شوفاتها الماليةالتي تمت مراجعة ؤسسة دارة المإعضاء مجلس أ

 :تتضمن الفقرة اافتتاحية ما يلي :فتتاحيةالفقرة اإ - ت

                                                           

 .26: ، صمحمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق 1
 .000ص:  ،ديث لتدقيق الحسابات، مرجع سابق، المدخل الححمد حلمي جمعةأ 2
 .995مفيد عبد الاوي، مرجع سابق، ص: جميلة الجوزي،  3
رة ماستر في العلوم التجارية، تخصص دراسات محاسبية وجبائ 4 جامعة  ية معمقةوسيلة بوخالفة، دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية، مذ

 .05-02، ص: 9102، السنة:ورقلة
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 ؛شوفات التي تمت مراجعتهان يحدد تقرير المراجع حسابات الأ .0

شوفات وجود عبارة تفيد بأن ا .9 ن مسؤولية مراجع أخرى تفيد أ، وعبارة مؤسسةالمالية هي مسؤولية ادارة الل
 .أي عليها، بناء على مراجعته لهابداء الر إالحسابات هي 

 :وتشمل ما يلي فقرة النطاق : - ث

ين مراجع إشارة ، واإة قد تمت في ضوء اللوائح الساريةن المراجعأ، بتوضيح لنطاق المراجعة وصفاً  .0 لى تم
 ؛ضرورية في ظل الظروف المحيطةآها جراءات التي ر داء اإآالحسابات من 

يد مناسب عن مدى خلو أن المراجعة خططت ونفذتتضمين التقارير عبارة تفيد  .9 ، للحصول على تأ
شوفات   ؛أو الجوهريةالمالية من التحريفات المؤثرة ال

 :اً متضمنوصفًا لعملية المراجعة  .2

 شوفات صاحات الواردة باإفا، و يمالمؤيدة للق لأدلةختبارات بالعينة ساس اإأن الفحص قد تم على أ ل
 ؛ةالمالي

  شوفات الماليةعداد اإتقييم للسياسات المحاسبية المستخدمة في  ؛ل

 شوفات الماليةالمستخدمة في اعداد االهامة المعدة بمعرفة اادارة و  تقييم التقديرات  ؛ل

  شوفات الماليةتقييم عرض  ل. ال

 المراجعة أغراضيضاحات التي رآها ازمة إاالحسابات قد حصل على البيانات و  ن مراجعأفقرة تفيد  .2
ذلك بيانًا ب شوفاتي على عدالة اأالر  إبداءساسًا مناسبًا أعمال المراجعة التي قام بها توفر أن أو  .المالية ل

 :تتضمن ما يلي :يأفقرة الر  - ج

انت اإيًا صريحًا عما أر  .0 شوفاتذا  ل جوا ل ز المالي و المالية تعبر بوضوح في  نتائج نبها الهامة على المر
 ؛لمعايير المحاسبة المتعارف عليهاا التدفقات طبقً عمال و اأ

 .بالقوانين واللوائح المتعلقة بهاخرى المحددة أالمالية مع المتطلبات ا شوفاترأيًا عن مدى تماشي ال .9
 الحسابات.توقيع مراجع –عنوان مراجع الحسابات –تاريخ التقرير - ح

  الفحص النهائي أوراق المراجعة و تقرير المراجع الثالث:الفرع 
دارية للفحص النهائي من إي خطابات أن يخضع تقرير المراجعة وأوراق العمل والملفات الدائمة وأينبغي  

ما لمؤسسةجانب المراجع المسؤول عن الفحص وذلك في مقر ا تب ها تخضع للمراجعة مرة أن،  أخرى في م
بيرة بواسطة مر وراق و ن هذ اأالمراجع، وياحظ أ اتب المحاسبة ال اجعين متخصصين التقارير تراجع في م
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، ويقوم بهذ المراجعة مراجع وراق المرفقة بهااأاسطة قسم خاص لمراجعة التقارير و و بو أ، للقيام بهذا العمل
اتب  :1إلى ما يليوتهدف هذ المراجعة النهائية ، الصغيرة، يعاونه بعض المساعدين مختص في الم

  مال عملإلتزام بالمسؤولية فيما يتعلق بإالتحقق من مدى  ؛ية المراجعة بطريقة شاملة ودقيقةست

 د من قيام اآ ول إليهم بدقة و التأ املةخرين بالعمل المو  ؛بصورة 

  بيان طريقة معالجة تلك اأمور التعرف على بعض اأمور التي تؤثر على مدى الفحص والغرض منه، و
 د القيمة النهائية للفحص بناًء على ذلك؛تحديو 

 د من أن عملية المراج بطريقة تتصف عة قد نفذت بطريقة مهنية سليمة وطبقًا للقواعد المنظمة لها، و التأ
فاءة.  بال

 نواع تقارير المراجعة الخارجية أ: الفرع الثالث
ختاف النتائج التي يتوصل إليها نتيجة القيام المالية تبعًا إ شوفاتفي ال راجعي المأاختاف ر ن إ
ل منها مع او  ،يأبداء الر إيعني وجود أنواع متعددة من تقارير المراجعة، بعملية  ام الشخصية التي أيتفق  ح
زهو  ؤسسةلنشاط الم المؤسسةيها بخصوص مدى عدالة تمثيل هذ إليتوصل     .2المالي امر
 :3فنجدالمراجعة الخارجية تقسيمات للتقارير و  نواع أة هناك عدو  

 عامة، تقارير خاصة؛تقارير : لىإعدادها تنقسم إلتزام في إ من حيث درجة ا 

  تقارير طويلة؛تقارير قصيرة و  ،تقارير مختصرة :لىإمن حيث ما تحتويه من معلومات تنقسم  

  بداء الرأي؛إعدم  تقريرالسالب و  تقرير المتحفظ، التقريرالالنظيف، التقرير  :لىإنواع الرأي ينقسم أمن حيث 

  إلى الجمعية العامة  تقارير موجهة إلى أصحاب المؤسسة، تقارير موجهة: لىإحسب ناحية التوجيه تنقسم
ون مطولة و للمساهمين و  ملة للتقرير القصيرتقارير موجهة لإدارة ت  .م

 

 

 

 

                                                           

 . 992:  جميلة الجوزي ، مفيد عبد الاوي ، مرجع سابق ، ص  1
ية والدولية، مرجع سابق، ص:  2  .222حسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير اأمري
 .09وسيلة بوخالفة، مرجع سابق، ص:  3
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 :خاصة الفصل اأول
مها في تنظيم المهنةقواعد و معايير متعا و أسسم له لعالمراجعة  مهنة المراجعة ، فدور رف عليها تح

شوفاتمصداقية دالة و عاسبة وذلك إضفاء الثقة في صحة و تبدء عندما تنتهي مهنة المح ، حيث أن أهمية ال
من التاعب في ل يتقلدور هام في مراجعة الخارجية ولل .درجة اأولى اأطراف الطالبة لهاالمراجعة تخدم بال

شوفات المالية النهائية، شوفات المالية تعتمد عليها اأطراف الخارجية  وتضليل مستعمليها، صحة ال إذ أن ال
 عند إتخاذ القرارات. 

 ونستنتج من خال دراسة هذا الفصل أن:

 جودة ، لتحسين خارجية متخصصة، تقوم بها جهة ة للحسابات تتم وفق منهجية منظمةالمراجعة الخارجي
فاءة ، فالذي يقوم بالمراجعة الخارجية شالقرارات يصالها لمستخدميا  المعلومات و  خص محايد مستقل ذو 

نضباطية، فهعلمية ومهنية ، وفي المقابل خول له القانون صاحيات و مسؤول مسؤولية مدنية وجزائية وا 
 .مثلة في حقوقه أثناء تأدية مهامهالمت

  خطوات منتظمة تتمثل في الحصول على المعرفة العامة ل اً وفق تمجية تمنهجية القيام بالمراجعة الخار
جراء ااختبارات الؤسسةللم رأي قصد إصدار وذلك ، زمةا، فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة وا 

 .عمة باأدلة وقرائن اإثباتصدق الحسابات المد، المتضمن شرعية و على الوضعية المالية للمؤسسة
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  :الثاني تمهيد الفصل
، فبينما شوفات الماليةختاف مستخدمي الرباح تبعًا إتختلف القرارات التي تبنى على معلومات اأ 

مقياس لى اأإينظر المساهمون  افآت أداءرباح  رباح المقرضين يعتمدون على اأن إ، فالمديرين ومنحهم الم
ستثماراتهم من خال ما تحتويه إرباح لتقييم نهم يعتمدون على اأإما المستثمرون فأ، تخاذ القرارات اائتمانيةإ
 .1رباح في الفترات القادمةستمرار اأإرباح الحالية من قدرة تنبؤية باأ

بيرةإوقعت ول من القرن الحالي في العقد اأف  ة  ختاسات  ية لإاأ WorldComفي شر تصاات مري
ة  ما اأ Parmalateوشر ة انرون للطاقةإوربية أغذية،  ات العماقة مثل شر  Enronنهارت بعض الشر
ة  تي انرون وآإ. ويعد Arthur Anderson مراجعةبة والساندرسون للمحا آرثروشر ثر اندرسون من ر نهيار شر

ان لها تأثير  اتإسباب ألى إ. وبالرجوع 2بيرالقضايا التي  ات  ةدار فنجد أن إ نهيار تلك الشر هذ الشر
شوفات تضليل مستخدمي ال بأرباحها لتاعبلساليب محاسبية أتستعمل طرق و  لتحقيق منافع شخصية  ،الماليةل
 .تخدم مصالحهم

، وذلك بغية الدخل أرباحها وتجميل صورةدارة ببعض الممارسات السلبية قصد تطويع ولهذا فقد تقوم اإ
 .رباح، وهو ما يعرف بالممارسات السلبية إدارة اأهداف خاصة تخدمها وتخدم مصالحهاأتحقيق 

دارة إ من ممارسةوعلى ضوء ما سبق سوف ندرس في الفصل الثاني دور المراجعة الخارجية في التقليل 
 : ، وتم تقسيم هذا الفصل إلىاحرباأ

 رباحاأ دارةإ الممارسات السلبية ماهية: ولاأ المبحث 

 رباحدارة اأإ الممارسات السلبية : خصائصيالمبحث الثان 
 رباحاأ دارةإ السلبية ممارساتال تجاإ الخارجية المراجعة دور: الثالث المبحث 

 
 
 
 

  
                                                           

ات الصناعية اأ :رباحالعوامل المؤثرة على جودة اأ ،عام محمد موسى حمدان1 سامية للدراسات ااقتصادية مجلة الجامعة اإ ،ردنيةدليل من الشر
ة البحرين،المجلد واإ  .966:ص،9109،يناير 10، العدد 91دارية، ممل

ة ، مجلة المحزمة المالية العالمية؟حد المسؤولين عن حدوث اأأالمراجعين الخارجيين : هل يعد راهيم منصور، مراجعة خارجيةشرف محمد ابأ2 اسبة، الممل
 .09، ص:9102، 22العربية السعودية، العدد 
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 رباحدارة اأ الممارسات السلبية إماهية : المبحث اأول

شوفاتيعد التاعب في   ، وقد يصعب أخاقياته فنًا من فنون التضليلعلى الرغم من عدم –المالية ال
ومة أو الخارجين أحيانًا على جهات المراجعة سواء المحاسبين الداخليين أ و حتى الجهات الرقابية التابعة للح
 . 1متمرس وملم بهذا الفن الاأخاقيتشاف هذا التضليل وخصوصًا في ظل وجود محاسب إ

 دارة اأرباحإ الممارسات السلبية سبابأوم و مفه: المطلب اأول
 earning، تلطيف الدخل earnings managemantرباح دارة اأإب باأرباحجراءات التاعب إتسمى  

smoothing المحاسبة التجميلية ،cosmetic accounting   ل هذ المصطلحات تشير لى التاعب في إو
، ، تطويع الدخلحتياليةتجميل الدخل، المحاسبة اإ :خرى مثلأن هناك مصطلحات ألى إ باإضافة .2الحسابات

 .تمهيد الدخل ... الخ
 رباحدارة اأ إول: مفهوم الفرع اأ 
مها ستخدام اإا  ، و داري والقانوني المقبولنها عبارة عن صناعة القرار اإأرباح بدارة اأإتعرف   دارة لح

لة العمليات شوفات المالية و الشخصي بشأن ال شوفات تعديل أجلهي صحاب أما بغرض تضليل إ، هذ ال
 .3رقام المحاسبيةو التأثير على التعاقدات التي يتم بناؤها على اأأقتصادي للمؤسسة داء اإالمصالح بشأن اآ

 المالية شوفاتال يؤثر على الدخل الذي تظهرو دارة إبه ام سلوك تقو أنها أي رباح بدارة اأت إعرف ما 
 .4الطويل جلاأضرار على ألى إ، وقد يؤدي في الواقع إقتصادية حقيقيةا يحقق مزايا و 

ذلك  هداف ألتحقيق  المؤسسة اإقتصاديةللسياسات المحاسبية من جانب  إختيارنها أعلى وتعرف 
السياسات المحاسبية، و  ختيار بين الطرقوتحدث عندما يستخدم المديرون المرونة المتاحة لهم لإ ،لإدارةمعينة 

م الشخصي لبعض البنود الظاهرة في  ذلك حاات التقدير والح لة الصفقات وتعديلهاو شوفات المالية لهي ، ال

                                                           

 .06، ص: 9100/9109، 19عمال، العدد أبداعية، مجلة مال و غا، المحاسبة اإعماد اآ1
ات في ممارسات ، سيد عبد الرحمن2 مة الشر العدد  امعة سطيف، جقتصادية وعلوم التسييرلعلوم اإرباح، مجلة ادارة اأإساليب أعباس بله، دور تطبيق حو

 . 61: ، ص9109، 09
مة المؤسسية في ضبط ، حديدي آدم، مداخلة بعنوان: نحو تفعهواري معراج3 مة أرباح رة داإيل دور الحو البنوك التجارية الجزائرية، الملتقى الوطني حول حو

ألية للحد من الفساد اإ ات  رة، داري،الشر  .12ص: ، 9109ماي  12-16يومي  جامعة بس
امل محمد عيسى،4 لية التجارة للبحوث العلمية،دارة اأإثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات أ سمير  ندرية جامعة رباح، مجلة   مصر-ااس

 .02ص:، 9111، 19العدد  ،25:المجلد
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و للتأثير على أ، للمؤسسة اإقتصاديةقتصادي صحاب المصلحة حول اأداء اإأانت لتضليل بعض أسواء 
شوفاتمحاسبية الواردة برقام الالنتائج التعاقدية التي تعتمد على اأ  . 1ال

ن   :نهاأرباح على أا ةدار إ تعريف صياغةعلى ضوء ما سبق من التعريفات يم
ختيار ا  و عنصري المرونة  ستغالإ، وذلك بثير على الصورة الحقيقية لأرباحتجا التأإداري السلوك اإ 

ساليب التاعب في أستخدام إالمتعارف عليها، وب والمبادئ المحاسبية المعاييرالبدائل المحاسبية بما فيها 
شوفات الماليقصد  ،مؤسسة اإقتصاديةداء الفعلي للالحسابات إخفاء اآ انوا ، ةتضليل مستخدمي ال سواء 

دارة بالدرجة إهداف التي تخدم افإدارة اأرباح تتماشى مع اأ ،إقراضو مؤسسات أو مستثمرين أمساهمين 
 بالدرجة الثانية. المؤسسةهداف العامة ولى ثم اأاأ

رها في السابقالن إ ، وفيما فية لتاعب في البيانات الماليةجراءات الختعد اإ ،مصطلحات التي تم ذ
 :ائية ذات العاقة بموضوع الدراسةجر إهم التعريفات اأيلي 

 بداعيةم التعريفات ااجرائية موضوع احاسبة اإأ: (30-30)جدول 
 الشر  نوع التعريف 

فعية امتعددة للمبادئ احاسبية بقصد الوصول اى نتائج حددة مسبقا ، وغالباً ما المحاسبة النفعية  تكون  ااختيار امعتمد من بن التطبيقات احاسبية ال
 .ي صورة ارباح رقمية مرتفعة سواء م اتباع امبادئ احاسبية امقبولة قبواً عاماً ام ا 

وات ذات الدخل  ،ة التذبذب ي مسار الدخل الطبيعيادارة اارباح امرغوبة لإزال تلطيف الدخل  وعادة ما تتضمن خطوات لتخفيض الدخل ي الس
خفض وات ذات الدخل ام  .امرتفع من اجل نقلها اى س

سق من اادارة ادارة ااربا  داف حددة بشكل م اغم مع تلطيف صورة  التاعب ي اارباح لتحقيق ا او توقعات تعد من احللن او قيم تت
 الدخل و التوجه حو مكاسب ثابتة .

يار اانتقائي ي تطبيق امبادئ  المحاسبة اابداعية  و التضليل ي ااباغ اما  احاسبيةعملية التاعب ي البيانات امالية احاسبة اابداعية باستخدام ا
ا ادارة امكاسب او   تلطيف صورة الدخل .واية خطوة متخذة ا

التاعب بالتقارير 
 المالية 

ة او اخفائها ي البيانات امالية هدف تضليل مستخدمي البيانات امالية  اظهار بيانات خاطئة بشكل متعمد ، او حذف قيم معي
وع من التاعب يعت ذا ال افياً للقانون.،  ر عماً م

عملية تاعب باأرقام احاسبية من خال انتهاز الفرصة للتخلص من االتزام بالقواعد احاسبية وبدائل القياس وتطبيقات اافصاح  المحاسبة المبدعة 
ه . ذ الكشوفات ان يبلغ ع قل الكشوفات امالية ما جب ان تكون عليه اى ما يفضل معد   ل

ا اما و/او  المحاسبة الخاقة  عل الشركة امسامة تبدو بشكل افضل من الواقع ، سواء كان ذلك من حيث قوة مركز يل و ااساليب  اتباع بعض ا
افسي واما والتشغيلي .  حجم ارباحها الصافية و/ او وضعها الت

يم واأ امصدر: لة اسابالرقي تيجاي، احاسبة اابداعية: امفا  00لعلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة سطيف، العدد ليب امبتكرة لتجميل صورة الدخل، 
 .00، ص: 0300

                                                           

ات المساهمة المسجلة ببورصدارة اأإفداوي امينة ، قياس ممارسات 1 ر ،ة الجزائر، مجلة التنظيم والعملرباح في شر ، 9102، 12، العدد جامعة معس
 .15ص:
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أن جميع هذ المصطلحات لها مدلول في التحريف السابق  (10-19)رقم  خال الجدولمن نستخلص  
ظهار الصورة الغير الحقيقية لأرباح، وذلك باستغال طرق بدائل  شوفات المالية، وا  والتضليل بصحة ال

دارة، ن مع اإين المحترفيالمحاسب وذلك بتواطئدارة المؤسسة ااقتصادية، إالسياسات المحاسبية لخدمة مصالح 
شوفاتستفادة منها وتجميل صورة الدخل لدى المستفيدين من قصد اإ لتحقيق منافع شخصية  المالية. ال

 رباح أ دارة اإسباب أ: الفرع الثاني
 :1أهمهاإنتهاج سياسة ممارسة إدارة اأرباح  و لى دارة إسباب عديدة تدعو اإأ هناك 

المصروفات على مدار عدد يرادات و ، وذلك من خال توقيت حدوث تحقق بنود اإتخفيف العبء الضريبي .0
 من الفترات المالية؛

فاءة  مؤسسةداء الآمر مرغوب فيه لتنمية وتعظيم ثقة المستثمر في أرباح وهو ستقرار سياسة توزيع اأإ .9 و
 دارة؛إا

ن ن الزيادة الحادة في اأأذلك  ،إدارة والعاملينتنمية وتقوية العاقة بين ا .2 ن تؤدي الى أرباح المعلنة يم
 ؛ات بأجور مرتفعة من قبل العاملينمتطلب

ن  إدارة اأرباحن سياسة إ .2 ون لها أيم ولوجي على اإأن ي  .قتصادثر سي

 رباحأ دارة اإ الممارسات السلبيةودوافع هداف أ: المطلب الثاني
 :2رباحدارة اأ إ الممارسات السلبيةهداف أول: الفرع اأ 
هداف الخاصة باإدارة للتهرب من دفع الضرائب و تخفيضها لتحقيق اأأرباح زيادة صافي اأ - أ

 ؛المرتفعة

نتخفيض المخاطر التي تتعرض لها  - ب دارة بتخفيض ،عن طريق قيام اإالمؤسسة بما هو مم
 ؛رباح والتقلبات في التدفقات النقديةالفروقات في اأ

بير في اأن التزايد إ، ضبط الربح - ت ما  .وواضعي القوانين ،والسياسيين ،رباح يلفت نظر المنافسينال
دارة غير أن اإو أ، ليو عسر ماأة في ضائقة مؤسسن الألى إرباح قد يشير ن التناقص في اأإ

