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  مقدمة-١
تزايد االهتمام فى قطاع األعمال نحو االعتماد على المدخل األخالقى فى مجـاالت             

دارة األعمال، المحاسبة، والمراجعة، والقاسم المشترك بين هذه المجاالت هو الحاجة الى            إ
وأحيانا تكـون المهمـة     . التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول من الناحية األخالقية        

 غير مقبول، وهذا ال يقبل الجدل، إال        سهلة، فعلى سبيل المثال تعتبر سرقة األصول سلوكاً       
 .لعديد من نماذج السلوك التى يصعب فيها التمييز المطلقأن هناك ا

 

ومن هذه النماذج السلوكية المثيرة للجدل ما تتخذه اإلدارة من قرارات تتحكم مـن        
. خاللها فى المعلومات المحاسبية التى تعتمد عليها األطراف المهتمة بالوحدة االقتصـادية           

 على صافى الدخل، مما قـد يعتبـره         و سلبياً  أ وقد تؤدى هذه القرارات الى التأثير ايجابياً      
 من التحايل أو التالعب بالمعلومات المحاسبية طالما توافر فى هذا السـلوك             البعض نوعاً 

 على الرغم من توافر صفة التعمد وتضـليل         -صفة التعمد، بينما قد يعتبره البعض اآلخر      
ـ    كان سـلوكاً   حتى ولو     مشروعاً  قانونياً  سلوكاً -مستخدمى البيانات المالية    ى غيـر أخالق

 .طالما أنه يحقق مصلحة الوحدة االقتصادية
 

وقد يؤدى سلوك اإلدارة إما الى تخفيض الدخل بغـرض تخفـيض الضـرائب، أو         
زيادته بغرض زيادة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، أو تمهيده عن طريق تخفيضه إذا كان              

قلبات الحادة فـى مسـتوى الـدخل        ، وذلك لتخفيض الت    أو زيادته إذا كان منخفضاً     مرتفعاً
 فـى الـدوافع التـى       ومع أن هناك تبايناً   . لتحقيق االستقرار فى أسعار األسهم فى السوق      

تحرك اإلدارة، إال أن سلوك التأثير على الدخل يأخذ أحد االتجاهات السـابقة، وهـذا مـا                 
 ).Earnings Management(يعرف بإدارة األرباح 
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نب المستثمرين حول بعض الممارسات المتعلقة بـإدارة         من جا   متزايداً وهناك قلقاً 
األرباح، والتى تضعف الثقة فى القوائم المالية وتعوق التدفق الكفء لـرأس المـال فـى                

ويؤكد بعض الكتاب أن المديرين ينتهكون المبادئ المحاسبية المقبولـة          . األسواق المالية 
وفى سـبتمبر   .  التقارير المالية عمداً    من خالل التقديرات المحاسبية، ويحرفون      عاماً قبوالً

 حـول ممارسـة إدارة     وفى خطاب لرئيس لجنة بورصة األوراق المالية أبدى قلقاً         ١٩٩٨
 Magrath(األرباح واآلثار السلبية لهذه الممارسة على جودة األرباح والتقارير المالية 

and Weld 2002.( 
 

د من اآلثـار السـلبية إلدارة       وبالشك أن لمهنة المراجعة دورها االيجابى فى الح       
 الى إبداء الرأى فى مدى عدالة وصدق القوائم الماليـة،           األرباح، حيث أنها تهدف أساساً    

. وما يترتب على ذلك من إضفاء الثقة والمصداقية على البيانات التى تتضمنها تلك القوائم             
ماعية تجاه المجتمع   ليتها االجت ئووعند انجاز المراجعة لهذا الدور الجوهرى فإنها تفى بمس        

ككل بكفاءة وفعالية، األمر الذى يتطلب وضع معايير ومستويات تضمن جودة األداء حتـى              
 .تحتفظ مهنة المراجعة بثقة المجتمع فيها

 

 وقد أثيرت تساؤالت هامة حول مصداقية تقرير المراجع عـن القـوائم الماليـة              
لى الحسابات، وذلـك نتيجـة      للشركات، ومدى جودة مخرجات عملية الرقابة الخارجية ع       

النهيار بعض الشركات األمريكية ذات الثقل االقتصادى الكبيـر، وارتبـاط هـذا االنهيـار             
بالتالعب فى حسابات تلك الشركات، وإلقاء اللوم على كبرى مكاتب المراجعة األمريكية إما    

مخاوف وبدأ  وقد أثيرت العديد من ال    . بسبب االشتراك فى هذا التالعب أو لعدم الكشف عنه        
المستثمرون يشككون فى نظم إدارة الشركات التى تعرضت لالنهيار، وأبـدوا تسـاؤالتهم             
حول مدى فعالية المعايير المحاسبية واإلجراءات المطبقة فى الشركات ومدى مسـؤولية            

 .مراجعى الحسابات عن انهيار الشركات
     

وذلك الختالف طبيعتهـا    وتعتبر عملية تحديد جودة المراجعة من األمور الصعبة،         
وتعدد المستفيدين منها، إال أن جودة المراجعة تعد مطلباً أساسياً لكافة المسـتفيدين مـن               

 )Scott and Pitman 2005: (مهنة المراجعة، وذلك لألسباب اآلتية
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 يراعى المراجع تنفيذ عملية المراجعة بأعلى جـودة ممكنـة إلضـفاء أكبـر               -١
 .مصداقية ممكنة على تقريره

 ترغب إدارة المنشأة محل المراجعة فى إضفاء الثقة على قوائمها المالية، مما             -٢
 .يتطلب أداء عملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة

 ترى المنظمات المهنية أن تحقيق الجودة عند تنفيذ مهام المراجعة، يضـمن              -٣
 .ولياتها تجاه كافة األطراف المعنيةئوفاء مهنة المراجعة بمس

لحدة المنافسة بين مكاتب المراجعة فقد اتجهت أنظار كل من المراجعين            نظرا   -٤
والعمالء الى جودة عملية المراجعة كعامل ترجيحى من خالله يتم التمييز بين            

 .مكاتب المراجعة
 

 وألهمية الحاجة لتحسين جودة المراجعة فقد باتت األبحاث والدراسات فى مجـال            
على الصعيدين األكـاديمى والتطبيقـى       قضايا المطروحة جودة المراجعة تمثل إحدى أهم  ال      

)Krishnan 2003 .( رقابة على بورصة األوراق المالية األمريكيـة  الوأشار رئيس هيئة
 الى تزايد الحاالت التى يخفق فيها مراجع الحسابات عن أداء عملـه بـالجودة          ١٩٩٨عام  

ية مراجعة القوائم المالية، بغرض     المطلوبة، ومدى الحاجة الى توفير الدعم واالستقالل لعمل       
هذا وأن مهنة المراجعة تواجه حالياً . )Rosenfield 2000(ضمان جودة عملية المراجعة 

 دراسـة وتقيـيم جـودة    بغـرض  من الضغوط واالنتقادات من العديد من األطـراف     مزيداً
 الجودةالمراجعة، وما يزيد من حدة هذه الضغوط عدم وجود أساليب موضوعية لتقييم هذه 

)Kim et al. 2003.( 
 

وينشأ الطلب على المراجعة من خالل الدور الرقابى الذى يؤديه المراجع فى العالقة            
ومن منظـور نظريـة   ). Eilifsen and Messier  2000(القائمة بين األصيل والوكيل 

لـه  الوكالة، فإنه يمكن تعريف العالقة التي تقوم على الوكالة على أنها عقد يقوم مـن خال               
 ألداء خدمة ما لمصلحة األصيل، مع تفويض        )Agent( بتعيين وكيل    )Principle(األصيل  

وعنـدما  ). Jensen and Meckling 1976(بعض سلطات اتخـاذ القـرارات للوكيـل    
 .تتعارض مصالح األصيل مع مصالح الوكيل، فان الوكيل ال يعمل لتعظيم مصـالح األصـيل            

ح بين األصيل والوكيل، فيقوم األصيل ببنـاء نظـام           المصال تعارضولتجنب أو تدنية حدة     
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وتعتبر مراجعة القوائم المالية وسيلة رقابية تسهم فى تدنية عـدم تماثـل             . لمراقبة الوكيل 
وتحمـى مصـالح األصـيل، علـى وجـه      ) Information Asymmetry(المعلومات 

معقولـة بـأن    الخصوص المساهمين والمساهمين المحتملين، من خالل تقديم التأكيـدات ال         
 Watts (القوائم المالية التى أعدتها اإلدارة خالية من أى أخطاء أو مخالفـات جوهريـة  

and Zimmerman  1986 .( 
 

إن جودة أداء المراجعة كوسيلة رقابية من الممكن أن تختلف، حيث تصف جـودة              
لقـوائم  المراجعة قدرة عملية المراجعة على اكتشاف والتقرير عن األخطاء الجوهرية فى ا           

تماثل المعلومات بين اإلدارة والمساهمين، ومن ثم حماية مصـالح          عدم  المالية، والحد من    
ويرتبط مستوى جودة المراجعة بمستوى جودة المعلومـات التـى تتضـمنها            . المساهمين

القوائم المالية، ويرجع السبب فى ذلك الى أن القوائم المالية التى تم مراجعتهـا بمعرفـة                
جودة عالية قلما تحتوى على أخطاء جوهرية، وينعكس هذا بـالطبع علـى             مراجعين ذوى   

 .  تدنية تكاليف عالقة الوكالة القائمة بين المساهمين واإلدارة
   

وتهدف هذه الدراسة الى المساعدة فى فهم جودة عملية المراجعة وتقيـيم مـدى              
م الكتابات السـابقة  سالمة حجم منشأة المراجعة وبعض العوامل األخرى التى حظيت باهتما     

كما تهدف أيضاً الى إبراز دور جودة المراجعة فى الكشف عن عمليات            . كمؤشرات للجودة 
إدارة األرباح فى السوق المصرى، حيث أثبتت العديد من الدراسـات التـى أجريـت فـى                 
الواليات المتحدة األمريكية وجود عالقة سلبية بين جودة المراجعـة وإدارة األربـاح فـى               

 ;Becker et al 1998; Kim et al  2003: أنظر على سبيل المثـال ( األمريكى السوق

Reynolds and Francis 2001.( 
 

هذا وتثرى هذه الدراسة الدراسات القائمة حالياً، حيث يـوفر سـوق المراجعـة        
المصرى بيئة جيدة للتحقق من سلوكيات المراجع فى بيئة اقتصادية مختلفـة عـن تلـك                

فدراسة جودة المراجعة في سـوق ال يتضـمن         . اليات المتحدة األمريكية  الموجودة فى الو  
منشآت المراجعة األربعة الكبيرة ستكون مفيدة الختبار الجدل حول تـأثير حجـم منشـأة               

 -حيث أن المقارنة بين منشآت المراجعة المختلفة        . المراجعة على جودة عملية المراجعة    
 قـد  - الكبيرة وما تعكسه أسـماؤها الكبيـرة   في ظل عدم وجود منشآت المراجعة األربعة 
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أضف إلى ذلك أن    . توضح العالقة بين حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعة بشكل أفضل         
فى سوق تنافسى ذات بيئة متساهلة قضائياً، قد تساعد فـي تحديـد      راجع  دراسة سلوك الم  

اية مصلحته الخاصة   الدور المزدوج للمراجع، والذى يتمثل في حماية المصلحة العامة وحم         
ككيان اقتصادي مستقل، ومن ثم فان نتائج الدراسة الحالية يمكن تعميمها علـى أسـواق               

  .نامية أخرى تشبه السوق المصرى
 

 الثـانى  تناول الجزء    :على النحو التالى  ولتحقيق هدف الدراسة تم تقسيم بقيتها       
 صياغة نموذج وفروض الثالثوتم فى الجزء . الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث    

مـن مـديرى   عينة   والتي تم إجراؤها علىالتطبيقية الدراسة الرابعالبحث، وتناول الجزء 
لخالصـة والنتـائج    ا الخـامس الجـزء   وتنـاول    المراجعة بمكاتب المراجعة الخارجيـة،    

 . لمجاالت البحث المقترحةواألخيرالجزء السادس  وخصص ،والتوصيات
 

     الدراسات السابقة     الدراسات السابقة    --٢٢
 جودة المراجعة، إدارة األربـاح،      هناك العديد من الدراسات السابقة التى تناولت      

وقد تم تناول هذه الدراسات وفقا للترتيب المنطقى لموضوع البحث كمـا             .والعالقة بينهما 
 :يلى

  الدراسات التى تناولت جودة المراجعةالدراسات التى تناولت جودة المراجعة: : ١١//٢
ن فـى مجـال     لقد حظى موضوع جودة المراجعة باهتمام كبير من قبـل البـاحثي           

المراجعة، ويرجع السبب فى ذلك الى أن جودة المراجعة العالية تعد السند األساسى لثقـة               
المستثمرين فى المعلومات المالية وغير المالية، كما أنها تلعب دوراً تكاملياً فى المساهمة             

 ولغرض فهـم جـودة   ).Wong 2004(فى النمو االقتصادى للمجتمع واستقراره المالى 
عة حاولت العديد من الدراسات كشف العالقة بين جودة المراجعة وبعض العوامـل             المراج

