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بسم ا الرمحن الرحيم

 وانآم انِ أَنإلِميي لادنياً يادنا منعما سا إِنَّننبر
بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنُوبنا 

وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتَوفَّنا مع األَبرارِ 

علَى رسلك وال تُخْزِنَا ربنا وآتنا ما وعدتَنا
اديعالْم فال تُخْل إِنَّك ةاميالْق مويالعظيم صدق ا

)١٩٤- ١٩٣آل عمران (
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 صلىد د ل هديملم.
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 دلددديدمدددت مديمدددور مد  ةمدددة دمة ددد  ديمةرام ددد 
ي ددددددد ددي زقندددددددمد د دددددددرنم دي ددددددد منمد د نددددددد 

 .خيرمدإخةتي

 (برضادم دتض  ات مديث رةدم دغرم م)

مةل ددددددمدأ دددددد نمد نددددددمدي دددددد د دددددد  دمةرلددددددمدخيددددددرد ...
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ن
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ن
 (إ  مزم
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دةلوض   ديمإلخ ص)
ن
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  رل مدذ ي دصال  .ممةل مد ا  دليدمت مدي  ...

 ( م دمل  اةديمألملديمملسوق لد)

 مةل مديمقيادإلىدمادت  هديترضاه. ...

خطاهددددادديمقنددددمد ديمددددو د لددددىد ريدددد دمل دددد  ...
خطاكمي 

  



 
الحمد هلل رب العاملين، الرحمن الرحيم، مالِك يوم الدين، والصالة  والالالةم ى الل الىالاألم ا مالين امل عالو  

 للعاملين، سيد ولد آألم، سيدنا ون ينا وقر  أىيننا محمٍد بالن ى الد )  
ً
( النبال  ا مالا اليالروم ومعلالم بالحق رحمة

 وسار ى ل طروقته إلل يوم الدين. البشروة ا ول، وى ل آله وصح ه ومن اهتدم بهداه

 وجنالالاًج يليالالق بلالالةل ولىالاله وىاالاليم سالالل انه ى الالل مالالا أ الالا  
ً
 وءالاليرا

ً
يسالال د ال احالالا هلل الع الالل القالالدير حمالالدا

 
ً
 لولىه اليروم،....  ىليه من  ضله وتو يقه إلتمام هذا ال حا، سائة

ً
املولل ىز ولل أن يلعل هذا العمل خالصا

 وبعد،،،

(الذم أنعم ى ل ال احا بيوك ة من ا ساتذ  ا لةج املشالر ين وأىضالاج ل نالة الحمد هلل والشير هلل  

 املناقشة والحيم.

لألستاذ  لذلك يطيب للباحث أن يتقدم بخالص وأسمى معانى الشكر والتقددير واممتادان والعرندان بايل يد 

ملدا م رندب بدن مد   ،أستاذ المحاسبة والمراجعة وعميد الكلية األسبق –مدحالدكتور/ حامد طلبه م

علددو وقلددما ومددا أحددان ر بددن مدد  وعايددو وحقدد  لي يددنا ومددا شدمددن مددك مدد  عظددااأل و ويددا ا  ب ددا  ددان لددن ع دديو ا  ددر  ددك 

 قددراه ادددذا البقدددثا نقدددد  دددان نعدددو ا س وقعدددب معلدددوا وم حقدددتطي  الباحدددث أن يينيدددن حقدددن م  دددا نالددد   ل دددا  الشدددكر 

 ( أن يجع  ذلك  ى معزان حقاالن.لو ونالبن قعب ايلزاءا وأ عي هللا )والتقديرا باوك هللا نين و زاه ع ى وع  الع

عادل طهه  ألستاذ الدكتور/ ابخالص الشدكر وع ديو التقددير واممتادان  مدى  يتي نك ا يطيب للباحث أن 

علدى سدعو رددوه وووحدن القد قو ولي   الدن  ،لشلوو  الدراسلاا العليلا والبحلو     الكليلة  وكيل    – فايد

العل يو القديدة ومعاوعتن الظا شو للباحثا نلو يبخ  باليش  وايل د واإلويدا  ندياف نةدبة  عددا  البقدثا م دا  دان 

ا وم حقدع ر ينيدن حقدنيقدتطي  الباحدث أن حوم  ا نال   ل ا  الشكر والتقددير م لن أكبب ا  ر  ك  عجاز اذا البقثا 

أن يجعد  ( هللا )ا وأ عديا  عي لن ب ينيو الصحو ومديد الع را وأن يجزين هللا ع ر وع  زمالئب قعب ايلدزاء م أن أ

 ذلك  ى معزان حقاالن.

أسلتاذ المحاسلبة    –على أحمهد ييه    الدكتور/ ستاذ ألل بخدالص الشدكر والتقددير الباحدث ويتقددم

ووكيل  الكليلة األسلبق لشلوو  التعلليم والكلية بكليلة        رويس قسم المحاسلبة  ووالمراجعة 

علدى لضلد  سديا لن بامليانقدو علدى اميدةباك  دى يلادو املااششدو  جامعلة حللوا    –التجارة وإدارة األعما  

وايحكدو علدى الرسددالو ومدو مقددويليا  ومشدام  سدديا لن م دا حعدد نررددو م عدزة لالسددتضا ة مد  علددو ولي   دا  سدديا لنا 

 للباحدددثا نجدددزاه هللا قعدددب ايلدددزاء عددد  الباحدددث والبددداح عن وحضددد  عليدددن نع دددو  وادددي مدددا حعدددد   دددراء  
 
 ع ي دددا

 
للبقدددث ويدددرنا

 الصحو والعلو وحق  ايخلم.

 



روليس قسلم    –عيهد محمهود حميهد     الدكتور/ لألستاذ  بخالص الشكر والتقدير الباحث ك ا يتقدم

 ،جامعلة بهالا   -ووكي  الكلية لشوو  البيوة وخدمة المجتمع بكلية التجلارة  بالكلية المحاسبة

 بقبيف اميةباك  ى يلاو املااششو وايحكو على الرسدالو م دا حعدد نرردو م عدزة لالسدتضا ة 
 
على لضل  سيا لن مشكيوا

شددد اسددتضا  الباحددث مدد  اواء سدديا لن العل يددو القي ددو والبادداءة علددى الددرمو مدد  ئدديم وشدد  و،عددد  مقددويليا  سدديا لنا و 

م  عطاء سيا لن املت عدز مد  قدالف أبقا دن الثدى لملدبب املكتبدا ا وم  دا حداوف الباحدث أن حعبدب عد  يدكره ولقدديرها نلد  

( أن يجعددددد  ذلدددددك  دددددى معدددددزان حقددددتطي  أن يينيدددددن حقدددددنا  دددددزاه هللا عددددد  الباحدددددث والبددددداح عن قعددددب ايلدددددزاءا وأ عدددددي هللا )

 حقاالن.

و مددى  دد   بخددالص الشددكر والتقدددير  مددى أسددالذلن ا نائدد   اقدد  وقدداوه الكليددواك ددا يطيددب للباحددث أن يتقدددم 

و  يدد  الددزمالء ا عدددزاء امل ايددعنا و  يدد  العددداملعن  امدد  شدددم  ليددن يدددد العددين واملقدداعدة شبددد  وأ ادداء  عدددا  اددذا البقدددث

 الدواسو امليداعيو. بالكليو واملكتبا  الثر زاواا الباحثا ومل  ساعدنب  ك   راء التقلي  اإلحظائب لبياعا 

 كالب املقاسبو واملرا عوا وأقدص بالشدكر القدا ة الدزمالء بللقا ة الزمالء بخالص الشكر والتقدير  ويتقدم

 على ما بذليه معك م    دا نجزااو هللا قعب ايلزاء. "مصطفى شوقى وشركا " MAZARSمكتب ب

فيه مرضيًا مشكورًا، مبتغيًا به وجهك الكريم، وآخر دعوانا أن احلمد  ييمقبواًل وسع "اللهم أجعل عملي هذا عماًل

 هلل رب العاملني".

 ،،،الباحث
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العـــــــام للـبـــــــــحـثر اإلطــــــا  

 اإلطـــــــار العــــــام للبحــــــث
  مقــــــدمــــــة: :أواًل

  تعموو  ى، االجتموو ع ىاالقتصوو ف للتطوو    تبع وو ب وو  الخ صوو   التشوو يع    أهووفاا   الم اجعوو  عمليوو  تتطوو  
   اق و (1)التأكيوفخوفم      الم اجعو  عمليو  تطو ي  علوى  الم اجعو  المح سوب  م نو  علوى المشو ا  الم نيو  المنظم  

 لم نووو  األس سوووي  للبنيووو  مكمووو    اجووو     (2) يالقووو ن ني للمح سوووبي  الق ن نيووو  للمسوووي لي  القووو ن نى التنظوووي  عتبووو  ي   ،ل ووو ا
 المجتمع.  تنمي    االقتص ف   اىل    ىالج ه   الف   ي ظ   مم  عمجتم أى اى الم اجع 

 علي و  ي عتموف التوى المعل مو   الم ليو  القو اي  مسوتخفمى    المسوتييفي  للمجتموع قوف ت   أ  للم نو  مك ي    حتى
 مووو  جفيووف  لن عيوو  المختليوو  األطوو ا  ب غبووو   يووىلت خووفم ت   طوو  ت   أ  الم نوو  علوووى ينبغووىا القوو ا ا  اتخوو     اووى

 ى. التقن ىاالقتص ف ب لتط   ظ   ه   تبطإ الخفم  
 أ جف   قف الع ل ، ف   معظ  اى مسب ق  غي   سي سي  اقتص في  تغي ا  الم ضي   العقفا  ش ف  قف"

 اقتص في   تشكي  إع ف  اى  مح  ي   اف     الم   أس اق اي   لعب   األعم  ، الم   ع ل  اى ث    التغي ا  تلك
 ل ي ف  الش ك  ، أعم   نتيج  ع  ع لي  ج ف   ا  معل م   ت اي  ض      لك ع  نتج  قف الع ل ، ف   معظ 
 .(3)ق ا ت  " اتخ   اى علي   ه عتم فال الم  ، س ق اى المتع ملي  قب  م  علي   الطلب

لو  يعووف يقتصوو  عموو  ، ب إلضو ا  إلووى أنوو  ع موو     ال يقتصو   لووك علووى الشو ك   بوو  يمتووف إلوى كوو  ال حووفا 
علووى ابوفا   أى انووى علووى القو اي  الم ليوو  اقووط، اقوف ظ وو   خووفم   تأكيوف أخوو ى مسووتحفث  موو   المح سوب القوو ن نى

 التط   التقنى اى بيي  األعم   الحفيث .
 ال ي  المختلي  الق ا ا  متخ ى ح ج   ك ا  ت لبى تعف ل  الم لي  الق اي  ع  اقط ال أى إبفا  خفم   أل "
 ع  حتى أ  الح ض  أ  ىالم ض ع  معل م   أ  م لي  غي  أ  م لي  تك   قف أخ ى بمعل م   ي ط لب  

 تلك على عتم فاال إمك ني    على التأكف م  مست ى بتقفي  الم اجع قي     إلى م س  الح ج  أصبح  اقف المستقب ،
 .(4)"الق ا ا  اتخ     اى المس عف  ب ف    المعل م  

                                           
 "خددمات التأكدد"طلا  عليااا وهناا  ماي ي   Assurance Servicesوهى الرتمجة العربية للمصطلح األجنىب  "خدمات التأكيد"يتناول عنوان البحث مصطلح  (1)

ناتبم  و وي  يقاو  ااا اسا ال القاا وهو وهاو مللاك اهصاطلح اهناتبم  ماي ريبامل اهعاايم اهصارية للمراجعاة واامما  الت  ام األاار  وهى تلك اخلامما  اهانياة الاى
 .اهصطلحان هنا  مرتادفني

الاان   وخيتلااا اهنامىو الاانيي يقوماون بعمليااا  الت  ام أو اهاراجعني ني اهاالاولياني اهاننيللتعبام عااي اسا اب و ومللااكالمحاسددا النداى ى ( يناتبم  الباثاث مصااطلح 2)
 .ثيث ي ان صفة اهامة الى يقو  اا مثمل مراجع أو فاثص أو.... ي قممااعلى ثنل اخلممة الى  قا وهطل  على اسا ل الي  

رسددال   وجعااة والتبصااص الصااناعى للمراجااع علااى رار ااا   دار  الر يااةادرا ااة أ اار تنااايا اخلاامما   اار  ماااا  اهر و عماااد دماام  ااعم الااميي  اايم أ اام اخل اايأ/ (3)
 .)ل(ص و2010و القاهر غم من ور و  لية التجار و جامعة  ماجستير ف  المحاسب ،

معاة جا  -و  لياة التجاار والتجاريد مجلد  الدراسدات الماليد  د/ اصر اليفة عبماهوىلو منئولية مراجع احلنابا  عي امما  الت  يم طبقا هعايم اهراجعاة المولياةو  (4)
 .311صو 2007 (و دينمرب3بىن  وياو العمد )





العـــــــام للـبـــــــــحـثر اإلطــــــا

خدمة ذات غرض عام ال توفر اإلحتیاجات ُتعتبر طبیعة خدمة المراجعة فى ذاتها "أن )١(هناك من یرىو 
بالقوائم المالیة التاریخیة والتى ال تقدم معلومات كافیة الحتیاجات متخذى االخاصة للمستخدمین ألنها ترتبط أساسً 

."القرار
القــراراتتلــكســالمةفــإناالقتصــادیةالقــراراتاتخــاذِ فــىاأساســیً اعنصــرً المحاســبیةالمعلومــاتكانــتولمــا

مالءمةو سالمةعلىیعتمدالقراراتهذهونجاحالمحاسبیةالمعلوماتمالءمةو صحةفىالثقةمدىعلىتتوقف
المعلومات.
جدیــدةاجتماعیــةبیئــةالمراجــعیواجــهاألعمــال،مجتمــعفــىالهامــةوالتغیــراتالملحــوظالتطــورظــل"وفــى

والتوجـهىاالقتصاداإلصالحتطلباتمُ معلیتالءمدورهصیاغةإعادةضرورةمنهوتستلزممواكبتها،علیهینبغى
أكثرواجباتیتضمنثمومنالمتقدمة،والدولمصرفىعاصرةمالالبیئیةالمتغیراتظلفىالحراالقتصادنحو
.)٢(تقریره"مستخدمىلالمتعددةباالحتیاجاتفىیحتىالمالیةالقوائمفىرأىمنیبدیهمما

"تاإلنترنــ"الدولیــةالمعلومــاتلشــبكةىالتجــار االســتخدامفــىالتطــوراتهــذهســاهمتقــدأنــه)٣(یــرىهنــاك مــن و 
WebاإللكترونیـةالمواقـعخـاللمـنE-Commerceاإللكترونیـةالتجـارةعملیـاتوتزایـدنشـوءمـنمكـنممـا Sites

ــاالتــى ــمأنشـأتهـ األعمــالمــنالجدیــدالنــوعهــذاممارســةألغــراضلدولیــةاشــبكةالعلــىالعــالمدولفــىالمنشــآتمعظـ
فیمـاالمحاسـبیةالمعلومـاتُنظـم )أتمتـة(مـنالتطـوراتهـذهمكنـتكمـا،لمسـتخدمیهاوالمعلومـاتالبیانـاتعـنوالتقریر
Real-Timeمباشـرىحقیقـتوقیـتفـىالمحاسـبیةوالمعلوماتالبیاناتعنوالتقریروالتخزینالتسجیلبعملیاتیتعلق

Onlineهاإللكترونیــُنظم والــللمنشــأةىاإللكترونــالموقــعخــاللمــنOnline Systems،تطــوراتإلــىإضــافةهــذا
تتطلـبالتـىو مباشـربشكلتتمالتىالتعامالتمنوغیرهاالمباشر،والبیعالمباشراالستثمارعملیاتدتزایُ فىمتزامنة
،مالئـمىحقیقـتوقیـتفـىالنتـائجعـناإلفصـاحوضـرورةمستمربشكلمراجعتهاتمتومعلوماتبیاناتتقدیمضرورة

القرارات.متخذىحتیاجاتبافىولتجودتهاخصائصالمحاسبیةوالبیاناتالمعلوماتدتفقالحتى
الـرأىوٕابـداءالمالیـةالقـوائممراجعـةعلـىفقـطقاصـرةالمهنـةمنالمجتمعمتطلباتتعدفلمسبقلمانظًراو 

وغیـرمالیـةمعلومـاتقـدمتُ التـىالخـدماتمـنجدیـدةمجموعـةإلـىالحاجـةبـرزتوٕانمافقط،عنهاالمحایدىالفن
المهنــةِ علــىالمشــرفةالمنظمــاتإلیــهجابتاســتمــاوهــو-العمیــلرغبــةحســب-ومســتقبلیةوماضــیةحالیــةمالیــة

معتتالءمالخدماتمنجدیدةمجموعةوتأسیسِ تطویرِ علىبالعملوقامتالكبرىالمراجعةشركاتمنوالعدید
األمثــلبالشــكلوتتعامــلاألزمــاتحــدوثعنــدتصــمدمالئمــةبیئــةوتــوفیر،)٤(والمتطــورةالمعاصــرةاألعمــالبیئــة
البیئـةتلـكتعمـلو ،حـدأقصـىإلـىاألربـاحتعظـیمِ علـىالحفـاظو مسـتوىأقلإلىالخسائرتدنیةعلىیعملالذى

غـري منشـورة، كليـة التجـارة، رسالة ماجستير فى المحاسـبة،،خدمات التأكيد: دراسة نظرية وميدانية ملمارسات مراجعى احلسابات ىف مصـر، مىن حممد على داودأ/)١(
.٥٢ص،٢٠١٠، طنطاجامعة 

غـري منشـورة، كليـة رسـالة ماجسـتير فـى المحاسـبة،األسـاليب الكميـة لتحقيـق فعاليـة املراجعـة التسـويقية ىف ضـوء حتريـر التجـارة الدوليـة،إسـتخدامأ/أمحد حامد حممود عبداحلليم، )٢(
.١١١ص،٢٠٠٤بنها، فرع- الزقازيقالتجارة، جامعة

ـــة،املراجـــع،اســـتقاللعـــوض، مصـــداقية املعلومـــات احملاســـبية ىف اطـــار خـــدمات الثقـــة وأثرهـــا ىف آمـــال حممـــد حممـــدد/)٣( ـــة التجـــارة للبحـــوث العلمي جامعـــة مجلـــة كلي
.٤٣٤ص، ٢٠٠٥، مارس)٤٢()١(سكندرية، العدد اإل

.٣١١ص، مرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )٤(
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مهنیـةخدماتتشملو التأكیدبخدماتتعرف،جدیدةمهنیةخدماتبتقدیمالتقلیدیةالمراجعةخدماتتطویرعلى
ىالتشغیلأوالبیئىباألداءیتعلقماومنهاللمنشأةىالمالاألداءعلىىالمهنالتأكیدبتقدیمقیتعلمامنهامتنوعة
بإعطـاءوذلـكى،اإللكترونـللتبـادلممارسـتهاوسـالمةاإللكترونیـةُنظم الفعالیةمدىعلىدیالتأكبیتعلقماومنها
ومواجهـةلدى ُمتخذى القـراراتالثقةتأكیدأجلمنوذلكالدولیةالمعلوماتشبكةعلىموقعهاسالمةعلىتأكید
بأفضـلالمنشـودِ الغـرضِ إلـىؤدىتُ التىواألسالیبُنظم الباستخداموذلك،األرباحإدارةفىالمختلفةاإلدارة طرق

تحقیــقإلـىیـؤدىسـوفاألربـاحإدارةفـىالسـلبیةالممارســاتلمواجهـةالخـدماتتلـكظهـورأنشـكوالأسـلوب،
مـنالخـدماتتلـكوتحسـینىواإلدار ىالمالالمستویینعلىوالتحسینالمساءلةوسائلوتعزیزناحیةمنالشفافیة
المصــالحوأصــحابالمــرتقبینوالمســتخدمینالمســاهمینمــنكــًال ُتســاعدفعالــةأســالیببإتبــاعوذلــكأخــرىناحیــة

.التأكدمحلالشركاتأداءتقییمعلىاألخرى 

 
"إن مهنة المحاسبة والمراجعة من المهن التى لها دور بارز فى االقتصاد القومى ألى دولة لما لها من تأثیر 

یتخذها األفراد والمؤسسات. فمهنة المحاسبة والمراجعة ُتضفى الثقة فى المعلومات على القرارات االقتصادیة التى
المحاسبیة التى یفترض أن تكون األساس فى اتخاذ تلك القرارات االقتصادیة. ولذلك فإن مهنة المحاسبة والمراجعة 

تتعامل فى األسواق المالیة. إال أن ب دورا أساسیا فى إعادة توزیع الثروة بین األفراد والمؤسسات التى علتیفترض أن 
هذا الدور المفترض لمهنة المحاسبة والمراجعة أصبح محل شك لما شهدته العدید من الدول خاصة الوالیات المتحدة 

.)١("األمریكیة من انهیار العدید من الشركات الكبرى خالل السنوات القلیلة الماضیة
أدت إلى ظهور خدمات التأكید الحدیثة نسبًیا على مهنة المراجعة، ولما كان هناك العدید من التطورات التى

فإن األمر یتطلب معرفة دور تلك الخدمات فى مواجهة األزمات المالیة العالمیة التى توالى حدوثها فى اآلونة األخیرة 
قد بات مستقًرا فى وذلك بسبب وجود غموض فى عرض التقاریر المالیة للشركات، وٕانتهاج أسالیب إدارة األرباح، فل

الفكر المحاسبى أن اإلدارة لدیها من األسالیب المحاسبیة ما ُیمكنها من التأثیر على األرباح المنشودة زیادًة أو نقًصا، 
وتنحصر هذه األسالیب فى تغییر بدائل السیاسات المحاسبیة أو من خالل المرونة فى تطبیق أساس االستحقاق 

لتقنیة الحدیثة التى جعلت هناك فرًصا متزایدة ومتكررة لوجود تلك الممارسات مع المحاسبى مع وجود التطورات ا
Earning Managementوجود دوافع لدى إدارة الشركة لتطبیق تلك الممارسات، وُتعرف هذه الظاهرة بإدارة الربح 

.Earning Manipulationأو التالعب فى األرباح المحاسبیة 
لـى المطالبـة إخیـرة السـنوات األفـى مالعـالفـى تعرضـت لهـا العدیـد مـن الشـركات التـى أدت األزمـات المالیـة "وقد

المعلومـات فـى خالقیـة والمهنیـة لتحقیـق الثقـة والمصـداقیة األوالمبـادئعـراف بضرورة وجـود مجموعـة مـن الضـوابط واأل
، وُتعتبــــر تلــــك األزمــــات المالیــــة )٢("القــــوائم المالیــــةمســــتخدمى یــــد مــــن دیحتــــاج إلیهــــا العوالتــــى الــــواردة بــــالقوائم المالیــــة 

وممارسات األرباح بمثابة النواة التى على إثرها تطلعـت المنظمـات المهنیـة والقـائمین علـى المهنـة بالعمـل علـى تحـدیث 

،طنطــاجامعــة كليــة التجــارة،،العلميــة التجــارة والتمويــلمجلــة الدليــل اســتقرائى مــن البيئــة املصــرية،- دور املراجــع ىف الرقابــة علــى ممارســات إدارة الــربح، د/الرفــاعى إبــراهيم مبــارك)١(
.٢٥٠، ص٢٠٠٣سنة )، ٢العدد (

)،  ٢٥السـنة (،)وشـركاهشـوقيالبحـوث بمكتـب (مـزارز) مصـطفى نشـرة دوريـة داخليـة يصـدرها قسـم (المرجـعاألزمة املالية العاملية وحوكمة الشركات،،املرجع)٢(
.١٧، ص٢٠٠٩)، أبريل ٩٩(العدد
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خــدمات التأكیــد بمــا یواكــب التغیــرات فــى البیئــة المحیطــة بالمهنــة، فقــد عــانى االقتصــاد علــى المســتوى المحلــى والــدولى 
ت السابقة نتیجة تلك االزمات المالیة التى مـا إن یسـتقر العـالم بعـد ظهـور أزمـة تظهـر األخـرى علـى إثرهـا خالل السنوا

وقــد حلــت محلهــا لتنشــئ حالــة مــن الــذعر داخــل الوســط االقتصــادى علــى المســتویین االقلیمــى والعــالمى، وهنــاك مــن 
عقـارى التـى ظهـرت فـى الوالیـات المتحـدة األمریكیـة أنه ظهرت األزمة المالیة العالمیة علـى خلفیـة أزمـة الـرهن ال)١(یرى
واستمرت حتى اآلن، حیث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى انتعاش سوق العقارات فى أمریكـا خـالل الفتـرة ٢٠٠٧عام 
ومـن ثــم لجــوء البنـوك إلــى اإلقـراض العقــارى ذات المخــاطرة المرتفعـة، وذلــك مـن خــالل تقــدیم ٢٠٠٦حتــى ٢٠٠١مـن 

روض لمقترضـــین ذوى ســـجل ائتمـــانى ضـــعیف. وللتغلـــب علـــى األزمـــة فـــى الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة قـــام البنـــوك القـــ
الــرئیس األمریكــى بــالتوقیع علــى مشــروع قــانون إنقــاذ النظــام المــالى والــذى یتضــمن الســماح بشــراء الــدیون ذات النوعیــة 

ملیار دوالر.٧٠٠الردیئة المرتبطة بالرهن العقارى وذلك فى حدود 
ُتؤثر أوًال فى الدول الكبرى التى تتمیز باقتصادیات ثریة )٢(مع مرور الزمن وتوالى حدوث أزمات مالیة عالمیةو 
هى- فى تلك الدول -أن الُنظم المتبعة تة إلى الدول ذات العالقة، وهذا ما ُیثبیعأثر تلك األزمات بالتبدثم یتمد

ُنظم تتسم بالقصور وعدم االكتمال لتغطیة الواقع االقتصادى ككل، فالُنظم الوضعیة من قبل البشر تُثبت فشلها بمرور 
الوقت حیًنا بعد حین، مما جعلها فى حاجة شدیدة إلى نقلة كلیة على المستوى الرقابى واإلشرافى، ولن یتأتى ذلك إال 

أو نقصان وهو ما یتفق معه المنصفون من المفكرین والعلماء، وهذا خلل همن خالل توافر نظام متكامل ال یشوب
، متى ُطبق كان حًال لكل األزمات المالیة وسنة النبى محمد النظام الذى تُبنى ركائزه من كتاب ربنا 

ولن -تلك األزمات واالقتصادیة على المستویین المحلى والعالمى، وٕاذا ما إتُبع وتم األخذ به كانت سبًبا فى تفادى 
وحیث أنه فى ظل هذا النظام السماوى تعمل الخدمات المهنیة فى ظل –یتم التطرق له إال بما یخدم أغراض البحث 

لتفى بحاجات المجتمع واالقتصاد ككل وأن هذا النظام متى تم تطبیقه ضوابط أخالقیة تحكمها شریعة اهللا 
إضافة علمیة للفكر المحاسبى، ودائما یظهر فى ظل األزمات -العلماء من وجهة نظر المنصفین من–فإنه یمثل 

لكل فرد دوره وواجبه للعمل على تفادى األزمات التى یتخبط فیها العالم حینا بعد اآلخر، ویظهر الدور الجوهرى 
المحاسب القانونى للمحاسب القانونى فى مثل تلك األزمات المالیة بأنه صاحب المعرفة الفنیة والكفاءة المهنیة، ف

فى تفادى تلك االزمات، وهو ما یتم تناوله من خالل البحث ولكنه ُتساعدمسئول عن ما یقدمه من خدمات مهنیة 
لیس مسئوًال عن أخطاء العمالء، أو سوء تصرفاتهم ولكن البد من اإلشارة إلى ذلك متى علم بها فى تقریره.

تقاریر تخـص معلومـات مالیـة دما سبق باإلضافة إلى أنه ُیطلب من المحاسب القانونى إعداویتفق الباحث مع
ربــع ســنویة أو تقــاریر خاصــة أو أى تقــاریر أخــرى یــتم تبویبهــا حســب نــوع الخدمــة التــى ُیقــدمها ندوریــة عــادة مــا تكــو 

ب القــانونى بمعــاییر وقواعــد المهنــة المحاســب القــانونى والتــى أثــارت الكثیــر مــن الجــدل حــول أثرهــا علــى التــزام المحاســ
قاللیته عن إدارة العمیل فى ضوء تلقیـه ألتعابـه عـن تقـدیم هـذه الخـدمات ویحـدث هـذا فـى وقـت ُتعـانى منـه استوخاصة

بیئة األعمال المعاصرة من الحاجة إلى تعزیز مصداقیة المعلومات المحاسبیة والثقة بها. هذا وقد أدى انهیـار وتعـرض 

مجلــة دراســة ميدانيــة، -باإلشــارة إىل األزمــة املاليــة العامليــة) ١٥٧(األمريكــيللقيمــة العادلــة ىف ضــوء املعيــار احملاســيب، فعاليــة القيــاس املليجــيهشــام حســن عــواد د/(١)
.٢٠٧ص، ٢٠٠٩)،١(العدد)،٢٩(كلية التجارة، جامعة بنها، السنةلتجارية، الدراسات والبحوث ا

مــدخل مقــرتح للمحاســبة عــن ، هبــة بشــري الطــوخىأ/ملزيــد مــن التفصــيل حــول أهــم تلــك األزمــات العامليــة وتأثريهــا علــى الفكــر احملاســىب يُرجــى الرجــوع بالتفصــيل إىل: (٢)
، ٢٠١٣، بنهاكلية التجارة، جامعة غري منشورة،رسالة ماجستير فى المحاسبة، ،دراسة ميدانية–ضوء املعايري احملاسبية للحد من آثار األزمات العاملية التوريق ىف

.٤٧-٣٩صص
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لى مستوى العالم لمشاكل تتعلق بـالتقریر المـالى وممارسـاتها التجاریـة ومـا رافـق ذلـك مـن تعـرض سـمعة منشآت كبیرة ع
مهنــة المحاســبة والمراجعــة إلــى المســاءلة فــى ضــوء الــدور الــذى لعبتــه مكاتــب وشــركات مراجعــة عالمیــة أبرزهــا "آرثــر 

عظــم أســواق المــال العالمیــة وســجلت بعــض أندرســون" إلــى إحــداث فجــوة ثقــة بالمعلومــات المحاســبیة ومصــداقیتها فــى م
الشــركات خســـائر كبیــرة وصـــلت إلــى عشـــرات المالیــین مـــن الــدوالرات خـــالل الســنوات األخیـــرة، "وأخیــًرا األزمـــة المالیـــة 

م، والتى ال تزال آثارها ماثلة حتـى اآلن، ومـا نـتج عنهـا مـن إفـالس كثیـر مـن ٢٠٠٨العالمیة فى الربع األخیر من عام 
بنًكـــا والزیـــادة المضـــطردة ١٣٠نـــوك العالمیـــة فـــى أمریكـــا علـــى وجـــه الخصـــوص والتـــى بلغـــت أكثـــر مـــن الشـــركات والب

.)١(إلفالس شركات كثیرة فى جمیع دول العالم"
هــا علــى تقنیــة المعلومــات، وخاصــة اإلنترنــت، مــن ناحیـــة اعتماد"وأدى ظهــور التجــارة االلكترونیــة مــن ناحیــة و 

، وبالتـالى فقـد لـزم األمـر أن یـتم تطـویر مـداخل وأسـالیب )٢"(RTAاسـبة الفوریـة أخرى، إلى ظهـور ُنظـم معلومـات المح
ممارسة المراجعة الخارجیة نظًرا لعدم مالءمة مداخل وأسالیب المراجعة الورقیة وظهـور مـا یعـرف بالمراجعـة المسـتمرة، 

العـالم جهودهـا السـتعادة الثقـة وفى ضوء هذه المتغیرات واألحداث فقد وجهت الهیئات التنظیمیـة والمهنیـة علـى مسـتوى
قاللیة المحاســب القــانونى، فأصــدرت لجنــة هیئــة تــداول اســتبالمعلومــات المحاســبیة ُمركــزة علــى ضــرورة حمایــة وصــیانة

قاللیة المحاســب القــانونى، خاصــة اســت) قواعــد جدیــدة بشــأن٢٠٠٠عــام (SECاألوراق المالیــة فــى الوالیــات المتحــدة 
) فریـق عمـل حـول ٢٠٠٢لمهنیة التـى یقـدمها، كمـا شـكل اإلتحـاد الـدولى للمحاسـبین عـام (حول طبیعة الخدمات غیر ا

قاللیة المحاســب القــانونى الســتعادة الثقــة اســت) والــذى ركــز علــى أهمیــة٢٠٠٣هــذا الموضــوع وأصــدر تقریــره فــى عــام (
Sarbanesبالمعلومـات المحاسـبیة، كمـا أصـدر الكـونجرس األمریكـى مـا ُیعـرف بقـانون  –Oxley Act (2002))٣(

والذى یطبق بصفة أساسیة على المنشآت بهدف احـداث اصـالح محاسـبى ومـن أجـل حمایـة المسـتثمر بوجـه عـام، وقـد 
قاللیة المحاسـب القـانونى، كمـا طالبـت معـاییر المراجعـة المتعاقبـة المحاسـب القـانونى اسـتشدد هـذا القـانون علـى تعزیـز

د الغــش عنـد إجـراء خــدمات التأكیـد، وأن یبحـث عــن مخالفـات اإلدارة التـى یكــون بـأن یكـون حـذًرا ومــدرًكا إلمكانیـة وجـو 
لها تأثیر جوهرى على عدالة القوائم المالیة، وأن یبذل المهارة والعنایة المهنیة الالزمة فـى تأدیـة تلـك الخـدمات وأن یقـّیم 

خاصة وأن إدارة األرباح والتالعـب فیهـا لـه مخاطر وجود األخطاء والمخالفات التى قد ُتؤدى إلى تشویه القوائم المالیة،
مــن الخصــائص التــى تجعــل إجــراءات المراجعــة العادیــة قاصــرة عــن كشــفه، وأن األمــر أصــبح یتطلــب ویحتــاج خــدمات 

مهنیة جدیدة تتناسب وتلك الخصائص.
مـا سـبق حیـث أن هـذا مـا تهـتم بـه الهیئـات المهنیـة المصـریة والعالمیـة علـى المسـتویین ویتفق الباحث مع

المحلى والعالمى وكذلك الباحثون من أجل تلبیة حاجات مستخدمى القوائم المالیة والمجتمع.

النــدوة الثانيــة عشــر بحــث مقــدم الــى العوامــل املــؤثرة ىف جــودة مراجعــة احلســابات مــن وجهــة نظــر احملاســبني القــانونيني ىف الــيمن،، حممــد علــى جــرباند/)١(
املـنظم مهنة المحاسبة فى المملكة العربية السعودية وتحـديات القـرن الحـادى والعشـرين، -لسبل تطوير المحاسبة بالمملكة العربية السعودية

مجـاد األخـرة ٥-٤األربعـاء -الفـرتة مـن الثالثـاءاململكـة العربيـة السـعودية، سـعود، الريـاض، جامعة امللـك قسم احملاسبة، كلية إدارة األعمال، من طرف 
.٣، ص٢٠١٠مايو ١٩-١٨هـ املوافق ١٤٣١

الـدار اجلامعيـة، االسـكندرية، ،مراجعة الحسـابات فـى بيئـة الخصخصـة وأسـواق المـال والتجـارة اإللكترونيـةد/شحاته السيد شحاته، عبد الوهاب نصر على،د/)٢(
.٧٣ص،٢٠٠٤

(3) For more information about Sarbanes- Oxley Act 2002, please see : Timothy F. Gearty, et al,
"Auditing ", 2014 Edition, CPA Exam Review, Becker Education Development Corp., 2014, P.P.
A6-11: A6-11.
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ولــذا فمــن الضــرورى التعــرف علــى مــدى مســئولیة المحاســب القــانونى عنــد التأكیــد علــى هــذه المجــاالت وبیــان 
اییر المراجعــة المنظمــة لهــذه الخــدمات الجدیــدة، ومــا یترتــب علــى تلــك الخــدمات مــن تضــییق لفجــوة التوقعــات لــدى معــ

متخذى القرارات، والتى ُتحد من ظهور الكثیر من األزمات المالیة وزیادة درجة الثقـة فـى أداء الشـركات، وهـو مـا سـعى 
ى عـن خـدمات التأكیـد ودورهـا فـى ممارسـات إدارة األربـاح البحث لتوضیحه من خـالل تنـاول مسـئولیة المحاسـب القـانون

فى ضوء معاییر المراجعة المصریة.

ولعل أهم العناصر التى تُبرزها مشكلة البحث یمكن إیضاحها فى النقاط التالیة: 
ح، وعدم ظهور العدید من األزمات المالیة العالمیة المتتالیة، والتى ُتعد من أهم أسبابها ممارسات إدارة األربا-١

مما قد یؤدى إلى -فى بعض الحاالت–ن للعنایة المهنیة الواجبة وتواطئهم یبذل بعض المحاسبین القانونی
مستوى كفاءة المزاولین وٕاكسابهم لرفعتوافر المتطلبات المهنیة زیادة فجوة التوقعات فى المراجعة، وعدم 

فرصة اإلدارة للحد منمبنیة على المعرفة المتعمقةالمعرفة التى تؤهلهم لتقدیم خدمات التأكید بطریقة متمیزة 
. فى انتهاج أسالیب إدارة األرباح

عدم كفایة التأهیل الحالى للمحاسب القانونى الذى ُیَمكَنه من اكتشاف ممارسات إدارة األرباح نظًرا لتعقد -٢
لمراجعة وخدمات التأكد.اإلجراءات الالزمة لذلك، مع تحدید متطلبات أداء خدمات التأكید فى ضوء معاییر ا

باإلضافة إلى مسئولیته المحاسب القانونى عما یقدم من خدمات التأكید، تزاید المسئولیة الُملقاة على عاتق -٣
.طبقها اإلدارةالتقریر عن ممارسات إدارة األرباح التى تُ عن عدم 

البندفىالباحثیعرضهامختلفةجوانبمنو ،الموضوعهذاتناولتالتىالدراساتمنالعدیدوهناك
ى:التال

 
للوقوفالبحثبموضوعالمرتبطةالسابقةالدراساتأهمبعضعرضالجزءهذاخاللمنالباحثیحاول

الموضوع:هذافىالدراسةجوانبكمالاستفىمنهاواالستفادةنتائجمنإلیهتوصلتماعلى 

)١(:
الدراســـةوتناولـــتالمهنیـــة،الخـــدماتتقـــدیمعـــنالقـــانونىالمحاســـبلمســـئولیةإطـــاروضـــع

مــنالمهنــةوســمعةالجمهــورحمایــةعلــىوالعمــلالخــدماتلهــذهالمهنــىاألداءتحكــمالتــىالعامــةواألســسالمبــادئ
للخــدماتتقدیمــهعنــدالقــانونىللمحاســبالقانونیــةالمســئولیةوأنــواعجوانــبأهــموتوضــیحالمعیبــةالمهنیــةالتصــرفات

تحدیـدفـىیسـاعدأنیمكـنممـاتحكمـهوأسـسمعاییرلهیكونأنینبغىالمهنیةالخدمةأداءأنالمهنیة،
المحاسـبعـاتقعلـىتقـعالتـىااللتزامـاتأهموتحدیدى،المهناألداءبهذارتبطةالمُ لألطرافالقانونیةالمسئولیةأبعاد

.اضروریً ذلككانكلماالقانونیةمسئولیتهمدىلتحدیدامالئمً أساساً ُتعتبر والتىالمهنیةالخدماتتقدیمفىالقانونى

كليـة التجـارة ببنهـا، جامعـة الزقـازيق، السـنة ،البحـوث التجاريـةو مجلـة الدراسـات عـن تقـدمي اخلـدمات املهنيـة، القـانوىند/حامد طلبه حممد، إطار مسئولية احملاسب (١)
.١٦٠-١١١ص، ص ١٩٨٩،)٢العدد (،)٩(
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)١(:
 للمعلومـــات المحاســـبیة علـــى تقـــدیر المخـــاطر المالزمـــة ثـــر اإلفصـــاح اإللكترونـــىأتوضـــیح

إلـى العدیـد مـن ى أن نشـر القـوائم المالیـة عبـر اإلنترنـت یـؤد،لمراجعة القوائم المالیة فى ظل البیئـة اإللكترونیـة
للتقــاریر المالیــة ســوف ى المعلومــات المحاســبیة وكــذلك النشــر اإللكترونــى مــن مســتخدمى المزایــا منهــا االتصــال بعــدد ال نهــائ

وذلـك باإلفصـاح عـن مزیـد مـن المعلومـات ى وكذلك جـودة اإلفصـاح المحاسـب،توقیت المعلوماتى یكون له أثاره اإلیجابیة عل
الوقـت المناسـب وهـذا ى مـن اتخـاذ قـراراتهم فـممختلـف اهتمامـاتهى المعلومـات علـى تمكـن مسـتخدمى التفصیلیة واإلضافیة الت

لالنتشـار المتزایـد للقـوائم المالیـة عبـر شـبكة مجال األعمال، كما أوصت الدراسة بأنه نظـراً ى ار مناسب فاتخاذ قر ى یساعد عل
مـــن خـــالل قیامهـــا بتعـــدیل وتكییـــف المعـــاییر ى هیئـــات المحاســـبة والمراجعـــة الدولیـــة مواجهـــة هـــذا التحـــدى فإنـــه علـــتاإلنترنـــ

.Information Technology (IT)توماالمعلتقنیةى المهنیة لتالئم هذه التغیرات والتطورات ف

)٢(:
قاللاسـتوبـینالخارجیـةالمراجعـةمهـامبخـالفالخـدماتأتعـاببـینالعالقـةونوعیةطبیعةتحلیل

طبیعــةتوضــیحمــعالقــانونى المحاســب قاللاســتعلــىالمراجعــةشــركةوحجــمالخــدماتتلــكأثــروتناولــتى،الخــارجالمراجــع
ضــوابطلتفعیــلمقتــرحمــدخلعراضاســتمــعاألعمــالبمنشــآتالــدخلصــافىٕادارةو الخــدماتتلــكعــنهأتعابــبــینالعالقــة
المراجعــة،مهــامبخــالفالخــدماتأتعــاببــینىعكســارتبــاطعالقــةوجــود،االســتقاللبمعیــارااللتــزام

وبـینالخارجیـة،المراجعـةمكتـبأوشـركةحجـمبـینارتبـاطعالقـةوجـودعـدممعى،الخارجالحساباتمراجعقاللاستوبین
تكثیــفبضــرورةالدراســةوأوصــتالخــارجى،المراجــعقاللاســتعلــىالمراجعــةمهــامبخــالفالخــدماتتعــابألالمتوقــعاألثــر

تطـویرومنهـا،لـذلكالضـروریةالعوامـلمـنمجموعـةتضافرخاللمنى،الخارجالمراجعقاللاستتدعیمالىالرامیةالجهود
والتأدیبیـة،القانونیـةالمسـئولیةفعالیـاتتطـویرو الخارجیـة،المراجعـةلمهنـةاألخالقـىالسـلوكدلیـلتطـویرو االسـتقالل،معیار

الشــركات،حوكمــةنظــامدوروتفعیــلالمســاهمة،شــركةبالمراجعــةلجــانعمــلتطــویرو المهنیــة،الممارســةمحــاورتطــویرو 
مهـــامبخــالفالخــدماتأنـــواعتحدیــدو المســتمر،ىالمهنــالتعلـــیمبــرامجوكــذلكىالجــامعالمحاســـبىالتعلــیمبــرامجو تطــویرو 

وبــینبینهمــابــالجمعالخــارجیینالمــراجعینقیــاموحظــراالســتقالل،معیــارمتطلبــاتمــعتتعــارضالتــىالخارجیــة،المراجعــة
أتعـابتفاصـیلكافـةعـناإلفصـاحبضـرورةاألعمـالمنشـآتإلـزامالوقـت،نفـسفـىالعمـالءلـنفسالخارجیـةالمراجعـةمهام

.الخارجیةالمراجعةمهامعنالخارجیینمراجعیها
(Ezingeard, et al. 2005)٣(:

المعلومات.ُنظم تأكیدوخدماتالمعلوماتُنظم أمنعنالناتجةالمنافعتحدید
أنالمعلوماتأنظمةعلىعتماداالتأكیدعنالناتجةللمنافعنموذجاالدراسةتناولتو 
ى:همستویاتثالثةمنیتكونالنموذج

مجلة الدراسات ىف ظل البيئة اإللكرتونية، خلف، اثر اإلفصاح اإللكرتوىن للمعلومات احملاسبية على تقدير املخاطر املالزمة ملراجعة القوائم املالية هد/عيد حممود محيد(١)
.٩١-٥٧ص، ص٢٠٠٢، )١العدد (، كلية التجارة ببنها، جامعة الزقازيق،  الدراسات والبحوث التجارية

، كليـة التجاريـةالمجلـة المصـرية للدراسـات اخلـارجي،املراجـع واسـتقالل،وحجـم شـركة املراجعـة،اخلـدمات خبـالف مهـام املراجعـةلبيـب،خالد حممـد عبـد املـنعم د/)٢(
.١٠٨-٤٧ص، ص ٢٠٠٤يونيو -)، أبريل٢(العددالتجارة، جامعة املنصورة،

(3) Jean-Noël Ezingeard, et al., "A Model of Information Assurance Benefits", Information Systems
Management, Vol. 22, Issue 20, Spring 2005, P.P. 20-29.
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وتحسینللعمالء،المقدمةالخدمةوجودةالتكراریة،الصفةذاتالقراراتوجودفىوالمتمثلة:التشغیلیةالمزایا
المختلفة.األطرافقبلمنالمعلوماتخداماست
رقابةتحقیقمنالمنشأةتمكینمثلاألجلمتوسطةبالقراراتالمتعلقةالمنافعفىوتتمثل:التكتیكیةالمزایا

معها.والمتعاملینالمنشأةبینالثقةوتعزیز،أفضلداخلیة
تعزیزخاللمنأفضلبصورةالحاكمةجراءات اإلبتطبیقالمنشأةقیامإمكانیةفىوتتمثل:االستراتیجیةالمزایا

األداء.جوانبمختلفبشأنوالثقةالشفافیة

)١(:
والمراجعـة،المحاسـبةمعـاییرضـوءفـىالـربحإدارةممارسـاتمـنالحسـاباتمراقـبموقـفتحلیـل

دارةإلمقتــرحتعریــفإلــىللوصــولوذلــكالمحاســبىالفكــرفــىالــربحدارةإلالنظــرىاالطــاروتحلیــلدراســةخــاللمــنوذلــك
المرتبطــةوالمراجعــةالمحاســبةمعــاییروتحلیــلودراســةبهــا،للقیــامالشــركةإدارةودوافــعومــداخلها،وأدواتهــا،وأنواعهــا،الــربح،

الـربحإدارةقیـاسفـىالمسـتخدمةالنمـاذجتحلیـلالـىباإلضـافةالحسـابات،مراقـبموقـفعلـىأثرهاتحدیدبهدفبالموضوع
المصریة.المساهمةشركاتمنعینةعلىالتطبیقإمكانیةعلىللوقوفبینهامقارنةوعقدالمحاسبىالفكرفى

كـانفكلمـاالحسـابات،مراقـبقـرارعلـىالـربحإدارةفـىالمستخدمالمحاسبىلمعیاروجود تأثیر ل
ــالمحاســبىالمعیــار كــانإذاأمــاالتقریــر،فــىالــرأىتغییــرأوالتعــدیلطلــبفــىالحســاباتمراقــبفرصــةضــعفتكلمــاامرًن
فــىالــرأىنــوعتغییــرأوالتعــدیلطلــبفــىالحســاباتمراقــبفرصــةتــزدادأنالمتوقــعفمــنبدقــةامحــددً المحاســبىالمعیــار
.التقریر

مـــنواالســـتفادةالمتخصصـــینآراءعلـــىعتمـــادواالالمصـــریةالمحاســـبةمعـــاییرفـــىالنظـــربإعـــادةالدراســـةوأوصـــت
الــربحإدارةبممارســاتالقیــامفــىالمنشــأةإدارةحریــةعلــىقیــودوضــعبهــدفوذلــكالمجــال،هــذافــىالمتقدمــةالــدولخبــرات

المالیــةاألوراقســوقفــىأســهمهاالمقیــدالشـركاتإلــزامضــرورةمــعالمالیــة،التقــاریرجـودةتعظــیمإلــىیــؤدىممــاالمحاسـبى،
مســتخدمىإمــدادبهــدفوذلــكالمراجعــة،عملیــةبخــالفاألخــرى الخــدماتأتعــابو المراجعــةعملیــةأتعــابعــنباإلفصــاح

الحسابات.مراقبىقاللاستمدىتقدیرعلىلهممساعدةبمعلوماتالمالیةالقوائم

(Diane and James 2006)٢(:
ىقـدممُ مـنلكـلالتأكیـدخـدماتأهمیـةتعزیـزفـىاألنشـطةعـنالعـادلاإلفصاحأثرتوضیح

یــرونالنخدمیالمســتمعظـمأنمــنالـرغمعلــىأنـهالمالیــة،األوراقسـوقمعلومــاتمسـتخدمىو 
أكثـرأنإال،التأكیـدخدماتأهمیةتعزیزبخصوصیةاألمریكالمالیةاألوراقسوقهیئةأوردتهكنظاماإلفصاحتأثیر
النظام.هذابسببتعززتقدالتأكیدخدماتأنیرونمنهم%٢٠من

كليـة غـري منشـورة،رسـالة ماجسـتير فـى المحاسـبة، ،موقف مراقـب احلسـابات مـن ممارسـات إدارة الـربح ىف ضـوء معـايري احملاسـبة واملراجعـة، أ/مدحت جنيب اجلندى)١(
.٢٠٠٥، طنطاالتجارة، جامعة 

(2)Diane J. Janvrin, and James M. Kurtenbach, "The Influence of Disclosure Regulation on Selective
Disclosure: Impact on Difficult – to- Measure Reporting Activities and the Importance of Assurance
Services", Accounting and Public Interest, Vol. 6, 2006, P.P. 1-70.
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Jagdish Pathak, 2006)١(:
علـى ااالطالع على تعقیـدات التجـارة اإللكترونّیـة فـى تقنیـات المراجعـة بشـكل عـام، وخصوًصـ

إطـار وضـعاولـت هـذه الدراسـة العالقة بین المراجعة واألشخاص المؤهلین للقیام بمثل هذا النوع من العملیـات. حیـث ح
ظل التجارة اإللكترونّیة. ىفللمراجعةتخطیطالیظهر عملیة نظرى

ـــة التـــى وقـــد ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى نـــوع واحـــد مـــن العملیـــات  ) أىB2B(تـــتم مـــن خـــالل التجـــارة اإللكترونّی
تتم بین التجار من خالل التجارة اإللكترونّیة.ىالعملیات الت

ى:یمكن تلخیصها بما یلالتى د من النتائج المهمة یعدال
ــة خاًصــلمراجعــةااقترحــت نموذًجــ ــالتــى بالتعــامالت االتجــارة اإللكترونّی ) بشــكل یتماشــى مــع B2Bِلـــ (اتــتم وفًق

ىالـذأن  یكـون المحاسـب القـانونىمـن الشـروط األساسـیة لتطبیـق هـذا النمـوذج المشـترك، و الكنـديّ المشروع األمریكيّ 
یترافق مع خبرات متراكمة عبر التدریب المكثف.اجدً بشكل تقنى عالٍ مل من خالله مؤهًال یع

ــدُّ الركیــزة األساســیة فــالتــى إن نجــاح مثــل هــذا النمــوذج یعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل المهمــة والضــروریة  ى ُتَع
إلـى جنـب مـع الصـالحیات المطلقـة للجهـة اإلداریـة االمتعامـل بـالنموذج جنًبـالصالحیات المطلقـة للمراجـعى ذه، وهتنفی

المتحكمة بموقع الشركة.
)٢(:

 ــعــن خــدماتالحســابات مراجعــى مســئولیة توضــیح ، لمعــاییر المراجعــة الدولیــةاالتأكیــد طبًق
التعریـــف بخـــدمات التأكیـــد وأنواعهـــا، وتحدیـــد متطلبـــات أداء تلـــك الخـــدمات والتأهیـــل العلمـــى والعملـــى الـــالزم وتناولـــت

.ألدائها، وتحدید مسئولیة مراجع الحسابات عن أداء تلك الخدمات فى ضوء معاییر المراجعة الدولیة
یمكن تناولها فیما یلىالتى النتائج المهمة لعدید من ا:

القـوائم المالیـة التاریخیـة اعتمادبشان مراجعة و المحاسب القانونى عن الخدمات التى یقدمها التأكیدتختلف خدمات -١
.ة المعلومات والمقاییس المستخدمةمن حیث الهدف والمخرجات والمستخدم وطبیع

المعلومـــات ُنظـــم یـــة اعتمادالثقـــة بـــالموقع وخدمـــة تأكیـــد: خدمـــة ومنهـــاالتأكیـــدهنـــاك عـــدة انـــواع مـــن خـــدمات أن -٢
.البیئىداءعن األالتأكیدالمعلومات المالیة المستقبلیة وخدمة تأكیدااللكترونیة وخدمة 

خــدمات بــأداءالقیــام عنــدو الشــروط التــى یجــب علــى مراجــع الحســابات مراعاتهــاأهنــاك مجموعــة مــن المتطلبــات -٣
علـــى عتمـــادزیـــادة االو مكاتـــب المراجعـــةأداءالمهنـــى لرفـــع جـــودة داءدعـــم وتطـــویر بـــرامج مراقبـــة األ، مـــع التأكیـــد

مة البیئة المصریة.بعد تنقیتها لمواءالمعاییر الدولیة كمصدر أساسى للمعاییر 
مــام العمیــل أدائــه لهــذه الخـدمات وهمــا مسـئولیته أدعنـ(المدنیــة)نــوعین مــن المسـئولیةلالمحاســب القـانونى تعـرضی-٤

لجهـات وذلـك طبقــا مـام تلـك اأى ضـرر نتیجـة االهمــال أعـن طـرف ثالـث حیـث یصــبح مسـئوالً أىمـامأتهومسـئولی
.یمكن توقعهىل الطرف الثالث الذ: مدخل الخصوصیة، ومدخل الطرف الثالث المتوقع ومدخللمداخل الثالثة

(1)Jagdish Pathak, “Audit Resource Planning Success in B2B E-Commerce Engagement: An Empirical
Assessment of Theorized Constructs, Manifest Variables Measurement and Second Order Factor
Model”, Paper No. 899040, 2006.