دارة إالتي تقوم بعمليات  المؤسسةوعليه ف ،فؤة وذلك من وجهة نظر المساهمين والمقرضين وغيرهم
 ؛لى تحقيق معدل ثابت من النمو في اأرباحأرباحها تسعى إ

                                                           

رة 1  اأردن ويل، جامعة الشرق ااوسط،ماجستير في المحاسبة ، قسم المحاسبة والتمخالد محمد اللوزي، اثر ممارسة ادارة اارباح على اسعار ااسهم ،مذ
 .05، ص : 9102السنة: 

ات المدرجة في بورصة عمان لأوراق المالية ، مجلة العل2  وم اإداريةآمنة خميس حمد ، محمد ابو نصار ، اثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشر
 .222-229ص:، 9102، 19، العدد 21المجلد  ردن،اأ
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ن أ، متطلبات العاملين بزيادة اأجور رباح بهدف التقليل مناإدارة إلى عمليات إدارة اأتلجأ   - ث
رباح قد تسبب زيادة في ضغوطات من طرف العاملين ونقاباتهم وذلك رتفاع غير المتوقع في اأاإ

لى مستويات متدنية قد إرباح إنخفاض في اأن إ، وبالمقابل فجور وتحسين ظروف العملبزيادة اأ
و أستغناء عن خدماتهم اإمؤسسة حتماات قيام الإنخفاض معنويات العاملين نتيجة إلى إيؤدي 

التشاؤم ارة على أن تصبح حاات التفاؤل و دإ، لذا تعمل اإنتاجيتهمجورهم مما يؤثر على أتخفيض 
 ؛جل المحافظة على معنوياتهمأمعتدلة من 

داء السيء فاآ رباح،دارة اأإهم العوامل في تحفيز المديرين لعمليات أمن  يعتبرمان الوظيفي أا نإ - ج
 . رباحدارة اأإستراتيجيات عمليات إلى إدارة، فيلجأ المدراء حتمالية تغيير اإإيزيد من  مؤسسةلل

 :الجدول التاليفي  توضح، رباحدارة اأإهداف عمليات أولتبسيط فهم 
دول هادارة اأإداف أ( : 30-30رقم ) ا  رباح ومضامي

 المضامين  داف اأ
 خفيض التكاليف السياسية -
 

كومة وامتمثلة بالضغوطاتجل تلبية متطلأمن -  .بات ا
ها- ظيمية مثل كفاية راس امالتلبية متطلبات ُقيقات واشراف ا  .ت الت
 .خفيض ضريبة الدخل-

صول على اأ-  موال تكاليف ا

 الدين(ستيفاء شروط إ)
ب اإ-  .نتهاكات اماليةُديد عقود الدين و
 .إتفاقية الديون والقيود على سداد توزيعات اأرباحتلبية متطلبات شروط -

وافز و ما اأإمن خال تعظيم - تعظيم ثروة امديرين -  جل القصر .امكافآت ي اأجور وا
 من الوظيفي لإدارة .زيادة اأ-
 . 00، ص:0300،مرجع سابق ،حمد اللوزيخالد : امصدر

الموضح أعا نستخلص أن أهداف الممارسات السلبية إدارة اأرباح  (19-19)من خال الجدول 
اسب شخصية تخدم  اليف الحصول على اأموال، وتعظيم الثروة بغية تحقيق م اليف السياسية، ت تخفيض الت

 .1الطاقم اإداري بالدرجة اأولى مثل اأمن الوظيفي
 
 
 
 

                                                           

م المؤسسي والمنهج المحاسبي السليم 1 رة، العدد –عبد الرزاق الشحادة، التح متطلبات ضرورية إدارة المخاطر المصرفية، مجلة العلوم اإنسانية، جامعة بس
 .90، ص:9112، نوفمبر09
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ن تصوير عملية التاعب المحاسبي و  ل التالي: ثرها علىأويم  عمليات البنوك من خال الش
 داف التاعب احاسي.أسباب و أ :( 30-30 ) شكل رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .,0ص: ، 0300 ، مرجع سابق،بالرقي تيجاي :امصدر

ل من خال ال  الموضح أعا ناحظ أن أسباب عمليات التاعب المحاسبي بالبنوك  ( 10-19) ش
اسب خاصة بإستعمال أساليب  تقلبات  تخفيف وتخفيض  دارة اأرباح. سلبية إلتحقيق أهداف وم

 
 

 التاعب احاسي 

تلف مستخدمي  قيقة لدى  تلف عن ا ُقيق انطباع 
.القوائم امالية عن العائد وامخاطر  

  سبابأ

السياسيةخفيف التكاليف   

 خفيف تكاليف راس امال 

 تعظيم ثروة امديرين

داف التاعب  ا

 ُفيف تقلبات الدخل ادارة امكاسب

 ادارة امستحقات

اختيار سياسات حاسبية 
داف  حددة لتحقيق ا

التغرات ااختيارية ي مسبقاً 
 السياسات احاسبية

كزيادة القيمة  السوقية للب  

 زيادة امكافآت للعاملن

 تشجيع امستثمرين ي التخصيص
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 رباحدارة اأ إ الممارسات السلبيةالفرع الثاني: دوافع 
، يوجد وجهتي نظر مختلفتين حول هذ الدوافع هما دارة اأرباحات سلبية إم اإدارة بممارسعند القيا 

دارة إدارة تهدف من ممارسات إن اأولى ترى ، فوجهة النظر اأالمعلوماتيةإنتهازية ووجهة النظر وجهة النظر ا
أو على نتائج التعاقدية ، إقتصادي الحقيقي للمؤسسةداء اطراف ذات المصلحة حول اآلى تضليل اأإرباح اأ
رباحها أ بإدارةدارة فترى الدافع من وراء قيام اإما وجهة النظر الثانية أ، وذلك بغرض تحقيق منافع ذاتية لها لها

شف عن معلومات تتفق وتوقعاتهم بشأن التدفق ات هو التأثير على مستخدمي المعلومات المحاسبية عن طريق ال
ون الدافع هو النقدية المستقبلية للمؤسسة و  فاءة المؤسسةإعندئذن ي نألى إ ،ظهار  دوافع ممارسة  تقسيم نه يم

ل منها على الدافع ا لى ثاثة دوافع رئيسيةإرباح اأ إدارة و الدافع المعلوماتي )دافع أنتهازي إقد ينطوي 
فاءة( ما يلي وأ ال  :1على الدافعين معًا 

 ( الدوافع التعاقديةcontractual Arrangements Motivations)؛ 

 ( دوافع سوق المالCapital Market Motivations؛) 

 (الدوافع التنظيميةRegulatory Motivations .) 

 وًا: الدوافع التعاقدية أ
ون التعاقد بين   د لدى ، يتولرى مبنيًا على النتائج المحاسبيةخأطراف اأاالمؤسسة اإقتصادية و عندما ي

 :وتتمثل هذ الدوافع في .2رباحالمديرين الدافع إدارة اأ
ذا إاسيما رباح و ذلك لزيادة اأ، إدارة اأرباحدارة بممارسة اإ محيث تقو  :زيادة الماافآت والحوافز اادارية - أ

افآت الخاصة بهم مأانت الحوافز   نرونإخرون في قضية آو   Tonge، وقد بين رتبطة بتلك اارباحو الم
ثير من المفارقات المثيرة للدهشة تظهر مقدار تورط اأوا   ان يفترض فيهم حماية حقوق ن ال شخاص الذين 

افسإخرى في طراف اأالمساهمين  وبقية اأ  .3ة من المؤسسةمضخ آتتام م

شروط مسبقة لمنح اإ: التوافق مع شروط عقد الدين - ب ئتمان تتعلق تحدد الجهات المقرضة بعض القيود 
السيولة أ )اايفائية(مؤسسة وقدرتها على الوفاء بالدينبربحية ال  رباحأا أوو تحديد بعض المتغيرات 
جراءات اإإلى تفضيل الطرق و دارة ن تميل اإأ، لذا فمن المحتمل أو صافي الدخل )النتائج(المحتجزة 

                                                           

رة ماجستير في العلوم التجارية رباحاأدارة إتفعيل الرقابة على بوسنة حمزة، دور التدقيق المحاسبي في 1  تخضض دراسات مالية ومحاسبية معمقة–، مذ
 .12-19 ص:، 9109جامعة سطيف، 

امل محمد عيسى2  .02، مرجع سابق، ص :سمير 
، ص:3  .براقي تيجاني، مرجع ساب
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س ردة فعل اإالمحاسبية التي تساعد من التخفيف من حدة هذ الشروط المقدمة، وبالتالي ف دارة إن هذا يع
 .1لشروط منح اائتمان

تحاديات العمالساتاإ - ت معظم المؤسسات تبرم عقود مع العمال على  :ب مزايا عند التفاوض مع نقابات وا 
افآت إضافة جر ثابت باإأعطائهم إساس أ وبالتالي  ،رباحساس نسبة معينة من اأأتحدد على التي لى الم
ن يدفع العمال الى أرباح من شأنه و تحقيق مستويات معينة من اأأ رباح المعلنةي زيادة حادة في اأأن إف

تحادات والنقابات من لى التأثير على المفاوضات مع ممثلي اإإدرة لذا تسعى اإ، أجورهمالمطالبة بزيادة 
 .2في الفترة التي تسبق هذا التفاوضرباح وتخفيض صافي الربح دارة اأإخال تبني ممارسة 

ون سعي اإفي بعض اأ :من الوظيفيتحقيق اأ - ث رباح دارة اأإ بممارساتدارة من وراء القيام حيان قد ي
خرى من الحوافز غير المباشرة والتي أنما قد يمتد لمجموعة ا  و ، الحصول على الحوافز المالية فقط ليس

انة المرموقة: اأدارة الحصول على قدر منها وهيتحاول اإ ، من الوظيفي، السمعة المهنية الحسنة، الم
افز غير مالية وهذا ما يحفزها دارة من حو ا على مقدار ما تحصل عليه اإرقام المحاسبية تأثيرً حيث تؤثر اأ

فل لها اإأرباحهادارة إعلى  زها الوظيفي، مستهدفةً  الحصول على ثقة الماك بما ي ، فعند قيام حتفاظ بمر
خيرة من تعاقدها مع ت اأالتطوير في السنوانة من خال تخفيض نفقات البحوث و رباح المعلدارة بزيادة اأاإ

ون المؤسسة افآت و هد، فالدافع ا ي حتمال إجل تقليص أدارية فقط بل من الحوافز اإفه الحصول على الم
دارة المهنية لدى سمعة اإتعلقة بالمستقبل المهني و م، فالمخاوف الداريةلخدمات اإستغناء عن ااإ وأنهاء إ

 .3رباحدارة اأإدارة للقيام بالممارسات الغير من العوامل التي تدفع اإ

 : الدوافع المتعلقة بتوقعات وتقييم السوق المالي ثانياً 
المحللين الماليين للمساعدة في تقييم ثمرين و ستخدام السائد للمعلومات المحاسبية من قبل المستن اإإ 

ن و ، سهماأ داء سعر ، وذلك محاولة منهم للتأثير على آلتاعب باأرباحولد دافع أو حافزا للمديرين ان ي  أيم
رباح تستخدم أن اأ ،السابقة المتعلقة بإدارة اارباحظهرت بعض الدراسات أ، ولقد المدى القصيرالسهم في 

 .4مع توقعات المستثمرين والمحللين الماليين واإدارة لتتوافق
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  .سهم المؤسسةالتأثير على أسعار أ - أ

سب تسعى اإدارة إرباح المتوقعة: دارة بشأن اأ و تنبؤات اإأموافقة توقعات المحللين الماليين  - ب لعبة لى 
ؤسسة وتعزيز مصداقية طراف ذات المصلحة بهدف زيادة سعر سهم المتوقعات المحللين الماليين واأ

 . 1رباحدارة اأإلى ممارسات اإدارة، من خال تخفيض أخطاء التنبؤ عن طريق اللجؤ إ

 : الدوافع التنظيمية ثالثاً 
لفة في اأ تتمثل :تفادي التااليف السياسية - أ بيرة الحجم نتيجة عباء التي قد تتحملها تلك الت مؤسسات 

 مؤسسةالمتطلبات التي تفرضها الدولة مثل: قوانين زيادة معدات الضرائب أو تحميل الالقوانين وأنظمة و 
 .2 جتماعية مرتفعةإبأعباء 

دارة إى ممارسة إلدارة همية في ميل اإأيحتل دافع تخفيض الضريبة : تخفيض المدفوعات الضريبية - ب
لى تقليل الدخل المعلن عنه وذلك إجراءات المحاسبية التي تؤدي اإدارة الطرق و ختيار اإإرباح، فعند اأ

رباح وبالتالي تخفيض حيث يتم تخفيض اأما هو الحال في المجمع،  .3قصد تقليل المدفوعات الضريبية
ات المجمعمقدار الضرائب المدفوعة من خال العمليات   .4البينية بين شر

 رباح دارة اأ إستراتيجيات عمليات ا  و نواع أ: المطلب الثالث
 رباحدارة اأ إ الممارسات السلبيةنواع أ :اولالفرع ا

تجاههالى عدة إرباح دارة اأإنف تص ، ومن حيث مدى تأثيرها على التدفقات أنواع تبعًا لشرعيتها، وا 
ما يلي ،ممارستهادارة من وراء النقدية ونية اإ  :5وذلك 

 ها من حيث شرعيتوًا: أ

ون وفق ما تسمح به المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا من حيث و  دارة اأرباح الشرعية:إ - أ هي التي ت
ون موافقًة لأنظمة و اإ  القوانين.ختبار بين البدائل والتقديرات المحاسبية وأيضًا ت

هداف بما يخدم أتنتهك المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا و  وهي التي تخالف رباح الغير الشرعية:دارة اأ إ - ب
ن إهذا النوع من اإدارة؛ و   عتبار غشًا.إدارة اأرباح يم

                                                           

 .29مرجع سابق، ص:  ،بوسنة حمزة1
 .21بالرقي تيجاني، مرجع سابق، ص: 2
 . 22، ص:اه ،عقيل الحسناوي، مرجع سابق رياض العبد3
 .22، محمد رجب بدر، مرجع سابق، ص: عليسليمان النعامي، مفيد الشيخ علي  4
ات المساهمة المدرجة ببورصة باريس، مجلة اأدارة اأإ، بوسنة حمزة، قياس ممارسات مينةأهوام جمعة ،فداوي 5 ارك ، الدنماديمية العربيةرباح في شر

 .212-211 ص:، 9102، 02ول، العدد ،تشرين اأ



 رباحدارة اأ إ السلبية ممارساتالالمراجعة الخارجية في التقليل من  دور   الفصل الثاني:       

 

49 

 

 تجاههاإ: من حيث ثانياً 
 .إلى تخفيض الدخلوهي التي تهدف  :المنخفضةإدارة اأرباح  - أ

 .الدخلإلى زيادة وهي التي تهدف  :لمرتفعةإدارة اأرباح ا - ب
 من حيث مدى تأثيرها على التدفق النقدي  :ثالثاً 

ذا ، وهللتأثير على الدخل باأنشطة الحقيقيةالمؤسسة وهي التي تنتج عن القيام  :إدارة اأرباح اإقتصادية - أ
 .النوع يؤثر على التدفق النقدي

البدائل التقديرات المحاسبية و لمرونة في وهي التي تستفيد من ا :ستحقاقدارة اإإرباح من خال دارة اأ إ - ب
ن يقتصر تأثيرها على الدخل دون التدفقات النقدية.للتأثير على الدخل  ، ل

 دارة : من حيث نية اإبعاً را
شوفات المالية من ويهدف مثل هذا النوع إلى توفير معلومات لمستخدمي : رباح المعلوماتيةدارة اأ إ - أ ال

 المستقبلية. التدفق النقدي للمؤسسة، وتوقعاتهم وغيرهم حول مستقبلمستثمرين 

دارة جل تدعيم حصول اإأأثير على النتائج المالية من ويهدف هذا النوع الى الت :نتهازيةرباح اإ اأ  دارةإ - ب
اً طراف اأعلى بعض المنافع الخاصة على حساب مصالح اأ  .انتهازياً  خرى مما يمثل سلو

 رباحدارة اأ إستراتيجيات : إالفرع الثاني
شوفاتعداد إ( تسمح ببعض المرونة في GAAPن مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا )إ المالية وبذلك  ال

تطبق رباح دارة اأإن أ. حيث 1ختيار بين البدائل والطرق المحاسبيةعطاء المديرين الماليين بعض الحرية لإإ
 ةمن ناحية اأرباح التي تحققها، وهذ الخطط عبار مؤسسة رباحها وذلك إعطاء صورة جيدة للأخطط في تطويع 
 .عن إستراتيجيات

ن تحديد ست أنواع على اأقل من إ  ما يليستراتيجيم  :2يات إدارة اأرباح 
  ولىاإستراتيجية اأ وًا: أ

انت اأ  الفترة الحالية منخفضة رباح المحققة من طرف المؤسسة في قيام اإدارة بزيادة اأرباح إذا 
 .رة زيادتها في الفترة المستقبليةداوتتوقع اإ
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 ستراتيجية الثانيةاإثانيًا: 
انت اأذقيام اإدارة بتخفيض اأرباح إ الفترة الحالية مرتفعة رباح المحققة من طرف المؤسسة في ا 

 .الفترة المستقبلية ينخفاضها فإوتتوقع اإدارة 

فهي تنقل  شأن الفترات المستقبلية وبالتاليدارة بفأنها تتعامل مع توقعات اإالثانية ولى و ستراتيجية اأبالنسبة لإ
 .داء المستقبلي للمؤسسةضافية لأطراف الخارجية عن اآإمعلومات 

 ستراتيجية الثالثة اإثالثًا: 
انت محققة من طرف المؤسسة في الفترة الحالية منخفضة وتتوقع اإدارة ق يام اإدارة بزيادة اأرباح إذا 

ن هناك دوافع قوية تدفع اإالمستقبلبقاءها على حالها في الفترة  رباح من الفترة المستقبلية ألى نقل اإدارة ية، ل
 ى الفترة الحالية.إل

  ستراتيجية الرابعةاإرابعًا: 
انت اأإرباح دارة بتخفيض اأقيام اإ  رباح المحققة من طرف المؤسسة في الفترة الحالية مرتفعة ذا 
ن هناك دوافع قوية تدفع اإ دارة بقاءهاوتتوقع اإ رباح من لى نقل اأإدارة على حالها في الفترة المستقبلية، ل

 .إلى الفترة المستقبليةالفترة الحالية 
سيةوبالتالي فهي تنقل ، والعاقات التعاقديةالرابعة لإستراتيجية الثالثة و ل المحدد العام لأطراف  معلومات ع

 .عليه نقل الثروة من طرف إلى آخر يترتب اأمر الذيداء المستقبلي للمؤسسة الخارجية عن اأ
  ستراتيجية الخامسةإاخامسًا: 
ون فيه اأ رباح في الفترة الحالية فيأدارة بزيادة اقيام اإ  رباح المحققة فعًا من طرف الوقت الذي ت

 .ة انخفاضها في الفترة المستقبليةدار المؤسسة مرتفعة وتتوقع اإ
  ااستراتيجية السادسةسادسًا :

ون فيه اأرباح المحققة فعاً  من طرف  قيام اإدارة بتخفيض اأرباح في الفترة الحالية في الوقت الذي ي
 .رتفاعا في الفترة المستقبليةإالمؤسسة منخفضة وتتوقع اإدارة 
ل وبالنسبة لاستراتيجية الخامسة و  ن بش السادسة فإنها تتعامل مع توقعات اإدارية بشأن الفترات المستقبلية ل

سي، وبالتالي فهي تنقل  سيةع   طراف الخارجية عن اأداء المستقبلي للمؤسسة. اأ معلومات ع
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 رباحدارة اأ الممارسات السلبية إ: خصائص المبحث الثاني

 رباح دارة اأ السلبية إممارسة الساليب : أولالمطلب اأ 
ل متعمد إرباح تتم دارة اأإن إ  ل طبأما بش ، ويعتبر الحصول على دليل وجودها المتعمد من عييو بش

ي تدير دارات بمجموعة من األذا تقوم هذ اإ. 1مور الصعبةاأ ل يضمن تحقيق أساليب ل رباحها بش
 مصالحها.
 رباح الحقيقية دارة اأ إ: ولالفرع اأ 
مبيعات الإستثمار و اإنتاج و دارية تتعلق بأنشطة اإستخدام القرارات اإساليب على يقوم هذا النوع من اأ 

 ومن بينها: .2ساليب الحقيقيةويطلق عليها المتغيرات واأ
 المبيعات والمشترياتدارة إ :أواً 

تحسين صورة المبيعات في إلى رباح دارة اأإدارة  تهدف من ممارسة ن اإإبالنسبة إدارة المبيعات ف 
المبيعات عن السنوات  معتيادية في حجاإ ي الزيادة غيرأالصورية  مة الدخل، عن طريق زيادة المبيعاتقائ