التى تؤثر فيها، ويعد تحديد العوامل التى تؤثر فى جودة المراجعة أمراً ذو أهمية خاصـة                
فى الوقت الحالى، وذلك بعد ظهور مشاكل مالية فى عدد من كبرى منشآت األعمال علـى                

تبط بمصداقية وجودة عمـل المراجـع الخـارجى المسـتقل          مستوى العالم، األمر الذى ار    
وحيث أن جودة المراجعة من الصـعب       ). ٢٠٠٥، بالل   ٢٠٠٣حسنين وقطب   (للحسابات  

وسيتم فى هذا   . مالحظتها، فقد قامت الدراسات السابقة بالتعبير عنها بوسائل أخرى بديلة         
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ة ووصف مؤشـراتها،    الجزء عرض الدراسات السابقة التى تناولت تعريف جودة المراجع        
 :وذلك على النحو التالى

 
 

  تعريف جودة المراجعةتعريف جودة المراجعة: : ١١//١١//٢٢
تشير جودة المراجعة الى مدى قدرة المراجع على اكتشاف األخطـاء والمخالفـات             
الجوهرية فى القوائم المالية واإلعالن عنها، باإلضافة الى تخفيض عدم تماثل المعلومـات             

حماية مصالح حملة األسهم فى ظل انفصـال الملكيـة          بين اإلدارة وحملة األسهم، وبالتالى      
وقد تتفاوت جودة أداء عملية المراجعة، إال أن جودة المراجعة العالية يجب أن        . عن اإلدارة 

ترتبط بجودة عالية للمعلومات الواردة بالقوائم المالية، حيث أن القوائم المالية التـى تـم               
ون أقل احتماال الحتوائهـا علـى أخطـاء         مراجعتها بمعرفة مراجعين ذوى جودة عالية تك      

 .ومخالفات جوهرية
 لجودة المراجعة من أكثر التعريفـات التـى   "DeAngelo 1981"ف يويعتبر تعر

لقيت قبوالً عاماً من العديد من الكتاب فى مجال المراجعة، حيث عرفت جـودة المراجعـة                
المحاسـبي للعميـل،     فـي النظـام      )Beach(احتمال  قيام المراجع باكتشاف خرق       "بأنها  

احتمال أن يقوم المراجع بـالتقرير  "DeAngelo" وقد عرفت ". والتقرير عن هذا الخرق
  فـان جـودة    "DeAngelo"ومن ثم فانه وفقا لتعريف. عن األخطاء باستقالل المراجع

المراجعة تعنى زيادة قدرة المراجع على اكتشـاف األخطـاء المحاسـبية وزيـادة درجـة           
 . استقالله

 )Assurance( جودة المراجعة بأنها درجة الثقـة  "Palmrose 1988"عرف وقد      
فكما هو معروف أن الهدف من المراجعـة   . التى يقدمها المراجع لمستخدمى القوائم المالية     

هو خلق الثقة فى القوائم المالية، لذا فإن جودة المراجعة هي احتمال خلو القوائم الماليـة                
وفي الحقيقة أن هذا التعريـف اعتمـد علـى نتـائج            .  الجوهريةمن األخطاء والمخالفات    

 لـتعكس جـودة عمليـة       - والتى تتمثل فى قوائم مالية يمكن االعتماد عليهـا         -المراجعة
كيف يمكن لمستخدمي القوائم الماليـة      : ويدفعنا هذا التعريف الى السؤال التالي     . المراجعة

ئم المالية التـي تـم مراجعتهـا مـن قبـل            تحديد درجة الثقة وإمكانية االعتماد على القوا      
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المراجع؟ وهذا يعنى أنه تعريف  لجودة المراجعة الالحقة، حيث ال يمكن تحديد درجة الثقة               
وبذلك فانه يمكـن القـول أن       . التى يقدمها المراجع إال عند االنتهاء من عملية المراجعة          

 .)Actual Audit Quality( يشير الى جودة المراجعة الفعلية "Palmrose"تعريف 
: وأيضاً اقترح باحثون آخرون بعض التعريفات لجودة المراجعة، فعلى سبيل المثـال           

جودة المراجعة بأنها مقياس لمقدرة المراجـع الخـارجى علـى    " Wallace 1980"عرف 
 Titman and"وعرفهـا  . تقليل ضوضاء وتحيز البيانات المحاسبية وتحسـين دقتهـا  

Trueman 1986" المعلومات التى يقدمها المراجع للمستثمرين، ويشبه هـذا   بأنها دقة
" Krinsky and Rotenberg 1989" وعرفها ."Palmrose 1988"التعريف تعريف 

 Davidson and Neu "وعرفهـا  . بأنها مقابل لدقة معلومات تقرير المراجع الخـارجى 

 الجوهريـة فـي     بأنها قدرة المراجع على اكتشاف واستبعاد األخطاء والمخالفـات        " 1993
بأنها احتمـال  " Lee et al. 1999"وعرفها . صافى الدخل الذى تفصح عنه القوائم المالية

وأخيـراً أشـارا    . أن ال يصدر المراجع تقريراً نظيفاً فى قوائم مالية بها أخطاء جوهريـة            
الى أن جودة المراجعة من وجهة نظر العديد من المنظمات المهنية          " ٢٠٠٣حسنين وقطب   "

 . مدى التزام المراجعين بالمعايير المهنية التى تصدرها هذه المنظماتتعنى
هذا ومن األمور الهامة عند تعريف جودة المراجعة أن يـتم التفرقـة بـين جـودة                 

إال أن هناك العديد من الدراسات التي لـم تميـز بـين هـذين               . المراجعة وجودة المراجع  
 :أنظـر علـى سـبيل المثـال    (عنـى  المفهومين واستخدمتهما كمفهومين لهما نفـس الم 

DeAngelo  1981; Colbert and Murray 1998; Clarkson 2000 .(فافترضت  
" DeAngelo  1981 "   عند تعريفها لجودة المراجعة أنه عند ثبات المراجع علـى تقـديم

خدمة المراجعة بنفس المستوى من الجودة، فانه يمكن استخدام جودة المراجـع وجـودة              
إال أن هذا االفتراض مشكوك فيه، حيث أظهر الواقع         .  أن لهما نفس المعنى    المراجعة على 

أن منشآت المراجعة الكبيرة قد تعرضت في بعض األحيان الى فشل خالل قيامهـا بالمهـام       
الموكولة إليها، ولهذا فإنه يجب تعريف جودة المراجعة على أنها جودة الخدمة التي يقدمها           

 . عالمراجع، وليست جودة المراج
 الى أنه يجب أن تعرف جودة "Lam and Chang  1994"وفى هذا الصدد أشار 

، وذلـك ألن منشـأة      )Service-by-Service(المراجعة على أساس كل خدمة على حده        
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. المراجعة قد ال تؤدي كافة عمليات المراجعة الموكولة إليها بنفس المستوى من الجـودة             
-Firm(اجع هى مفهوم يعتمد على منشأة المراجعة       وهكذا فانه يمكن القول بأن جودة المر      

Based Concept(   بينما جودة المراجعة هى مفهوم يعتمد على الخدمة التـي يقـدمها ،
ولهذا فانه من األهمية التفرقة بين هذين ). Service-by-Service Concept(المراجع 

ة علـى مفهـوم جـودة       المفهومين استناداً الى الهدف من الدراسة، وتركز الدراسة الحالي        
 .المراجعة وليس مفهوم جودة المراجع

 

  مقاييس جودة المراجعةمقاييس جودة المراجعة: : ٢٢//١١//٢٢
 ;Teoh and Wong 1993: أنظـر علـى سـبيل المثـال    (فـرق الـبعض   

Moreland 1995; Balsam et al 2003   ( ــة ــة المدرك ــين جــودة المراجع ب
)Perceived Audit Quality ( وجودة المراجعة الفعلية)Actual Audit Quality(، 

حيث تقوم جودة المراجعة المدركة على مدى إدراك ووعى مستخدمى القوائم المالية، فـى              
حين أن جودة المراجعة الفعلية تشير الى مدى قدرة المراجع على اكتشاف والتقرير عـن               

وعلى الرغم من صعوبة مالحظة جودة المراجعة الفعليـة         . األخطاء والمخالفات المحاسبية  
يم الالحق لعملية المراجعة، إال أن العديد من الباحثين قد حاولوا قياسـها سـواء               قبل التقي 

 . بطرق مباشرة أو غير مباشرة
 وجود عالقة ايجابية بـين جـودة المراجعـة    "DeAngelo 1981" تفقد أثبت

وحجم منشأة المراجعة، فكلما كبر حجم منشأة المراجعة كلما قلت الحوافز لـدى المراجـع               
، ومن ثم يتحسـن مسـتوى جـودة         )Opportunistically(ة انتهازية   للتصرف بصور 

وأشارت  الى أن حجم منشأة المراجعة يقـاس بعـدد عمالئهـا، وأن منشـآت                . المراجعة
المراجعة التي تتميز بكثرة عمالئها تتعرض لخسائر كبيرة إذا فشلت في اكتشاف التالعـب              

 .  جودة عملية المراجعةفي القوائم المالية، ومن ثم فإنها تسعى الى تحسين
 استخدمت العديـد مـن الدراسـات    "DeAngelo 1981"واستناداً الى دراسة 

 :أنظر على سـبيل المثـال  (الالحقة حجم منشأة المراجعة لقياس مستوى جودة المراجعة 

Copley 1991; Clarkson and Simunic 1994; Becker et al 1998; 

Bauwhede et al 2000; Zhou and Elder 2001; Krishnan  2003; Kim et 

al  2003 .( وأشار العديد منها الى أن منشآت المراجعة الكبيرة عادة ما تقدم مستوى عال
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أشار البعض  وعلى الجانب اآلخر. من جودة المراجعة بالمقارنة بمنشآت المراجعة الصغيرة
عالية الجودة بالمقارنة    ما تقدم منشآت المراجعة الكبيرة مراجعة        اآلخر الى أنه ليس دائماً    

 . بمنشآت المراجعة الصغيرة
 كيف أن اختالف فعالية المراجعة بين منشآت "Kim et al.  2003"فقد اختبر 

المراجعة الكبيرة والصغيرة، يمكن أن يؤدي الى صراع بين المراجعين ومديرى المنشـآت             
رباح عن طريـق تطبيـق      فعندما يتوافر لدى المديرين الحافز لزيادة األ      . موضوع المراجعة 

طرق االستحقاق المحاسبى التى تؤدى لذلك، فان هذا يتعارض مع رغبة المراجع فـى أن               
 وأيضـاً . ظهر القوائم المالية الحقيقة، وهنا ينشأ الصراع بين المراجع وهؤالء المـديرين        تُ

ـ              ق ينشأ الصراع ذاته عندما يتوافر لدى المديرين الحافز لتخفيض األرباح عن طريق تطبي
الـى أن   "Kim et al. 2003"وقد توصـل  . طرق االستحقاق المحاسبى التى تؤدى لذلك

منشآت المراجعة الكبيرة كانت أكثر فعالية فى منع إدارة األرباح مـن منشـآت المراجعـة      
الصغيرة في حالة وجود صراع بين المراجعين ومديرى المنشـآت موضـوع المراجعـة،              

 . صراعوالعكس صحيح فى حالة غياب هذا ال
أنه ال يوجد اختالفاً جوهرياً فـي   الى" Petroni and Beasley 1996"وأشارا 

احتياطي خسائر الدعاوى القضائية  بين عمالء منشآت المراجعة الكبيرة وعمالء منشـآت             
مدى  نتائج مراجعة القوائم المالية ومراجعة "Tate  2001"واختبرت  .المراجعة الصغيرة

وقد وجدت . االتفاق مع متطلبات المكتب األمريكي لإلدارة والموازنةااللتزام، من حيث مدى 
أن منشآت المراجعة الكبيرة ال تتميز عن الصغيرة فيما يتعلق بالتقرير عـن عـدم التـزام         
العمالء بالتشريعات الحكومية، أو التقرير عن أوجه القصور الجوهرية فى إجراءات الرقابة            

فاع تكاليف عملية المراجعة فى منشآت المراجعة الكبيـرة       الداخلية، هذا على الرغم من ارت     
 .عنها فى الصغيرة

وخالصة القول أنه على الرغم من أن العديد من الدراسات تؤكد على أن منشآت              
المراجعة الكبيرة تقدم خدمة المراجعة بجودة عالية بالمقارنة بمنشآت المراجعة الصـغيرة،     

 Lam and"وهذا ما دفع .  مخالفة لهذا االتجاهفان نتائج بعض الدراسات األخرى جاءت

Chang  1994"  الى القول بأنه  يمكن تقييم جودة المراجعة بطريقة أكثر فعالية إذا تـم 
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، وليس على أساس حجم   )Service-by-Service(التقييم على أساس كل خدمة على حده        
  .منشأة المراجعة

المراجعـة الكبيـرة ومنشـآت      منشآت  (هذا ومع أن مقياس حجم منشأة المراجعة        
هو األكثر استخداماً لقيـاس جـودة المراجعـة، إال أن هنـاك بعـض         ) المراجعة الصغيرة 

فقد استخدمت بعض الدراسـات أتعـاب       . المقاييس األخرى التى استخدمت فى هذا المجال      
عالقة جوهرية بـين أتعـاب   " Palmrose 1986" المراجعة كمقياس للجودة، حيث وجد 

وبالتالي فإذا كان مؤشر حجم منشأة المراجعـة يمكـن          . حجم منشأة المراجعة  المراجعة و 
استخدامه كمقياس لجودة المراجعة، فانه يمكن استخدام أتعاب المراجعـة كمقيـاس آخـر            

 النزاعات القانونية مع المراجع كمقياس "Palmrose 1988"واستخدم . لجودة المراجعة
 الى أن مستوى جودة المراجعة دالة فى عـدد  "Francis 2004"وأشار . لجودة المراجعة

خصائص منشأة المراجعة، تخصص المراجع الخارجى فـى صـناعة          : من المتغيرات منها  
معينة، االختالفات فى األنظمة القانونية فيما بين الـدول، وتعـرض المراجـع الخـارجى               

 . للمساءلة
ة المراجعة، حيث قامـا     وقد اقترحت العديد من الدراسات السابقة مقاييساً بديلة لجود        

"Teoh and Wong 1993"     بقياس جودة المراجعة بطريقـة غيـر مباشـرة، وذلـك 
فوجـدا أن  . )Earnings Response Coefficient(باستخدام معامل استجابة األربـاح  

معامل استجابة األرباح لدى عمالء منشآت المراجعة الثمانية الكبيرة أعلى منه لدى عمالء             
 وهذا المعامل هو ناتج قسمة عائـد الملكيـة علـى األربـاح              - الصغيرة منشآت المراجعة 

 . المعلنة
 بإدراك مديري االئتمان للتعبيـر  " Chow and Wong-Boren 1986 " واستعانا 

لقياس جودة المراجعة هامش الطلـب  " Schauer  2001"واستخدم . عن جودة المراجعة
ين سعر الطلب وسـعر العـرض    وهو الفرق ب،)Client Bid-Ask Spread(والعرض 

 نتائج مراجعة النظير "Colbert and Murray  1998"بينما استخدم   . لسهم الشركة
)Peer Review (لقياس جودة المراجعة . 