Available at: http://ssrn.com, Retrieved at: 9/05/2011.
.٣٤٥-٣١١ص، صبق ذكرهمرجع ساملوىل، د/ناصر خليفة عبد)٢(
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هذه الخدمات وهى:أداءتباعها لتقلیل المخاطر المرتبطة بمسئولیته عن إللمراجع هناك ثالثة اسالیب یمكن -٥
.رتبة على قبوله تقديم هذه الخدمةالمخاطر المترتقدياألسلوب األول: 
.وط تقديم الخدمة فى خطاب التكليفتحديد شراالسلوب الثاىن : 

.هذه الخدمةأداءاستخدام اللغة التحذيرية عند التقرير عن االسلوب الثالث : 

)١(: 
القــوائمفــىالغــشعــنوالتقریــرواكتشــافدراســةبشــأنالحســاباتمراجعــىمســئولیةتوضــیح

.المالیة
خــاللمــنوالغــشاألربــاحفــىالتالعــبعــنوالتقریــراكتشــافعــنالمحاســب القــانونى مســئولیةحــدودوتناولــت

وتحدیــدالقــوائم،فــىالغــشاكتشــافتجــاهالقانونیــةبمســئولیتهاالضــطالععلــىیســاعدهللمراجــعإرشــادىإطــاروضــع
القـوائمفـىوالغـشاألرباحإدارةواكتشافدراسةنتائجوأنالمهنیةباإلرشاداتمصرفىالحساباتمراجعىالتزاممدى

إصـدارإلـىیلجـأقـدحیـثالمالیـةالقوائمعلىیصدرهالذىالقانونى المحاسب رأىعلىأثرلهایكونأنیمكنالمالیة
أوالمالیــةالقــوائمتضــلیلعلــىوأثرهــاالدراســةهــذهنتــائجعلــىبنــاءالــرأىإبــداءعــنیمتنــعأوعكســىأومــتحفظرأى
المنشأة.بهامرتالتىاألحداثوواقعحقیقةمعقیتفالبماالقوائمهذهمستخدمىرأىعلىالمؤثراإلفصاحعلى

)٢(:
الحســـابات الخـــارجّیین علـــى تـــدقیق حســـابات الشـــركات األردنیـــة ى توضـــیح مـــدى قـــدرة ُمـــدّقق

ــة فــ مــن خــالل التعریــف بأهمیــة مهنــة مراجعــة الحســابات بشــكل عــام، وتوضــیح أهمیــة، التجــارة اإللكترونیــة ى المتعامل
وتطـــــور التجـــــارة اإللكترونّیـــــة، وتوضـــــیح المشـــــروع األمریكـــــّي الكنـــــدّي المشـــــترك الخـــــاص بمراجعـــــة تعـــــامالت التجـــــارة 

,Exposure Draft, AICPA/CICA, (2002) “Trust Services Principles and Criteria(اإللكترونّیـة

Incorporating Systrust and Webtrust(ى مـدى إدراك ُمراجعــى الحســابات ، وتحلیلـه ومناقشــته، والتعـّرف علــ
األردن للمشـــروع األمریكــّي الكنـــدّي المشـــترك، وفهمــه وتطبیقـــه، والتعـــرف علــى أى معوقـــات أو عقبـــات ى الخــارجّیین فـــ

التجارة اإللكترونّیة.ى تواجه ُمراجعى الحسابات الخارجّیین للقدرة على مراجعة حسابات الشركات األردنیة المتعاملة ف
 مراجعـةالمحاسـبة والى أضـاف إلـى كـل مـن مهنتـقـد المشترك ىالكندالمشروع األمریكىأن

اظهور مبادئ ومعـاییر تكنولوجیـة تعمـل جنًبـقبل التجارة اإللكترونیة، وأدى إلى اسابقً اً لم یكن موجودامتطورً اتقنیً ابعدً 
مــن المعوقــات قــد ااتفقــت عینــة الدراســة أن هنــاك عــددً كمــا المتعــارف علیهــا، إلــى جنــب مــع مبــادئ ومعــاییر المحاســبة 

احســابات الشــركات األردنیــة المتعاملــة بالتجــارة اإللكترونیــة وفًقـــمراجعــةلعملیــة حــول دون إدراك مراجعــى الحســاباتت
ى.الكندى للمشروع األمریك

كليـة التجـارة، جامعــة المجلـة العلميـة للتجـارة والتمويـل، والتقريـر عـن الغــش ىف القـوائم املاليـة، واكتشـافاحلسـابات بشـأن دراسـة مراجعـى ، مسـئولية العبـاديمصـطفى راشـد د/(١)
.١٩٧- ١٢٥ص، ص ٢٠٠٨، )٢لعدد (ا،)١

رسالة ماجسـتير منشـورة علـى قدرة ُمدّققي احلسابات اخلارجّيني على تدقيق حسابات الشركات األردنية املتعاملة يف التجارة اإللكرتونية،مدى أ/ رمي خالد مطاحن،)٢(
ــة ( نــوفمرب األوســط للدراســات العليــا، األردن،كليــة األعمــال، جامعــة الشــرق ، قســم احملاســبة،).http://www.Jps_dir.netشــبكة المعلومــات الدولي

٢٠٠٩.
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)١(:
جمهوریــة مصــر العربیــة إلــى أنــواع أخــرى مــن خــدمات مــدى حاجــة مســتخدمى المعلومــات فــىدراســة

التأكید باإلضافة إلى خدمـة المراجعـة التقلیدیـة للقـوائم المالیـة السـنویة، وذلـك لمواكبـة التغیـر المسـتمر فـى بیئـة األعمـال 
الدراسـةمـع قیـام قـرارات سـلیمة، اتخـاذا إلى توفیر التأكیدات الالزمـة لمسـاعدة متخـذى القـرار بكافـة انـواعهم علـى وسعیً 

الفعـــل، ومـــدى قـــدرتها علـــى تـــوفیر بتحدیـــد أنـــواع خـــدمات التأكیـــد التـــى تقـــدمها مكاتـــب المحاســـبة والمراجعـــة المصـــریة ب
المستخدمین، باإلضافة إلى دراسة العوامل المحددة للطلب على خدمات التأكید فـى بیئـة األعمـال المصـریة، احتیاجات

تعتمــد علیهــا مكاتــب المراجعــة المصــریة فــى إختیــار أنــواع خــدمات التأكیــد التــى مــع محاولــة تحدیــد أهــم العوامــل التــى 
.تقدمها لعمالئها

 تلبیة حاجـة أصـحاب المصـالح إلـى ظهـور التأكیـد المهنـى لتقلیدیة عنقصور المراجعة اأن
دمها مكاتـب المحاسـبة والمراجعـة حالیـا غیـر التقلیـدى، كمـا أنـه تـؤثر تشـكیلة خـدمات التصـدیق والتأكیـد المهنـى التـى تقـ

المحاسـب القـانونى فى مصر عكسیا على طلب أصحاب المصالح من هذه الخدمات، كما أنه تؤثر محـددات شخصـیة 
ومكتب المراجعة على حجم طلب أصحاب المصالح على خدمات التصدیق وخدمات التأكید األخرى.

)٢(: 
 دور مراقـب الحسـابات فـى إضـفاء الثقـة بالبیانـات المحاسـبیة المنشـورة علـى االنترنـت توضـیح

للبیانــات المحاســبیة، وتحدیــد دور لغــة اإللكترونــى، وذلــك مــن خــالل توضــیح مفهــوم النشــر فــى بیئــة التجــارة االلكترونیــة
ـــاریر األعمـــال الموســـعة Extensibleتق Business Reporting Language)XBRL فـــى تطـــویر النشـــر (

منشــورة للبیانــات المحاســبیة، والتعــرف علــى مهــام مراقــب الحســابات فــى إضــفاء الثقــة بالبیانــات المحاســبیة الاإللكترونــى
.على االنترنت، باإلضافة إلى التعرف على أهم خدمات إضفاء الثقة المستحدثة فى مجال مهنة مراقبة الحسابات

 اإللكترونى للبیانات المحاسبیة یمثل أحد أسالیب اإلفصـاح المحاسـبى الـذى یعتمـد أن النشر
على إمكانیة االستفادة من وسائل تقنیات االتصاالت الحدیثة فى توصـیل نتـائج األعمـال التـى قامـت بهـا الشـركة لتلبیـة 

كمـا أن نشـر المعلومـات المحاسـبیة حاجات مستخدمى القوائم والتقاریر المحاسبیة مـن البیانـات والمعلومـات المحاسـبیة،
الخدمات التأكیدیة بمثابـة إضـافة جدیـدة ُتعد أنهو حقق الكثیر من الفوائد فى مجال اإلفصاح المحاسبى،عبر االنترنت یُ 

علـى ذلـك أصـبح المحاسـب القـانونى مسـئوالً للمحاسبیین القانونیین تتمثل فى توكیده لضمان المعلومات وجودتها عالوةً 
تــم اســتحداث خــدمات تأكیــد مهنیــة جدیــدة للحــد مــن فجــوة م هــذه الخدمــة لفئــة جدیــدة بخــالف المســاهمین، وأنــهعــن تقــدی

الثقة فى بیئة التجارة االلكترونیة وأهم تلك الخدمات ما یعرف بالتدقیق المستمر وخدمات التأكید علـى الثقـة فـى المواقـع 
Web Trust أو النظامSys Trust.

.مرجع سبق ذكره،مىن حممد على داود/أ)١(
، تكريـت للعلـوم اإلداريـة واالقتصـاديةمجلـة، دور مراقب احلسابات ىف إضفاء الثقة بالبيانـات احملاسـبية املنشـورة علـى االنرتنـت ىف بيئـة التجـارة االلكرتونيـة، د/ناظم حسن رشيد(٢)

.١٩٧- ١٧٣ص، ص ٢٠١١، )٢٣لعدد (ا،)٧تكريت، جامعة دارة واالقتصاداإلكلية 
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)١(:
 ًفـى اوتقریـرً اوضع إطار لدور المراجع فى الحد من ممارسـات المحاسـبة اإلبتكاریـة (اكتشـاف ،(

المعلومـــات المالیـــة المنشـــورة عبـــر اإلنترنـــت وذلـــك مـــن خـــالل توضـــیح أثـــر اإلفصـــاح المحاســـبى عبـــر اإلنترنـــت عـــن 
ـــى القیـــام ب ـــة، وتحدیـــد دور معـــاییر المراجعـــة فـــى مســـاعدة مراجـــع المعلومـــات المالیـــة عل ممارســـات المحاســـبة االبتكاری

الحســابات تجــاه الممارســات المحاســبیة االبتكاریــة بهــدف إرســاء حــدود هــذه المســئولیة وبصــفة خاصــة فــى ظــل اســتخدام 
اإلنترنت كوسیلة نشر المعلومات المالیة.

شكل كبیـر علـى بممارسات المحاسبة االبتكاریة تؤثر أنأهمها العدید من النتائج والتى من
یــة للمعلومــات المالیــة التــى تتضــمنها القــوائم المالیــة والتقــاریر المالیــة، فالمعلومــات الناتجــة عتمادى المالءمــة واالیتخاصــ

ة أو اسـترجاعیة حقیقیـة، غیـر مالئمـة ألنهـا تفتقـد لوجـود قیمـة تنبؤیـُتعتبـر عن تطبیق الممارسـات المحاسـبیة االبتكاریـة 
علیهـا، ألنهـا تفتقـد إلـى الحیادیـة وأمانـة العـرض، فـى عتمـادعبر عن حقائق واقعیـة، كمـا أنـه ال یمكـن االحیث أنها ال تُ 

األعمـــال ظـــل تعـــدد وتنـــوع صـــور وأشـــكال الممارســـات المحاســـبیة االبتكاریـــة التـــى تقـــوم بهـــا اإلدارة للتـــأثیر علـــى نتـــائج 
والتـــدفقات النقدیـــة وغیرهـــا، وكـــذلك فـــى ظـــل اإلفصـــاح المحاســـبى عبـــر اإلنترنـــت والـــذى فـــرض علـــى والمركـــز المـــالى

والتـــى تتطلـــب ضـــرورة توســـیع نطـــاق مســـئولیة المراجـــع لتشـــمل المعلومـــات المـــراجعین العدیـــد مـــن القضـــایا والتحـــدیات
.المنشورة عبر اإلنترنت
ســبة اإلبتكاریــة مــن خــالل تحقیــق التأهیــل المهنــى لمراجــع الحســابات الكشــف عــن ممارســات المحا

لـــى اكتشـــاف بنـــى المراجـــع لـــبعض المفـــاهیم والفلســـفات التـــى تمكنـــه وتزیـــد مـــن قدرتـــه عالكـــافى لمراجـــع الحســـابات، وتَ 
، وأن تقریــر المحاســب القــانونى عــن خــدمات التأكیــد علــى الثقــة فــى الموقــع اإللكترونــى كاریــةممارســات المحاســبة االبت

ـــر اإلنترنـــتللعمیـــل أ وأن المســـئولیة عـــن الممارســـات ، و نظـــام معلومـــات یزیـــد مـــن الثقـــة فـــى المعلومـــات المنشـــورة عب
متلقو المعلومات المالیة).-مراجع الحسابات -المشروع (إدارةىأطراف هةالمحاسبیة االبتكاریة لها ثالث

المهنــــى لمراجــــع الحســــابات حتــــى یفــــى وأوصــــت الدراســــة بضــــرورة زیــــادة االهتمــــام بتحقیــــق متطلبــــات التأهیــــل 
بمســئولیته عــن الكشــف عــن ممارســات المحاســبة االبتكاریــة فــى المعلومــات المالیــة المنشــورة عبــر االنترنــت، واالهتمــام 

، مـع ضـرورة تطـویر معـاییر المراجعـة لتشـمل القضـایا المرتبطـة لمراجع الحسـاباتبمفهوم الخبرة والتخصص الصناعى 
.ت ووضع حدود لمسئولیة مراجع الحسابات فى هذا الصددباإلفصاح عبر االنترن

)٢(:
 ُحـد مـن اآلثـار السـلبیة لظـاهرة إدارة تفعیـل دور مراقـب الحسـابات فـى وضـع ضـوابط تحكـم وت

القوائم المالیة، وذللك من خالل تقییم مراقـب الحسـابات للممارسـات المحاسـبیة التـى تتیحهـا تطبیـق المعـاییر األرباح فى
المحاسبیة، وما تتضمنه مـن مرونـة قـد ُتسـتغل مـن جانـب اإلدارة لتحقیـق أغـراض خاصـة تنتهـى إلـى إعـداد قـوائم مالیـة 

ربــاح، وأثرهــا علــى جــودة المعلومــات الــورادة بــالقوائم وأســالیب إدارة األمضــللة، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى مفهــوم 

ىف املعلومـــات املاليـــة املنشـــورة عـــرب االبتكاريـــةإطـــار مقـــرتح لـــدور مراجـــع احلســـابات ىف احلـــد مـــن املمارســـات احملاســـبية ،الســـميعمصـــطفى ســـامى عبـــد/أ)١(
.٢٠١٤، بنهاالتجارة، جامعة كلية غري منشورة،، المحاسبةفىماجستيررسالة دراسة تطبيقية، –اإلنرتنت

بحث مقدم دور مراقب احلسابات ىف احلد من اآلثار السلبية لظاهرة إدارة الرحبية على جودة القوائم املالية للشركات املصرية،، حجرسامح رفعت أبو/أ)٢(
دور المحاسـبة والمراجعـة فـى إدارة المخـاطر المعاصـرة، بعنـوان، عني مشسجامعة كلية التجارة، ،المؤتمر العلمى السنوى لقسم المحاسبةالى 

.٨٣٦-٨٠٣، ص ص٢٠١٤أكتوبر ١٢-١١الفرتة من 
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ـــه مراقـــب  ـــذى یمكـــن أن یلعب ـــدور ال ـــك األســـالیب، مـــع دراســـة ال المالیـــة، وتوضـــیح دوافـــع إدارة الشـــركة مـــن إســـتخدام تل
.الحسابات للحد من تأثیر إدارة األرباح على صحة وعدالة القوائم المالیة

 ه ال یوجـد إتفـاق بـین الدراسـات التـى إهتمـت بظــاهرة والتـى مـن أهمهـا أنـالعدیـد مـن النتـائج
علـــى مفهـــوم أو تعریـــف موحـــد بـــإدارة األربـــاح، إال أنـــه یمكـــن وصـــف إدارة األربـــاح بأنهـــا هـــى مجموعـــة إدارة األربـــاح

األربــاح اإلجــراءات واألســالیب التــى یعتمــدها المحاســب لتحقیــق أهــداف بعــض أصــحاب المصــالح فــى الشــركة، وإلدارة 
وینـــتج مـــن اإلســـتفادة مـــن الثغـــرات فـــى القـــوانین والخیـــارات المتاحـــة فـــى المعـــاییر المحاســـبیة ى ن: أولهمـــا قـــانونمظهـــرا

المعتمـدة، وثانیهمــا غیــر قــانونى نــاتج عــن الغــش والتالعـب، وٕان دوافــع وأســالیب إدارة األربــاح تختلــف بــإختالف الهــدف 
خـر أو مـن منشـأة آختلف دوافع وأسالیب إدارة األرباح من نشاط إقتصادى إلى منها والفرص المتاحة أمام اإلدارة، وقد ت

كما أنه یوجـد عالقـة سـلبیة بـین جـودة المراجعـة وسـلوك إدارة األربـاح حیـث أن أداء عملیـة المراجعـة بجـودة ، إلى أخرى
رة األربــاح ممــا یــنعكس عالیــة یــؤدى إلــى إكتشــاف ومعالجــة األخطــاء والمخالفــات الجوهریــة والتــى مــن بینهــا ســلوك إدا

.على جودة القوائم المالیة المنشورةإیجابیاً 
 بضرورة تأهیل مراقبـى الحسـابات فیمـا یتعلـق بإمكانیـة التمییـز بـین ممارسـات إدارة األربـاح التـى

القـوائم المالیـة مـن خـالل األسـالیب تتم فى حدود المعاییر المحاسبیة وتلك التى تخرج عن نطاقها، بغرض التالعب فى
الفعالة فى هذا الصدد، وضـرورة تفعیـل دور الجهـات الرقابیـة واإلشـرافیة مثـل الجهـاز المركـزى للمحاسـبات وهیئـة سـوق 

فــى الحــد مــن ممارســات اإلدارة المتعســفة لألربــاح وذلــك مــن خــالل فــرض ضــوابط رقابیــة تمنــع ذلــك، وٕاصــدار المــال
خدام اســـتعقوبـــات رادعـــة لحـــاالت التالعـــب والتحریـــف فـــى البیانـــات المالیـــة، وبمـــا یحـــد مـــنتشـــریعات حازمـــة تتضـــمن 

أسالیب إدارة األرباح.

 
مثل دراسة مسئولیة المحاسب القانونىتتناولالعدید من الدراسات التىهناكأنالسابقةالدراساتمنیالحظ

مصطفى عبدالسمیع أ.ودراسة ()م٢٠٠٨مصطفى راشد العبادىد.(دراسة و )م١٩٨٩محمدحامد طلبهد.(
المبادئ واألسس العامة التى تحكم األداء فى ضوءتقدیم الخدمات المهنیةسواء كانت تلك المسئولیة عن م) ٢٠١٤

مسئولیته عن وأ،المهنى لهذه الخدمات والعمل على حمایة الجمهور وسمعة المهنة من التصرفات المهنیة المعیبة
أسالیب إساءة إدارة األرباح ومسئولیته عن التقریر عن تلك األسالیب فى ضوء معاییر المراجعة مع اإلهتمام إكتشاف 

ومنها ما ، الكتشاف أسالیب إدارة األرباح وطرق تقییم مخاطر إدارة األرباح والغشالمحاسب القانونى بتحسین قدرة 
قالل المراجع استة بین أتعاب الخدمات بخالف مهام المراجعة الخارجیة وبینتحلیل طبیعة ونوعیة العالقتتناول

قالل مراجع استالخارجى، مع توضیح عالقة االرتباط العكسى بین أتعاب الخدمات بخالف مهام المراجعة، وبین
م)، وهناك من الدراسات ما وضحت تحدید المنافع الناتجة عن ٢٠٠٤خالد لبیبد.(دراسة مثلالحسابات الخارجى

.Ezhingeard, et al(المعلومات مثل دراسة ُنظم المعلومات وخدمات تأكید ُنظم أمن  ومنها ما تناول )، .2005
سواء كان ذلك من خالل تحلیل موقف مراقب ) م٢٠٠٥مدحت الجندىأ.(دراسة مثلممارسات إدارة األرباح 

دور مراقب ما تناولالدراسات تلكومنعن تلك الممارسات فى ضوء معاییر المحاسبة والمراجعة، الحسابات
دراسة (أ.سامح رفعت أبو مثلالحسابات فى الحد من اآلثار السلبیة لظاهرة إدارة الربحیة على جودة القوائم المالیة

إلضفاء الثقة عند أداء الخدمات المهنیةوالشفافیةومن تلك الدراسات ما تناول أهمیة اإلفصاح ،م)٢٠١٤حجر 
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Janvrlin and Kutenbach(دراسة ) و م٢٠٠٢حمیدهعید د.(مثل دراسة لمتخدى القرارات  د. ودراسة () 2006
وذلك من خالل تناول الخدمات المهنیة الحدیثة المتعلقة باإلفصاح اإللكترونى للمعلومات فى،)م٢٠١١ناظم رشید 

توضیح أثر اإلفصاح العادل عن األنشطة فى تعزیز أهمیة خدمات التأكید لكل من خالل و ظل البیئة اإللكترونیة، 
دور المراجع الخارجى فى تأكید الثقة فى مع توضیح مستخدمى معلومات سوق األوراق المالیة،من ُمقدمى وُ 

یمكن أن یتولى المراجع تأكیدها وهل هى المعلومات المالیة فقط أم المالیة وغیر المعلومات، ونوعیة المعلومات التى
المحاسب المالیة وهل المعلومات التاریخیة فقط أم التاریخیة والمستقبلیة، وما هى مستویات الثقة التى ُیمكن أن یقدمها 

لكترونیة من خالل تطویر معاییر فى تقریره، وتوضیح مدى الخصوصیة واآلمان فى عملیات التجارة اإلالقانونى 
دور مراقب و ،التقاریر واالفصاح عنها من خالل خدمات التأكید على تلك العملیات فى السوق غیر المنظمة

مثل دراسة الحسابات فى إضفاء الثقة بالبیانات المحاسبیة المنشورة على االنترنت فى بیئة التجارة االلكترونیة
جة المستخدمین فى مصر بمختلف فئاتهم إلى اتلك الدراسات ما أكد على مدى ح، ومنم)٢٠٠٧ناصر خلیفة.د(

قیام المراجعین بتطویر وزیادة نطاق خدماتهم المهنیة والتوسع فى تقدیم أنواع أخرى من خدمات التصدیق وخدمات 
.)م٢٠١٠منى داودأ.مثل دراسة (التأكید األخرى باإلضافة إلى خدمة المراجعة التقلیدیة

علىخدمات التأكیدأثرتوضیح ل-كافبشكل–عرض تتلمأنهاعراض الدراسات السابقة یتضح استنوم
تتناوللمكما،القوائمهذهلمستخدمىالمقدمةالمالیةالقوائمعلىالثقةوٕاضفاءالشركاتأرباحفىالتالعبمواجهة

الخدماتمنباعتبارهاالحدیثةخدمات التأكیدعنالقانونىللمحاسبالقانونیةالمسئولیة-مالئموبشكل–أیضا
المصریة.المراجعةمعاییرضوءفىوذلكالمراجعةمهنةفىالجدیدة

الحدیثة،خدمات التأكیدتقدیمعنالقانونىالمحاسبمسئولیةُحدودتوضیحفىیحاول تناول ذلكفالبحثلذا
ُیعتبروالتىاألخیرة،اآلونةفىُحدوثهاتوالىالتىالعالمیةالمالیةاألزماتمواجهةفىالخدماتتلكُدورویتناول
وعلىمنفردبشكلٍ الشركاتمستوىعلىالقائمةُنظم المساوئعرضفىمهنیةأمانةوجودعدمفیهاالرئیسالسبب
عام.بشكلٍ للدولةالكلىاالقتصادمستوى

بذلِ علىالحثیتمبتوضیحهاوالتىالخدماتتلكتقدیمعنالقانونىالمحاسبمسئولیةكذلكالبحثویوضح
أداءفىالثقةأزمةوجودفىالرئیسالسببُتمثلالتىاألرباحإدارةممارساتمنالحدثمومنالواجبةالمهنیةالعنایة

والعالمیة.المحلیةالشركات

 
نطــاقفــىاألربــاحإدارةأزمــاتمواجهــةفــىخــدمات التأكیــددورتحدیــدإلــىأساســیةبصــفةالبحــثهــذایهــدف

العـامالهـدفهـذامـنویتفـرعالخـدمات،تلكعنالقانونىالمحاسبمسئولیة، إضافًة لتحدیدالمصریةالمراجعةمعاییر
:یلىفیماوتتمثلالبحثمنالرئیسالهدفلتحقیقكمستلزماتالفرعیةاألهدافمنمجموعة
فـى ضـوء المعـاییر الخـدماتهـذهوأنـواعالمراجعـةالمحاسـبة و مهنـةتقـدمهاكخـدماتخدمات التأكیدبالتعریف-١

.المهنیة ذات الصلة
اكتشافها عن طریق خدمات التأكید.ُسبلإدارة األرباح و ممارساتمعرفة أدوات واستراتیجیات-٢
ىالعلمـوالتأهیـلئهـا أدامتطلبـاتتحدیـدبهـدف الخـدماتهـذهلتقـدیمالمنظمـةالمصریةالمراجعةمعاییرتناول -٣

ألدائها.الالزمىوالعمل
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األربــاحإدارةمواجهــةفــىالخــدماتتلــكودورالخــدمات،هــذهتقــدیمعــنالقــانونىالمحاســبمســئولیةتنــاول-٤
المصریة.المراجعةمعاییرضوءفىوذلك

 
أدبیاتتناولتهااتلخدمیتعرضكونهمنتهأهمیتنبعالعلمیة،الناحیةفمنوعملیة،علمیةأهمیةالبحثلهذا

التنظیمیةالهیئاتمنااهتمامً وتلقىاألولیةمراحلهافىمازالتالتىو الحدیثة،خدمات التأكیدوهىالمراجعة
ظلفىانسبیً الحدیثةالموضوعاتمناألرباحإدارةمواجهةفىخدمات التأكیددورموضوعالیزالإذوالمهنیة،
المعاصرة.األعمالبیئةمتغیرات

التالیة:األمورمنالبحثأهمیةفتنبعالعملیةالناحیةمنأما
المعلوماتتقنیةفىالتطورمعینالقانونیللمحاسبینالمهنیةالخدماتتقدیممجالفىالعملبیئةتطویر

العولمة.عصرفىوالدخول
من أهم ُتعتبر ممارسات إدارة األرباح المستحدثة والمختلفة، والتى منالحدفىخدمات التأكیددورتوضیح

.ىوالعالمالمحلىالمستویینعلىهاحدوثتوالىالتىالمالیةاألزماتأسباب حدوث 
ممارساتلمواجهةالواجبةالمهنیةالعنایةوبذلالخدماتتلكتقدیمعنالقانونىالمحاسبمسئولیةحدودبیان

.األرباحإدارة
سوقتنشیطعلىفعالتأثیرله، وفى ضوء متطلبات أدائها،المالئمبالشكلوأدائهاخدمات التأكیدوجود

مصر.فىالمهنیةالخدمات

 
أوىالداخلكالمراجعبالمنشآتداخلیةأطرافقبلمنتقدمالتىالمهنیةالخدماتالبحثنطاقعنیخرج)١

لهذهأداءهمألنوغیرهم...ى.المالالمستشارأو،من داخل المنشأةالمحاسبیةُنظم المصممأومحلل،
عنالخدماتتلكمقدمُیخرجمماوالعامل،العملصاحببینالتعاقدیةالعالقةإطارفىیقعإنمااألعمال

الذىبالقدرإالالخدماتلتلكالتعرضیتمولن،القانونىالمحاسببهایقومالتىالحرةالمهنةممارسةنطاق
البحث.أهدافیخدم

الذىبالقدرإال-العنوانمنواضحهوكما–التقلیدیةكالمراجعةالتقلیدیةالمهنیةالخدماتتناولیتملن)٢
البحث.أهدافیخدم

بخدماتالمهتمةطرافاألبعضعلىاالستقصاءقائمةتوزیععلى- فى الدراسة المیدانیة–البحثیقتصر)٣
.داخل جمهوریة مصر العربیةالتأكید

 
:یلىفیماالبحثفروضتتمثل

فـــىدارةاإلوفرصــةخــدمات التأكیــدبالمحاســب القــانونى قیـــامبــینإحصــائیةداللــةذاتمعنویــةعالقــةتوجــد-١
.األرباحإدارةأسالیبانتهاج
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وٕاكســابهمالمــزاولینكفــاءةمســتوىارتفــاعإلــىالقــانونىالمحاســبفــىالمهنیــةالمتطلبــاتبعــضتــوافریــؤدى-٢
.األرباحإدارةبأسالیبالمتعمقةالمعرفةعلىمبنیةمتمیزةبطریقةخدمات التأكیدلتقدیمتؤهلهمالتىالمعرفة

أنأدركإذا،دارةاإلتطبقهـاالتـىاألربـاحإدارةممارسـاتعنبالتقریرىالقانونالمحاسبقیاماحتماالتتزداد-٣
الممارسات.هذهعنحالة عدم اإلقرارالقانونیةلمسئولیةللتعرضهاحتماالتهناك

 

 
للتعرف على منهج االستقرائىالعلى - وذلك فى محاولة لتحقیق أهداف البحث - بحثالهذافى یعتمد الباحث

.لدى ُمتخذى القراراتوأنواع خدمات التأكید ودورها فى مواجهة إدارة األرباح وٕاضفاء الثقة ماهیة 
عن خدمات مدى مسئولیة المحاسب القانونى نتاجاستإلمكانیةالمنهج اإلستنباطىعلى عتمادباإلضافة إلى اال

معاییر المصریة الخاصة بهذه الخدمات.الخاصًة و فى ضوء األسس واألفكار النظریة الواردة فى الفكر المحاسبى، التأكید



  
حیث یعتمد على دراسة وتحلیل ومراجعة أهم الدراسات والمراجع العربیة واألجنبیة ودراسة أهم األبحاث 
والرسائل العلمیة المتعلقة بموضوع خدمات التأكید ومدى مسئولیة المحاسب القانونى عنها ودور تلك الخدمات فى 

معاییر الوخاصًة میة والمهنیة فى هذا الموضوع،الحد من ممارسات إدارة األرباح، وكذلك ما أصدرته المنظمات العل
وذلك بهدف تكوین اإلطار النظرى المصریة للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد األخرى الخاصة بهذه الخدمات،

، لتحقیق هدف البحث.تم صیاغتهافروض البحث التىواختبار 

 
أطراف خدمة ، والتى تشمل موضوع البحثاألطراف المهتمة بقصاء وتوزیعها على استمارةاستتم إعداد

تلك الخدماتودور، مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكیدبباإلضافة إلى األطراف األخرى المهتمة التأكید،
حاسبین ه) من بعض الم(ولیس المجتمع كلةعین، وتتمثل تلك الفئات فى ممارسات إدارة األرباحالحد منفى

من اإلدارات المالیة ةنفى مكاتب المحاسبة والمراجعة، والجهاز المركزى للمحاسبات، وعیالقانونیین، أو المراجعین 
الهیئة العامة و أعضاء هیئة التدریس واألكادیمیین، و ،وعینة من بعض مستخدمى خدمات التأكیدفى بعض الشركات،

) SPSS(االجتماعیةخدام برنامج حزمة التحلیل اإلحصائى للعلوم استمقابالت شخصیة وتمعمل مع ، للرقابة المالیة
عند تحلیل البیانات. 
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ى:التالالنحوعلىفصولإلىالبحثتبویبیتمهلفروضاواختبارً المشكلةطبیعةضوءفىالبحثأهدافلتحقیق
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لتحدیـدعلیـهشـتملتاومـامنهـاالمقصـودلبیـانوذلـكخـدمات التأكیـدمفـاهیموتحلیـلعـرضإلـىالفصلیهدف

بعـــضتوضـــیحخـــاللمـــنوذلـــكوالمهنیـــة،الدولیـــةالمنظمـــاتعـــنالـــواردةالخـــدماتتلـــكوأنـــواعوماهیتهـــا،طبیعتهـــا
التــىوالخــدماتالتصــدیقوخــدماتخــدمات التأكیــدبــیناالخــتالفهأوجــوبیــان،مالیــةالوغیــرالمالیــةخــدمات التأكیــد

بمـا یخـدم سـیاق -فـى ضـوء حـدود البحـث-التاریخیـةالمالیـةالقـوائمواعتمـادالمراجعـةبشـأنالمحاسب القـانونى قدمهایُ 
تلــكو ،دوثهاُحــتــوالىالتــىالمالیــةاألزمــاتظهــورمــن أســباب ُتعــد ممارســات إدارة األربــاح والتــى تنــاولمــع،البحــث

.فى الحد من تلك الممارساتالخدمات
للحصولالرئیسىالمصدریكوناألرباحبالمتعلقةالخصوصوجهوعلىالمحاسبیةالمعلوماتألننظًرا"و 

(السیاسات)واالختیاراتالبدائلذلكفىمستخدمةدارةاإلبمعرفةُتعد التىالمالیةوالتقاریرالقوائمهوعلیها
رقمإلىالتوصلدارةاإلإمكانفىصبحأفإنهواستراتیجیتها،تتفقوالتىالمحاسبىوالتقییمللقیاسالمختلفةالمحاسبیة

Earningالربحإدارةمصطلحعلیهُأطلقماوهوالمطبقة.المحاسبیةالسیاساتتلكفىللتبایناوفقً یتباینلألرباح

Management)"١(.
بیئةفىحدوثهاتوقعیمكنظاهرةدارةاإلبهاتقومالتىوالممارساتاألرباحإدارةعملیةأنمنالرغموعلى

والدوافعحدوثهاأسبابوتفسیرعلیهاى المبدئالدلیلإقامةأنإالوالباحثین،القراراتمتخذىجانبمناألعمال
یمثلفإنهتقدیمهتممتىالدلیلهذاوأنانسبیً صعبةعملیةُتعتبرالممارساتتلكانتشارمنوالحدهاوراءالكامنة
بیئةفىالتطوراتمواكبةعلىُتساعدجدیدةمهنیةخدماتظهورمنالبدكانولذاى،المحاسبللفكرعلمیةإضافة

متغیراتظلفىالمحاسبیةالمعلوماتمصداقیةتحقیقعلىتعملأخرىناحیةومنناحیة،منالمعاصرةاألعمال
القراراتمتخذىأغراضلخدمةوذلكفیهاالثقةدرجةوتعزیزالمعلوماتتلكجودةتحسینإلىباإلضافة،البیئةتلك

المختلفة.
وهما:مبحثینإلىالباحثیقسمهالفصلهذامنللهدفاوتحقیقً 
.فى ضوء المعاییر المهنیة ذات الصلةوأنواعهاخدمات التأكیدمفهوم:األولالمبحث

.اكتشافها وقیاسها، ودور خدمات التأكید فى مواجهتهاُسبلإدارة األرباح و ممارسات المبحث الثانى: 

رسـالة ماجسـتير فـى ،املصـريةاملاليـةانعكـاس اسـرتاتيجية متهيـد الـدخل علـى أسـعار األسـهم املتداولـة ىف سـوق األوراق ، مىن مغرىب حممد إبراهيمأ/(١)
.٤، ص٢٠٠٧، بنهاغري منشورة، كلية التجارة، جامعة المحاسبة، 

١









األولاملبحث١/١


١/١/١ 
القــرناتیــثمانینبدایــةمــعالظهــورفــىمفهومهــابــدأحیــث،انســبیً الحدیثــةالمفــاهیممــنخــدمات التأكیــدُتعتبــر 

ى.الحالالقرنبدایةمعإالیبدألمبهالمتزایداالهتمامكانوٕانى الماض
طبیعـةلتحدیـدعلیـهاشـتملتومـامنهاالمقصودلبیانوذلكخدمات التأكیدبالخاصةالتعاریفعضبیلىوفیما

:خدمات التأكیدوماهیة
خـدمات التأكیـدبالخاصـةاللجنـةعریفتSpecial Committee On Assurance Services (SCAS)

ى:هخدمات التأكیدأنحددت)AICPA(محاسبین القانونیینللى األمریكللمعهدالتابعة
متخـذى أغـراض لخدمـة ومحتواهاالمعلوماتجودةتحسينإلىتهدفمستقلةمهنيةخدمات"

.)١("المختلفةالقرارات
الدولیـةالمراجعـةممارسـاتلجنـةتعریـفInternational Auditing Practice Committee (IAPC)

أنها:علىالخدماتتلكعرفتقدو )IFAC(تحاد الدولى للمحاسبینلالالتابعة
فـى الثقـة بتحسينوتقومالمختلفةالقراراتمتخذىأغراضخدمةإلىفتهُدمهنيةخدمات"

.)٢("معينةلمقاييساوفًقالمعلومات

د":التأكعملیة"بـُیقصدأنهذكرتو المصریةالمراجعةمعاییرتعریف
العملية التى ُيعبر فيها المحاسب المزاول عن نتيجة تهدف إلى تعزيز درجـة ثقـة المسـتخدمين    "

فـى نـاتج تقيـيم أو قيـاس موضـوع      -بخالف الطرف المسئول عن موضوع المهمة -المرتقبين 
.)٣("حددة معينةالتقرير وذلك بالرجوع إلى مقاييس م

تعریفArens et al.)٤(:
لمتخـذى المعلومـات جـودة تحسـين علـى تعمـل مسـتقلة مهنيةخدمات"هـىخـدمات التأكیـدبأن
غيـر فنـى رأىعـن وتعبـر مسـتقلة خدماتأنهاحيثقيمةذاتالخدماتتلكُتعتبر حيثالقرارات،

الكافيـة المعلومـات علـى للحصـول عليهـا القـرارات متخذىالعتمادنظرًا،بالخدمةللقائمينمتحيز

(1)American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), "Assurance Services:
Definition and Interpretative Commentary". Available at: www.aicpa-or/about/Com
Stud/Difin.com.htm,
& http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Assurance_services, Retrieved at: 14/6/2010.

(2)International Federation of Accountants (IFAC), IFAC 2008 Handbook of International
Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements, IFAC New York, 2008, P. 975.

لسـنة )١٣٠٠(للمحاسـبات رقـم املركـزى الصـادرة بقـرار رئـيس اجلهـاز ،خـرىوالفحص المحـدود ومهـام التأكـد األلمراجعةالمصرية لمعايير ال) ٣(
.٣ص،اإلطار املصرى لعمليات خدمة التأكد،٢٠٠٩، الطبعة األوىل، ٢٠٠٨

(4) Alvin A. Arens, Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Auditing and Assurance
Services: An Integrated Approach, 14 . edition, Prentice Hall, New Jersey, 2012,
P.12.









."قرارتهمالتخاذكأساسوالمالئمة
:یلىبماتتسمخدمات التأكیدأنیتضحالسابقةالتعاریفضوءوفى

كافیین.ى وعملى علمتأهیلذومحاسب قانونىبهایقوممهنیةخدماتأنها-١
ــــىوتعمــــلالقــــراراتمتخــــذىلالضــــروریةالمعلومــــات،الخــــدماتهــــذهقــــدمتُ -٢ ــــوىجــــودةوتحســــینتطــــویرعل ومحت

اإعتراًفـلمحاسـب القـانونىایؤدیهـاالتـىالخدمـةبأهمیةخاصةبصفةالمجتمعإعترفوقدلهم،المقدمةالمعلومات
اإلعتــرافإلــىباإلضــافةوذلــك،المجتمــعأفــرادمــنالمهنــةخــدماتعلــىالمتزایــداالقبــالفــىیتضــحى رســمغیــر
.للمهنةالمنظمةالتشریعاتفىوالمتمثلالرسمیةالسلطاتمنىالرسم

وظیفــةواقـعأنحیــث،)١(بالمنشـأةتبعیـةعالقــةلـهلـیسمســتقلشـخصهــوبهـایقـومالــذىالمحاسـب القـانونىأن-٣
:)٢(یلىمانطاقفىالخدماتتلكلتقدیمأهًال یجعلهاالقانونىالمحاسب

المتطـور والتشـريعى المهنىاإلطارذلكنتاجألنهمللثقة،أهًالالوظيفةهذهممارسوأصبح)أ(
نفسه.الوقتفىوالملزم

اعتمادهـا بعـد إالللمؤسسـات الماليةللبياناتاإلشرافيةالسلطاتقبولعدمالثقةهذهيعزز)ب(
ن.ييالقانونالمحاسبينمن

عـن المعلومـات مصـادر أهـم مـن القـانونى المحاسبمنقةدَقالُمالماليةالبياناتهذهُتعد )ج(
المساهمينمنبهاالعالقةلذوىالمنشأةمنسلبهاأوالثقةمنحفىمهمًادورًاعبلوتالمنشأة

الصلة.ذاتاألخرى والجهاتاألسهم،سوقفىوالمتعاملينوالمستثمرينوالعمالء

ومــنبالمنشــأة،تبعیــةعالقــةلــهلــیسمســتقلشــخصمــنُمقدمــةكونهــامــنخــدمات التأكیــدأهمیــةتنبــعولهــذا
االقتصادیة.القراراتمتخذىلمساعدةومالئمةكافیةمعلوماتتقدیمخالل

مهنـــةذهبـــتوبالتـــالىالمجتمـــع،خدمـــةفـــىاوهادًفـــاممیــزً ادورً تلعـــبالتـــىالمهـــنمـــنالمراجعـــةمهنـــةتُعتبـــر وحیــث"
وســاعد،دارةلــإلأخــرىخــدماتلتقــدمالمالیــة،القــوائموعدالــةصــدقمــدىعــنمحایــدفنــىرأىإبــداءمــنأبعــدإلــىالمراجعــة
الباحــثویتفــق،)٣(بهــا"المحیطــةوالمشــكالتالعمــالءأنشــطةوطبیعــةبظــروفمعــرفتهمبــذلكالقیــامفــىالحســاباتمراجعــى

العمالء.لهؤالءالدوریةالمراجعةبالقائمنفسههواألخرى خدمات التأكیدبیقوممنأنحالةى فسبقمامع

:)٤(التأكدلعملیةالتالیةالعناصراألخرى خدمات التأكیدو المحدودوالفحصالمراجعةمعاییرإطارحددولقد
-الطـرف المسـئول عـن موضـوع المهمـة      -المحاسـب القـانونى  (األطرافثالثيةعالقة- ١

.مستخدمين مرتقبين)
مالئم.مهمةموضوع- ٢
مناسبة.ةمحددمقاييس- ٣
وكافية.مالئمةأدلة- ٤
مكتوب.تأكدتقرير- ٥

.٣١٧، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )١(
املـنظم مـن مـؤتمر المحاسـبة السـعودى الـدولى الثـانى، بحث مقـدم الـى املسئولية الشرعية للمحاسب القانوىن،، د/عبد الرمحن بن صاحل األطرم)٢(

.٢م، ص٢٠٠٩مارس ٣١-٢٩هـ املوافق ١٤٣٠ربيع الثاىن ٤-٢الفرتة من ، اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيطرف 
.٤٢ص،مرجع سبق ذكره، أ/عماد حممد سعد الدين سيد أمحد اخلشن)٣(
.١٣، ص٢٠١٢أكتوبر )،٤١(لعدد ملصرية، ا، مجعية احملاسبني واملراجعني امجلة المحاسب،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد)٤(









المالیــةالقــوائمعلــىالثقــة(إضــافةالــرأىإبــداءخدمــةبــینمســتوىفــىوتقــعمرونــةأكثــرالتأكیــدخــدمات ُتعتبــر و 
Attestation،(االستشاراتوخدمةConsultingوجودتهاالمعلوماتضمانخدمةتقدیمعلىاالرتباطحیثمن.

ى بـأتقـدیمهاُیمكـنالتأكـدخدمـةمـنالناتجـةالمعلومـاتتلـكنأإلـىاإلشـارةیجـبأنـهعلـىیؤكـد)١(هناك منو 
معلومــاتتقـدیمهـوالهـدفأنحیـثمكتـوبتقریـرإعـدادذلــكیتطلـبوال،مسـتخدمیهامـعاالتصـالأشـكالمـنشـكل
.القراراتمتخذىاحتیاجاتبتنوعخدمات التأكیدتتنوعنهأكما،شكلى بأعالیةجودةذات

، )٢(اإللكترونیةالتجارةوأنشطةالمعلوماتتقنیةاستحدثتهاالتىالجدیدةالخدماتإحدىخدمات التأكیدُتعتبر و 
التعریفاتمنیظهركماالقراراتاتخاذألغراضومحتواهاالمعلوماتوجودةتحسینإلىالخدماتهذهوتهدف

بدًال إعدادهافىساهمویُ المعلوماتجودةحاسب القانونىالمیضمنالخدماتهذهخاللومن،لهاالسابقوالعرض
ساعدتُ أنخدمات التأكیدتستطیعوبهذا،المنشأةإدارةقبلمنمعدةقائمةمعلوماتعنتقریرهفقطصدریُ أنمن

.القراراتأفضلاتخاذفىمستخدمیها
تزداد الخدمات التى یقدمها المحاسب القانونى نتیجة التوسع األفقى فى خدمات التأكید باإلضافة إلى أنه 

.من الباحثین والجمعیات والهیئات المهنیة والعلمیة إلرساء قواعدها وتطویرهااوتحتاج دعمً 
كبیــــرةقیمــــةذاتمعلومــــاتتــــوفیرإلــــىاأیًضــــتهــــدفأخــــرىدتأكــــخــــدماتهنــــاكأن)٣(أحــــد البــــاحثینى ویــــر 

ـــهالقـــرار،مســـتخدمىل ـــرغمعلـــىوأن ـــعإعـــدادخدمـــةأنمـــنال ـــةالقـــوائموتجمی ـــوفرالالمالی مصـــداقیةعـــندیـــتأكأىت
.لدیهمتوجدالقدالتىالقرارمستخدمىلمعلوماتوفرتُ ماعادةأنهاإالالقائمةالمعلومات

تشـملأنهـاإلـىباإلضـافةالمالیـةالقـوائممراجعـاتتتضـمنخدمات التأكیدأنومما سبقالتعریفاتمنویتضح
خــاللمــنذلــكتوضــیحُیمكــنو القــانونىالمحاســبیقــدمهاأخــرىخــدماتعــنفضــًال التصــدیقخــدماتمحتواهــافــى

:)٤(التالىالشكل

متــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــى ، ٣، صخدمــــــــــــــــــــــة التأكيــــــــــــــــــــــد إضــــــــــــــــــــــفاء الثقــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــى موقــــــــــــــــــــــع العميــــــــــــــــــــــلعبدالباســــــــــــــــــــــط حممــــــــــــــــــــــد، أ/)١(
http://vb.arabsgate.com/forumdisplay.php١، ص٢٠١١مايو ١١يف اريخ الدخولت.

(2) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", CPAexcel Exam Review 2014 Study
Guide, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2014, P.670.