لفة البضاعة في قائمة الدخل لزيادة إدارة تهدف ن اإإما بالنسبة إدارة المشتريات فأ .السابقة لى تخفيض ت
 .3باحر اأ

 ختيارية المصاريف اإ : إدارةثانياً 
مأتعمل المؤسسة على تحفيض   مثل مصاريف اإعان، والبحث  -و رفع بعض المصاريف القابلة للتح

ل غير  -التطويرو  ظهر السنة السنة التالية حيث ت ليتم تحميلها على عتيادي نحو نهاية السنة الحالية،إبش
ل غير الحالية بمصاريف أقل و   .4عتياديإالسنة التالية بمصاريف أعلى بش

 نتاج دارة اإ إثالثًا: 
ن  ل مغالدارة اأرباح من خال تسريع معدل اإإالقيام بممارسات  لإدارة يم ى فيه مما يؤدي نتاج بش

لفة الوحدة، إ اليف الثابتة وبالتالي تخفيض متوسط ت نتاج في نفس الوقت يترتب على زيادة اإلى تخفيض الت
لفة المبيعات وبالتالي زيادة اأرباحزيادة في المخزون مما يؤدي  ل أإا  ،إلى تخفيض ت ن زيادة المخزون بش
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اليف تخزين مرتفعةمغالى فيه سيؤدي إلى تح من ناحية أخرى، سيتعرض المخزون لخطر  ،مل المؤسسة لت
 . 1ذا عجزت المؤسسة عن تصريفهإالتلف خاصة 
 و المصطنعة أرباح ذات الطبيعة المحاسبية رة اأ ادإ :الفرع الثاني

لتغيرات المحاسبية ادارة ستخدام اإإعلى  مو الوهمية تقو أرباح ذات الطبيعة المحاسبية دارة اأإممارسات  
نأو الوهمية ما يلي ، ويم  :2تقسيمها 

 طار مبادئ إستغال المرونة المتاحة في إو الوهمية التي تعتمد على أرباح ذات الطبيعة المحاسبية دارة اأإ
إدارة المستحقات المحاسبية ختيار توقيت مائم لتطبيق ، التغيرات المحاسبية وا  المحاسبة المتعارف عليها 

 ؛لزاميةإسياسة محاسبية 

  ستخدام ممارسات وأساليب إممارسات إدارة اأرباح ذات الطبيعة المحاسبية أو الوهمية التي تقوم على
ون خارج إطار مبادئ المحاسبة المقبولة عموما، بهدف تشويه والتقليل من شفافية اإ شوفاتحتيالية ت  ل

اإ ر باإيرادات، والمبالغة في جرد المخزو المالية المنشورة   ن بتسجيل مخزونات وهمية.عتراف المب

 طار مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إدارة أرباح ذات الطبيعة المحاسبية أو الوهمية في إأوًا: 
ستحقاق يتطلب وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف ساس اإأنظام المحاسبة على دارة ااستحقاقات: إ - أ

، على اأرباح المعلنة التقديرات المحاسبية التي لها تأثير جوهريعليها من المدرين القيام بوضع العديد من 
ن أومن بين  ام التقديرات المحاسبية التي يم  : 3خر ما يليآو أتجا إرباح في ن تؤثر على اأأح

  لفة هذا اانجازنجاز اأإنشاءات طويلة اأجل تقديرات تتعلق بالتقدم في اإتتطلب عقود ، وبالتالي عمال وت
 ؛رباحض تضخيم اأر عمال، وذلك بغنجاز اأإن يستخدموا تقديرات متفائلة للتقدم في أن للمديرين يم

  ن تاكاك تقدير العمر اانتاجي وقيمة الخردة لأصول القابلة لإهتهحتساب اإإيتطلب ، وبالتالي يم
اك بنية تهلتدنية مصروف اإنتاجي وبقيمة الخردة، وذلك إن يستخدموا تقديرات متفائلة للعمر األلمديرين 
 ؛رباحأتضخيم ا

  ن لمديرين بالقيمة الصافية القابلة للتحقق ن يظهر حساب العماءأيجب ن يستخدموا تقديرات أ، وبالتالي يم
وك فيها متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض  رباح؛ومن ثم تضخيم اأ ،تخفيض مخصص الديون المش
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  اليف اليف إيجب تصنيف الت ن للمديرين إلى ت اليف فترية، ويم  ثناء فترات نمو المخزون تصنيفأنتاج وت
اليف فترية اليف إنتاج بدًا من ت ت اليف الهامشية  ، ومن ثم إلى تدنية المصروفات، مما يؤدي بعض الت

 رباح؛تضخيم اأ

 امل في فترة البيععتراف بأرباح بيع اأيجب اإ ن للمديرين صول بال صول التاعب بتوقيت بيع اأ، ويم
 رباح؛لى تدعيم اأإالثابتة، مما يؤدي  اأصولاأوراق المالية و 

 اليف المدفوعة مقدمًا مقابل ضمان اأتهيجب إ ن إستفادة من هذا الضمانصول على فترة ااك الت ، ويم
اليف الضمان تخفيض المصروفات الحالي  ؛رباحة بهدف تضخيم األلمديرين من خال التقديرات المتفائلة لت

  ما مصاريف الصيانة غير أعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية تحمل على الفترة إيجب
ن للمديرين تدعيم اأالعادية فتعتبر مصروف رأس مالي تحمل على اأ رباح صل موضوع الصيانة ويم

مصاريف غير عاالحالية من خال معالجة مصاريف ال  دية؛صيانة العادية 

 ن للمديرين تحفيز العماء على التع  ، وذلك بغرض زيادةجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعريم
 المبيعات، ومن ثم تدعيم اأرباح؛

  لفة أن يظهر المخزون بالدفاتر على أيجب ن للمديرين من خال أقليهما أو السوق أساس الت ، ويم
 .رباحدارة اأإستخدام قيم سوقية متفائلة تخفيض قيمة المخزون، ومن ثم ممارسة إ

دارة إ، وحين يصبح سلوك ( إلى أنه في العديد من الحااتSECوراق المالية )وتشير وثائق لجنة سوق اأ
بيرًا من الوقت إمؤسسةرباح شائعًا داخل الاأ ز العليا جزًءا  جاد الطرق التي تؤدي ي، يستفيد المديرون في المرا
نشطة اليومية طراف الخارجيين غير قادرين على ماحظة اأن اأأوحيث إستمرار الممارسات المخالفة، لى إ

المحللين الماليين، والمستثمرين البحث بعناية عن أية إشارات تحذيرية  ،لذا ينبغي على المراجعين ،للمديرين
 : اإشارات التحذيريةهذهم تشير إلى وجود إدارة اأرباح. ومن أ

  ؛باأرباحتدفقات نقدية ا ترتبط 

  ؛باإيراداتحسابات عماء ا ترتبط 

 وك فيها ا ترتبط بحسابات العماء  ؛مخصصات ديون مش

 ؛احتياطات ا ترتبط ببنود الميزانية العمومية 

 وك فيهاإ  ؛حتياطات التملك المش

 المحللين الماليين. اأرباح التي تتفق بدقة و بصفة دائمة مع توقعات 
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ون أن أغم من ر على الو  انت تحقق منافع للمؤسسة في اأجل وا  دارة اأرباح إن المديرون يدر ن 
ات خطيرة في اأجل الطويل نها قد تؤديأالقصير، إا  ات ما يليأ. و من إلى مش  :1هم هذ المش

 ؛تخفيض قيمة المؤسسة 

 ؛تاشي المعايير اأخاقية 

  ات  ؛دارة التشغيليةاإإخفاء مش

  شوفات الماليةعداد إالعقوبات ااقتصادية و إعادة  .ال

ن  :ئم لتطبيق سياسة محاسبية إلزاميةختيار توقيت ما إ - ب م في توقيت تنفيذ وحدوث أيم ن يؤدي التح
شوفات المالية للمؤسسة،إنطباع المرغوب فيه في الحسابات لى تحقيق اإبعض العمليات الحقيقية  ذا إف وال

 أوترك لإدارة الحرية في تنفيذ بعض العمليات في الوقت الذي ترا مناسبًا فقد تؤجل تنفيذ هذ العمليات 
اسب معينةتعجل من تنفيذها وذلك لتحقيق   .2أهداف وم

عداد إفي  مؤسسةدارة الإن التغير في الطرق المحاسبية التي تتبعها إ: التغيرات المحاسبية ااختيارية - ت
ل متعمديعتبر الطريقة الرئيسية إدارة اأ الماليةشوفاتها  ون هذ التغيرات رباح بش ما تغيرات في إ، وقد ت

دارة ، وتعتمد اإأو التغيرات في الوحدة المحاسبيةفي التقديرات المحاسبية  أو التغيراتالسياسات المحاسبية 
 يلمحاسبية وذلك من خال المرونة التمن بين البدائل ا ختيارفي هذا الصدد على حريتها النسبية في اإ

المحاسبية تفاق المحاسبين على مجموعة من المبادئ إفعلى الرغم من  تاحتها المعايير المحاسبية،أ
ختيار إوقد يؤدي  متعددةن التطبيق العلمي لها ينطوي على طريق طرق محاسبية أا إ، المتعارف عليها

مر خرى اأأستخدام طريقة إليه إيختلف عن ذلك الذي يؤدي لى رقم صافي الدخل إطريقة محاسبية معينة 
ز المالي ل س بالتالي على المر  .3لمؤسسةالذي ينع

 طار مبادئ المحاسبةإو الوهمية خارج أرباح ذات الطبيعة المحاسبية دارة اأ إثانيًا: 
 :رباح الخاصة باإيراداتدارة اأ إممارسات  - أ

 ؛باإيرادالتاعب في توقيت ااعتراف  .0

 ؛يرادات وهميةإتسجيل  .9

 ؛ستخدامها في شراء منتجاتهاموال المؤسسة للغير إأتقديم  .2

                                                           

ندري، درجة ممارسة اإ1 ات، طال حسن محمد ال ويتية أساليب ادارة اأرباح و أثرها على ربحية تلك الشر ات المساهمة العامة ال رة دارة في الشر مذ
 .92ص: ،9109ردن، جامعة الشرق اأوسط، اأ بة،ماجستير في المحاس

 .02ص: مرجع سابق، ،غاعماد اآ2
 .92ص:سامح محمد رضا رياض، مرجع سابق، 3
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ثريرادات تسجيل اإ .2   .من قيمتها بأ

 :رباح الخاصة بالمصاريفدارة اأ إممارسات  - ب

 ؛إلى فترات احقةالمصاريف  وتأجيلرسملة  .0

  ؛خر الفترةآالمغااة في تقييم مخزون  .9

وين و  .2  ؛لتزامات المتوقعةمخصصات اإستخدام ا  التاعب في ت

 .صول الثابتة وغير الملموسةنخفاض الدائم في قيمة اأعدم تسجيل اإ .2

 الخاصة بالمعامات غير النقدية والمعامات بشروط خاصة:باح إدارة اأر ممارسات  - ت

 ؛المعامات غير النقدية .0

 .المعامات بشروط خاصة .9

  :ندماجرباح الخاصة بعمليات اإ دارة اأ إممارسات  - ث

 ؛أصول المؤسسة المندمجةالتاعب في تقييم  .0

 ؛ندماجالتاعب في مخصصات اإ .9

 ؛ندماجتطبيق طريقة خاطئة للمحاسبة عن عملية اإ .2

شوفاتعمال بدمج نتائج اأ .2  .إندماج الفعليالمالية قبل تاريخ ا ال

  رباح دارة اأ إالسلبية ممارسات القياس  :المطلب الثاني
   التدفقات النقدية التشغيلية و  المستحقاتول: الفرع اأ 

 نواعها أو وًا: مفهوم المستحقات أ
، وهو مبدأ أساسًا تقوم عليه المحاسبةرباح بالمستحقات بوصفها دارة اأإرتبط مفهوم إ :مفهوم المستحقات - أ

ان  ،ترة المحاسبية بما لها وما عليهاالذي يعتمد على تحميل الف Accrualستحقاق اإ هم أحد أوقد 
التطورات التي شهدتها المحاسبة يتمثل بتطبيق هذا المبدأ)ااستحقاق( الذي يختلف عن المبدأ النقدي القائم 

باح بالمستحقات وبنودها دارة اأر إ رتباطإ " Zhang "د أ، حيث تدفقات النقدية الداخلة والخارجةعلى ال
بيرةلدارة إ، وأن أي المتعددة لديون لتاعب بشتى البنود سواء بالضرائب أو با أرباح تنطوي على مساحة 

ما يعتبر أو بالنفقات أو باإيرادات  .1رباحدارة اأإتشاف ن مبدأ ااستحقاق من النماذج المهمة إأ، 

                                                           

ندري، مرجع سابق، ص 1  .92طال حسن محمد ال
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دارة من تعدد البدائل المتاحة في السياسات المحاسبية المستخدمة عند ن استفادة اإإأنواع المستحقات:  - ب
، حيث هناك نوعين من مؤسسةهداف الأهدافها على حساب أمر الذي يخدم المحاسبية اأعداد المستحقات إ

 :1المستحقات

المعالجات دارة بين ختيار اإ"، والتي تنشأ نتيجة إوهي المستحقات "التقديرية ختيارية:المستحقات اإ .0
ظهارها ؤسسةباح المأر تخفيض  أووالخيارات المحاسبية وذلك بهدف تضخيم  على غير الحقيقة وتشمل  وا 

وك في تحصيلها، يرادات حسابات المخزون، الذمم الدائنة، اإ حسابات العماء المدينة، الديون المش
 . Jones، وذلك وفقًا لنموذج المؤجلة

ؤسسة وهي المستحقات )االزامية ( والتي تنشأ من المعامات التي تقوم بها الم المستحقات غير ااختيارية: .2
ات يالفترة الحالية وتشتمل على التغيرات في اإفي  مالي إجلى إمنسوبة  والمعدات، اآاتو  رادات، الممتل

 .Jones، وذلك وفقًا لنموذج مؤسسات العينةحجام أثر الفروق في ألغاء إبهدف  ؤسسةصول المأ

لية تشمل بالمفهوم اأأفي حين  صول التغير في اأ) :صول مثلوسع التغير في صافي اأن المستحقات ال
اتلى اإإ باإضافةلتزامات المتداولة( ، التغير في اإإستثناء النقدالمتداولة ب التغير في المديونية قصيرة و   هتا

 . Hoglundمن الديون طويلة ااجل وفقا لنموذج ااجل و الجزء المستحق 
من  سييرها بما يتناسب على التاعب بأرقام هذ الحسابات وت ؤسسةدارة المإهمية هذ البنود في قدرة أوت

 .دارةمصلحة اإو 
 ثانيا : التدفقات النقدية التشغيلية وتقسيماتها 

، والمدفوعات التي يتم مؤسسةنشطة رئيسية مولدة إيرادات المأهي عبارة عن : التدفقات النقدية التشغيلية - أ
بدها للحصول على  ذلك اأنشت . إستثمارية أو تمويليةطة اأخرى التي ا تعتبر أنشطة ذلك اإيراد، و

على توليد  ؤسسةهامًا لبيان مدى قدرة الم نشطة التشغيلية مؤشراً أوتعتبر التدفقات النقدية الناتجة عن ا
في لسداد القروض وتوزيع  رباح نقدية على المساهمين وتمويل أتدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية ت

ونات إستثمارات جديدة دون اللجوء إ ما تفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالم لى مصادر تمويل خارجية، 
 نشطة التشغيلية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.الرئيسية للتدفقات النقدية من اأ

 
 

                                                           

ل من المستحقات والتدفقات النقدية والتشغيلية 1 ات سمير موسى زيتون، العاقة بين  والدخل من جهة وجودة المعلومات المحاسبية من جهة أخرى للشر
تورا فلسفة في المحاسبة، رة د  .21-21ص:، 9102جامعة عمان،  الصناعية، مذ
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 ت النقدية من العمليات التشغيلية:تقسيم التدفقا - ب

 الخارجة:التدفقات النقدية  -0

 ؛مشتريات البضاعة 

 جور؛الرواتب واأ 

 الفوائد المدفوعة؛ 

 ؛(تظهيرها)عدا وراق التجارية شراء اأ 

 المساهمات والتبرعات.  

 التدفقات النقدية الداخلة: -2

 ؛مبيعات السلع والخدمات 

 الفوائد المستلمة؛ 

 ؛رباح المستلمةحصص اأ  

 ؛وراق التجارية مقابل النقديةبيع وتظهير اأ  

 .تصفيات قضايا التأمين 

دراجها ضمن إالتي يتم أو التمويلية و هناك بعض التدفقات النقدية المرتبطة باأنشطة ااستثمارية 
 .1نشطة التشغيليةاأ

 رباح  دارة اأ إ: نماذج قياس الفرع الثاني
 ثر المستحقات على مستوى الصناعة أ: نموذج أواً 

تمتع جميع  ،م0220سنة   " Dechow & Sloanيفترض نموذج الصناعة المطور من طرف " 
، ختياريةير اإغالمؤسسات التي تنتمي لنفس قطاع الصناعة بنفس التغيير في العوامل المحددة للمستحقات 

ة في متوسط المستحقات ــدالـختيارية نحدار للمستحقات غير اإستخدام تحليل اإإويعتمد نموذج الصناعة على 
لية لقطاع الصناعة وتتمثل الميزة اأساسية لنموذج أثر المستحقات على مستوى  ،إليه المؤسسة الذي تنتمي ال

ن التمييز بسهولة بين المستحقات اإ عتماد على ختيارية عن طريق اإإاختيارية وغير الصناعة في أنه يم
 المقبولة.المبادئ المحاسبية 

ن من رصد التغيرات فيأخرىمن جهة   ختيارية من فترة إالمستحقات غير  ، نموذج الصناعة يم
ن هذا أمادام  أن هذا التغير مشترك بين المؤسسات التي تعمل في نفس قطاع الصناعة، وتجدر اإشارة  أخرى

                                                           

  .22-22سمير موسى زيتون، مرجع سابق، ص:1
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ون صحيح اإ انت اأصول إا إفتراض ا ي  للمؤسسات التي تنتمي لنفس الصناعة متجانسة مع قتصاديةاإذا 
ن صياغة نموذج اأرباح في مؤسسات القطاع الواحددارة إحوافر و وجود ترابط قوي بين المستحقات  ، ويم

ما يليمستحقات غير اإالصناعة لل  :1ختيارية 
 

 ن:أحيث 
 NDACіjt : المستحقات غير اإ( ختيارية للمؤسسةi) ( التي تنتمي للقطاعj)  ( خال فترةt). 

 (TACt / At-1 )  medianj: ( لية خال الفترة جمالي إلى إ( منسوبة tالقيمة الوسطية للمستحقات ال
 .(jالناشطة في نفس قطاع الصناعة )( وذلك لجميع مؤسسات العينة و t-1صول في نهاية الفترة )اأ
:b1 , b2 فترة  لماحظاتنحدار معالم نموذج خاصة بالمؤسسة يتم تقديرها عن طريق تحليل معادلة اإ

 .رالتقدي
 ثر المستحقات الالية أثانيًا : نماذج 

 :Healyنموذج  - أ

ن خال مقارنة مجموع رباح مدارة اأإم لقياس 0215نموذجًا في بحثه الذي قدمه عام   Healyلقد وضع 
ية أعلى التنبؤ بالعائدات النظامية في   Healyلى مجموع الموجودات ، واعتمدت دراسة إنسبتها المستحقات و 

 :وقام بوضع المعادلة التالية .2فترة زمنية معينة

 

 
 :نأحيث 
 EDACіt :المستحقات اإ( ختيارية التقديرية للمؤسسةi( خال الفترة )t). 

 TACіt :( لية للمؤسسة  .(t( خال الفترة )iالمستحقات ال

 Aіt-1: أجمالي إ( صول المؤسسةi( في نهاية الفترة )t-1). 

 
 
 

                                                           

 .002ص:  مرجع سابق، بوسنة حمزة،1
 .005بوسنة حمزة، نفس المرجع، ص: 2

NDACіjt / At-1 = b1 + b2 medianj (TACt / At-1 ) 

EDACіt = TACіt / Aіt-1 
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 : DeAngeloنموذج   - ب

ن المستحقات غير النمطية تساوي مجموع أفتراض إم، معتمدًا على 0216قدم دي انجلو نموذجه عام  
والتي يرمز  ،لى مجموع الموجودات لسنة سابقة لهاإونسبها  ، TAt-1المستحقات في اخر المدة والتي رمز لها 

التاليAt-2لها   :  1، وجاءت صيغة نموذجه 

 

 :أنحيث 
 NDA : ااختيارية لمؤسسةمستحقات غير ال (i( خال الفترة )t) 

 TAt-1 : ( لية للمؤسسة  (t-1( خال الفترة )iالمستحقات ال

 At-2 : أجمالي إ( صول المؤسسةi( في نهاية الفترة )t-2) 

من ختيارية ثابتة ن المستحقات غير اإأن افتراض أنموذجًا يخفف من   Jonesقترحتإ: jonesنموذج  - ت
عمال رقم اأ ختيارية هما:إبإدخال عاملين لتقدير المستحقات غير ا  Jonesحيث قام نموذج  ،فترة أخرى

 .2إدارةقل عرضة للتاعب من طرف اأنهما أصول الثابتة )التثبيتات المادية( ويفترض النموذج جمالي اأوا  
التالي:يصتم و   اغته 

 

 

 ن:أحيث 
 : NDACіjt المستحقات غير اإ( ختيارية للمؤسسةi) إ( لتي تنتمي للقطاعj( خال الفترة)t). 