وبافتراض وجود الحافز لدى المـديرين لتحقيـق األربـاح المخططـة، فقـد قامـا             
"Davidson and Neu  1993"استخدام االنحرافـات   بقياس جودة المراجعة فى كندا ب
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وتتمثل االنحرافات عن تنبؤات اإلدارة في الفرق بين األربـاح       . عن تنبؤات اإلدارة باألرباح   
المحققة واألرباح المخططة، حيث كلما زادت هذه االنحرافات كلما زادت جـودة المراجعـة              

 علـى  وتفسير ذلك أنه كلما زادت جودة المراجعة كلما قلت قـدرة اإلدارة    . والعكس صحيح 
تحقيق األرباح المخططة من خالل إدارة األرباح، وبالتالي كلمـا زادت االنحرافـات عـن               

وقد أشارا الباحثان الى عدم وجود عالقة بين األرباح المخططة وجـودة          . األرباح المخططة 
المراجعة، وذلك ألن األرباح المخططة لم تخضع للمراجعة في كندا خـالل فتـرة إجـراء                

 . الدراسة
في سنغافورة، تبين لهمـا أنـه   " Lam and Chang 1994"اسة أجراها وفي در

وعلـى عكـس    . يمكن قياس جودة المراجعة باستخدام االنحرافات عن األرباح المخططـة         
"Davidson and  Neu 1993"  فقد أشـارا "Lam and Chang 1994"  الـى أن 

تكون منخفضة، وذلك   وجود انحرافات كبيرة عن األرباح المخططة يعنى أن جودة المراجعة           
ومن ثم . ألنه في سنغافورة تتم مراجعة األرباح المخططة والتصديق عليها من قبل المراجع  

 مستقلة عن جودة المراجعة كمـا       ال تكون ) تنبؤات اإلدارة باألرباح  (فان األرباح المخططة    
لـذا  . عـة هو الحال فى كندا، وإنما على العكس فعادة ما تتأثر هذه التنبؤات بجودة المراج             

يجب أن تقترن الجودة العالية للمراجعة بوجود انحرافـات ضـئيلة فـي تنبـؤات اإلدارة                
وقد اكتشفا الباحثان، فى المتوسط، أن االستعانة بمنشآت المراجعة الكبيـرة لـم             . باألرباح

يؤدى الى نتائج أفضل من تلك التى تم الحصول عليها عند االستعانة بمنشـآت المراجعـة                
 .الصغيرة
د استخدمت بعض الدراسات األخرى مقاييساً مباشرة لقياس جودة المراجعة، فعلى           وق

 بتحليل إجراءات الرقابة علـى الجـودة   "Deis and Giroux 1992"سبيل المثال قاما 
المطبقة بمهام المراجعة الفعلية واستخدامها للتفرقة بـين المسـتويات المختلفـة لجـودة              

قياس جـودة المراجعـة الـذى اسـتخدم فـى دراسـة              أما م . المراجعة في القطاع العام   
"Krishnan and Schauer 2000 "     فقد اعتمد على مـدى التـزام الوحـدة بالمبـادئ

المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً، حيث يفترض أن مدى االلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة            
 .والمخالفات الجوهريةقبوال عاما يرتبط مباشرة باحتمال اكتشاف والتقرير عن األخطاء 
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ويخلص الباحث مما سبق الى أنه وان كان ال يوجد اتفاق عام بين الدراسات السابقة 
 حيث جاءت نتائجها متضاربة بسبب اختالف -على مقياس معين لجودة المراجعة الخارجية

 إال أنها حددت مجموعة من المقاييس التى يمكن االعتماد عليها عند قياس -بيئة التطبيق
حجم منشأة المراجعة، سمعة منشأة المراجعة، مراقبة أداء : ودة المراجعة ومن أهمهاج

بمنشأة المراجعة، تخصص الصناعة، مدة خدمة والتفتيش الداخلى على الجودة المراجعين 
المراجعة، أهمية العميل موضوع المراجعة، أتعاب المراجعة، تعرض المراجع للمساءلة 

ويسعى الباحث  نحو . عية المراجع، وتأهيل ومهارة المراجعالقانونية، استقالل وموضو
اختبار مدى قدرة هذه المقاييس على التعبير عن جودة المراجعة فى بيئة المراجعة 

 .المصرية
 

  الدراسات التى تناولت إدارة األرباحالدراسات التى تناولت إدارة األرباح: : ٢٢//٢٢
عتماد تعتبر القوائم المالية ملخصاً إحصائياً مهماً النجازات الشركة، وعادةً ما يتم اال           

مثل (عليها فى تقييم األداء، ويتوقف عليها إبرام االتفاقيات بين الشركة واألطراف األخرى             
ولضمان سـالمة البيانـات     ). اتفاقيات الحصول على القروض وسياسات مكافآت المديرين      

التى تعرضها القوائم المالية والحد من سلوك إدارة األربـاح، أصـدر معهـد المحاسـبين                
قائمة معايير المراجعة :  مجموعة من المعايير من أهمها )AICPA(ألمريكى القانونيين ا

اكتشـاف  ) (٨٢(، وقائمة معايير المراجعة رقـم    )مراجعة التقديرات المحاسبية  ) (٥٧(رقم  
مراجعة التسويات  ) (٨٩(، قائمة معايير المراجعة رقم      )التالعب عند مراجعة القوائم المالية    

، وقائمة معـايير    )االتصال بلجنة المراجعة  ) (٩٠( المراجعة رقم    ، قائمة معايير  )المحاسبية
. والتى تحذر من إمكانية التحيز عنـد إعـداد التقـديرات المحاسـبية    ) ٥٧(المراجعة رقم   

، )٩٩( ثـالث نشـرات وهـى رقـم       ١٩٩٩وأصدرت لجنة سوق األوراق المالية فى عام        
ــى) (١٠١(، و )١٠٠( : متاحــــــة علــــــى الموقــــــع االلكترونــــ

www.sec.gov/litigation/admin.shtml (         وذلك بغرض الحـد مـن سـلوك إدارة ،
 . األرباح

" Enron"مثل شـركة    (وقد أثارت الفضائح المالية والمحاسبية التى ظهرت مؤخراً         
جدالً واسعاً حـول مصـداقية      ) فى بلجيكا " Hausipe"و  " Lernout"األمريكية، وشركتى   
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 أدت الى ظهور العديد من التوصـيات والمقترحـات   كما. األرباح التى تظهرها قائمة الدخل  
مثـل قـانون   (التى طالبت بضرورة إجراء تغييرات ملحة فى عملية إعداد القوائم الماليـة            

ولغرض ). ٢٠٠٢فى أمريكا عام      SOX، وقانون   ٢٠٠٢حوكمة الشركات فى بلجيكا عام      
ـ            رورى اإللمـام بـإدارة     اختبار العالقة بين جودة المراجعة وإدارة األرباح، فانه مـن الض

وسيقوم الباحث فيما يلي بعرض بعض الدراسـات السـابقة التـي عرفـت إدارة               . األرباح
 .األرباح وقدمت نماذج لها

 

  تعريف إدارة األرباحتعريف إدارة األرباح: : ١١//٢٢//٢٢
 على أنها "Schipper 1989 "تم تعريف إدارة األرباح بطرق مختلفة، فقد عرفها

الية الخارجيـة بنيـة تحقيـق بعـض المكاسـب       عملية إعداد التقارير الم   ىتدخل متعمد ف  
أى سلوك تقـوم بـه اإلدارة   "إدارة األرباح بأنها " Rosenfield 2000"وعرف ". الخاصة

ويؤثر على الدخل الذى تظهره القوائم المالية وال يحقق مزايا اقتصادية حقيقية، وقد يؤدى              
الى أن " Healy and Wahlen 1999" اوأشار". فى الواقع الى أضرار فى األجل الطويل

إدارة األرباح تتحقق عندما يقوم المديرون باستخدام الحكم الشخصي فى إعـداد التقـارير              "
المالية وإعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير المالية إما لتضليل المساهمين بشـأن             

 ". األداء االقتصادى للشركة، أو إلبرام تعاقدات تعتمد على األرقام المحاسبية
وعلى الرغم من أنه يمكن تعريف إدارة األرباح بطرق مختلفة، إال أن هناك اتفـاق               

وبأخذ هذه التعريفات فـى     . على أن إدارة األرباح تؤدى الى تحريف األداء الحقيقى للشركة         
االعتبار، يعرف الباحث لغرض هذه الدراسة إدارة األرباح بأنها أنشطة متعمدة يقـوم بهـا          

 .ل مستخدمي المعلومات المحاسبية لتحقيق مكاسب خاصةالمديرون بهدف تضلي
 Scott: (وعندما تلجأ اإلدارة الى إدارة األرباح فإنها تستند الى المبـررات اآلتيـة  

and Pitman 2005( 
أنها ال تخالف القواعد القانونية سواء أكانـت عامـة أو خاصـة بالنشـاط                -١

 .التجارى
 .ف عليهاأنها ال تخالف المبادئ المحاسبية المتعار -٢

 .أنها ال تتجاوز نطاق سلطاتها -٣
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األول تحقيق منافع ذاتية لـإلدارة، وعندئـذ        : ويوجد  دافعان إلدارة األرباح هما     
، والثانى التـأثير علـى مسـتخدمى المعلومـات          )Opportunist(يكون الدافع انتهازيا    

المخـاطرة،  المحاسبية عن طريق إظهار دخل المنشأة بما يحقق التوازن بين العائد ودرجة             
وذلك بهدف ضمان بقاء واستمرار المنشأة فى سوق المنافسة، وعندئذ يكون الـدافع هـو               

وعندما يكون الدافع انتهازيا أو غير أخالقى يكـون إلدارة          ). Efficiency(كفاءة المنشأة   
 على المركز الحقيقى للمنشأة، مما يؤدى الـى تضـليل مسـتخدمى              جوهرياً األرباح تأثيراً 

 ).Beneish 2001(لمالية القوائم ا
وقد أنشأ معهد المحاسبين القانونيين األمريكى لجنة خاصة لمقاومة التالعب فى           
القوائم المالية، وجاء فى أحد تقارير هذه اللجنة أن إدارة األرباح تؤدى الى قـوائم ماليـة                 

 Scott(مضللة، وقد تشجع اإلدارة فيما بعد على القيام بسلوك غير قانونى أكثر خطـورة  

and Pitman 2005(. 
فى كثيـر مـن   ) Accounting Accruals(االستحقاقات المحاسبية وتستخدم 

األحيان كأحد الوسائل إلدارة األرباح، وتتضمن تقديرات تتطلب أحكاماً شخصية يكون مـن             
لـذا يجـب أن يـدرك        . الصعب على المراجعين فحصها بموضوعية قبـل تحققهـا فعـالً          

 Scott and(رين إلدارة األرباح حتى يمكن التصدى لها بفعاليـة  المراجعون حوافز المدي

Pitman 2005.( 
 

  األرباحاألرباححوافز إدارة حوافز إدارة : : ٢٢//٢٢//٢٢
الدافع االنتهـازى ودافـع     : سبقت اإلشارة الى وجود دافعين إلدارة األرباح هما       

كفاءة المنشأة، ويمكن تقسيم حوافز إدارة األرباح الى ثالثة حوافز رئيسية قد ينطوى كـل               
 :ها على الدافع االنتهازى، أو دافع الكفاءة، أو على الدافعين معاً كما يلىمن