SARBANESالمراجعــة وخــدمات التأكيــد بعــد قــانون د/أمــني الســيد أمحــد لطفــى،)٣( – OXLEY ،دار النهضــة العربيــة، القــاهرة ،
.٢١ص،٢٠٠٨

الشكل من إعداد الباحث باإلستعانة ببيانات مأخوذه عن كال من:)٤(
.٢٥ص،، المرجع السابقأمني السيد أمحد لطفىد/-١
.٤٩-٤٧صص،مرجع سبق ذكره،خدمات التأكيد، مىن حممد على داودأ/-٢
.٣٢١، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، -٣

4- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.365.
وقام الباحث بإعداد الشكل بما يتالءم مع سياق البحث.-
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 خدمات التأكيد وأنواعها ودورها فى مواجهة ممارسات إدارة األرباح

 

 القانونى المحاسب يقدمها التى الخدمات (1) رقم شكل
 المضاجى  يقىدمهه التى  والخىدمه  التصىدي  خىدمه  مى  يىً   التكييد خدمه  شملت أن  يتض  السهب  الشيل وم 

 التصىىدي  إلىى  يشىىيض التحديىىد وجىى  علىى  المضاجعىى  مصىىطل  أ  حيىى  التهضيخيىى  المهليىى  القىىوام  واعتمىىهد المضاجعىى  بشىىك 
جهزتهىىه المهليىى  القىىوام  علىى   القىىوام  وعدالىى  صىىد  مىىدى فىى  محهيىىد فنىى  ضأى إبىىداح مصىىطل  يعنيىى  مىىه ويىىو واعتمهديىىه وا 

 مجىىضد مىى  ببعىىد تمتىىد المهليىى  المعلومىىه  مىى  موسىىع  مجموعىى  إلىى  شىىيضي   التصىىدي  مصىىطل  أ  حىىي  وفىى  المهليىى  
 عمليىى  تقضيىىض إصىىداض تتضىىم  التىى  الخىىدمه  تلىى  علىى  مقصىىوض  التصىىدي  خىىدمه  أ  وحيىى  التهضيخيىى   المهليىى  القىىوام 
 معىىي  تكيىىد أو االضتبىىهط موضىىو  عىى  عليهىىه متفىى إجىىضاحا   تقضيىىض أو للجههلىى  فىى ن فحىىص أو محىىدود فحىىص أو اختبىهض
 التصىدي  خىدمه  مى  وأشىمل أعى ت عتبىض  خىدمه  التكييىد فىإ  ولىذل   خىضآ طىضف مسىمولي ي عتَبىض  الىذى الموضو  عل 

 .تنهول خدمه  التكييد ابخضى عل  -يذا البح   ف-البهح     ويزداد تضييزديالتكي بخ ف والخدمه 

 ونيــانــــاسب القــاحمل اــــدمهــــقات التى ُيــــدمــــاخل

 خدددمددات التأكيد

 

 دياخلدمات خبالف التأك

 

 خدددمددات التصددديددق

 

 خدمات تأكيد أخرى

 

 خدددمددات املددراجعدددة

 

 

 

 

 

 

 

 خدمدات تصدديدق أخرى

 

 

 

 









أن سبب ظهور تلك الخدمات المهنیة الجدیدة هو ما یشهده العالم خـالل السـنوات الحالیـة والتـى )١(ضویرى البع
المعلومـات، تقنیـةیثـة المتسـارعة فـى مجـال االتصـاالت و دبـالتطورات الحامصـحوبً اجدیـدً ااقتصادیُا عالمًیـاتشمل نظامً 

المعلومـات واالتصـاالت تقنیـةجاالت انعكست تلك التطورات على المحاسبة، فقد أتاحت تلك الثـورة فـى وكغیرها من الم
أكبر وأسـرع إلدارات الشـركات فـى الحصـول علـى المعلومـات وكـذلك فـى مجـال االتصـال بـین الشـركات والسـوق افرصً 

اإلجتماعـات عـن طریـق ا یعـرف باسـم(بمختلف أطرافه)، فظهرت قنـوات جدیـدة لالتصـاالت منهـا علـى سـبیل المثـال مـ
، كما أصبحت الشركات من خـالل مواقعهـا علـى شـبكة المعلومـات الدولیـة (اإلنترنـت) Conference Callsاالتصال

المعلومـات الفوریـة، وانتشـرت ُنظم تقوم بتوفیر معلومات فوریة مالیة وغیر مالیة، تاریخیة ومستقبلیة، وظهر ما یعـرف بـ
عملیــات التجــارة اإللكترونیــة لتمثــل نســبة كبیــرة مــن حجــم التجــارة، والشــك أن هــذه التطــورات فــى بیئــة األعمــال كــان لهــا 
انعكاساتها على المحاسبة والمراجعة فأثیرت التساؤالت عن مـدى مالءمـة التقـاریر المالیـة بشـكلها الحـالى والقواعـد التـى 

ن كأصـحاب المحاسـبو ها، وظهرت الحاجة إلى أشـكال جدیـدة مـن خـدمات التأكیـد التـى ُیمكـن أن یؤدیهـاعلى أساسُتعد 
مهنـــة متمرســـین فـــى أداء عملیـــات التأكـــد والمراجعـــة، وكـــان البـــد أن یواكـــب هـــذه التطـــورات اهتمامـــا مـــن قبـــل الجهـــات 

Jinkinلذى قام بتشـكیل مـا ُیعـرف بلجنـة ) اAICPAالمحاسبیة وفى مقدمتها المعهد األمریكى للمحاسبین القانونیین (

ـــف امؤكـــدً ١٩٩٤والتـــى قـــدمت تقریرهـــا ســـنة  ـــك التقـــاریر المالیـــة مختل علـــى توســـیع مجـــال المعلومـــات حتـــى تشـــمل تل
المعلومات المالیة وغیر المالیة. وقد أشارت كثیر من الدراسات إلى أهمیة المعلومات غیر المالیـة حتـى أن بعـض هـذه 

زید فـى أهمیتهـا للمسـتخدم عـن المعلومـات المالیـة. ونتیجـة لتنـوع المعلومـات التـى تهـم المسـتخدم، المعلومات أصبحت ت
وفى ظل ما تشهده األسواق من كم هائل من المعلومات التى تعددت مصادرها أدى ذلك إلى ظهور نـوع مـن الخـدمات 

مــع هــذه اثقــة فــى المعلومــات". وتمشــیً التــى ُیمكــن أن تــؤدى مــن قبــل المــراجعین الخــارجیین، أال وهــى "خدمــة تأكیــد ال
یتنـــاول بالتفصـــیل هـــذه الخدمـــة اخاًصـــا) معیـــارً ٢٠٠٠) ســـنة (IFACللمحاســـبین (الـــدولىالتطـــورات أصـــدر االتحـــاد 

.محاسب القانونىالجدیدة التى ُیمكن أن ُتطلب من ال
نـى مسـتقل بالتأكیـد علـى إدارة كما تحتاج األطراف الخارجیة عند اتخاذها العدید من القرارات إلى قیام مراجـع مه

، حیـــث أنـــه قـــد تولـــدت تلـــك الخـــدمات بمـــا یحـــیط باألعمـــال مـــن تغیـــرات اقتصـــادیة )٢(مخـــاطر األعمـــال بشـــكل مطمـــئن
وتكنولوجیة توالى حدوثها بسرعة تستدعى مواكبة تلك التطورات.

فــى بیئــة األعمــال وخاصــة مــع تقنیــةحیــث أنــه البــد مــن مواكبــة التطــور التقنــى والویتفــق الباحــث مــع مــا ســبق
ظهــور قنــوات جدیــدة لالتصــاالت بــین اإلدارات المختلفــة للشــركة، أو بــین الشــركة وفروعهــا األخــرى، منهــا علــى ســبیل 

ویكـون ذلـك عـادًة فـى الشـركات الدولیـة التـى Conference Calls & Vidio Conferenceالمثال مـا ُیعـرف باسـم
شبه یومى أو أكثر من اجتمـاع یـومى مـع فـروع تلـك الشـركات فـى اضها اجتماعً ، فتجد فى بعمثالها فروع فى مصرل

ــالخــارج، وهــذا مــا یؤكــد علــى ضــرورة وجــود خــدمات تأك ذو االتــى تحمــل فــى طیاتهــا ســالحً -د تواكــب تلــك التطــوراتی

خدمة فحص التأكيدات ودورها ىف إضـفاء الثقـة علـى املعلومـات ىف سـوق املـال السـعودية بـالتطبيق ى،د/حممد فواز العمري ، سامل عبد اهللا العتيىبد/)١(
املـنظم مـن طـرف جامعـة امللـك خالـد باململكـة العربيـة ،األول حـول حوكمـة الشـركاتبحث مقدم الى المؤتمر الـدولى،على مكاتب املراجعة

.١ص، ٢٠٠٩نوفمرب ١-أكتوبر٣١فق هـ املوا١٤٣٠ذو القعدة ١٤-١٣الفرتة من السعودية، 
(2) American Institute of Certified Public Accountants (AICPA),"why assurance services are

valuable to your clients”. Available at: www.aicpa.org/assurance/about/
whyvalure.htm, Retrieved at: 9/5/2011.









، علــى الشـفافیة مـن ناحیــة، فقـد تـؤدى إلــى زیـادة ممارسـات إدارة األربــاح مـن ناحیـة أخــرىُتسـاعدفكمـا أنهــا قـد -حـدین
وذلك باإلضافة إلى أزمة الثقة فى أداء العدید من المراجعین.

الفحـصمثـلالصـلة،ذاتاألخـرى المهنیـةوالخـدماتالمراجعـةبـینالتفرقـةیجـبنـهأیـرىمن)١(الباحثینمنو 
الالعمیـلمـععلیهـاالمتفـقجـراءات واإلالمحـدودفالفحصاألخرى،خدمات التأكیدو علیهاالمتفقجراءات واإلالمحدود

المراجعة.مثلدالتأكمنلمستوىانفسىعطتُ 
المراجعـةهـىAssuranceادً یتأكتوفرالتىالخدماتمنعامةأنواعثالثةوجودإلىالمهنیةاألدبیاتُتشیر و 

التــالىالجـدولفـىبـین تلـك األنــواع الثالثـةالفتخـاالوجــهأتوضـیحُیمكـنو ،خــدمات التأكیـدإلـىباإلضـافةوالتصـدیق
)٢(:-

)١(رقمجدول
.قلیدیةالتالمالیةالقوائمومراجعةالتصدیقوخدماتخدمات التأكیدبیناالختالفوجهأ

المالیةالقوائممراجعةالتصدیقخدماتخدمات التأكیدالمقارنةوجه
قلیدیةالت

لخدمةالمعلوماتومحتوىجودةتحسینالهدف
.القراراتمتخذى

عملیةعنتقریراصدارخدمات
متفقإجراءاتاومحدودفحص
.االرتباطموضوععنعلیها

بشانى مهنرأىبداءإ
القوائموعدالةصدق
.المالیة

تحققىالتاالتصالاشكالمنشكلى أالمخرجات
إبداء رأى أو ختم ، سواء تقریر أو الهدف

.ثقة أو غیرها

ومتعارفمكتوبتقریرمكتوب.تقریر
.هعلی

یعتمدونالذینالقراراتىمتخذمختلفالمستخدم
جوانبمختلفعنمالئمةمعلوماتعلى

.المنشاةداءأ

مستخدمىمنالخدمةطالب
المالیة.المعلومات

المعلوماتامستخدمو 
.الفعلیةالمالیة

طبیعة
المعلومات

–ومستقبلیةتاریخیة- مالیةوغیرمالیة
والكترونیة.،یدویة،تقلیدیة

وخدماتوتاریخیةمالیةمعلومات
مرتبطة.اخرى

تاریخیة.- مالیة

سییاالمق
ةالمستخدم

اوُنظم اوبعملیاتخاصةمقاییسعدة
المقدمة.الخدمةنوعبحسبسلوك

علىمعقولةوامناسبةمعاییر
.المقدمةالخدمةحسب

المحاسبیةالمبادئ
علیهاالمتعارف

)GAAP( ومعاییر ،
.المتعارف علیهاالمراجعة

.٣٦ص،مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفىد/)١(
قام الباحث بإعداد اجلدول باإلستعانه باملراجع التالية:)٢(
,"O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation)أ( Op. Cit., P.P. 426-431.
، نقًال عن: ٣١٨، صسبق ذكرهمرجع د/ناصر خليفة عبداملوىل، )ب(

O. Ray Whittington, and Kurt Pany, "Principles of Auditing and other Assurance
Services", 13 . edition, Mcgraw-Hill Inc, New York, 2001, P. 4.

.٥٥ص،مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفىد/)ج(
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 خدمات التأكيد وأنواعها ودورها فى مواجهة ممارسات إدارة األرباح

  ف  أ  القوام  المهلي  تيو  مضاجع  القوام  المهلي  التقليدي يمه أن  يتض  اإلخت ف بي  خدمه  التصدي  و 
لمعهييض المضاجع   وم  ث   هوفقً لمعهييض المحهسب  وتخض   إل  أعمهل المضاجع  م  قبل المحهسب القهنون   هوفقً م عد  

 :(1)  ويتض  ذل  م  خ ل الشيل التهل ينتج قوام  مهلي  مدقق  وتقضيض مضاقب الحسهبه  عل  تل  القوام 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 بمراجعة القوائم المالية )كمراجع( قيام المحاسب القانونى( 2)رقم شكل 
لمعهييض مقبول  وتخض   هوفقً حهل  خدمه  التصدي   فإ  الموض  محل خدم  التكييد ابخضى فإن  ي عد   أمه ف

فحص أو تكييد وتقضيض  موضو  لمعهييض الفحص وخدمه  التكييد ابخضى  وم  ث  ينتج عنهه هوفقً إل  أعمهل الفحص 
  :(2)ل عل  يذا الموضو   ويتض  ذل  م  خ ل الشيل الته المحهسب القهنون 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 المحاسب القانونى بأداء خدمات التأكيد األخرى( قيام 3)رقم شكل 

                                           
(1) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation CPA Exam Review 2013-2014", 

Volume 1: Outlines and  Study Guide, , 40𝑡ℎ. Edition, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, 

New Jersey, 2013, P. 47. 

(2) O. Ray Whittington, Ibid., P.48. 

وفقًه لمعهييض  تضاج 
 المضاجع  المتعهضف عليهه

 

 موضو  خدم  التكييد

ا  متف  عليهه جضاحإلت عد وفقًه 
 ع  موضو  اإلضتبهط

أداح خدم  التكييد م  قبل 
 المحهسب القهنون 

أدامهه أو خدم  التكييد بعد 
التصدي  عليهه م  قبل المحهسب 

 القهنون 

تقضيض المحهسب القهنون  
 عل  خدم  التكييد

 القوام  المهلي 
 القهنون  بالمحهس قبل م المضاجع  

Financial 

Statement CPA Audit 

 مضاجعتهه  قوام  مهلي  تم

Audited Financial 

Statements 

 لمعهييض المحهسب  ت عد وفقهً 
 المتعهضف عليهه

Prepared following a 

Financial Reporting 

Framework (e.g., GAAP) 

Conducted following 

Auditing Standards 

(e.g., GAAs) 

Audit Report 

تقضيض المضاج  عل  
 القوام  المهلي 

وفقًه لمعهييض خدمه   تؤدى
 التكييد
 

Subject 

Matter  CPA Attestation 

Prepared following  suitable 

criteria 
Conducted following 

attestation Standards 

Attestation Report 

Attested to Subject 

Matter (or 

Assertion) 









والتى قد یحدث خلط فى مفهومها مع غیرها من المفاهیم األخـرى، فـى أنهـا تعتبـر خدمات التأكیدتختلفوبذلك
ـــة ومســـتقبلیة، وتشـــمل  التصـــدیقخـــدماتأشـــمل وأعـــم وتحـــوى ضـــمنها خـــدمات مالیـــة وغیـــر مالیـــة، معلومـــات تاریخی

المالیــةالقــوائمتخضــعأنــهوحیــث"التاریخیــة،المالیــةالقــوائمواعتمــادالمراجعــةبشــأنالمراجــعیقــدمهاالتــىوالخــدمات
معنــىذاتمتشــابهةمتجانســةمجموعــاتلــىإللوصــولوالتبویــبوالتجمیــعالتلخــیصســالیبأاســتخداملــىإالختامیــة
اســتنتاجالــىالمالیــةالقــوائممســتخدمىمســاعدةلــىإیهــدفوالــذىالمالیــة،القــوائمبتبویــبفیعــر مــاوهــومحــددوهــدف

تلـكعـرضیكـونفقد.)١("الرشیدةوالمالیةاالقتصادیةالقراراتاتخاذمجالفىهمُتساعدالتىالمعلوماتمنقدركبرأ
تبحاجــافــىلتخــدمات التأكیــدظهــرتثــمومــنالرشــیدةالقــراراتمتخــذىلمســاعدةفىالكــابالقــدریكــنلــمالمعلومــات
الرشیدة.والمالیةاالقتصادیةالقراراتاتخاذفىساعدهمتُ التىالمناسبةبالصورةوعرضهاالمالیةالقوائممستخدمى
مـاتالمعلو بـینالعالقـةوتكـونالقـرار،اتخـاذلمرحلـةمـدخالتتمثـلالقـرارصـناعةمرحلـةمخرجاتأنحیثو "

.)٢("القرارصنعبمرحلةموصولةالقرارواتخاذالمحاسبیة
متخذىُتساعدخدمات التأكیدفإنالقراراتخاذلةومرحالقرارصنعمرحلةمنكلٍ بینالتمییزضوءفىو 
القرار.صنععملیةفىو القراراتخاذعملیةفىاالقتصادیةالقرارات
یلى:فیماخدمات التأكیدمفهومحولتصورهیضعأنسبقماضوءفىللباحثُیمكنو 
 

 

١/١/٢
عــنتقــدیمهایــتمالتــىالمعلومــاتتعزیــزلخــدماتالواســعالمــدىلوصــفســتخدمیُ التأكیــدخــدماتمصــطلحإن

:)٣(الخدماتمننوعینمناعمومً تتكونالتىو ینالقانونیالمحاسبینطریق
.المعلوماتعلىاالعتمادإمكانیةزیادةإلىتهدفالتىخدمات التأكید-أ

القرار.اتخاذعملیةمنسهلیُ سیاقفىأوشكلفىالمعلوماتوضعتتضمنالتىالتأكیدخدمات-ب

والتى تشمل خدمات -بخالف خدمات المراجعة التقلیدیة-تناول بعض أنواع خدمات التأكیدللباحثُیمكنو 
:یلىامكبعض أهمهاناول یتم ت، و التصدیق وخدمات التأكید األخرى

لـدى  المعلومـات ُنظم وفى(،)تأكيد الثقة فى موقع العميل اإللكترونى (الشبكة الدوليةخدمة ١/١/٢/١
).العميل

خدمة تأكيد المعلومات المالية المستقبلية.١/١/٢/٢
البيئى.األداءعنديتأكالةخدم١/١/٢/٣

 

.٥٥، ص٢٠٠٤أبريل ،)٧٩العدد(،)٢٠السنة (،مرجع سبق ذكره،عناصر القوائم املالية اخلتامية املقدمة لالستخدام العاماملرجع،)١(
.١٩٥ص،٢٠١٢، القاهرة، مكتبة عني مشس، نظرة شمولية متعمقة–محاسبة التكاليف اإلدارية ،د/عادل طه فايد)٢(
.٦٢ص،مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفىد/)٣(









١/١/٢/١ 
األمــرفــإنلــذاالمعاصــرة،البیئــةظــلفــىالجوهریــةالقضــایامــنوالمعلومــاتالبیانــاتوســریةأمــنقضــایاعتبــرتُ 
قـدالتـىالمخـاطرمـننـةمَّ ؤَ مُ التأكد من أنهاو الدولیةالمعلوماتشبكةطریقعنقدمتُ التىخدماتالمنتأكدالیتطلب

ُنظـم سـالمةمـنالتحقـقوكـذلكى،المالوالتقریرالتجاریةالمعامالتفىُتستخدمالتىوالمعلوماتالبیاناتلهاتتعرض
وتختلــفالتعقیــدمــنبــالكثیرتتســمالمعاصــرةالبیئــةفــىوالمعلومــاتالبیانــاتلهــاتتعــرضالتــىفالمخــاطر،علومــاتالم

الـدخولفإمكانیـةالتقلیدیـة،األعمـالبیئـةظـلفـىوالمعلومـاتالبیانـاتلهـاتتعـرضقـدالتـىالمخاطرعنكبیربشكلٍ 
أوحــذفأووســرقةة،للمنشــأالداخلیــةُنظم بــالالتالعــبعلــىوالقــدرةالدولیــةالمعلومــاتشــبكةعلــىالمنشــأةموقــعإلــى

فـىالمنشـآتتواجههـاالتـىالتحـدیاتمـنُیعتبرنفسهاالمنشأةوصفقاتبعملیاتأوبالعمالءالخاصةالبیاناتتحریف
الراهن.الوقت

كبیـرتقـدمحـدوثِ إلـىأخـرىناحیـةمـناالتصاالتوثورةناحیةمنالمعلوماتثورةفىالهائلالتطورأدىفقد
المراجعــةٕاجــراءات و أســالیبعلــىأثــرهعكــسالــذىاألمــرالمنشــآت،لــدىالمحاســبیةللبیانــاتى لكترونــاإلالتشــغیلىفــ

أوایً یــدو بالبیانــاتالخاصــةالتشــغیلنوعیــةكانــتأیــاواحــدةُتعتبــر عامــةبصــفةٍ المراجعــةأهــدافأنمــنالــرغمفعلــى
ــإلكترون ــتغیــرتقــداالختبــاراتإجــراءفــىالمحاســب القــانونى یســتخدمهاالتــىالمراجعــةإجــراءات أنإال،اًی مــعاتجاوًب

خـدماتفـإنذلـكومـع،المخرجـاتعناصـروطبیعـةالبیانـاتتشغیلوعملیاتالمدخالتعناصرمنكلطبیعةتغیر
المراجعــةتأصــبحأنبعــدوذلــكالمحاســبیةالمعلومــاتمســتخدمىحاجــاتتلبیــةعــنقاصــرةتظــلالتقلیدیــةالمراجعــة
الحدیثة.األعماللبیئةى االقتصادالواقععنالتعبیرعلىقادرةغیرالتقلیدیة
مهنـــةتقـــدمهاجدیـــدةخـــدماتإنشـــاءمـــناإللكترونیـــةالتجـــارةوأنشـــطةالمعلومـــاتتقنیـــةبیئـــةاســـتحدثتهمـــإانو "

فــىالمتغیــراتلهــذهكــانوقــدالمهنــة،وتنظــیمممارســةفــىجوهریــةتغیــراتحــداثإإلــىأدىقــدوالمراجعــةالمحاســبة
المراجعــةوأســالیبمــداخلعلــىى وجــوهر ملمــوستــأثیرالمعلوماتیــةالبیئــةإلــى(الورقیــة)التقلیدیــةالبیئــةمــنالمهنــةســةممار 

ةتصــدیقیوغیـرةتصـدیقیمهنیـةلخـدماتوأدائـهأخـرىجهـةمـنى الخـارجالمراجـعخـدماتتشـكیلةوعلـىجهـةمـنالخارجیـة
.)١("جدیدة

الـدولتـزالالحیـثاإللكترونیـةالتجـارةإطـارفىامضطردً اونموً امستمرً اتطورً المعلوماتتقنیةصناعةتشهدو 
اتصـالشـبكاتوٕایجـاداإللكترونیـةللتجـارةأساسـیةتحتیـةبنیـةبنـاءفـىالتطـوراتهـذهلمواكبـةعادیـةغیراجهودً تبذل

هـمفعلـىالمعلومـاتلتقنیـةجوهریـةتـأثیراتهنـاكنأشـكوال،الصـناعةهـذهفـىجدیـدكلوتواكبمتكاملةإلكترونیة
اإللكترونیـةالتجـارةمتطلبـاتمـنالناتجـةالتحـدیاتفهـممـدىعلـىوتطورهـامسـتقبلهایعتمـدالتىو والمراجعةالمحاسبة
.للمعلوماتى التقنوالتطور
ى كـاألمریمعهـدللالتابعـةاآللیـةالمراجعـةلجنـةحـددتهاكمـاالتقنیـةالقضـایاأهمیـةإدراكالمراجعینعلىیتعینو 

:)٢(مثلالقانونیینللمحاسبین
.Securityاإللكترونىالنظامأمن-١
Electronicاإللكترونیةالتجارة-٢ Commerce.

.١، صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)١(
.١، صبقاسالمرجع ال)٢(









Continuousالمستمرةالمراجعة-٣ Auditing.
.Internetاإلنترنت-٤
.EDIإلكترونیاالبیاناتتبادل-٥
فـىالمهنیـةللمسـاهمةالزاویـةحجـراإللكترونیـةالتجـارةُنظـم و المعلوماتُنظم مراجعةمعاییرونموتطویرعدویُ 

التــىالمهنیــةولیاتئالمســلتلبیــةالــالزمالمقبــوللــألداءاألدنــىالحــدعلــىوالحصــولُنظم الــتلــكفــىالثقــةدیــتأكخدمــة
العــالمدولمــنكثیــرفــىالمنظمــاتمــنالكثیــرقیــامومــع،المراجعــةلمهنــةىاألخالقــوالقــانونالشــرفمیثــاقهاُیحــدد
فـىوالثقـةالمصـداقیةتـوافرمـنالبـدكـانبهـا،الخاصـةبـالمواقعالعالمیـةالمعلومـاتشـبكةعلـىالمالیـةتقاریرهابنشر
مــنلخدمــةجدیــدةبإضــافةالمتقــدمالعــالمدولفــىالمهنیــةالهیئــاتدعــاالــذىاألمــر،إلكترونیــاالمنشــورةالتقــاریرتلــك

مـنبهـاامنشورً یكونوماالمعلومات،شبكةعلىاإللكترونیةالمواقعفىالثقةدیتأكخدمةهىو المراجعةمهنةخدمات
الجدیـدةاألنـواعوهـذه،بهاالثقةیؤكد)١(تقریرطریقعنالمواقعتلكفىالثقةخاتمالمنظمةومنح،مالیةوقوائمتقاریر

وكـــذلكإلكترونیـــا،توالبیانــاالمعلومـــاتتبـــادلفــىالثقـــةلتأكیـــدحاســـب القــانونىالمدورتطـــویرتتطلــبالخـــدماتمــن
ـــةیؤكـــدى لكـــأدائـــهتطـــویر ـــكفـــىالثق ـــالتبـــادلذل ـــةعـــالمفـــىالمتســـارعةالتطـــوراتمـــعیتمشـــىحتـــىى اإللكترون تقنی

.المعلومات

عـدالمُ التقریـرفـىتاءجكماتأدیتهاحاسب القانونىللمُیمكنالتىخدمات التأكیدمنلنوعینعرضى یلوفیما
:)٢(وهماAICPAالقانونیینلمحاسبینلىاألمریكمعهدالبخدمات التأكیدبالخاصةاللجنةقبلمن

Webالدولیةالشبكةعلىالعمیلموقعفىالثقةدیتأكخدمة-١ Trust.
Sysاإللكترونیةالمعلوماتُنظم اعتمادیةدیتأكخدمة-٢ Trust.

١/١/٢/١/١ 
ینیالقـــــانونللمحاســـــبینى الكنـــــدعهـــــدوالم)AICPA(القـــــانونیینلمحاســـــبینلاألمریكـــــىمعهـــــدالمـــــنكـــــلقـــــدم

)CICA( خــتم موقــع العمیــل علــى شــبكة االنترنــت إلضــفاء الثقــة فــى موقــع العمیــل علــى االنترنــت ومــا یحتویــه ذلــك
ن وسـالمة الموقـع االلكترونـى االموقع مـن بیانـات ومعلومـات وتضـیف خدمـة الثقـة فـى الموقـع علـى الشـبكة ضـمانا ألمـ

Web(بختم الثقة على الموقع تعرف، )٣(معلوماتالموجودة فیه وما یحتویه ذلك الموقع من Trust Seal(.
Extensible Business Reportingلغــة تقــاریر األعمــال الموســعةلإلســتخدام اوتعتبــر تلــك الخدمــة نتاًجــ

Language)XBRL إضــــفاء الثقــــة بالبیانــــات العمــــل علــــى) فــــى تطــــویر النشــــر اإللكترونــــى للبیانــــات المحاســــبیة، و
المحاسبیة المنشورة على االنترنت.

لجـودةضـماناتأىإضـافةبـدونولكـنفیـهودةالموجـى اإللكترونـالموقعوسالمةألمناضمانً خدمةالضیفوتُ 
یكـونأنیتطلـبنـهإفهـذا الخـتم، تصـدیقعلـىمـاموقـعیحصـلوحتـىالموقـعذلـكفـىالمعروضةالخدمةأوالسلعة

سواء كان رأيـا ىف شـكل تقريـر د ىف أغلب األحياني) يستخدم الباحث كلمة " التقرير" مطلقة للتعبري عن تقرير احملاسب القانوىن عن خدمات التأك١(
ىف بعـض األحيـان وائم املاليـة، أو التقرير عن مهام املراجعة ذات األغراض اخلاصة، أو تقرير احملاسب القانوىن عن مراجعة القـمكتوب أو غري ذلك

تناوهلا.ناسب سياق الفقرة الىت يتم مبا يُ 
(2) Timothy F. Gearty, et al, Op. Cit., P. A2-71.

.١٩١، صجع سبق ذكرهمر ، د/ناظم حسن رشيد(٣)









تحكــمإجــراءات وجــودمــعالتعــامالتجــودةعلــىللحفــاظســیطرةإجــراءات وجــودضــرورةإلــىإضــافةامعروًفــانشــاطً 
ـــةالعمیـــلمعلومـــاتأنمـــنللتأكـــدإضـــافیة ـــانونىغیـــراســـتخدامأىمـــنومحمیـــةأمن ـــر و ،)١(ق مـــنالخدمـــةهـــذهُتعتب
.العشرینالقرنمناألخیرالعقدنهایةفىحاسب القانونىالمخدماتتشكیلةإلىأضیفتالتىالمهنیةالخدمات

األدلـةمیوتقیـتجمیـععلـىتقـوممسـتقلةمهنیـةخدمـةبأنهابالموقعالثقةدیتأكخدمة)٢(الباحثینبعضفَ رّ عَ قدو 
المقـاییسمـعالمـزاعمتللـكمـةمالءمـدىمـنللتحقـقاإلنترنـتعلـىالمنشـأةبموقـعالثقـةبشـأندارةاإلبمزاعمالخاصة

نفسه.الموقعى وزائر دارةلإلالنتائجوتوصیلهنیةالم

أن تكلیف مراقب الحسابات الخارجى بتأكید الثقة فـى التقـاریر والقـوائم المالیـة المنشـورة "یرى )٣(ن هناك منكما أ
مـــن خـــالل مواقـــع المنظمـــات والوحـــدات االقتصـــادیة علـــى شـــبكة االنترنـــت ال یعنـــى قیـــام المراقـــب (المراجـــع) بمراجعـــة 

یعنـــى رغبـــة تلـــك المنظمـــات فـــى محتویـــات القـــوائم المالیـــة مـــن أرصـــدة ومعلومـــات وتقـــدیم تقریـــر بـــالرأى عنهـــا، ولكنـــه
الحصـول علـى تأكیــد مـن المراجــع الخـارجى بــأن القـوائم والتقـاریر المالیــة المنشـورة إلكترونیــا هـى نفســها القـوائم والتقــاریر 
المالیــة المتعلقــة بنشــاط المنظمــة عــن الفتــرة المحــددة، وأن تقریــر مراقــب الحســابات عــن تلــك التقــاریر هــو نفــس التقریــر 

أصـدره المراقـب فعلیـا عـن تلـك القـوائم المالیـة والتقـاریر المالیـة. وبلغـة أخـرى فـإن تكلیـف مراقـب الحسـابات بالرأى الـذى
عـن مواقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـت الخارجى بمراجعة تأكید الثقة إنما یعنى رغبة المنظمة فى الحصول علـى خـاتم الثقـة 

محتویات التقاریر المالیة".لتأكید مصداقیة تلك المواقع لمستخدمیها المستفیدین من 

الخاصــةاألدلــةوتقیــیملتجمیــعمنظمــةعملیــةبمثابــةهــىالمواقــعفــىالثقــةدیــتأكخدمــةأنیتضــحســبقوممــا
،الموقـــعفـــىالثقـــةمعـــاییرمـــعالمـــزاعمهـــذهى تمشـــمـــدىالختبـــاراإلنترنـــتعلـــىالشـــركةموقـــعبشـــأندارةاإلبمـــزاعم

المصـالحأصـحابمـننفسـهالموقـعى وزائـر دارةاإلخاصـةوبصـفةٍ الموقـعفىالمصلحةأصحابإلىالنتائجوتوصیل
حاســـب المحیـــث،األطـــرافثالثیـــةةتصـــدیقیخدمـــةالموقـــعفـــىالثقـــةعلـــىدیـــالتأكخدمـــةنأو ،المنشـــأةلـــدىاألخـــرى 
أمـا الطـرف علیـه،وٕابـداء الـرأىالموقـعمـدى صـدقالختبـاركلفـه اإلدارة بتوكیـل مـن الجمعیـة العمومیـة الذى تُ القانونى
خاصـةً الموقـعفـىالثقـةمعـاییراءفیاسـتمـع الموقـععلـىالمعلوماتعنفصحیُ الذىطرفالةدار اإلیتمثل فىفالثانى 

عنــدیقــفالالثالــثالطــرفبینمــا،للموقــعالزائــرینوخصوصــیةوٕاجراءاتهــاالتجاریــةالمعــامالتوســالمةالموقــعأمــن
، وقـد یكـون الطـرف نفسـهالموقـعى زائـر كافـةیشملسوفبلوالمستثمرینالعمالونقاباتوالدائنینوالمقرضینالمالك

.الثانى والثالث ذات الجهة

هـىوتنتالتكلیـفبقبولستبدأوخطواتمراحلعدةمنتتكونألنهامنظمةمراجعةةعملیى كأدیالتأكخدمةإن
صــحةمــدىعــنحاســب القــانونىالمیجمعهــاالتــىةاألدلــعتبــروتُ الموقــععلــىالثقــةوخــتمالــرأىاءوابــدالتقریــربإعــداد

.٧٦صجع سبق ذكره،مر ، هعيد حممود محيدد/)١(
.١٣٠صسبق ذكره،جعمر د/شحاته السيد شحاته، عبد الوهاب نصر على،د/)٢(
بكة املعلومــات د/ إبــراهيم طــه عبــدالوهاب، تطــوير دور واداء املراجــع اخلــارجى لتأكيــد الثقــة ىف املعلومــات املتبادلــة والتقــارير املاليــة املنشــورة علــى شــ)٣(

املـنظم مـن طـرف يات العولمـة،إسـتراتيجيات األعمـال فـى مواجهـة تحـد–علمـى الرابـع الريـادة واإلبـداع بحث مقدم الى المـؤتمر الاملاليـة،
.٢٧، ص٢٠٠٥مارس ١٦-١٥الفرتة من ، فيالدلفيا، كلية العلوم اإلدارية واملاليةجامعة 









خـتمومـنح،جهـةمـنى الفنـرأیـهعلیـهیبنـىالـذىاألسـاسهـوالموقـعفـىالثقـةلمعـاییراسـتیفائهاومـدىدارةاإلمـزاعم
.)١(أخرىجهةمنالثقة

المحاســـبیةوالمعـــاییرالمحاســـبیةبالمبـــادئتلتـــزمالتـــىالشـــركةعلیـــهتحصـــلخـــتمأنـــهعلـــىالثقـــةخـــتموُیعـــرف
أن)٣(البـاحثینبعـضى یـر و ،)٢(الدولیةالمعلوماتشبكةعلىموقعهاعبرالعمالءمعالتعاملفىاألخالقیةوبالمبادئ

Business(األفــرادقبــلمــنوالخــدماتالســلعشــراءعملیــاتلزیــادة"ترجــعالخــتمذلــكةنشــأ to Customers(عبــر
فـىالمتمثلـةاإللكترونیـة،بالتجـارةالمرتبطـةبالمخاطرسلبىبشكلالمعامالتتلكتأثرتفقدالدولیة،المعلوماتشبكة
قبــلمــنعــةبَ تْ المُ العمــلإجــراءات ســالمةعــدمأوبــالعمالء،الخاصــةالبیانــاتتــأمینعلــىى التجــار الموقــعقــدرةعــدم

وقـدأصـال.موجـودةشـركةیمثـلوالوهمىموقعهوى التجار الموقعأنأوالتجاریة،المعامالتإلتمامى التجار الموقع
ممـاالشـبكة،عبـربأمانالتجاریةالمعامالتإتمامإمكانیةفىاألفرادثقةدرجةانخفاضفىالعناصرهذهمثلتسببت

مـنالعدیـدالمخـاوفهـذهدفعـتدوقـالدولیـة.المعلومـاتشـبكةعبروالخدماتالسلعمنمشتریاتهمانخفاضإلىأدى
بــینالمفقــودةالثقــةلتــدعیممنهــامحاولــةٍ فــىالتجاریــةالمواقــععلــىالثقــةإضــفاءخدمــةتقــدیمإلــىوالهیئــات،الشــركات

ـــهبمـــاى الخـــارجوالمراجـــعالتجاریـــة،والمواقـــعالشـــبكةمـــعالمتعـــاملین ـــراممـــنالجمهـــورلـــدىضـــخمرصـــیدمـــنل احت
عــنطتهبواســُروجعــتالتــىالمواقــععبــرالتجاریــةالمعــامالتإلتمــامللعمــالءإقناعــاأكثــرجعلــهومصــداقیةواســتقاللیة

والمعـاییرالمبـادئمـنمجموعـةإلصـدارى والكنـدى األمریكنالقانونییالمحاسبینى معهدعدفماوهذاأخرى،جهةأى
."الخدمةهذهأداءبصددوهمللمراجعینإرشاداتتمثلالتى

بتـوفیراوثیًقـاارتباًطـیـرتبطى الطبیعـاالستخداممجالإلىاإللكترونیةالتجارةوصولأن)٤(الباحثینأحدعتبرویَ 
التــىالثقــةمــنمناســبةدرجــةعلــىطــرفكــلیحصـلوأنالتجاریــةالمعــامالتأطــرافمــنطــرفلكــلوالتــأمیناألمـن

علـىالثقـةإضـفاءخدمـةعلىالطلبأسبابأهممنذلككانلذااإللكترونیة.التجارةاستخدامفىینطلقأنلهحققتُ 
.الموقع

فـىالتزایـدبـینواضحةفجوةلوجود،اأیضً الموقععلىالثقةإضفاءإلىخدمةالتلكعلىالطلبأسبابوترجع
اإللكترونیـةالتجاریـةالمعـامالتو الشبكةتلكعبرالشراءعناإلحجامومدىالدولیةالمعلوماتشبكةمستخدمىعدادأ

.المعادلةتلكفىتوازناحداثیتمهاخاللمنوالتىخدمات التأكیدعلىالطلبزیادةذلكعلىویترتب
بتقیــیمیقــومأنالشــبكةعلــىالموقــعفــىالثقــةإضــفاءخدمــةأداءعنــدحاســب القــانونىالمعلــىغــىینبفإنــهلــذا

أنشــطةخاللهــامــنتمــارسالتــى-بخبیــراالســتعانةأوالمراجعــةفریــقخــاللمــنذلــككــانســواء–التجاریــةالمواقــع
ومعـــاییرمبـــادئمـــعتتفـــقالمتبعـــةالرقابـــةوأســـالیبالممارســـاتتلـــككانـــتمـــاإذاتحدیـــدبهـــدفاإللكترونیـــةالتجـــارة

بالتجــارةالخاصــةالمواقــعفــىالثقــةومعــاییرمبــادئو المالیــة،القــوائموٕاعــدادالمحاســبیةالنــواحىیخــصفیمــاالمحاســبة
ى.التجار الموقعفىالثقةختمعلىالموقعصاحبة)العمیل(المنشأةتحصلذلكضوءفىو اإللكترونیة

.٣، صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)١(
(2) Alvin A. Arens, Randal J. Elder and Mark S. Beasley, Op. Cit., P.26.

خلدمـة إضـفاء الثقـة علـى املواقـع التجاريـة عـرب شـبكة املعلومـات الدوليـة ىف ةحتليليـمـد رجـب مبـارك، دراسـة أ/حسـام حممسري كامل حممد عيسى،د/)٣(
.٨٣ص،٢٠٠٤، االسكندرية، الدار الجامعيةاألمريكى والكندي،ني ياحملاسبني القانونمعهدى ظل مبادئ 

.٨٠ص،١٩٩٩للتنمية اإلدارية،، املنظمة العربية عالم التجارة اإللكترونيةرأفت رضوان، د/)٤(









:
قبل لن یُ التجارة االلكترونیة وزیادة إنتشارها، وذلك ألن المستهلك هذه الخدمة هامة وضروریة لنمو حجم ُتعتبر 

تتوفر فیه معاییر ،ممارسة التجارة اإللكترونیة إال إذا كانت لدیة ثقة فى الموقع اإللكترونى الذى یتعامل معهعلى 
.)١(الثقة واألمان وسریة البیانات

وفرتُ حیثحمایتها،ووسائلاإللكترونیةالتجارةتدرسالتىوالمعاییرالمبادئمنمجموعةوتعتمد على 
تلكبالتزامهامدىتقییمعلىدارةاإلساعدتُ نهاأوكما،المبادئبتلكالوفاءكیفیةعناتحدیدً أكثراإرشادً الثقةمعاییر

:)٢(ىیلماتشملالتىو ،المعاییر
Businessألعمـــالاتطبیقـــاتعـــناإلفصـــاح)١ Practices Disclosuresالطلبیـــةلتنفیـــذالـــالزمالوقـــتمثـــل

إلــىباإلضــافةشــكلةمُ أىهــورظُ عنــدالعمیــلبهــایتصــلأنمكــنیُ التــىوالجهــاتالســدادوطریقــةالتســلیموطریقـة
.أموالهواستردادالطلبیةإلغاءفىالعمیلبَ غِ رَ ماإذاالمتبعةجراءاتاإلعناإلفصاح

Transactionالعملیـةسـالمة)٢ Integrityالعمیـلأوامـرأنعلـىدیـتأكللفعالـةداخلیـةرقابـةإجـراءات خـاللمـن
.والشمولالدقةحیثمنفحصهیتمأمركلو ،علیهالمتفقحسببهاالمطالبةوٕاعدادإتمامهایتم

Informationالمعلومــاتحمایــة)٣ Protection الســریةأوالخاصــةالمعلومــاتنأبــمعقــولتأكــدلتــوفیرذلــكو
بنشـــاطمرتبطـــةغیـــراســـتخداماتمـــنحمایتهـــاتـــماإللكترونیـــةللتجـــارةكنتیجـــةعلیهـــاالحصـــولتـــمالتـــىللعمیـــل
.المنشأة

قبــوالً ولقیــتاألمریكیــةالمتحــدةالوالیــاتفــىالمهنیــةالمنظمــاتعــندرتَصــبــالموقعللثقــةمقــاییسعــدةوهنــاك
:)٣(ىیلماالمقاییستلكأهمومن،األخرىالدولفىالمهنیةالمنظماتمناواسعً 

:وتشملالتجاریةالتبادالتسالمةلضمانمقاییس-١
وتفصیلیة.كاملةمعلوماتالشراءطلبیتضمنأن
المخزون.دنفاعدممنالتأكدبعدإالبالموافقةالعمیلإشعارمیتال
اإلیجابیة.موافقتهعلىالحصولبعدإالللعمیلالبضاعةشحنمیتال
والتحصیل.السدادوعملیاتالبیعوأوامرالشراءطلباتتشغیلنظامودقةتكامل
العمیل.لمواصفاتمطابقةالسلعةوصولتضمنترتیباتوجود
) للمبیعات.السلیمةة)الفوتر
ها.وعمالئِ المنشأةبیندائماتصالنظاموجود

خــاللمــنوواضــحةودقیقــةةكاملــمعلومــاتتقــدیمضــرورةوتشــملاألعمــالممارســاتعــناإلفصــاحمقــاییس–٢
التالیة:األمورعنالدولیةالمعلوماتشبكةعلىموقعها
اإللكترونیة.التجارةوممارساتوسیاساتشروط
والخدمات.السلعومواصفاتطبیعةعنمعلومات
البیع.بعدماخدماتعنمعلومات

.٨٧ص،مرجع سبق ذكره،مىن حممد على داودأ/)١(
.٥، صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)٢(
، نقًال  عن:٣١٩، صمرجع سبق ذكره)د/ناصر خليفة عبداملوىل، ٣(

William F. Massier, Steven M. Glover, “Auditing and Assurance Services: A Systematic
Approach ", Fourth Edition, Mc Graw Hill, Irwin, New York, 2006, P.4.









الموقع.بأمنالخاصةالمنشأةسیاساتعنمعلومات
بالموقع.الثقةبمبادئالمنشأةالتزامعنمعلومات

:)١(ىیلماتتضمنالتىالمقاییستلكوهىالمعلومات:حمایةمقاییس-٣
والفیروسات.والنسخیریالتغمنالعمالءملفاتحمایة
المعلومات.وتحویلنقلسالمة
المهاجمین.منالموقعحمایة
المنشأة.معاآلمنتعاملهیضمنبماوملفاتهلعمیللالحاسب اإللكترونىحمایة

إدارتـهمكـنیُ للمنشـأةالدولیـةالمعلومـاتشـبكةفـىالمواقـععلـىالثقـةبضـمانالتوقیـعنأ)٢(البـاحثینأحـدویرى
)الخـتممـدیرعلیـهطلـقیُ مـاوهـوالثقـةمحـلثالثطرفوجودفىمثلتیى ثالثى خدمتنظیمطریقعنفیهوالتحكم

Seal Manager ذلــكنأبــالخـتممــدیرخطـرتُ أنعلیهــاالمنشـأةفــانمـتحفظغیــراتقریــرً المنشـأةاســتلمتمـافــإذا(
.االنتهاءتاریخوتقدیمالدولیةالمعلوماتشبكةعلىالمنشأةمواقععلىعرضهیتمأنمكنیُ الختم

المنشـأةعلـىیجـبالشـبكةمواقـعفـىالثقـةیفیـدبمـادیـالتأكخـتمعلـىالحصولجلأمنأنهیرى الباحثو 
بأحـــداالرتبــاطإلــىباإلضــافةالشــبكةمواقــعفــىالثقــةمعـــاییرطریــقعــنقیاســهاتــمكمــاالثقــةبمبــادئفــىتنأ

الحصـولتـممتـىأكثـرأومـثالً أشـهرثالثـةتكـونقـدمناسـبةفتـرةى غطـتُ الخدمـةتلكأنو ،نالقانونییحاسبینالم
إخطــاریــتمنأو ى دور بشــكلدیــالتأكفحــصتحــدیثیــتمأنبشــرطالشــبكةمواقــععلــىدیــتأكوالالثقــةخــتمعلــى

.الصلةذاتالداخلیةالرقابةُنظم و وعملیاتهاأنشطتهاتطبیقاتفىجوهریةتغیراتأىعنالمحاسب

١/١/٢/١/٢ 
كانــتوقــدالمعلومــات،تقنیــةباســتخداماتتتعلــقالتــىالتغیــراتمــناكثیــرً الماضــیینالعقــدینخــاللالعــالمشــهد

.)٣(الكترونیاالمعلوماتوتبادلتخزینعلىتشغیلهافىتعتمدالتىالتطبیقاتظهورالتغیراتتلكمالمحأهم
)٤(ملمـوستـأثیرلهـاكـانالتـىو األعمـاللتنفیـذآخـرشـكلتواجـدإلىالتطبیقاتمنالشكلهذاظهورأدىوقد

اإللكترونیة.باألعمالالمرتبطةالمهنبعضى ارسممعلى
والمــراجعینللمحاســبیینالمهنیــةالقــدراتعلــىاإللكترونیــةللمعــامالتالمختلفــةالتــأثیراتمــنالعدیــدذلــكتبــعو 

المحاســـبلــدىتتــوفرأنیجــبالتــىوالمهنیــةاألكادیمیــةالقـــدراتمــنمجموعــةوجــودإلــىذلــكأدىقــدو ،ومعــارفهم
ـــتمكنوالمراجـــع ـــاممـــنلی ـــهالقی ـــفـــىبعمل ـــةاألعمـــالةبیئی ـــاءة،اإللكترونی ـــىوالتعـــرفبكف ـــرامجعل المحاســـبینإعـــدادب

عــنالبحــثىالضـرور مــنأصـبحاوأیًضــاإللكترونیــة،األعمـالبیئــةمـعللتعامــلومالءمتهــاكفایتهـاومــدىوالمـراجعین

، نقًال  عن:٣١٩، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )١(
Rajendra, P.S., and Theodore, J. Mok, "Evidential Reasoning for Web trust Assurance
Services, Journal of Management Information Systems, Vol. 16 No.3, Winter 1999-2000,
P.15.

.٧، صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)٢(
اريخ الـدخول تـ،http://www.Jps_dir.netمتـاح علـى . ١، صمعايير المراجعة الدولية ونظم المعلومـات االليكترونيـةفكرى فؤاد، أ/)٣(

.٢٠٠٩أبريل١٢يف 
(4) For more information about the effect of Information Technology please see: Timothy

F.Gearty, et al, Op. Cit., P. P. A3-61:65.









تناسـببطریقـةمهنـةللالممارسـینالمحاسـبینمـنأجیـالتخـریجمـنمكـنتُ التىو المناسبةوالمناهجوالمعارفالمهارات
العصر.تحدیات
خاللهـاتـدورعالمیـة،معلومـاتشبكةكأكبراإللكترونیة،التجارةفىارئیسً ادورً العالمیةاإلنترنتشبكةوتلعب"

أنهـالدرجـةلألموال،وتبادلوبحوثوتسویقوشراءوبیعوصفقاتوتخطیطمفاوضاتمناالقتصادیةالعملیاتجمیع
.)١("والعشرینالحادىالقرنفىالعالمبلدانكافةفىى االقتصادالنموتقودالتىاألساسیةالقوةستصبح

ى الحـــالالوقـــتفـــىاإللكترونیـــةالتجـــارةحققهـــاتُ التـــىالواضـــحةالمزایـــامـــنبـــالرغم"أنـــه)٢(البـــاحثینأحـــدویـــرى
المتعلقـةوالخصوصـیةالمعلومـاتتـأمینسریةمجاالتفىقصورمنعانىتُ زالتماأنهاإالالمتقدمة،للدولوخاصة
."خاصةوتأمینسریةُنظم دوناستخدامهاحالةفىاإلنترنتعبرالمتداولةالمشتركینببیانات

جدیــدةوتوقعــاتمهنیــةمتطلبــاتنشــوءإلــىأدتقــدالمعلومــاتتقنیــةاســتخداماتفــىالتغیــراتهــذهفــانولــذلك
فــىإالوالتشـككالثقـةوعــدمالمحتـرفینبالقراصـنةالمحـاطاإللكترونیــةاألعمـالمجتمـعفــىالخـارجیینالمـراجعینلـدور
ولــمى التقلیـدهـمعملِ بأســلوبتمسـكواوالمـراجعینالمحاســبیینأنولـوالثقـة،وعــدمالشـكهـذالمنــعحمایـةوسـائلوجـود

لالنـدماجمـؤهلینغیریكونونسوفللمهنة،ممارستهمعلىوتأثیرهاالمعلوماتتقنیةاستخداماتتطوراتمعیتماشوا
ى.اإللكترونالمجتمعهذافى

"IT Professional"ةرونیـــــــــــــــــــاإللكتمة ـــــــبیر فـى األنظـــــانة بخـــونى باإلستعـــــوكما ینبغى على المحاسب القان
.)٣(إلعتماد تلك األنظمة على التشغیل اإللكترونىنظًراإذا إحتاج إلى ذلك 

مــاإذاخاصــةالكمبیــوتربعملیــاتالكافیــةوالمهــارةالخبــرةالمراجــعلــدىیكــونأنضــرورة)٤(البــاحثینأحــدویــرى
أنــهبــذلكقصــدویُ اإللكترونیــة،المحاســبیةُنظم الــتســتخدمالمالیــةقوائمهــابمراجعــةیقــومالتــىاالقتصــادیةالوحــدةكانــت
النظام.هذاظلفىالرقابةألسالیباألساسیةالخصائصلتقییماكافیً اإللكترونیةُنظم للفهمهمقداریكونأنیجب

أوالــدولىالمسـتوىعلـىسـواءوالمراجعـةالمحاسـبةبمهنـةالخاصـةاتاالهتمامـمـنكثیـروجـدیذلـكعلـىوبنـاءً 
لیتمكنــواالخــارجیونالمراجعــونیكتســبهاألنةالمطلوبــوالمعــارفالهامــةالمهــاراتیخــصفیمــاوذلــكالمحلــى،المســتوىعلــى
وظهــــورالجدیـــد،بشــــكلهااألعمـــاللمجــــاالتالســـریعةالتقنیــــةالتغیـــراتمــــعیتماشـــىفعــــالبأســـلوبأعمــــالهمممارســـةمـــن

مـعتتماشـىللمـزاولینواختبـاراتالمهـاراتلعولمـةبـرامجلعمـلالمهنـةبتنظیمالمهتمینوالمهنییناألكادیمیینتدعواهتمامات
الجدیدة.التغیراتمعیتماشىالذىبالشكلالمهنةاحتیاجات

:)٥(اآلتیةالعناصرفىالمستمرةالمتغیراتهذهظلفىالمراجعةُنظم فىالحدیثةاالتجاهاتأهمذكرُیمكنو 
القرارات.دعمُنظم -١
الخبرة.ُنظم -٢
المستمرة.المراجعةُنظم -٣

.١٥٧، ص٢٠٠٠ناشر، ، بدون الحديثةالضريبى أساليب الفحص ، الشافعيجالل د/)١(
.٧٧، صمرجع سبق ذكرهرأفت رضوان، د/)٢(

(3) Timothy F. Gearty, et al, Op. Cit., P. A6-37.
.١٢ص،مرجع سبق ذكره،أمحد حامد حممود عبداحلليمأ/)٤(
.٧٨، صمرجع سبق ذكره، هعيد حممود محيدد/)٥(
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 خدمات التأكيد وأنواعها ودورها فى مواجهة ممارسات إدارة األرباح

 مبقاد ) (1)ويى  اإلليتضونيى  المعلومىه ن ظى   بهعتمهد لمضتبط ا المقهييس م  مجموع  بهه يضتبط مبهدئ وينه 
 وتشمل: امعتمدً  لييو  للنظه  ال زم  المتطلبه  مثلت   وي  :(النظم اعتمادية

  االتهح Availability. 

  ابم Security. 

  والتيهمل الس م Integrity. 

  للصيهن  والقهبلي  التحدي Maintainability. 