 ΔREVіjt:  عمال المؤسسة أالتغير في رقم(i) التي( تنتمي للقطاعjبين الفترتين )   :(t) و(t-

1). 

 Aіjt-1: أجمالي إ( صول المؤسسةj( التي تنتمي للقطاع )j( في نهاية الفترة )t-1). 

 : PPEіjt  ات و الممتإجمالي العقارات و (خال jالتي تنتمي للقطاع ) (iللمؤسسة ) اآاتل
 .(tالفترة )

                                                           

ندري، مرجع سابق، ص:طال حسن محمد 1  .25ال
 .002ص:  بوسنة حمزة، مرجع سابق،2

NDACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt /Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 

NDA= TAt-1 / At-2 
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 α3،α2 ،α1  يتم تقديرها لمجموعة مؤسسات العينة التي : معالم نموذج خاصة بالمؤسسة
ل سنة من سنوات الدراسة  .تنتمي لنفس قطاع وذلك ل

نحدار التالية معادلة اإستخدام إ( من خال a1 ،a2، a3ويتم تقدير معالم النموذج الخاصة بالمؤسسة )
ل سنة من سنوات ما يلي ل ل قطاع نشاط   :الدراسة ول

 

 :أنحيث 
 : eіjt قيمة المستحقات اإ( ختيارية للمؤسسةi) ( التي تنتمي للقطاعj خال الفترة )(t). 

ما يسمى بإدارة  وأظاهرة التطويع المصطنع لأرباح المحاسبية  حددت جونز :المعدل  jonesنموذج  - ث
زت ستحقاقا تطويع أساس اإإرباح ما هي اأ ما ر  ،Jones  يفية إحداث التغيير المطلوب على قياس 

عمر اإساس اأستخدام بإفي الحسابات  نتاجي إستحقاق عن طريق تغيير بعض التقديرات المحاسبية 
وك في تحصيلها وعمل تعديات في اإ وذلك في نهاية الفترة ستحقاقات لأصول الثابتة ونسبة الديون المش

ما حددت جونز نموذجًا  ،دارةجا معين ترغبه اإإترباح محاسبية ذات أعن  المحاسبية بهدف التقرير
البدائل المحاسبية المختلفة ختيارات و ستخدام المديرين لإإثر أ، وذلك لقياس إختياريةلتقدير المستحقات ا

جمالي المستحقات تساوي الفرق بين صافي الدخل المقرر عنه في إن أوضحت أحيث  ،مؤسسةرباح الأعلى 
تعلق لى متغيرات توأرجعت إجمالي المستحقات إ ،أنشطة التشغيلقائمة الدخل وبين التدفقات النقدية من 

المتحصات النقدية  :لنشاطها مثل التي تعود إلى ممارسة المؤسسة ختيارية (بالمستحقات العادية )غير اإ
ون المستحقات ء وامن العما المدينين والمخزون، وبذلك ت لتي تسمح بسداد إحتياجات رأس المال العامل 

 :التالي بعد تعديله . وقامت بصياغة النموذج1جمالي المستحقاتهي العناصر والقيم المتبقية من إ ختياريةاإ

 

 

 

 :حيث أن
 NDACіjt: المستحقات غير اإ( ختيارية للمؤسسةi( التي تنتمي للقطاع )j( خال الفترة )t). 

 ΔREVіjt:  أالتغير في رقم( عمال المؤسسةi( التي تنتمي للقطاع )j( بين الفترة )t( و )t-1). 

                                                           

 .91-92ص:سامح محمد رضا رياض، مرجع سابق،  1

NDACіjt /Aіjt-1 = α1 ( l /Aіjt-1 ) + α2 [( ΔREVіjt – ΔRECіjt ) /Aіjt-1 ] + α3 ( PPEіjt / 

Aіjt-1 ) 

TACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt / Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 ) + eіjt 
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 ΔRECіjt:التغير في رصيد العماء ( للمؤسسةi( التي تنتمي للقطاع )j( بين الفترة )t( و )t-1).  

  PPEіjt:  ات و  .(t( خال الفترة )j( التي تنتمي للقطاع )iاآات للمؤسسة )اجمالي العقارات والممتل

 α3 ، α2، α1 :( معالم نموذج خاصة بالمؤسسةi( التي تنتمي للقطاع )j). 

شوفات الماليةرباح المعلن عنها في ابدراسة تتعلق بجودة اأ Saloanقام : Saloanنموذج  - ج ، وفرق ل
Saloan رباح ولى بأنها تلك اأ، حيث عرف اأرباح منخفضة الجودةرباح مرتفعة الجودة وبين اأأبين ا

نها أمنخفضة الجودة فعرفها ب اأرباحما أ، تدفقات نقدية من عمليات تشغيلية ساسيةأالتي تتضمن بصفة 
املة على إالتي  تلك في دراسته على عينة  Saloan، وقد توصل ستحقاقساس اإأعتمدت بصورة شبه 

بير على إوالتي  مؤسساتمن ال باح نتيجة ر ثر الموجب على اأأن األى إستحقاق إساس اأعتمدت بقدر 
سي في السنوات التالية حيث تميل اأأستخدام الواسع أساس ااستحقاق سوف يتبعه اإ لى إ رباحثر ع
ما توصل خفاض في السنوات الثاثة التاليةناإ على مدار  مؤسساتسهم لتلك السعار اأأنخفاض إلى إ، 

 .1لأرباح إلى ضعف القدرة التنبؤيةنخفاض راجع ن هذا اإأالسنوات الثاثة التالية و 
  دارة اارباحالسلبية إ الممارساتمخاطر ونتائج : المطلب الثالث

 رباحدارة اأ السلبية إممارسة المخاطر  :ولالفرع اأ 
رباح تحيطها مجموعة من المخاطر التي تؤثر على المنظمة وتتمثل في اأ إدارةن الممارسات السلبية إ 
 :2ما يلي

 : مخاطر البيئة المحيطة اواً 
 :وتتمثل فيعمال جتماعية التي تؤثر على بيئة اأإاقتصادية والسياسية و وهي تتمثل في المخاطر اإ 

اليف السياسية وزيادة معدات إر رباح بصورة غير حقيقية وعادلة ينتج عنه ن لزيادة مؤشر اأإ - أ تفاع الت
 رباح.الضرائب وبالتالي التأثير على التدفقات النقدية ومن ثم على توزيعات اأ

في  مؤسساتال العاملة إحدى الدول سوف يمتد تأثير على جميع لمؤسساتاحدى إن فقدان الثقة في إ - ب
 البيئة المحيطة.

 

 

                                                           

  .92ص:سامح محمد رضا رياض، مرجع سابق، 1
ةرباح وعاقتها بالعوائد غير المتوقعة للسهارة اأإدشقر، أهاني محمد 2 الجامعة  ،لمحاسبة والتمويلفي ا رة ماجستيرمذ ،م ومدى تأثر العاقة بحجم الشر

 .25-22ص: ،9101،فلسطين-غزة سامية،اإ
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 مؤسسة: المخاطر الداخلية للثانياً 
 وتتمثل فيما يلي: مؤسسةالتي تؤثر على الوهي تلك المخاطر  

عداد المساهمين نتيجة فقدان الثقة في المنظمة مما يؤثر أنخفاض إرتفاع مخاطر التشغيل المتمثلة بإ - أ
اليف ر إعلى  الضغط على رباح و التأثير السلبي على هامش اأوفقدان القدرة التنافسية و  س المالأرتفاع ت

 رباح.التدفقات النقدية مما يؤثر على توزيعات اأ
ستثمارية يرادات المنظمة سواء اإإداء المتمثلة بتراجع الحصة السوقية مما يؤثر على رتفاع مخاطر اأإ - ب

 و التمويلية .أمنها 

بيرة من و  أموالهمرتفاع مخاطر السيولة والمتمثلة في طلب المساهمين إ - ت بالتالي تحويل مجموعة 
التمويلية إستثمارية و في نشاطاتها ا ؤسساتجل التي تعتمد عليها المالمتوسطة اأيداعات الطويلة و اإ
اليف مرتقلى اإإاللجوء و موال واجبة السداد مما يؤثر على ضعف القدرة على السداد ألى إ  .فعةتراض بت

فسوف يتولد  ،طرفهااارباح والتي تتم من  إدارةدارة والمتمثلة في الممارسات السلبية رتفاع مخاطر اإإ - ث
أموالهم ومصالحهم دارة على ن هناك سيطرة فردية من قبل اإأصحاب المصالح بألدى المساهمين و 

فاءة في بالتالي هذ اإو  ذا لزم إو مقاضاتهم ألى تغييرهم إمما يدفعهم  ؤسسةدارة المإدارة عديمة ال
 مر.اأ

 رباح دارة اأ السلبية إممارسة ال: نتائج الفرع الثاني
ون أمن على الرغم   انت تحقق منافع للما  رباح و دارة اأإن أن المديرين يدر جل في اأ ؤسسةن 
ات خطيرة في اأإنها قد تؤدي أ إا، القصير ل ما يليأجل الطويل، ومن لى مش  :1هم هذ المشا

رباح بغرض التأثير على اأ مؤسسةتتخذها ال يتوجد العديد من قرارات التشغيل الت :مؤسسةتخفيض قيمة ال - أ
ن أا إجل، قصيرة اأ فاءة اإلى اإإجل الطويل ن تؤدي في اأأنها يم مؤسسة، فعلى قتصادية للضرار بال

ان من  21 ببيع المنتج في قيام المؤسسة لىإيرادات قد يؤدي سبيل المثال تعجيل اإ ديسمبر بشروط 
ون أ ن أن ت ذلك فإجانفي 9ت المنتج لذات العميل في فضل لو تم بيع ذاالمم المصروفات  تأخيرن ، 

بأدائها، فتأخير ضرار يؤدي في اأجل الطويل إلى اإ  (Discretionary Expenses) ختياريةاإ
وبالتالي خسارة حصة المؤسسة ، لين قد يؤدي إلى فشل المعداتتدريب العامالصيانة، البحوث والتطوير و 
 .في السوق وتخفيض اإنتاجية

                                                           

امل محمد عيسى،1  .91-01ص: مرجع سابق،  سمير 
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انت إدارة اأ :تاشي المعايير اأخاقية - ب ن  ل واضحرباح ا تنتحتى وا  ، فهي هك المعايير المحاسبية بش
وك فيها من الناحية اأخاقية ، فالمؤسسة التي تدير أ ملين بها بأن ا ترسل رسالة للعارباحهممارسة مش

تحملون خطر هذ الممارسة مناخًا ، ويخلق المديرون الذين يوتضليل الحقيقة هي ممارسة مقبولةخفاء إ
وك فيهانأخاقيًا يسمح بوجود أ ظفي المبيعات تعجيل المبيعات فالمدير الذي يطلب من مو ، شطة أخرى مش

نه من إفي أحد اأيام، يخسر السلطة اأخاقية  وك فيها في يوم آخرنتقاد خطط االتي تم ، لمبيعات المش
ن أن تصبح إدارة اأرباح منحدرًا زلقًا جداً  سبية البسيطة نسبيًا تصبح ، فأساليب التحايل المحاوأيضًا يم

ثر إلى أن تؤدي إ ثر فأ شوفات المالية لى خلقمعقدة أ  .مخالفات جوهرية في ال

نما تمارس ا تتم ممارسة  غيلية:دارة التشخفاء مشاال اإإ - ت إدارة اأرباح على مستوى اإدارة العليا فقط، وا 
بيانات المالية بهدف الحصول دارات التشغيلية يعالجون الأيضًا على مستوى اإدارة التشغيلية ومديري اإ

افآت، الفوز بالترقيات، أو تجنب إنتقاد اآداء السيء، ومن أ رباح في اطر إدارة اأهم مخعلى الم
ل التشغيل عن اإدارة العليا، فتبقى اأ ل خطاء بدون تصحيح ومشالمستويات اإدارية الدنيا، إخفاء مشا ا

 .بدون حلول لفترة زمنية طويلة

عادة إعداد الاشوفات الماليةو قتصادية العقوبات اإ - ث في سنوات اأخيرة فرضت بورصة اأوراق المالية  :ا 
ية  التسعينات  أرباحها، فعلى سبيل المثال في أوائل بإدارةالتي قامت  على المؤسساتعقوبات صارمة اأمري

" وطلب منها إعادة W.R. Grace & Co" مؤسسة دوار علىوقعت البورصة غرامة قيمتها مليون 
قامت بتخفيض  0229و 0221بين عام  إحتساب أرباحها واإعان عنها، والسبب في ذلك أن المؤسسة

 0225و 0222، وبين عام مليون دوار 55تها حتياطات غير صحيحة قيمنة، وذلك بتسجيل إاحها المعلربأ
ض بورصة ذا لم تفر قابلة اأرباح الفصلية المستهدفة، وحتى إ، وذلك لمحتياطات إلى اأرباحاإ بإعادةقامت 

ن تساب اأرباح و حاأوراق المالية غرامات أو عقوبات تأديبية أخرى، فإن مجرد إعادة إ اإعان عنها يم
لفاً  نوات الخمسة الماضية فقدت المؤسسة التي أعادت إحتساب ، فخال السللمؤسسة جداً  في حد ذاته م

شوفاتهامن قيمتها السوقية خال ال %01رباحها في المتوسط أ  ثاثة أيام التالية إعانها عن إعادة إعداد 
الةإرة لسلوك دان ممارسة اإأ،ويخلص  (Clikeman 2003لية )االم نتيجة لتعارض الو  .دارة اأرباح 
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 رباح دارة اأ السلبية إممارسات ال تجاإدور المراجعة الخارجية المبحث الثالث: 

ون من طرف اإدارة، تعد المراجعة الخارجية من ا  شف التاعبات واإختاسات التي ت لوسائل الفعالة ل
ية المختصة في مجال الخارجي في حد ذاته، إذ أر هو المراجع بدو أالعنصر الذي له و  ة اامري ن شر

انت سبب جعة أثر اندرسون هي المسؤولة عن إالمحاسبة والمرا ة انرون عداد تقارير المراجعة التي  إنهيار شر
شف  ي له أفالمراجع الخارج ،رباح، نتيجة التستر عن الممارسات السلبية إدارة األلطاقة همية بالغة في 

شوفات لا  .اأطرافاآخذةالمالية التي تخدم تضليل والغش الجوهري في ال
 اتشاف الغش الجوهري إعن  الخارجي : مسؤولية المراجعولالمطلب اأ 

و مسؤولياته أالغش المراجع عند البحث عن اأخطاء و  ي فرق بين مسؤولياتألم تحدد معايير المراجعة  
ان التحريف ناشئًا من إعن البحث عما  شوفاتذا  ، بالنسبة صولختاس اأإمضللة ام ناتجًا من المالية ال ال

ل من اأ يد معقول بشأن ما أالغش يتعين على المراجع خطاء و ل انت إن يحصل على تأ شوفاتذا  الية الم ال
ون من أيضًا بأ، وتعترف المعايير تخلو من التحريفات الجوهرية تشاف الغش إن يتم أالصعوبة نه غالبًا ما ي

بون الغش يحاولون أدارة ن اإأذ إمقارنة باأخطاء،  ن الصعوبة أخفاء ذلك الغش، إو العاملين فيها الذين يرت
حد أن وأ ،داء عملية المراجعة على وجه سليمآتشاف الغش لن يغير من مسؤولية المراجع عن تخطيط و إفي 

ل عملية مراجعة تتمثل جزاء أهم أ جراء تقييم الغش إالغش، وعند خطاء و مخاطر حدوث اأ فتقييمالتخطيط ل
  :1ن الغش يتضمن خاصيتين هماأ عتبارمن المفيد الوضع في اإلعل 

سب المالي المباشر في  :إرتااب الغشالضغط و الحافز على  - أ ون ذلك الضغط مرغوبًا أغراض ال عندما ي
سب في سب مالي غير مباشر في حالة التقرير المالي المضلل أوصول ختاس اأإحالة  ، قد يمثل ال

 دارة .التي تحتفظ بها اإ مؤسسةسهم الالحالة الثانية على سبيل المثال القيمة السوقية أ

اب الغشن هناك حوافز إأعلى الرغم من : إرتااب الغشالفرص المدراة  - ب نه من غير المحتمل أا إ، رت
ان الشخص إا إدث الغش ن يحأ نهم أالصلة يعتقدون بشخاص ذو و اأأذا  ابه بدون إنهم يم ن يتم أرت

تشافه  .إ

المالي  شفن الأذ إصول، ختاس اأحتيالي وا  المالي اإ شفبين ال ختاف رئيسي فيماإهناك 
المالية التي  شوفاتحتيالي يضر المستخدمين عن طريق توفير معلومات غير صحيحة تتضمنها الاإ
اآخرين قد يصابون سهم والدائنين و ن حملة اأصول فإختاس اأأما عندما يتم إ، خذون قرارتهم بناًء عليهايت

                                                           

 .55-52ص: ،مرجع سابق، ليندا حسن نمر الحلبي1



 رباحدارة اأ إ السلبية ممارساتالالمراجعة الخارجية في التقليل من  دور   الفصل الثاني:       

 

65 

 

حقوق وموجودات ان اأأبأضرار بسب  يتها متاحة  ا النوعين من إ، وبالتالي فلمؤسسةصول لم تعد مل ن 
 .إلى الضرر بالمستخدمينن يؤديا أالغش المحتمل 

 الغش مسؤولية ااتشاف الخطأ و الخارجي دوافع تحميل المراجع : الثانيمطلب ال
و الدور أجتماعية هو مفهوم الوظيفة اإ ،مفهوم الذي يفسر مسؤولية المراجعن الأ من المعروف 

 ،عليهلتبعات والمسؤولية المترتبة االتي تحدد مجال عمل هذا المراجع، و  بعاد هذا الدور هيأن أذ إ، جتماعياإ
، التي لها جميعها مصالح متباينة في المعلومات المالية خرىطراف اأتجا اأإليس تجا المساهمين فقط بل 

شوفاتن م، وتوجد دوافع متعددة لدى الجهات المستفيدة خارجيعنها مراجع ال ويقررؤسسة قدمها المتالتي   ال
 :1خطاء والغش، ومن هذ الدوافع ما يأتياأتشاف إبر عن أالمالية، بخصوص تحميل المراجع لمسؤولية 

ن الجهات المستفيدة الرجوع  .0 تشاف اأخطاء والغش يم بر عن ا ليه إإنه بتحميل المراجع مسؤولية أ
 ؛تشاف اأخطاء والغشإومطالبته بالتعويض عما يصيبهم من أضرار، في حالة إخفاقه في 

انية اإإتزيد من  إن تحميل لهذ المسؤولية .9 شوفاتالوثوق باعتماد و م المالية وذلك من قبل الجهات  ل
 ؛المراجعةللجهة التي تقوم بالمستفيدة من التقارير 

يد بشأن خلو ال حسابات بتخطيط المراجعة وتنفيذها،ن قيام مراجع الإ .2 نه من التأ شوفات المالية من بما يم
فصاح إب الجهات المستفيدة من ، يضفي الثقة من جانخطاء والغشبسب اأ ،التحريفات الجوهرية

 ؛المؤثرة في السوق لمؤسساتا

أنها تقوم ، في لمؤسساتدارة اإن وفاء مراجع الحسابات بهذ المسؤولية يزيد من ثقة المهتمين في إ .2
شوفات  املة عن إعداد   ؛مالية خالية من التحريفات الجوهريةبمسؤولياتها ال

ل عام، وعلى بهذ  ن وفاء المراجع إعاوة على ذلك ف المسؤولية يعود بالنفع العام على المجتمع بش
شوفاتمستخدمي ا ذلك على  ل ل خاص. مؤسساتدارة الإالمالية، و  وعلى المراجع نفسه بش

 

 

 

 

 

                                                           

ات الصناعية و تشاف التضليل في التقإحمد دحدوح، مسؤولية مراجع الحسابات عن أحسين 1 تشافه، مجلة العلوم إالعوامل المؤشرة في ارير المالية للشر
 .012-016:ص، 9116 ،ول، العدد اأ99قتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد إا
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خطاء والمخالفات اأ هاتشافإعند راجع الخارجي التصرفات المهنية الواجبة على الم: لثالمطلب الثا
 الجوهرية 

يل عن  شوفاتالمدقق لأخطاء والمخالفات الجوهرية بالتشاف إعند   المالية للعميل وبصفته و
تشفة اأطراف ذات المصلحة يجب عليه رفع  التقرير لإدارة يتضمن اأخطاء والمخالفات الجوهرية الم