 Healy and"أشـارا   ): Contractual Incentives(الحـوافز التعاقديـة    -١

Wahlen  1999"  عندما يكون التعاقد بين الشركة واألطراف األخـرى  الى أنه
وتتمثـل  . ز  إلدارة األرباح على النتائج المحاسبية، يتولد لدى المديرين الحاف      مبنياً

تعظيم مكافـأة اإلدارة،  ، )Debt Covenants(مواثيق الدين : حوافز التعاقد في
مقابلة شروط القروض، األمان الوظيفي، واكتساب مزايـا عنـد التفـاوض مـع              

 . النقابات



   
 
 
 
 
  ٢٠٠٨يوليو  )٤٥( الد رقم  ) ٢(العدد رقم       جامعة االسكندرية–كلية التجارة للبحوث العلمية جملة   

 

 

١٥ 

تظهر حوافز السـوق إلدارة األربـاح   ): Market Incentives( السوق حوافز -٢
. ن وجود عالقة بين األرباح المعلنة والقيمة السوقية للشركة        عندما يدرك المديرو  

حيث يقوم المديرون بإدارة األرباح بنية التأثير على السوق، كما هو الحال عنـد              
إدارة األرباح فى الفترة ما قبل قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة، وذلـك بهـدف               

 Teoh et al 1998a, 1998b;  Rangan 1998; Scott and(زيادة أسعارها 

Pitman 2005( . المخططـة،   األربـاح  كما يوجد لدى المديرين الحافز لتحقيـق
لتفادي العقوبات التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة إذا فشلت فـى تحقيـق               

 قد تقوم الشركات التى تواجـه   وأيضاً).Robb 1998(توقعات المحللين الماليين 
روفات غير العادية على إيـرادات السـنة         من المص   كبيراً سنة سيئة بتحميل مبلغاً   

وهذا ما يعرف باالغتسال    . الحالية، وذلك بهدف تحقيق أرباح فى السنوات المقبلة       
، والذى عادة ما يتم إجراؤه عند تغيير اإلدارة العليا، وذلـك  )Big Bath(الكبير 

 .)Scott and Pitman 2005( لبداية جديدة لتطهير الميزانية استعداداً
تظهر الحوافز التنظيمية إلدارة ): Regulatory Incentives( التنظيمية زالحواف -٣

األرباح عندما يوجد اعتقاد بأن لألرباح المعلنة تأثير على عمل واضعى التشريعات           
وبالتالى فانه من خالل إدارة نتائج العمليـات، يمكـن          . أو المسؤوليين الحكوميين  

عات أو المسؤوليين الحكوميين، ممـا      للمديرين التأثير على أعمال واضعى التشري     
 Scott and Pitman(يقلل من الضغط السياسى وتأثير التشريعات على المنشأة 

أن المنشآت التى الى " Watts and Zimmerman 1978"فقد أشارا ). 2005
تكون موضع اهتمام الدولة والرأى العام قد تخضع لقـرارات حكوميـة وتُفـرض              

ـ . عليها تكاليف سياسية الـى أن  " Magrath and Weld 2002"د أشـارا  وق
ويؤيد هذا الرأى   . التقلبات الكبيرة فى أرباح تلك المنشآت قد تجذب انتباه الحكومة         

"Bartov et al 2002 " حيث أشاروا الى أن التقلبات فى األرباح والتى تأخذ شكل
كل انخفاض  أما إذا أخذت التقلبات ش    . زيادة كبيرة، قد ينظر إليها كمؤشر لالحتكار      

كبير فى األرباح، فقد ينظر إليها كمؤشر لتعسر المنشأة واضطرابها، ممـا يـدفع              
 . الدولة للتدخل فى الحالتين



   
 
 
 
 
  ٢٠٠٨يوليو  )٤٥( الد رقم  ) ٢(العدد رقم       جامعة االسكندرية–كلية التجارة للبحوث العلمية جملة   

 

 

١٦ 

فعلى سبيل المثال أدى الجدل الذى أثير حول الرعايـة الصـحية خـالل السـنتين        
ـ           "Clinton"األولتين من إدارة     ادة ، والذى ركز على أسعار الدواء، الى توجيه انتبـاه الق

 على ذلـك    ورداً. السياسيين نحو األرباح الفاحشة التى تحققها شركات الصناعات الدوائية        
استخدم مديرى شركات الصناعات الدوائية الطرق المحاسبية لتخفيض األرباح أثناء تلـك            

وبالمثل قام مديرى شركات البترول بإدارة األرباح بتخفيضها أثناء أزمـة الخلـيج             . الفترة
 ).Scott and Pitman 2005(، وذلك لصرف االنتباه السياسى عنها ١٩٩٠األولى عام 

  األرباحاألرباحطرق إدارة طرق إدارة : : ٣٣//٢٢//٢٢    
 لمعايير المحاسبة المتعارف     وفقاً -يتطلب نظام المحاسبة على أساس االستحقاق     

 من المديرين القيام بوضع العديد من التقديرات المحاسبية التى لها تأثير جـوهرى              -عليها
ومن بين أحكام التقديرات المحاسبية التى يمكن أن تؤثر على األرباح           . المعلنةعلى األرباح   

 )Scott and Pitman  2005(: فى اتجاه أو آخر ما يلى
              تتطلب عقود اإلنشاءات طويلة األجل تقديرات تتعلق بالتقدم فى انجـاز األعمـال

 متفائلة للتقدم   وبالتالى يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات     . وتكلفة هذا االنجاز  
 .فى انجاز األعمال، وذلك بغرض تضخيم األرباح

               يتطلب احتساب اإلهالك تقدير العمر االنتاجى وقيمـة الخـردة لألصـول القابلـة
لإلهالك، وبالتالى يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للعمـر االنتـاجى     

 .األرباح، وذلك لتدنية مصروف اإلهالك بنية تضخيم  وقيمة الخردة

          ،يمكـن  وبالتـالى يجب أن يظهر حساب العمالء بالقيمة الصافية القابلة للتحقـق 
للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغـرض تخفـيض            

 .مخصص الديون المشكوك فيها، ومن ثم تضخيم األرباح

   لمـديرين أثنـاء   يجب تصنيف التكاليف الى تكاليف إنتاج وتكاليف فترية، ويمكن ل
) Borderline Costs(فترات نمو المخزون تصنيف بعض التكاليف الهامشـية  

كتكاليف إنتاج بدال من تكاليف فترية، مما يؤدى الى تدنية المصروفات، ومن ثـم              
 .تضخيم األرباح
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               يجب االعتراف بأرباح بيع األصول بالكامل فى فترة البيـع، ويمكـن للمـديرين
ألصول كاألوراق المالية واألصول الثابتة، مما يـؤدى الـى          التالعب بتوقيت بيع ا   

 .تدعيم األرباح

     ًمقابل ضمان األصول على فترة االسـتفادة        يجب إهالك التكاليف المدفوعة مقدما 
من هذا الضمان، ويمكن للمديرين من خالل التقديرات المتفائلة لتكاليف الضـمان            

 .تخفيض المصروفات الحالية بهدف تضخيم األرباح

          يجب اعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية تحمل علـى الفتـرة أمـا
مصاريف الصيانة غير العادية فتعتبر مصروف رأسـمالى تحمـل علـى األصـل        
موضوع الصيانة، ويمكن للمديرين تدعيم األرباح الحاليـة مـن خـالل معالجـة             

 .مصاريف الصيانة العادية كمصاريف غير عادية

   فيز العمالء على التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السـعر،          يمكن للمديرين تح
 .وذلك بغرض زيادة المبيعات، ومن ثم تدعيم األرباح

              يجب أن يظهر المخزون بالدفاتر على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل، ويمكن
للمديرين من خالل استخدام قيم سوقية متفائلة تخفيض قيمة المخزون، ومن ثـم             

 .األرباحممارسة إدارة 

بعض أنماط إدارة األرباح واألسباب المحتملة لها، وذلك كما " Clikeman 2003"وقد قدم 
 :بالجدول التالى

 السبب المحتمل النمط
مبيعات مرتفعة بصورة غير عادية قرب نهاية فترة        
إعداد التقارير، يليها مبيعات منخفضة بصورة غير       

 . عادية فى الفترة الالحقة

جلـت االعتـراف    الشركة ربمـا ع   
 .باإليراد

مصاريف تشغيل منخفضة بصورة غير عادية قـرب    
نهاية فترة إعداد التقارير، يليها مصاريف تشـغيل        

 . مرتفعة بصورة غير عادية فى الفترة الالحقة

الشركة ربما أرجأت المصـروفات     
 . االختيارية

االنخفاض المفاجئ لهامش الربح أثناء الشهر األخير 
 . قارنة بهامش الربح أثناء باقى السنةمن السنة بالم

الشركة ربمـا خفضـت األسـعار       
 .لتعجيل المبيعات

تقديم فترة ائتمان طويلة على  المبيعات اآلجلة فـى          
 .نهاية السنة بالمقارنة بالفترات السابقة

الشركة ربما قدمت شروط ائتمـان      
ميسرة على المبيعات اآلجلة قـرب      

 . نهاية السنة
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 . يوضح بعض األنماط المحتملة إلدارة األرباح واألسباب المحتملة لها):١(جدول رقم 
الى أنه فى العديد من الحاالت، ) SEC(وتشير وثائق لجنة سوق األوراق المالية    

 داخل الشركة، يستنفد المديرون فى المراكز العليـا      وحين يصبح سلوك إدارة األرباح شائعاً     
وحيـث  . التى تؤدى الى استمرار الممارسات المخالفة      من الوقت إليجاد الطرق       كبيراً جزءاً

أن األطراف الخارجيين غير قادرين على مالحظة األنشطة اليومية للمديرين، لذا ينبغى على   
المراجعين، المحللين الماليين، والمستثمرين البحث بعنايـة عـن أى إشـارات تحذيريـة              

)Warning Signs (هم هذه اإلشارات التحذيرية ما ومن أ. تشير الى وجود إدارة األرباح
 )Magrath and Weld 2002: (يلى

 .تدفقات نقدية ال ترتبط باألرباح -١
 .حسابات عمالء ال ترتبط باإليرادات -٢

 .مخصصات ديون مشكوك فيها ال ترتبط بحسابات العمالء -٣

 .احتياطيات ال ترتبط ببنود الميزانية العمومية -٤

 .المشكوك فيها) Acquisition Reserves(احتياطيات التملك  -٥

 . األرباح التى تتفق بدقة وبصفة دائمة مع توقعات المحللين الماليين -٦

 

  األرباحاألرباحنتائج إدارة نتائج إدارة : : ٤٤//٢٢//٢٢    
على الرغم من أن المديرين يدركون أن إدارة األرباح وان كانت تحقـق منـافع               

من أهم  و. للمنشأة فى األجل القصير، إال أنها قد تؤدى الى مشاكل خطيرة فى األجل الطويل             
 )Clikeman 2003: (هذه المشاكل ما يلى

   توجد العديد من قرارات التشغيل التـى تتخـذها المنشـأة           : تخفيض قيمة المنشأة
بغرض التأثير على األرباح قصيرة األجل، إال أنها يمكن أن تـؤدى فـى األجـل                

فعلـى سـبيل المثـال تعجيـل        . الطويل الى اإلضرار بالكفاءة االقتصادية للمنشأة     
 ديسمبر بشروط كان من     ٣٠يرادات قد يؤدى الى قيام المنشأة ببيع المنتج فى          اإل

كذلك فان  .  يناير ٢الممكن أن تكون أفضل لو تم بيع ذات المنتج لذات العميل فى             
يمكن أن يـؤدى  ) Discretionary Expenses(تأخير المصروفات االختيارية 

ير الصيانة، البحوث والتطوير،    فى األجل الطويل الى اإلضرار بأداء المنشأة، فتأخ       
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وتدريب العاملين قد يؤدى الى فشل المعدات، خسارة حصة المنشأة فى السـوق،             
 .وتخفيض اإلنتاجية

   حتـى وان كانـت إدارة األربـاح التنتهـك المعـايير            : تالشى المعايير األخالقية
. المحاسبية بشكل واضح، فهى ممارسة مشكوك فيهـا مـن الناحيـة األخالقيـة             

شأة التى تدير أرباحها ترسل رسالة للعاملين بها بأن إخفاء وتضليل الحقيقة            فالمن
 ويخلق المديرون الذين يتحملون خطر هذه الممارسة مناخاً       . هى ممارسة مقبولة  

فالمدير الذى يطلب من موظفى     .  يسمح بوجود أنشطة أخرى مشكوك فيها      أخالقياً
السلطة األخالقية التى تمكنه مـن      المبيعات تعجيل المبيعات فى أحد األيام، يخسر        
 يمكـن أن تصـبح إدارة    وأيضاً. انتقاد خطط المبيعات المشكوك فيها فى يوم آخر       

 تصبح معقدة   ، فأساليب التحايل المحاسبية البسيطة نسبياً      جداً  زلقاً األرباح منحدراً 
 .أكثر فأكثر الى أن تؤدى الى خلق مخالفات جوهرية فى القوائم المالية

  ـ ال تـتم  ): Operational Management(اكل اإلدارة التشـغيلية  إخفاء مش
 علـى   ممارسة إدارة األرباح على مستوى اإلدارة العليا فقط، وإنما تمارس أيضاً          