 بشىه  داض اإل بمىزاع  الخهصى  ابدلى  وتقيىي  تجميى  على  تقىو  مسىتقل  مهنيى  خدمى  يى  الخدمى  يىذ  أ  يرى الباحقثو 
 النتىهمج وتوصىيل المهنيى  المقىهييس مى  المىزاع  تلى  مطهبقى  مىدى مى   للتحقى اإلليتضونيى  معلومهتهىه نظى ( )أو نظىه  اعتمهدي 

 ضىف ت   اإلليتضونيى  التجىهض  فى  المسىتخدم  ليىه واآلن ظ  الى بك  كيدتَ  توفيض الخدم  تل  وتتضم المستفيد    ابطضاف إل 
ميهنيىىى  والخصوصىىىي  مىىى واب والنزايىىى  حمىىى الم  البيهنىىىه  علىىى   التشىىىغيلي  القىىىضاضا  اتخىىىهذ بغىىىضا  عليهىىىه االعتمىىىهد وا 

 .وغيضيه والمهلي 

 خدمة تأكيد املعلومات املالية املستلبلية:  1/1/2/2
 ابطىضاف تلى  وأيى  المعلومىه   لتلى  ابطىضاف مى  العديىد حهجى  إلى  المستقبلي  المهلي  المعلومه  أيمي  تضج "

 وظيفى  خهصى  بوظهمفهىه والقيىه  المشىضو   إداض  فى  عىنه  يوييىل داض اإل يفىهح  مىدى على  للوقىوف لحىهجته  المسهيمي 
 على  تىؤثض التى  المستقبلي  المتغيضا  إستيشهف عل  داض اإل مقدض  تعيس مهلي  تنبؤا  إعداد م  تتطلب  ومه  التخطيط

 لتقيىىي  المسىىتقبلي  المهليىى  المعلومىىه  إلىى   والمحتملىىو   الحىىهليو   المسىىتثمضو  ويحتىىهج أيدافىى . تحقيىى  فىى  المشىىضو  مقىىدض 
تخهذ المتهح  اإلستثمهض فضص م م ح مدى  .(2)"اإلستثمهض قضاض وا 

 المهليىى  بهلمعلومىىه  تهىىت  التىى  المنشىىت  مىى  العديىىد ينىىه  أ  بهلىىذيض والجىىديض سققب ، مققا مققع الباحققث ويتفقق 
 .(3)قدض إيتمهمه  بنتهمج ابعمهل الفعلي  والتنبؤ والتخطيط المستقبلي 

وتنب  أيمي  المعلومه  المهلي  المستقبلي  ف  االتجه  الحدي  للتنبؤ بمستقبل المنشك  ونتهمج أعمهلهه مى  خى ل 
 .(4)  وذل  بهدف خدم  متخذى القضاضا وطض  استخدامهه الصوض المتعدد  بشيهل تل  المعلومه 

بىىداح المسىىتقبلي  المهليىى  المعلومىىه  فحىىص علىى  تقىىو  مهنيىى  خدمىى  كنهىىهب الخدمىى  يىىذ  عىىضفت  و   تلىى  علىى  الىىضأى وا 
 والم مى  ف اليىه لالىدلي جمى  خى ل م وذل    عليهه ني ب   الت  االفتضاضه  م م ح بمدى يتعل  فيمه وذل  المعلومه 

 عنهىىه  اإلفصىىهل سىى م  ومىىدى  المسىىتقبلي  المعلومىىه  وعىىض  إعىىداد وسىى م  عنهىىه اإلفصىىهل وييفيىى  معقوليتهىىه لتقيىىي 

                                           

 .320، صافسع سبق ذ فهر/نسصر لسيفمت أادا  ىل،  (1)
 الاادام ازسمعياامت، اإلرتااكندمةمت، راساالت ارقوااا   اا  افاسعاا  اةحتاالبلت، ، حممااد ناا م، ر/حسااني أمحااد أايااد، ر/كااحسجه الساايد كااحسجهأمحااد ر/(2)

 .297ص، 2007
سرتااب أسااا الىفنااؤا  أ3) كثاار ماان ( مماس جعااى أحاد ماادةر  الشااركس  املجنايامت الااىت هلااس فاروف و مصاار ةاابكر لفرةاق ا راجعاامت بسلشااركمت الاىت ةعمااى أااس أناه حي 

 الفعسا.
(4) O. Ray Whittington, " Financial Accounting and Reporting", CPAexcel Exam Review 

2014 Study Guide, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2014, P.161. 









وذلــكالتاریخیــةالمالیــةالقــوائمإعــدادفــىســتخدمةالمُ المحاســبیةالمبــادئنفــسوباســتخداماالفتراضــاتتلــكعلــىبنــاءً 
.)١(المستقبلیةالمعلوماتتلكاعتمادیةزیادةبهدف

بالمهـــامیتعلــقفیمــاإرشــاداتوتــوفیرمعــاییرإرســاءإلـــىاختبــار المعلومــات المالیــة المســتقبلیةمعیــارویهــدف
أفضـــلىالـــللحصـــولاالختبـــارإجـــراءات تضـــمنةمالمســـتقبلیةالمالیـــةالمعلومـــاتعـــنالـــرأىوٕابـــداءباختبـــارالخاصـــة
:یلىماعرضخاللمنالخدمةتلكتناولویتم،النظریةواالفتراضاتالتقدیرات


 

یمكن أن تشمل المعلومات المالیة المستقبلیة العدید مـن التوقعـات أو التنبـؤات التـى تخـص قـوائم مالیـة كاملـة أو 
بــإجراءالمحاســب القــانونى قیــامعنــدأنــه)٣٤٠٠(رقــممعیــارالمــن)٧:٢(مــنبــالفقراتوردلمــااطبًقــ، و )٢(منهــااجــزءً 
التالیة:األمورمنبكلٍ یتعلقفیماومالئمةكافیةأدلةعلىیحصلأنعلیهمستقبلیةمالیةلمعلوماتاختبارمهمة

معقولة.عتبرتُ المستقبلیةالمالیةالمعلوماتإلىالوصولفىاستخدامهاتمالتىاالفتراضاتأن)أ(
االفتراضات.تلكأساسعلىاجیدً اإعدادً عدةمُ المستقبلیةالمالیةالمعلوماتأن)ب(
الهامة.االفتراضاتكلعنفىالكااإلفصاحتمیو مناسبةبطریقةالمعلوماتعرضتمیأن)ج(
مناسبة.محاسبیةمبادئوباستخدامالتاریخیةالمالیةالقوائممعمتسقأساسعلىإعدادهاتمخدمةالأن)د(

ذلـكفـىبمـادارةاإلعلىالمستقبلیةالمالیةالمعلوماترضوعإعدادمسئولیة"تقعأنهیرىمن)٣(الباحثینومن
یقـــومأنالحســـاباتمراجـــعمـــنیطلـــبوقـــدعنهـــا.واإلفصـــاحالمعلومـــاتتلـــكعلیهـــابنیـــتالتـــىاإلفتراضـــاتإختیـــار
ـــروٕاصـــدارالمعلومـــاتهـــذهبإختبـــار ـــةمصـــداقیتهالزیـــادةعنهـــاتقری مـــنالغـــرضكـــانســـواءعلیهـــااالعتمـــادوٕامكانی

المشروع".خارجأخرىأطرافبواسطةاستخدامهاأواداخلیً استخدامها

١/١/٢/٢/١)٤( 
المبنیـةالمالیـةالمعلومـاتتلـك"بأنهـا)٣٤٠٠(رقـمبالمعیاروردلمااطبقً المستقبلیة"المالیة"بالمعلوماتیقصد

بطبیعتهــاتخضــعهــىو تجاههــا،حتمــلالمُ المنشــأةفعــلورد،المســتقبلفــىتقــعقــدالتــىاألحــداثعــنافتراضــاتعلــى
المالیـةالمعلومـاتتكـونوقـدى،الشخصـالحكـممنكبیرقدرممارسةإعدادهاویتطلبعالیة،بدرجةى الشخصللحكم

عـنتنبـؤاتهنـاكیكـونقـدالمثـالسـبیلوعلـىكلیهمـامـنخلـیطأومسـتقبلیةتقـدیراتأوتنبـؤاتصورةفىالمستقبلیة
."أعوامخمسةعنمستقبلیةتقدیراتإلىباإلضافةواحدعام

)،٣٤٠٠(معيــار رقــم ،خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري ملزيــد مــن التفصــيل عــن تلــك اخلدمــة يــتم الرجــوع إىل: امل)١(
.المعلومات المالية المستقبليةتباراخ

(2) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation CPA Exam Review 2013-2014", Op.
Cit., P.291.

.٢٩٤ص، مرجع سبق ذكره، حممد نور وأخرونأمحد د/)٣(
(4) For more information about the prospective financial information please see:

- O.Ray Whittington, " Financial Accounting and Reporting", Op. Cit., P.161.
- Timothy F. Gearty, et al, Op. Cit., P. P. A2-80: A2-86.









استقراءالرشدمنیكونلذاالتأكدوعدمالمخاطرةإطارفىتكونباالستثمارالمحیطةالظروفأنوطالما
مرقالمعیاربالفقرة الرابعة من دَ رَ وَ لمااطبقً "بالتنبؤات"قصد.ویُ )١(المستقبلفىالحالعلیهسیكونبماوالتنبؤالواقع

فىوذلكحدوثهادارةاإلتتوقعمستقبلیةبأحداثخاصةافتراضاتأساسعلىدةعَ المُ المعلوماتبأنها)٣٤٠٠(
السلیمالتخطیطفىستخدمالمُ األولى األساسالعاملهىالتنبؤاتتلكعتبروتُ المعلومات،إعدادفیهیتمالذىالتاریخ
،األهدافتلكبینفیماوالتنسیقللمنشأةى االقتصادالنشاطأهدافوتحدیددراسةفىالتخطیطیتمثلحیث".للمنشأة
.)٢("األهدافتحقیقالمستحیلمنیكونسلیمتخطیطوبدون

المعلوماتأنهاب)٣٤٠٠(رقمالمعیاربالفقرة الخامسة منوردلمااطبقً المستقبلیة""بالتقدیراتقصدیُ كما 
منلیسالتىو تجاههادارةاإلفعلوردمستقبلیةأحداثعننظریةافتراضاتضوءفىالُمَعدةالمستقبلیةالمالیة

وتوضحالنظریة،واالفتراضاتالتقدیراتأفضلإلعدادالمستخدمةاالفتراضاتمنخلیطأو،تحدثأنى الضرور 
األفعالوردوداألحداثتحققتماإذاالمعلومات)إعدادتاریخفى(وذلكالمحتملةالنتائجالمعلوماتهذهمثل

لو")."ماذا(سیناریو
المعلومــاتتتضـمنوقـد.التنبـؤاتالتقـدیرات بنـاء علـى تلــك ویتضـح ممـا سـبق أنـه یــتم التنبـؤ ومـن ثـم یــتم إعـداد 

للمســاعدةدارةلــإلداخلیــةكــأداةإعــدادهاُیمكــنو القــوائمهــذهمــنأكثــرأوواحــدأوكلهــاالمالیــةالقــوائمالمســتقبلیةالمالیــة
.للغیرللتقدیمأوى رأسمالاستثمارجدوىتقییمفىمثًال 

التىاالفتراضاتتحدیدذلكفىبمادارةاإلعلىالمستقبلیةالمالیةالمعلوماتوعرضإعدادمسئولیةوتقع
المعلوماتهذهباختباریقومأنالمحاسب القانونى منطلبیُ وقدعنها،واإلفصاحالمعلوماتتلكعلیهابنیت

.الغیربمعرفةأوداخلیااستخدامهامنالغرضكانسواءمصداقیتهالزیادةعنهاتقریروٕاصدار
١/١/٢/٢/٢ 

لـمبأحـداثالمسـتقبلیةالمالیـةالقـوائمتعلقلنظًراأنه)٣٤٠٠(رقمالمعیارمن)٩، ٨(بالفقرتینوردلمااوطبقً 
المالیـةالمعلومـاتعلیهـانیـتبُ التـىاالفتراضـاتتؤیـدأدلةوجوداحتمالمنوبالرغمالق،اإلطعلىتحدثالوقدتقع

وذلـكطبیعتهـافـىتنبؤیـةأدلـةعتبـرتُ ولـذلكمسـتقبلیة،أحـداثنحـوموجهـةذاتهـاحـدفىاألدلةهذهأنإالالمستقبلیة،
موقــففــىلــیسالمحاســب القــانونى فــإنلــذایــة،التاریخالمالیــةالقــوائممراجعــةعنــدعــادةالمتــوفرةاألدلــةمعظــمبعكــس
تحققها.سیتمالمستقبلیةالمالیةبالمعلوماتالموضحةالنتائجكانتإذاعمارأىبإبداءلهیسمح

مـنیكـونفقـدالمسـتقبلیةالمالیـةالمعلومـاتعلیهـانیـتبُ التـىاالفتراضـاتلتقیـیمالمتاحـةاألدلـةألنواعوبالنظر
خالیـةاالفتراضـاتتلـكبـأنإیجـابى رأىإلبـداءاإلقتنـاعمنكافٍ قدرٍ لىعلحصولاالمحاسب القانونى علىالصعب

فـى(مثـل الـدلیل المسـتندى أو الـورقى)التقلیدیـةبالموضـوعیةتعتـرفالمحاسـبةكانـتوٕاذاوالمـؤثر، الهـامالتحریـفمن
إلـىالمؤدیـةالقیـاسأسـالیببموضـوعیةتعتـرفالتنبـؤمجـالفـىفإنهـاى،المسـتندالـدلیلخـاللمنىالمحاسباإلثبات

العاكسـةبالموضـوعیةتتسـموٕاحصـائیةریاضـیةأسـالیبمـنالعملیـاتبحـوثحـهیتتمـاولعـلالقیـاس،نتـائجموضوعیة
ـــز،لعـــدم ـــىشـــیریُ التحی ـــائجتـــیحیُ اســـتخدامهاأنإل ـــاسنت ـــاتســـالمةضـــمانشـــریطةموضـــوعیةقی والمعلومـــاتالبیان

.٥٠، ص٢٠٠٣،مكتبة عني مشس، القاهرة، االستثمارأسواق األوراق المالية (البورصات) وصناديق عادل طه فايد، د/)١(
.٢٠، ص٢٠٠٥بدون ناشر، ، المحاسبة اإلداريةأمحد على إبراهيم، د/)٢(









ظـــلفـــىحتـــى،تحــدثأالُیمكـــنافتراضـــاتتظـــلولكنهــابالموضـــوعیةتتســـمقـــدالنتــائجهـــذهأنومـــع.)١(المســتخدمة
ى.النسبباالستقرارتتسماقتصادیةظروف

مـنمعتـدلمسـتوىفقـطقدمیُ المحاسب القانونى فإندارةاإلافتراضاتمعقولیةمدىعنالرأىإبداءفعندوعلیه
الحصـولتـمقـدأنـهالمحاسـب القـانونى تقـدیرفـىكـانإذاأمـاومعلومـات.بیانـاتمـنعلیـهصلحَ ماضوءفىالتأكد
االفتراضات.تلكعلىإیجابى رأىإبداءمنهیمنعمایوجدفال،اإلقتناعمنمعقولةدرجةعلى

١/١/٢/٢/٣ 
مالیــةمعلومــاتاختبــارمهمــةقبــولقبــلأنــه)٣٤٠٠(مرقــالمعیــارمــن)١٢:١٠(مــنبــالفقراتوردلمــااوطبًقــ

منها:أمورعدةیدرسأنالمحاسب القانونى علىمستقبلیة
المعلومات.هذهفیهستخدمتُ الذىالغرض*
عام.بشكلأممحدودبشكلتوزیعهاسیتمالمعلوماتكانتإذاما*
نظریة.افتراضاتأنهاأوالتقدیراتأفضلمثلتُ االفتراضاتطبیعةكانتإذاما*
المعلومات.لتلكالمكونةالعناصر*
المعلومات.ُتغطیهاالتىالفترة*

بدرجـةواقعیـةغیـراالفتراضـاتتكونعندماالمهمةمنینسحبأنعلیهأویقبل،أالالمحاسب القانونى وعلى
أجله.منالُمَعدةللغرضمالئمةغیرستكونالمستقبلیةالمالیةالمعلوماتأنیعتقدعندماأوواضحة
المنشأةمنكلمصلحةومنالمهمةشروطعلىیتفقاأنمیلوالعالمحاسب القانونى علىأنه یرى الباحثو 

خاصفهمسوءأىتفادىفىللمساعدةالمهمةقبولخطاببإرسالالمحاسب القانونى یقومأن،المحاسب القانونىو 
وعناالفتراضاتعندارةاإلمسئولیةُیحددوأنالسابقة،األمورالمهمةقبولخطابیتناولأنویتعینبالمهمة.

المحاسبیحمىحتىوذلك،االفتراضاتإلىللوصولالمستخدمةوالبیاناتبالمعلوماتالمحاسب القانونى إمداد
.القانونیةالمساءلةمننفسهالقانونى

١/١/٢/٢/٤ 
التحریفمخاطروتقییموبیئتهاالمنشأةتفهمالتفصیلمنبشيء)٣١٥(رقمى المصر المراجعةمعیارتناوللقد

المستقبلیة.المالیةالمعلوماتاختبارعندالنشاططبیعةعنالمطلوبةمعرفةالدرجة)٣٤٠٠(رقمالمعیارتناولو لهام،ا
علىیحصلأنالمحاسب القانونى علىأنه)٣٤٠٠(رقمالمعیارمن)١٥:١٣(منبالفقراتوردلمااوطبقً 

تمقدالمطلوبةالهامةاالفتراضاتكافةكانتإذامامیّ قَ یُ أنبمقدورهلیكونالمنشأةنشاطعنالمعرفةمنكافٍ مستوى
المالیةالمعلوماتإلعدادالمنشأةبهاتقومالتىالخطواتِ علىللتعرفاأیضً المحاسب القانونى ویحتاجتحدیدها.
.)٢(المستقبلیة

.٥٠، صرجع سبق ذكرهم،االستثمارأسواق األوراق املالية (البورصات) وصناديق عادل طه فايد، د/)١(
لمزيد من التفصيل يُرجى الرجوع إلى ما يلى:)٢(
.١٥: ١٣، الفقرات من مرجع سبق ذكره)،٣٤٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل-١
.٣٣٠-٣٢٩ص، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، -٢









١/١/٢/٢/٥ 
الفتـرةاعتبـارهفـىیأخـذأنالمحاسب القـانونى علىأنه)٣٤٠٠(رقمالمعیارمن)١٦(رقمبالفقرةوردلمااطبقً 

عــدمدرجــةتــزدادالمعلومــاتتلــكعلیهــاُبنیــتالتــىاالفتراضــاتأنحیــثالمســتقبلیةالمالیــةالمعلومــاتُتغطیهــاالتــى
إلـىالوصـولعلـىدارةاإلقـدرةقلـتكلمـاالفتـرةطالـتكلمـاأنهحیثالمعلوماتتلكغطیهاتُ التىالفترةبزیادةواقعیتها

التقدیرات.أفضلعلىمبنیةافتراضات
مــنفتــرةمــدارعلــىالموضــوعتغطیــةیــتمقــدأومعینــةزمنیــةنقطــةفــىالتأكــدمحــلعو الموضــعــرضیــتموقــد"
دیــتأكخدمــةُتغطیهــاالتــىالمالیــةالمعلومــاتودقــةالزمنیــةالفتــرةطــولبــینالعالقــةممــا ســبق أن وُیســتنتج، )١("الــزمن

وحاجــاتاالفتراضــاتاعتمادیــةودرجــةالتشــغیلبــدورةالفتــرةتلــكوتتــأثرعكســیة،عالقــةالمســتقبلیةالمالیــةالمعلومــات
المستخدمین.

١/١/٢/٢/٦ 
إجـراءات ومـدىوتوقیـتطبیعـةتحدیـدعنـدأنـه)٣٤٠٠(رقـمالمعیـارمـن)٢٥:١٧(منبالفقراتوردلمااطبقً 

:ُیراعىأنالمحاسب القانونى علىیجبالختبارا
ومؤثرة.هامةتحریفاتوجودإمكانیة)أ(
السابقة.التأكدمهاممنالمكتسبةالخبرة)ب(
المستقبلیة.المالیةالمعلوماتإعدادفىدارةاإلكفاءة)ج(
.دارةلإلى الشخصبالحكمالمستقبلیةالمالیةالمعلوماتتأثرمدى)د(
المستقبلیة.المالیةالمعلوماتدإلعدااستخدامهاتمالتىالبیاناتموثوقیةكفایةمدى)ه(

االعتمـادُیمكـنحـدأىلىإ و دارةاإلتقدیراتالفتراضاتالمؤیدةاألدلةمصادرُیَقّیمأنالمحاسب القانونى وعلى
أنعلیـــهأنـــهإالالنظریـــةاالفتراضـــاتلتـــدعیمأدلـــةعلـــىالحصـــولى الضـــرور مـــنلـــیسأنـــهمـــنالـــرغموعلـــىعلیهـــا،
وأنـهالمسـتقبلیةالمالیـةالمعلومـاتإعـدادمـنالغـرضمـعُمتسـقةاالفتراضـاتتلـكبأنكافیةإقتناعدرجةعلىیحصل

.بهااالقتناعأوواقعیتهابعدملالعتقادیدعوببسیوجدال
الـذىالغـرضبخصـوصدارةاإلمـنمكتوبـةإقـراراتعلـىیحصلأنالمحاسب القانونى علىیرى الباحث أنه و 

المعلومـــاتعــنلمســئولیتهادارةاإلوقبــولدارةاإلافتراضــاتاكتمــالومــدىالمســتقبلیةالمالیــةالمعلومــاتفیــهســتخدمتُ 
.الخدمةتلكتقدیمعنالمحاسب القانونى و دارةاإلمسئولیةتحدیدثمومن،المستقبلیةالمالیة

١/١/٢/٢/٧ 
وسـهولةالوضـوحواإلفصـاحالعـرضعنـداشـترطتأنها)٣٤٠٠(رقمالمعیارمن)٢٦(رقمالفقرةعرضمنیتضح

المحاسـبیةالسیاسـاتنعـاإلفصـاحو ،تضـللهوالهُتسـاعدالتـىبالمعلومـاتالمسـتقبلیةالمالیـةالمعلومـاتمستخدموٕامدادالفهم
لهــذهتطــوراتأیــةإلــىاالشــارةینبغــىو التقــدیرات،أساســهاعلــىعــدتأُ التــىاالفتراضــاتعــناحاإلفصــیــتمكمــاالمســتخدمة،

.المحاسبیةالسیاساتفىتغیراتیةأإلىاأیضً االشارةو ،دیالتأكخدمةنتائجعلىوأثرهاالتقدیرات

.٦٨ص،مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفىد/)١(









١/١/٢/٢/٨ 
المحاســــب تقریـــریتضـــمنأنینبغــــىأنـــه)٣٤٠٠(رقـــمالمعیــــارمـــن)٣٣:٢٧(مـــنبــــالفقراتوردلمـــااوطبًقـــ

عنـد التـى سـیتم ذكرهـا تفصـیًال و ،التقریـرالكتمـالالرئیسـیةالعناصـرالمسـتقبلیةالمالیـةالمعلومـاتاختبـارعـنالقانونى 
تحدید مسئولیة المحاسب القانونى عن تلك الخدمة فى الفصل التالى.

ـــریتضـــمنأنویجـــب ـــدكـــانإذامـــاالتقری ـــىنمـــاق ـــمإل ـــانونى عل ـــةلفحـــصكنتیجـــةالمحاســـب الق المؤیـــدةاألدل
المستقبلیة.المالیةللمعلوماتامناسبً اأساسً توفرالاالفتراضاتهذهبأنلالعتقادیدعوهمالالفتراضات

المســـتقبلیة مـــن خـــالل ثالثـــة أنـــواع مـــن یمكـــن أداء خدمـــة التأكیـــد علـــى القـــوائم المالیـــة أنـــه )١(وهنـــاك مـــن یـــرى
:هىالتأكیدات

: وفـــى تلـــك الحالـــة ال یوجـــد تأكیـــد مـــن قبـــل المحاســـب القـــانونى علـــى القـــوائم Compilationالمطابقـــة-١
ـــل الطـــرف المســـئول ـــة مـــع اإلفتراضـــات المقدمـــة مـــن قب ، والبحـــث عـــن األخطـــاء المســـتقبلیة وٕانمـــا مطابق

.look for obvious errorsالجوهریة 
: وهنا یتم إبداء رأى عن تلك القوائم المستقبلیة.Examinationالفحص-٢
.: وفى تلك الحالة الیبدى المحاسب القانونى رأیاAgreed-upon proceduresإجراءات متفق علیها-٣

المعلومـاتعـنمختلفـةالفعلیةالنتائجتكونأنالمتوقعمنكانإذامابینیُ أندیتأكالخدمةمقدمعلىینبغىو 
.اأیًضـاجوهرًیـاالخـتالفیكـونوقـدمتوقـعهـوكمـاتتحقـقالمـااغالًبـالمتوقعـةاألحـداثأنحیـثالمستقبلیة،المالیة
إعطــاءُیمكــنالأنــهعلــىالــنصفیجــب،زمنــىمــدىصــورةفــىالمســتقبلیةالمالیــةالمعلومــاتعــنالتعبیــریــتموعنــدما

تـــمقـــدالمســـتقبلیةالمالیــةالمعلومـــاتأنالتقـــدیرات،حالــةفـــىو المـــدى، هــذاداخـــلســـتقعالفعلیــةالنتـــائجبـــأنتأكیــدات
مســتقبلیةأحــداثعــنافتراضــاتتتضــمنالتــىو االفتراضــاتمــنمجموعــةباســتخدامالســبب)(یــذكربغــرضإعــدادها

المالیـةالمعلومـاتبـأنالقـارئریحـذتینبغـىفولـذااالفتراضـات.هذهتتحققأنمتَ حَ المُ منولیسدارةاإلتصرفاتوعن
فــى كــل الحــاالت ال -مــن وجهــة نظــر الباحــث فإنــه و -، بهــاالموضــحالغــرضغیــرفــىســتخدمتُ أالیجــبالمســتقبلیة

.ظل تغییر الظروف القائمة أثناء أدائه لخدمة التأكیدى عن تحدیث نتائج التقریر فیعتبر المحاسب القانونى مسئوالً 
دیـتأكالخدمـةموضـوعكـانإذاعمـادیـتأكالمـنمعـینى مسـتو وفریُ واستنتاجرأىعنالمهنىالمحاسبعبر"ویُ 

ــإبــداءمهمــةأداءوعنــدالمحــددة،مــةالمالئالمعــاییرمــعالهامــةالنــواحىكافــةفــىیتفــق المراجــعاســتنتاجیــرتبطرأىال
المحـددالموضـوععـنالمسـئولالطـرفرأىفـىاالفتراضـاتتلـكتتمثـلو مسـئول.طـرفمـنمقدمةمعینةبافتراضات

الطـرفمـنالمقدمـةاالفتراضـاتعـنرأیـهعـنبـالتعبیرالمراجـعیقـومأنُیمكـنو محـددة.مناسـبةمعـاییرعلىوالمبنیة
الطـرفطریـقعـنالمقدمـةلالفتراضـاتمماثلـةبطریقـةدیـتأكالمحـلالموضـوعبخصـوصاً معینرأیاً یوفرأوالمسئول

مــنلجــزءآخــرمثــاالً و ،(تنبــؤ)عــنمــتحفظغیــرتقریــرمــنلجــزءمثــاالً )٣٤٠٠(رقــمالمعیــارذكــروقــد،)٢(المســئول"
تقبلیة.مسمالیةمعلوماتعلىمتحفظغیرتقریر

تلـكفـىالزمـةُتعتبـر التـىجـراءات اإلمـنأكثـرأوواحـدتطبیـقتمنـعبظـروفاالختبـارعملیـةتـأثرحالـةفىو 
المعلومــاتعــنتقریــرهفــىى رأإبــداءعــنیمتنــعأنأوالمهمــةمــنینســحبأنإمــاالمحاســب القــانونى فعلــىالظــروف

(1)Timothy F. Gearty, et al, Op. Cit., P. A2-81.
.٧٠ص،مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفىد/)٢(









المســئولیةتحمــلمــننفســهیعفــىحتــىوذلــكتقریــرهفــىاالختبــارنطــاقعلــىالقیــدهــذایصــفوأنالمســتقبلیةالمالیــة
.الظروفبتلكالخاصة

١/١/٢/٣ 
باألداءالمتعلقةُنظم والواألحداثاألنظمةمراجعةعلىتقوممستقلةمهنیةخدمةأنهاعلىالخدمةهذهُتعرف

وتقدیمالمحددةبالمقاییسمطابقتهامنللتحققُنظم والواألحداثاألنشطةبتلكالمرتبطةوالمعلوماتللمنشأةالبیئى
.)١(دارةاإلأعدتهالذىالبیئىالتقریرصدقمدىبشأنمعهاالمتعاملینوجمهورالمنشأةإدارةإلىمكتوبدیتأك

من خالل خدمات ویلزم التساؤل فى هذا المجال، هل تكون المراجعة البیئیة منفصلة عن المراجعة المالیة
أم یتم القیام بها فى إطار مراجعة القوائم المالیة للمنشأة ؟ ، وهو ما یتناوله الباحث ضمن هذا البحث،؟التأكید األخرى

وٕالى أى مدى یؤثر ذلك على فعالیة وموضوعیة تقریر مراقب الحسابات وذلك فى ضوء معاییر المحاسبة. 
لقد بدأت العدید من منشآت األعمال فى اإلستجابة لمطالب المستثمرین وأصحاب المصالح فى التعرف على و 

تتعلق بالمسئولیة البیئیة للمنشآت، وذلك فى شكل تقاریر بیئیة دوریة تصدر بصورة منفصلة عن التقاریر معلومات 
، وبالتالى فإنها تكون غیر ختلف بصورة كبیرة من منشأة ألخرىالتقاریر البیئیة تویرى الباحث أن،المالیة السنویة
لك التقاریر قد ینقصها المصداقیة حیث أنها لم تراجع بصورة بل إن المعلومات الواردة فى الكثیر من ت،قابلة للمقارنة

إلزامیة تلتزم بها منشآت مستقلة بواسطة أطراف خارجیین، ویرجع ذلك إلى أنه حتى اآلن ال توجد مراجعة بیئیة 
بأهمیة الحفاظ على البیئة.امحلیً و ا، وذلك على الرغم من اإلدراك المتزاید عالمیً األعمال

ثـمومـنللمجتمـعالرفاهیـةتحقیـقفـىاأیًضـساهمیُ أنیجبوالمالیةاالقتصادیةأهدافهإلىضافةباإلفالمشروع
التـــىو االجتماعیـــةوالتقـــاریرالقـــوائممراجعـــةللمشـــروعالمالیـــةللقـــوائممراجعتـــهإلـــىباإلضـــافةالمحاســـب القـــانونى یقـــوم

.)٢(المجتمعتجاهالحالةهذهفىالمحاسب القانونى مسئولیةوتكونللمشروعى االجتماعاألداءتوضح
لــدىالثقــةعنهــااإلفصــاحتــمالتــىالبیئیــةالمعلومــاتعلــىتضــفىالبیئیــةالمراجعــة"أن)٣(البــاحثینأحــدویــرى

خدمــةفــىمهنــةالمراجعــةأنذلــكإلــىأضــفالجانــب،هــذافــىكبیــرةأهمیــةتكتســبفإنهــالــذاالمعلومــات،مســتخدمى
المهنــةهــذهتتالشــىفقــدالوقــتبمــرورمتجــددةخــدماتمــنیحتاجــهمــاللمجتمــعتقــدملــمإذافإنهــاالتــالىوبالمجتمــع،

لها".بدائلویظهر
مدى قیام المنشأة بمقابلة أو إلتزام وتحدید اإللتزام وقد تشمل خدمة التأكید عن األداء البیئى، من خالل تأكید 

الیة إستخدام عمدى كفاءة وف، أو من خالل تحدیدبالممارسات البیئیة للمنشأةالمنشأة بكل اللوائح والقوانین المرتبطة
قیاس عدالة قیم اإللتزامات البیئیة المستحقة ، وقد یكون من خالل الداخلیة للمنشأة فى إدارة المخاطر البیئیةُنظم ال

.على المنشأة وكذلك التكالیف المرتبطة باألضرار البیئیة

، نقًال  عن:٣٢١، صمرجع سبق ذكره)د/ناصر خليفة عبداملوىل، ١(
Collison, David, and Slomp, Saskia, "Environmental Accounting Auditing and Reporting In
Europe", European Accounting Review, Vol. 19, Issue 1, May 2000, P.121.

.٤٠ص،٢٠٠٣،بدون ناشر،الطبعة السابعة،أصول المراجعةسهري شعراوى مجعة، د/)٢(
: رؤيـــة مســـتقبلية، حبـــث مقـــدم إىل االقتصـــاديةللوحـــدات البيئـــى الـــدور املرتقـــب ملراقـــب احلســـابات إزاء مراجعـــة األداء العبـــادي،مصــطفى راشـــد د/)٣(

فــى مصــر: رؤيــة مســتقبلية فــى ضــوء المــالى اإلصــالح دمــا بعــبكليــة التجــارة ببنهــا، جامعــة الزقــازيق بعنــوان الثالــثالعلمــى الســنوى المــؤتمر 
.١١ص،١٩٩٨،نوفمرب١١-١٠الفرتة من ،تحديات القرن الحادى والعشرين









مراجعة النتائج وتقییم األداء لتحدید فاعلیة وكفاءة النظام تحدید مدى مالءمة من خاللوقد تتم تلك الخدمات 
.القیام باألعمال الوقائیة بهدف لتحسین المستمر لألداء البیئى، و سیاستها البیئیة لنشاط المنشأة

ات تصحیحیة وتلك هل تقوم المنشأة بتحدید المجاالت التى تحتاج إلى إجراءومن خالل تلك الخدمة یتم تقییم 
هل متابعة إدارة المنشأة لإلجراءات التصحیحیة والوقائیة فعالة ، و التى تحتاج إلى إجراءات وقائیة أو تحسین مستمر؟

؟أم الوتتم فى التوقیت المناسب
ــــاك ــــدوهن ــــلالخدمــــةهــــذهعلــــىیعتمــــدونالــــذینالمســــتخدمینمــــنالعدی والعمــــالوالمقرضــــینالمســــتثمرینمث
دیـــتأكخدمـــةتقـــدیمویتطلـــبالمجتمـــع،وأفـــرادوالتشـــریعیةالحكومیـــةوالهیئـــاتالحكومیـــةغیـــروالمنظمـــاتوالمســـتهلكین

یلى:ماالبیئیةالتقاریر
ـــى العلمـــوالتأهیـــلالمعرفـــةتـــوافر-١ ـــواعوآثـــارالبیئیـــةالتقنیـــاتمجـــالفـــىومســـاعدیهللمراجـــعى والعمل وأن

.)١(الفحصمحلالمنشأةتواجهالتىالبیئیةالمخاطر
بعملیـــةامیــللقوذلــك،التأكیــدخــدمات مــنالمجــالبهــذاخبــرةذىفریــقبتكــوینالمحاســب القــانونى قیــام-٢

.)٢(علیهشراف واإلالفریقإدارةفىالمحاسب القانونى مهارةوتظهردیتأكال
الخدمة.هذهبأداءالمتعلقةوالمعاییرالمقاییستطویرمجالفىالحاصلةالتطوراتمتابعة-٣

الثقــةبتأكیـدالمتعلقـةخـدمات التأكیـدظهـرتحیـث،التأكیـدخـدمات فـىاملحوًظـاتوسـعً هنـاكأنالباحـثویـرى 
خــدمات فـىاأفقًیـاتوســعً علیـهیطلـقأنیمكـنممــاتناولهـاتـمالتــىالخـدماتمـنوغیرهـاى اإللكترونــالعمیـلموقـعفـى

.التأكید
فــىالمتالحقــةالتقنیــةالتطــوراتمــعلیــتالءمالمراجعــىالعمــلأداء"تطــویرفــىفیتمثــلالرأســىالتوســععــنأمــا

إلــىباإلضــافةوذلــكالتقنیــة،عالیــةوســائلمــنبــهتســتعینومــافروعهــااخــتالفعلــىالمعلومــاتُنظــم تشــغیلأســالیب
العلـــومتـــداخلفـــىمتمـــثًال المختلفـــةوالمعـــارفالعلـــومبـــینوالمتطـــورالحـــادثالعضـــوىواالرتبـــاطالمتعـــددةالمتغیـــرات
.)٣(المختلفة"والمراجعةالمحاسبةفروعمع-وٕاحصائیةریاضیة-الكمیةواألسالیبالسلوكیة

خــدمات التأكیــد هــى خــدمات مهنیــة مســتقلة یؤدیهــا أن الباحــثیــرىفــى ضــوء مــا تــم تناولــه فــى هــذا المبحــثو 
باإلضـافة إلـى تحسـین جـودة تلـك المحاسب القانونى من خالل تقدیم معلومات ضروریة مالیة وغیر مالیة مرتبطـة بهـا، 

المعلومــات وتعزیــز درجــة الثقــة فیهــا باســتخدام مقــاییس معینــة ومحــددة، وذلــك بهــدف خدمــة أغــراض متخــذى القــرارات 
، حیـث أن الخـدمات التقلیدیـة تعتبر أشمل من خدمات المراجعـة التقلیدیـةقد، وكما أنهاالمختلفة فى مرحلة صنع القرار

عن مدى صدق وعدالـة القـوائم المالیـة، أمـا ت التأكید والتى یبدى فیها المحاسب القانونى رأیاً للمراجعة هى إحدى خدما
تتطـور بیئـة أنـهكمـا ، و فى حالة خدمات التأكید األخرى فقد یساهم المحاسب القانونى فـى إعـداد الموضـوع محـل التأكـد

التطـور فـى تقنیـة المعلومـات والـدخول فـى عصـر العمل فى مجال تقدیم االستشـارات المهنیـة للمحاسـبین القـانونیین مـع 

(1) International Network for Environmental Management (INEM) "How To Carry Out An
Internal Environmental Audit" 1998. Available at: www.Inem.Org./ Htdocs/ Toolkit
/ Too16-2html., Retrieved at: 21/05/2010.

(2) Lightbody, Margaret, "Environmental Auditing: The Audit Theory Gap", Accounting
Forum (Black Well), Vol.24, Issue 2, June 2000, P.155.

.٩ص،مرجع سبق ذكره، دراسات جدوى املشروعات االستثمارية واختبار مدى مالءمة األنظمة اخلبرية للتطبيقراجعة ، معادل طه فايدد/)٣(









فیمـاتتمثـلىلمحاسـب القـانونتواجـه اجدیـدةتحـدیاتهنـاكفـإنالتأكیـدخـدمات فـىالتطـورإطارفىكما أنه، العولمة
تقــدمها مهنــة المراجعــة التــىالخــدماتفــىللتوســعاألفقــىالبعــدبمثابــةُیعتَبــر الــذىو ،الحدیثــةخــدمات التأكیــدتتطلبــه

اتزداد الخدمات التى یقدمها المحاسـب القـانونى نتیجـة التوسـع األفقـى فـى خـدمات التأكیـد وتحتـاج دعًمـ، حیث للمجمتع
هــا ئوجــود خــدمات التأكیــد وأداحیــث أن ،مـن البــاحثین والجمعیــات والهیئــات المهنیــة والعلمیــة إلرســاء قواعـدها وتطویرهــا

الحــد مــن باإلضــافة إلــى دورهــا فــى ،مصــریر فعــال علــى تنشــیط ســوق الخــدمات المهنیــة فــىبالشــكل المالئــم لــه تــأث
إن لــم تعمــل علــى إضــفاء الثقــة فــى القــوائم لتلــك الخــدماتال توجــد حاجــة أنــه باإلضــافة إلــى، الحدیثــةقنیــةمخــاطر الت
.الیة ومساعدة متخذى القراراتوالتقاریر الم

تهـدف إلـى زیـادة إمكانیـة االعتمـاد علـى المعلومـات، بعض أنواع خدمات التأكید سـواء كانـت وقد تناول الباحث 
خدمـة تأكیـد الثقـة فـى موقـع أو تتضمن وضع المعلومات فى شكل أو فى سـیاق ُیسـهل مـن عملیـة اتخـاذ القـرار، ومنهـا 

خدمـة تأكیـد المعلومـات المالیـة فة الـى ، باإلضـاالعمیل اإللكترونى (الشبكة الدولیة)،(وفى ُنظم المعلومـات لـدى العمیـل)
خدمة التأكید عن األداء البیئى.، و المستقبلیة

، حتــى ال یحــدث خلــط بــین مفهــوم خــدمات منهــاالمقصــودوبیــانخــدمات التأكیــدمفــاهیموتحلیــلعــرضوبعــد
المحاســب تشــملاألطــرافالقــة ثالثیــة وأنــه عنــد أداء تلــك الخــدمات یوجــد ع،التأكیــد وغیــره مــن المفــاهیم ذات الصــلة

، الطــرف المســـئول عـــن موضـــوع المهمـــةو یتمتـــع باالســـتقاللیة البــداء رأیـــه عـــن هـــذه الخدمـــة، أنالـــذى ینبغـــىالقــانونى
ةمقـاییس محـدد، وقـد تـم تأدیتـه وفقـا لاً مالئمـمهمة الموضوع ، وأنه ینبغى أن یكون مرتقبینالمستخدمین باالضافة إلى ال

، موثوق فیـه ألنـه مـن قبـل مهنـى محایـدمكتوبتقریر تأكد إلبداء رأى فى كافیةالمالئمة و الدلة ، حتى تتوافر األمناسبة
إلتخــاذ القــرار األصــوب للحــد مــن األزمــات المرتبطــة بإبــداء رأى غیــر عتمــد علیــه مــن قبــل مســتخدمى خدمــة التأكیــدیُ و 

المنظمـاتعـنالـواردةأنواعهـابعـض و وطبیعتهـاالخـدماتتلكعلیهإشتملتوما،بالتحلیلهاتناول بعضتم و صحیح، 
تلـــكدورو ،مســـببات األزمـــات المالیـــةىحـــدإكاألربـــاحإدارةممارســـاتوعـــرضبیـــانالمالئـــممـــنیكـــونلـــذا ، المهنیـــة

ـــاحإدارةممارســـاتمـــنالحـــدفـــىالخـــدمات ـــاهیمتوضـــیحخـــاللمـــنوذلـــك،األرب ـــاحإدارةممارســـاتمف وكیفیـــةاألرب
المصــریةالمراجعــةمعــاییرضــوءفــىلــدى ُمتخــذى القــراراتالثقــةإضــفاءفــىالخــدماتتلــكودوروقیاســهااكتشــافها
.الفصلهذاالثانى منمبحثذى یتضح فى ال، على النحو الوالدولیة









ثانىالاملبحث١/٢


المحاسبة والمراجعة فى السـنوات األخیـرة إلـى العدیـد مـن االنتقـادات المتعلقـة بضـعف دور المراجـع "لقد تعرضت مهنة
الخارجى فى منع أو التقریر عن بعض ممارسات اإلدارة التـى تهـدف إلـى إدارة األربـاح بهـدف تحقیـق مكاسـب معینـة لـإلدارة. 

الشــركات األمریكیــة التــى أفلســت أى إشــارة علــى وجــود باإلضــافة إلــى أنــه لــم تتضــمن تقــاریر المــراجعین الخــارجیین لــبعض
ح، ممـــا أدى إلـــى إنخفـــاض ثقـــة مســـتخدمى القـــوائم المالیـــة كنتیجـــة إلدارة بعـــض الممارســـات مـــن قبـــل اإلدارة بهـــدف إدارة الـــرب

.)١(األرباح، وما یستتبعها من إنخفاض جودة المعلومات المحاسبیة"
لمـا لــه -وأصـحاب المصـالح األخـرى تتحـرى الدقــة عنـد اختیـار المراجـعوهـو مـا جعـل مسـتخدمى القـوائم المالیــة 

أو االعتمـاد علـى تقریــره، وذلـك فـى ظـل مجتمـع ُیفتـرض أن لدیـه الثقـة فــى -)٢(مـن دور فـى الحـد مـن تلـك الممارسـات
وى "التـــى تفتـــرض بـــأن المـــراجعین ذInsurance Theoryأداء المحاســـبین القـــانونیین، وفـــى نطـــاق نظریـــة التـــأمین 

السمعة الحسنة، یقدمون ضمانات إضافیة لألطراف التى تقـدم المـوارد المالیـة، فـى الظـروف التـى یوجـد فیهـا إحتمـاالت 
وجود دعوى قضائیة. وقد ناقشت وأظهـرت العدیـد مـن الدراسـات عالقـة سـمعة مراجـع الحسـابات بجـودة األداء المهنـى، 

عنـد بـذل العنایـة المهنیـة الواجبـة المهنیـینعلـى ا، وهو ما جعل لزامً )٣(ومن ثم بجودة التقریر المالى وتعزیز مصداقیته"
القیام بأداء خدمات التأكید وعرض المعلومات المحاسبیة للحد من ممارسات إدارة األرباح.

أنه "كـان علـى إثـر الفضـائح المحاسـبیة وٕاخفاقـات المراجعـة المرتبطـة بانهیـار العدیـد مـن )٤(ض الباحثینویرى بع
العالمیة أنه قد تأثرت بهـا كافـة منشـآت المحاسـبة العامـة الخمـس الكبیـرة ومهنـة المراجعـة عامـة"، ولقـد تـأثرت الشركات 

، Arther Andersonمهنــة المراجعــة فــى مصــر، حیــث كانــت هنــاك مــن الشــركات التــى تراجــع عــن طریــق مكتــب 
ومــن الممارسـات التــى –مـن ناحیـة -اعلــى المسـتوى المحلـى أیًضــالمهنیـینوبـذلك تولـدت حالــة مـن التخـوف مــن أداء 

تقوم بها اإلدارة لتضلیل مستخدمى القوائم المالیة من ناحیة أخرى.
أنه "نظـرا لوجـود العدیـد مـن سـلبیات ممارسـات إدارة األربـاح فـى الوحـدات )٥(إضافة لما سبق فإن هناك من یرى

االقتصــادیة، حیــث أن إدارة األربــاح مهمــا كــان ســبب حــدوثها فمــن المحتمــل أن تــؤدى إلــى إحــداث تضــلیل فــى القــوائم 

غري منشورة،  ، فى المحاسبةدكتوراهرسالة مع دراسة تطبيقية، –دراسة أثر ظاهرة إدارة األرباح على جودة القوائم املالية ،حممد أمحد حنفىد/) ١(
.٤٢، ص٢٠١٠، سكندريةاإلالتجارة، جامعة كلية 

بـدون ناشـر، دراسات فى المراجعـة،حامد طلبه حممـد، ملزيد من التفصيل حول دور املراجع فيما يتعلق باحملاسبة اإلبتكارية يُرجى الرجوع إىل: د/)٢(
.١٢-١٠صص، ٢٠١٢

األربـــاح للشـــركات املســـجلة ىف ســـوق األوراق املاليـــة قيـــاس أثـــر الـــدور احلـــوكمى ملراجــع احلســـابات علـــى ســـلوك إدارة د/آمــال حممـــد حممـــد عـــوض، )٣(
.٧٦-٧٥صص،٢٠٠٣ديسمرب،)٣العدد (،القاهرةجامعة كلية التجارة ببىن سويف، ،  الدراسات المالية والتجاريةمجلة املصرى،

(4)Willie E. Gist, Winifred D. Scott and Trimbak Shastri, “External Auditor's Ethical
Dilemma: Perceived Threat to Auditor's Responsibility Posed by the Auditor's
Allegiance to Corporate Management”, Journal of Accounting, Ethics & Public
Policy, No. 14(3), Augest, 2013.

Available at: http://ssrn.com, Retrieved at: 26/6/2014, P.1.
.٢٣٨، صمرجع سبق ذكره، حممد أمحد إبراهيم خليلد/)٥(









ــ ق تمهیــد الــدخل المالیــة كمــا تــؤثر علــى اســتغالل المــوارد االقتصــادیة، وأن لجــوء الشــركات إلــى إدارة األربــاح عــن طری
یجعـل النتـائج غیـر مماثلـة للواقـع وبالتــالى یعطـى مؤشـرا غیـر صـحیح عـن أداء الشــركة وربمـا یترتـب علـى ذلـك قــرارات 
مــن المســتفیدین (خاصــة المســتثمرین) مبنیــة علــى معلومــات مضــللة"، وهــو مــا یــؤدى إلــى وجــود أزمــات مالیــة وتــدهور 

التعـــرف علـــى تلـــك األســـالیب غیـــر الواضـــحة، وهـــو مـــا ســـعت إلیـــه الحالـــة االقتصـــادیة للمجتمـــع، ولـــذا وجـــب األمـــر 
Sarbanesصـدور قـانونكذلك ما ورد معالمنظمات المهنیة فى إتخاذ العدید من اإلجراءات و  – Oxley فـى الوالیـات

د لیـنظم المهنـة واألداء المهنـى لمراجعـى الحسـابات، والـذى عمـل علـى وجـو ٢٠٠٢یولیـو ٣٠بتاریخ المتحدة األمریكیة 
لذا یتم تناول متطلبات أداء خـدمات التأكیـد ،)١(تأثیر جوهرى لدور لجان المراجعة فى مراقبة الشركات التى یعملون بها

لمواجهــة الضــرر اإلجتمــاعى ذات الصــلة، وفــى ظــل هــذا القــانون،فــى ضــوء المعــاییر الصــادرة عــن المنظمــات المهنیــة
عن ممارسات إدارة األرباح.
ة المحاسبة العامة التى تقوم بمراجعتها. وقـد نشـأذلك القانون على الشركات العامة ومنشآت"ویتم تطبیق أحكام 

إثــر حــدوث وقــائع إفــالس شــركة إنــرون بعــد شــهر فقــط بعــد مــا ســمحت ٢٠٠١ذلــك القــانون فــى دیســمبر عــام فكــرة
ملیـون دوالر ٦٢ود ملیون دوالر، مع وجـ٦٠٠بحوالى ١٩٩٤بأخطاء محاسبیة أسفرت عن تضخیم األرباح منذ عام 

عــن ذلــك فقــد اأربــاح محققــة، وقــد اعتبــرت تلــك الحالــة األكبــر لإلفــالس فــى تــاریخ الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، ورغًمــ
بمبلـغ ٢٠٠٢فـى یولیـو عـام World Comأعقب ذلك بشهور عـدة وجـود حالـة ضـخمة مـن الغـش واإلفـالس لشـركة 

كــان یــتم مراجعتهمــا عــن طریــق World Com & Enronتى مــن شــركبلیــون دوالر فــى األصــول، وأن كــالً ١٠٠
وهو من أكبر منشآت المراجعة الخمس الكبار فى العالم فى ذلك الوقت، وقد توقـف هـذا Arther Andersonمكتب 

، وأن ٢٠٠٢فـى یونیـو عــام Enronفـى تعطیــل العدالـة فـى قضــیة االمكتـب عـن العمـل بعــد مـا تبـین أنــه كـان متورًطـ
ت المقــرر عنهــا الغــش وفشــل المراجعــة المزعــوم فــى شــركات أخــرى ُتشــیر إلــى تولــد مخــاوف مــن أداء مثــل تلــك الحــاال

، وهـذا مـا أدى إلـى وجـود )٢"(Arther Andersonعلـى منشـأة االمـراجعین، وأن قصـور أداء المراجـع لـم یكـن مقصـورً 
نى عنــد غیــاب ضــمیره وتواطئــه مــع حالــة مــن الفــزع لــدى العدیــد مــن فئــات المجتمــع تجــاه مــا یقــوم بــه المحاســب القــانو 

العمالء.
كانت تحقق منـافع للمنشـأة فـى األجـل القصـیر، إال عما سبق فإن المدیرین یدركون أن إدارة األرباح وان ارغمً و 

:)٣(هذه المشاكل ما یلىأنها قد تؤدى الى مشاكل خطیرة فى األجل الطویل. ومن أهم 
تخفیض قیمة المنشأة.-١
األخالقیة.تالشى المعاییر -٢
إخفاء مشاكل اإلدارة التشغیلیة.-٣
العقوبات االقتصادیة وٕاعادة إعداد القوائم المالیة.-٤

المحاســبى وأثرهــا علــى المعلومــات إدارة األربــاح فــى الفكــر تطلــب األمــر تحلیــل ممارســات فــى ضــوء مــا ســبقو 
.وما یطرأ علیه من تطوراتى االقتصادوذلك بهدف ربط الفكر المحاسبى بالواقع وقیاسها، اكتشافهاُسبلو المحاسبیة 

(1) Annemarie K. Keinath and Judith C. Walo, "Audit Committee Responsibilities Disclosed
Since Sarbanes-Oxley", The CPA Journal, June 2008, P.1.