ما المخالفات الجوهريخطاء و تجا تصويب اأإدارة لى تعديل تقرير المراجعة لردة فعل اإإ باإضافة تشفة  ة الم
 :1يلي
ول الواجب على المراجع : التصرف اأالمخالفات الجوهرية الماتشفةرة يتضمن اأخطاء و رفع تقرير لإدا - أ

عداد ورفع إالمالية يتمثل في قيام المراجع ب شوفاتالمخالفات الجوهرية بالخطاء و تشاف اأإتباعه عند إ
 تقرير لإدارة مع مراعاة ما يلي :

 شوفاتثر المحتمل على اأن لم يحدد ا  عداد التقرير طالما شك المراجع في وجود تاعب حتى و إن يتم أ  ل
ن هذا التأثير جوهريًا. المالية بعد  وحتى لو لم ي

 ما يلي: ن يراعى في التقريرأ 

  ب فيه الغش إعلى الذي داري األى المستوى اإإيوجه حيان يوجه هذا في غالب اأأو التاعب و رت
 رئيس لجنة المراجعة؛قرير مباشرة إلى المدير المالي و الت

 ؛يحتوي على حصر واضح لعمليات التاعب المحاسبي باإضافة لأخطاء الجوهرية فقط 

  اب هذا الغش و العليا في  لإدارةحتمال وجود مسؤولية إيحدد  ؛التاعبإرت

  تب لتحديد  ستشارةإدارة العليا عن الغش يجب عليه حتمال مساءلة اإإفي حالة المستشار القانوني للم
 ؛تخاذها في هذ الحالةإجراءات المناسبة التي يجب عليه اإ

 تشفة.جراءات الازمة حيال اأتخاذ اإإن يطلب من اادارة العليا أ  خطاء والمخالفات الجوهرية الم

ان لها تأثير جوهري خطاء والمخالفات الجوهرية تشاف المراجع اأإفي حالة : تعديل تقرير المراجع - ب و
فصاح عنه بوضوح في إدارة تصويب هذا التحريف وان يطلب من اإأالمالية يجب شوفات على ال

ما دارة سيتحدد نوع التقرير المالية، وفي ضوء رد فعل اإشوفات ال النهائي الذي يصدر المراجع، وذلك 
 يلي :

                                                           

 .021،022، ص:بوسنة حمزة، مرجع سابق1
 



 رباحدارة اأ إ السلبية ممارساتالالمراجعة الخارجية في التقليل من  دور   الفصل الثاني:       

 

67 

 

تشف و  لطلب المراجع وتصويبها للتحريف دارةستجابة اإإعند  دارة للتحريف:إحالة تصويب ا  -0 فصاح إاالم
 ؛برأي غير متحفظ اً ن يصدر تقرير أالمالية للمؤسسة يجب على المراجع  شوفاتعنه في ال

بشأن أثر التحريف  راجعدارة لطلب المستجابة اإإم عد في حالةدارة للتحريف: حالة عدم تصويب اإ -2
    تقرير متحفظ  بإصدارملزم  راجعن المإلمالية ف شوفاتى الالجوهري لأخطاء والمخالفات الجوهرية عل

مه المهني  سي حسب ح   الشخصي.و أو ع
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  :خاصة القصل الثاني
 أساليب التاعب في الحساباتدارة وذلك بتطبيق رباح سلوك تمارسه اإدارة اأالممارسات السلبية إ

ٍل لمرونة عنصري اتوفر ، فأهداف خاصةقصد تحقيق  المحاسبية والسلطة التقديرية الممنوحة لإدارة يؤثر بش
شوفات المالية.أرباح إما بالزيادة أو اإنخفاضمباشر على ا  ، وهو ما يؤثر بالسلب على مستخدمي ال

 ومن خال دراسة الفصل الثاني نستنتج أن:
  الممارسات السلبية إدارة اارباح سلوك تقوم به اإدارة. 

 .شوفات المالية  تؤثر الممارسات التي تقوم بها اإدارة إتجا أرباح على مستخدمي ال

 رباحها وذلك قصد تحقيق مصالحها الخاصة.تتبع اإدارة أساليب وطرق عديدة لتحسين صورة أ 

  ذلك من إدارة اأو المقاييس التي تعتمد في قياس ممارسات أهم المؤشرات أتعد المستحقات من هم أرباح و
 .رباحدارة اأإالمتغيرات لبناء نماذج قياس 

  تسييرتجا تجميل و إدارة ، التي تقوم بها اإمسؤولية الغش والتحريفاتالخارجي رة تحميل المراجع ضرو 
شوفات الماليةفي  صورة اأرباح انوا مستثمرين ، والتي يعتمد عليها اأال و أو مساهمين أطراف سواء 

 .و ااستثمارية وذلك لضمان وحماية حقوقهمأة المالي خاذ قرارتهمإتالبنوك في 

  تشاف الغش إاارباح عن طريق  إدارةتساهم المراجعة الخارجية في الحد من الممارسات السلبية
 المالية. شوفاتالمخالفات الجوهرية الموجودة في الو 
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 تمهيد الفصل الثالث:
ن اإستغناء عنهاأالخدمات المقدمة من طرف المراجعة الخارجية ذات  تعتبر  ،همية بالغة، فا يم
ونها تقوم ب شوفات المالية، فالهدف من المراجعة حقيقيةصورة إضفاء ل يتمثل في التحقق من  الخارجية لل

ز المالي للمؤسسة اإقتصادية، ومدى  د من مدى صحتها وتمثيلها للمر البيانات المحاسبية والمالية مع التأ
التاعب طاء المحاسبية ومنع حاات الغش و تطبيق اإجراءات الموضوعة من طرف إدارتها لتفادي مختلف اأخ

 باأماك.
شوفات المالية إدارة في اإل فالحرية الممنوحة  ختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية عند عرض ال

ذلك ممارسة التقديرات  م الشخصي( و شوفات، والتي يتم إستغالها بطريقة )الح نتهازية إلبعض عناصر هذ ال
يؤثر على صافي الربح، بما يحقق أهدافها الخاصة و  و سلباً أمن طرف اإدارة، حيث تؤدي إلى التأثير ايجابًا 

شوفات المالية عند إتخاذ القرارات اإستثمارية، وهو ما يعتبر من الممارسات السلبية إدارة  على مستخدمي ال
 اأرباح.
سقاط متغيرات الدراسة على البيئة الجزائرية، نظرًا لأهمية البالغة للمراجعة سنحاول في هذا الفصل إلذا  

الجزائرية، وذلك قصد تحقيق ما  اإقتصادية المؤسسةبالممارسات السلبية إدارة اأرباح  الخارجية في تدنئة
ستجواب مجموعة من إتوصلنا اليه في الجانب النظري من الدراسة ومطابقته على البئية الميدانية، من خال 

ضوع، ومن أجل تحقيق اديميين لمعرفة مجموعة من القضايا المرتبطة بالمو واأ -محافظي حسابات–مهنيينال
، التي تم إعدادها لهذا (Questionnairesتم جمع البيانات الازمة من خال إستبيانات ) ،أهداف الدراسة

 SPSS(Statstical Pakage forالغرض، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج المعالجة بإستخدام برنامج 

Social Sience)  وبرنامجMicrosoft Excel 2010. 
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 عرض وتحليل اإستبيان المبحث اأول:

قصد إستيفاء جزء من الدراسة تم اإعتماد على اإستبيان لما له من أهمية في الحصول على بيانات  
 من اأفراد خال فترة قصيرة، باإضافة إلى معرفة أراء المتخصصين حول الموضوع.

يم سنعرض في هذا المبحث لتحليل الظروف التي أعد فيها   ، ثم اخضاعه للتح يفية بناء اإستبيان و
ل الذي يفي بالغرض. إضافة الى ذلك سنوضح المنهجية المتبعة في هذ  العلمي و في النهاية إختبار بالش

 .الدراسة
 مراحل إعداد اإستبيانالمطلب اأول: 

 بناء استمارة إستبيانالفرع اأول: 

سؤاًا، وتم صياغته باللغة العربية. وقد  22على أوراق عادية، حيث تضمن  تمت طباعة اإستبيان
يم العلمي من قبل أساتذة متخصصين  في المجال اإحصائي حرصنا قبل نشر اإستبيان إلى إخضاعه للتح

 الجبائي.والمحاسبي و 

 ستمارة ااستبيان على عينة الدراسة:إنشر الفرع الثاني: 

ت اإستبيان على عدة طرق هي:عتمدنا في توزيع إ وني، المقابلة الشخصية لمحافظي ر التوزيع اإل
انت المساعدة اأ تورا تخصص تدقيق الحسابات والمحاسبين المعتمدين، ولقد  بر من طرف طلبة الد

رة. و محاسبي   اأساتذة الجامعيين تخصص محاسبة في جامعة بس

  معالجة استمارة اإستبيان:الفرع الثالث: 

وين مصفوفة اإ  06ستبيان متعلقة بثاث فرضيات، الفرضية اأولى التي تضم تم في هذ المرحلة ت
وبعد ذلك تم تفريغ المصفوفة في سؤاًا،  02سؤاًا، والفرضية الثالثة تضم  02سؤاًا، والفرضية الثانية تضم 

انت اإ 22المجاات للحصول على النتائج المطلوبة. وبذلك بلغ عدد فقرات  SPSSالبرنامج  جابات فقرة، 
ارت الخماسي.   عليها وفق مقياس لي

ون المقياس المقترح من مجموعة من اأسئ ، مستخدمين خمسة لة التي تختلف بصددها وجهات النظريت
، حيث تعطى لإجابة ماط لإجابة حيث تتدرج من )معارض بشدة، معارض، محايد، موافق، موافق بشدة(أن

ربع درجات، ثاث أجابية خمس درجات، ولإجابات التي تليها إيالتي تمثل أعلى مستوى لإتجاهات ا
ما يوضحها الجدول التالي س لإتجاهات السلبية،  ذا وبالع   :1درجات فدرجتين ثم درجة واحدة وه

                                                           
1
را، تحليل بيانا اإستبيان بإستخدا برنامج   ، SPSSانظر، وليد عبد الرحمان خالد ال  .10هـ، ص:0341، إدارة البرامج والشؤون الخارجي
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اات اإجابة على اسئلة اإستبيان(30-30)جدول رقم   وأوزاها : 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 موافق بشدة موافق حايد معارض معارض بشدة التصنيف

 امصدر: وليد عبد الرمان خالد الفرا

ارت الخماس يوضع تصنيف اإجابات من الدرجة اأولى إلى الدرجة الخامسة ( 10-12)جدول  لي
 لمعرفة إتجا اإجابات.

ما يلي:ويتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي المرجح، ثم نحدد اإ  تجا حسب قيم المتوسط المرجح 
ا(30-30)جدول رقم   : معاير ُديد اإ

 المستوى المتوسط الحسابي
 0 1..0إى  0من 
 0 05,1إى  0.1من 
 0 0.01إى 0.2من 
 3 3.01إى  0.3من 

 , ,إى  3.03من 
 عبد الرمان خالد الفرا امصدر: وليد

ارت الخماسي19-12ول رقم)دج  .( الذي يتم من خاله تحديد إتجا عينة الدراسة وذلك بإتباع سلم لي

 منهجية الدراسةالمطلب الثاني: 

 هيال اإستبيان وفرضياته: الفرع اأول:
سؤاًا بوبت في ثاث محاور، وقد تم إعداد اأسئلة طبقًا لطريقة  22 تضمنت إستمارة اإستبيان

 التالية:  الطريقةاإستبيان المقيد، وتم تبويب أسئلة اإستبيان وفق 
يتضمن أسئلة عامة، الغرض منها جمع معلومات تخص الفرد المستجوب والتي تبدأ  :البيانات الشخصية

 ؛15إلى  10من السؤال 
 16بأهمية المراجعة الخارجية في المؤسسة اإقتصادية، وهي من يتعلق باأسئلة المرتبطة : اأولالمحور 

 سؤال؛ 90إلى 
يتعلق باأسئلة المرتبطة بالممارسات السلبية إدارة اأرباح في المؤسسات اإقتصادية  المحورالثاني:

 سؤال؛ 25الى  99الجزائرية، وهي من 
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أهمية المراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات السلبية المؤسسة المرتبطة بسئلة يتعلق باأالمحور الثالث: 
 سؤال. 21إلى  26من  إدارة اأرباح في المؤسسة اإقتصادية الجزائرية

  : معالجة وتحليل نتائج اإستبيان المبحث الثاني

 الديمغرافية لعينة الدراسةالخصائص المطلب اأول: 

ون مجتمع الدراسة من    ون من: محاسبين معتمدين، محافظي الحسابات، طلبة  65يت مشاهدة تت
تورا  المتخصصين في المحاسبة، اأساتذة الجامعيين المتخصصين في المسائل المحاسبية والجبائية،  LMDالد

إستمارة، وبذلك  26، وقد تم استرجاع 9102ماي  05إلى  12في الفترة من  حيث تم توزيع إستمارة اإستبيان
ون النسبة المئوية للردود حوالي  وهي نسبة معقولة قياسيًا باأبحاث المماثلة. %20 ت

 زعة(: عدد ااستمارات امو 30-30شكل رقم )                                : عدد اإستمارات اموزعة (30-30)جدول رقم 

 

 

 

 

 

بيانامصدر:  رجات نتائج اإستبيان                                           رجات نتائج ااس  امصدر: 

ل رقم )12-12ل من الجدول رقم ) يبين ( عدد اإستمارات المزوعة على العينة 10-12( والش
أما  %20المقصودة ونسبة اإستمارات المسترجعة والغير المسترجعة، فبلغت اإستمارات المسترجعة حوالي 

 . %92نسبة اإستمارات الغير المسترجعة فبلغت حوالي 
 
 
 
 
 

 البيان العدد النسبة

 عدد ااستمارات امسرجعة 46 71%

29% 19 
عدد ااستمارات غر 

 امسرجعة

100% 65 
موع عدد ااستمارات 

 اموزعة

71% 

29% 

 ااستمارات عدد
 امسرجعة

 غر ااستمارات عدد
 امسرجعة
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دول رقم ) س               33-30ا ة حسب ا س30-30الشكل رقم )                      (: تويع العي ة حسب ا  (: توزيع العي

 

 

 
 
 

رجات نتائج ااستبيان  امصدر: 

رجات نتائج ااستبيان   امصدر: 

ل رقم )12-12خال الجدول رقم ) من ور  (19-12( والش وتلي   %60ناحظ أن أعلى نسبة هي نسبة الذ
 .%22بـ  اإناثبعدها نسبة 

 
 وتتمثل الخصائص الديمغرافية للعينة والتي أختيرت بطريقة العينة المقصودة فيما يلي:

ة حسب الوظيفة,3-30جدول رقم )  (: توزيع العي

 الوظيفة التكرار الوظيفة النسبة الوظيفة

 محاسب معتمد 22 48%

 محافظ حسابات 15 33%

 ااساتذ المختصين 9 19%

 المجموع 46 100%

رجات نتائج ااستبيان     امصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس التكرار النسبة

 ذكور 28 61%

 إناث 18 39%

 المجموع 46 100%

61% 

39% 

 إناث ذكور
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ة الدراسة حسب الوظيفة (:30-30الشكل رقم )  تقسيم عي

 

رجات نتائج ااستبيان  امصدر: 

ل رقم )( 15-12يبين الجدول رقم ) من عينة الدراسة هم محاسبين معتمدين %21أن ( 12-12و الش
محافظي حسابات، أما  22%  أساتذة جامعيين متخصصين في المسائل المحاسبية والجبائية. %02يعملون 

ل العلمي32-30)رقمجدول  ة حسب امؤ ل العلمي(: توزيع 33-30الشكل رقم )                               (: توزيع العي ة حسب امؤ  العي

                     

رجات نتائج اإستبيان                                 رجات نتائج اإستبيان                    امصدر:   امصدر: 

ل رقم ) (16-12يبين الجدول رقم ) من عينة الدراسة هم حاملي شهادة  %51أن  (12-12والش
تورا  %99ليسانس تخصص محاسبة،  من حاملي  %6متحصلين على شهادة الماستر، و LMDهم طلبة الد

، والذين اغلبهم درسوا المسائل المحاسبية والجبائية  %02شهادة الماجستير، و تورا متحصلين على شهادة الد
 لديهم شهادة تقني سامي في المحاسبة.  %2من الطور الثانوي الى غاية الماجستير، و

 اأساتذة الجامعيين محافظ حسابا محاس معتمد

48% 

33% 

19% 

50% 

22% 

6% 
13% 

9% 

 المستوى العلمي التكرار النسبة

 ليسانس 23 50%

 ماستر 10 22%

 ماجستير 3 6%

 دكتورا 6 13%

 تقني سامي 4 9%

 المجموع 32 100%
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دول رقم ) ية.3-30ا رة امه ة حسب ا ية,3-30الشكل رقم )               (: توزيع العي رة امه ة حسب ا  (: توزيع العي

     
رجات نتائج ااستبيان رجات نتائج اإستبيان                             امصدر:        امصدر: 

ل رقم )( 12-12الجدول رقم )يبين  ( توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية، حيث 15-12والش
بيرة  5نجد أن الخبرة المهنية أقل من  اي أنها تمثل نصف العينة، ونجد أن الخبرة المهنية  %56سنوات بنسبة 

ثر من  01الى  5من   في المرتبة الثانية. %99بنفس النسبة سنوات  01سنوات والخبرة المهنية  أ

 المطلب الثاني: دراسة درجة صدق وثبات اإستبيان

مدى صاحية اأداة لقياس الجانب التي تود قياسه، وهو عبارة عن  (Validityيقصد بصدق اأداة )
يعني الحصول   (Reliabilityمؤشر على قدرتها على قياس الجانب موضوع ااهتمام فيها، أما الثبات )

أداة على نفس العينة من قبل نفس الباحث او الباحثين في طبيق في حالة إعادة ت على نفس النتائج
 نفس الظروف أو ظروف مشابهة.

 الفرع اأول: ثبات اإستبيان

رومباخ )د من ثبات اأداة للتأ (، إذ تم تقدير معامل Alpha Cronbachتم إستخراج معامل ألفا 
ما هي موضحة في الجول  انت النتائج  ل مجال، و  التالي :الثبات ل

 (: مقياس الثبات ألفا كرومباخ جاات الدراسة31-30جدول رقم)

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المجال
 35100 ..352 02 المجال اأول
 .3510 35.30 03 المجال الثاني
 35123 35.30 00 المجال الثالث

ة نتائج امصدر:  امعا

0

10

20

30

وات 5اقل من  اى  5من  س
وات10  س

 10اكثر من 
وات  س

56% 

22% 22% 

 الخبرة التكرار النسبة

وات ,قل من أ 26 56%  س

وات03ى إ 2من  10 22%  س

وات 03كثر من أ 10 22%  س

 المجموع 46 100%
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ن المجال الثاني أفي حين  %6272أن معامل الثبات للمجال اأول( 11-12ياحظ من الجدول رقم ) 
 .1وهي قيم مقبولة في مثل هذ الدراسات %2270أما المجال الثالث  2179%

 صدق اإتساق الداخلي لفقرات اإختبارالفرع الثاني: 

ل مجال، وذلك بحساب معامل اإتباط ل فقرة و  تم حساب اإتساق الداخلي لفقرات اإستبيان ل الدرجة بين 
لية للمجال التابعة له.  ال

لية لفقرات 12-12جدول رقم ) ل فقرة من فقرات اإستبيان والدرجة ال ( يبين معامات اإرتباط بين 
(، وبذلك تعتبر فقرات 1715اإستبيان، والذي يبين أن معامات اإرتباط المبنية دالة عن مستوى دالة )

 ضعت لقياسه.اإستبيان صادقة لما و 
 

 (: معامات اإرتباط بن كل فقرة من فقرات اإستبيان والدرجة الكلية لفقرات اإستبيان31-30)جدول رقم 

ة  امصدر: من نتائج امعا

                                                           
1
 .01أنظر وليد عبد الرمان خالد الفرا، مرجع سابق، ص: 

 رقم الفقرة معامل اارتباط رقم الفقرة معامل اارتباط رقم الفقرة معامل اارتباط

0,30 Z1 0,22 y1 0,25 x1 

0,04 Z2 0,29 y2 0,18 x2 

0,37 Z3 0,21 y3 0,38 x3 

0,30 Z4 0,04 y4 0,05 x4 

0,27 Z5 0,14 y5 0,49 x5 

0,48 Z6 0,09 y6 0,29 x6 

0,48 Z7 0,18 y7 0,34 x7 

0,33 Z8 0,69 y8 0,28 x8 

0,45 Z9 0,46 y9 0,25 x9 

0,55 Z10 0,44 y10 0,22 x10 

0,54 Z11 0,39 y11 0,32 x11 

0,43 Z12 0,48 y12 0,22 x12 

0,19 Z13 0,44 y13 0,11 x13 

 

 

 

 

 

 

0,39 y14 0,43 x14 

 

 

 

 

0,21 x15 

0,39 x16 

6330 
متوسط معامل اارتباط 

 للمحور الثالث
6332 

متوسط معامل اارتباط 
 للمحور الثاني

6320 
 متوسط معامل اارتباط
 للمحور اأول 
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ن متوسط معامل اارتباط للمحور اأول يساوي أنجد (12-12للجدول رقم ) ستبيان من خال نتائج اإ
، في حين نجد أن متوسط معامل %29711، بينما يبلغ متوسط معامل اإرتباط للمحور الثاني بـــــ:  91711%

 ي دالة معنويًا.، وه %26711اارتباط للمحور الثالث يساوي 
 اإنحراف المعياري لال مجال حساب المتوسط المرجح و المطلب الثالث: 

 بالنسبة للمجال اأول الفرع اأول:

زائرية03-30جدول رقم ) ارجية ي امؤسسة اإقتصادية ا ة حول أمية امراجعة ا ات أفراد العي ا  (: إ

 ااتجا

المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

موافق 
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 
 المحور اأول بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

موافق 
 0,47 4,30 بشدة

ارجية دور مهم ي إعطاء  3 3 3 00 03 للمراجعة ا
 مصداقية للكشوفات امالية .