فمديرى اإلدارات التشغيلية يعالجون البيانـات الماليـة      . مستوى اإلدارة التشغيلية  
. نتقـاد األداء السـئ    بهدف الحصول على المكافآت، الفوز بالترقيات، أو تجنب ا        

ومن أهم مخاطر إدارة األرباح فى المستويات اإلدارية الـدنيا، إخفـاء مشـاكل               
التشغيل عن اإلدارة العليا، فتبقى األخطاء بدون تصحيح والمشاكل بـدون حلـول             

 .لفترة زمنية طويلة

     فى السنوات األخيـرة فرضـت   : العقوبات االقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية
صة األوراق المالية األمريكية عقوبات صارمة على الشـركات التـى قامـت             بور

فعلى سبيل المثال فى أوائل التسعينات وقعت البورصـة غرامـة           . بإدارة أرباحها 
وطلـب منهـا إعـادة    " W.R. Grace & Co"قيمتها مليون دوالر على شركة 
ـ        . احتساب أرباحها واإلعالن عنها     ١٩٩٠ام  والسبب فى ذلك أن الشركة بـين ع

 قامت بتخفيض أرباحها المعلنة، وذلك بتسجيل احتياطيات غير صـحيحة           ١٩٩٢و
 قامت بإعـادة االحتياطيـات   ١٩٩٥ و ١٩٩٣ مليون دوالر، وبين عام      ٥٥قيمتها  

 .الى األرباح، وذلك لمقابلة األرباح الفصلية المستهدفة



   
 
 
 
 
  ٢٠٠٨يوليو  )٤٥( الد رقم  ) ٢(العدد رقم       جامعة االسكندرية–كلية التجارة للبحوث العلمية جملة   

 

 

٢٠ 

ية أخـرى،   إذا لم تفرض بورصة األوراق المالية غرامات أو عقوبات تأديب     وحتى
فان مجرد إعادة احتساب األرباح واإلعالن عنها يمكن أن يكون فى حـد ذاتـه               

فخالل السنوات الخمسة الماضية فقدت الشركات التى أعادت        .  للشركة  جداً مكلفاً
من قيمتها السوقية خالل الثالثة أيام التالية       % ١٠احتساب أرباحها فى المتوسط     

 ).Clikeman 2003(المالية إلعالنها عن إعادة إعداد قوائمها 
ويخلص الباحث مما سبق الى أن ممارسة االدارة لسلوك ادارة األرباح كنتيجـة             
لتعارض الوكالة، وان كان يحقق مصلحة االدارة فى األجل القصير، إال أنه يتعـارض مـع                

لذا ينبغى على المراجع الخارجى أن يعمل جاهداً علـى          . مصلحة الشركة فى األجل الطويل    
ولكـى يـنجح    . اف سلوك ادارة األرباح واالعالن عنه، وذلك لتدنية مشاكل الوكالـة          اكتش

المراجع فى أداء هذا الدور عليه أن ينجز مهام المراجعة بـالجودة المطلوبـة، ويتنـاول                
 .الباحث فى الجزء التالى العالقة بين جودة المراجعة وإدارة األرباح

 

   جودة المراجعة وإدارة األرباح جودة المراجعة وإدارة األرباحالدراسات التى تناولت العالقة بينالدراسات التى تناولت العالقة بين: : ٣٣//٢٢  
ينظر للمراجع الخارجى على أنه أحد أطراف حوكمة الشـركات، وتحديـداً هـو              

المراجعـة الداخليـة، لجنـة    : الطرف الخارجى، حيث تتضمن من الداخل ثالثة أطراف هى        
وتتعامل حوكمة الشركات مع مشـاكل الوكالـة، حيـث تقـدم            . المراجعة، ومجلس اإلدارة  

آلليات التى تستخدم لحل مشاكل الوكالة وتؤكد للمستثمرين والدائنين حصـولهم           الوسائل وا 
 .على العائد على استثماراتهم وعدم استثمار رأس المال فى مشروعات رديئة

ووفقاً لنظرية الوكالة يمكن النظر الى المنشأة باعتبارها سلسلة من العالقات بين            
 بين هذه األطراف، وكلما زاد هذا التعارض        األطراف المختلفة، وهناك تعارض فى المصالح     

وتنشأ جميع مشاكل الوكالة كنتيجة لعاملين أساسـيين        . كلما زادت مشاكل وتكاليف الوكالة    
. عدم قدرة األصيل على مالحظة الوكيل، وعدم تماثل المعلومات بين األصيل والوكيل           : هما

، االختيـار المعـاكس   )Moral Hazard(التخلخـل الخلقـى   : وتتمثل مشاكل الوكالة فى
)Adverse Selection( اإلسراف ،)Over Selection(  والمراقبـة ،)Monitoring (
)Mohan 2005.( 
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ومن منظور نظرية الوكالة لو رغب كل من المديرين والمالك في تعظيم منافعهم             
 Jensen and(الخاصة، عندئذ سيقوم المديرون بالعمل في غير مصلحة هؤالء المـالك  

Meckling  1976 .( فعلى سبيل المثال إذا كانت مكافآت المديرين تتحدد على أساس أداء
 أرباح المنشأة بما يتفـق مـع       إلدارةالمنشأة التى يعملون بها، عندئذ سيتولد لديهم الحافز         

تزداد قدرة اإلدارة على إدارة األربـاح كلمـا زاد عـدم تماثـل              و. تعظيم منفعتهم الخاصة  
 ).Zhou and Elder 2001(والمالك المعلومات بين اإلدارة 

يظهر الطلب على خدمات المراجعة كنتيجة للحاجة الى تحسين العالقة بين األطراف            و
ويعتبـر   .  والعمـالء  ،المشاركة في األعمال كالمالك، الدائنين، السلطات العامة، العـاملين        

يؤدي الـى زيـادة     التعامل بين هذه األطراف إجراءاً مكلفاً، حيث أن عدم تماثل المعلومات            
وتهدف المراجعة الى تخفيف عدم تماثل      . درجة عدم التأكد بشأن تنفيذ االلتزامات التعاقدية      

المعلومات بين هذه األطراف، حيث  ترتبط جودة المراجعة العالية بمستوى منخفض مـن               
ذا تماثل المعلومات ومستوى منخفض من عدم التأكد بشأن تنفيذ االلتزامات التعاقدية، ل     عدم  

  Arrunada (فانه يمكن القول أن جودة المراجعة ترتبط بعالقة سلبية بـإدارة األربـاح  

2000(. 
تماثـل  عـدم    الى تدنيـة     - باعتبارها أداة رقابية خارجية    -وتؤدى عملية المراجعة  

وتختلف . المعلومات بين المديرين والمالك، من خالل إضفاء المصداقية على القوائم المالية          
جعة، والتى تقاس بمدى قدرتها على الحد مـن إدارة األربـاح، وفقـاً لجـودة          فعالية المرا 

ويمكن تفسير الطلب على جودة المراجعة من منظور تكلفة الوكالة،          . المراجعين الخارجيين 
 كلما ارتفعت تكلفة الوكالة كلما ارتفع الطلب على جودة المراجعة، إما طواعيةًً من قبل               أنهب

 أو تفـرض  ،)Bonding Mechanism(دى التزامهم بتعهداتهم المديرين بهدف إظهار م
 Jensen and Meckling 1976; Watts(من الخارج من قبل المساهمين كأداة رقابية 

and Zimmerman 1986 .( 
عالقة ايجابية بـين تكلفـة الوكالـة         على وجود    وقد أكدت الدراسات السابقة عملياً    

 ;Francis and Wilson 1988 :سبيل المثالأنظر على  ( والطلب على جودة المراجعة

DeFond 1992; Fan and Wong 2002; Kitching 2007.(   فعلى سـبيل المثـال 
 التـى تمارسـها منشـآت     دور حوكمة الشـركات  "Fan and Wong  2002"اختبرا 
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وبصفة خاصة الخمسـة     -المراجعة في دول شرق آسيا، حيث وجدا أن منشآت المراجعة           
. للحد من تكلفـة الوكالـة      كأداة اختيارية من قبل المديرين وكأداة رقابية          تستخدم -الكبار

 فى دراسته التى ركزت على إطار حوكمة الشركات فى فرنسا، الـى  "Piot 2001"وأشار 
وأن جودة المراجعـة    . زيادة الطلب على جودة المراجعة فى حاالت وجود تعارض الوكالة         

سلوك إدارة األرباح وإنتاج قوائم مالية موثوق فيهـا         تعتبر أداة مراقبة فعالة فى الحد من        
وفى أسبانيا توصـال    . تماثل المعلومات، ومن ثم تدنية تكلفة الوكالة      عدم  تعمل على تدنية    

"Ballesta and Garcia-Meca 2005 " الى نفس النتيجة عند اختبارهما لدور المراجع
ودة حوكمة الشـركات يـؤدى   الخارجى فى حوكمة الشركات، حيث أشارا الى أن تحسين ج       

 . الى تحسين جودة التقارير المالية
 مـن   وقد اختبرت العديد من الدراسات عملياً العالقة بين المراجعة وإدارة األربـاح           

: حيث تطرقت هذه الدراسات للعالقة بين إدارة األرباح وعدة عوامـل منهـا            . جوانب عدة 
، )Hirst 1994; Becker et al. 1998(أحكام المراجعين بشأن المخالفـات الجوهريـة   

، )Lys and Watts 1994; Heninger 2001(المنازعات القانونية مـع المـراجعين   
 Bedard and Biggs 1991; Johnson et(فى مجال المراجعة ) Expertize(الخبير 

al. 1991; Wright and Wright  1997; Krishnan  2003(،         تغييـر المراجـع 
)DeFond and Subramanyam 1998; Dennis 2007(تناوب المراجع ،) Brody 

and Moscove 1998; Ghosh and Moon 2003(، ــة ــدار أراء المراجع  إص
)Bartov et al.  2000; Butler et al.  2003( ،خصائص لجان المراجعة و)Klein  

2002; Williams  2003.( 
أثير جـودة المراجعـة    ت"Becker et al.  1998"ومن بين هذه الدراسات اختبر 

، )Discretionary Accruals(على إدارة األرباح من خالل االسـتحقاقات االختياريـة   
ووجدوا أن االستحقاقات االختيارية لدى عمالء منشآت المراجعة الكبيرة الستة أقل منهـا             

إال أنهم لم يختبروا إدارة األرباح بغـرض تخفـيض   . لدى عمالء منشآت المراجعة األخرى 
  .Bauwhede et al"وفى بلجيكا وجد . رباح بل اختبروها فقط  بغرض زيادة األرباحاأل

أن جودة المراجعة والملكية العامة يمثالن قيـدين علـى إدارة األربـاح بغـرض               "2000
  .تخفيض األرباح، إال أنهما ليسا كذلك عند إدارة األرباح بغرض زيادة األرباح
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ل اإلدارة لممارسة أساليب إدارة األرباح إذا الى انخفاض مي" Zhang 2002"وأشار 
من بـين   (كان لدى الشركة مجلس إدارة كبير، وعين لها منشأة مراجعة ذات سمعة جيدة              

أما إذا كان الهدف من إتباع هذه األساليب زيادة أربـاح           ). منشآت المراجعة الستة الكبيرة   
 تأثير على الحد من سـلوك       الشركة، فلن يكون لتعيين منشأة مراجعة ذات سمعة جيدة أى         

والتى (عند اختباره للعالقة بين جودة المراجعة " Krishnan 2003"وأشار . إدارة األرباح
واالستحقاقات االختيارية، الى مصداقية    ) تم قياسها من خالل سمعة المراجع وقوة مراقبته       

من بـين    (هذه االستحقاقات لدى الشركات التى استعانت بمنشآت مراجعة ذات سمعة جيدة          
بالمقارنة بغيرها التى لم تستعين بإحدى منشآت المراجعة        ) منشآت المراجعة الستة الكبيرة   

الـى أن منشـآت   " Caneghem 2004"وفى المملكـة المتحـدة توصـل    . الستة الكبيرة
المراجعة الخمسة الكبيرة فى المملكة تعمل على الحد من ممارسات إدارة األربـاح، ممـا               

 . سلبية بين جودة المراجعة وسلوك إدارة األرباحيعنى وجود عالقة 
عند اختباره للعالقة بين جودة المراجعـة  " Chen et al. 2005"أشار وفى تايوان 

) والتى تم قياسها من خالل حجم منشأة المراجعة وتخصص المراجع فى صـناعة معينـة              (
 الـى   ١٩٩٩ شركة فـى الفتـرة مـن         ٣٦٧ أجريت على    من خالل دراسة  وإدارة األرباح   

، الى أن جودة المراجعة تؤدى الى الحد من سلوك إدارة األرباح وتعمل على تقديم               ٢٠٠٢
" Chen et al. 2006"وأيضاً أشـار  . معلومات دقيقة خالية من التحيز والسلوك االنتهازى

عند اختبار العالقة بين سمعة المراجع، تخصص الصـناعة، وإدارة األربـاح لعينـة مـن                
 والتى تعمل فى بيئة يقل فيها خطر مساءلة المراجع قانونيـاً مقارنـةً    -نيةالشركات التايوا 

 الى أن الشركات التى روجعت قوائمها المالية بمعرفة منشآت          -بالواليات المتحدة األمريكية  
المراجعة الخمسة الكبيرة فى تايوان كانت إدارة األرباح فيها أقل من غيرها، كما قلت إدارة               