.٨٥ص، مرجع سبق ذكرهد/أمني السيد أمحد لطفى،)٢(
.١٩ص،مرجع سبق ذكره، د/مسري كامل حممد عيسي)٣(









وٕان مـا یعـرف "بالمحاسـبة االبتكاریـة أو اإلبداعیـة أو اإلحتیالیـة أو الخداعیـة وهـى ترجمـة لمصـطلح أجنبـى كثـر 
مــا تشــتمل علیــه المحاســبة مــن أهــم، و )١("Creative Accountingفــى الســنوات األخیــرة االحــدیث عنــه خصوًصــ

."إدارة األرباح"طلق علیه فى هذا البحث ما یُ االبتكاریة
طبیعـةلتحدیـدعلیـهاشـتملتومـامنهـاالمقصـودلبیـانوذلـكاألربـاحإدارةبـالخاصـةالتعـاریفبعـضیلىوفیما

.األرباحإدارةوماهیة

١/٢/١ 
إدارةأســـالیبتطـــورمـــعالتعـــاریفهـــذهوتتطـــورالماضـــیة،الســـنواتطـــوالاألربـــاحإدارةتعـــاریفتعـــددتلقـــد

وفــىى المــالالتقریــرفـىى الشخصــالتقــدیرالمــدیرونیسـتخدمعنــدماالــربحإدارةتحــدثأنـه)٢(یــرىمــنفهنــاك،األربـاح
ى االقتصــادداءاألعــنالمصــالحأصــحابتضــلیلبهــدفالمالیــةالتقــاریرتحریــفلــىإتــؤدىبطریقــةالعملیــاتهیكلــة

المالیة.التقاریررقامأعلىتعتمدمعینةتعاقدیةنتائجعلىالتأثیرأومنشأةلل
لـیس حـدیثا بشـكل كبیـر، فقـد تمـت اإلشـارة إلیـه فـى الكثیـر "المحاسـبة االبتكاریـة أن مصـطلح)٣(وهناك من یرى

یة من المراجع المتخصصة فى المحاسبة والمراجعة منذ أكثر من نصف قرن، لیـدل علـى إسـتخدام أسـالیب فنیـة محاسـب
القوائم المالیة على غیر حقیقتها عـن طریـق اسـتغالل مرونـة العدیـد مـن عناصـر كـل إلظهار المعلومات المحاسبیة فى

ُنظــم مـن اإلطــار الفكــرى للمحاسـبة (مــن مفــاهیم وفـروض ومبــادئ....) والجانــب التطبیقـى لهــا (مــن سیاسـات ومعــاییر و 
م على خالف الحقیقة والواقع الفعلى لنتـائج أعمـال المنشـآت أو تخص ُمعّدى هذه القوائاوٕاجراءات....) بما یحقق أهدافً 

مراكزها المالیة، .. وما إلى ذلك مما تستهدفه معلومات هذه القوائم المالیة.
وبمعنـى أخـر، فإنـه عنــد القیـام بوظیفـة "القیــاس المحاسـبي" أو وظیفـة " االفصـاح المحاســبي"، ومـع تعـدد البــدائل 

ذلــك، فــإن الرغبــة فــى تغییــر أو تحریــف المعلومــات الدالــة علــى واقــع المنشــأة لتحقیــق أهــداف التــى یمكــن اختیارهــا فــى 
آخـر للتـأثیر علـى ُمسـتخدمى المعلومـات المحاسـبیة ااحتیالیة تخالف هذا الواقع بحیث ُتظهر المعلومـات المحاسـبیة أمـرً 

ة فـى المحاسـبة سـواء فـى إطارهـا الفكـرى أو بما یحقق أهداف ُمعدیها عن طریق سوء استغالل البدائل المتعددة والمتاحـ
:)٤(وأنه یوجد فرق بین أمرین، "التطبیقى

تمهیــد الــربح المحاســبى الـذى یــتم تحدیــده بمقابلــة اإلیــرادات بالنفقــات، بمعنــى اســتخدام أســالیب احتیالیــه أولهمــا:
حقیـق أهـداف خاصـة علـى لت-سواء ربح أو خسارة–فى إطار محاسبى للتوصل إلى صافى نتیجة نشاط مرغوب فیه 

ضمن إطار المحاسبة اإلبتكاریة.ُیعد خالف حقیقة الوضع الفعلى، وال شك أن هذا 
فــى تمهیــد الــدخل أو الــربح المــوزع علــى المســاهمین وأصــحاب المشــروع، ویقصــد بــه رغبــة المشــروع وثانیهمــا:

مـا قـد بنسـبیًا مـن فتـرة إلـى أخـرى وذلـك لتفـادى مشـاكل تقلبـات األربـاح القابلـة للتوزیـعتطبیق سیاسة توزیع ربح منـتظم
تسببه من أضرار على صورة المنشأة فى نظر مالكها والغیر أیضا.

.٤ص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة، د/)١(
(2) P. M. Healy and J.M. Wahlen, "A Review of the Earnings Management Literature and its

Implications for Standard Setting", Accounting Horizons, Vol.13, No. 3 December
1999, P.368.

.٥-٤صص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة،حامد د/)٣(
.٦-٥ص، صالمرجع السابقملزيد من التفصيل حول التفرقة بني إدارة الربح احملقق وإدارة األرباح املوزعة يُرجى الرجوع بالتفصيل إىل: )٤(









األربـاحرقـمفـىللتـأثیرالمحاسـبیةوالتقـدیراتاألسـالیبتطویـعتعنـىاألربـاحإدارةظـاهرةأن)١(یـرىمـنوهناك
مســتوىعــنللتقریــرأومعینــة،تعاقدیــةلمواقــفاتفادًیــاألربــاحعــنالتقریــروقــتو دارةاإلاســتراتیجیاتحســبالمنشــور

.دارةاإلألداءىالتقلیدالمقیاسباعتبارهالربحمنرضىمُ 
نوعین:إلىاألرباحإدارةقسممن)٢(احثینبالمنهناكأنكما
ـــدةربـــحإدارةاألول:نـــوعال ـــدماتحـــدثالتـــىOperationalتشـــغیلیةالالـــربحإدارةهـــىو جی المـــدیرونیتخـــذعن

مقبولة.اختیاریةقراراتباستخداممستقرى مالأداءلصنعقرارات
محاسـبیةقیـوداعـدادبواسـطةىالفعلـىالتشـغیلاألداءإخفـاءبهـدفالتـدخلوتعنـىسـیئةربـحإدارة:الثـانىنوعال
.Unreasonableمعقولهغیربطریقةالتقدیراتتخفیضأوartificialمصطنعة

مــنلالســتفادةاالقتصــادیةالوحــدةإدارةقبــلمــنالمــدروسالتخطــیطبأنهــااألربــاحإدارة)٣(البــاحثینأحــدویعـرف
مـــنمحـــددمســـتوىإلـــىلو للوصـــالعملیـــاتبعـــضفـــىالـــتحكمأوالمتعـــددةالمحاســـبیةالسیاســـاتأووالبـــدائلالطـــرق
المختلفة.األهدافمنمجموعةلتحقیقوالمستقبلیةالحالیةاألرباح

لعبــة األرقــام المالیــة ى كــل األســالیب المســتخدمة فــهــىممارســات المحاســبة االبتكاریــةأن)٤(وهنــاك مــن یــرى
والتـدفقات النقدیـة وغیرهـا بصـورة مخالفـة للواقـع ى یتم استخدامها إلظهـار نتیجـة النشـاط والمركـز المـالى والممارسات الت

بعض األنشطة أو تعدیلها بمـا یحقـق األهـداف الذاتیـة لـإلدارة علـى حسـاب مصـالح األطـراف األخـرى عن طریق إخفاء 
تطبیــق القواعــد المحاســبیة، باإلضــافة البتكــار عملیــات ى والمرونــة فــى االختیــار المحاســبى ذلــك الحریــة فــى مســتغلة فــ

الصــفقات ى نهــا أو مــن خــالل الــتحكم فــالقیــاس واإلفصــاح عى اقتصــادیة مصــطنعة تفشــل القواعــد المحاســبیة الحالیــة فــ
أو تمتد لتشمل أسـالیب اإلفصـاح المحاسـبي، ى والمعامالت، وقد تكون تلك الممارسات متعلقة بأسالیب القیاس المحاسب

وقد تخالف تلك الممارسات القواعد والمعاییر المحاسبیة أو ال تخالفها وٕانما تطبقها بشكل متحیز أو بصورة خادعة.
علـىالتـأثیربهـدفمنشـأةالإدارةبواسـطةتـتمالتـىالمحاسـبیةالممارسـاتكلهىالربحإدارةأن)٥(یرىمنوهناك

ســواءً المختلفــةالطوائــفبــینالثــروةونقــلالمصــالحأصــحاببعــضتضــلیلإلــىتــؤدىانتهازیــةبطریقــةالــربحصــافىرقــم
لها.مخالفةأمعلیهاالمتعارف المحاسبیةالسیاساتنطاقفىتتمالممارساتتلككانت

لتقلیــلدارةاإلقبــلمــنمتعمــدســلوكبأنــه)٦(الباحثــاتىحــدإتــراهوالــذىالــدخل،تمهیــدإلــىاألربــاحإدارةوتســعى
مـناألربـاحتحویـلطریـقعـنوذلـكالمنشـأة،نظـروجهـةمـنالـدخلرقـمفـىالعادیـةغیـرواالنحرافـاتالتقلبـاتحجم

إلـىالتوصـلیـتمحتـىوالعكـس،یمكـنمماأقلفیهاتكونالتىالفتراتإلىممكنحدألقصىفیهاتصلالتىالفترات
ضـمنمعینـةمحاسـبیةلسیاسـاتدارةاإلاسـتخدامخـاللمـنذلكویتمسنوات،عدةمدارعلىالدخلمنمستقرةسلسة

.GAAPعلیهاالمتعارفالمحاسبیةالمبادئمجموعة

المجلـة العلميـة ،دليـل ميـداىن مـن املتغـريات ىف أرصـدة املخصصـات بـالقوائم املاليـةإدارة الربح احملاسىب ىف الشركات املصرية ، د/مدثر طه أبو اخلري)١(
.٣،ص١٩٩٩)،٢العدد (،طنطاجامعة كلية التجارة،،للتجارة والتمويل

(2) W.U. Parfet, "Accounting Subjectivity and Earnings Management", A Preparer
Perspective, Accounting Horizons, Vol. 14, 2000, P.486.

.٢٣٤، صمرجع سبق ذكره، د/حممد أمحد إبراهيم خليل)٣(
.٦، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ)٤(
.٦ص،مرجع سبق ذكره، أ/مدحت جنيب اجلندى)٥(
.٧، صمرجع سبق ذكره، أ/مىن مغرىب حممد إبراهيم)٦(









تتضــمن تمهیــد (إدارة) الــربح المحقــق، وتمهیــد ،ةعــدأشــكاالً تتخــذاألربــاحإدارةممارســاتأنیتضــحســبقوممــا
الســمات التــى تهــدف إلــى إظهــار وضــع علــى خــالف حقیقتــه أو تجمیلــه علــى ولهــا العدیــد مــن ، (إدارة) األربــاح الموزعــة

:)١(ومنها ما یلىWindow Dressingخالف الواقع
 العمدیــة التــى قــد تحــدث نتیجــة الســهو، أو اإلهمــال أو أنهــا تبــدو عمدیــه، أى أنهــا لیســت مــن قبیــل األخطــاء غیــر

.التقصیر أو حتى الجهل بأصول أو قواعد المحاسبة
إال أن -بــالمنطق-فاإلحتیــال، أو الخــداع والغــش، أو اإلبتكــار غیــر األخالقــى، أو اإلبــداع فــى كــل ذلــك ال یمكــن

.اومتعمدً ایكون مقصودً 
ها تستهدف التدلیس والتحریف وتزویر الحقیقة.أى أنإحتیالیة وخداعیة، -بالضرورة-أنها
ومغرضـا حیـث أن اإللتـزام بإظهـار اأن كل ذلك یـتم لتحقیـق أهـداف معینـة، فاإلحتیـال المتعمـد البـد أن یكـون هادًفـ

أوضاع المنشآت على حقیقتها ال یحقق ما یرغبه معدوا القوائم المالیة فى هذه الحالة.
 ًما تقع هذه األسالیب فى نطاق سوء إستغالل المرونة التى یوفرها وجود بدائل محاسبیة متعددة.اغالب

مـــناالســـتفادةخـــاللمـــنذلـــكویـــتمالمحاســـبیةالتقـــاریرشـــفافیةفـــىالتالعـــبالممارســـاتتلـــكتتضـــمنحیــثو 
تطبیــــق ى للطـــرف المســــئول فـــواســـتغالل المرونـــة الممنوحــــة المحاســــبیةوالطـــرقالمبــــادئبـــیناالختیــــارفـــىالمرونـــة

طریقــة اختیــارأو یــتمأو التغییــر مــن سیاســة ألخــرىاالفصــاحالسیاســات والمعــاییر المحاســبیة والتقــدیرات المحاســبیة و 
ـــمحاســـبیة معینـــة التقـــدیراتفـــىوالتغیـــراتالمحاســـبیةالسیاســـات"،)٥(رقـــمالمصـــرىالمحاســـبةبمعیـــاروردلمـــااطبًق

تقــوم بهــا ى حجــم بعــض األحــداث والصــفقات التــى خــالل األســالیب العدیــد مثــل الــتحكم فــومــن ،"واألخطــاءالمحاســبیة
تخفـیض اإلیـرادات عمـا هـو قـد مـن التقریـر عنهـا بحسـب طبیعتهـا، و المنشـأة بشـكل یظهـر نتـائج محاسـبیة مطلوبـة بـدالً 

ابتكـــار األدوات ریـــة، و ، أو تضـــخیم اإلیـــرادات علـــى عكـــس الواقـــع، أو تخفـــیض أو تضـــخیم النفقـــات اإلختیاتحقـــق فعـــًال 
الوضـع المـالى لنتـائج إظهـار ى القیاس واإلفصاح عنها، وبالتالى تفشل القواعد المحاسبیة الحالیة فى المالیة الحدیثة الت

، بشـكل االقتصـادیةالفعالیـةتحقیـقأودارةاإلمنـافعلتعظـیممـاإتلـك الممارسـاتوتكـوناألعمال بصورة مخالفة للواقع،
ــحــدثتُ التــىاألســالیبمــنمجموعــةاســتخدامیــتمأو،وبمــا یحقــق األهــداف الذاتیــة لــإلدارةمخــالف للواقــع،  فــىاتالعًب

أوةلَ لَ َضـالمُ المالیـةالقـوائمعنـهینـتجمـاووهـ،والمعـاییرالمبـادئتلـكفىتضلیلإلحداثالمحاسبیةوالمبادئالمعاییر
، والتحایــل مــن أجــل الوصــول مســتخدمیهالخــداعفصــاحإأولمبــالغاســتبعادأوتحریفــاتعلــىتشــتملالتــىو االحتیالیــة

فـىتحـدثأنالمتوقـعمـن، أوحـدثت فعـًال التـىالطبیعیـةالتغیـراتفىالمتعمدالتحكمیعنىماوهو، ألغراض محددة
قواعـدأومعینـةمحاسـبیةمقـاییسبـینمـناالختیـارخـاللمـنوذلـكالمنشـأةإدارةلخدمةانقصً أوزیادةً المنشأةأرباح
وذلـكیحـدثأنیجـبكـانمـاعاانحراًفـأكثرأوأقلبصورةاألرباحإظهاریتمحتىالمحاسبیة،التقاریرعدادإلمعینة

.دارةاإلرغبةمعللتوافق
یلى:فیمایتمثلاألرباحإدارةممارساتمفهومأنسبقماضوءفىلباحثویرى ا


 

مرجـع سـبق ،٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسـات ىف املراجعـة،ملزيد من التفصيل حول مسات ممارسات أساليب إدارة األرباح يُرجى الرجوع إىل: د/)١(
.٧-٦صص،ذكره









١/٢/٢ 
الوقــتفــىالخارجیــةلألطــرافالمالیــةللمعلومــاتالفعــالالتوصــیلفــىالمالیــةللتقــاریرى الجــوهر الــدوریتمثــل

ـــروتُ .المناســـبةوبالطریقـــة ـــالمحاســـبیةالمعلومـــاتعتب ـــاأساًس ـــذاالقـــرارات،مـــنللعدیـــداجوهرًی ـــإنل الشـــائعاالســـتخدامف
لممارسـةدارةاإللـدىاحـافزً نشـئیُ قـدالمـالیینوالمحللـینالمسـتثمرینخاصةالمستخدمینقبلمنالمحاسبیةللمعلومات

.األرباحإدارةبهدفالسلوكیةالنماذجبعض
منافعهــــاتعظـــیمإلـــىالمتعــــددةاألطـــرافســـعىوافتـــراضالمنشــــأةفـــىدارةاإلتتخـــذهالتــــىالموقـــعإطـــار"ففـــى

اً عامـقبـوالً المقبولـةالمحاسـبیةالمبـادئتتیحهومااألخرى،األطرافمصالححسابعلىذلككانولوحتىالخاصة،
GAAP،المحاسـبةفـىاالسـتحقاقأسـاسومتطلبـاتبـدائل،عـدةبـینمـنالمحاسبیةالطریقةالختیاردارةلإلحریةمن

Accruals Accounting،دارةاإلفـإناألسـاس،هـذاتطبیـقى نـواحمـنالعدیـدفـىوتقـدیراتهادارةاإلأحكـامباسـتخدام
منافعهــافیهــامِظــعَ تُ بطریقــةنفعــى،بشــكلاإلســتحقاقألســاسوفقــاً المحــددةوالتســویاتالمحاســبیةالطریقــةتختــارقــد

.)١(لألسهم"السوقیةاألسعارعلىبناءأوالتعاقدیة،الترتیباتخاللمنمحددةكانتسواءالمتعددة،
المثیــرةالســلوكیةالنمــاذجهــذهمــن"أنــهالبــاحثین)٢(أحــدیــرىحیــثاألربــاحإدارةودوافــعوأســالیبأشــكالوتتعــدد

بالوحـدةالمهتمـةاألطـرافعلیهـاتعتمـدالتـىالمحاسبیةالمعلوماتفىخاللهامنتتحكمقراراتمندارةاإلتتخذهماللجدل
ــالتــأثیرالــىالقــراراتهــذهتــؤدىوقــداإلقتصــادیة. مــنانوًعــالــبعضیعتبــرهقــدممــاالــدخل،صــافىعلــىاســلبیً أواایجابًی

علـى–اآلخـرالـبعضیعتبـرهقـدبینمامد،التعصفةالسلوكهذافىتوافرطالماالمحاسبیةبالمعلوماتالتالعبأوالتحایل
ى أخالقـغیراسلوكً كانولوحتىامشروعً اقانونیً اسلوكً -المالیةالبیاناتمستخدمىوتضلیلالتعمدصفةتوافرمنالرغم
."االقتصادیةالوحدةمصلحةیحققأنهطالما

لتحسـینالمالیـةالتقـاریرفـىالمعلنـةالخسـائرأرقـامتقلـیصأواألربـاحتضـخیمعنـداألرباحإدارةدوافعضحتتكماو 
المـالیینالمحللـینتوقعـاتمـنمتقاربـةنتـائجتقـدیمإلـىالمـدیرونیسـعىقـدف،المسـاهمینأمـامللمنشـأةى المالاألداءمظهر
ظهـارإلمحاولـةً تكـونوقـد،أخـرىناحیـةمـنضـدهمتخذتُ قدقانونیةإجراءات ولتجنبناحیة،منمصداقیتهمعلىللحفاظ
دارةاإلإظهـارمحاولـةأو،السـابقةدارةاإلظـلفـىالحـالعلیـهكـانمماأفضلبشكلالجدیدةدارةاإلظلفىى المالاألداء

فـىللتالعـبنیالمـدیر یـدفعذلـكفـإناألربـاحبلـةالوكاعقـودمكافـآتالرتبـاطنتیجـةً و ،كـفءغیـرأوفاشـلبمظهرالسابقة
.مكافآتهملزیادةاألرباح

ى:یلمثل ماالباحثین بعض الدوافع )٣(ویضیف أحد
 :للمنشـأة تحقیـق وفـورات ضـریبیة محاولـة تخفـیض األربـاح حتـى یمكـنسـواء كانـت ل

حالــة الخســائر تســعى اإلدارة لزیــادة هــذه الخســائر، حیــث یمكنهــا االســتفادة ى بــدفع ضــرائب أقــل (أو خضــوعها لشــریحة أقــل)، وفــ
تسـعى إدارة الشـركة إلـى تعظـیم األربـاح ى حالـة تـوافر فتـرة إعفـاء ضـریبى ف، أو بذلك من خالل ترحیل الخسائر للسنوات القادمة

ى.عتراف المبكر بها حتى تستفید من میزة اإلعفاء الضریبواال

األوراق املاليـــة قيـــاس أثـــر الـــدور احلـــوكمى ملراجــع احلســـابات علـــى ســـلوك إدارة األربـــاح للشـــركات املســـجلة ىف ســـوق آمــال حممـــد حممـــد عـــوض، د/)١(
.٤٦ص،مرجع سبق ذكرهاملصرى،

،مجلـة كليـة التجـارة للبحـوث العلميـة،مـع دراسـة تطبيقيـة-أثر جودة املراجعة اخلارجيـة علـى عمليـات إدارة األربـاح، د/مسري كامل حممد عيسي)٢(
.٣ص،٢٠٠٨)، يوليو ٢٤٥العدد (،اإلسكندريةجامعة 

.١٢، صمرجع سبق ذكره،عبدالسميعمصطفى سامى /أ)٣(









 حیث أن اإلدارة تسعى إلى تحقیق أكبر قدر من الحوافز والمكافآت غیـر المادیـة المتمثلـة :
قیـــام اإلدارة ى ًبا فـــوالســـمعة الحســـنة والمركـــز المرمـــوق وكســـب ثقـــة مـــالك المنشـــأة حتـــى لـــو كـــان ذلـــك ســـبى األمـــان الـــوظیفى فـــ

بممارسات المحاسبة االبتكاریة لتحقیق ذلك.
خطـطهـوالـربحإدارةبممارسـاتللقیـاممنشـأةالإدارةقیـامدوافـعأهـم"أحـدعتَبر یحیثالباحثین)١(أحدعلى ماسبقیؤكدو 
مصـالحبـینالتـوازنمـنقـدرتحقیـقفـىبـهُتسـاهم لمـانشـأةللمالمكونـةالمالیـةالعقـودأهممنالحوافزعقودتُعتبر حیثالحوافز،
".دارةواإلاألسهمحملةمنالمالك

أو السـعى التهـرب الضـریبى، غسـیل األمـوال، من یرى أنـه مـن أهـم دوافـع اللجـوء إلـى هـذه األسـالیب)٢(ومن الباحثین
بمـا یخـالف مـن التجمیـل الكـاذب لصـورة المنشـأة للحصول على بعـض المزایـا أو المـنح مـن جهـات حكومیـة أو هیئـات دولیـة

.الحقیقة
-فـى بعـض الحـاالت–حیث تسعى المنشأت الكبیـرة،أثر على التكلفة السیاسیةكما أن لممارسات إدارة األرباح 

بغــرض تلــك الشــركاتأو تقســیم،وذلــك حتــى ال تقــوم الســلطات بتطبیــق قــوانین مكافحــة األحتكـــــار،إلــى تدنیــــــة أرباحهــا
.لخفـــــض معــدالت الضرائــب علیهاازیادة المنافسة، وأیضً 

والـذىالـرئیسالـدافعأنیـرىأنـهإالاألربـاحإدارةعملیـةممارسـةوأسـبابدوافـعتعـددمـنبالرغمأنه)٣(البعضویرى
المكاسـبتتمثـلحیـثاالقتصـادیة،الوحـدةدارةإلوالمعنویـةالمادیـةالمختلفـةالمكاسـبتحقیـقهـواألخـرى الدوافعوراءیستتر
المختلفــةاألطــرافثقــةزیــادةفــىبعضــهاتتمثــلفقــدالمعنویــةالحــوافزأمــا،دارةاإلورواتــبتآومكافــحــوافززیــادةفــىالمادیــة

مجـــالفـــىطیبـــةســـمعةاكتســـابعلـــىعـــالوة،لهـــاى الـــوظیفاألمـــنوتحقیـــقدارةاإلفـــىاالقتصـــادیةبالوحـــدةالعالقـــةذات
القائمة.للفرصةفقدهاحالةفىبدیلةعملفرصإیجادعلىقادرةتجعلهااألعمال

أوإنتهازیـة،ودوافـعالمعلومـاتتوصـیلدوافـعإلـىسـواء–األربـاحإدارةدوافـعتقسـیمأن)٤(البـاحثینأحـدویرى
ُنظــم مثــل،دارةلــإلالذاتیــةبالمصــلحةمتعلقــةدوافــعإمــایتضــمن-المــالســوقعلــىتعتمــدودوافــعســلوكیةدوافــعإلــى

بوضــعمتعلقــةدوافــعأوبإدارتهــا،تقــومالتــىالشــركةوســنداتأســهمى فــدارةلــإلالتجــارىوالنشــاطوالمكافــآت،الحــوافز
الحكــومىالتــدخلعــنالناتجــةوالتكــالیفالمدیونیــة،وشــروط،األربــاحتنبــؤاتعــناإلفصــاحمثــلوسیاســاتها،الشــركة

بورصــةمــنالشــركةقیــدبشــطبوالتهدیــدعامــة،مســاهمةشــركةإلــىالشــركةملكیــةى فــوالتغییــرالسیاســیة)،(التكــالیف
المالیة.األوراق

ودافــعاالنتهــازىالــدافعهمــا:دافعــینعــنتنــتجاألربــاحإدارةحــوافزأنحیــث)٥(البــاحثینأحــدذلــكعلــىیؤكــدو 
أواالنتهـازى،الـدافععلـىمنهـاكلینطوىقدةرئیسحوافزثالثةالىاألرباحإدارةحوافزتقسیمویمكنالمنشأة،كفاءة
.امعً الدافعینعلىأوالكفاءة،دافع

.٢٠ص،مرجع سبق ذكره، أ/مدحت جنيب اجلندى)١(
ملزيد من التفصيل حول دوافع ممارسات إدارة األرباح يُرجى الرجوع على سبيل املثال إىل:)٢(

.١٠-٩صص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة،د/-
- Timothy F. Gearty, et al, Op. Cit., P. A3-29.

.٢٣٥، صمرجع سبق ذكره، حممد أمحد إبراهيم خليلد/)٣(
.٢٦، صمرجع سبق ذكره،حممد أمحد حنفىد/)٤(
.١٤ص،مرجع سبق ذكره، د/مسري كامل حممد عيسي)٥(
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 خدمات التأكيد وأنواعها ودورها فى مواجهة ممارسات إدارة األرباح

 اتمهيىىدً  للمنشىىك   المىىهل المظهىىض تحسىىي يمىىه أنىى  قىىد ييىىو  ينىىه  العديىىد مىى  الىىدواف  إلداض  ابضبىىهل والتىى  منهىىه و 
 للمنشىك   المىهل المظهىض تحسي  أو  عه  اليتتهب مغل  ايتتهب م  التحول أو المهلي  ابوضا  سو  ف  ابسه  لتسجيل
 .  أو لغسيل ابموال وغيضيه م  الدواف التعهقدي  الع قه  مضاعه  أو  أخضى منشت  م  ل ندمهج اتمهيدً 

 شىىضوط انتهىىه  مىى  تقتىىضب والتىى  المضتفعىى  المديونيىى  نسىىب  ذا  المنشىىت  فىى  داض اإل أ  (1)ه البهحثىى ىحىىدإ ضىوتىى
 السيهسىىه  بىىدامل بىىي  مىى  االختيىىهض تفضىىل أ  يبيىىض  بدضجىى  حتمىىلي   -الفنىى  االنتهىىه  مىى  تقتىىضب –القىىضو  مىىن  )قيىىود(

 وتخفىىىي  الىىىديو  بهتفهقيىىىه  الموضىىىوع  القيىىىود حىىىد  لتخفيىىىف منهىىىه هسىىىعيً  الىىىدخل تمهيىىىد اسىىىتضاتيجي  لتطبيىىى  المحهسىىىبي 
 القض . من  لشضوط المنشك  انتهه  احتمهل

بميهسب يثىيض  وحجىى  أصول يبيض وخصىىىىىو  أقىل وحىقىىو  مسىهيمي  أعلى  عندمه تفص  القوام  المهلي  حي  أن  
بتحسىى  نوعيىى  ابمتمىىه  بهىىه  بمىىه يقىىد  ضسهلىىىىى  تضويىىىىىج جيىىىىىىىد  للمقضضىىىىي  والمستثمىىىىضي  فىى  السنىىىىدا    هً عطىى  إنطبىىىىهعي  

 .اتقييدً تفهقيه  مهلي  أقل ا  قتىىىىضا  أقل و إوبهلتهل  الحصىول عل  تيلفىىىىىىى  
تحقيىى  توقعىىىه  المحلليىىىي  يسىىهعد علىىى  اسىىىتخدا    "ضىىىعف حويمىىى  الشىىضيه  والضغبىىى  فىىى يىىضى أ  (2)وينىىه  مىىى 

 أسهليب المحهسب  اإلبتيهضي ".
أ  تلىى  الممهضسىىه  تظهىىض فىى  حهلىى  وجىىود ث ثىى  عوامىىل ويىى  الحىىوافز   لبىىهحثي  فىىا (3)ويلخىىص مىىه سىىب  بعىى 

 النزاي  أو ابخ  .عد  وضاح تل  الممهضسه   والفضص   و
للت عىب فى  ابوضا  المهليى  بهلبوضصى    الشىضيه  بعى  تسىع  أنى  إلى  بهإلضىهف  سقب  مقا مع الباحث يتف و 

 تخضى  ال حتى  الصىنهع  متوسىطه  مى  أضبهحهىه لمسىهيض   لألضبىهل  الضسىم الفحىص فتىضا  خ ل أضبهحهه لتخفي  أو
 مىىىى  مضتفعىىىى  لمسىىىىتويه  الخضىىىىو  لتجنىىىىب المهليىىىى  التقىىىىهضيض فىىىى  المعلنىىىى  ابضبىىىىهل أضقىىىىه  تقلىىىىيص أو  االحتيىىىىهض لقىىىىواني 

 على  وينبغى   العىهملي  ضواتىب بزيىهد  مهليى عال النقهبه  أعضهح م  مطهلبه  وجود عند ابضبهل تقليص ويت   الضضامب
 ضىىم  عنهىىه التقضيىىض أو منهىىه للحىىد وذلىى  الىىدواف  تلىى  ديىىالتكي خدمىى  أداح عنىىد اإلعتبىىهض فىى  ابخىىذ القىىهنون  المحهسىىب

 .ديالتكي خدم  ع  تقضيض 

 اسرتاتيجيات و أدوات إدارة األرباح:  1/2/3
 مى  العديىد بوضى  القيىه  المىديضي  مى -المحهسىب  لمعىهييض وفقىهً  -االسىتحقه  أسىهس على   المحهسىب نظه  يتطلب

 .(4)المعلن  ابضبهل عل  جويضى تكثيض لهه الت  المحهسبي  التقديضا 
 المنشىك  بداح امتحيىزً  هقيهًسى (GAAP) قبواًل عهمىهً قبول  الم المحهسبي  المبهدئ ظل ف  الضب  قيهس دعن ينتج قدو 

 اإلقتصىىهدي   الوحىىدا  بهىىه تقىىو  التىى  ممهضسىىه ال تلىى  مىى  للحىىد عهمىى  خىىدمه  التكييىىد تسىىع و   داض اإل بيىىداف هطبًقىى
 تقىىديضو   المنشىىوض( الىىضب  -محقىى ال )الىىضب  التحيىىز حجىى  تقىىديض طضيىى  عىى  القيىىهس فىى  التحيىىز خصىىهمص تقىىديض ويميىى 

                                           
 .55، صافسع سبق ذ فه، أ/مىن مغرىب حممد إبراهيم (1)
 -اإلأااتاف بسملنشااطمت لااسمج ا يىانياامت و ا عااسةري احملسرتااايمت وانعكسرتااسشس أسااا نىفااسس  نشااس  ا شااروأس حاادور ، صااال  الاادةن أااادالعسيم إبااراهيم أ/ (2)

 .123ص ،2013، بندس، غري منش مة، كسيمت الىفةسمة، جسمعمت رسلة  الستر ف    اةمحلسب ، رمارتمت جطايريمت
(3)Timothy F. Gearty, et al, Op. Cit., P. A3-29. 

 .16ص ،افسع سبق ذ فه، ر/مسري كسمى حممد أيسي (4)









المتعـارف المحاسـبیةالسیاسـاتنطـاقفـىمـاإاألربـاحإدارةاسـتراتیجیاتتـتموالتـى،التحیـز)حجـم(إشارةالتحیزاتجاه
:)١(وهمانوعینالىالممارساتتلكبتصنیفالبعضقاملذا.لهابالمخالفةأوعلیها
Withعلیهـــاویطلـــقالمتعـــارف علیهـــاالمحاســـبیةالسیاســـاتنطـــاقفـــىتـــتممحاســـبیةممارســـات:أوالً  GAAP

Earning management.
Outsideعلیهـاویطلـقالمتعـارف علیهـاالمحاسـبیةالسیاسـاتخـارج نطـاقتـتممحاسـبیةممارسـات:اثانًیـ GAAP

Earning management.
:)٢(ما یلىوتتعدد أسالیب ممارسات إدارة األرباح، حیث أنها تشمل

 أو تضخیم اإلیرادات على عكس الواقعتخفیض اإلیرادات عما هو قد تحقق فعًال ،.
.تخفیض أو تضخیم النفقات
فصـاح أو بإفصـاح مـبهم أو إهـالك األصـول الثابتـة بـدون مقتضـى وبـدون إى تعدیل الطـرق أو المعـدالت المتبعـة فـ

غیر كاٍف.
فصـاح أو بإفصـاح مـبهم أو تقویم األصول المتداولـة بـدون مقتضـى وبـدون إى تعدیل الطرق أو المعدالت المتبعة ف

غیر كاٍف.
.تخفیض أو تضخیم أصول المنشأة أو إلتزاماتها

عنــدماالــربحزیــادةیــتمحیــثأخــرىإلــىفتــرةمــنالــربحلنقــلاســتراتیجیاتاألربــاحإدارةممارســاتوتتضــمن
محقــقالالــربحیكــونعنــدماالــربحتخفــیضأو،التالیــةالفتــرةفــىزیادتــهدارةاإلوتتوقــعامنخفًضــمحقــقالالــربحیكــون
العملیـةأنبمعنـىاصـفرً الـربحإدارةمحصـلةتكوناألساسهذاعلىو ،التالیةالفترةفىهنخفاضادارةاإلوتتوقعامرتفعً 

توقعـاتدارةاإللـدىویكـونخلفیـةوأأمامیـةبطریقـةسـواءأخـرىإلـىفتـرةمـنالـربحمـنجـزءنقـلكونهاعنتخرجال
حالیة.منتجاتحذفأوجدیدةمنتجاتإدخالمثلتخفیضهاأوالمنشأةأرباحلزیادةجدیدةفرصحولمؤكدة

:)٣(یلىكماوهىاألرباحإدارةلممارساتأنواعخمسةاألمریكیةالمالسوقهیئةحددتولقد
مستقبلیة.لسنواتاألرباحتخزین-١
والخسائر.للمصروفاتالمتعمداألمامىالدفع-٢
باإلیراد.المبكراالعتراف-٣
النسبیة.األهمیةمبدأاستغالل-٤
االستحواذ.أثناءإبداعیةممارسات-٥

تشــملوالتــىدارةاإلقبــلمــنأیضــاً المقبولــة غیــرالممارســاتمــنالعدیــدوهنــاكســبقمــامــعالباحــثیتفــقو 
.سواء بالزیادة أو النقص على خالف الواقع للوصول إلى أهدفهااألرباحفىلتالعبلتسعىسلبیةاستراتیجیات

، نقًال  عن:٦١، صمرجع سبق ذكره)أ/مدحت جنيب اجلندى، ١(
M.W. Nelson, J.A. Elliott and R.L. Tarpley,"Evidence from Auditors Earnings Management
Decisions", The Accounting Review, Vol.77, Supplement 2003, P.175.

مرجــع ســبق ، ٢٠١٢حامــد طلبــه حممــد، دراســات ىف املراجعــة، ملزيــد مــن التفصــيل حــول أســاليب ممارســات إدارة األربــاح يُرجــى الرجــوع إىل: د/)٢(
.٩-٨صص،ذكره

.٧ص،مرجع سبق ذكره)أ/مدحت جنيب اجلندى، ٣(









علــىللتــأثیردارةاإلتســتخدمهاأنیمكــنالتــىالوســائلأوالمــداخلمــنالعدیــداألربــاحإدارةاتممارســتتطلــبو 
عملیـاتفـىدارةاإلاتسـتخدمهمأنمكـنیُ نمـدخالهنـاكذلـكوعلـى،)١(فیـهالمرغـوبالـربحرقـمإلـىوصـوالً الربحرقم

وأدواته:هوسائلامنهمولكلاألرباحإدارة
ى.الحقیقالمدخل
ى.المحاسبالمدخل

١/٢/٣/١ 
توقیــت-التشــغیل-االسـتثماربأنشــطتها:الخاصـةالقــراراتخـاللمــناألربــاحفـىالتالعــبدارةلـإلمكــنیُ حیـث

سـبقبمـاالخاصـةالقراراتتدخلحیثاالختیاریة،المصروفاتبعضتخفیضالثابتة،األصولبیعتوقیت-المبیعات
مـنالحالیـةالسـنةإلـىالتالیـةالسـنواتمبیعـاتنقـلخـاللمـن"یـتمذلكأن)٢(یرىمنوهناك،دارةاإلسلطةنطاقفى

تخفــیضأو،المبیعــاتعلــىعالیــةخصــوماتتقــدیممثــلالحالیــةالســنةفــىالبیــعلتحفیــزأســالیبعــدةاســتخدامخــالل
عنــدالمقــدمقیمــةتخفــیضأو،اآلجــلالبیــععنــدالممنوحــةاالئتمــانفتــرةزیــادةأو،اآلجلــةالمبیعــاتعلــىالفائــدةمعــدل
."اآلجلالبیع

ــر و  إدارةخــاللمــن،األربــاحإدارةفــىدارةاإلقبــلمــنتســتخدمأنیمكــنالتــىاألنشــطةأحــدهــوســبقمــاُیعتَب
إدارةخـاللمـناألربـاحإدارةأسالیبإستخدامیمكنسبقماإلىباإلضافةأنهإلى)٣(الباحثینأحدویضیف،المبیعات
اإلعــالن،مثــلاإلختیاریــةالنفقــاتفــىالــتحكمخــاللمــناألربــاحعلــىالتــأثیردارةلــإلیمكــنحیــثاإلختیاریــة،النفقــات

زیــادةخــاللمــندارةلــإلیمكــنحیــثاإلنتــاج،إدارةمــن خــالل و والعمومیــة.اإلداریــةوالمصــروفاتوالتطــویر،والبحــوث
وبالتـالىة،عـاالمبالبضـاعةتكلفـةتخفـیضذلـكعلـىویترتـبالفتـرة،نهایـةفـىمخـزونالزیـادةإلـىتـؤدىالتـى اإلنتاج
.األرباحتخفیضى فالرغبةحالةى فصیحیحوالعكسالمرغوب،الربحرقمإلىالوصولثمومن،األرباحزیادة

تقـوم بعـض ، حیـثالمغـاالة فـى تقیـیم مخـزون أخـر الفتـرةممارسـات إدارة األربـاح حالـة ن أن تظهـرمكـكما أنـه یُ 
الشركات بالتالعب فى إجراءات جرد وتقییم المخزون أخـر الفتـرة ممـا ینـتج إلـى تضـخیم قیمـة المخـزون وتخفـیض قیمـة 

عـــدم تخفـــیض كمیـــة وقیمـــة مـــن خـــالل تكلفــــة البضـــاعة المباعـــة، وبالتـــالى تضـــخیم األربـــــاح علـــى غیـــر الحقیقـــة وذلـــك 
وجردهـــا علــى أنهـــا بضـــاعة والراكــدةدة تغلیــف البضـــاعة التالفـــة إعـــا، أو قیمــة التـــالف مـــن البضــاعةالمخــزون بكمیـــة و 

ـــةإجــراء تحــویالت وهمیــة مــن المخــازن األصــلیة ، أو ســلیمة ـــة لتغطیــــ العجــز فــى إظهــار عــدم، أوإلــى مخــازن خارجیــ
لدائنیـة غیـر مسـجلة بالـدفاتر كمشـتریات وعـدم تسـجیل ا-فـى نهایـة الفتـرة -ستالم بضاعة من المـوردین، أو إالمخزون

فى نهایة المدة محل المراجعة.المستحقة ویتم جردها وتقییمها كمخزون
االتفــاقمـنوبــالرغم،المبیعـاتوتكلفــةالمخـزونقیمــةبـینعكسـیةعالقــةلوجـودســبق،مــامـعالباحــثویتفـق

غیــرنهــاألوذلــكاكتشــافهاســهولةىیعنــالذلــكأنإالاألربــاحإدارةعملیــةفــىالمســتخدمى الحقیقــدارةاإلخلمــدحــول
بعیــدةكونهــاإلــىباإلضــافةهــذاالوقــت،نفــسفــىاســتخدامهامكــنیُ متعــددةلعملیــاتنتــاجهــىفمعینــة،بعملیــةمحــددة

رسـات اخلاطئـة يف احملاسـبة واملراجعـة يف سـوق رأس املـال املصـري املرجـع، املماملزيد من التفصيل حول تلك املمارسات يُراجع ىف ذلـك بالتفصـيل : )١(
.٣٤-٢١صص،٢٠٠٦ناير)، ي٨٦العدد()،٢١السنة (مرجع سبق ذكره،وفقا لدراسات اهليئة العامة لسوق املال، 

املراجعــة ، رابــعاجلــزء ال،واألمريكيــةموســوعة المراجعــة الخارجيــة الحديثــة وفقــاً لمعــايير المراجعــة العربيــة والدوليــة عبــد الوهــاب نصــر علــى، د/)٢(
.٦٢٢، ص٢٠٠٩، الدار اجلامعية، االسكندرية، وحوكمة الشركات ومسئوليات مراقب احلسابات ىف مواجهة األزمة املالية العاملية

.٣٨-٣٧ص، صمرجع سبق ذكره،حممد أمحد حنفىد/) ٣(









وزیــادةاآلجلـةالمبیعـاتزیـادةفعنـدالنقدیــةالتـدفقاتعلـىمختلفـاً تـأثیراً تتـركنهــاوألى،المحاسـبالتقیـیمأمـورعـنتمامـاً 
،علیهــاإیجابیــاً تــأثیراً یتــركاالختیاریــةالمصــروفاتتخفــیضعنــدو ،النقدیــةالتــدفقاتعلــىســلباً تــؤثرأنیمكــناإلنتــاج

.األرباحإدارةبشأنوقراراتهااالقتصادیةاألحداثبشأنالعادیةدارةاإلقراراتبینتمییزالصعوبةالىباإلضافة
للمســاءلةالشــركةتعــرضلصــعوبةالمــدخلهــذااســتخدامعلــىدارةاإلیشــجعمــاهنــاكنفــإذلــكإلــىوباإلضــافة

فـىالتالعـبلتنفیـذدارةاإلمراقبةو ،ثانیاً البندمنسیتضحكماالمحاسبیةاألرباحإدارةممارسةعندالحالعكسوذلك
فــىالحــالعكــسعلــىى الخــارجالمراجــعقبــلمــنرفضــهابشــأنقــوىاحتمــالهنــاكیكــونالثــمومــنبنفســهااألربــاح

.من خالل المدخل المحاسبىاألرباحإدارة

١/٢/٣/٢ 
الوســائلإحــدىمــنو ،المتعــارف علیهــاالمحاســبیةالمبــادئمــعتتوافــقالتــىباألســالیباألربــاحإدارةبــهویقصــد

أنجــلأمــنأنــهحیــث"،)١(المحاســبةمعــاییرتوضــحهوالــذى،االســتحقاقأســاساألربــاحدارةإلالمســتخدمةالمحاســبیة
إثبــاتیــتمفإنــهاألســاسهــذاوتحــتى المحاســباالســتحقاقأســاسعلــىُتعــد أنفیجــبأهــدافها،المالیــةالقــوائمتحقــق

تسـجیلهاویـتم)حكمهـافىاأومالنقدیةتدفعأوتقبضعندماولیس(تحدثعندمااألخرى واألحداثالمالیةالعملیات
أســاسعلــىالُمَعــدةالمالیــةالقــوائمإنفیهــا.تمــتالتــىالفتــرةعــنالمالیــةالقــوائموتضــمینهاالمحاســبیةالســجالتفــى

النقدیــةواســتالمدفــععلــىالمنطویــةالســابقةالمالیــةالعملیــاتعــنفقــطلــیسبالمعلومــاتالمســتخدمینتــزوداالســتحقاق
فـــىاســـتالمهاجرىســـیُ نقدیـــةتمثـــلالتـــىالمـــواردوعـــنالمســـتقبلفـــىالنقدیـــةبـــدفعااللتزامـــاتعـــنكـــذلكوتعلمهـــمبـــل

ُتعتبــر التــىاألخــرى واألحــداثالســابقةالمالیــةالعملیــاتحــولالمعلومــاتمــنالنــوعذلــكتــوفرفإنهــاوعلیــه،المســتقبل.
.)٢(االقتصادیة"القراراتصنعىفللمستخدمینفائدةأكثر

تتطلـبتقـدیراتوتتضـمن،األربـاحدارةإلالوسـائلكأحـداألحیانمنكثیرفىالمحاسبیةاالستحقاقاتتستخدمو 
یـــدركأنیجـــبلـــذافعـــًال.تحققهـــاقبـــلبموضـــوعیةفحصـــهاالمـــراجعینعلـــىالصـــعبنمـــیكـــونشخصـــیةأحكامـــاً 

.)٣(بفعالیةلهاالتصدىیمكنحتىاألرباحدارةإلالمدیرینحوافزالمراجعون
بصـافى أربـاح المنشـــأة -فـى معظـــم األحیـان -خطـــــة الحوافـــز مرتبطـة حیـث أن ویتفق الباحث مع مـا سـبق

.للذین یحصلــون علیهاأو سعـر السهم فى السوق ونتیجـــة لذلك تعظیم الحوافز
حالــة معالجــة احتیــاطى فــى الخلــط بــین المخصصــات واإلحتیاطیــات كمــا دویمكــن أن تــتم تلــك الممارســات عنــ

ة حالـة القیـام بالتأكیـد علـى المعلومـات اإلعتمـاد علـى تقـدیرات غیـر معقولـن المخصصـات، أوموازنة العائد على أنه مـ
المالیة المستقبلیة.

، اهليئـة العامـة لشـئون إطار إعداد وعرض القوائم المالية، ٢٠٠٦لسنة ٢٤٣رقم بالقراراالستثماروزارةمن قبل الصادرةمعايري احملاسبة املصرية)١(
.٢١، ص٢٠١٢سنة املطابع األمريية، الطبعة الرابعة،

.١٤ص،مرجع سبق ذكره، د/مسري كامل حممد عيسي)٢(
المرجـــع ، خـــر يُرجــى الرجـــوع إىل : د/مســري كامـــل حممــد عيســـيملزيــد مـــن التفصــيل حـــول التقــديرات احملاســـبية وتأثريهــا علـــى األربــاح ىف اجتـــاه أو آ)٣(

.١٧-١٦صص،السابق









المخصـص، حیـث أن المخصصاتطریقعناالستحقاقأساسخاللمناألرباحفىالتالعبدارةلإلویمكن
وتتســم المخصصــات بالعدیــد مــن الســمات التــى تجعلهــا مــن أدوات االدارة ،)١(المقــداروالالتوقیــتمحــددغیــرالتــزامهـو

:تلك السمات من خالل ما یلى)٢(الباحثینیوضح أحدو للوصول إلى أهدافها 
للنشاط.النهائیةالنتیجةعنهتسفرعماالنظربصرفاإلیراد،علىتحمیلیةأعباءأنها
ـــاء)االلتزامـــاتأوالخســـائرلمواجهـــةتكـــون ـــرالحـــدوث)،متوقعـــة(وكـــذلكالحـــدوثمؤكـــدة(األعب محـــددةوغی

المقدار.
بااللتزاماتأوومتداولة)،(ثابتةباألصولمتعلقاً ذلكیكونقد.