14% 69.6% 0% 0% 0% 

 0,57 4,17 موافق

ارجية ذات أمية كبرة  3 0 0 00 00 تُعتر امراجعة ا
 %0 %0.0 %0.0 %..0. %00.1 الكشوفات امالية .مستخدمي 

 1,13 3,72 موافق

ارجية ذات مصداقية أكثر  1 9 4 20 12 تُعتر امراجعة ا
 من امراجعة الداخلية.

26.1% 43.5% 8.7% 19.6% 2.2% 

 0,86 4,13 موافق

ارجية فاعلية نظام 2 0 2 28 14 الرقابة  تُقيم امراجعة ا
 الداخلية للمؤسسة.

30.4% 60.9% 4.3% 0% 4.3% 

 0,94 3,70 موافق

7 26 5 8 0 
ارجي بإعداد تقارير عن تقييم  يقوم امراجع ا

 آداء قسم امراجعة الداخلية.
15.2% 56.5% 10.9% 17.4% 0% 

 0,79 3,96 موافق

9 29 6 1 1 
ارجية امؤسسة  اإقتصادية تُقيم امراجعة ا

حل امراجعة عن مدى إلتزامها بالقوانن 
واللوائح القانونية ي مارسة اأنشطة امختلفة 

. 19.6% 63.0% 13.0% 2.2% 2.2% 
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 1,38 2,67 حايد

6 10 3 17 10 
ارجي بتصحيح اأخطاء  يقوم امراجع ا

 احاسبية إن ُوجدت.
13.0% 21.7% 6.5% 37.0% 21.7% 

موافق 
 بشدة

4,33 0,60 

سابات  0 1 0 28 17 ارجي مراجعة ا يقوم امراجع ا
 واإباغ عن اأخطاء .

37.0% 60.9% 0% 2.2% 0% 

 0,92 4,11 موافق

ارجي مسؤول عن إكتشاف الغش  2 1 2 26 15 امراجع ا
 والتضليل ي الكشوفات امالية .

32.6% 56.5% 4.3% 2.2% 4.3% 

 1,12 4,00 موافق

تظر مستخدمو الكشوفات امالية من  3 2 4 20 17 ي
ارجية إكتشاف الغش واأخطاء  امراجعة ا

 %6.5 %4.3 %8.7 %43.5 %37.0 والتصرفات الغر القانونية.

موافق 
 بشدة

4,48 0,72 

جب أن تشتمل التقارير امقدمة من طرف  0 2 0 18 26
ارجي على أدلة   وقرائن اإثبات.امراجع ا

56.5% 39.1% 0% 4.3% 0% 

 0,95 4,11 موافق

ية  1 0 12 13 20 ارجي بتأدية مسؤوليته امه يقوم امرجع ا
 أكمل وجه.  على

43.5% 28.3% 26.1% 0% 2.2% 

موافق 
 بشدة

4,39 0,93 

28 12 2 4 0 

ارجي يقدم رأي في حايد مستقل.  امراجع ا

60.9% 26.1% 4.3% 8.7% 0% 

 0,85 3,89 موافق

د إعداد  0 3 10 22 11 رية التامة ع ارجي ا للمراجع ا
 برنامج امراجعة .

23.9% 47.8% 21.7% 6.5% 0% 

 0,89 4,09 موافق

ارجي  0 5 1 25 15 خدمات التأكيد الي يقدمها امراجع ا
سن من جودة امعلومات احاسبية وامالية. ُُ 

32.6% 54.3% 2.2% 10.9% 0% 

 1,19 3,15 حايد

6 14 11 11 4 
ل اإكتشاف الاحق لأخطاء والغش  
والتصرفات غر القانونية بعد صدور تقرير 
ارجي له عاقة بإمال امراجع  امراجع ا

ية.  %8.7 %23.9 %23.9 %30.4 %13.0 وتقصر ي آداء واجباته امه

 امصدر: من إعداد الطالب بإعتماد على نتائج اإستبيان
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(، بانحرافات معيارية 2721-9762( ان المتوسطات الحسابية تتراوح بين )01-12يظهر الجدول رقم )
ل وموافق بشدة محايد بدرجة تقديرية بين( 0721-1722تتراوح بين ) فقد بلغ ، أما المتوسط العام للمجال 

 ةالمؤسسبعلى أهمية المراجعة الخارجية  ، مما يشير، وبدرجة موافق(1712)معياري بإنحراف (2725)
( " يجب ان تشتمل التقارير المقدمة من طرف المراجع الخارجي 00)إذ حصلت الفقرة رقم  اإقتصادية الجزائرية،

نحراف2721على أدلة وقرائن اإثبات" على المرتبة اأولى بمتوسط حسابي ) ( وبدرجة تقدير 1729معياري ) ( وا 
( "المراجع الخارجي يقدم رأي فني محايد مستقل" على المرتبة الثانية 02موافق بشدة، ثم تليها الفقرة رقم )

نحراف معياري )2722بمتوسط حسابي ) ( "يقوم 11ثم جاءت الفقرة رقم ) ( بنفس نتائج الفقرة السابقة،1722( وا 
( 2722بات وااباغ عن اأخطاء" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )المراجع الخارجي بمراجعة الحسا

نحراف معياري ) ( " تعتبر المراجعة الخارجية 19... إلى غاية الفقرة رقم )( وبنفس نتائج الفقرة السابقة1761وا 
شوفات المالية" على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  بيرة لمستخدمي ال نح2702) ذات أهمية  راف معياري ( وا 

( " تقيم المراجعة الخارجية فاعلية نظام الرقابة الداخلية 12( وبدرجة تقدير موافق ثم  الفقرة رقم )1752)
نحراف معياري )2702للمؤسسة" على المرتبة السادسة بمتوسط حسابي ) ( بدرجة تقدير موافق إلى 1716( وا 

تشاف الاحق لأخطاء والغش 06غاية الفقرة ) والتصرفات غير القانونية بعد صدور تقرير المراجع ( " هل اإ
بمتوسط الخارجي له عاقة بإهمال المراجع وتقصير في آداء واجباته المهنية " على المرتبة الخامسة عشر 

نحراف معياري )2705حسابي ) ( " يقوم المراجع الخارجي 12( بدرجة تقدير محايد، وأخيرًا الفقرة رقم)0702( وا 
نحراف معياري 9762اء المحاسبية إن وجدت "على المرتبة السادسة عشر بمتوسط حسابي )بتصحيح اأخط ( وا 

 (، وبدرجة تقدير محايد.0721)
شوفات   بير في إعطاء مصداقية لل وعليه نقبل صحة الفرضية اأولى "المراجعة الخارجية لها دور 

 . 1715المالية بالمؤسسة اإقتصادية الجزائرية" عند مستوى الدالة 
ن أن يعزى السبب إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن المراجعة الخارجية لها أهمية بالغة في المؤسسة  ويم

تقرير المراجعة  من خال شوفات الماليةالنها تساهم في إعطاء مصداقية لمستخدمي أ، اإقتصادية الجزائرية
تساعدهم في  معلومات مالية ومحاسبية صادقةأن تقارير المراجعة الخارجية توفر ، بأدلة وقرائن اإثباتالمدعم 

يقدم رأي فني محايد  جعا، فالمر أن الطرف القائم بعملية المراجعة الخارجية ليس له أية مصلحة إتخاذ قراراتهم،
 .الموجودة ، يقوم باإباغ واإشارة إلى اأخطاءمستقل
 
 



 المحاسبة  في المختصين واأااديميين الخارجيين المراجعين من لعينة ميدانية دراسة   : الثالثالفصل 

 

81 

 

 للمجال الثانيبالنسبة  :الثانيالفرع 

دول رقم ) ة حول مارسة00-30ا ات أفراد العي ا زائرية ةدارة اأرباح ي امؤسسإ السلبية (: إ  اإقتصادية ا

 اإتجا

 

المتوسط 
 الحسابي

 

اإنحراف 
 المعياري

 

موافق 
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 
 المحور الثاني بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد 
% % % % % 

 0,74 3,65 موافق
ون التاعب  تعتر 1 2 11 30 2 مارسات ادارة اارباح فن من ف

 %2.2 %4.3 %23.9 %65.2 %4.3 احاسي.

 0,97 3,33 حايد
اهدف من ادارة اارباح تضليل مستخدمي الكشوفات  0 12 11 19 4

 %0 %26.1 %23.9 %41.3 %8.7 امالية.

 0,80 3,59 موافق
مارسة ادارة اارباح سلوك تقوم به اادارة لتحسن  0 6 10 27 3

 %0 %13.0 %21.7 %58.7 %6.5 ارباحها.

 0,90 3,24 حايد
تؤدي مارسات ادارة اارباح اى خفيض قيمة او معة  1 10 13 21 1

 %2.2 %21.7 %28.3 %45.7 %2.2 امؤسسة.

 0,98 3,57 موافق
تعر مارسة ادارة اارباح عن قدرة ومهارة احاسب ي  2 5 9 25 5

ها. سي  %4.3 %10.9 %19.6 %54.3 %10.9 تسير اارباح ُو

 0,97 3,33 حايد
ي امسؤولة عن عمل التقديرات  3 6 11 25 1 تعتر ادارة امؤسسة 

 %6.5 %13.0 %23.9 %54.3 %2.2 احاسبية.

 0,73 4,04 موافق
تؤثر اممارسات السلبية ادارة اارباح على مستخدمي  0 3 2 31 10

 %0 %6.5 %4.3 %67.4 %21.7 الكشوفات امالية ي اخاذ قراراهم ااستثمارية.

 1,00 3,74 موافق
م  2 3 9 23 9 إن التاعب ي توقيت اإعراف باإيراد من ا

 %4.3 %6.5 %19.6 %50.0 %19.6 اأساليب امستخدمة ي إدارة اأرباح.

 0,91 3,43 موافق

التقديرات احاسبية غالباً ما تعد ي ظروف عدم التأكد  1 6 15 20 4
تائج اأحداث او الي من احتمل حدوثها،  سبة ل بال

كم الشخصي.  %2.2 %13.0 %32.6 %43.5 %8.7 والي تتضمن استخدام ا

 0,72 3,57 موافق

د قيام امؤسسة بعملية ااندماج والتاعب بتقييم  1 2 14 28 1 ع
 اصوها يزيد من اممارسات السلبية إدارة اأرباح.

2.2% 60.9% 30.4% 4.3% 2.2% 

 0,68 3,61 موافق
تستغل اإدارة التغرات احاسبية اإختيارية ي مارسة  0 3 14 27 2

 %0 %6.5 %30.4 %58.7 %4.3 إدارة ارباحها.

 0,88 3,11 حايد

2 13 20 10 1 
م دوافع القيام ممارسة إدارة اأرباح ُقيق اأمن أمن 

 %2.2 %21.7 %43.5 %28.3 %4.3 الوظيفي.



 المحاسبة  في المختصين واأااديميين الخارجيين المراجعين من لعينة ميدانية دراسة   : الثالثالفصل 

 

82 

 

 0,84 3,48 موافق
اساليب مارسات إدارة اارباح تقوم فعاً على إدارة  0 8 10 26 2

اصة باايرادات  %0 %17.4 %21.7 %56.5 %4.3 .وامصاريف اارباح ا

 0,97 3,63 موافق
10 15 15 6 0 

اممارسات السلبية إدارة اارباح عن تاشي امعاير  تعر
الاأخاقية للمدراء والطاقم اإداري امسؤول عن إدارة 

 %0 %13.0 %32.6 %32.6 %21.7 امؤسسة.

 بإعتماد على نتائج اإستبيان من إعداد الطالب امصدر:

(، وبإنحرافات معيارية 2712-2700( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين)00-12الجدول رقم )يظهر 
ل فقد بلغ  بدرجة تقدير بين محايد و موافق،( 0711-1761تراوحت بين )  (2759)أما المتوسط العام للمجال 

بيرإبدرجة تقدير موافق، مما يشير على  (1716)بإنحراف معياري  ممارسات سلبية إدارة هناك  أن تفاق 
("تؤثر الممارسات السلبية إدارة اأرباح 12)إذ حصلت الفقرة رقم  .في المؤسسات اإقتصادية الجزائريةاأرباح  

شوفات المالية في إتخاذ قراراتهم اإستثمارية" على المرتبة اأولى بمتوسط حسابي ) ( 2712على مستخدمي ال
نحراف معياري ) ("إن التاعب في توقيت اإعتراف 11جة تقدير موافق، ثم تليها الفقرة رقم )( وبدر 1722وا 

نحراف 2722باإيراد من أهم اأساليب المستخدمة في إدارة اأرباح على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ( وا 
ة إدارة اأرباح فن ( في المرتبة الثالثة " تعتبر ممارس10( وبدرجة تقدير موافق، ثم جاءت الفقرة )0711معياري )

نحراف معياري )2765من فنون التاعب المحاسبي" بمتوسط حسابي ) ، وبدرجة تقدير موافق... إلى (1722( وا 
شوفات المالية" على المرتبة إحدى عشر بمتوسط 19غاية الفقرة ) ("الهدف من إدارة اأباح تضليل مستخدمي ال

نحراف معياري )2722حسابي ) ما تحصلت الفقرة )(، وبدرجة 1722( وا  ("تعتبر إدارة المؤسسة 16تقدير محايد ،
("من 09(...الى غاية الفقرة رقم )19هي المسؤولة عن عمل التقديرات المحاسبية" على نفس نتائج الفقرة رقم )

( 2700" على المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي )أهم دوافع القيام ببمارسة إدارة اأرباح تحقيق اأمن الوظيفي
نحراف معياري )   (وبدرجة تقدير محايد.1711وا 

وعليه نقبل صحة الفرضية الثانثة "المؤسسة اإقتصادية الجزائرية تستعمل طرق وأساليب سلبية إدارة 
 .1715اأرباح " عند مستوى الدالة 

دارة اأرباح في المؤسسات السلبية إممارسات الراء عينة الدراسة حول آمن خال ما سبق نجد أن إتجاهات 
رباح  تقوم فعًا على إدارة اأسلوك اإدارة ، أنهم يرون أن إلى وجود هذ الممارسات اإقتصادية الجزائرية

الخاصة باإيرادات والمصاريف، تعبير هذ اأخيرة من أهم أساليب المستعملة من قبل إدارات في تسيير اأرباح 
شوفات الماليةعلى مستخدمي  ؤثرت والتي   .ال
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 الفرع الثالث: بالنسبة للمجال الثالث

زائرية.00-30جدول رقم ) اجية ي تدنئة اممارسات السلبية إدارة اأرباح بامؤسسة اإقتصادية ا ة حول أمية امراجعة ا ات أفراد العي ا  (: إ

 اإتجا

 

المتوسط 
 الحسابي

 

اإنحراف 
 المعياري

 

 معارض محايد موافق موافق بشدة
معارض 
 لثالمحور الثا بشدة

 العدد العدد العدد العدد العدد 
% % % % % 

موافق 
 0,52 4,33 بشدة

ديد أتعابه هدف  0 0 1 29 16 جب تعين مراجع خارجي ُو
زيادة إستقاليته للتقليل من اممارسات السلبية إدارة 

 %0 %0 %2.2 %63.0 %34.8 اأرباح.

 0,67 4,04 موافق
ارجي تقييم البيانات وتفهم الفروض  0 2 3 32 9 على امراجع ا

 الي تب عليها التقديرات احاسبية.
19.6% 69.6% 6.5% 4.3% 0% 

 1,11 3,61 موافق

ارجي مسؤولية أكر عن  1 11 1 25 8 ضرورة ُميل امراجع ا
اأخطاء والغش اموجود ي الكشوفات  إكتشاف

 %2.2 %23.9 %2.2 %54.3 %17.4 امالية .

 0,84 3,50 موافق
ارجية على مقارنة التقديرات امعدة  0 9 6 30 1 تقوم امراجعة ا

قيقة هذ الفرة . تائج ا  عن فرات سابقة مع ال
2.2% 65.2% 13.0% 19.6% 0% 

 0,71 3,74 موافق
ارجي دراسة إعتماد اإدارة للتقديرات  0 3 10 29 4 على امراجع ا

 %0 %6.5 %21.7 %63.0 %8.7 احاسبية .

 0,72 4,09 موافق

11 31 1 3 0 
تيجة امالية  ارجي يساعد على إضفاء ال امراجع ا

قيقية .  %0 %6.5 %2.2 %67.4 %23.9 بصورها ا

موافق 
 بشدة

4,33 0,60 
م ي خلق الثقة بن امؤسسة  0 1 0 28 17 ارجي يسا امراجع ا

 %0 %2.2 %0 60.9 %37.0 واأطراف اآخذة.

 0,72 4,09 موافق
ارجي يضمن وجود معلومات صادقة ي  1 1 1 33 10 امراجع ا

 %2.2 %2.2 %2.2 %71.7 %21.7 الكشوفات امالية .

 0,71 3,89 موافق

ارجي إى إظهار امبيعات بصورها يسعى  0 3 5 32 6 امراجع ا
قيقية ي الكشوفات امالية.  %0 %6.5 %10.9 %69.6 %13.0 ا

 0,99 3,67 موافق
ارجي إى ضبط امصاريف وفق  1 7 5 26 7 يسعى امراجع ا

 %2.2 %15.2 %10.9 %56.5 %15.2 القوانن الضريبية .

 1,02 3,24 حايد
ارجي بضبط ومراقبة تكلفة اإنتاج ي  1 13 9 20 3 يقوم امراجع ا

 %2.2 %28.3 %19.6 %43.5 %6.5 امؤسسة اإقتصادية .
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 0,77 4,02 موافق

تاكات ي  1 1 4 30 10 ارجي مراقبة قيم اإ يقوم امراجع ا
امؤسسة اإقتصادية نتيجة عملية إعادة التقييم 

 %2.2 %2.2 %8.7 %65.2 %21.7 لتفادي تضخيمها .