 .ت التى راجعها مراجعون متخصصون فى الصناعةاألرباح فى الشركا
عينـة  العالقة بين تخصص المراجع فى صناعة م" Balsam et al. 2003"واختبر 

وجودة األرباح، وتوصلوا الى وجود عالقة ايجابية بين تخصص الصناعة وجودة األرباح،            
حيث أن إدارة األرباح لدى عمالء المراجعة للمراجعين المتخصصين فى الصناعة كانت أقل             

 Johl et"وفى ماليزيا اختبـر  . من ذويهم لدى المراجعين غير المتخصصين فى الصناعة

al. 2007" معبراً عنها بحجم منشـأة المراجعـة وتخصـص    ( بين جودة المراجعة العالقة
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وإدارة األرباح، وتوصلوا الى وجود عالقة سلبية بين حجـم منشـأة المراجعـة       ) الصناعة
وإدارة األرباح، حيث أن سلوك إدارة األرباح لدى عمالء المراجعـة لمنشـآت المراجعـة               

ى منشآت المراجعة األخرى، أمـا تخصـص        الكبيرة فى ماليزيا كان أقل مقارنةً بذويهم لد       
 .المراجع فى الصناعة فلم يكن له تأثيراً جوهرياً على سلوك إدارة األرباح

 العالقة بين " Maijoor and Vanstraelen 2006"وفى االتحاد األوروبى اختبرا 
ة بيئة المراجعة للدول األعضاء، جـود     : ثالثة متغيرات وإدارة األرباح وهذه المتغيرات هى      

أوالً، أن بيئة المراجعة    : وتوصال الى النتائج التالية   . المراجعة، وأسواق رأس المال الدولية    
المتشددة تؤدى الى تخفيض إدارة األرباح، ثانياً، اليوجد دليل على أن منشـآت المراجعـة               

ارة األربعة الكبيرة ذات الجودة العالية فى االتحاد األوروبى كان لها تأثيراً جوهرياً علـى إد              
األرباح بالشركات التى تتولى مراجعتها، وثالثاً، أن الشركات التى تعتمد على أسواق رأس             

  .المال الدولية لم تحد من ممارستها لسلوك إدارة األرباح
تـأثير بعـض أبعـاد جـودة     " Piot and Janin 2007"وحديثاً فى فرنسا اختبرا 

المراجعـة علـى إدارة األربـاح،       ووجود لجنـة    ) سمعة المراجع ومدة الخدمة   (المراجعة  
  وجود لجنة مراجعة غير مستقلة أدى الـى زيـادة إدارة األربـاح      ) ١: (وتوصال الى اآلتى  

اليوجد اختالف من حيث التأثير على سلوك إدارة األرباح لدى عمالء منشآت المراجعة       ) ٢(
وتفسير ذلك . رىالخمسة الكبيرة فى فرنسا مقارنةً بعمالء غيرها من منشآت المراجعة األخ  

من وجهة نظر الباحثين هو أن اختالف البيئة القانونية فى فرنسا مقارنةً بالواليات المتحدة              
األمريكية من حيث درجة التشدد، يقلل خطر المساءلة القانونية لمنشأة المراجعة فى حالـة            

منشـآت  عدم كشفها عن ممارسات إدارة األرباح فى القوائم المالية، مما قلل من اهتمـام               
المراجعة الكبيرة لبذل الجهد الالزم لكشف هذه الممارسات، وهذا جعلها ال تختلف كثيراً عن       

 .منشآت المراجعة الصغيرة
 اختبار العالقة بين جودة المراجعة وإدارة األرباح من خالل فحص تصـرفات             ويمكن

أنظـر  (لمراجـع   وتقترح النظرية االقتصادية الستقالل ا    . المراجعين تجاه عمالئهم المهمين   
 وجـود  )DeAngelo 1981; Watts and Zimmerman 1986: على سبيل المثـال 

عالقة ايجابية بين حوافز المراجعين للتضحية باستقاللهم وأهمية العميل، وهـذا ما أطلقـا             
 Economic" (التبعيـة االقتصـادية  "  " Reynolds and  Francis 2001  "عليـه 
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Dependence.(    ان أداء خدمة المراجعة لعمالء كبار يؤدى الى زيادة          ومن ناحية أخرى ف
زيادة احتمال فقد السمعة وتكاليف النزاعات القانونية، وهـو مـا           لمخاطر المراجعة، وذلك    

 Reputation Protection) (2001 Reynolds" (حماية السمعة"أطلقت عليه الكتابات 

and Francis .( ملتـزمين الـى التصـرف    المـراجعين ال " حماية السـمعة "ويدفع حافز
 .باستقالل

. وقد اختبرت العديد من الدراسات تأثير حجم وأهمية العميل على استقالل المراجـع            
بين حجم العميل والدعاوى  عالقة ايجابية "Watts and Zimmerman 1994"فوجدا 

كبر  الدعاوى القانونية  إذا كان العميل يمثل الجزء األ         تزدادالقانونية ضد المراجعين، حيث     
الى أنه يمكـن قيـاس   " Reynolds and Francis 2001"وأشارا . من إيرادات المراجع

أهمية العميل كنسبة بين اإليرادات المحققة من العميل الى اجمالى إيرادات منشأة المراجعة، 
 على التبعية االقتصادية، إال أنهما وجدا أن منشآت المراجعـة الخمسـة             وأنه اليوجد دليالً  

صدر تقاريراً أكثر تحفظاً للعمالء المهمين، مما يدل على أن لحماية السمعة تـأثير              الكبيرة ت 
أن أهمية العميل ال ترتبط بدرجة كبيرة  "Heninger 2001"ووجد . على سلوك المراجع

عنـد   " Chung and Kallapur  2003 "وبالمثل لم يجـدا  . بإمكانية مقاضاة المراجع
ل على وجود عالقـة بـين االسـتحقاقات غيـر العاديـة             قياسهما ألهمية العميل، أى دلي    

)Abnormal Accruals(وأهمية العميل . 
الى وجود عالقة ايجابية بين أهمية العميل " Ahmed et al. 2006" توصل وحديثاً 

 فى الواليـات المتحـدة      ٢٠٠٢ عام   SOXوإدارة األرباح فى الفترة ما قبل تطبيق قانون         
ذلك القانون فلم تعد العالقة مهمة باستثناء الشركات التى تعـانى           األمريكية، أما بعد تطبيق     

 وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض        .من ضعف الحوكمة حيث بقيت العالقة قائمة      
، والتى كشفت عـن  "Reynolds and Francis 2001"الدراسات السابقة، ومنها دراسة 

 .رباحوجود عالقة سلبية بين أهمية العميل وإدارة األ
العالقة بـين اسـتقالل المراجـع وإدارة األربـاح     " Becker et al. 1998" واختبر

إذا كان المراجع غير مستقل، فانه سوف يخضع لضغوط العميل ويتغاضى           وتوصل الى أنه    
 Chung and"وأكـدا ذلـك   . عن التالعب الذى تمارسه اإلدارة فى إعداد القوائم المالية

Kallapur 2003" الى وجود عالقة سلبية بين استقالل المراجـع الخـارجى    حيث أشارا
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فعادةً ما يبدأ الصراع بين المراجع الخارجى المسـتقل وعمالئـه، عنـدما             . وإدارة األرباح 
 . يمارس هؤالء العمالء سلوك إدارة األرباح

 Schellemen and"أشارا وفيما يتعلق بالعالقة بين أتعاب المراجعة وإدارة األرباح 

Knechel 2005"   الى أن ممارسة العميل لسلوك إدارة األرباح يؤثر على أتعـاب عمليـة 
 يتبعها المراجع الخـارجى لمواجهـة المخـاطر         يمكن أن المراجعة، وحددا الخطوات التى     

 :فيما يلىالناتجة عن ممارسة العمالء ألساليب إدارة األرباح 
سـة سـلوك إدارة      تحديد العمالء الذين يشكلون خطورة عالية كنتيجة لممار        -١

 .األرباح
 . تحميل هؤالء العمالء بأتعاب إضافية مقارنةً بالعمالء األقل خطورة-٢
 زيادة الجهد المبذول واالختبارات التفصيلية أثناء تنفيذ مهام مراجعة القوائم           -٣

 .المالية لهؤالء العمالء
 -ة مثل تغييـر الطـرق المحاسـبي       - مناقشة أى تعديالت فى القوائم المالية      -٤

 .  لهؤالء العمالء
وهذا يعنى أنه فى حاالت العمالء الذين يمارسـون سـلوك إدارة األربـاح، يحتـاج           
المراجع الى بذل جهداً إضافيا وإجراء اختبارات أوسع، وذلك بغرض تنفيذ مهام المراجعـة            
بالجودة المطلوبة، مما ينعكس ايجابياً على الحد من سـلوك إدارة األربـاح عنـد هـؤالء              

 .ء، ويؤدى بالطبع الى زيادة أتعاب المراجعةالعمال
 العالقة بين طول مـدة خدمـة المراجـع الخـارجى     "Davis et al. 2000"واختبر 

فباالعتماد علـى  . واستقالله من جهة، وإتباع العميل ألساليب إدارة األرباح من جهة أخرى    
، توصـلت   شـركة ٨٥٥ لعينة مكونـة مـن   ١٩٩٨ الى ١٩٨١القوائم المالية للفترة من     

الدراسة الى أن طول مدة خدمة المراجع الخارجى تُضعف استقالله وتشـجع اإلدارة علـى             
ممارسة سلوك إدارة األرباح، ومن ثم فكلما انخفضت مدة خدمة المراجع الخـارجى كلمـا               

وأظهرت الدراسة بناء على العينة     . زادت قدرته على كشف ومعالجة أساليب إدارة األرباح       
فترة الزمنية التى تم تغطيتها، أن الشركات التى أبقت المراجع الخارجى مدة            المستخدمة وال 

أطول عانت بشكل كبير من تحريف حساباتها لغرض تخفيض األربـاح، فكانـت أرباحهـا               
ولقد جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة مـع توصـيات          . الحقيقية أكبر من األرباح المعلنة    
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 التى دعمـت اسـتقالل المراجـع الخـارجى،     )SEC 1998(هيئة سوق األوراق المالية 
 .ووضعت عدة إرشادات تحد من حجم الخدمات التى يقدمها ومن طول مدة خدمته

، "Davis et al. 2000"جاءت نتائج بعض الدراسات متضاربة مع نتائج دراسـة  و
الى وجود عالقة سـلبية بـين مـدة خدمـة المراجعـة      " Ebrahim 2004"توصل حيث 

 Carey and"وحـديثاً وفـى اسـتراليا أشـارا     .  لسلوك إدارة األرباحوممارسة العميل

Simnett 2006"لم يصال الى دليل على وجود أى عالقة بين طول مدة الخدمة  الى أنهما 
 Knechel and" و فـى بلجيكـا توصـال    .وممارسـة العميـل لسـلوك إدارة األربـاح    

Vanstraelen 2007 "الخدمة تؤدى الى زيادة الى وجود دليل ضعيف على أن طول مدة 
 .أو تخفيض جودة المراجعة، ومن ثم اكتشاف ممارسات إدارة األرباح

العالقة بين حوكمة الشـركات، أسـاليب   " Liu and Lu 2002"وفى الصين اختبرا 
 الذى تتبعه األطراف المسيطرة  )Tunneling Behavior(إدارة األرباح، وسلوك النفق 

نفق إتباع األطراف المسيطرة ألساليب مختلفة لنقل وتوجيه        ويقصد بسلوك ال  . على الشركة 
موارد الشركة بما يخدم مصالحهم الشخصية، ويزداد هذا السـلوك فـى المواقـف التـى                

 -وتوصال الى أنه فى ظل غياب األساليب الفعالة لحوكمة الشركات         . تتعارض فيها المصالح  
الى سوء تقدير العديد من عناصـر        يعمد المديرون    -والتى منها جودة المراجعة الخارجية    

القوائم المالية وممارسة األساليب المختلفة إلدارة األرباح وسلوك النفق، وأنه يمكن الحـد             
 .من هذه السلوكيات بإتباع أساليب فعالة لحوكمة الشركات

 جودة المحاسبة وجودة العالقة بين" 2005Mulgrew "وفى المملكة المتحدة اختبر 
 والتى  -حوكمة الشركات من منظور عالقة الوكالة، وتوصل الى أن جودة حوكمة الشركات           

 ترتبط ايجابياً بجودة المحاسبة، والتى تعنى تقديم قـوائم          -تتحقق من خالل جودة أطرافها    
 .مالية مالئمة وموثوق فيها وخالية من ممارسات إدارة األرباح

بق الى أن عالقة الوكالة بين اإلدارة والمالك أو بـين اإلدارة            ويخلص الباحث مما س   
واألطراف ذات المصلحة قد أفرزت العديد من المشاكل والتى منشأها تعـارض المصـالح              

 تماثل المعلومات، وهذا ما يدفع اإلدارة الى ممارسة سلوك إدارة األرباح عند إعـداد               عدمو
الحد من ممارسة اإلدارة    بضرورة العمل على    يثة  الكتابات الحد أوصت  وقد  . القوائم المالية 

وركزت تلك الكتابات علـى  . لسلوك إدارة األرباح، من خالل تطبيق قواعد حوكمة الشركات       

javascript:void(0);


   
 
 
 