مكـنیُ حیـثاألربـاحإدارةفـىأهمیـةاألكثـرالوسـائلمـناألصـولقیمـةى فـاإلنخفاضأوالمخصصاتعتبروتُ 
مخصــصمثــلالمخصصــاتعلــىعدیــدهأمثلــةوتوجــدفیهــا،المرغــوبالفتــرةأربــاححســبمنهــاالحــدأوفیهــاالتوســع
مخصـص قضـایا، مخصـص ، و تحصـیلهاىفـمشـكوكدیـونمخصـصو ،المخـزونأسـعارهبـوطمخصـصو ،اإلهالك

.تكالیف معالجة األثار الضارة بالبیئة
یقصـد و ،األجـلطویلـةاألصولبحیازةالخاصةالمصروفاترسملةعدمعنداألرباحإدارةممارساتتظهركما

برسملة المصروفات تسجیل المصروفات كأصول بما یؤدى إلى تضخیم األرباح فـى هـذه الفتـرة علـى حسـاب تخفیضـها 
فــى اســتخدامهبعــداألصــلعلــىتنفــقالتــىالدوریــةالمصــروفاترســملةأو،هالكهــاإفــى الفتــرات القادمــة عــن طریــــــق 

ىفـالمسـتخدمةالطریقـةتحدیـدأو،لألصـل(أو االقتصـادى)اإلنتـاجيالعمـرتحدیـدأو،توافر شـروط الرسـملةتالحین 
عنــدوأ،معــدل إهــالك أقــل وفتــرة إهــالك أطــولىتحمیــل مصــروفات أصــل ثابــت علــى أخــر ذو أو،اإلهــالكحســاب

بالتكلفـة تسجل األصول الثابتة واألصول غیر الملموسة بالمیزانیـة حیث األصولقیمةفىاالنخفاضبخسارةاالعتراف
ذا إفـكمـا أن قیمـة األصـل تنـتج مـن تـدفق منـافع مسـتقبلیة منـه، أو مـن بیعـه،التاریخیة مخصومًا منها مجمع اإلهالك،

، بحیـث تكـون المنـافع أو إلنخفاض الطاقــــــة األنتاجیـةقنىحدث إنخفاض دائم فى قیمة تلك األصول السباب التقادم الت
األصــول مقابــل تلــك، فیجــب تخفــیض قیمــةتقــل عــن قیمــة المســجلة كأصــل ثابــتبیعــهمســتقبلیة المتوقعــة منــه أو مــن ال

ـــات بــذلك وبالتــالى تخفــض مصــروفاتها ـــة هــذا اإلنخفــاض "مصــروف"، وقــد ال تقــوم بعــــــض الشركـــ تســجیل خســائر بقیمــ
.وتضخم من أرباحها

دارةلــإلویتــركالمحاســبیةالسیاســاتمــنمجموعــةإلــىالمصــریةالمحاســبةمعــاییرمــن)٥(رقــمالمعیــارشــیریُ و 
مــنالمحاســبیةالمعلومــاتخصــائصكأحــدمــةءالمالخاصــیةلتحقیــقوذلــكلسیاســاتاهــذهىحــدإاختیــارىفــالحریــة
.ىأخر ناحیةمنیالئمهاماالشركةواختیارناحیة

تطبیـقفـىالثباتعلىالمحافظةنألوذلكاستخداماً األقلأنهاإالوسیلةالبتلكالملحوظاالهتماممنوبالرغم
ذلــكاســتخدامأمــامكبیــراً عائقــاً تكــونقــدالمحاسـبیةالمعلومــاتخصــائصكأحــدللمقارنــةوالقابلیــةالمحاســبیةالسیاسـات
وتطبیــقباختیــارالمنشــأة"تقــومأنــهعلــىالمعیــاریــنصحیــث،ذلــكتــدعمرقابیــةجهــةهنــاكأنلــوســیماوالاألســلوب
.)٣(األخرى"والظروفواألحداثالمتماثلةللمعامالتبالنسبةوذلكبثباتالمحاسبیةسیاستها

.٦٣٣ص،، المخصصات واألصول وااللتزامات المحتملة)٢٨معيار رقم (،)معايري احملاسبة املصرية١(
.٣٢٣ص،٢٠٠٤بدون ناشر، ، دراسات فى المراجعة (الجزء الثانى)حامد طلبه حممد، د/)٢(
.١٣٥، صالسياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء)، ٥معيار رقم (،احملاسبة املصريةمعايري )٣(









منفصــلوبشــكل-األربــاحعلــىالمحاســبیةالسیاســاتفــىالتغیــرتــأثیرعــناإلفصــاحخــاللمــنمكــنیكمــا
كــان ، والتــى السیاســاتتغیــرعــنالناتجــةمحققــة و الاألربــاحبــینالفصــلعلــىالقــوائممســتخدمىمســاعدة-ى وتفصــیل

.سبیة المتبعة سابقاً ینبغى أن تظهر حالة ثبات السیاسات المحا
مـنللشـركةحقیقـىالاألداءعلـىالتـأثیرباإلفصـاحوالمتعلقـةالمتاحـةدائلالبـاسـتخدامخـاللمـندارةلـإلیمكنو 

علــىیــؤثرالالبنــودبعــضموقــعفــىالتغیــرأنرغمــًا عــنو ،المالیــةالقــوائمفــىالــواردةالبیانــاتتبویــبإعــادةخــالل
للشركة.ى المالاألداءفهمبشأنالمستخدمقدرةعلىتأثیراً تركیَ أنهإالالنهائیةالنتیجة

١/٢/٤ 
العدیـدیتضـمنإنمـاعلمیةومبادئوفروضمفاهیممنیتضمنهبماللمحاسبةىالفكر طاراإلأنالمعروفمن"

.)١("متقاربةتكونالقدنتائجبدیلكلویحققمنها،لكلالبدائلمن
یجـــبولكـــن،-بصـــفة مطلقــة-األربــاحإدارةممارســـاتبحــدوثتســـمحالمحاســبةمعـــاییربــأنالقـــولیمكــنالو 

لوجـودكبیـرةفرصـةتمـنحالمرونـةوهـذهتطبیقهـافـىبالمرونـةتتصـفالتـىالمحاسبةلمعاییرطبقاً المالیةالقوائمإعداد
.األرباحإدارةممارسات
مــن یــرى أنــه "تعتبــر القواعــد المحاســبیة األســاس الــذى تعتمــد علیــه اإلدارة عنــد القیــاس والتقیــیم )٢(البــاحثینن ومــ

ألغــراض إعــداد القــوائم المالیــة، وتتســم هــذه القواعــد بالتعــدد، حیــث یكــون أمــام إدارة المنشــأة أكثــر مــن إســلوب لمعالجــة 
ذلــك المبــادئ والمعــاییر المحاســبیة ى عملیــة اإلختیــار، یحكمهــا فــى محاســبیة إلدارة المنشــأة فــظــل حریــة ى نفــس البنــد فــ

مـــن ناحیـــة، ومجموعـــة األهـــداف المنشـــودة مـــن ناحیـــة أخـــرى، ومـــن هنـــا تســـتغل بعـــض إدارات الشـــركات تلـــك الحریـــة 
ة األربــاح، ونتیجــة لحــدوث أرقامهــا مــن خــالل مــا یســمى إدار ى المحاســبیة، بغــرض تحریــف القــوائم المالیــة والتالعــب فــ

انهیـار وافـالس العدیـد مـن ى مجموعة من العوامل والتغیرات فى بیئة األعمال المعاصرة، والتى تجلت بصـورة رئیسـیة فـ
) عــام WorldCom، وكــذلك شــركة (٢٠٠١األمریكیــة عــام )Enronالشــركات الكبیــرة علــى مســتوى العــالم مثــل شــركة(

حتــى اآلن، أثارهــا ماثلـة بعـضوالتــى التـزال٢٠٠٨العالمیـة فــى الربـع األخیـر مــن عـام ، وأخیـرا األزمـة المالیــة ٢٠٠٢
ومــا نــتج عنهــا مــن إفــالس كثیــر مــن الشــركات والبنــوك العالمیــة فــى أمریكــا علــى وجــه الخصــوص والزیــادة المضــطردة 

المسـؤولیة باتهـامهم بعـدم القـدرة إلفالس شركات كثیرة فى جمیع دول العالم، بدأ العالم یحمل المراجعین جزءًا كبیـرًا مـن 
على أداء واجباتهم المهنیة بأسلوب یتماشى مع مبادئ ومعاییر المراجعـة واإللتـزام بـآداب وسـلوك المهنـة، ممـا أدى إلـى 
اهتـــزاز صـــورة مراجـــع الحســـابات فـــى العـــالم، كـــل ذلـــك طـــرح تســـاؤالت عـــن مـــدى واشـــكال تـــأثیر إدارة األربـــاح علـــى 

السلبیة لظاهرة إدارة الربحیة".لقوائم المالیة وما هو دور المراجع الخارجى فى الحد من اآلثارالمعلومات الواردة فى ا
"أن التعـــرض إلـــى األزمـــات المالیـــة یتطلـــب التغییـــر المســـتمر والـــدائم لـــبعض المعـــاییر )٣(البـــاحثینبعـــضى ویـــر 

راض المنوطة بها، مما یـؤدى ذلـك إلـى المحاسبیة مع إظهار معاییر جدیدة تتناسب مع األوضاع المستجدة وتفى باألغ

.٧ص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة،د/)١(
.٨٣٠، صمرجع سبق ذكره، سامح رفعت أبوحجر/أ)٢(
العلمــى المــؤتمر ، حبــث مقــدم إىل عــايري احملاســبية الدوليــة ىف احلــد مــن األزمـة املاليــة العامليــةدور املد/بتــول حممــد نـورى،،حسـن عبــدالكرمي ســلومد/)٣(

قتصــاد والعلــوم كليــة اإلاآلفــاق)،-الفــرص-الــدولى الســابع حــول تــداعيات األزمــة االقتصــادية العالميــة علــى منظمــات األعمــال (التحــديات
.٢٣، ص٢٠٠٩نوفمرب١١، األردنرقاء اخلاصة، الزرقاء، ، جامعة الز اإلدارية









تقلیــل حــاالت التالعــب والغــش والحــد مــن انتشــاره لحمایــة مصــالح المســتثمرین ومصــالح الــدول فــى ســبیل تحقیــق الرفــاه 
صادى واالجتماعى".االقت

،األربــــاحدارةإلخصــــباً مجــــاالً -بالبورصــــةوالشــــطبالقیــــدقواعــــدوجــــودمــــع–المالیــــةاألوراقســــوقعــــدیُ و 
إسـتخدام أسـالیب إلـىتلجـأفـى سـوق اإلصـدار األول أو سـوق اإلصـدار التـالىلالكتتـابأسهمهاطرحتُ تىالفالشركات

حتـى ،طرح أسهمها فى سوق األوراق المالیـةعملیةمباشرةتسبقالتىاتالفتر فىأرباحهالزیادةإدارة األرباح المختلفة 
، ن نظیـر القـدرة الكسـبیة للمنشـأة وبالتالـــى زیــــادة قیـــمة المنشـأة السـوقیةو المسـتثمر بأسـعار أعلـى یـــدفعــها یتم بیـع السـهم 

الوسـائلمـنالعدیـدإلـىاإلضافةب،األرباحبتخفیضوذلكأسهمهااستردادبقصدأرباحهافىأیضاً الشركاتتتالعبو 
.التأكیدخدمات و بالمراجعةقیامهعندالقانونىللمحاسبظهرتَ أنُیمكنالتى

یــرى "أن هنــاك عــدة دوافــع مــن جانــب إدارة المنشــأة إلدارة األربــاح مــن خــالل اختیــار السیاســات )١(وهنــاك مــن
عظــم رقـــم األربــاح المعلنـــة أو تعجیــل االعتـــراف بــاإلیرادات لمـــا لــه مـــن انعكــاس علـــى أســعار وحجـــم المحاســبیة التـــى تُ 

ظــل ظــروف ى صــورة المنشــأة أمــام الغیــر"، وقــد یكــون العكــس فــالتــالى لــى أســهم المنشــأة وقیمــة المنشــأة، وبالتــداول ع
أخرى.

معــــاییرأنإالمعینــــة،أداة وأمعــــینســــلوبأفــــىحصــــرهایمكــــنالمتعــــددةاألربــــاحإدارةطــــرقأنحیــــثو 
المحاســبةمعــاییرتقســیمیمكــنالمنطلــقهــذاومــناألربــاحٕادارةو للتالعــبمســاحةجــودو لــىإأدتومرونتهــاالمحاســبة

:)٢(وهما،نیأساسینوعینإلى
Rules-basedقواعدعلىمعتمدةمعاییر-أ standards.

Principles-basedمبادئعلىمعتمدةمعاییر-ب standards.
الأوتسـمحالتـىو رقمیـةبطریقـةتحـددالتـىالمعقـدةالتفصـیلیةالمعـاییرتلـكقواعـدعلـىالمعتمـدةبالمعاییرویقصد

.دقیقةمعاییرحیاناً اعلیهاویطلقمعینةمحاسبیةبمعالجةبوضوحتسمح

معینـــةمعالجـــةتحـــددوالرقمیـــة،بطریقـــةتحـــددالالتـــىالمعـــاییرتلـــكهـــىفمبـــادئعلـــىالمعتمـــدةالمعـــاییرأمـــا
Professionalالمهنـىالحكـمبممارسـةالحسـاباتلمراقـبوكـذلكالمنشأةدارةإلتسمحبلإلتباعها، judgmentتحدیـدفـى

ى.المحاسبالمبدأمعتتفقالمحاسبیةالمعالجةكانتإذاما
كـلیحـددالـذىالمعـاییرمـنالنـوعلـذلكأفضـلیةیوجـدفالى العملالواقعفىاستخداماتهالمعاییرتلكمنولكلٍ 

المعیــارنــوعذلــكیحكــمألنــه،مهنــىالللحكــمطبقــاً التطبیــقبحریــةویســمحعامــاً مبــدأً یطــرحالــذىذلــكعلــىبدقــةشــئ
طبیعـةالخـتالفنظـًراوذلـك،والمرونـةالمهنـىالحكـممـنبمساحةتسمحأنیجبالمواضیعبعضفهناكوموضوعه،

إدارةرســاتبمماسـمحتوٕاالبدقــةتحدیـدهایجــبأخـرىموضــوعاتهنـاكأنحــینفـىأخــرى،إلـىمنشــأةمـنالنشـاط
.األرباح

لهـذهدورأىوجـودعـدمى یعنـالذلـكأنإالالمحاسـبیةالمعـاییرتمنحهـاالتـىاالختیاریـةالمسـاحةمنمبالرغو 
بهـاتسـمحالتـىالمرونـةخـاللمـنیتحقـقاألربـاحفـىالتالعـبأنإال،األربـاحإدارةممارسـاتمـنالحـدفىالمعاییر

غـري منشـورة، كليـة رسالة ماجستير فى المحاسـبة،،دراسة تطبيقية-أثر تطبيق قواعد احلوكمة على قيمة الشركة، مسري أمحد سليمان عواد صقرأ/)١(
.٧٢ص،٢٠١٣، بنهاالتجارة، جامعة 

.٦٢-٦١صص ،مرجع سبق ذكره، أ/مدحت جنيب اجلندى)٢(









،النســبیةاألهمیــةمبــدأوتطبیــق،ةیــمالحكالتقــدیراتو ،االســتحقاقأســاستطبیــقفــىتظهــرالتــىو المحاســبیةالمعــاییر
ى.المحاسباإلفصاحٕادارةو االختیاریة،المحاسبیةالتغییراتو 

المالیــةالقــوائمإعــدادالمنشــأةعلــىیجــبأنــهإلــىتأشــار حیــثاالســتحقاقأســاسالمحاســبةمعــاییردعمــتفقــد
هــواالســتحقاقأنعلــىالكتــابمــنثیــرالكاتفــقوقــد،)١(النقدیــةالتــدفقاتمعلومــاتعــدافیمــااالســتحقاقأســاسعلــى

،جـانبینتحدیـدتـماالسـتحقاقأسـاسضـوءىوفـ،)٢(المختلفـةاالقتصـادیةالوحـداتفىاألرباحدارةإلى األساسالمدخل
ســواءو ،دفعتُــلــمأوقیمتهــافعــتدُ ســواءالســنةتخــصالتــىواألحــداثبالمعــامالتاالعتــرافبــهقصــدویى إلزامــجانــب

فـــىللتالعـــبدارةاإلأدواتمـــنكـــأداةاالختیاریـــةاالســـتحقاقاتوهـــوى اختیـــار جانـــبو حصـــل،تُ لـــمأمالقیمـــةصـــلتحُ 
نعتـرفوالالمحتملـةبالخسـارةاالعتـرافضـرورةبأوصى،"المیزانیةلتاریخالتالیةاألحداث"،)٧(رقمالمعیارف،األرباح
،األربــاحىفــزیــادةعنــهینــتجالمخصصــاتتخفــیضو ،المخصصــاتتكــوینعنــدأنــهكمــا،(الحیطــة)المحتمــلبــاإلیراد

.األرباحفىنقصعنهاینتجالمخصصاتفىالمغاالةو 
دارةلـإلى كمـالحُ التقـدیرإلـىتحدیـدهاشـأنركتُـالتىاألمورمنالعدیدالمصریةالمحاسبةمعاییرتضمنتكما

یمكــنالالمنشــأةأنشــطةبهــاتتصــفالتــىالتأكــدعــدملظــروف"نتیجــةأنــهعلــى)٥(رقــمى المحاســبالمعیــارصنــفقــد
بنــاءً تـتمأحكـامعلــىالتقـدیرعملیـةوتنطــوىتقـدیرها،فقـطیمكــنولكـنبدقـةالمالیــةالقـوائمفـىالبنــودمـنالعدیـدقیـاس
وتقــادمفیهــا،المشــكوكبالــدیونتتعلــقتقــدیراتیطلــبقــدالمثــالســبیلفعلــىبهــا،وموثــوقمتاحــةمعلومــاتآخــرعلــى

المنــافعإلهــالكالمتوقــعالــنمطأوالمقــدرةاإلنتاجیــةواألعمــارالمالیــة،وااللتزامــاتلألصــولالعادلــةوالقیمــةالمخــزون،
اً جـزءالمعقولـةالتقـدیراتاسـتخدامُیعـد و ضـمانات،بموجبوااللتزاماتلإلهالك،القابلةلألصولالمستقبلیةاالقتصادیة

.)٣(بمصداقیتهاالمساسإلىیؤدىوالالمالیةالقوائمإعدادفىأساسیاً 
أساسـهاعلـىتـمالتـىالظـروففـىتغییـراتحدوثعندالتقدیراتمراجعةبشأنالحریةالمعیارهذاى أعطكما

للتقـدیراتیخضـعذلـككـلأنشـكالو ،الحقـةتطـوراتأوأكثـرخبـرةوجـودأوجدیـدةمعلومـاتظهـورعندأوالتقدیر
فیه.المرغوبالربحرقمعلىواضحاً تأثیراً یتركثمومنكمیةالحُ 

فیهــاعتمــدیُ التــىمعالجــاتالمــنالكثیــر"،هالكاتهــاإ و الثابتــةصــولاأل"،)١٠(رقــمى المحاســبالمعیــاربوردوقــد
ومنها:دارةلإلكمیةالحُ التقدیراتعلى
الثابت.لألصلى االفتراضالعمرتقدیرات
ى االفتراضـــالعمـــرنهایـــةفـــىعلیهـــاالحصـــولالمتوقـــعالقیمـــةىصـــاففـــىوالمتمثلـــةالتخریدیـــةالقیمـــةتقـــدیر

منها.التخلصتكالیفخصمبعدلألصل
،)٢(رقــــمالمعیـــارفأوضــــح،المتبعـــةالمحاســــبیةالسیاســـةالختیــــاربـــدیلمــــنأكثـــرالمحاســــبةمعـــاییرأعطــــتكمـــا

متوســطالوطریقــة،أوالً یصــرفأوالً الــواردطریقــةوهمــانطــریقتیدارةاإلأمــامنفــإالمخــزونتكلفــةتحدیــدعنــدأنــه"،المخــزون"

.٥٣ص،)٢٥، الفقرة رقم (عرض القوائم المالية)، ١معيار رقم (،احملاسبة املصرية)معايري ١(
.٢٣٥، صمرجع سبق ذكره، حممد أمحد إبراهيم خليلد/)٢(
ص،)٣٣-٣٢، الفقرتني رقـم (السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء)، ٥معيار رقم (،)معايري احملاسبة املصرية٣(

.١٤١-١٤٠ص









البیعیــةالقیمــةصــافىأوالتكلفــةأســاسعلــىتــتمأنیجــبالمخــزونقیمــةقیــاسأنىإلــالمعیــارذلــكأشــاروقــد،)١(حجَ رَ لُمــا
كمیة.الحُ للتقدیراتركتتُ البیعیةالقیمةصافىتحدیدأنإالالمخزونلتكلفةالواضحالتحدیدمنوبالرغم،أقلأیهما

طریقـــةمـــنأكثـــربوجـــود"اإلنشـــاءعقـــود"،)١١(رقـــمالـــدولىو )٨(رقـــمالمصـــرىالمحاســـبةمعیـــارأتـــاحولقـــد
Percentageتمــاماإلنســبةلحســاب of completionاجمــالىإلــىالمحصــلبــاإلیرادتعلــقمــامنهــانشــاءاإللعقــود
نسـبةتحدیـدیـتمأنـهالمعیـارأفـادحیـثالمقـدرة،التكـالیفإجمـالىإلـىتحملهـاتـمالتـىلتكلفـةباتعلـقمـاومنهـااالیراد،
العمــلمـنإنجـازهتـممـاكمیـةقیـاسباتباعهـایمكـنالتــىالطریقـةتسـتخدمأنالمنشـأةوعلـىمختلفـةبطـرقالعقـدإتمـام
:)٢(تتضمنقدالطرقهذهفإنالعقدلطبیعةوطبقاً بها.موثوقبدرجةٍ 
كله.للعقدالمقدرةالتكالیفإجمالىإلىتاریخهحتىزنجَ المُ عملالعلىقةنفَ المُ التكلفةنسبة(أ)

المنفذة.األعمالحصرأو(ب)
.العقدأعمالمنفعلیاً إنجازهتمماأو(ج)

الــدولىالمعیــارولكــنزنَجــالمُ العمــلمســتوىعــنعــادةالعمــالءمــنالمحصــلةوالمقــدماتالدوریــةالــدفعاتتعبــروال
.)٣(اإلتمامنسبةلحسابكطریقةالمحصلةبالدفعاتعترفإ

فهـمسـوءأواسـتخدامسـوءخـاللمـنسـواءاألربـاحإدارةلممارساتالهامةالمداخلمنالنسبیةاألهمیةُتعتبر و 
البنـدحجـمضـوءفـىوذلـكالمالیـةللقـوائمى العـادالمستخدمعلىتأثیرهىبمدالبندأهمیةتقاسو ،لهاالمناسبالتطبیق

.المحیطةوالظروفالمنشأةبحجمعالقتهو 
إذانســبیةأهمیــةذاتالمعلومــاتُتعتبــر و النســبیة،وبأهمیتهــابطبیعتهــاالمعلومــاتمالءمــة"تتــأثرأنــهكــرذُ ولقــد

المالیـــة،القـــوائمعلـــىااعتمـــادً المســـتخدمونیتخـــذهاالتـــىاالقتصـــادیةالقـــراراتعلـــىیـــؤثرقـــدتحریفهـــاأوحـــذفهاكـــان
فـإنوعلیـهالتحریـف.أوللحـذفالخاصـةالظـروفضـوءفـىالمقـدرالخطـأأوالبندحجمعلىالنسبیةاألهمیةوتعتمد
ــاالنســبیةاألهمیــةمفهــوم أنیجــبالمعلومــاتجــودةعــنأساســیاً تعبیــراً اعتبــارهمــنبــدالً مؤشــرأوقطــعبنقطــةیزودن
.)٤(مفیدة"تكونلكىبهاتتصف

وواضــحةمحــددةاسترشــادیةأحكــامتوجــدوالدارةلــإلالشخصــیةالتقــدیراتإلــىیرجــعاإلفصــاحوعــدمواإلفصــاح
والالمهتمــةاألطــرافكــلعلیهــاتعتمــدالتطبیــقبشــأنوواضــحةمحــددةقواعــدوضــعیجــبلــذا،النســبیةاألهمیــةبشــأن
فــىالتالعــبنحــودارةاإلســلوكمــنالحــدإلــىیقــودســوفذلــكأنحیــثمختلفــةتفســیراتأىمضــمونهافــىتحمــل
.األرباح

١/٢/٥ 
ـــاحثینأحـــدویـــرىتطبیقهـــا،مـــنالتأكـــدویـــتمواضـــحةالمعـــاییربعـــضتكـــونأنینبغـــى ـــى"یجـــبأنـــه)٥(الب عل

ـــانونى  ـــدالمنشـــأةإدارةأنمـــنیتحقـــقأنالمحاســـب الق ـــینوٕاذاالمحاســـبیة،المعـــاییرطبقـــتق أنى الخـــارجللمراجـــعتب

.٩٤ص،)٢٧الفقرة رقم (المخزون،)،٢معيار رقم (،المرجع السابق)١(
.١٧١ص،)٢٩الفقرة رقم (عقود اإلنشاء،)، ٨معيار رقم (، المرجع السابق)٢(

(3) ACCA, Dip IFR," Diploma in International Financial Reporting", Study text, for
Exams in 2012, BPP learning Media Ltd, 2011, P.136.

.٢٣)، ص٣٠-٢٩، الفقرتني رقم (مرجع سبق ذكرهإطار إعداد وعرض القوائم املالية،،معايري احملاسبة املصرية)٤(
.٢٣٢ص،٢٠٠٢القاهرة، بدون ناشر،،مراجعة القوائم المالية والخدمات االستشارية لمراقب الحسابات، عبدالعزيز حجازيحممدد/)٥(









حالــةعــنضــحةوافكــرةُتعطــىلكــىتعــدیلإلــىتحتــاجالــدفاترواقــعمــنالمســتخرجةالختامیــةالحســاباتأوالمیزانیــة
ضــرورةعلــىإصــراردونالتعــدیلهــذاإلجــراءالمنشــأةفــىالمســئولینتوجیــهمجــردیتعــدىالحقــهفــإنالشــركةأعمــال
المالحظـاتأوالتحفظـاتخـاللمـنتقریرهفىذلكإلىُیشیرأنلطلبهاالستجابةعدمحالةفىمراجعالوعلىتنفیذه،

القوائم".هذهعنُیبدیهاالتى
ــالتأكخدمــةبــأداءالقــانونىالمحاســبوبقیــام ــُه هــذافــإن،وواضــحةةمحــددمعــاییرأولمقــاییسوفقــاً دی مــنُیَمّكَن

فـىاألخـذمـعلهـا،وفقـاً دیـالتأكخدمـةأداءیتمالتىالمقاییسأوالمعاییرلتلكالمخالفةوالممارساتاألسالیباكتشاف
المقـاییسأوالمعـاییرتلـكتكـنلـمإنالعدیـداألسـالیبمـنلدیهدیالتأكخدمةىفالثالثالطرفأودارةاإلأناإلعتبار
ومحددة.واضحة

التـــىاألهــدافوتعــدداألربــاحإدارةعملیــةبهــامــرتالتــىالمراحــللتعــددنظــًرا"أنــه)١(البــاحثینأحــدویضــیف
لــذا،ذلــكفــىالمســتخدمةوالمــداخلواألســالیبالطــرقتعــددكــذلك،العملیــةهــذهممارســةوراءمــندارةاإلإلیهــاتســعى
ــم تكــن جمیــع–معظــممنهــاتعــانىظــاهرةالحاضــرالوقــتفــىأصــبحتاألربــاحإدارةعملیــةبــأنالقــولیمكــن -إن ل

."االقتصادیةالوحدات
حاســــبین المفـــإنیومیـــاً دارةاإلتفعلـــهمــــامالحظـــةمكـــنهمیُ البالشـــركةالمهتمــــةالخارجیـــةاألطـــرافأنحیـــثو 
مـنولعـل،األربـاحإدارةممارسـاتوجـودىعلـمؤشـراتمثـلتُ ىالتـاألمـوربعـضىإلـبدقـةاینظرو أنیجبالقانونیین

العملیـاتمـنالنقدیـةالتـدفقاتبـیناالرتبـاطعـدمُیعتَبـر حیـثاألربـاحبالمرتبطـةغیـرالنقدیـةالتدفقاتاألمورهذهأهم
وتصـبحالتجاریـةالـدورةتكتمـلالنشـاطاسـتمرارفمـع،األربـاحفـىالتالعـبعلـىوضـوحاً المؤشـراتأكثراألرباحورقم

بـــیناخـــتالفهنـــاككـــانإذاأمـــاالمحـــدد،الوقـــتفـــىبالســـدادنو المـــدینیقـــومعنـــدمااالســـتثمارإلعـــادةمتاحـــةالنقدیـــة
أنأو،اإلیــراداتبتضــخیمقامــتقــدالشــركةأنعلــىمؤشــراً ُیعتَبــرذلــكفــإنكبیــربشــكلواإلیــراداتالنقدیــةالتــدفقات

.نظرإعادةإلىتحتاجبطریقةتتمالتحصیلمتابعة
بشـكلنیالمـدینمرقـارتفـاعأنحیـثاألربـاحو اإلیـراداتمـعالنقدیـةوالتـدفقاتالمـدینینأرصـدةمقارنةیجبكما

تضـــخیملبـــمقااإلیـــراداتتضـــخیمإلـــىتـــؤدىمحاســـبیةممارســاتعلـــىمؤشـــراً یكـــونقـــداإلیـــراداتعـــنوكبیـــرســریع
قـدالمتـوقفینالمـدینینحسـاباتمـعتتفـقالعنـدماتحصـیلهافـىالمشـكوكالحسـاباتفىاالنخفاضأنكما،نیالمدین

االنخفــاضقیمــةفــىزیــادةیقابلهــاالعنــدما المــدینینقــمر زیــادةأنحیــث،األربــاحإدارةممارســاتلوجــودمؤشــراً عطـىتُ 
ـــوقفین عـــن الســـدادالمـــدینینقیمـــةفـــى ـــدالمت ـــیالً یكـــونق ـــىدل ـــادةتتعمـــددارةاإلأنعل ـــاحزی مصـــروفبتخفـــیضاألرب

الناتجـةاألصـولأواالسـتثماراتقیمـةفـىلالضـمحاللبالنسـبةاألمـروكذلكالعكس،أوالمدینینقیمةفىاالنخفاض
مـنمكنهـاتُ دارةلـإلفرصـةى أخـر شـركاتشـراءأواالندماجعملیاتأنحیث،تساؤالتتثیرالتىاالقتناءعملیاتعن

صحتها.منللتأكدواالقتناءاالندماجبعملیاتالمحیطةالظروفمراجعةیجبلذلك،األرباحفىالتالعب
المـالیین،المحللـینتنبـؤاتمـعتماماً األرباحرقماتفاقأیضاً الشكیثیرأنهالعملىالتطبیقمنللباحثیتضحو 

للتأكـدالمـالیینالمحللـینتوقعـاتمـعربحهـایتفـقالتىللشركاتالمحاسب القانونى بلقِ منالدقیقالفحصیجبحیث
.اً مصطنعلیساً ربحأنهمن 

.٢٣٨، صمرجع سبق ذكره، حممد أمحد إبراهيم خليلد/)١(









١/٢/٦ 
Corporate governanceشهدت بیئة األعمـال المعاصـرة دعـوات وتأكیـدات للحاجـة إلـى حوكمـة الشـركات "

وانشغل البحث العلمى فـى مجـاالت شـتى وكـذلك المنظمـات المهنیـة والتشـریعیة إلـى اقتـراح وفـرض األسـالیب واآللیـات 
رة ورقابـــة شـــركات المســـاهمة بطریقـــة التـــى تحقـــق مفهـــوم الحوكمـــة علـــى أرض الواقـــع وتحقـــق أهـــدافها فـــى توجیـــه وٕادا

استراتیجیة وتكاملیـة وشـاملة بمـا یحقـق مصـالح كافـة األطـراف ذوى المصـلحة فـى الشـركة. وتعتبـر المراجعـة الخارجیـة 
والداخلیة من بین األسالیب واآللیـات التـى تسـهم فـى فعالیـة الحوكمـة الشـاملة لـدورها فـى وظیفـة الرقابـة علـى الشـركات 

منهــا مــن خــدمات لتــدعیم هــذه الرقابــة وقــد ترتــب علــى ذلــك إعــادة النظــر فــى آلیــات المراجعــة الداخلیــة وبمــا تقدمــه كــل 
والخارجیـــة وشـــهد فكـــر المراجعـــة إعـــادة تقـــدیم وظـــائف كـــل منهـــا بالكیفیـــة التـــى تخـــدم أهـــداف الحوكمـــة الشـــاملة والتـــى 

.)١("آلیات وظواهر أو اتجاهاتأصبحت فى النهایة معیارًا لكافة ما یطرح فى فكر المراجعة من أسالیب و 
ةحیـاالوضع بخالف ما هـو علیـه، ُیَشـكل أزمـة، وترجـع العدیـد مـن المشـاكل فـى الوال شك أن كل إسلوب ُیظهر 

إلــى وجــود أزمــة ثقــة، ســواء بــین األفــراد وبعضــهم، أو بــین األفــراد والحكومــات، أو غیرهــا، ولقــد أثمــرت األزمــات ةالیومیــ
ئع الفســـاد المـــالى واالدارى فـــى العدیـــد مـــن الشـــركات، عـــن ضـــرورة توجیـــه الفكـــر المحاســـبى المالیـــة المتتالیـــة مـــع وقـــا

لجهــوده، فــى ســبیل الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح، والتــى تهــدد اقتصــادیات الــدول، وال تقتصــر آثارهــا علــى مجــرد 
یهـا، إذا لـم تحـد ت المجتمـع إلأن المهنـة لـم تعـد ُتلبـى حاجـا)٢(مستوى منشآت قطاع األعمال، ولـذا فـإن هنـاك مـن یـرى

الممارسات. من تلك
لـدى ُمتخـذى ممارسـات وٕاضـفاء الثقـة الوالحـد مـن تلـكدور خدمات التأكید فـى مواجهـةولذا تطلب األمر تحلیل 

ـــك الممارســـاتالقـــرارات اإلقتصـــادیة فـــى ضـــوء المعـــاییر الصـــادرة عـــن ، ومواجهـــة الضـــرر اإلجتمـــاعى النـــاتج عـــن تل
.المنظمات المهنیة

ممارســــات إدارة األربــــاح فكــــان البــــد مــــن تعــــدد خــــدمات التأكیــــد لمقابلــــة تلــــك لالســــلبیةســــالیباألونظــــرا لتعــــدد 
تعبیـر د فـى ضـوء معـاییر أو مقـاییس مالئمـة باإلضـافة إلـى الیالتأكخدماتوُتؤدى الممارسات والعمل على الحد منها، 

خصــوص ذلــك الموضــوع أو تلــك المــادة محــل التأكــد، عــن رأى معــین یمــُد المســتخدم المســتهدف بمســتوى تأكــد معــین ب
:)٣(ویمكن أن یأخذ موضوع التأكد أو المعلومة الخاصة بالموضوع أشكاًال عدة مثل

 األداء المالى أو المراكز المالیة التى قد تكون فیهـا المعلومـات الخاصـة بموضـوع المهمـة ُتعبـر عـن االعتـراف
المالیة.والقیاس والعرض واالفصاح فى القوائم 

 األداء أو المراكــز غیــر المالیــة التــى یمكــن أن تكــون فیهــا المعلومــة الخاصــة بموضــوع المهمــة هــى المؤشــرات
الرئیسیة على الكفاءة والفعالیة ( مثل أداء المنشأة).

بحــث مقــدم الــى المــؤتمر ،املراجعــة الداخليــة مــن منظــور حوكمــة الشــركاتعــارف عبــد اهللا عبــد الكــرمي، تكليــف املراجــع اخلــارجى بوظــائفد/)١(
كليــة العلــوم قســم احملاســبة،  املــنظم ، المســتقبليةالممارســات الحاليــة واآلفــاق حوكمــة الشــركات، بعنــوان العــالمى األول لحوكمــة الشــركات

يونيـــو ١-مـــايو٣٠هــــ املوافـــق ١٤٣٠مجـــاد األخـــر ٨-٦الفـــرتة مـــن اململكـــة العربيـــة الســـعودية، ، الريـــاض، جامعـــة امللـــك خالـــد، اإلداريـــة واملاليـــة
.٢، ص٢٠٠٩

(2) Deepak Sarup, "Watchdog or Bloodhoun? The Push and Pull Toward a New Audit
Model", Information Systems Control Journal, Vol. 1, 2004, P.1.

.١٥-١٤ص، صمرجع سبق ذكره،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد)٣(









 الخصــائص الفیزیائیــة (مثــل طاقــة المصــنع) والــذى قــد تكــون فیــه المعلومــات الخاصــة بموضــوع المهمــة هــى
.مستند توصیف

واإلجراءات (مثل نظام الرقابة الداخلى أو تقنیة المعلومات فى المنشأة) والتـى قـد تكـون فیهـا المعلومـات ُنظم ال
الخاصة بموضوع المهمة هى تأكید للفعالیة.

 الســـلوك (فعلـــى ســـبیل المثـــال حوكمـــة الشـــركات وااللتـــزام بـــاللوائح وممارســـات المـــوارد البشـــریة) التـــى قـــد تُمثـــل فیهـــا
ات الخاصة بموضوع المهمة تقریرًا عن االلتزام أو عن الكفاءة.المعلوم

وتهدف ارتباطات التأكد المؤداة عن طریق المحاسبین المهنیین إلى تعزیز مصداقیة المعلومات الخاصة 
بموضوع معین عن طریق تقییم ما إذا كان ذلك األمر محل التأكد یتطابق فى كافة النواحى الهامة مع معاییر 

ومن ثم تحسین احتمال أن المعلومات سوف تفى بمتطلبات المستخدم المستهدف.مالئمة،
) AICPAولقد أشارت لجنة خدمات المحاسبة والفحص المنبثقة عن المعهد األمریكى للمحاسبین القانونیین (

المجاالت ومنأن هناك توسعًا لمجال الخدمات التى ُیمكن أن ُیقدمها المحاسب القانونى خاصة فى مجال المراجعة، 
:)١(الجدیدة التى تتطلب خدمات المحاسب القانونى ما یلى

.مراجعة التنبؤات المالیة ودراسات جدوى المشروعات االستثماریة
.مراجعة األنظمة الموظفة للحاسبات اآللیة
.المراجعة اإلداریة ومراجعة الجوانب االجتماعیة بالوحدات
.مراجعة الموازنات التخطیطیة
 اللوائح والسیاسات واألنظمة الحكومیة.مراجعة
.فحص أنظمة الرقابة الداخلیة

وفى هذا الخصوص، فإن مستوى التأكید المقدم عن طریق رأى المحاسب المهنى یحمل درجة من الثقة قد 
لدى ُمتخذى یضعها ُمستخدم خدمة التأكید فى مصداقیته عن ذلك الموضوع محل التأكید، وتؤخذ فى االعتبار 

خدمات ، وهناك العدید من خدمات التأكید التى تم تحدیدها من قبل المنظمات المهنیة، والتى تشمل بجانب راتالقرا
.المراجعة التقلیدیة، خدمات التصدیق، وخدمات التأكید األخرى

١/٢/٦/١ 
دقیقة وفى التوقیت المناسب بحیث یمكن االعتماد علیها فى اتخـاذ العدیـد تحتاج كافة التنظیمات إلى معلومات"

ـــواع  ـــة أن ـــة المنشـــورة وٕانمـــا تشـــمل كاف ـــالقوائم المالی ـــى مـــا هـــو وارد ب مـــن القـــرارات وهـــذه المعلومـــات ال تقتصـــر فقـــط عل
جیة. ولهــذا فأنهـا تحتــاج المعلومـات التـى تتــدفق داخـل التنظـیم وخارجــه والتـى أصــبح ینظـر إلیهـا كأحــد المـوارد االسـتراتی

ُنظم إلـــى تـــوفیر الحمایــــة واألمـــن والخصوصــــیة ولهـــذا فــــإن إدارة المراجعـــة الداخلیـــة تقــــوم بـــإجراء فحــــص واختبـــارات لــــ

والبحـوث دراسـات المجلـة ، راجعـة دراسـات جـدوى املشـروعات االسـتثمارية واختبـار مـدى مالءمـة األنظمـة اخلبـرية للتطبيـق، معادل طه فايدد/)١(
.٨، ص١٩٩٦)،١(لعدد ا)،١٦(سنةالالزقازيق،جامعة ،ببنهاكلية التجارة، التجارية









تكفــل أمــن وســریة تلــك ُنظــم لهــا تلــك المعلومــات للتحقــق مــن دقتهــا ووجــود الرقابــة التــى تنــتج فــى ظُنظــم المعلومــات و 
.)١("قة ویمكن االعتماد علیهاالمعلومات، حتى یتوافر فیها الث

:)٢(وهناك ثالثة مستویات أساسیة ألداء خدمات التأكید، وهى
١/٢/٦/١/١ اإلختباراتExamination

وهــو نفــس مســتوى Hight Level of Assuranceویعمــل هــذا المســتوى علــى تــوفیر مســتوى تأكیــد مرتفــع 
التأكید الذى یقدمه المراجع فى تقریر مراجعة القوائم المالیة التاریخیة، ویطلق على هذا المستوى مـن التأكیـدات، التأكیـد 

وهــو أعلــى مســتوى مــن التأكیــد یمكــن أن یقدمــه المحاســب القــانونى، ومــن خــالل Positive Assuranceاإلیجــابى 
ختیــار بــین جمیــع األســالیب واإلجــراءات المتاحــة لجمــع أدلــة اإلثبــات الكافیــة التــى إجــراء اإلختبــارت یقــوم المراجــع باإل

علــى البنــد الــذى یــتم إیجابیــاً اً تجعــل المخــاطر عنــد مســتوى مــنخفض، وبالتــالى تمكنــه مــن إصــدار تقریــر یتضــمن تأكیــد
هریة.یشتمل على أخطاء أو إنحرافات جو التتوفر به معاییر التقییم المطلوبة وأنهإختباره 

وتتیح هذه اإلختبارت للمحاسب القانونى أن یقوم بتوفیر هذا المستوى من التأكید المرتفـع بالنسـبة لمختلـف أنـواع 
مثـل: المعلومـات لـدى ُمتخـذى القـراراتى التى ال تتضمنها القوائم المالیة التاریخیة والتى تمثل أهمیـة كبیـرة البنود األخر 

ة غیر المالیة.المستقبلیة والمعلومات ذات الطبیع

١/٢/٦/١/٢ الفحصReview

ــــام المحاســــب القــــانونى بــــإجراءات محــــددة مثــــل: اإلستفســــارات  ویقتصــــر هــــذا النــــوع مــــن اإلرتباطــــات علــــى قی
Inquiries واإلجـــراءات التحلیلیـــةAnalytical Procedures بمـــا یكفـــى لجمـــع أدلـــة إثبـــات تجعـــل المخـــاطر عنـــد

ــاً مســتوى متوســط. ممــا یترتــب علیــه أن التقریــر الــذى یصــدره المحاســب القــ اً معینــانونى فــى هــذه الحالــة ال یتضــمن رأی
Opinionبخصـوص البنـد محـل الفحـص، وٕانمـا یـوفر مسـتوى تأكیـد محـدود أو سـلبىNegative Assurance بـأن

طاء جوهریة أو إنحرافات مؤثرة عن المعاییر المطلوبة.البند ال توجد به أخ

١/٢/٦/١/٣ اإلجراءات المتفق علیهاAgreed – Upon Procedures

وفى هذا النوع من اإلرتباطات یقوم المحاسب القـانونى بـأداء مجموعـة مـن اإلجـراءات المتفـق علیهـا مـع أطـراف 
التقریــر الــذى یصــدره المحاســب القــانونى بخصــوص نتــائج هــذه محــددة یكــون لهــا الحــق دون غیرهــا فــى إســتخدام نتــائج 

اإلجــراءات، ویحتــوى تقریــر المحاســب القــانونى فــى هــذه الحالــة علــى قائمــة اإلجــراءات المتفــق علیهــا والتــى قــام المراجــع 
بأدائها، مع بیان النتائج التى توصل إلیها نتیجة قیامه بهذه اإلجراءات.

) وذلــك Restricted Use Reportsیر (التقــاریر ذات اإلســتخدام المحــدود ویطلــق علــى هــذا النــوع مــن التقــار 
على عكس التقاریر التى یصدرها المراجع بخصوص نتائج اإلختبارات أو الفحـص والتـى تكـون متاحـة لإلسـتخدام العـام 

لجمیع فئات متخذى القرار.

.١٠ص،مرجع سبق ذكرهعارف عبد اهللا عبد الكرمي،د/)١(
.٥٦-٥٥صص ،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)٢(









١/٢/٦/٢ 
ـــاحإن ـــؤثر بشـــكل كبمـــا بصـــورة مختلفـــة عـــن الواقـــع، كمـــا أنهـــااً تظهـــر وضـــعممارســـات إدارة األرب ـــى ت ـــر عل ی

المالءمــة واالعتمادیــة. "فالمعلومــات الناتجــة عــن تطبیــق ممارســات المحاســبة االبتكاریــة تعتبــر غیــر مالئمــة؛ ى خاصــیت
عبـر عـن حقـائق واقعیـة، كمـا أنـه ال یمكـن االعتمـاد ألنها تفتقد لوجود قیمة تنبؤیة أو استرجاعیة حقیقیة، حیث أنهـا ال ت

)١(علیها؛ ألنها تفتقد إلى الحیادیة وأمانة العرض".

مـــن یـــرى "أن تـــوفیر تأكیـــد معقـــول بخصـــوص إعتمادیـــة وتكامـــل المعلومـــات التشـــغیلیة )٢(البـــاحثینوهنـــاك مـــن
ت والقــوانین والعقــود یكــون مــن اختصــاص نشــاط والمالیــة وكفــاءة وفعالیــة العملیــات، وحمایــة األصــول وااللتــزام بالتعلیمــا

دالــة ، ولــذا فــإن ممارســات إدارة األربــاح یتحمــل مســئولیتها األولــى اإلدارة، فــى حالــة عــدم اإلفصــاح بعالمراجعــة الدخلیــة"
ووضوح عن تلك التأكیدات.

ــــین )٣(إحــــدىوتــــرى ــــة یمكــــن الجمــــع ب ــــاریر المالی ــــاس لجــــودة اإلفصــــاح بالتق ــــى مقی ــــه "للتوصــــل إل الباحثــــات أن
الخصــائص األساســیة للقــوائم المالیــة (المالءمــة والتمثیــل بعدالــة)، والخصــائص النوعیــة للتقــاریر المالیــة (القابلیــة للفهــم، 

والقابلیة للمقارنة، والقابلیة للتحقق، وتوقیت العرض)"
قــوائم واإلفصــاح الكامــل عنهــا ازدادت درجــة اإلحســاس الى كلمــا ازدادت درجــة الشــفافیة فــلغالــب حیــث أنــه فــى ا
ن یزدادت درجـة ترحیـب هـؤالء المســتثمر أسـواق رأس المـال واى یشـعر المسـتثمرون بوجودهـا فــى بالمسـاواة أو العدالـة التـ
.بتقدیم رؤوس األموال

قــــد ال یتــــوافر فیهــــا إدارة األربــــاحمادامــــت المعلومــــات الناتجــــة عــــن تطبیــــق ممارســــات و ضــــوء مــــا ســــبق ى وفــــ
النوعیــة مثــل ، فقــد ال یتــوافر فیهــا الخصــائص والتمثیــل بعدالــةالمالءمــة ى الخصــائص الرئیســیة لجــودة المعلومــات وهــ

فــإن ى ، بالتــال)٤(قــق، وتوقیــت العــرضالتطبیــق، والقابلیــة للتحى ، والقابلیــة للمقارنــة والناتجــة عــن الثبــات فــالقابلیــة للفهــم
یؤثر بالسلب على جودة المعلومات المحاسبیة.إدارة األرباحتطبیق ممارسات 
تتضـــمن المعلومـــات ینبغـــى أن عـــن المعلومـــاتDisclosureواإلفصـــاح Transparencyالشـــفافیة كمـــا أن 

.األعمالوامل المؤثرة فى نتائج العو ،هاوسیاساتهاأهدافو المتعلقة بالمنشأة 
تــدخل بالممارســات إدارة األربــاح نتیجــة لطبیعــة موقــع اإلدارة فــى المنشــأت، فتــرتبط إدارة األربــاح لوجــود نظــًراو 

اسـتخدام اإلدارة الواقـع، مـع ، ال تتفـق مـع لمـالى الخـارجى، بغـرض تحقیـق مكاسـب خاصـةمقصود فى عملیـة التقریـر اال
.قاریر المالیةنتائج التللتطویع با، والقیام الخاصة فى عملیة التقریر المالىألحكامها

-تكاريــةأ/ ماجـدة متــويل حممــد إبــراهيم، دور مراقــب احلســابات يف حتســني املالءمــة واالعتماديــة علــى القــوائم املاليــة يف ضــوء أســاليب احملاســبة االب(١)
.٧٣، ص ٢٠١٠غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، رسالة دكتوراة في المحاسبة،، -دراسة تطبيقية

، النهضـــة العربيـــةدار بحـــوث علميــة محكمـــة ومنشــورة،-دراســـات وبحــوث علميـــة متقدمـــة فــى المراجعـــة، د/إبــراهيم عبـــداحلفيظ عبــداهلادى)٢(
.٦٩٦ص،٢٠١٤-٢٠١٣، القاهرة

المـؤتمر مقـدم الـى بحـثقياس جودة اإلفصاح احملاسىب ىف ظل املخاطر النظامية واإلفصاح التطلعى لتعظيم قيمـة املنشـأة، ، زينب أسعد أسعد/أ)٣(
الفـرتة بعنـوان دور المحاسـبة والمراجعـة فـى إدارة المخـاطر المعاصـرة، عـني مشـس، جامعـة كليـة التجـارة، العلمى السـنوى لقسـم المحاسـبة،

.٧٨٩، ص٢٠١٤أكتوبر ١٢-١١من 
(4)Timothy F. Gearty, et al, " Financial ", 2014 Edition, CPA Exam Review, Becker

Education Development Corp., 2014, P. F1-8.









فقد تعمل اإلدارة من خالل ممارسات إدارة األرباح على إظهار األرباح المحاسبیة بما یتفق مع معیـار محـدد قـد 
.. ویمكن اتباع العدید من الطرق واألسالیب لتحقیق ذلكألداء االقتصادى الحقیقى للمنشأةمع نتائج اال یتسق

اد علـــى تكنولوجیـــا المعلومـــات فـــى ممارســـة عملیـــات التجـــارة اإللكترونیـــة قـــد یقتـــرن ذلـــك بالعدیـــد مـــن "وباالعتمـــ
المخاطر والتـى مـن أهمهـا مخـاطر التوقـف وعـدم إمكانیـة االتصـال بالشـبكة ومخـاطر الفیروسـات ومـا یترتـب علیـه مـن 

ـــراق  ـــرة ومخـــاطر اخت ـــُنظـــم خســـائر كبی ـــر المشـــروع للبیان ـــة واالســـتخدام غی ، ومـــع حركـــة التقـــدم فـــى تقنیـــة )١(ات"الحمای
المعلومات والتى ال تتوقف تظهر معها مخاطر أخرى مرتبطة بها تؤرق مستخدمى تلك التقنیة.

ُتســاعدأنــه لخدمــة متخــذى القــرارات البــد مــن اإلعتمــاد علــى معلومــات مالیــة مؤكــدة )٢(حیــث أن هنــاك مــن یــرى
لتوضــح طبیعتهــا وخلوهــا مــن ممارســات عــادالً اعــرض تلــك المعلومــات عرًضــینبغــيو علــى التنبــؤ بالمســتقبل القریــب، 

واألخطاء، وذلك بعرضها فى الوقت المناسب بصورة قابلة للمقارنة ومفهومة.باحإدارة األر 

وٕاضـــفاء الثقـــة المعلومـــات المحاســبیةى باعتبارهـــا نشــاًطا خـــدمًیا لتقلیــل المخـــاطر فــخـــدمات التأكیــددور ى یــأتو 
إلـى اتسـاع فجـوة د أدى انتشـار ممارسـات إدارة األربـاح، حیـث قـمن خالل مستویات التأكید المختلفـةعلیهاوالمصداقیة 
ــــراراتالتوقعــــات  ــــدى ُمتخــــذى الق ــــار الســــلبیةتعــــددو ، ل ــــى التكــــالیفلممارســــات اآلث ــــة ف ضــــرار األو إدارة األربــــاح والمتمثل

التكـالیف الناتجـة عـن االسـتثمارات الخاطئـة مـن قبـل الشـركات فـى الفتـرات التـى یـتم فیهـا ا وتشـمل االجتماعیة الناتجة عنه
االنتهـازى، وٕاظهـار نتـائج براقـة التكالیف االجتماعیة الناتجة عن حمایـة المجتمـع مـن سـلوك اإلدارة ، و التالعب فى األرباح

حصــول المنشــآت علــى خــدمات تأكــد ثلــة فــى والمتمعــن طریــق ممارســات إدارة األربــاح وهــى أبعــد مــا تكــون عــن الواقــع،
، باإلضـافة إلـى نشـطة بهـدف الحـد مـن هـذا السـلوكوقیـام مجلـس اإلدارة بالعدیـد مـن األاضافیة للحد من تلك الممارسـات،

ظــل وجــود ، ففــى تتحملهــا الشــركةوالتــى والمصــروفات األخــرى الخاصــة بمجلــس اإلدارة المكافــآتالتكــالیف المتمثلــة فــى 
وفــى ظــل صــعوبة تحدیــد المنــافع الناتجــة عــن بالشــركة،لمجلــس اإلدارة بهــدف الحــد مــن ظــاهرة إدارة األربــاح تمــنح مكافــأة

المتمثلـة فـى التكـالیفالضـائعة علـى المنشـأة، وكـذلك تصبح فى حكـم التكـالیف المكافآتن تلك إجهودهم فى هذا الشأن ف
عامــة لهــذا الغــرض لمــا مؤسســاتتخصــیصأو وكمــة،وقواعــد الحُنظــم ، وتطبیــق قانونیــة لحمایــة المســتثمرُنظــم وضــع 

.لها من دور هام فى تخفیض قدرة اإلدارة على ممارسة إدارة األرباح

أن عالقة الوكالـة بـین اإلدارة والمـالك أو بـین اإلدارة واألطـراف ذات المصـلحة قـد أفـرزت )٣(حثینویرى أحد البا
الـى ممارسـة ســلوك إدارة العدیـد مـن المشـاكل، نتیجـة لتعـارض المصـالح وعـدم تماثـل المعلومـات، وهـذا مـا یـدفع اإلدارة 

عند إعداد القوائم المالیة. األرباح 

، غــري مشــورة، كليــة التجــارة، فــى المحاســبةدكتــوراهرســالة أمـل عبــد الفضــيل عطيــة حممــد، إطــار مقــرتح ملراجعــة عمليــات التجــارة اإللكرتونيــة، أ/ (١)
.٢٧–٢٦ص، ص٢٠٠٦جامعة بنها، 

(2) O. Ray Whittington, " Financial Accounting and Reporting", Op. Cit., P.45.
.٢٧ص،مرجع سبق ذكره، د/مسري كامل حممد عيسي)٣(
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 خدمات التأكيد وأنواعها ودورها فى مواجهة ممارسات إدارة األرباح

فىىى  إطىىى   مصىىىطلحه  ومسىىىميه  عديىىىد   ه  التىىى  تقىىىو  بهىىىه اإلداض  سىىىببً الممهضسىىىه  المحهسىىىبي"وقىىىد يهنىىى  تلىىى  
لىىىدى م تخىىىذى القىىىضاضا  لفقىىىد الثقىىى   هوقىىىد يهنىىى  سىىىببً   (1)تصىىىف المحهسىىىب  بكنهىىىه لعبىىى  ابضقىىىه  المهليىىى  وأنهىىىه أدا  للخىىىدا "

 .اإلقتصهدي 
أيىد عليى  االتحىهد الىدول  للمحهسىبي  الضقهبى  الداخليى   ويىو مىه ن ظى  لذا ت  إلىزا  المحهسىب القىهنون  بىهلتقضيض عى  

لألطىىضاف الخهصىى  يخدمىى  إضىىهفي  تحىى  مسىىم  خدمىى  تكييىىد فعهليىى   هوأشىىهض إلىى  أنىى  ي فضىىل أ  يىىت  التقضيىىض عنهىىه أيًضىى
 الضقهب  الداخلي . ن ظ 

والمؤشضا  المختلف  ال زم  لليشىف عى   إداض  ابضبهلوسلبيه  أن  "بعد التعضف عل  مشهيل  (2)يضى وينه  م 
مى  خى ل إتبهعهىه  متيىهم  والتى  امدى ممهضستهه  يه  م  الضضوضى وضى  مجموعى  مى  اإلجىضاحا  التى  تمثىل إطىهضً 

المختلفى  والوقىوف على  إيجهبيتهىه فقىط"  ويتضى   أو عل  االقل الحىد مى  سىلبيهتهه إداض  ابضبهليمي  الحد م  ممهضس  
مىى  ضىىم  اإلجىىضاحا  التىى   ولىىذا فإنىى   العمىىل علىى  الحىىد مىى  ممهضسىى  اإلداض  لسىىلو  إداض  ابضبىىهل  ممىىه سىىب  ضىىضوض 

ت سىىهي  فىى  وضىى  إطىىهض للحىىد مىى  سىىلبيه  ممهضسىىه  إداض  ابضبىىهل وجىىود خىىدمه  مهنيىى  تقىىد  مىى  قبىىل شىىخص مهنىى  
 مستقل. 