 1,09 3,41 موافق

ارجي يقوم مراقبة السلوك الاأخاقي  1 11 9 18 7 امراجع ا
د إعداد الكشوفات امالية ي امؤسسة  للمسؤولن ع

 اإقتصادية .
15.2% 39.1% 19.6% 23.9% 2.2% 

 بإعتماد على نتائج اإستبيان امصدر: من إعداد الطالب

، بإنحرافات معيارية (2722-2792أن المتوسطات الحسابية ترواحت بين ) (09-12الجدول رقم )يظهر 
ل فقد بلغ  أمابدرجة تقدير بين محايد وموافق بشدة، ( 0700-1759تراوحت بين ) المتوسط العام للمجال 

الممارسات السلبية  مما يعني مساهمة المراجعة الخارجية في تدنئة(، 1711( بإنحراف معياري عام )2712)
( "يجب تعيين مراجع خارجي وتحديد 10إدارة اأرباح بالمؤسسة اإقتصادية الجزائرية. إذ تحصلت الفقرة رقم )

لممارسات السلبية إدارة اأرباح"على المرتبة اأولى بمتوسط حسابي اتعابه بهدف زيادة استقاليته للتقليل من ا
نحراف معياري )2722) في نفس المرتبة"المراجع  (12)الفقرة رقمو ، قدير موافق بشدةدرجة ت( وب1759( وا 

( وبإنحراف معياري 2722الخارجي يساهم في خلق الثقة بين المؤسسة و اأطراف اآخذة"  بمتوسط حسابي )
 ( "المراجع الخارجي يساعد على إضفاء النتيجة المالية بصورتها16( بنفس درجة التقدير، ثم الفقرة رقم )176)

نحراف معياري )2712الحقيقية" على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ما هو ( بدرجة تقدير موافق1729( وا   ،
شوفات المالية" في نفس مرتبة 11الحال للفقرة رقم ) ( "المراجع الخارجي يضمن وجود معلومات صادقة في ال

لفة اإنتاج في ( "يقوم ل00لى غاية الفقرة )إالفقرة السابقة ونفس النتائج....  مراجع الخارجي بضبط ومراقبة ت
نحراف معياري )2792المؤسسة اإقتصادية" في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي ) (،وبدرجة تقدير 0719( وا 

 محايد.
وعليه نقبل صحة الفرضية الثالثة " المراجعة الخارجية تساهم في التقليل من الممارسات السلبية في المؤسسة 

    .1715اإقتصادية الجزائرية " وذلك عند مستوى الدالة 
من خال ما سبق نجد أن إتجاهات آراء عينة الدراسة حول أهمية المراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات 

الجزائرية إلى وجود دور مهم للمراجعة الخارجية في التقليل من  السلبية إدارة اأرباح بالمؤسسة اإقتصادية
من إرجاع هذ اأهمية إلى أن:  الممارسات السلبية إدارة اأرباح، وي

  ي ا يتغاضى عن ممارسة السلبية إدارة اأرباح زيادة استقالية مراجع الخارجي وتحديد أتعابه ل
 بالمؤسسة اإقتصادية 
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 بين المؤسسة اإقصادية واأطراف اآخذة حول مصداقية فى ويخلق الثقة المراجع الخارجي يض
شوفات المالية   ال

  .شوفات  إظهار النتائج بصورتها الحقيقية التي يضمنها بهذ ال

  شوفات وتدرس الجهة القائمة بعملية المراجعة والمتمثلة في المراجع الخاررجي تقوم فعًا بتقييم ال
 ديرات المحاسبية .إعتمادات اإدارة للتق

ن ترى عينة الدراسة  لفة اإنتاج بالمؤسسة اإقصادية بول أنه أن المراجع الخارجي ايقوم بضبط ومراقبة ت
ن يضبط فعًا المصاريف    وفقًا للقوانين الضريبية.ل

ادميين  من خال الدراسة الميدانية والمتمثلة في إستبيان عينة من اأفراد المتخصصين في المهنيين واأ
 تم التوصل إلى أهم النقاط التالية:، الماليالجانب المحاسبي و 

  اإقتصادية  ةبالمؤسسفي تدنئة الممارسات السلبية إدارة اأرباح  بيرة أهميةذات أن المراجعة الخارجية
 الدراسة؛ من إتجاهات أفراد عينة 2725قدر الجزائرية وذلك بمتوسط 

 رون أن إستقالية المراجع الخارجي تؤدي إلى التقليل من الممارسات السلبية إتجاهات أفراد العينة ي
أما فيما يتعلق بقيام المراجع الخارجي ، حيث تمثل درجة الموافقة بشدة (2722إدارة اأرباح  بمتوسط )

انت محايدة بمتوسط ) لفة اإنتاج في المؤسسة اإقتصادية فإن إتجاههم  نما وا  ( 2792بضبط ومراقبة ت
لى ضبط إحسب رأيهم أن المراجع الخارجي يسعى ة، فقييسعى إلى إظهار المبيعات بصورتها الحقي

، وضمان وجود المصاريف وفق القوانين الضريبية، وذلك قصد إظهار النتيجة المالية بالصورة الحقيقية
ي يستفيد منها  معلومات صادقة شوفات المالية مستخدمول . ومن أخرى فإنهم يرون تحميل المراجع ال

شوفات المالية واإشارة إليها في تقرير. تشاف الغش والتضليل الموجود بال  الخارجي مسؤولية إ

إتجاهات أفراد عينة الدراسة، تبين أن للمراجعة الخارجية  سبق، من خال نتائج اإستبيان من خال ما
بيرة، دور مهم في المؤسسة اإ تقليل سلوك اإدارة إتجا تسيير قتصادية الجزائرية، من خال مساهمة 

 اأرباح المؤسسة اإقتصادية الجزائرية إما بالزيادة أو النقصان.
والممارسات السلبية إدارة اأرباح أنه حسب رأيهم  ما أن هناك إرتباط قوي بين المراجعة الخارجية 

ن القول أن إنخفاض الممارسات السلبية إ ما يرون يم دارة اأرباح مرهون بالمراجعة الخارجية وأهميتها، 
المراجعة الخارجية وقيام اإدارة بالممارسات  ضعيفإرتباط  لها أن هناك العديد من المتغيرات اأخرى التي

ات، م  السلبية إدارة اأرباح ومثال ذلك: تضخيم مبالغ ومعدات اإهتا التقديرات المحاسبية)الح
  الشخصي(.
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 ثالث:خاصة الفصل ال

الية الدراسة    المتمثلة في مدى أهمية المراجعة الخارجية حاولنا من خال هذا الفصل اإجابة على إش
الجزائرية، وتناول هذا الفصل الدراسة الميدانية  في تدنئة الممارسات السلبية إدارة اأرباح بالمؤسسة اإقتصادية

اديميين المختصين في المحاسبة ، حيث تم تقسيمه إلى  مبحثين، في  لعينة من المراجعين الخارجيين واأ
 وذلك  ،لمعالجة وتحليل نتائج اإستبيانالمبحث اأول عرض وتحليل اإستبيان، وخصص المبحث الثاني 

رة الدراسة  ينةعلمعرفة آراء أفراد  مساهمة المراجعة الخارجية في التقليل من ممارسات السلبية حول لواية بس
إدارة اأرباح، خلصت الدراسة إلى أن المؤسسة اإقتصادية الجزائرية تمارس أساليب سلبية إدارة اأرباح وأن 

 .المراجعة الخارجية لها دور مهم في التقيل من هذ الممارسات
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تعتبر الممارسات التي تقوم بها اإدارة إتجا أرباحها من أهم المواضيع الحديثة، حيث نالت 
اديمية في اآونة اأخيرة،  فقيام اإدارة بمثل هذ الممارسات عند إهتمام المنظمات المهنية والدراسات اأ

شوفات المالية للمؤسسة، وذلك بإستغال عنصري المرونة يار بين الطرق تاإخفي  إعداد وعرض ال
شوفات قصد التأثير على النتيجة المحاسبية  في  والسياسات والسلطة التقدير عند إعداد وعرض هذ ال

شوفات المالية ساب ال صورة مغايرة للواقع، بغرض تحقيق اهداف محددة مسبقا تخدم  اأجل القصير وا 
 الطاقم اإداري بالدرجة اأولى، وتضليل اأطراف اآخذة.

زت مختلف الدراسات المحاسبية على دراسة مختلف اأساليب المستخدمة من طرف فقد و  ر
لتجميل صورة أرباحها والدوافع من وراء ذلك، وفي هذا الصدد فتعتبر المراجعة الخارجية اإدارة 

إدارة اأرباح داخل  للحسابات من أهم العوامل الفعالة في التقليل من هذ الممارسات السلبية
مؤسسة اإقتصادية، حيث إقترحت الدراسات السابقة ضرورة قيام المراجع الخارجي بزيادة معرفته ال

ما أشارت إلى اإلتزام بمعايير المراجعة المهنية عند  الخاصة بالمؤسسة محل المراجعة داراتها،  وا 
 القيام بمهة المراجعة.

حاولنا من خال تناولنا لموضوع أهمية المراجعة الخارجية على تدنئة الممارسات السلبية  لذا
الية البحث المتمثلة في مدى أهمية  إدارة اأرباح في المؤسسة اإقتصادية الجزائرية، معالجة إش

لجزائرية، من المراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات السلبية إدارة اأرباح في المؤسسة اإقتصادية ا
اأدوات المشار إليها في المقدمة، إنطاقًا من الفرضيات لفصول الثاثة بإستخدام المنهج و خال ا

ختبار الفرضيات، والتوصيات وبهذا تتوزع هذ الخاتمة إلى نتائجة الثاث  اإقتراحات.و  البحث وا 

 :النتائج والتوصيات 

ختبار الفرضيات: -0  نتائج البحث وا 

أهمية في إضفاء الصورة الحقيقية للنتيجة لها نجد أن للمراجعة الخارجية  من خال ما سبق
شوفات المالية، من خال التقارير التي يقدمها المراجع الخارجي والمدعمة باأدلة  الموجودة بال

شوفات المالية، والقرائناإثبات   في إتخاذ قراراتهم. والتي يعتمد عيها مستخدمو ال
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اد المراجعين الخارجيينمن خال الدراسة الميدانية لعينة من  المسائل  المختصينميين يواأ
رة وجدنا أّن:  المحاسبية، المالية والجبائية بواية بس

  شوفات المالية المعروضة من طرف للمراجعة الخارجية دور مهم في إضفاء المصداقية على ال
 يثبت صحة الفرضية اأولى. المؤسسة اإقتصادية الجزائرية ،وهو ما

  المؤسسة اإقتصادية الجزائرية تستعمل طرق وأساليب سلبية إدارة اارباح من خال إدارة اأرباح
 الخاصة باإيرادات والمصاريف، وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية.

  المراجعة الخارجية تساهم في التقليل من الممارسات السلبية إدارة اأرباح في المؤسسة اإقتصادية
،من خال إظهار المبيعات بصورتها الحقيقية، وضبط المصاريف وفق القوانين الضريبية الجزائرية 

 وهو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.
 تحليل نتائج اإستبيان: -2

 الخارجي رأي فني مدعم أدلة وقرائن إثبات وذلك إضفاء الصورة الحقيقية  يجب أن يقدم المراجع
 لنتيجة المالية.

 باغ عن اأخطاء واإشارة اليها في تقرير، أن تقرير المراجعة الخارجية له دور مهم في إعطاء اإ
شوفات المالية.  المصداقيىة لل

 ثر من المراجعة الد المراجعة الخارجية ذات أنها تقيم أنظمة الرقابة الداخلية اخلية، مصداقية أ
 للمؤسسة اإقتصادية ، 

  شوفات المالية في إتخاذ قراراتهم ااستثمارية الممارسات السلبية إدارة اأرباح تؤثر على مستخدمي ال
 عن طريق التاعب في توقيت اإعتراف باإيرادات مثًا.

 من فنون التاعب المحاسبي فإنها تؤدي إلى إخفاء الممارسات السلبية إدارة اأرباح فن  بإعتبار
و تخفيضها بما يخدم أ الصورة الحقيقية للنتيجة المحققة، فاإدارة تستطيع تسسير أرباحها إما بزيادتها

س  افآت والتحفيزات ،والع مصالحها، فمثًا الدافع من زيادة اأرباح تحقيق اأمن الوظيفي وزيادة الم
اليف اإقراض، ومن هنا نجد فدافع من تخفيض إدار  اليف السياسية و ت ن أة اأرباح تخفيض الت

افآت والتحفيزات هناك عاقة طردية بين  لما زادت اأرباح زات الم افآت، ف زيادة اأرباح  وزيادة الم
اليف. ذلك هناك عاقة طردية بين إنخفاض اأرباح والت  و
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   المراجعة وتحديد اتعابه يزيد من إستقاليته بهدف تقليل تعيين المراجع الخارجي المشرف على عملية
سلوك اإدارة اتجا اارباح، أن المراجعة الخارجية تخلق الثقة بين المؤسسة اإقتصادية واأطراف 
اآخذة، عن طريق إظهار المبيعات بصورتها الحقيقية، ضبط المصاريف وفق القوانين الضريبية، 

ات، ت قييم البيانات وتفهم الفروض التي تببنى عليها التقديرات المحاسبية ومثال ومراقبة قيم اإهتا
 ذلك العمر اإنتاجي.

  شوفات المالية ما أن المراجعة الخارجية تقوم بمراقبة السلوك الاأخاقي للمسؤولين عند اعداد ال
تشاف الغش واأخطاء والتحريفات الجوهرية  التي قد توجد للمؤسسة اإقتصادية وذلك عن طريق إ

شوفات.  فهنا نجد أن المراجع الخارجي يتحمل ثاث مسؤوليات. بال

ن القول أن هناك أهمية للمراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات السلبية إدارة اأرباج  وبالتالي يم
شف عن اأخطاء والتحريفات الجوهرية  شوفات المالية، أن ارتباط اهميةالموجودة من خال ال  بال

من معلومات صادقة في  نظرًا لما يقدمه المراجع الخارجي  المراجعة الخارجية بتقليل هذ الممارسات قوي
تشاف اأخطاء إن وجدت. شوفات المالية أنه مسؤول عن إ  ال

 توصيات البحث: -0

ن اأخذ بما يلي من التوصيات:على ضوء نتائج   الدراسة، يم

  من ظاهرة الممارسات السلبية ادارة التقليل زيادة استقالية المراجع الخارجي وتحديد اتعابه بهدف
 .اارباح

 بالدور الفعال الذي يجب أن تلعبه مهنة المراجعة في التقليل من  ينيتحسيس المراجعين الخارج
بإعتبارها وسيلة خارجية هدفها  اإقتصادية الجزائرية، رباح داخل المؤسسةدارة اأإ السلبية ممارسات

ل اإعتبارات  اذ ،مراقبة تصرفات اإدارة يجب على ممارسي المهنة وضع المصلحة العامة فوق 
 بعيدًا عن المحاباة والتبعية لإدارة.

  اسات فاءة المراجعين الخارجيين من خال تنظيم دورات علمية وتحسيسهم بآثار وانع رفع من 
شوفات الماليةممارسات إدار السلبية ل  .ة اأرباح على مستخدمي ال

 فيلة لل خل المؤسسة اإقتصادية دا السلبية من الممارساتتقليل العمل على استحداث آليات 
 .الجزائرية
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 قائمــــــــــــة المراجـــــع:

 قائمة المراجع باللغة العربية:-أ

 :الاتب 

ل و المسؤوليات -0 يد الحديث )المشا اادوات و الخدمات(، دار صفاء -احمد حلمي جمعة، التدقيق والتأ
تاب الثاني،-للنشر والتوزيع، عمان  .9112اأردن ال

 .9111ااردن، –الحسابات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانأحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق  -2

ندرية -0   .9112مصر،  -أمين السيد أحمد لطفي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، اإس

ندرية  -0 د، الدار الجامعية، ااس مصر، –أمين السيد أحمد لطفي، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأ
9112. 

اإطار النظري واإجراءات –مد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مراجعة الحسابات المتقدمةحسين أح -5
 .9112اأردن الجزء اأول، –العملية، دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان

ية والدولية، مؤسسة الوراق،  -6 حسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير اامري
 .0222اأولى اأردن، الطبعة -عمان

الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان –خالد أمين عبد اه، علم تدقيق الحسابات  -7
 .9112اأردن، 

–النظري، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان-رأفت سامة محمود وآخرون، علم تدقيق الحسابات -8
 .9100ااردن، 

 اأردن-تدقيق الحسابات العملي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمانرأفت سامة وآخرون، علم  -9

 .9100الطبعة اأولى، 

تروني للبيانات، دار الجامعة  -01 امل محمد، أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل اإل سمير 
ندرية  .0222مصر،-الجديدة للنشر، ااس

تب  عبد الفتاح محمد الصحن ،حسين أحمد عبيد، -00 شريفة علي حسن، أسس المراجعة الخارجية، الم
ندرية  .9112مصر،-الجامعي الحديث، ااس

عبد الوهاب نصر علي، شحاته سيد شحاته، المراجعة المتقدمة في بيئة اأعمال الحديثة، دار التعليم  -02
ندرية  .9102مصر -الجامعي، اإس
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تب الجامعي مال الدين الدهراوي، محمد السيد سرايا، دراسات متقدم -00 ة في المحاسبة والمراجعة، الم
ندرية  .9116مصر -الحديث، اإس

محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات اإطار النظري والممارسات  -00
نون   .9112الجزائر، –التطبيقية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن ع

ندريةمحمد الفيومي، عوض لبيب، أصول المراجعة، الم -05  .0221مصر، -تب الجامعي الحديث، ااس
محمد بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  -06

نون  .9111الجزائر، الطبعة الثالثة، -ع

 .9119محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، المراجعة الخارجية، الدار الجامعية، القاهرة،  -07

، إدارة البرامج والشؤون SPSSوليد عبد الرحمان خالد الفرا، تحليل بيانات اإستبيان بإستخدام برنامج  -08
 هـ.0221الخارجية، 

تاب ااول، تعريب ومراجعة: أحمد  -09 ي، المراجعة بين النظرية والتطبيق، ال وليم توماس ، امرسون هن
مال الدين سعيد، دار المريخ للنشر، الر   .9116السعودية، -ياضحامد حجاج، 

-يوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان -21
 .2008اأردن، 

 والمجات العلمية المقاات: 

عزة، واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر، مجلة الدراسات ااقتصادية والمالية، جامعة  اأزهر -20
 .9109الجزائر، العدد الخامس –الوادي

أسامة عبد المنعم السيد علي، عمر إقبال المشهداني، اأزمة المالية هل هي أزمة معايير محاسبية  -22
رة، العدد الثامن، ديسمبر وتدقيقية أم أخاقية؟، مجلة اأبحاث اإقتصادية   .9101واإدارية، جامعة بس

أشرف محمد ابراهيم منصور، مراجعة خارجية: هل يعد المراجعين الخارجيين أحد المسؤولين عن حدوث  -20
ة العربية السعودية، العدد   .9102، 22اأزمة المالية العالمية؟، مجلة المحاسبة، الممل

ات المدرجة في آمنة خميس حمد ، محمد ابو نصار ، ا -20 ثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشر
 .9102، 19، العدد 21بورصة عمان لأوراق المالية ، مجلة العلوم اإدارية اأردن، المجلد 

رة لتجميل صورة الدخل، مجلة العلوم  -25 بالرقي تيجاني، المحاسبة اابداعية: المفاهيم واأساليب المبت
 .9109 ،09ر، جامعة سطيف، العدد ااقتصادية وعلوم التسيي
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جميلة الجوزي ، مفيد عبد الاوي ، ااجراءات المالية و العلمية للمراجعة الخارجية، مجلة الدراسات  -26
 .9109ااقتصادية والمالية، جامعة الوادي  العدد الخامس،

تشاف التضليل في التقارير المالية -27 ات  حسين أحمد دحدوح، مسؤولية مراجع الحسابات عن إ للشر
تشافه، مجلة العلوم اإقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، المجلد  ، 99الصناعية والعوامل المؤشرة في إ

 .9116العدد اأول، 

ات رياض العبد اه ،عقيل الحسناوي،  -28 العوامل المؤثرة في عملية تمهيد الدخل )دراسة ميدانية على شر
 .9116عربية للمحاسبة، المجلد التاسع، العدد اأول، مايو المساهمة الصناعية العراقية(  المجلة ال

ات في الحد من إدارة اأرباح -29 مة الشر ات –سامح محمد رضا رياض ، دور حو دراسة تطبيقية على شر
توبر،   .9109اأدوية المصرية، المجلة العربية للمحاسبة، أ

امل محمد عيسى، أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليا -01 لية التجارة سمير  ت إدارة اأرباح، مجلة 
ندرية  .9111، 19، العدد 25مصر المجلد:-للبحوث العلمية، جامعة ااس

ات في ممارسات أساليب إدارة اأرباح، مجلة  -00 مة الشر سيد عبد الرحمان، عباس بله، دور تطبيق حو
 .9109، 09لية العلوم اإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، العدد 

ة المغربية، مجلة شر  -02 يقي عمر، مسؤوليات محافظ الحسابات: دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والممل
 .9109، 10، جامعة سطيف 09العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير، العدد 

م المؤسسي والمنهج المحاسبي السليم  -00 متطلبات ضرورية إدارة المخاطر –عبد الرزاق الشحادة، التح
رة، العدد المصرفية، مجل  .9112، نوفمبر09ة العلوم اإنسانية، جامعة بس

ات الصناعية اأردنية،  عام محمد موسى حمدان، -00 العوامل المؤثرة على جودة اأرباح: دليل من الشر
ة البحرين، ،يناير 10، العدد 91المجلد  مجلة الجامعة اإسامية للدراسات ااقتصادية واإدارية، ممل

9109. 