 
  ٢٠٠٨يوليو  )٤٥( الد رقم  ) ٢(العدد رقم       جامعة االسكندرية–كلية التجارة للبحوث العلمية جملة   

 

 

٢٨ 

اختبار أهمية دور المراجعة الخارجية فى هذا الصدد، والخـتالف بيئـة التطبيـق جـاءت              
بار العالقة بين جودة عملية    ويحاول الباحث من خالل دراسته الحالية اخت      . نتائجها متضاربة 

المراجعة الخارجية وسلوك ادارة األرباح فى مصر، وهى بيئة تختلف عـن غيرهـا مـن                
 . البيئات التى أجريت فيها الدراسات السابقة، مما يضيف ألهمية نتائج هذه الدراسة

 
  صياغة نموذج وفروض البحث-٣

ـ         راح نمـوذج الدراسـة      من خالل الدراسات السابقة واإلصدارات المهنية تم اقت
 :وصياغة فروضها على النحو التالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 والعالقة بين جودة  جودة المراجعة الخارجيةالعوامل المؤثرة فىشكل يوضح 
 .وإدارة األرباحالمراجعة الخارجية 

يتضح من الشكل السابق أن جودة المراجعة الخارجية تعتبر متغيراً وسيطاً يتأثر 
تغيرات المستقلة، ويؤثر بدوره وفى االتجاه المعاكس كمتغير مستقل على بمجموعة من الم

 :إدارة األرباح كمتغير تابع، وبالتالى فانه يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلى
 

 .حجم منشأة المراجعة -

 .  سمعة منشأة المراجعة-

 أداء المراجعين  مراقبة-

والتفتيش الداخلى على 

 .المراجعةالجودة بمنشأة 

 . تخصص الصناعة-

 . مدة خدمة المراجعة-

 أهمية العميل موضوع -

 .المراجعة

 . أتعاب المراجعة-

تعرض المراجع للمساءلة  -

 .القانونية

وموضوعية  استقالل -

 .المراجع

 . تأهيل ومهارة المراجع-

 

 
 إدارة األرباح

 
 

 

 

 
جودة 

المراجعة 

 الخارجية
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 .توجد عالقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعة: الفرض األول
 .شأة المراجعة وجودة المراجعةتوجد عالقة ايجابية بين سمعة من: الفرض الثانى
توجد عالقة ايجابية بين مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على : الفرض الثالث

 .الجودة بمنشأة المراجعة وجودة المراجعة
توجد عالقة ايجابية بين تخصص المراجع  فى صناعة معينة  وجودة : الفرض الرابع

 .المراجعة
 .سلبية بين طول مدة خدمة المراجعة وجودة المراجعةتوجد عالقة : الفرض الخامس

توجد عالقة سلبية بين أهمية العميل موضوع المراجعة وجودة : الفرض السادس
 .المراجعة

 .توجد عالقة ايجابية بين أتعاب المراجعة وجودة المراجعة: الفرض السابع
ساءلة القانونية وجودة توجد عالقة ايجابية بين إمكانية تعرض المراجع للم: الفرض الثامن

 .المراجعة
 .  توجد عالقة ايجابية بين استقالل وموضوعية المراجع وجودة المراجعة: الفرض التاسع
 .توجد عالقة ايجابية بين تأهيل ومهارة المراجع وجودة المراجعة: الفرض العاشر

 .احتوجد عالقة سلبية بين جودة المراجعة وسلوك إدارة األرب: الفرض الحادى عشر

 
ولغرض اختبار فروض الدراسة والتحقق من مدى صدقها، تم إجراء دراسة 

 .تطبيقية فى الجزء التالى من البحث

  الدراسة التطبيقية-٤
لتحقيق هدف البحث والذى يتمثل فى تقييم مدى سالمة بعـض العوامـل التـى               

ز دور جـودة  حظيت باهتمام الكتابات السابقة كمؤشرات لجودة المراجعة الخارجية، وإبـرا   
تم إجـراء   . المراجعة الخارجية فى الكشف عن عمليات إدارة األرباح فى السوق المصرى          

 ٧٤دراسة تطبيقية على عينة من مديرى المراجعة بمكاتب المراجعة الخارجيـة قوامهـا              
وباستخدام أسلوب تحليـل  . ١مفردة، وتم تجميع البيانات باستخدام أسلوب قائمة االستقصاء     

                                                 
1
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متعدد التدريجى فى اختبار العالقة بين جودة المراجعة كمتغير تـابع والعوامـل             االنحدار ال 
المؤثرة فيها كمتغيرات مستقلة، واستخدام تحليل االنحدار البسيط فى تحليل العالقـة بـين              
جودة المراجعة كمتغير مستقل وسلوك إدارة األرباح كمتغير تابع، تم التوصل الى النتـائج              

 :٢اآلتية
ئج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابية بين حجم منشأة             تشير نتا  -١

مـن  % ٤,٢المراجعة وجودة المراجعة، حيث أن حجم منشأة المراجعة يفسـر وحـده             
وهذا يعنى صدق الفـرض األول للدراسـة، والـذى          . اجمالى التغير فى جودة المراجعة    

فاض النسبة التى يفسرها حجم منشـأة       ويرجع انخ . يقضى بوجود عالقة ايجابية بينهما    
المراجعة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة الى أن هذه العالقـة نسـبية وليسـت                
مطلقة، حيث تختلف باختالف ما اذا كانت منشأة المراجعـة تـرتبط بإحـدى منشـآت                

ودة المراجعة الدولية أم ال، فمنشآت المراجعة الكبيرة المرتبطة بمنشآت دولية تهتم بالج           
 .مقارنة بغيرها التى ال ترتبط بمنشآت دولية

 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابية بين سمعة منشأة       -٢
مـن  % ٣,٦المراجعة وجودة المراجعة، حيث أن سمعة منشأة المراجعة تفسر وحدها           

انى للدراسـة، والـذى     وهذا يعنى صدق الفرض الث    . اجمالى التغير فى جودة المراجعة    
وأيضاً ترجع انخفاض النسبة التى تفسرها سـمعة        . يقضى بوجود عالقة ايجابية بينهما    

منشأة المراجعة الى قلة منشآت المراجعة التى تهتم بالسمعة والتى من بينها المنشـآت        
التى ترتبط بمنشآت مراجعة دولية وتلك التى تراجع أعمال البنوك وشركات االستثمار،             

 ألن السمعة السيئة لمثل تلك المنشآت تؤثر سلباً على أعمالها لسرعة ذيوع تلـك               وذلك
 .السمعة السيئة فى سوق رأس المال

 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابية بين مراقبة أداء              -٣
جعـة، حيـث   المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة المراجعة وجـودة المرا     

وهذا يعنى صدق الفرض    . من اجمالى التغير فى جودة المراجعة     % ١٢,٤تفسر وحدها   
وتفسير ذلك أن مراقبة أداء     . الثالث للدراسة، والذى يقضى بوجود عالقة ايجابية بينهما       

                                                 
2
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المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة المراجعة، يـدفع المـراجعين نحـو             
راجعة المتعارف عليها عند تنفيذ مهام عملية المراجعة، مما ينعكس          االلتزام بمعايير الم  

 .ايجابياً على جودة المراجعة
 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابية بـين تخصـص               -٤

من اجمالى  % ١٣,٣الصناعة وجودة المراجعة، حيث أن تخصص الصناعة يفسر وحده          
وهذا يعنى صدق الفرض الرابع للدراسـة، والـذى يقضـى           . راجعةالتغير فى جودة الم   

 وان كان محدود القيمة ،وتفسير ذلك أن تخصص الصناعة  . بوجود عالقة ايجابية بينهما   
 كبيرة فى المهام المعقدة، حيث يتوافر لـدى         قيمة ذات   ، إال أنه  فى ظل المهام الروتينية   

ميل موضوع المراجعة هيكل معرفة     المراجع المتخصص فى الصناعة التى يعمل بها الع       
، مما ينعكس ايجابياً علـى جـودة        )Expertise(يساعده فى بناء أحكام قوية ومتميزة       

 .  المراجعة
تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة سلبية بين مـدة خدمـة                -٥

                ة سـالبة   المراجعة وجودة المراجعة، حيـث ظهـر معامـل التحديـد المعـدل بإشـار              
، مما يعنى وجود العالقة السلبية، ومن ثم صدق الفرض الخامس للدراسة،            %)٩,٧ -(

وتفسير ذلك أن طول مدة خدمـة المراجعـة         . والذى يقضى بوجود عالقة سلبية بينهما     
تؤثر سلباً على استقالل المراجع، وتؤدى الى توطيد عالقته باإلدارة، مما يشجعها على             

ومن ثم فكلما انخفضت مدة خدمة المراجعة كلمـا زادت          . ة سلوك إدارة األرباح   ممارس
قدرة المراجع على اكتشاف ومعالجة سـلوك إدارة األربـاح، وبالتبعيـة زادت جـودة               

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات السابقة فى هذا المجال،            . المراجعة
وراق المالية بشأن الحد من طول مـدة خدمـة          وتتفق أيضاً مع توصيات هيئة سوق األ      

 .المراجعة
 وأيضاًً تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة سلبية بين أهمية              -٦

العميل موضوع المراجعة وجودة المراجعة، حيث ظهر معامل التحديد المعـدل بإشـارة             
ومن ثم صدق الفرض السـادس      ، مما يعنى وجود العالقة السلبية،       %)١٥,٤ -(سالبة  

وتفسير ذلك أن عميـل المراجعـة       . للدراسة، والذى يقضى بوجود عالقة سلبية بينهما      
 يمـارس  - والذى تمثل أتعابه نسبة كبيرة من اجمالى إيرادات منشأة المراجعـة  -المهم
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ضغوطاً على المراجع ليتغاضى عن سلوك إدارة األرباح، مما يفقده اسـتقالله ويـؤثر              
 .لى جودة المراجعةسلباً ع

 تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابيـة بـين أتعـاب                -٧
من اجمـالى   % ٥,٣المراجعة وجودة المراجعة، حيث أن أتعاب المراجعة تفسر وحدها          

وهذا يعنى صدق الفرض السابع للدراسة، والـذى يقضـى          . التغير فى جودة المراجعة   
ويرجع انخفاض النسبة التى تفسرها أتعاب المراجعة من        . جابية بينهما بوجود عالقة اي  

اجمالى التغير فى جودة المراجعة الى أن هذه العالقة نسبية وليست مطلقة، ففى بعـض          
حاالت المراجعة قد ترتبط األتعاب العالية بالتغاضى عن مخالفات جوهرية، ممـا يعنـى              

 ففى حاالت أخرى قد تـرتبط األتعـاب         وعلى النقيض من ذلك   . جودة مراجعة منخفضة  
العالية بالجهد االضافى الذى يبذله المراجع للتحقق من سالمة القوائم المالية، مما يعنى             

 .مرتفعةمراجعة جودة 
تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابيـة بـين تعـرض                -٨

، حيـث أن تعـرض المراجـع للمسـاءلة     المراجع للمساءلة القانونية وجودة المراجعة  
وهذا يعنى صدق  . من اجمالى التغير فى جودة المراجعة     % ١٥,٩القانونية تفسر وحدها    

وتفسـير ذلـك أن     . الفرض الثامن للدراسة، والذى يقضى بوجود عالقة ايجابية بينهما        
للمساءلة القانونية تأثير نفسى ايجابى، حيث تمثل الرادع للمراجـع عـن الفشـل فـى           
اكتشاف المخالفات الجوهرية، ولكن ال يظهر هذا  األثر بصورة واضحة إال فى ضـوء               

للقوانين والتشريعات فى    وكذلك التطبيق الفعلى     ،توافر الكفاءة والتأهيل المهنى للمراجع    
 . حالة مخالفة المراجع لها

اسـتقالل   تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابية بـين              -٩
تفسـر  المراجـع   وموضوعية المراجع وجودة المراجعة، حيث أن استقالل وموضوعية         

وهذا يعنى صدق الفرض التاسـع  . من اجمالى التغير فى جودة المراجعة     % ٨,٦وحدها  
وتفسـير ذلـك أن اسـتقالل       . للدراسة، والذى يقضى بوجود عالقة ايجابيـة بينهمـا        

شاف أى تالعب ترتكبه اإلدارة بغرض التأثير       وموضوعية المراجع تضمن نزاهته فى اكت     
 .على عدالة القوائم المالية، مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعة
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  تشير نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجى الى وجود عالقة ايجابية بـين تأهيـل                -١٠
 ومهارة المراجع وجودة المراجعة، حيث أن تأهيل ومهـارة المراجـع تفسـر وحـدها              

وهذا يعنى صـدق الفـرض العاشـر        . من اجمالى التغير فى جودة المراجعة     % ١١,٧
وتفسير ذلك أن مسـتوى تأهيـل       . للدراسة، والذى يقضى بوجود عالقة ايجابية بينهما      

يلعب دوراً هاماً فى قدرته على اكتشاف ومعالجـة األخطـاء           المراجع ومهارته المهنية    
 . نعكس ايجابياً على جودة المراجعةوالمخالفات فى القوائم المالية، مما ي

تشير نتائج تحليل االنحدار البسيط الى وجود عالقة سلبية بـين جـودة المراجعـة                 -١١
، %)٨٧,٦ -(وسلوك إدارة األرباح، حيث ظهر معامل التحديد المعدل بإشـارة سـالبة        