جىود  القىوام  المهليى    معلومىه  وبهلتىهل"إ  الم حم  واالعتمهدي  خهصيته  أسهسيته  لجود  ال (3)م  يضى وينه 
تحقيىى  الم حمىى  للمعلومىىه    المنشىىوض   وليىى  علىى  الىىضغ  مىى  أ  اإلفصىىهل عبىىض اإلنتضنىى  أحىىد  نقلىى  نوعيىى  يبيىىض  فىى

وعضضهه بكشيهل مختلف   إال أن  أثض بهلسلب عل  خهصىي  االعتمهديى  حيى  أ  تينولوجيىه اإلنتضنى  أتهحى  العديىد مى  
قىد   تؤثض عل  مصداقي  يذ  المعلومه   ولقد حهول  العديد م  الدضاسه  حصض أيى  الممهضسىه  التى  التالممهضسه  

تواجىى    لتىىتىىؤثض علىى  مصىىداقي  المعلومىىه  المنشىىوض  عبىىض اإلنتضنىى  بىىك  تصىىفهه بىىهلعيوب أو المخىىهطض أو التحىىديه  ا
عىى  طضيىى  محهسىىب قىىهنون  بهعتبىىهض    لمىىؤداومىى  ينىىه جىىهح دوض تلىى  خىىدمه  تكييىىد الثقىى  ااإلفصىىهل عبىىض اإلنتضنىى "  

يىذا المجىهل سىوف يىؤثض بهلسىلب على  دضجى  الثقى    شخصًه مؤيً  وموثوقىًه فيى   حيى  أ  غيىهب دوض تلى  الخىدمه  فى
  نشىىط  والخىىدمه  التىىأصىىبح  ينىىه  ضىىضوض  ملحىى  لتطىىويض اب  مصىىداقي  المعلومىىه  المهليىى  المنشىىوض   وبهلتىىهل  فىى

 .بيم  اإلفصهل الجديد   ج  فيمي  أ  يقدمهه المضا
عبىىض الموقىى  اإلليتضونىى  للعميىىل  واإلعتمىىهد علىى  النظىىه  المحهسىىب  اإلليتضونىى    ب  اإلفصىىهل المحهسىىبأصىى فقىىد

تقنيى  المعلومىه  واالتصىهال   وبىهلضغ  مى  المزايىه   واقعًه ملموسًه تفضض  آليه  العصض الحدي  والتطوض الههمل ف لدي 
تمىه  المعىهم   التجهضيى  التقنيه  الحديثى العديد  الستخدا   عىداد المعلومىه  يوسىيل  لنشىض وتبىهدل المعلومىه  وا  فى    وا 

  اب  مهزال محفوفًه بهلعديىد مى  المخىهطض والتحىديه  والتى    إال أ  استخدامهه حتصوضتهه الت  تخد  متخذى القضاضا 
يىذ  المعلومىه     تتوافض ف  هه ودضج  الثق  وابم  التيت  اإلفصهل عن  تتعل  بشيل مبهشض بمصداقي  المعلومه  الت

يخىىىىد  ى المعلومىىىىه  المنشىىىىوض  بهلشىىىىيل الىىىىذ  تحقىىىى  المصىىىىداقي  والثقىىىى  فىىىى  إلىىىى  البحىىىى  عىىىى  الوسىىىىهمل التىىىى  ممىىىىه دعىىىى
المضاجعىىى  الفحىىىص يىىىت  فىىى  حهلىىى  وتسىىىع  خىىىدمه  التكييىىىد إلىىى  الحىىىد مىىى  ممهضسىىىه  إداض  ابضبىىىهل  ليىىىو    مسىىىتخدميهه

                                           
، رسالة  الستار ف  ا  اةمحلساب  ،(هنسمت حممد السيد إبراهيم، جأثري ج رة الىفرسمةر ا سليمت أسا مراما  االرتىفثمسم و املوما  ا سليمت )رمارتامت ميدانيامتأ/ (1)

 .  88، ص2008غري منش مة، كسيمت الىفةسمة، جسمعمت أني مشجل، 
 .244، صافسع سبق ذ فه، حممد أمحد إبراهيم لسيىر/ (2)
 .39، صافسع سبق ذ فه ،مصطفا رتسما أادالسميع/أ (3)









ذلـك البنـد محـل المراجعـة باإلضـافة إلـى ى العینة، وكمـا أنهـا تعمـل وفقـًا لوجـود خطـر مـن أخطـار المراجعـة فـالتقلیدیة ب
فـى تحدیـد أجـزاء الفحـص والمراجعـة مهنیـةمن المعلـوم أن المـراجعین یسـتخدمون أحكـامهم الأهمیته النسبیة، وحیث أنه 

كمــا هــو موضــح بمعیــار المراجعــة تخضــع لهــذا الفحــصوالتــى یــتم االقتصــار فیهــا علــى العینــات ومكونــات العینــة التــى
لـذا یحتـاج المراجعـون إلـى تكـوین أحكـامهم المهنیـة) ،"المراجعة بالعینة ووسائل االختبار األخرى"،٥٣٠المصرى رقم (

والمعلومــات التــىعلــى الثقــة فــى النظــام المحاســبى وأنظمــة الرقابــة وعلــى مــدى إمكانیــة االعتمــاد علــى البیانــات بنــاءً 
تتضمنها القوائم المالیة بصورة شاملة أو جزئیة.

فـرص كبیـرة تنتظـر المـراجعین للتوسـع فـى تقـدیم أنـواع بـالنظر إلـى المسـتقبل توجـد "أنـهالباحثات)١(إحدىوترى
لمـا لـدیهم مـن تـدریب جیـد وخبـرة مهنیـة واسـعة وسـمعة طیبـة تسـتند إلـى نظًرامختلفة ومتعددة من خدمات التأكید وذلك 

مــا یتمتعــون بــه مــن إســتقالل وموضــوعیة فــى أداء العمــل، ممــا یجعلهــم قــادرین علــى زیــادة القیمــة التــى تضــیفها المهنــة 
مثـــل فـــى ، وتعتمـــد الفـــرص المتاحـــة أمـــام المـــراجعین علـــى إحتیاجـــات الســـوق التـــى تتخـــالل القـــرن الحـــادى والعشـــرین

إحتیاجات المستخدمین أو العمـالء، وبالتـالى یجـب جمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات عنهـا بواسـطة بحـوث السـوق 
عـة المراجومكاتـب والمقابالت مع العمالء وٕاستمارات اإلستقصـاء وٕاسـتطالعات الـرأى التـى تقـوم بهـا المنظمـات المهنیـة

".الكبیرة
ریر المالیـــة ونتیجـــة لظهـــور العدیـــد مـــن الفضـــائح المالیـــة والمحاســـبیة أحـــداث الغـــش والتضـــلیل فـــى التقـــاوبســـبب

وحاالت اإلفالس التى تعرضت لها الشركات الكبرى فى عدة دول مثل أمریكا وبریطانیا وغیرها، أدى ذلـك إلـى الحاجـة 
متخــذى ومســاعدة الرقابــة الداخلیــة لــدیها،ُنظــم لضــرورة إفصــاح المنشــآت عــن معلومــات مالئمــة وكافیــة عــن ضــعف 

للحد من ممارسات إدارة األرباح.من خالل خدمات مهنیة جدیدةالقرارات
)٢(هـا بعـضعرفإلزام المراجعة باإلبالغ عن مواطن الضعف الجوهریة فـى نظـام الرقابـة الداخلیـة والتـى یُ ولهذا تم

البــاحثین "بأنهــا تلــك المواقــف التــى یعتقــد فیهــا مراجــع الحســابات بــأن إجــراءات الرقابــة الداخلیــة أو مــدى اإللتــزام بهــا ال 
) مخــــاطر حــــدوث وعـــدم إكتشــــاف األخطـــاء أو الغــــش أو المخالفـــات فــــى أرصــــدة اض نســـبیً تقلـــل (إلــــى مســـتوى مــــنخف

تحـت المراجعـة بواسـطة العـاملین بالشـركة خـالل أداء وظـائفهم الحسابات والتى قد تكون جوهریة بالنسـبة للقـوائم المالیـة
فى وقت معقول".

وعلـــى الـــرغم مـــن أن اإلدارة هـــى المســـئولة عـــن وضـــع وتطبیـــق نظـــام الرقابـــة الداخلیـــة إال أنـــه یقـــع علـــى عـــاتق 
.)٣(فحصها وتقییمها وتحدید مواطن ضعفهاالمراجع عبء

إلضــافیة والتــى منهــا تقیــیم فعالیــة هیكــل نظــام الرقابــة الداخلیــة، ومــا ســبق یظهــر أهمیــة دراســة خــدمات التأكیــد ا
حیث أن المحاسـب القـانونى یقـوم باختبـار مـدى كفایـة وفعالیـة نظـام الرقابـة الداخلیـة لتحدیـد مـدى الفحـص الـذى سـیقوم 

لین عــن ) والخــاص باالتصــال مــع المســئو ٢٦٠بــه عنــد اجــراء خدمــة التأكــد، وقــد ألــزم معیــار المراجعــة المصــرى رقــم(
نالحوكمة فیما یتعلـق بموضـوعات المراجعـة، بـاإلبالغ عـن األمـور التـى تتطلـب لفـت انتبـاه أولئـك االشـخاص المسـئولی

.٥٤ص،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)١(
.١٠٦صمرجع سبق ذكره، ، حممد نور وأخرونأمحد د/)٢(
.٢٦ص،٢٠٠٢،بدون ناشرالطبعة الثالثة،،المراجعة ممارسة مهنية ومسئولية قانونيةسهري شعراوى مجعة، د/)٣(









السـابق ذكـرهولقـد نـص المعیـار.)١(عن تطبیق إجراءات حوكمة الشركة وخاصة القصور والضعف فى الرقابة الداخلیـة
)، أنـــه "علـــى المراقـــب أن یأخـــذ بعـــین االعتبـــار موضـــوعات المراجعـــة ذات الصـــلة بالحوكمـــة التـــى ١١فـــى الفقـــرة رقـــم (
ـــى المســـئولین عـــن الحوكمـــة بالمنشـــأة، وذكـــر منهـــا أى توصـــل إلیهـــا مـــ ـــة وأن ُیبلغهـــا إل ن خـــالل مراجعـــة القـــوائم المالی

ة والتســاؤالت الرقابــة الداخلیــُنظــم مثــل نقــاط الضــعف فــى موضـوعات تُثیــر اهتمامــات المســئولین عــن الحوكمــة بالمنشــأة 
حول مدى نزاهة اإلدارة ومدى ضلوع اإلدارة فى حوادث غش".

الوقـــت فـــىیـــتم التقریـــر عـــن القصـــور ونقـــاط الضـــعفعنـــد أداء خدمـــة التأكیـــدأنـــه)٢(كمـــا أنـــه هنـــاك مـــن یـــرى
.األطراف المهتمةأن ُیبلغها إلى، و أثناء أداء خدمة التأكیدشكل تقریر مكتوب، حتى لو تم تصحیحهاالمناسب فى

فـى حالــة تــم لألطــراف المهتمــة، و نقــاط الضــعف والقصـوریــتم التقریــر عـنثحیـمــع مــا ســبق،الباحــثویتفــق
حیـث أنـه ال داعـى -من وجهـة نظـر الباحـث–التقریر عنها لألطراف الداخلیة یتمتصحیحها أثناء أداء خدمة التأكید،

ــ، إال إذا طُ للتقریــر عنهــا لألطــراف الخارجیــة فــى حالــة تصــحیحها لخطــاب اإلرتبــاط الخــاص بخدمــة الــب منــه ذلــك وفًق
.التأكید

تدعو لالعتقاد بأن هنـاك عالقـة عكسـیة بـین جـودة أنشـطة المراجعـة الداخلیـة اأن هناك أسبابً )٣(وهناك من یرى
كانت أنشطة المراجعة الداخلیـة یـتم تنفیـذها بجـودة عالیـة، كلمـا أدى ذلـك إلـى الحـد مـن وممارسات إدارة األرباح، فكلما

ممارسات اإلدارة الخاصة بإدارة األرباح وبالتالى زیادة جودة وشفافیة التقاریر المالیة.
رونــة نتیجــة لماكمــا أنــه تنشــأ ممارســات إدارة األربــاح لــیس فقــط عــن ضــعف نظــام الرقابــة الداخلیــة وٕانمــا أیًضــ

تطبیق السیاسات المحاسبیة المتعارف علیها.
ـــى تحقیـــق أهـــداف الوحـــدة تهـــذه األســـالیب لیســـأن ")٤(وهنـــاك مـــن یـــرى ـــاألمر المســـتغرب مادامـــت تســـعى إل ب

الخطـورة فـى حالـة التـدخل ىتتـأتخاصـة، ولكـن بصـفةٍ ااالقتصادیة بصفة عامة ومصالح كافـة الفئـات المهتمـة بهـا مًعـ
تتعــدد والتــى ذاتیــة ونفعیــة، وبــذلك تظهــر ســلبیات إدارة األربــاح فــى الوحــدة االقتصــادیة واســتراتیجیاتلتحقیــق مصــالح 

آثارهــا بحیــث تــؤثر علــى مســتقبل الوحــدة االقتصــادیة وقــدراتها علــى االســتمرار، عــالوة علــى تأثیرهــا علــى درجــة الثقــة 
یترتــب والتــى یل فــى إعــداد هــذه المعلومــات مــن تالعــب وتضــلثمــا یحــدوالمصــداقیة فــى المعلومــات المحاســبیة نتیجــة 

ة وتحدیـد القیمـة السـوقیأسـهم هـذه الوحـدةبأسـعارعلـى سـوق األوراق المالیـة فیمـا یتعلـق التـأثیراألرباح فى علیها إدارة
."لها

االتصـــال مـــع المســـئولين عـــن الحوكمـــة فيمـــا يتعلـــق ،)٢٦٠(معيـــار رقـــم ، خـــرىلمراجعـــة والفحـــص احملـــدود ومهـــام التأكـــد األاملصـــرية لعـــايري امل)١(
.٣، صالمراجعةعمليةبموضوعات

(2)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A5-25.
بحـث دراسـة تطبيقيـة علـى البيئـة السـعودية،–جودة أنشطة املراجعة الداخلية ودورها ىف احلـد مـن ممارسـات إداة األربـاح، د/الرفاعى إبراهيم مبارك)٣(

مهنـــة المحاســـبة فـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية -لعربيـــة الســـعوديةالنـــدوة الثانيـــة عشـــر لســـبل تطـــوير المحاســـبة بالمملكـــة امقـــدم الـــى 
اململكـــة العربيـــة ســـعود، الريـــاض، جامعـــة امللـــك قســـم احملاســـبة، كليـــة إدارة األعمـــال، املـــنظم مـــن طـــرف وتحـــديات القـــرن الحـــادى والعشـــرين، 

.٥، ص٢٠١٠مايو ١٩-١٨هـ املوافق ١٤٣١مجاد األخرة ٥-٤األربعاء -الفرتة من الثالثاءالسعودية، 
مجلــة الدراســات دراســة نظريــة تطبيقيــة، –، حممــد أمحــد إبــراهيم خليــلد/)٤(

.٢١٦، ص٢٠٠٥، سنة )٢(، العدد)٢٥(، السنة، جامعة الزقازيق، كلية التجارة ببنهاوالبحوث التجارية









راجعـة، وظهـور فـى مهنـة المنسـبیاً الثقـةضـعفالتى ألقت بظاللها على االتجاهاتیمكن عرضوبصفة عامة 
الرئیســة التــى قامــت هیئــة االتجاهــاتفــى ضــوء تأكیــد لمواجهــة الضــرر اإلجتمــاعى لممارســات إدارة األربــاحخــدمات ال

:)١(وعدید من الجهات األخرى بدراستها على النحو التالىاألمریكیة،تداول األوراق المالیةتنظیم 
.أحكام المحاسبةاتخاذعند Form Over Substanceعلى أساس الشكل فوق الجوهر االعتمادزیادة )١(
إقرار المراجعین بـأن اإلدارة هـى العمیـل ولـیس حملـة األسـهم هـى العمیـل ( وبطبیعـة الحـال فـإن اإلدارة لـدیها )٢(

).وبالتالى یسعى المراجع إلرضاء اإلدارة على حساب المساهمین،السلطة على تعیین وعزل منشأة المراجعة
م قبوله عن طریق اإلدارة.أن إدارة األرباح أضحى لها دور مقبول واسع ت)٣(
كما أنهم لیسوا أقویاء.،یر مستقلینغأن أعضاء مجلس اإلدارة )٤(
أن االستشـــارات اإلداریـــة قـــد نمـــت بدرجـــة ســـریعة لعقـــدین مـــن الزمـــان وأصـــبحت أكبـــر وأكثـــر ربحیـــة مقارنـــة )٥(

.بالمراجعة وخدمات التأكید
ا هاًمـاد أصـبحت العالقـة مـع اإلدارة أساًسـتخصیص مكافآت لشركاء المراجعـة فـى ضـوء النمـو والربحیـة، وقـ)٦(

فى تحدید نظام مكافآت شریك المراجعة.اومؤثرً 
ولــذا كــان البــد مــن عــودة الثقــة لمتخــدى القــرارات ســواء بإســتخدام المراجعــة التقلیدیــة أو بإســتخدام خــدمات تأكیــد 

إلــى الحــد مــن ممارســات إدارة -فــى حالــة التغلــب علــى األمــور الســابق ذكرهــا-أخــرى، وحیــث أن تلــك الخــدمات تُــؤدى 
.إدارة األرباحالكتشاف ممارسات -ادائمً –فى موقع یؤهله أن مراجع القوائم المالیة التقلیدیة لیسنعفضًال األرباح، 

أهــم األســباب التــى أدت إلــى ظهــور أنــواع مختلفــة مــن خــدمات التأكیــد بجانــب الباحثــات أنــه مــن )٢(وتــرى إحــدى
ى:المراجعة التقلیدیة تتلخص فخدمة 

والخارجیة على أنشـطة المنشـآت وعملیاتهـا التغیرات الكبیرة التى حدثت فى بیئة األعمال وزیادة المؤثرات الداخلیة )أ(
وزیـادة حـدة المنافسـة، كـل ذلـك أدى إلـى زیـادة إحتیـاج المسـتخدمین إلـى معلومـات مالئمـة ویمكـن اإلعتمـاد علیهـا 

فى توقیت مناسب إلتخاذ قرارات سلیمة.
بیعـة غیـر المالیـة توجه إدارة الشركات إلى زیادة اإلفصـاح اإلختیـارى وخاصـة اإلفصـاح عـن المعلومـات ذات الط)ب(

مخـــاطر المعلومـــات بالنســـبة المتعلقـــة باألنشـــطة التشـــغلیلیة، وتوقعـــات األداء المســـتقبلى للشـــركة وذلـــك لتخفـــیض
لجمیــــع فئــــات المســــتخدمین وخاصــــة المســــتثمرین المحتملــــین والمقرضــــین بهــــدف تخفــــیض تكلفــــة التمویــــل وٕاتمــــام 

التعاقدات بأفضل الشروط الممكنة.
المعلومات أدى إلى حـدوث تغییـر فـى أسـالیب جمـع وتخـزین ومعالجـة البیانـات فـى طـرق قنیةتالتطور الهائل فى )ج(

عرض هذه البیانات والحصول علیها، مما أدى إلى حاجة المستخدمین إلى تأكیـدات مسـتمرة بخصـوص هـذا الكـم 
من المعلومات المتاحة.الهائل 

لــدى المــراجعین بجانــب مــا یتمعــون بــه مــن إســتقالل ســعى مكاتــب المراجعــة إلســتغالل المعرفــة والخبــرات المتاحــة )د(
تقـدیم أنــواع جدیـدة مـن الخـدمات لزیــادة الـدخل الـذى تحققـه هــذه المكاتـب خاصـة بعـد إنخفــاض ى وسـمعة مهنیـة فـ

.دخلها بشكل ملحوظ من أداء عملیات المراجعة التقلیدیة خالل السنوات األخیرة

.٩٣–٩٢صص،مرجع سبق ذكرهأمني السيد أمحد لطفى، د/)١(
.٥٤-٥٣صص،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)٢(









مــع وجــود العدیــد مــن األمــور التــى أدت إلــى اإلهتمــام بخــدمات التأكیــد، وكمــا أن مــا ســبقویتفــق الباحــث مــع
، فــدوره یقتصــر علــى إدارة األربــاحالكتشــاف ممارســات -دائمــا–مراجــع القــوائم المالیــة التقلیدیــة لــیس فــى موقــع یؤهلــه 

جعــة تعتمــد علــى الفحــص مــن إبــداء رأیــه الفنــى المحایــد عــن مــدى صــدق وعدالــة القــوائم المالیــة، وحیــث أن عملیــة المرا
الحاجـة الماسـة خالل العینات والتـى َیصـعب معهـا اكتشـاف ممارسـات إدارة األربـاح فـى أغلـب األحیـان، وهـو مـا ُیظهـر 

ك الخـــدمات مـــن خـــالل فـــى الحـــِد مـــن ممارســـات إدارة األربـــاح، ســـواء ُقـــدمت تلـــ- بخـــالف المراجعـــة- لـــدور خـــدمات التأكیـــد 
لتلبیـة حاجـة المسـتخدمین المـرتقبین، وحیـث أن التأكـد المقـدم عـن طریـق باالستعانة بعمـل خبیـر، و، أو المحاسب القانونى

یحمـل درجـة مـن الثقـة یضـعها المسـتخدم -فیمـا یخـص الموضـع محـل ممارسـات إدارة األربـاح-رأى المحاسب المهنى 
أن باإلضـافة إلـى، خـذى القـراراتلـدى ُمتالمستهدف فى مصداقیته عن ذلك الموضوع محل التأكـد وتؤخـذ فـى االعتبـار 

كمــا تــؤدى هــدف تلــك الخــدمات هــو تحســین جــودة المعلومــات أو أســلوب عرضــها وتقــدیمها لخدمــة متخــذى القــرارات،
أمــام الطــرف الثالــث أو مســتخدمى خــدمات التأكیــد، وتبــینمشــاكل وســلبیات إدارة األربــاحعــن للكشــفخــدمات التأكیــد 

فـــى كشـــف ًا حیویـــاً ولهـــذا فـــإن لخـــدمات التأكیـــد دور ، مـــن قبـــل الطـــرف المســـئولرســـتهاممالالمؤشـــرات المختلفـــة الالزمـــة 
الحـد مـن ممارسـة إدارة األربـاح أو علـى مـن خاللـهمتكـامال یمكـناتمثـل إطـارً أنهـاو،والحـد منهـاإدارة األرباحممارسات 

محاسـب قـانونىمـن قبـل قـدم تُ الكافیـة لكـىحالـة تـوافر المتطلبـات المهنیـة ى ذلـك فـ، و االقل الحد من سـلبیاتها المختلفـة
.ؤهلم

تعمـل خـدمات التأكیـد علـى الحـد مـن ممارسـات إدارة هـذا المبحـث یـرى الباحـث أنـه ى وفى ضوء ما تـم تناولـه فـ
ك األســالیب، وتوجــد العدیــد مــن العوامــل التــى تــؤدى إلــى تحســین جــودة المعلومــات ومحتواهــا للحــد لــدارة لتاألربــاح وٕانتهــاج اإل

خــدمات وفــق مقــاییس تلــك التأدیــة، حیــث أن ممارســات إدارة األربــاح وبالتــالى خدمــة أغــراض متخــذى القــرارات المختلفــةمــن 
مـن یـؤدى إلـى الحـد مـن ممارسـات إدارة األربـاحمـن ناحیـة، و محددة معینة یؤدى إلى تعزیز درجة ثقة المسـتخدمین المـرتقبین

الحــد مــن وبالتــالى الحـد مــن أحــداث الغـش والتضــلیل فــى التقــاریر المالیـةى فــدور تلــك الخــدمات ، باإلضــافة إلـىناحیـة إخــرى
.األزمات المالیة التى توالى حدوثها فى األونة األخیرة  









-- 
خـدمات التأكیـد وأنواعهـا ودور تلـك الخـدمات فـى مواجهـة ممارسـات إدارة األربـاح هذا الفصلتناول الباحث فى 

:كاآلتى، وذلك المعاییر المهنیة ذات الصلةضوء فى 

:  مفهوم خدمات التأكید وأنواعها فى ضوء المعاییر المهنیة ذات الصلةالمبحث األول: 
تنــاولقــد و الخــدمات،تلــكمســتخدمىإلــىالمقدمــةالخــدماتبتنــوعتتنــوعخــدمات التأكیــدأنإلــىاإلشــارةُیمكــن

والمهنیــة،الدولیــةالمنظمــاتعــنالــواردةالخــدماتتلــكأنــواعبعــض و التأكیــدخــدماتمفــاهیمالمبحــثهــذاى فــالباحــث
المراجعـةبشـأنالمحاسب القـانونى ُیقدمهاالتىوالخدماتالتصدیقوخدماتالتأكیدخدمات بیناالختالفأوجهوبیان

یهـدفمـامنهـاوأنالتصـدیقخدماتمنوأشملأعمُتعتبر خدمات التأكیدأنواتضح،التقلیدیةالمالیةالقوائمواعتماد
مــنهلُیَســســیاقفــىأوشــكلفــىالمعلومــاتوضــعتتضــمنمــاومنهــاالمعلومــات،علــىاالعتمــادإمكانیــةزیــادةإلــى

ُیعتمـد علیـه مـن قبـل مسـتخدمى خدمـة التأكیـد إلتخـاذ حتـى االستقاللیة وینبغى أن یتمتع القائم بها بالقرار،اتخاذعملیة
مــع تنــاول أهــم أســباب زیــادة الطلــب مــن جانــب القــرار األصــوب للحــد مــن األزمــات المرتبطــة بإبــداء رأى غیــر صــحیح، 

المســتخدمین علــى هــذه النوعیــة مــن الخــدمات خــالل الســنوات األخیــرة فقــد أثــرت التغیــرات واألحــداث التــى شــهدتها بیئــة 
ة األزمـات واإلنهیـار المفـاجئ للعدیـد مـن دَ الل السـنوات األخیـرة علـى مهنـة المراجعـة ومـن أهمهـا تصـاعد ِحـخـاألعمـال

ن المعلومـات واإلتصـاالت ومـا صـاحبه مـتقنیـةالشركات والمؤسسات المالیة العالمیة، باإلضافة إلى التطور الكبیر فـى 
على المستوى العالمى، وقد أثرت هذه العوامـل مجتمعـة اكترونیً نمو غیر عادى للتجارة االلكترونیة وتبادل المعلومات إل

بشـــكل كبیـــر علـــى مهنـــة المراجعـــة وعلـــى القیمـــة المضـــافة التـــى تقـــدمها هـــذه الخدمـــة لمتخـــذى القـــرارات، فقـــد أدت هـــذه 
لیــة األعمــال إلــى زیــادة حاجــة متخــذى قــراراتهم ســواء كانــت معلومــات ذات طبیعــة مالیــة أو غیــر ماالتطــورات فــى بیئــة 

مســتوىأنكمــا و ،أو غیــر ذلــكوســواء كانــت معلومــات تاریخیــة أو معلومــات تتعلــق بتوقعــات األداء المســتقبلى للشــركة
ذلـكعـنمصـداقیتهفـىالمسـتهدفالمستخدمیضعهاقدالثقةمندرجةیحملالمهنىالمحاسبمن قبل المقدمدیالتأك

حیــث أن هــدف تلــك الخــدمات هــو تحســین جــودة ،القــراراتلــدى ُمتخــذى االعتبــارفــىوتؤخــذالتأكــدمحــلالموضــوع
لـذا ظهـرت تلـك الخـدمات لتلبیـة حاجـة لخدمـة متخـذى القـرارات،-أو أسلوب عرضها وتقـدیمها للمسـتخدم–المعلومات 

المستخدمین من ناحیة وإلشباع حاجة المكاتب المهنیة السـتغالل المعرفـة والخبـرات المتاحـة لـدى المـراجعین بجانـب مـا 
أن تلـــك و تقـــدیم أنـــواع جدیـــدة مـــن الخـــدمات لزیـــادة الـــدخل الـــذى تحققـــه،ى متعـــون بـــه مـــن إســـتقالل وســـمعة مهنیـــة فـــیت
الثقــة فیهــا تحســین جــودة تلــك المعلومــات وتعزیــز درجــة بهــدفؤدیهــا المحاســب القــانونى مســتقلة یُ المهنیــة الخــدمات ال

، حیـث القـرارات المختلفـة فـى مرحلـة صـنع القـرارباستخدام مقاییس معینة ومحددة، وذلك بهدف خدمة أغـراض متخـذى
مــن البــاحثین اتــزداد الخــدمات التــى یقــدمها المحاســب القــانونى نتیجــة التوســع األفقــى فــى خــدمات التأكیــد وتحتــاج دعًمــ

ئـم وجود خدمات التأكید وأداؤهـا بالشـكل المال، حیث أن والجمعیات والهیئات المهنیة والعلمیة إلرساء قواعدها وتطویرها
التقنیـــةالحــد مــن مخــاطر ، باإلضــافة إلــى دورهــا فــى رال علــى تنشــیط ســوق الخــدمات المهنیــة فـــى مصــلــه تــأثیر فّعــ

إن لــم تعمــل علــى إضــفاء الثقــة فــى القــوائم والتقــاریر المالیــة ومســاعدةلتلــك الخــدماتال توجــد حاجــة ، كمــا أنــه الحدیثــة
د والتى تشمل االختبارات والفحـص واإلجـراءات المتفـق علیهـا، مستویات خدمات التأكیالباحثتناول، و متخذى القرارات

الخـدمات مـنوذلك باإلضافة إلى عرض مجهودات المنظمات المهنیة إلصدار معاییر مهنیة تنظم أداء هـذه النوعیـات
الیـة تاریخیـة والمعیـار ) مهـام التأكـد بخـالف مراجعـة أو فحـص معلومـات م٣٠٠٠وتم التعرض للمعیـار المصـرى رقـم (









عنـــد تنـــاول خدمــة تأكیـــد المعلومـــات المالیـــة المســـتقبلیة، ) إختبـــار المعلومـــات المالیــة المســـتقبلیة٣٤٠٠المصــرى رقـــم (
دیـتأكخدمـةمثـلالمهنیـةالمنظمـاتقبـلمـنتحدیـدهاتـمالتـىخـدمات التأكیـدمـنالعدیدالتحلیلتناول الباحث بلككذ

البیئى.األداءعندیالتأكوخدمةالمعلومات)،ُنظم –الدولیة(الشبكةى اإللكترونالعمیلموقعفىالثقة

:  اكتشافها وقیاسها، ودور خدمات التأكید فى مواجهتهاُسبلممارسات إدارة األرباح و المبحث الثانى: 
علیــهاشــتملتومــامنهــاالمقصــودلبیــانوذلــكاألربــاحإدارةبــالخاصــةیفالتعــار بعــضتنــاولخــاللمــنوذلــك

دارةإلهــــاوأدواتدارةاإلواســــتراتیجیات،لتطبیــــق تلــــك الممارســــاتدارةاإلودوافــــع،األربــــاحإدارةوماهیــــةطبیعــــةلتحدیــــد
) عــرض القــوائم ١وتــم التعــرض لمعیــار المحاســبة المصــرى رقــم (األربــاحإدارةبــالمحاســبیةالمعــاییروعالقــة،األربــاح
) المخصصـــات ٢٨رقـــم (،والمعیـــار) السیاســـات المحاســـبیة والتغیـــرات المحاســـبیة واألخطـــاء ٥والمعیـــار رقـــم (،المالیـــة

ممارســـاتاكتشـــافطـــرقكـــذلك تنـــاول الباحـــث و ،واألصـــول وااللتزامـــات المحتملـــة وبعـــض معـــاییر المحاســـبة األخـــرى
تــم و ، حقــق المصــالح الذاتیــة لهــاالواقــع والــذى یُ فل إلــى الهــدف المرغــوب فیــه علــى خــالللوصــو األربــاحلتطویــعدارةاإل

عـــن للكشـــف، وأنـــه تنـــاول دور خـــدمات التأكیـــد فـــى مواجهـــة الضـــرر االجتمـــاعى عـــن تلـــك الممارســـات إلدارة األربـــاح
الخـدمات مجموعة مـنوجودممارستها، كان من الضرورى لمشاكل وسلبیات إدارة األرباح والمؤشرات المختلفة الالزمة 

الحــد مــن ممارســة إدارة األربــاح أو علــى االقــل الحــد مــن ســلبیاتها مــن خاللــهمتكــامال یمكــناتمثــل إطــارً تــىالمهنیــة ال
، ولـذا فـإنبمـا یخـدم أهـداف المنشـأة وال یضـر بمصـالح األخـرینفقـطتلك الممارسـاتتاوالوقوف على إیجابیالمختلفة 

قــدم مــن قبــل شــخص مهنــى تُ عنــدمام فــى وضــع إطــار للحــد مــن ســلبیات ممارســات إدارة األربــاح ُتســاهخــدمات التأكیــد
مستقل.

لتـوفیریـتمالخـدماتتلـكإجـراءأنیتضـحفإنـهوأنواعهـا،خـدمات التأكیـدضعـر خـاللمنو سبقماضوءفى
وغیـرهم)،الـدائنین،....المسـتثمرین،،دارة(اإلالرئیسـینالقراراتلمتخذىحاسمتوقیتوفىللفهموقابلةمفیدةمعلومات

مـنالمدركـةالتوقعـاتفجـوةتقـلوبـذلكمنهـا،والحـداألربـاحإدارةممارسـاتكشـففـىالجـوهرىالـدوریظهـرثـمومن
فـىالمحاسـبیةالمعلوماتمصداقیةیحققالتأكیدخدمات استخداموأنالمستثمرین،توقعاتمعاتوافقً أكثرجعلهاأجل
تعزیـز درجـة ثقـة المسـتخدمین المـرتقبین، ویـؤدى إلـى الحـد مـن ممارسـات إدارة المعاصـرة، و األعمـالبیئةمتغیراتظل

.األزمات المالیة العالمیةأسبابمنُتعد التى األرباح 

منهـا،والحـداألربـاحإدارةممارساتعنالكشففىالخدماتتلكودوروأنواعهاخدمات التأكیدعرضوبعد
،أدائهـاعنـدالكفـاءةلتحقیـقالمهنیـونیتطلبهـاالتـىالقدراتومعرفةالخدماتتلكأداءمتطلباتمعرفةیتعینفإنه

وأنــواعالعالقــة،ذاتجــراءات واإلالقــوانینضــوءفــىالخــدماتتلــكأداءعــنالقــانونىالمحاســبمســئولیةومعرفــة
الفصـلى فـالباحـثیتناولـهماوهوالمهنیة،الخدماتتلكأدائهعندالقانونىالمحاسبلهایتعرضالتىالمسئولیة

اهللا.شاءإنالتالى



٢




























تطلبات أدائهامفى ضوء خدمات التأكيدعن القانونىمسئولية المحاسب 

:
، خــدمات التأكیــدین والممارســین تجــاه مســئولیتهم عــن أداء یــضــمیر العدیــد مــن المهناألزمــات المالیــةلقــد أیقظــت 

وذلك نتیجة الوعى بالحقوق والواجبات فمنهم من تأثر ضمیره وقد أخذ عبرة ممن قصروا فى أداء أعمـالهم، وال شـك أن 
ــامــنهم أیًضــ ــامــن كــان یعمــل دائًم إلــى بــذل العنایــة المهنیــة الواجبــة تجــاه مســئولیته اوبداخلــه جــرس إنــذار یرشــده دائًم

وأن أداء تلــك ، للمجتمــع فــى صــورتهى فــى عــرض الواقــع االقتصــادُتســاعدالقانونیــة عــن أداء مــا یقــوم بــه مــن خــدمات، 
الحتمـال المحاسـب القـانونى الخدمات على نحٍو غیر صحیح من قبل المحاسب القـانونى یترتـب علیـه مخـاطر مواجهـة 

علــى أســاس المحاســب القــانونى ن المســتخدمو وعــادة مــا ُیقاضــى ،ن طریــق كــل مــن المســتخدمین أو اإلدارةمقاضــاته عــ
مسئولیته المهنیة عن توفیر تأكد معقول عن امكانیة االعتماد على تلك الخدمات.

اإلدارة ال تتوقف تلك المسئولیة على المحاسب القانونى بل تمتد الىفعند مراجعة القوائم المالیة التقلیدیة 
البدائل واختیارذلك على أن مسئولیة اإلدارة تتحدد فى تطبیق المبادئ المحاسبیة المقبولة، ى وینطو فكالهما مسئول، "

أما مسئولیة المراجع فتتمثل فى تصمیم ،ٕاعداد القوائم المالیة وتحدید مستوى اإلفصاح فیهاو المحاسبیة للتطبیق، 
.)١("أن ُیعتمد علیهُیمكنتحدید مدى تطبیق تلك اإلجراءات وحجم اإلثبات الذى و إجراءات المراجعة، 

بمراجعة حسابات -ابصفته مراجعً -اقانونیً اویرى أحد الباحثین أنه "حین ُیكلف أصحاب منشأة محاسبً 
اللة القوائم المالیة أن یتمكن فى النهایة من إبداء رأیه المحاید فى مدى داالمنشأة، فإنه یقوم بأداء عمله مستهدفً 

االلتزام بمعاییر معینة فى اعداده، ى وصدقها فى التعبیر عما ُأعدت من أجله، ویتم ذلك فى شكل تقریر نمطى ینبغ
لیس بصفته -فى حاجة إلى أن یقدم لهم المحاسب القانونى-هم أو غیرهم-ولكن أصحاب المنشأة قد یكونون

ایة التى تستدعى أن یقوم بفحص الدفاتر والسجالت والمستندات تحقیقً بعض الخدمات المهن-امراجعا بل محاسبً 
لغرض خاص، وألن المحاسب قد یتبع بعض إجراءات المراجعة، كما یستخدم نفس وسائلها الفنیة عندما یقوم بعملیة 

.)٢(الفحص، فإنه قد یحدث بینهما خلط"
وٕاهتمـام مسـتخدمى القـوائم المالیـة ومتخـذى المعلومات فى ممارسة عملیـات التجـارة اإللكترونیـةتقنیةومع تطور 

تقنیــةقــد یقتــرن ذلـك بالبحــث عــن العدیــد مـن الوســائل لمواكبــة حركـة التقــدم فــى فالقـرارات بالمعلومــات المالیــة المسـتقبلیة
خدمات.التلك البیئة من المعلومات، فى نطاق مسئولیة المحاسب القانونى عما یقدمه فى ظل

الفقـــرات ،مراقـــب الحســـابات علـــى مجموعـــة كاملـــة مـــن القـــوائم الماليـــة ذات األغـــراض العامـــةتقريـــر )،٧٠٠(رقـــم املصـــرى املراجعـــةمعيـــار)١(
.٨-٦ص)، ص٣٨:٢٨(

.٨٧ص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة،د/)٢(

٢









من اً "وقد بدأت العدید من البالد إدراك التحدیات التى تفرضها بیئة التقریر اإللكترونیة، مما دفع عدد
ومن ناحیة ى،األكادیمیین إلى وضع ُأطر مقترحة لنطاق مسئولیات وواجبات المراجع فى ظل بیئة اإلفصاح اإللكترون

ض البالد إلى إصدار مجموعة من اإلرشادات المهنیة فى محاولة لتحدید موقف أخرى سعت المنظمات المهنیة فى بع
.)١("لمنشأة العمیلى المراجعة من المعلومات التى یتضمنها الموقع اإللكترون

مـن خـالل تحدیـد متطلبــات خـدمات التأكیـدمسـئولیة المحاســب القـانونى عـن ینـاقش الباحـث فـى هـذا الفصـللـذا 
تـه فـى ضـوء القـوانین المصـریة والمعـاییر الصـادرة عـن المنظمـات اأداء تلك الخدمات وما یرتبط بهـا مـن مخـاطر وواجب

Sarbanesالمهنیة بعد صدور قانون – Oxley.

:وهىثالثة مباحثللهدف من هذا الفصل یقسمه الباحث إلىاوتحقیقً 

.فى ضوء معاییر المراجعة المصریة والدولیةخدمات التأكیدمتطلبات أداء األول:المبحث 

.خدمات التأكیدمسئولیة المحاسب القانونى عن :الثانىالمبحث 

مقترح.الطار اإلالمبحث الثالث: 

رسـالة ،دراسـة حتليليـة للمتغـريات الـىت تـؤثر علـى إدراك املراجـع لواجباتـه جتـاه اإلفصـاح اإللكـرتوىن للمعلومـات املاليـة،أ/نرمني صـبحى حممـد حسـن)١(
.٧١،ص٢٠٠٧، القاهرةكلية التجارة، جامعة غري منشورة،ماجستير فى المحاسبة،









املبحث األول٢/١ 


المحاسبین القانونیین وكذلك معاییر المراجعة الدولیة األمریكیة الصادرة من معهدلقد هدفت معاییر المراجعة 
الصادرة من االتحاد الدولى للمحاسبین إلى وضع مستویات لألداء المهنى لمراجع الحسابات، بحیث یترتب على التزام 

.)١(مراجع الحسابات الخارجى بهذه المستویات ارتفاع جودة أدائه لمهنته
لینظم المهنة واألداء المهنى لمراجعى Sarbanes-Oxley)در الكونجرس األمریكى قانون (ولقد أص

المصریة المراجعةصدرت معاییر وأخذوا ذلك فى االعتبار، "فقد االحسابات، وقد أدرك المهنیون فى مصر ذلك أیضً 
لتنظم األداء المهنى ووضع معاییر للمراجعة ،)٢٠٠٨(لسنة )١٣٠٠(للمحاسبات رقم المركزىبقرار رئیس الجهاز 

وهى تضم المعاییر،بجانب المعاییر األخالقیة ومعاییر االستقاللیة، ومعاییر الرقابة على جودة أداء المراجعین
:)٢("التصنیفات الرئیسیة التالیةفى المصریة للمراجعة وقد تم وضعها

والمسئولیات.العامة المبادئ -١
تم تقییمها .التى المخاطر هةاجو موٕاجراءاتتقییم الخطر -٢
المراجعة.أدلة-٣
استخدام عمل آخرین.-٤
التقاریر.وٕاعدادالمراجعةاستنتاجات -٥
متخصصة.موضوعات -٦
المراجعة.ممارسة عملیة فى المصریة اإلرشادات-٧
المعاییر المصریة لمهام الفحص المحدود .-٨
المعاییر المصریة لمهام التأكد .-٩
ذات العالقة .األخرىریة للمهام المعاییر المص-١٠

من خدمة للحصول على الجودة المرجوةاإللتزام بالمعاییر والتشریعات ذات العالقة فإنهوباإلضافة إلى
تؤدى خدمات التأكید إلى تحسین جودة المعلومات ومحتواها لخدمة أغراض متخذى القرارات المختلفةوحتى التأكید،

المهارات الذهنیة، والمهارات البد من توافر المهارات المهنیة للمحاسب القانونى عند أداء الخدمات المهنیة وتشمل 
التعامل مع اآلخرین واالتصال بهم، والمهارات التنظیمیة وٕادارة األعمال مع الفنیة، والمهارات الشخصیة، ومهارات 

فریق العمل.
اء خدمات التأكید كما ینبغى أن تكون فى ضوء معـاییر المراجعـة المصـریة متطلبات أدعلىسبیل التعرفى وف

لمبحــث مـن خــالل النقــاط ایتنـاول الباحــث هـذا والدولیـة، وفــى ضـوء القــوانین والمعـاییر الصــادرة عـن المنظمــات المهنیــة
التالیة: 

دور آليـات ،اجلـزء الثالـث،لمراجعـة العربيـة والدوليـة واألمريكيـةموسوعة المراجعة الخارجية الحديثـة وفقـاً لمعـايير اعبدالوهاب نصر على،د/)١(
.٧٨١ص،٢٠٠٩الدار اجلامعية، االسكندرية، ،املراجعة ىف تفعيل حوكمة الشركات

، )٢٥ة (الســنمرجــع ســبق ذكــره،،للمحاســباتاملركــزى املعــايري املصــرية للمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد الصــادرة عــن اجلهــاز املرجــع،)٢(
.١٧ص، ٢٠٠٩يوليو، )١٠٠العدد(









. حاسب القانونى ألداء خدمات التأكیدللمى متطلبات التأهیل المهن٢/١/١
.أداء خدمات التأكیدالواجب مراعاتها عندمتطلباتال٢/١/٢

 
یجب ى معظم دول العالم، تحدد الشروط التى لقد ظهرت العدید من التشریعات لتنظیم مزاولة مهنة المراجعة ف"
معظمها إلى الحرص ى تمیل فى وتختلف هذه الشروط من دولة ألخرى، وهّمْن یزاول مهنة المراجعة، ى توافرها ف

على توفیر مؤهالت علمیة متقدمة بجانب قدر من الخبرة كحدود دنیا، إال أنها لم تعد كافیة لضمان جودة عملیة 
قد تكون ىلم تكن معروفة من قبل مراجع الحسابات والتى ظل ظهور العدید من المجاالت الجدیدة التى المراجعة ف

للتالعب والقیام بممارسات المحاسبة االبتكاریة للتأثیر على داللة القوائم المالیة، ومن أهم هذه المجاالت ما مجاالً 
مثل أنشطة التجارة اإللكترونیة واإلفصاح ى العمل المحاسبى یرتبط باستخدام تكنولوجیا المعلومات واإلنترنت ف

ة لظهور األدوات المالیة المبتكرة ألنشطة التمویل خارج المیزانیة وارتباطها عبر اإلنترنت، هذا باإلضافى المحاسب
للمراجع لم ى قد تؤثر على قدرة المشروع على االستمرار، كما أن متطلبات التأهیل المهنى بالعدید من المخاطر الت

للمراجع، مما ى یل المهنمن جانب معاییر المراجعة حیث لم یحدد معیار خاص للتأهى باالهتمام الكافاتحظ أیضً 
.)١("الحساباتى ومدى توافره لدى مراجعى الكافى مفهوم التأهیل المهنى أدى إلى وجود تباین ف

حیث إنه ألداء خدمات التأكید ینبغى توافر مجموعة المهارات المهنیة للمحاسب القانونى ألداء تلك الخدمات و 
واالتصالالتعامل مع اآلخرینصیة، ومهارات الفنیة، والمهارات الشخالمهنیة وتشمل المهارات الذهنیة، والمهارات 

ٕادارة األعمال مع فریق العمل، وُتعتبر هذه المهارات عبارة عن صفات كامنة ُتكتسب و ، والمهارات التنظیمیةبهم
رات وطاقات البشر فردیة بین المحاسبین القانونیین من حیث توفرها واكتسابها، بمعنى أن قدان هناك فروقأ، و اغالبً 

متفاوتة ومستویات النجاح فى تطویرها وتحدیثها مختلفة، مما یزید أو ینقص التفاوت القائم أصال بینها وینعكس أثره 
فى األداء من ماهر إلى شبه ماهر إلى غیر ماهر، ومهما كان شكل هذا االنعكاس، فإنه ال یحدث إال إذا توفرت 

.)٢(الحوافز والدوافع لدى المراجع
وتشــمل المهــارات المعرفیــة واإلدراكیــة، كــال مــن المهــارات الذهنیــة، والمهــارات الفنیــة والوظیفیــة، وتســتخدم تلــك 
المهارات عنـد أداء خـدمات التأكیـد بصـفة عامـة وعنـد تفهـم المنشـأة وبیئتهـا وتقیـیم مخـاطر التحریـف الهـام، حیـث ُیشـیر 

ى المراقــب تفهــم المنشــأة وبیئتهــا بمــا فــى ذلــك نظــام الرقابــة ) إلــى أنــه ینبغــى علــ٣١٥معیــار المراجعــة المصــرى رقــم (
االداخلیـة بدرجـة كافیــة لتحدیـد وتقیــیم مخـاطر التحریـف الهــام والمـؤثر فــى مراجعـة القـوائم المالیــة، سـواء كــان ذلـك راجًعــ

إلــى أعمــال الغــش والتــدلیس أم إلــى الخطــأ، وأن یكــون هــذا الــتفهم كافیــا إلــى المــدى الــذى یســتطیع معــه المراقــب القیــام 
.)٣(بتصمیم والقیام بإجراءات مراجعة إضافیة

.٦٧-٦٦ص، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ)١(
أ/رندة عطية بوفارس، املهارات الواجب توافرها ىف ملعرفة املزيد عن املهارات الواجب توافرها ىف احملاسب وجمهوداته لتطويرها، يُرجى الرجوع للمرجع اآلتى: )٢(

.٣٧-١٥، ص ص٢٠٠٦طرابلس، أكادميية الدارسات العليا، قسم احملاسبة، ربيعرسالة ماجستير فى المحاسبة، احملاسب وجمهوداته لتطويرها، 
.٢٠١٢مارس ١ىف اريخ الدخولت.)، http://www.Jps_dir.net(متاح على

،تفهــم المنشــأة وبيئتهــا وتقيــيم مخــاطر التحريــف الهــام)،٣١٥(رقــم معيــار، خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري امل)٣(
.١)، ص٢الفقرة رقم (









وتطبیقـا لمتطلبـات المعیـار سـابق اإلشــارة إلیـه فإنـه یوجـد العدیـد مــن المهـارات الالزمـة كمبـادئ للممارسـة الجیــدة 
والتقریـر عنهـا یجـب أن یتـوافر أداء خدمات التأكید من المحاسب القانونى یتمكن ى ولكعامة، داء خدمات التأكید عند أ

من خالل توافر العناصر التالیة:-الباحث ى رأى ف–یمكن تحقیقه ى الذى الكافى فیه التأهیل المهن
:للمحاسب القانونىى تطویر التأهیل العلم٢/١/١/١

بال شك تقع على عاتق مؤسسات التعلیم ى المحاسبین المؤهلین بالمهارات الفنیة األساسیة هإعداد إن عملیة 
التركیز على معاییر المحاسبةتعد الخریج المؤهل، و ى التى وعلى وجه التحدید بوضع برامج التعلیم المحاسبى العال

ز على القدرات والمهارات زیادة التركیو ،عملهه فى ُتساعدجنبیة التى االاتاللغ، واإلهتمام بتعلیمه ومعاییر المراجعة
، وال یتكامل دور الجامعة إال بتعاون لصیق مع المنظمات والتنظیمات المهنیة المحاسبیة حیث لها القدرة على المهنیة

، والجامعة باعتبارها هیئة یوب البرامج التعلیمیة الساریةإبراز متطلبات الممارسة المهنیة وما ینكشف لها من ع
یتوفر فیه المهارات الالزمة ى أكادیمیة متخصصة لها القدرة على وضع البرامج والتدریب وتخریج الطالب المؤهل الذ

وعالیة الكفاءة مما یعود بذلك ایجابیا على المهنة.
أداء خدمات تمكنه من ى التى أحد متطلبات التأهیل المهنللمحاسب القانونىى یعد تطویر التأهیل العلمو 

المعلومات ونشر التقاریر المالیة عبر اإلنترنت، ظل استخدام تكنولوجیاى والتقریر عنها، وبصفة خاصة فالتأكید
: )١(االهتمام بالعناصر التالیةویتحقق ذلك من خالل

االهتمـــام بضـــرورة تطـــویر المنـــاهج الدراســـیة بكلیـــات التجـــارة بحیـــث تكـــون قـــادرة علـــى مواكبـــة ومســـایرة التطـــورات -١
المجــال ى مــن أهمهــا اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات واإلنترنــت فــى مجــال المحاســبة والمراجعــة، والتــى الحدیثــة فــ
.  مواكبة التطورات التقنیة المرتبطة بالخدمات المهنیةو ى المحاسب

لبرامج التعلیم والتدریب المسـتمر، وعـدم االكتفـاء بدرجـة البكـالوریوس لمزاولـة مهنـة المراجعـة فـالى التطبیق اإللزام-٢
ى تتطور بمـرور الـزمن والتغیـر فـى یمكن أن تظل هذه الدرجة كافیة ومناسبة باستمرار لمقابلة متطلبات المهنة الت

بصــفة عامــة والمســتمر بصــفة خاصــة یلعــب ى التــدریب والتعلــیم المهنــباالضــافة إلــى ، تخــذى القــراراتاحتیاجــات م
المســتمر ى ، كمــا أن التعلــیم والتــدریب المهنــومســئولیتهمن بــدورهم المحاســبین القــانونییزیــادة إدراك ى فــاهاًمــادورً 

ى.بما ینعكس على جودة أدائهم المهنیر أداء ومهارات وتأهیل المحاسبین القانونیینیساعد على تطو 
، أو جعــل كمــا أنــه توجــد بعــض الــدول ُتلــزم لممارســة المهنــة الحصــول علــى درجــة أعلــى مــن درجــة البكــالوریوس

أو ،فـــى المراجعـــةیـــتم التخصـــص خـــر ســـنتین آخمـــس ســـنوات و لمـــن یریـــد أن یـــزاول المهنـــة عـــدد ســـنوات البكـــالوریس 
مجـال المحاسـبة والمراجعـة بشـرط أن تكـون مـن جهـات علمیـة أو مهنیـة معتـرف بهـا ى بالحصول على برامج تدریبیـة فـ
وعدد ساعات محددة كحد أدنى.