فاءة مهنة -الدوغجي، أسامة عبد المنعم سيد علي، دور قانون )سابنيزعلي حسين  -05 سلي(في رفع  او
 .9100التدقيق الخارجي، مجلة اإدارة واإقتصاد، العدد السادس والثمانون، 

علي سليمان النعامي، مفيد الشيخ علي، محمد رجب بدر، دور المقياس المتوازن لأداء في ترشيد آداء  -06
 .9102، 19، العدد 05مجلة جامعة اأزهر، جامعة غزة، فلسطين، المجلد إدارة اأرباح، 

 .9100/9109، 19عماد اآغا، المحاسبة اإبداعية، مجلة مال وأعمال، العدد  -07
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ات المساهمة المسجلة ببورصة الجزائر، مجلة  -08 فداوي امينة ، قياس ممارسات إدارة اأرباح في شر
ر، العد  .9102، 12د التنظيم والعمل، جامعة معس

دراسة حالة –محمد بشير غوالي، دور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية -09
، جامعة 09عينة من ممارسي مهنة المحاسبة بوايات الجنوب الشرقي الجزائري، مجلة الباحث، العدد 

 .9102ورقلة، 

اك، تدقيق المسؤولية ااجتماعية للمؤسسات -01 ميدانية لبعض مؤسسات واية سطيف،  دراسة–مراد س
 .9100، 00مجلة العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، العدد 

منذر نجم، دور المدقق الخارجي على محك اأزمة المالية العالمية، مجلة إقتصادية تصدرها سوق  -00
 .9112، تشرين اأول، 09فلسطين لأوراق المالية، فلسطين، العدد 

ات المساهمة المدرجة  هوام جمعة -02 ،فداوي أمينة، بوسنة حمزة، قياس ممارسات إدارة اأرباح في شر
اديمية العربية، الدنمارك ،تشرين اأول، العدد   .9102، 02ببورصة باريس، مجلة اأ

 :المذارات واأطروحات 

رة ماستر في العلوم المالية  خالدي المعتز باه، مساهمة المراجعة الداخلية في إتخاذ -00 القرارات المالية، مذ
 .9100والمحاسبية، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة، جامعة ورقلة، السنة: 

رسوع، مخاطر المراجعة ومجاات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من  -00 أزرق أيوب محمد 
–تحليلية آراء المراجعين الخارجيين في قطاع غزة تأثيرها على القوائم المالية في عملية المراجعة)دراسة 

رة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة ااسامية ، فلسطين، السنة:   .9111فلسطين(، مذ

ر عميروش، دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية لعمليات  -05 بوب
رة ماجستير  في العلوم التجارية، تخصص دراسات مالية ومحاسبية معمقة، المخزون داخل المؤسسة، مذ

 .9100جامعة سطيف، السنة: 

رة ماجستير في العلوم  -06 بوسنة حمزة، دور التدقيق المحاسبي في تفعيل الرقابة على إدارة اأرباح، مذ
 .9109تخضض دراسات مالية ومحاسبية معمقة جامعة سطيف، –التجارية 

يمة مناعي، تقارير الم -07  راجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائرح

رة ماجستير في علوم التسيير، تخصص محاسبة، جامعة باتنة، السنة :   .9112مذ

رة ماجستير في العلوم التجارية -08   حميداتو صالح، دور المراجعة في تدنئة المخاطر الجبائية، مذ
 .9109ورقلة السنة: تخصص محاسبة وجباية، جامعة 
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رة ماجستير في المحاسبة ، قسم  -09 خالد محمد اللوزي، اثر ممارسة ادارة اارباح على اسعار ااسهم ،مذ
 .9102المحاسبة والتمويل، جامعة الشرق ااوسط، اأردن، السنة: 

ل من المستحقات والتدفقات النقدية والتشغيلية والدخل من  -51 جهة وجودة سمير موسى زيتون، العاقة بين 
تورا فلسفة في المحاسبة، جامعة عمان رة د ات الصناعية، مذ   المعلومات المحاسبية من جهة أخرى للشر

9102. 

ختبارات تقييم مخاطر اأخطاء  -50 شادن هاني عرار، مدى إلتزام المدقق الخارجي في اأردن بإجراءات وا 
رة ماجستير في ال  محاسبة، جامعة الشرق اأوسط للدراسات العلياالمادية عند تدقيق البيانات المالية مذ

 .9112اأردن، السنة: 

رة ماجستير في  -52 صابر عباسي، أثر التسيير الجبائي على آداء المالي في المؤسسات اإقتصادية، مذ
 .9109العلوم التجارية، تخصص محاسبة وجباية، جامعة ورقلة، السنة: 

ندري، درجة ممارسة  -50 ويتية أساليب ادارة طال حسن محمد ال ات المساهمة العامة ال اإدارة في الشر
رة ماجستير في المحاسبة، جامعة الشرق اأوسط، اأردن ات، مذ   اأرباح و أثرها على ربحية تلك الشر

9109. 

رة  -50 امل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، مذ عبد السام عبد اه سعيد أبو سرعة، الت
 .9101في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وتدقيق جامعة الجزائر، السنة:  ماجستير

رة ماجستير  -55 عزوز ميلود، دور المراجعة في تقييم آداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة اإقتصادية، مذ
رة، السنة :   9112في علوم التسيير، تخصص إقتصاد وتسيير المؤسسات، جامعة بس

ات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة فاتح غاب، تطور وظيفة -56 مة الشر   التدقيق في مجال حو
رة ماجستير في العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير، تخصص إدارة أعمال اإستراتيجية للتنمية المستدامة   مذ

 .9100جامعة سطيف، السنة: 

رة ماجستير في علوم قاب ذبيح إلياس، مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبا -57 ئية، مذ
رة، السنة:   .9100التسيير، تخصص محاسبة جامعة بس

دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة اابداعية على موثوقية  ليندا حسن الحبلي، -58
رة ماجستير في المحاسبة، جا ات المساهمة العامة اأردنية، مذ معة البيانات المالية الصادرة عن الشر

 .9112الشرق اأوسط للدراسات العليا، اأردن، السنة: 
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ة -59   هاني محمد أشقر، إدارة اأرباح وعاقتها بالعوائد غير المتوقعة للسهم ومدى تأثر العاقة بحجم الشر
رة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة اإسامية، غزة  .9101فلسطين،-مذ

رة ماستر في العلوم وسيلة بوخالفة، دور المراجعة الخ -61 ارجية في تحسين جودة القوائم المالية، مذ
 .9102التجارية، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة جامعة ورقلة، السنة:

 :الملتقيات والمؤتمرات العلمية 

ات في التنسيق بين آليات الرقابية الداخلية  -60 مة الشر براق محمد، قمان عمر، مداخلة بعنوان: دور حو
آلية للحد من الفساد والخا ات  مة الشر رجية للحد من الفساد المالي واإداري، الملتقى الوطني حول حو

رة، يومي   .2012ماي  07و 06المالي واإداري، جامعة بس

، رزقي إسماعيل، مداخلة بعنوان: مسؤولية ودور مراجع الخارجي في سياق النظام سفير محمد -62
حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة  المحاسبي المالي، الملتقى الوطني

   .9102ماي  16-15والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 

مة المؤسسية في ضبط إدارة أرباح  -60 هواري معراج، حديدي آدم، مداخلة بعنوان: نحو تفعيل دور الحو
ألية للحد من الفساد اإداري، جامعة البنوك التجارية الجزائرية، الملتقى الوطني حول حو ات  مة الشر

رة، يومي   .9109ماي  12-16بس
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المؤسسة في أجوبة اإستبيان حول أهمية المراجعة الخارجية (: مصفوفة اإستبيان 10ملحق رقم )
 .اإقتصادية الجزائرية

 NQ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 

Q1 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 

Q2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 

Q3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 

Q4 4 4 2 1 3 4 1 5 5 5 5 5 5 3 5 2 

Q5 4 4 4 1 3 4 1 5 5 5 5 4 5 4 4 2 

Q6 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 

Q7 5 5 5 4 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

Q8 4 3 2 3 4 3 1 4 4 4 5 3 5 3 4 3 

Q9 4 5 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 5 4 3 

Q10 4 4 2 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 4 2 

Q11 4 4 3 5 2 1 1 4 4 4 2 3 4 2 4 1 

Q12 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 5 4 4 3 

Q13 4 4 2 4 4 3 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 

Q14 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 

Q15 5 5 2 5 5 4 1 5 3 4 5 5 5 5 5 4 

Q16 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 2 4 2 5 

Q17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Q18 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

Q19 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Q20 4 2 1 5 5 4 2 5 1 5 5 4 5 4 4 2 

Q21 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 

Q22 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

Q23 4 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 

Q24 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 

Q25 4 4 4 5 2 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

Q26 5 5 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 4 5 2 

Q27 4 4 2 4 4 5 2 5 4 1 4 5 4 4 4 1 

Q28 4 5 2 4 4 3 2 5 4 4 4 5 5 5 4 2 

Q29 5 5 4 4 2 4 1 4 2 4 5 4 5 3 4 2 

Q30 4 4 5 4 2 4 2 4 1 4 5 3 5 3 4 1 

Q31 5 4 5 4 4 3 5 5 5 1 5 4 4 3 5 3 



 قـــــــــــــــــة الماحــــــــــــقائم

100 

 

Q32 5 5 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

Q33 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 2 

Q34 4 5 4 4 4 2 1 2 4 5 4 5 5 4 2 3 

Q35 5 4 2 4 2 4 1 4 5 1 5 3 4 4 3 1 

Q36 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

Q37 5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 2 

Q38 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 2 4 2 5 

Q39 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 2 4 2 5 

Q40 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 2 4 2 5 

Q41 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Q42 4 4 4 5 4 4 2 5 4 3 5 4 5 4 4 3 

Q43 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

Q44 4 5 5 4 4 4 4 4 5 2 5 1 3 2 4 2 

Q45 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 5 4 5 4 5 3 

Q46 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 4 4 2 

في  الممارسات السلبية إدارة اأرباحأجوبة اإستبيان حول (: مصفوفة اإستبيان 02ملحق رقم )
 .الجزائرية المؤسسة اإقتصادية

 NQ Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 

Q1 4 3 4 3 4 1 2 1 3 1 3 1 3 3 

Q2 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 

Q3 4 5 2 1 5 4 5 5 4 4 4 5 4 2 

Q4 4 2 4 2 4 2 4 2 1 3 4 3 2 2 

Q5 4 2 2 3 3 5 4 2 2 2 2 4 2 4 

Q6 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 4 3 

Q7 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 

Q8 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 

Q9 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 

Q10 4 2 4 5 5 1 4 4 2 5 3 2 4 2 

Q11 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 2 4 

Q12 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 

Q13 4 4 4 2 5 4 4 4 3 2 4 2 4 2 

Q14 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

Q15 4 4 2 2 3 2 5 4 3 4 3 2 2 3 

Q16 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
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Q17 1 2 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 

Q18 4 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 4 5 5 

Q19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

Q20 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Q21 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

Q22 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 

Q23 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 

Q24 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 

Q25 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 

Q26 4 3 3 2 3 3 5 5 3 4 4 3 3 5 

Q27 3 3 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 

Q28 4 4 4 2 4 4 5 5 3 4 4 3 2 2 

Q29 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 

Q30 4 2 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 3 5 

Q31 3 3 4 4 5 3 4 4 2 4 4 3 4 4 

Q32 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 

Q33 2 2 4 4 5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 

Q34 4 4 5 4 1 2 4 3 2 3 4 2 2 3 

Q35 4 3 5 2 4 3 5 4 3 3 4 4 5 4 

Q36 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 

Q37 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 

Q38 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 

Q39 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 

Q40 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 

Q41 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 

Q42 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Q43 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 

Q44 4 5 2 4 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 

Q45 5 5 3 4 2 2 5 5 4 4 4 2 4 4 

Q46 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 
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 أهمية المراجعة الخارجية في تدنئة أجوبة اإستبيان حول(: مصفوفة اإستبيان 10ملحق رقم )
 .المؤسسة اإقتصادية الجزائريةفي  الممارسات السلبية إدارة اأرباح

 NQ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 

Q1 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 

Q2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Q3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Q4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 

Q5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 

Q6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 

Q7 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 

Q8 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 

Q9 4 4 2 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

Q10 4 5 2 4 5 4 5 1 4 4 2 5 2 

Q11 5 5 4 3 4 4 4 4 3 1 3 1 4 

Q12 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 

Q13 4 5 5 2 4 4 4 4 4 4 2 4 1 

Q14 4 4 2 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 

Q15 4 4 1 2 4 2 4 5 2 2 2 4 4 

Q16 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Q17 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Q18 5 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 

Q19 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 

Q20 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 

Q21 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

Q22 3 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 

Q23 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 

Q24 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 

Q25 4 4 4 2 3 5 5 5 4 5 4 5 5 

Q26 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

Q27 4 4 2 4 3 4 5 4 2 2 2 3 3 

Q28 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 5 5 

Q29 4 4 4 3 3 4 4 5 5 2 2 4 2 

Q30 5 4 2 3 3 5 4 4 4 2 2 4 2 

Q31 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 
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Q32 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Q33 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 

Q34 4 4 2 2 3 2 2 2 4 4 2 4 3 

Q35 4 2 5 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 

Q36 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 

Q37 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 

Q38 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Q39 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Q40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Q41 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Q42 5 4 2 4 4 5 4 4 4 2 3 4 2 

Q43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

Q44 4 2 4 2 4 5 5 4 4 5 4 5 5 

Q45 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 2 4 3 

Q46 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
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 (: قائمة اإستقصاء10ملحق رقم )
 التعليم العالي والبحث العلمي 

 بسارة  -جامعة محمد خيضر
 

 والتجاريةالية العلوم ااقتصادية 
 وعلوم التسيير.

 قسم: العلوم التجارية.

 تخصص: فحص محاسبي.

  إستبيــــــــان
رة ماستر تحت عنوان " أهمية المراجعة الخارجية في تدنئة :يقوم الطالب بلقاسم بعوج في إطار تحضير مذ

 ، في تخصص الفحص المحاسبي ."الممارسات السلبية إدارة اأرباح
وبعد التطرق إلى الجانب النظري للموضوع، إرتأينا قصد إستفاء هذا البحث أن نتبعه بدراسة ميدانية، 
بغرض معرفة مدى مطابقة الواقع لما تم التوصل له في الجانب نظري، وذلك من خال التعرف على أهمية 

وسيلة للتقليل من الممارسات السلبية إدارة اأرباح في  المؤسسات اإقتصادية الجزائرية. المراجعة الخارجية 
م عن الموضوع، وذلك  م إلى اإجابة عن أسئلة اإستمارة بما يعبر عن وجهة نظر لهذا ندعو سيادت

م.  بوضع إشارة مميزة في الخانة المناسبة لرأي
ن تعريف ظاهرة الممارسات السلبية إدارة اارباح على أنها ممارسات معتمدة تتبعها اإدارة عند  ما يم
شوفات المالية للمؤسسة اإقتصادية مستغلة المرونة المحاسبية و السلطة التقديرية الممنوحة لها  إعداد وعرض ال

شوفات المالية بقصد التأثير على أربا  ح المؤسسة إما بالزيادة أو النقصان.لتقدير بعض عناصر ال
م لمأ هذ اإستمارة بما يخدم البحث  م وتخصيص جزء من وقت م سلفًا على تعاون ر وفي اأخير نش

 العلمي والصالح العام.
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 :البيانات الشخصية 
 .......ختياري(:.........................................................................إسم )اللقب واإ -0

رالجنس:    -2        أنثى                 ذ

 خبير محاسبي                      حسابات محاسب معتمد           محافظ الوظيفة: -0

 اأساتذة الجامعيين المتخصصين في المحاسبة 

تورا          تقني سامي المستوى العلمي:  -0  ليسانس          ماستر          ماجستير          د

ثر من  01إلى  6 سنوات           من 5أقل من : مدة الخبرة -5  سنوات 01سنوات             أ

مية المراجعة الخارجية في المؤسسة اإقتصادية الجزائرية.المحوراأول  : أ

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

ارجية دور مهم ي إعطاء مصداقية للكشوفات امالية.       للمراجعة ا

ارجية ذات أمية كبرة مستخدمي الكشوفات امالية .       تُعتر امراجعة ا

ارجية ذات مصداقية أكثر من امراجعة الداخلية.       تُعتر امراجعة ا

ارجية فاعلية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.       تُقيم امراجعة ا

ارجي بإعداد تقارير عن تقييم آداء قسم امراجعة الداخلية.       يقوم امراجع ا

ارجية امؤسسة  اإقتصادية حل امراجعة عن مدى إلتزامها تُقيم امراجعة ا
 بالقوانن و اللوائح القانونية ي مارسة اأنشطة امختلفة .

     

ارجي بتصحيح اأخطاء احاسبية إن ُوجدت.       يقوم امراجع ا

سابات واإباغ عن اأخطا .  ارجي مراجعة ا       يقوم امراجع ا

ارجي مسؤول عن إكتشاف الغش والتضليل ي الكشوفات امالية .       امراجع ا

ارجية إكتشاف الغش  تظر مستخدمو الكشوفات امالية من امراجعة ا ي
 واأخطاء والتصرفات الغر القانونية.

     

ارجي على أدلة وقرائن  جب أن تشتمل التقارير امقدمة من طرف امراجع ا
 اإثبات.

     

ية على ارجي بتأدية مسؤوليته امه       أكمل وجه.  يقوم امرجع ا

ارجي يقدم رأي في حايد مستقل.       امراجع ا
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د إعداد برنامج امراجعة. رية التامة ع ارجي ا       للمراجع ا

سن ُُ ارجي  من جودة امعلومات احاسبية  خدمات التأكيد الي يقدمها امراجع ا
 وامالية.

     

اإكتشاف الاحق لأخطاء والغش والتصرفات غر القانونية بعد صدور تقرير 
ية. ارجي له عاقة بإمال امراجع و تقصر ي آداء واجباته امه  امراجع ا

     

 اإقتصادية الجزائرية. ةدارة اأربا  في المؤسسالسلبية إممارسات ال: المحور الثاني

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

ون التاعب احاسي.        تُعتر مارسات إدارة اأرباح فن من ف

      اهدف من إدارة اأرباح تضليل مستخدمي الكشوفات امالية .

      مارسة إدارة اأرباح سلوك تقوم به اإدارة لتحسن أرباحها. 

      تؤدي مارسات إدارة اأرباح إى خفيض قيمة أو معة امؤسسة.

ها .  سي       تُعر مارسة إدارة اأرباح عن قدرة ومهارة احاسب ي تسير اأرباح ُو

ي امسؤولة عن عمل        التقديرات احاسبية.تُعتر إدارة امؤسسة 

تؤثر اممارسات السلبية إدارة اأرباح على مستخدمي الكشوفات امالية ي إخاذ 
 قراراهم اإستثمارية.

     

م اأساليب امستخدمة ي إدارة  إن التاعب ي توقيت اإعراف باإيراد من أ
 اأرباح.

     

تائج  سبة ل التقديرات احاسبية غالبًا ما تعد ي ظروف من عدم التأكد بال
كم الشخصي.   اأحداث أو الي من احتمل حدوثها، والي تتضمن إستخدام ا

     

د قيام امؤسسة بعملية اإندماج و التاعب بتقييم أصوها يزيد من اممارسات  ع
 السلبية إدارة اأرباح.

     

      .تستغل اإدارة التغرات احاسبية اإختيارية ي مارسة إدارة أرباحها

م دوافع القيام ممارسات إدارة اأرباح ُقيق اأمن الوظيفي.       من أ

اصة باإيرادات  أساليب مارسات إدارة اأرباح تقوم فعًا على إدارة اأرباح ا
 .وامصروفات

     

السلبية إدارة اأرباح عن تاشي امعاير الاأخاقية للمدراء تُعر اممارسات 
 والطاقم اإداري امسؤول عن إدارة امؤسسة.
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مية المراجعة الخارجية في تدنئة الممارسات السلبية اإدارة اأربا  في المؤسسة اإقتصادية الجزائريةالمحور الثالث  .: أ

 موافق بشدة  موافق محايد معارض معارض بشدة العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  

ديد أتعابه هدف زيادة إستقاليته للتقليل من  جب تعين مراجع خارجي ُو
 اممارسات السلبية إدارة اأرباح.

     

ارجي تقييم البيانات و تفهم الفروض الي تب عليها التقديرات  على امراجع ا
 احاسبية.

     

ارجي مسؤولية أكر عن إكتشاف اأخطاء و الغش  ضرورة ُميل امراجع ا
 اموجود ي الكشوفات امالية .

     

ارجية على مقارنة التقديرات امعدة عن فرات  تائج تقوم امراجعة ا سابقة مع ال
قيقة هذ الفرة.  ا

     

ارجي دراسة إعتماد اإدارة للتقديرات احاسبية.       على امراجع ا

قيقية. تيجة امالية بصورها ا ارجي يساعد على إضفاء ال       امراجع ا

م ي خلق الثقة بن امؤسسة واأطراف اآخذة. ارجي يسا       امراجع ا

ارجي يضمن وجود معلومات صادقة ي الكشوفات امالية.       امراجع ا

قيقية ي الكشوفات امالية. ارجي إى إظهار امبيعات بصورها ا       يسعى امراجع ا

ارجي إى ضبط امصاريف وفق القوانن الضريبية.       يسعى امراجع ا

ارجي بضبط ومراقبة تكلفة اإنتاج ي امؤسسة اإقتصادية.       يقوم امراجع ا

تاكات ي امؤسسة اإقتصادية نتيجة عملية  ارجي مراقبة قيم اإ يقوم امراجع ا
 إعادة التقييم لتفادي تضخيمها.

     

د إعداد  ارجي يقوم مراقبة السلوك الاأخاقي للمسؤولن ع امراجع ا
 الكشوفات امالية ي امؤسسة اإقتصادية.

     

 ئمة اأساتذة المحامين لإستبيان(: قا05ملحق رقم )
 اأستاذ  الجامعة

 اأستاذ عباسي صابر جامعة بسكرة

 اأستاذة كردودي سهام جامعة بسكرة

زائر جامعة  اأستاذ بدوي إلياس ا

 