ـ              ذى مما يعنى وجود العالقة السلبية، ومن ثم صدق الفرض الحادى عشر للدراسة، وال
وتفسير ذلك أن أداء عملية المراجعة بجودة عالية،        . يقضى بوجود عالقة سلبية بينهما    

يؤدى الى اكتشاف ومعالجة األخطاء والمخالفات الجوهرية والتى من بينها سلوك إدارة            
 .   القوائم المالية المنشورةجودةاألرباح، مما ينعكس ايجابياً على 

 

  الخالصة والنتائج والتوصيات-٥
والوكيل ) المساهمين(دى تعارض المصالح فى عالقة الوكالة بين األصيل أ

الى قيام األخير بممارسة بعض السلوكيات التى يكون لها تأثير سلبى على مصالح ) اإلدارة(
وأدى هذا بدوره الى خلق الطلب . األصيل، ومن بين هذه السلوكيات سلوك إدارة األرباح

تبر مراجعة القوائم المالية وسيلة رقابية تسهم فى تدنية على المراجعة الخارجية، حيث تع
عدم تماثل المعلومات وتحمى مصالح األصيل، وذلك من خالل تقديم التأكيدات المعقولة بأن 

ولكى تحقق . القوائم المالية التى أعدتها اإلدارة خالية من أى أخطاء أو مخالفات جوهرية
كالة، ينبغى أن يتم تنفيذها بمستوى مرضى من المراجعة أهدافها المرجوة فى عالقة الو

 .الجودة
وتهدف هذه الدراسة الى المساعدة فى فهم جودة عملية المراجعة وتقييم مدى 
سالمة حجم منشأة المراجعة وبعض العوامل األخرى التى حظيت باهتمام الكتابات السابقة 

ة فى الكشف عن عمليات كما تهدف أيضاً الى إبراز دور جودة المراجع. كمؤشرات للجودة
إدارة األرباح فى السوق المصرى، حيث أثبتت العديد من الدراسات التى أجريت فى 
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الواليات المتحدة األمريكية وجود عالقة سلبية بين جودة المراجعة وإدارة األرباح فى 
 .السوق األمريكى

عـة  هدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مـن مـديرى المراج           ذلك ال لتحقيق  و
 مفردة، وتم تجميع البيانات باستخدام أسلوب قائمة        ٧٤بمكاتب المراجعة الخارجية قوامها     

وباستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد التدريجى فى اختبار العالقـة بـين            . االستقصاء
جودة المراجعة كمتغير تابع والعوامل المؤثرة فيها كمتغيرات مستقلة، واسـتخدام تحليـل             

لبسيط فى تحليل العالقة بين جودة المراجعة كمتغير مستقل وسلوك إدارة األرباح            االنحدار ا 
 :كمتغير تابع، تم التوصل الى النتائج اآلتية

نسـبة    اال أنها تفسر   حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعة،     وجود عالقة ايجابية بين      -١
هذه العالقة نسـبية    الى أن   ويرجع ذلك   . منخفضة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة      

وليست مطلقة، حيث تختلف باختالف ما اذا كانت منشأة المراجعة ترتبط بإحدى منشآت             
المراجعة الدولية أم ال، فمنشآت المراجعة الكبيرة المرتبطة بمنشآت دولية تهتم بالجودة            

 .مقارنة بغيرها التى ال ترتبط بمنشآت دولية
  و تفسر هى األخرىالمراجعة وجودة المراجعة،وجود عالقة ايجابية بين سمعة منشأة     -٢

 الى قلة منشآت    ذلكرجع  وأيضاً ي  .نسبة منخفضة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة       
المراجعة التى تهتم بالسمعة والتى من بينها المنشآت التى تـرتبط بمنشـآت مراجعـة               

السـمعة السـيئة    دولية وتلك التى تراجع أعمال البنوك وشركات االستثمار، وذلك ألن           
لمثل تلك المنشآت تؤثر سلباً على أعمالها لسرعة ذيوع تلك السمعة السيئة فى سـوق               

 .رأس المال
وجود عالقة ايجابية بين مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة             -٣

ـ            داخلى المراجعة وجودة المراجعة، وتفسير ذلك أن مراقبة أداء المراجعين والتفتيش ال
على الجودة بمنشأة المراجعة، يدفع المراجعين نحو االلتزام بمعايير المراجعة المتعارف           

 .عليها عند تنفيذ مهام عملية المراجعة، مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعة
وجود عالقة ايجابية بين تخصص الصناعة وجودة المراجعة، وتفسير ذلك أن تخصص             -٤

 كبيرة فـى    قيمة ذات   ، اال أنه  دود القيمة فى ظل المهام الروتينية      وان كان مح   ،الصناعة
المهام المعقدة، حيث يتوافر لدى المراجع المتخصص فى الصناعة التى يعمل بها العميل             
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موضوع المراجعة هيكل معرفة يساعده فى بناء أحكام قوية ومتميـزة، ممـا يـنعكس               
 .  ايجابياً على جودة المراجعة

لبية بين مدة خدمة المراجعة وجودة المراجعة، وتفسير ذلك أن طـول            وجود عالقة س   -٥
مدة خدمة المراجعة تؤثر سلباً على استقالل المراجع، وتـؤدى الـى توطيـد عالقتـه                

ومن ثم فكلما انخفضت مـدة      . باإلدارة، مما يشجعها على ممارسة سلوك إدارة األرباح       
ف ومعالجة سلوك إدارة األربـاح،      خدمة المراجعة كلما زادت قدرة المراجع على اكتشا       

 . جودة المراجعةتزدادوبالتبعية 
وجود عالقة سلبية بين أهمية العميل موضوع المراجعة وجودة المراجعة، وتفسير ذلك  -٦

 والذى تمثل أتعابه نسبة كبيرة من اجمالى إيـرادات منشـأة      -أن عميل المراجعة المهم   
اضى عن سلوك إدارة األرباح، مما يفقده        يمارس ضغوطاً على المراجع ليتغ     -المراجعة

 .استقالله ويؤثر سلباً على جودة المراجعة
نسـبة    إال أنهـا تفسـر     وجود عالقة ايجابية بين أتعاب المراجعة وجودة المراجعـة،         -٧

 الى أن هذه العالقة نسـبية       ويرجع ذلك . منخفضة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة      
 المراجعة قد ترتبط األتعاب العاليـة بالتغاضـى عـن           وليست مطلقة، ففى بعض حاالت    

وعلى النقيض من ذلك ففى حاالت   . مخالفات جوهرية، مما يعنى جودة مراجعة منخفضة      
أخرى قد ترتبط األتعاب العالية بالجهد االضافى الذى يبذله المراجع للتحقق من سـالمة              

 .مرتفعةمراجعة القوائم المالية، مما يعنى جودة 
وتفسير  القة ايجابية بين تعرض المراجع للمساءلة القانونية وجودة المراجعة،       وجود ع  -٨

ذلك أن للمساءلة القانونية تأثير نفسى ايجابى، حيث تمثل الرادع للمراجع عن الفشـل              
فى اكتشاف المخالفات الجوهرية، ولكن ال يظهر هذا  األثر بصورة واضحة إال فى ضوء    

للقوانين والتشريعات فى    وكذلك التطبيق الفعلى     ، للمراجع توافر الكفاءة والتأهيل المهنى   
 . حالة مخالفة المراجع لها

وتفسير ذلك  . وجود عالقة ايجابية بين استقالل وموضوعية المراجع وجودة المراجعة،         -٩
أن استقالل وموضوعية المراجع تضمن نزاهته فى اكتشاف أى تالعب ترتكبـه اإلدارة             

 .القوائم المالية، مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعةبغرض التأثير على عدالة 
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وجود عالقة ايجابية بين تأهيل ومهارة المراجع وجودة المراجعة، وتفسير ذلـك أن              -١٠
يلعب دوراً هاماً فـى قدرتـه علـى اكتشـاف        مستوى تأهيل المراجع ومهارته المهنية      

 يـنعكس ايجابيـاً علـى جـودة         ومعالجة األخطاء والمخالفات فى القوائم المالية، مما      
 . المراجعة

وجود عالقة سلبية بين جودة المراجعة  وسلوك إدارة األرباح، وتفسير ذلك أن أداء               -١١
عملية المراجعة بجودة عالية، يؤدى الى اكتشـاف ومعالجـة األخطـاء والمخالفـات              

 القـوائم   دةجوالجوهرية والتى من بينها سلوك إدارة األرباح، مما ينعكس ايجابياً على            
 .  المالية المنشورة

وبناء على ما خلصت إليه الدراسة النظرية وما توصلت إليه  الدراسة التطبيقية 
 :باآلتىمن نتائج، يوصى الباحث 

إنشاء لجنة للرقابة على جودة المراجعة فى مصر، تكون مهمتها اإلشراف على  -
لجودة المطلوبة، ويمكن منشآت المراجعة لضمان التزامها بأداء مهام المراجعة با

أن تكون هذه اللجنة تابعة لجمعية المحاسبة والمراجعة المصرية، ويكون من 
سلطاتها شطب المراجعين الذين ال يلتزمون بمعايير الجودة من سجل المحاسبين 

 ويراعى أن تتضمن تلك اللجنة بين أعضائها أساتذة جامعات والمراجعين،
 .جعين ممارسين ذوى خبرة عمليةمتخصصين فى مجال المراجعة ومرا

"  Sarbanes-Oxley Act of 2002 "إصدار قانون يماثل القانون األمريكى  -
يلزم بالتفتيش المستمر على منشآت المراجعة المسجلة للتحقق من مدى التزامها 
بالقوانين، قواعد اللجان، قواعد هيئة سوق المال، والمعايير المهنية عند أداء 

 من قانون الضرائب ١٣٤و١٣٢التطبيق الصارم للمادتين وكذلك . مهام المراجعة
، والتى تتضمن توقيع عقوبات على المراجع فى ٢٠٠٥ لعام ٩١المصرى رقم 

حالة إخفائه لوقائع أثناء تأدية مهمته يكون لها تأثير فى التعبير عن حقيقة نشاط 
وتدفع مثل . ائرالعميل موضوع المراجعة أو اإليهام بقلة األرباح أو زيادة الخس

هذه البيئة القانونية المتشددة المراجع الى بذل العناية المهنية الواجبة الكتشاف 
ومعالجة األخطاء والمخالفات بالقوائم المالية، وذلك خوفاً من الوقوع تحت طائلة 

 .القانون، مما يؤثر ايجابياً على جودة عملية المراجعة
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اجعين والتفتيش الداخلى على الجودة، مراقبة أداء المرعلى منشآت المراجعة  -
وذلك بإنشاء قسم لمراقبة الجودة، تكون مهمته التفتيش الداخلى على الجودة 
بمنشأة المراجعة، وال يحق للمنشأة مزاولة مهنة المراجعة إال بوجود هذا القسم 

شرطاً لقبول تقرير المراجعة بهيئة ضمن هيكلها التنظيمى، فضالً عن جعل وجوده 
 . المال المصريةسوق 

على منشآت المراجعة االهتمام بالتدريب الجيد للمراجعين لديها بغرض زيادة  -
تأهيلهم ومهاراتهم الفنية، كما ينبغى التركيز على التدريب العملى فى مجاالت 
التخصص بغرض تكوين خبراء فى الصناعة قادرين على بناء أحكام متميزة فى 

 .كاسها االيجابى على جودة عملية المراجعةمجال الصناعة، مما يكون لها انع

  مجاالت البحث المقترحة-٦
الزال بموضوع جودة المراجعة العديد من النقاط البحثية التى يمكن أن تكون 

 :مجاالً خصباً لألبحاث المستقبلية ومن أهمها ما يلى
دراسة أثر مساءلة المراجع من الناحية القانونية واالجتماعية والمهنية على  -

 .جودة عملية المراجعة
) Risk-Based Audit(دراسة أثر استخدام مدخل المراجعة على أساس الخطر  -

على جودة أحكام المراجعين بشأن تحديد وتقدير المخاطر التى تتعرض لها 
 .المنشأة موضوع المراجعة

دراسة أثر استخدام مساعدات القرار على جودة عملية المراجعة فى ظل قيود  -
 .غط الوقتالموازنة وض

راسة العالقة بين حجم وسمعة منشأة المراجعة وإمكانية االعتماد على د -
 Information(المعلومات  وجودة )Information Credibility(المعلومات 

Quality (باعتبارهما مؤشرات لجودة المراجعة. 

دراسة مدى اهتمام منشآت المراجعة المصرية بتأهيل وتدريب المراجعين لديها  -
وين قاعدة من المراجعين الخبراء فى الصناعة، وأثر ذلك على جودة عملية وتك

 .المراجعة
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  ثثــع البحع البحــمراجمراج
  المراجع العربيةالمراجع العربية: : أوالأوال

  

دور الرقابة على جودة المراجعة فى تحقيق أهداف حوكمة "، ٢٠٠٥بالل محمد سمير، 
 واإلدارية ، المؤتمر العلمى الخامس، حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية"الشركات

 .  جامعة اإلسكندرية-واالقتصادية، كلية التجارة
دراسة تحليلية لعوامل ونماذج قياس "، ٢٠٠٣حسنين، طارق محمد وأحمد سباعى قطب، 

 كلية -، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين"جودة الرقابة الخارجية على الحسابات
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