:للمحاسب القانونىى تطویر التأهیل العمل٢/١/١/٢
ما یكتسبه المراجع من خبرات ومهارات نتیجة الممارسة الفعلیـة لمهنـة للمحاسب القانونىى بالتأهیل العملیقصد 

مصـر للتأهیـل ى فـى هذا المجال، ویتمثل الوضع الحـالى المحاسبة والمراجعة، وكذلك ما یكتسبه من البرامج التدریبیة ف
لمــدة ثــالث ســنوات بأحــد مكاتــب -بعــض مــن الحــاالتىقــد یكــون غیــر جــاد فــ-التحــاق المراجــع للتمــرینى فــى العملــ

ومــن اإلنتقــادات التــى توجــه المحاسـبة والمراجعــة المعتمــدة ثــم یســتطیع بعـدها الحصــول علــى التــرخیص بمزاولــة المهنـة،

لمزيد من التفصيل يُرجى الرجوع إلى ما يلى:)١(
–للمحاسـبني: األبعـاد اجلـامعى خالد حممـد عبـداملنعم لبيـب، فجـوة التوقعـات بـني احتياجـات الواقـع العملـى ملهنـة احملاسـبة واملراجعـة، والتأهيـل د/-١

،بـــىن ســـويف، جامعـــة القـــاهرةبتجـــارة الكليـــة ،مجلـــة الدراســـات الماليـــة والتجاريـــةمقرتحـــات العـــالج (دراســـة ميدانيـــة تطبيقيـــة)، –املســـببات 
.٣٥-٣٠ص، ص٢٠٠١، ديسمرب )٣(العدد)،٢()،١١(سنةال

.٦٧-٦٦ص، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ-٢









ویعـد لذلك حالة التخصص فى مجال واحد فقط عند التدریب وعدم التدریب على بـاقى أنشـطة المهنـة أو التعـرض لهـا،
.  خدمات التأكید المتعددة والمتطورةأداءى یساعد المراجع فى لكى كافذلك غیر

، اضرورة تطویر التأهیل العلمى للمحاسب القانونى لتحقیق المستوى المتمیز علمیً )١(ویرى أحد الباحثین
التعلم، والتعلیم ، وبوجه خاص المهارات األساسیة للمحاسبة، ومهارات القدرة الذاتیة علىا، وتقنیً ا، وأخالقیً اومهنیً 

التعاونى، ومهارات االتصال الفعال، ومهارات التطبیق العملى، ومهارات حل المشاكل العلمیة، ومهارات استخدام 
الحاسب االلكترونى، واألسالیب التقنیة الحدیثة، فى القیام بالواجبات المهنیة، والتحلیل واإلبداع والنظرة اإلنتقادیة 

باللغة العربیة)، والالزمبیئى، ومهارات إجادة اللغات األجنبیة ( مع ضرورة االهتمام الكافىلألمور، ومهارات الوعى ال
ومهارات اتخاذ القرارات، وٕادارة الوقت، وترتیب األولویات، وٕادارة الذات وتفویض السلطات، وٕادارة الضغوط 

ة، ومهارات السلوك األخالقى.والصراعات، ومهارات اإلدارة االستراتیجیة لألعمال، ومهارات تطویر القیاد
المهــارات التــى ُتمكــن المحاســب مــن معرفــة أصــول المحاســبة، وخلــق تلــكوتشــمل المهــارات الفنیــة والوظیفیــة

خلفیــة علمیــة تمكنــه مــن حســن األداء ومــن ثــم تحســین جــودة خــدمات التأكیــد للحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح، وُیمكــن 
:)٢(إذا امتلك القدرة علىووظیفیااعتبار المحاسب ماهرا فنیا

 ًــااســتخدام تطبیقــات األعــداد ریاضــی علــى عــدة واجبــات معرفیــة، واالســتخدام األمثــل، ســواء فــى Numeracyاورقمًی
ومــا تنطــوى علیــه مــن عملیــات االختیــار مــا بــین البــدائل القیــاس، أم فــى التحلیــل المــالى، أم فــى عملیــة صــنع القــرار،

وصـــوال إلـــى نمذجـــة القـــرارات وٕاجـــراء تحلـــیالت المخـــاطرة، وكـــذلك القـــدرة علـــى واختیـــار البـــدیل األفضـــل،یمهـــاو وتق
) التــى بمعرفتهــا ُیمكــن حــل المشــاكل Excelاســتخدام تطبیقــات األعــداد علــى تقنیــة المعلومــات، مثــل بــرامج (إكســل 

ـــ ) اإلجـــراءات ٥٢٠لمراجعـــة المصـــرى رقـــم(لمـــا ورد بمعیـــار ااالمحاســـبیة المختلفـــة، وعمـــل اإلجـــراءات التحلیلیـــة طبًق
.)٣(التحلیلیة

 تقنیة المعلومات، وأدواتها وتوظیفها فى حل مشاكل األعمال والمحاسبة، وٕاظهار الفهم لعمـل هـذه ُنظم إستخدام
األنظمة، والقدرة على التحقق من صـحتها ودقتهـا، والقـدرة علـى أن یكـون ضـمن فریـق عمـل إدارة هـذه األنظمـة 

جمیعا.أو تصمیمها، أو كلهاأو تقویمها،
.كتابة التقاریر بالشكل والكیف المالئم فنیا ووظیفیا
ــ ــ،لهــاااإللمــام بالتشــریعات القانونیــة والنظامیــة، والعمــل وفًق لمــا ورد بمعیــار المراجعــة المصــرى رقــم اوذلــك وفًق

.)٤() "مراعاة القوانین واللوائح عند مراجعة القوائم المالیة"٢٥٠(
وفقًا لهابمتطلبات معاییر المحاسبة والمراجعة، والعمل اإللمام.

–للمحاسـبني: األبعـاد اجلـامعى خالد حممد عبداملنعم لبيـب، فجـوة التوقعـات بـني احتياجـات الواقـع العملـى ملهنـة احملاسـبة واملراجعـة، والتأهيـل د/)١(
.٣١-٣٠صص، مرجع سبق ذكرهمقرتحات العالج (دراسة ميدانية تطبيقية)، –املسببات 

.٢١-٢٠، ص صمرجع سبق ذكرهأ/رندة عطية بوفارس، )٢(
اإلجـــراءات )،٥٢٠(رقـــم معيـــار، خـــرىلمراجعـــة والفحـــص احملـــدود ومهـــام التأكـــد األاملصـــرية لعـــايري للمزيـــد مـــن التفصـــيل يُرجـــى الرجـــوع إىل: امل)٣(

.التحليلية
مراعــاة القــوانين )،٢٥٠(رقــم معيــار، خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري للمزيــد مــن التفصــيل يُرجــى الرجــوع إىل: امل)٤(

.واللوائح عند مراجعة القوائم المالية









هى المهارات المرتبطة بسلوك المحاسب من حیث قدرتـه علـى ضـبط نفسـه والتعامـل وُتعتبر المهارات السلوكیة
ومهـــارات التعامـــل مـــع اآلخـــرین المهـــارات الشخصـــیة، المهـــارات كـــًال مـــن وتشـــمل هـــذهمـــع اآلخـــرین واالتصـــال بهـــم، 

بهم.واالتصال
لـــدى القـــائم بخدمـــة التأكیـــد یعمـــل علـــى جـــودة تلـــك Personal Skillsكمـــا أن تـــوافر المهـــارات الشخصیــــة

الخــدمات، وهــى مهــارات مرتبطــة باتجاهــات وســلوك المحاســب، وتطــویر هــذه المهــارات ُیمكــن المحاســب القــانونى مــن 
:)١(مهارات شخصیة، إذا ما كان قادرا علىوتهذیب سلوكه، وتغییر اتجاهاته، وُیمكن اعتبار المحاسب ذاالتعلم،
 اختیار وتخصیص األولویات فى حدود الموارد المتاحة، مع القدرة على تنظیم العمل، بحیـث یـتم إنجـاز خدمـة

التأكید فى الوقت المحدد طبقًا لخطاب االرتباط.
.تحفیز اآلخرین وتوقع التغییر، والقدرة على التعامل معه
 ن لدیــه مهــارة الــتعلم مــدى الحیــاة التــى تتــیح لــه إمكانیــة جلــب المعــارف أالــتعلم الــذاتى: أى المبــادرة والتــأثیر، و

الالزمة لمواكبة تطورات الخدمات المهنیة الجدیدة طبقًا لتقنیات العصر، ولحل مشاكل العمل الیومیة.
نـة فـال ینشـر أسـرار مراعاة قیم وأخالق ومواقف المهنة عند صنع القرار، كأن یتصف المحاسب بالسـریة واألما

عمالئه وال ُیعطى رأیا مضلال.
 الحــذر المهنــىProfessional Skepticism وهــذه المهــارة تتطلــب تــوفر عنصــر الــذكاء عنــد أداء خــدمات

التأكید.
Interpersonal and Communication Skillsین واالتصال بهموبالنسبة لمهارات التعامل مع اآلخر 

فهى مهارات ُتمكن المحاسب القانونى من العمل مع اآلخرین فى اتجاه تحقیق المنفعة المشتركة، وُتمكنه من استقبال 
التى ُتعتبر الهدف الرئیس من وراء تقدیم خدمات تونقل المعلومات بفعالیة، وصیاغة األحكام المعقولة، وصنع القرارا

ه فى حالة إمتالك المحاسب القانونى لتلك المهارات، فإن هذا یمكنه فإن-نظر الباحثمن وجهة–التأكید، كما أنه 
اأنه ُیمكن اعتبار المحاسب ممتلكا لهذه المهارات عندم)٢(من إكتشاف ممارسات إدارة األرباح، وترى إحدى الباحثات

عن خدمة مع الشریك المسئول -Consultative Processیملك ُحسن التفاوض مع اآلخرین متخذا من الشورى 
وَال َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب منهجا لمواجهة التعارض، وحل الخالفات، قال اهللا تعالى: -التأكید وفریق المراجعة 

، وحل )٣() مراقبة الجودة٢٢٠، وتطبیقًا لما ورد بمعیار المراجعة المصرى رقم (سورة األنفال) ٤٦(اآلیةِریُحُكمْ 
ثم مناقشة وجهات ،المتعارضة بكفاءة، كالبدء بطرح اآلراء المقبولة من قبل المعارضین الجتذاب ثقتهمالمواقف 

والدفاع عن آرائه والتى یجب أن تكون وفقًا للمعاییر والمتطلبات )٥(، والمناقشة وتقدیم التقاریر)٤(النظر المعارضة
وغیر الرسمیة، الشفهیة والمكتوبة، ولكى یفًعل المحاسب من القانونیة والتشریعیة، وذلك من خالل االتصاالت الرسمیة 

.٢١، صمرجع سبق ذكرهأ/رندة عطية بوفارس، )١(
.٢١، صالمرجع السابق)٢(
مراقبــة الجــودة علــى عمليــات مراجعــة معلومــات ماليــة )،٢٢٠(رقــم معيــار، خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري امل)٣(

.٤)، ص١١، فقرة رقم(تاريخية
.٢٣صمرجع سبق ذكره،أ/رندة عطية بوفارس، )٤(
وائم املالية، واألكثر من ذلك فإن احملاسب مطالب برتمجة األرقام الىت أعدها إىل لغة يفهمها مستخدموها الذين ال يتفهمون لغة األرقام الواردة بالق)٥(

.وعرضها هلم من خالل استخدام تقنية املعلومات املالئمة









والقدرة ت والقراءة بفعالیة، اتصاالته قد یحتاج إلى تخطیط عملیات التعامل مع اإلدارة والخبیر وفریق العمل، واإلنصا
تقریر الخبیر عن وتمییز األفكار الرئیسة، وتنظیم المعلومات المتحصل علیها سواء من اإلدارة أو على فهم اللغة 

ها.ئمن استدعاخدمة التأكید، والتمكن
كما أنه البد من توافر المهارات التنظیمیــة لدى المحاسب عند أداء خدمات التأكید وهـى مهـارات إداریـة مرتبطـة 
بمنظمـة العمـل، وتشـمل هـذه المهـارات مجموعـة مهــارات إدارة األعمـال وتنظیمهـا، وهـذه المهـارات ُتمكـن المحاسـب مــن
فهــم جمیــع مظــاهر ســیر العمــل بــالتنظیم، وتــأتى أهمیــة اتصــاف المحاســب بهــذه المهــارات كونــه یمتلــك البصــیرة وحســن 

الرأى المهنى، مع إلتزامه بالمعاییر المهنیة والتشریعات ذات العالقة، وذلك البداء رأیه الفنى عن خدمة التأكید.
ــذا فــإن االلتــزام بتلــك المعــاییر یــنظم المهنــة واألد اء المهنــى وجودتــه بالنســبة لمراجعــى الحســابات فــى مصــر، ول

وزارةن إصــدار معــاییر المحاســبة المصــریة مــن قبــل وذلــك لمعرفــة متطلبــات آداء خــدمات التأكیــد وتطوراتهــا، حیــث "أ
للمحاســبات المركــزى المصـریة مــن قبــل الجهـاز المراجعــةمعــاییر إصـدارثــم ٢٠٠٦لســنة ٢٤٣رقـم بــالقراراالسـتثمار

، ویؤكــد ةحقــل المحاسـبة والمراجعــالمهنـى فــى ومــة العمــل ظ، ُیعـد عمــال جلــیال ومتكـامال لمن٢٠٠٨لســنة ١٣٠٠رار رقــم بـالق
.)١("مهنة عالمیةةبالتطورات الدولیة باعتبار المحاسبة والمراجعةمهنالعلى ربط 

توافرهـــا لـــدى المحاســـب وفـــى ضـــوء معـــاییر المراجعـــة المصـــریة والدولیـــة توجـــد العدیـــد مـــن المتطلبـــات الواجـــب 
القانونى للقیام بأداء المراجعة والفحص المحدود وخـدمات التأكیـد األخـرى، وتشـمل هـذه المتطلبـات متطلبـات عامـة البـد 
مــن توافرهــا فــى المحاســب القــانونى عامــة، فضــًال عــن متطلبــات خاصــة عنــد القیــام بخــدمات التأكیــد یتناولهــا الباحــث 

إن شاء اهللا.بالتفصیل من خالل هذا المبحث 
وٕان المحاســـب القـــانونى فـــى بحثـــه عـــن حقیقـــة مـــا تضـــمه الســـجالت والـــدفاتر حتـــى یســـتطیع أن یزیـــد مـــن الثقـــة 
وٕامكانیــة اإلعتمــاد علــى المعلومــات التــى تحویهــا القــوائم المالیــة، فإنــه ینبغــى أن تتــوافر لــه مهــارات وكفــاءة فنیــة بجانــب 

:)٢(مرضى، ومن أشهر ما هو متفق علیه فى هذا الشأنللقیام بمهمته على وجه صفات أخالقیة تؤهله 
 ــتمكن مــن المحاســبة والمراجعــة فــى جانبیهــا: الفكــرى والنظــرى، والعملــى والتطبیقــى: وُیقصــد بالمحاســبة هنــا علــم ال

ـــخ)، مـــع  ـــة، واإلداریـــة، والضـــریبیة، والقومیـــة، .... إل المحاســـبة ككـــل بكافـــة فروعـــه وتقســـیماته ( كالمحاســـبة المالی
فة بالقدر الكافى من العلوم األخرى وثیقة الصلة بعملـه كالقـانون واالقتصـاد، وعلـم الـنفس وٕادارة األعمـال،.... المعر 

وما إلى ذلك.
 أن یتمتــع باألمانــة واإلســتقامة، والحــرص علــى كتمــان األســرار التــى یطلــع علیهــا بحكــم عملــه المهنــى، مــع تمتعــه

مهمتــه بالشــكل المطلـــوب دون أن یتــرك إنطباعــًا ســیئًا عـــن بالقــدرة علــى حســن التصــرف حتـــى یســتطیع أن ُینجــز
المراجعة، فال ینبغى مثًال أن یبدأ عمله مفترضًا سوء النیة فـیمن یتعامـل معهـم إذ أنـه مـن المعـروف أن المراجـع ال 

ى یتصید األخطاء لآلخرین بل إنه یهدف إلى منع وقوع األخطاء والغش وتصحیح ما قد وقع فعًال منهـا كنـاتج فرعـ
لقیامه.

 بمــا یجعلــه غیــر خاضــع لتــأثیر أو ضــغوط أو ســلطات مــن أحــد غیــر ضــمیره أن یتمتــع باالســتقالل والحیــاد المهنــى
المهنى فیما یتعلق باألمور التى یتولى مراجعتها.

.١٨ص،مرجع سبق ذكره،للمحاسباتاملركزى كد الصادرة عن اجلهاز املعايري املصرية للمراجعة والفحص احملدود ومهام التأاملرجع،)١(
.٣٢٩ص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢،دراسات ىف املراجعةحامد طلبه حممد،د/)٢(









:)١(للمحاسب القانونىى تفعیل الرقابة على جودة األداء المهن٢/١/١/٣
جلـس لتنظـیم المهنـة سـواء كـان نقابـة أو جمعیـة أو هیئـة وهـذا المجلـس ارتأت معظم التشریعات المهنیـة إنشـاء م

ى وتفعیـل دورهـا فـومهنیـاً المحاسبة والمراجعـة فكریـاً مناط به االرتقاء بمهنةودولیاً معظم التشریعات المهنیة إقلیمیاً ى ف
إطـــار الخبـــرة ى المنشـــودة فـــتحقیـــق العدالـــة ى دعـــم قـــیم المجتمـــع والحفـــاظ علـــى الحقـــوق العامـــة والخاصـــة والمســـاندة فـــ

ضــوء الواقــع ى ترســیخ مبــادئ مهنــة المحاســبة والمراجعــة وتوحیــد مســمیاتها وأهــدافها فــو ،واالســتقاللیة المهنیــة النافعــة
مـن –، وینبغـىالقیات مهنة المحاسبة والمراجعةوضع الضوابط الكفیلة بالمحافظة على أخ، و والتطورات الدولیةى المحل

التنســیق مـــع المؤسســـات العلمیـــة قتبــاس مـــن الشـــرائع الســـماویة لترســیخ مبـــادئ تلـــك المهنـــة، و اإل-وجهــة نظـــر الباحـــث
بالمســتوى المطلــوب ولضــمان مســتوى ى لتفــالجامعــات ى ومراكــز البحــوث بشــأن المنــاهج ومســتوى التأهیــل والتــدریب فــ

واإلقلیمیــة ذات العالقــة بمهنــة التنســیق مــع التنظیمــات والجمعیــات المهنیــة والمحلیــة هنیــین، كمــا ینبغــى رفیــع للمى علمــ
المحاسبة والمراجعة.

عـد فقـط، ولكـن یُ ى والعملى على تحقیق التأهیل العلمللمحاسب القانونىى حیث ال یقتصر تحقیق التأهیل المهنو 
ضــمان مــن جانــب الهیئــات المنظمــة لمهنــة المراجعــة وأســواق المــال علــى أداء المــراجعین أحــد متطلبــات ى الــدور الرقــاب
للمراجعین ورفع كفاءة وفعالیة عملیة المراجعة.ى الكافى التأهیل المهن

الســنوات ى فــللمحاســب القــانونىى مصــر بتفعیــل الرقابــة علــى جــودة األداء المهنــى فــى وقــد زاد االهتمــام الرســم
معیــار بشــأن٢٠٠٦لســنة ١٤٠حیــث صــدر قــرار رئــیس مجلــس إدارة الهیئــة العامــة لســوق المــال رقــم العشــرة األخیــرة،

٢٠٠٧لســنة ٧٩مهنــة المحاســبة والمراجعــة بــالقرار رقــم ى مراقبــة الجــودة، ثــم صــدرت قواعــد وآداب وســلوكیات مزاولــ
الحسابات المقیدین بسـجالت الهیئـة العامـة لسـوق المـال بـالقرار ى وتلى ذلك إنشاء وحدة للرقابة على جودة أعمال مراقب

بشـــأن ضــــوابط القیـــد واســــتمرار القیــــد ٢٠٠٩لســــنة٢٣هیئــــة رقـــم صـــدر قــــرار مجلـــس إدارة الو ، ٢٠٠٨لســــنة ٨٤رقـــم 
) لســـنة ٦كتــاب دورى رقــم (، وأخیــرًا صـــدور الحســابات لـــدى الهیئــة العامــة للرقابـــة المالیــةى ســـجل مراقبــى والشــطب فــ

.)٢(بشأن التأكید على واجبات مراقبى الحسابات المقیدین بسجالت الهیئة٢٠١٤
العدیــد مــن األســالیب الخاصــة بالرقابــة علــى جــودة ٢٠٠٩لســنة ٢٣الهیئــة رقــم قــرار مجلــس إدارة وقــد تتضــمن 

مراقبــي الحســابات الــذین یجــوز لهــم مراجعــة الشــركات المقیــدة أوراقهــا ببورصــات األوراق المالیــة بالنســبة لاألداء المهنــى 
ر المنشــأة بــالبنوك وشــركات وشــركات االكتتــاب العــام والشــركات العاملــة فــي مجــال األوراق المالیــة وصــنادیق االســتثما

و الحصــول علــي أعضــویة جمعیــة المحاســبین والمــراجعین المصــریة ن یتحقــق فــي طالــب القیــد أوالتــى منهــا ، التــأمین
إحــدي الشــهادات المهنیــة األجنبیــة المعادلــة لهــا او الحصــول علــي درجــة الــدكتوراه فــي المحاســبة مــن احــدي الجامعــات 

.المعترف بها في مصر

لمزيد من التفصيل يُرجى الرجوع إلى ما يلى:)١(
–للمحاسـبني: األبعـاد اجلـامعى خالد حممـد عبـداملنعم لبيـب، فجـوة التوقعـات بـني احتياجـات الواقـع العملـى ملهنـة احملاسـبة واملراجعـة، والتأهيـل د/-١

.٣٥-٣٠ص، صمرجع سبق ذكرهمقرتحات العالج (دراسة ميدانية تطبيقية)، –املسببات 
.٦٧-٦٦ص، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ-٢

املوافقة على تعديل ضوابط القيد واستمرار الهيئة العامة للرقابة المالية،ملزيد من التفاصيل حول الضوابط والقواعد الىت مشلها القرار يُراجع: (٢)
، متاح على موقع: ٢٠٠٩لسنة ٢٣القيد والشطب ىف سجل مراقىب احلسابات لدى اهليئة العامة للرقابة املالية، قرار رقم 

www.cma.gov.eg ٢٠١٤يونيو ٢٦، ، تاريخ الدخول ىف.









أداء إلـــى زیـــادة جـــودة ى ؤدیـــللمحاســـب القـــانونىى االهتمـــام بتفعیـــل الرقابـــة علـــى جـــودة األداء المهنـــنولـــذا فـــإ
یؤدى التاهیـل العلمـى و ، الحد منهاو إدارة األرباح على اكتشاف ممارسات خدمات التأكید وزیادة قدرة المحاسب القانونى

.رباحوالمهنى للقائم بخدمة التأكید إلى الحد من ممارسات إدارة األ
فــى المحاســب القـانونى إلــى ارتفــاع ىالمهنـالتأهیــلیــؤدى تــوافر متطلبـاتأنـه فــى ضــوء مـا ســبق الباحــثویـرى

مستوى كفاءة المزاولین وٕاكسابهم المعرفة التى تؤهلهم لتقدیم خدمات التأكید بطریقة متمیزة مبنیة على المعرفـة المتعمقـة 
مــن المهــارات الالزمــة للممارســة الجیــدة عنــد أداء خــدمات التأكیــد عامــة، یوجــد العدیــدكمــا أن ،بأســالیب إدارة األربــاح

ــاً  ــًا، وأخالقیــًا، وتقنی مهــارات ، رات األساســیة للمحاســبة والمراجعــةالمهــا، ومنهــا ولتحقیــق المســتوى المتمیــز علمیــًا، ومهنی
قنیـةام الحاسـب، واألسـالیب التاسـتخدمهـارات ، و مهـارات التطبیـق العملـى، و ة علـى الـتعلم، والتعلـیم التعـاونىالقدرة الذاتیـ

مهـارات الـوعى ، واإلهتمـام ببـداع والنظـرة اإلنتقادیـة لألمـورالتحلیل واإل، كما یلزمه ثة، فى القیام بالواجبات المهنیةالحدی
قــد ، و المعرفــة الحالیــة المتمیــزة والمتطــورةمــع ومــا یخــص خــدمات التأكیــد مــن تطــورات تقنیــة فــى البیئــة المحیطــةالبیئــى

فــى أداء بعــض الخــدمات، -االهتمــام الكــافى باللغــة العربیــةمــع ضــرورة -مهــارات إجــادة اللغــات األجنبیــة یحتــاج إلــى 
مهـارات اتخـاذ القـرارات، وٕادارة الوقـت، وترتیـب األولویـات، ویساعد المحاسب القـانونى عنـد أداء خـدمات التأكیـد تمتعـه ب

مهـارات ، و تـوافر مهـارات البحـث والتحقیـق، باإلضـافة إلـى لصراعاتلسلطات، وٕادارة الضغوط واوٕادارة الذات وتفویض ا
سـرعة التفكیـر ویفضـل،ة بـالنفسالثقـمـع شاكل وتوافر مهارات الحـل العملیـةالقدرة على حل الم، و الربط وفهم العالقات

الثقافـة والمتطلبــات فر تـوا، مـع ى معالجـة خـدمات التأكیـد المختلفـةعـدم النمطیـة فـو حـدة المالحظـةالـذكاء و و واالسـتجابة
فـى تنـاول خدمـة التأكیـد الموضوعیة، و الصدق واألمانة واإلستقامة، و لقدرة على تحمل الضغوط ومواجهتهاا، و األخالقیة

االستقالل والحیاد المهنى.، و الحفاظ على السریةمع 

 
"مهــام التأكــد بخـــالف مراجعــة أو فحــص معلومــات مالیـــة ) ٣٠٠٠لقــد تضــمن معیــار المراجعــة المصـــرى رقــم (

المتطلبات الخاصة واألساسیة لقیام المحاسب القانونى بأداء خدمات التأكید واالسـتمرار فیهـا والموافقـة علیهـا، تاریخیة"، 
، وتقیــیم مالءمــة موضــوع الخدمــة، وتقیــیم مــدى مالءمــة واالتفــاق علــى شــروط خدمــة التأكیــد، وكیفیــة التخطــیط ألدائهــا

المقــاییس المحــددة، ودراســة األهمیــة النســبیة وخطــر خدمــة التأكیــد عنــد التخطــیط وأداء الخدمــة، واالســتعانة بــالخبراء، 
أخــذ األحــداث الالحقــة فــى الحســبانوالحصــول علــى أدلــة اإلثبــات، واإلقــرارات التــى یقــدمها الطــرف المســئول مــع ضــرورة 

مـــن توثیـــق عملیـــة أداء الخدمـــة والتقریـــر عنهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع المبـــادئ األساســـیة لالرتقـــاء بجـــودة خـــدمات التأكیـــد 
واإلجراءات الضروریة للمحاسبین القانونیین، وتوفیر اإلرشـادات لهـم ألداء مهـام خـدمات التأكیـد بخـالف عملیـات المراجعـة أو 

یخیــة التــى شــملتها معــاییر المراجعــة المصــریة أو المعــاییر المصــریة لمهــام الفحــص الفحــص المحــدود للمعلومــات المالیــة التار 
المحدود، ویتم تناول هذه المتطلبات على النحو التالى: 

 

مــؤثرات علــى إســتقاللیة المحاســب عنــد قبــول أداء خدمــة التأكیــد أو اإلســتمرار فیهــا البــد مــن مراعــاة عــدم وجــود 
أنه ُیفضل تقدیم خدمات التأكیـد األخـرى مـن قبـل محاسـب قـانونى آخـر غیـر الـذى )١(القانونى، حیث یرى أحد الباحثین

.٥١-٥٠، ص صمرجع سبق ذكره) أ/عماد حممد سعد الدين سيد أمحد اخلشن، ١(









یقوم بإعتماد القوائم المالیة، حیث أن تقدیم المحاسب القانونى لخدمات بخالف مهـام المراجعـة إلـى نفـس عمـالء عملیـة 
یؤثر على استقالل المحاسب القانونى وبالتـالى یـؤدى ذلـك إلـى قبـول المحاسـب القـانونى لـبعض قدةالمراجعة الخارجی

ممارسات اإلدارة التى قد تنطوى على ممارسات إلدارة األرباح وُیمكن تحلیل ذلك كالتالى:

التـزام المراجـع بمعـاییر أن قیام المحاسـب القـانونى بعملیـة المراجعـة التقلیدیـة لحسـابات المنشـأة إنمـا یـتم فـى ضـوء -١
المراجعـة المتعـارف علیهـا، وعلـى رأسـها ضـرورة تــوافر الحیـاد واالسـتقالل والموضـوعیة وعـدم التحیـز للطـرف الــذى 
عین المراجـع أو غیـره مـن األطـراف، وذلـك باعتبـار أن عملیـة المراجعـة تخـدم عـدة أطـراف ولـذلك یجـب أن یتحلـى 

اه جمیع األطرف.المحاسب القانونى بالحیاد والنزاهة تج
أن قیــام المحاســب القــانونى بتقــدیم خــدمات بخــالف مهــام المراجعــة لعمــالء عملیــة المراجعــة إنمــا یــتم باتفــاق خــاص -٢

بعـض ى فـ–مع إدارة هذه المنشأت مقابل الحصول على أتعـاب معینـة یتفـق علیهـا، وال یخضـع المحاسـب القـانونى 
جعــة بــل إنــه ینحــاز للمنشــاة ویراعــى مصــالحها ویعمــل علــى حــل فــى أدائــه لتلــك الخــدمات لمعــاییر المرا-األحــوال

لمصــالح المنشــأة بغــض النظــر عــن امشــاكلها وتحقیــق أهــدافها، وفــى هــذه الحالــة ســیكون المحاســب القــانونى منحــازً 
مصالح األطراف األخرى، ولكن ینبغى علیه فى كل األحوال اإللتزام بالقوانین والمعاییر المهنیة ذات الصلة.

وحتـى ،)١(اإلستقاللیة فـى المحاسـب القـانونى عنـد أداء خـدمات التأكیـدینبغى توافر الباحث ینحاز إلى أنه ولكن
وحتـى وموضـوعیتهحتـى ال یخضـع ألى تـأثیر علـى أمانتـهسـتقاللیةاإلباالهتمـام تؤدى خدمات التأكید بجودة البـد مـن 

وتحدیـد درجـة عـن خدمـة التأكیـدالذین یعتمـدون علـى تقریـره طرف الثالث أو األطرافیبدو أنه أمین وموضوعى أمام ال
، حیث تتحدد مدى ثقـة واعتمـاد األطـراف األخـرى علـى تقریـر خدمـة التأكیـد بمـدى اسـتقالل وحیـاد المحاسـب ثقتهم فیها

فنــى مــا تكـون مصــالحها متعارضــة، ومــن ثــم فهــى تحتــاج إلــى رأى االقـانونى فــى إبــداء رأیــه عنهــا، فتلــك األطــراف غالًبــ
محایــد، وتؤكـــد ذلـــك التشـــریعات والمنظمــات المهنیـــة حتـــى یحـــتفظ بوضـــعه المحایــد أمـــام تلـــك األطـــراف ذات المصـــالح 

للفئات المستفیدة من تقریره.حمایةً إجتماعیةضرورة المحاسب القانونىإستقاللیةأصبحت المتعارضة، وبالتالى فقد
، وحیــث لجــدل ممتــد بـین أعضــاء المهنــةیــاد الظــاهرى محـًال الحو اإلســتقاللمازالـت الجوانــب المختلفــة لمقـاییسو 

ـــتحكم فـــى مظـــاهر إســـتقاللیة)٢(أنـــه مـــن العوامـــل ـــى ت ـــانونى،المالت الخـــدمات االستشـــاریة األخـــرى (خـــالف حاســـب الق
).؟المراجعة وهل یجوز أن یقوم المراقب بها

، إال علــى تنشــیط سـوق الخــدمات المهنیــةوجــود خــدمات التأكیـد وأداؤهــا بالشــكل المالئـم لــه تــأثیر فعـال ورغـم أن 
لــنفس المنشــأة التــى التأكیــد األخــرى المحاســب القــانونى عنــد قیامــه بــأداء خــدماتإســتقاللیةیثــور الجــدل حــول مــدى أنــه 

ــ ، وفــى الواقــع العملــى هنــاك دول تســمح بــالجمع بــین المراجعــة وتقــدیم خــدمات مهنیــة أخــرى لهــااخارجًیــایعمــل مراجًع
در عــــناالصــــSarbanes-Oxley)قــــانون (لاأوربــــا ومصــــر)، وهنــــاك دول ال تســــمح بــــذلك ( وفًقــــوبشــــروط(كما فــــى 

).  الكونجرس األمریكى

(1) Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-4.
بـد أمحـد عللمزيد مـن التفصـيل حـول العوامـل املـؤثرة علـى اسـتقالل املراجـع اخلـارجى (ضـمانات اسـتقالل املراجـع اخلـارجى) يُرجـى الرجـوع إىل: د/)٢(

، ٩١-٨١صص،٢٠٠٨يوميـات حماسـب، –منشـور علـى شـبكة املعلومـات الدوليـة ، أساسيات المراجعة ومعاييرها، املوىل الصباغ وآخـرين
.٢٠١٢ديسمرب ٣، تاريخ الدخول ىف http://www.almohasb1.comمتاح على 









توصــیات مرشــدة للســلوك المهنــى ١٩٧٩وویلــز عــام بــانجلترافــى بریطانیــا أصــدر مجمــع المحاســبین القــانونیین و 
تتــیح لمراقــب الحســابات القیــام بخــدمات خــالف المراجعــة بشــرط أال تمتــد مزاولــة هــذه الخــدمات بحیــث یتخــذ المحاســب 

القانونى قرارات إداریة أو یقوم بوظائف إداریة.
وعـة مـن تعلیمـات أسـواق صـدرت مجم،٢٠٠٢عـام Sarbanes Oxleyر قـانونو صدوبفى الوالیات المتحدة و 

وهــذه األعمــال عــدة أعمــال والمراجعــة فــي ذات الوقــتاألوراق المالیــة تقضــى بمنــع المحاســب القــانونى مــن الجمــع بــین
الخـدمات التـى ال یجـوز للمحاسـب القـانونى أن یقـدمها وُیمكـن إیضـاح أهـم ، لحساباتهاابالنسبة للشركة التى یعمل مراقبً 

لعمیله فى نفس الوقت:
إمساك الدفاتر.-١
المعلومات المالیة وتنفیذها.ُنظم تصمیم -٢
أعمال التقییم وٕابداء الرأى بشأن عدالة المعلومات المالیة والمحاسبیة.-٣
.االكتواریةأعمال الخبرة -٤
أعمال المراجعة الداخلیة.-٥
األعمال اإلداریة.-٦
أعمال السمسرة والوساطة أو االستثمارات البنكیة.-٧
لتى ال ترتبط بأعمال المراجعة.الخدمات القانونیة ا-٨
أیة خدمات أخرى قد یرى المجلس األعلى للرقابة المحاسبیة عدم جواز القیام بها.-٩

بـآداب وتقضى المـادة الثامنـة عشـر مـن دسـتور مهنـة المحاسـبة والمراجعـة بـأن المحاسـب والمراجـع یعتبـر مخـًال 
وجـــود هـــذه بیانـــات تتعلـــق بمنشـــأة لـــه مصـــلحة شخصـــیة فیهـــا دون أن یشـــیر صـــراحة إلـــىعلـــىســـلوك المهنـــة إذا وقـــعو

المصلحة.
إسـتقاللیة یؤدى قیام المحاسـب القـانونى بخـدمات التأكیـد األخـرى فـى نفـس وقـت المراجعـة إلـى التـأثیر علـىقد و 

نى آخـر بخدمـة التأكیـد بخـالف ضـرورة قیـام محاسـب قـانو )١(المحاسب القانونى فى بعض األحیان، ویفسر أحد البـاحثین
القــائم بعملیــة المراجعــة مــن خــالل "تحلیــل تلــك العالقــة مــن الناحیــة الشــكلیة فــإن تعامــل المراجــع فــى الخــدمات بخــالف 

التـــى تحـــدد لـــه أتعابـــه عـــن هـــذهامهـــام المراجعـــة یـــتم مـــع اإلدارة نفســـها، والتـــى هـــو رقیـــب علیهـــا كمراجـــع، وهـــى غالًبـــ
هــذا الوضــع بالنســبة لألطــراف األخــرى أن المراجــع واقــع تحــت تــأثیر إغــراءات مادیــة ممــا یــؤدى الخــدمات، وبالتــالى یشــیر 

ــ محــددة مقابــل عملیــة المراجعــة توافــق علیهــا اإلــى صــعوبة إقنــاع األطــراف األخــرى بحیــاد المراجــع، والــذى یتقاضــى أتعاًب
ضــخمة نظیــر الخــدمات بخــالف مهــام المراجعــة تحــددها اإلدارة فــى االجمعیــة العامــة للمســاهمین، فــى حــین یتقاضــى أتعاًبــ

معظـــم األحیـــان، األمـــر الـــذى یشـــیر إلـــى ضـــرورة قیامـــه بمســـایرة اإلدارة للحصـــول علـــى رضـــائها وضـــمان اســـتمرار عقـــود 
مـن الخدمات بخالف مهام المراجعة وبالتالى ستتساءل األطراف األخرى عن مدى صدق وحیاد المراجـع فیمـا توصـل إلیـه 

نتـائج لمراجعــات تأسسـت علــى أنظمـة وسیاســات ومعالجـات ســبق أن اقترحهـا المراجــع نفسـه ضــمن خـدمات بخــالف مهــام 
المراجعة ونفذتها المنشأة".

.٥٢، صمرجع سبق ذكره) أ/عماد حممد سعد الدين سيد أمحد اخلشن، ١(









مـن م بتلـك الخـدمات المراجـع القـائم بمراجعـة القـوائم المالیـة، بمـا لـه أنـه یفضـل أن یقـو )١(كما أن هنـاك مـن یـرى
ألدائها.ا وظروفها فیكون هو أحق فى حالة كونه مؤهالً رصید معرفى بالشركة وأحواله

محاسـب لهـا، أو اخارجًیـاوهذا یعنى أنه یمكن أن یقدم خدمة التأكید محاسب قانونى للمنشـأة التـى یعمـل مراجًعـ
للعمیــل فــى ذات الوقــت، وفــى كــال الحــالتین ینبغــى أن ُتــؤدى الخدمــة بحیــاد وٕاســتقاللیة، حیــث أن اقــانونى لــیس مراجًعــ

.)٢("حیاد المحاسب القانونى واستقالله هو المقدمة الضروریة الالزمة ألیة رقابة جدیة وفعالة "
لقـة بالثقـة فـى الموقـع "أن تقدیم مكتب المراجعـة لخـدمات الثقـة سـواء المتع)٣(وفى هذا الصدد فإن هناك من یرى

قد تـؤثر علـى اسـتقالل المراجـع، ویمكـن لمكتـب Sys-Trustأو الثقة فى النظام االلكترونى Web-Trustااللكترونى 
المراجعـــة تفـــادى المشـــاكل المرتبطـــة باالســـتقالل عـــن طریـــق فصـــل تلـــك الخـــدمات عـــن األعمـــال األصـــلیة مـــن خـــالل 

ه الخـــدمات أو إســناد هـــذا التكلیـــف لمراجـــع أخــر بخـــالف مـــن یقـــوم تخصــیص قســـم مســـتقل بمكتــب المراجعـــة إلداء هـــذ
بأعمال المراجعة األصلیة".

لتــأثیر ه عــدم خضــوعو بصــفة عامــة أن یتمتــع باالســتقاللیةالتأكیــدعنــد أداء خــدماتعلــى المحاســب القــانونىو 
أو عند إیضاحه لنتیجتهـا فـى شـكل تقریـر. كمـا دائه للخدمةسواء عند قیامه بأطراف األخرى لخدمة التأكیدوسلطان األ

المســتقل هــو الــذى تكــون لــه وجهــة نظــر محایــدة غیــر متحیــزة فیمــا یتعلــق بــاألمور التــى یتــولى حاســب القــانونىأن الم
.)٤(الموكلة إلیه ویصدر رأیه عنها بنزاهة وموضوعیةخدمات التأكیدوهو الذى یؤدى أعمال ها،أداء

:)٥(آخر بخدمات التأكید بخالف القائم بالمراجعة ما یلىویترتب على قیام مراجع 
أن قیــام المحاســب القــانونى بتقــدیم خــدمات بخــالف مهــام المراجعــة لعمــالء لیســوا ضــمن عمالئــه فــى عملیــة -١

المراجعة التقلیدیة لن یثیر أى شكوك حول تأثر استقالل المراجع.
المراجعــة لــنفس عمــالء المراجعــة یــؤدى إلــى زیــادة أن قیــام المحاســب القــانونى بتقــدیم خــدمات بخــالف مهــام -٢

اعتمــاد المحاســب القــانونى علــى العمیــل مــن الناحیــة االقتصــادیة، خاصــة بعــد أن أصــبحت أتعــاب الخــدمات 
فى دخل مؤسسات المراجعة، األمر الذى قد یؤدى إلـى تنـازل بعـض المـراجعین ارئیسً ابخالف المراجعة مكونً 

هم المهنیـة، وقبـول بعـض الممارسـات اإلداریـة التـى قـد تنطـوى علـى ممارسـات الخارجیین عن تحمـل مسـؤولیات
اإلستقاللیة.لمظاهر األخرى كل القواعد إنهیاریرى الكثیرون أن هذه الخدمات ستؤدى إلى إدارة أرباح. و 

ـــد، یـــرى أحـــد البـــاحثین ن "أ)٦(وكنتیجـــة لظـــروف المنافســـة المحـــدودة المحیطـــة بســـوق المراجعـــة وخـــدمات التأكی
، بخـــالف اصـــعبً اأصـــبح أمـــرً –فـــى ظـــل االلتـــزام بـــآداب ســـلوك المهنـــة–حصـــول مكتـــب المراجعـــة علـــى عمـــالء جـــدد

االستمرار فى تقدیم الخدمات للعمالء القدامى، ورغم ذلك یجب أن یحـرص مكتـب المراجعـة علـى إنتقـاء العمـالء الجـدد 
واالستمرار مع العمالء القدامى حیث أن عدم االنتقاء قد یترتب علیه آثار سـلبیة علـى جـودة عملیـة المراجعـة، وبالتـالى 

.٦، صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)١(
)، ٢٧الســـنة (مرجـــع ســـبق ذكـــره،املســـئولية اجلنائيـــة ملراقـــب احلســـابات الناشـــئة عـــن خمالفـــة القواعـــد الـــىت تضـــمن اإلســـتقالل واحليـــدة،املرجـــع،)٢(

.٦٩-٦٨ص، ص٢٠١١يناير،)١٠٦العدد(
.١٣٢، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ)٣(

(4) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.52.
.٥٢-٥١، ص صمرجع سبق ذكره) أ/عماد حممد سعد الدين سيد أمحد اخلشن، ٥(
.٧٩٢-٧٩١صص ه،مرجع سبق ذكر ،دور آليات املراجعة ىف تفعيل حوكمة الشركاتعبدالوهاب نصر على،د/)٦(









ائم المالیة. والشك أن تلك اآلثار السلبیة تؤدى إلى ارتفـاع المخـاطر المرتبطـة قصور فى الوفاء بتوقعات مستخدمى القو 
العائد المتوقـع نتیجـة لقبـول عمـالء بعملیة التأكید خاصة خطر التكلیف بالنسبة لمراقب الحسابات، وٕالى تخفیض معدل 

جدد أو االستمرار فى تقدیم الخدمة لعمیل لم یتم انتقاؤه أو تقییمه بصورة جیدة".
ونتیجة لما سبق فقـد ركـزت معـاییر المراجعـة المصـریة علـى ضـرورة قیـام المحاسـب القـانونى بوضـع اإلجـراءات 

قــرار اســتمرار الالزمــة لتقیــیم العمــالء المحتملــین بغــرض اتخــاذ قــرار قبــولهم مــن عدمــه، وتقیــیم العمــالء الحــالیین التخــاذ 
ل و ) أنـه یشـترط إذا كانـت الخدمـة تقـدم أل٣٠٠٠عیار المصـرى رقـم (العالقة التعاقدیة معهم أو إلغائها. لذا فقد أورد الم

:)١(مرة، أو مستمر فیها إذا كان قد قام بأدائها للعمیل من قبل، ما یلى
ینبغـى علــى المحاسـب القــانونى أن یقبـل القیــام بـأداء خدمــة التأكیـد (أو یســتمر فیهـا) فقــط إذا كـان موضــوع خدمــة -أ

مســتخدم المرتقــب أو المحاســب القــانونى مقــدم خدمــة التأكیــد، وُیمكــن أن یكــون التأكیــد مســئولیة طــرف بخــالف ال
علــى الطــرف المســئول أحــد المســتخدمین المــرتقبین ولكنــه لــیس الوحیــد، ویــوفر اإلقــرار مــن الطــرف المســئول دلــیًال 

وجود العالقة المالئمة ومسئولیة كل طرف تجاه اآلخر.
مــا یعیــق االلتــزام بالمتطلبــات االخالقیــة لعملیــات دتأكیــد بأنــه ال یوجــأن یتأكــد المحاســب القــانونى مقــدم خدمــة ال-ب

التأكید فى ضوء المعلومات المتوافرة لدیه.
أن یتأكد المراجع أن لدیه ولدى مساعدیه (كفریق یقوم بأداء خدمة التأكید) المهارات والكفاءات المهنیة ألدائها.-ج

اختیــــار علــــى المحاســــب القــــانونى عنــــد أداء خــــدمات التأكیــــد أن یعمــــل علــــىباإلضــــافة إلــــى مــــا ســــبق ینبغــــى
قـیم مراعـاة ، مـع زه خدمـة التأكیـد فـى الوقـت المحـددوتخصیص األولویات، مع القدرة على تنظیم العمل، بحیث یتم إنجا

.المهارة تتطلب توفر عنصر الذكاء عند أداء خدمات التأكیدتلكالحذر المهنى و ، و وأخالق المهنة
مـن مهنیـة مسـتقلة ةمحاسب القـانونى بـأداء خـدمات التأكیـد، مـن خـالل جهـمحددة لقیام الةوضع آلیولذا ینبغى 

المرتبطــة بــالتطور شــمل األمــور الجوهریــة لتتلــك الخــدماتقواعــد خاصــة بووضــعإصــدار تعلیمــات تفســیریة أو خــالل 
تغطیهـــــا القوائــــــم المالیـــة التقنــى مـــن ناحیـــة، أو بحاجــة متخـــذى القـــرارات مــن ناحیـــة أخـــرى، باإلضــافة إلـــى المعلومـــات 

األخذ فى االعتبـار مظـاهر إسـتقاللیة المحاسـب القـانونى عنـد تعینیـه وتحدیـد أتعابـه وسـلوكه مع واإلیضاحات المتممة.
احتمـاالت وجـود أسـالیب هـو مـا یزیـد مـن یته الشـك فـى اسـتقالل، حیـث أن أتعـاب العمیـلومدى االعتمـاد علـى، المهنى

إدارة االرباح.
هـذا كما أنه ال یمكن إغفال أنـه عنـد قیـام المحاسـب القـانونى القـائم بخدمـة المراجعـة، بـأداء خـدمات التأكیـد فـإن 

فر المهــارات الالزمــة ألداء تلــك الخدمــة وتــوفیر لــه العدیــد مــن المزایــا حیــث معرفتــه بالشــركة ونشــاطها وأمورهــا مــع تــوا
ـــد ومســـئولیة  ـــات أداء خـــدمات التأكی ـــك الخدمـــة، ولكـــن فـــى ضـــوء متطلب ـــد بتل ـــام آخـــر جدی ـــة قی الوقـــت والجهـــد فـــى حال

د یـؤثر ذلـك بالسـلب والتشـجیع علـى ممارسـات آتعـاب المراجعـة وخـدمات التأكیـد قـالمحاسـب القـانونى عنهـا والـربط بـین 
وجود التواطؤ بسبب أتعاب تلك الخدمات.تمال ح، الإدارة األرباح

مهــام التأكــد بخــالف مراجعــة أو فحــص معلومــات )،٣٠٠٠( معيــار رقــم ، خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري امل)١(
.٣-٢صص)،٩-٨-٧الفقرات (،مالية تاريخية









 
"تختلــف طبیعــة وتوقیــت ونطــاق العمــل فــى مهــام المراجعــة ذات األغــراض الخاصــة بــإختالف الظــروف المتعلقــة 

المهمــة بالتحدیــد وشــكل بكــل مهمــة، وعلــى مراجــع الحســابات أن یتأكــد مــن وجــود اتفــاق تــام مــع العمیــل حــول طبیعــة 
.)١(ومحتویات التقریر الذى سیتم إصداره وذلك قبل بدء مراجع الحسابات فى تنفیذ المهمة"

ویجــب علــى المحاســب القــانونى االتفــاق علــى شــروط خدمــة التأكیــد مــع الطــرف "مســند خدمــة التأكیــد"، ولتجنــب 
ى شــكل آخــر مناســب للتعاقــد، وٕاذا كــان الطــرف ســوء الفهــم یــتم تســجیل الشــروط المتفــق علیهــا فــى خطــاب ارتبــاط أو أ

ُمسند خدمة التأكید لیس الطرف المسـئول ُیمكـن أن تختلـف طبیعـة ومحتـوى خطـاب االرتبـاط أو التعاقـد، واالتفـاق علـى 
التأكید.لكٍل من المحاسب القانونى والطرف ُمسند خدمة اتحدید شروط خدمة التأكید یجعل خطاب االرتباط مفیدً 

المحاســب القــانونى دراســة مــدى مالءمــة طلــب تغییــر نــوع خدمــة التأكیــد، ویجــب علــى المحاســب وینبغــى علــى
القانونى عدم الموافقة على أى تغییر بدون وجود مبرر مقبول، وٕان وجود تغییر فى الظروف التى تـؤثر علـى متطلبـات 

لتغییــر طبیعــة خدمــة امــا یكــون مبــررً المسـتخدمین المــرتقبین أو وجــود ســوء فهــم فیمــا یتعلــق بطبیعــة خدمـة التأكیــد عــادة
التأكید، وفى حالة حدوث هذا التغییر فعلى المحاسب القـانونى عـدم التغاضـى عـن األدلـة التـى تـم الحصـول علیهـا قبـل 

.)٢(التغییر
القـدرة علــى التكیــف والمرونـة فــى المواقــف ینبغــى علــى القـائم بخدمــة التأكیــد وقـد یكــون هـذا التغییــر لألفضــل لـذا 

.المسئولیةهتحمل، وفى ضوء معرفة األمور المناسبة للمواقف التى یتعرض لها، مع یتعرض لهاالتى 

قبــل الشــروع فــى أداء ) أنــه علــى المــزاول٣٠٠٠لمصــرى رقــم () مــن المعیــار ا١١-١٠وقــد تضــمنت الفقــرات (
طـاب العمیـل، والـذى یجـب خدمة التأكید أن یتفق مع الطرف الذى كلفه بالعملیة على شروطها وأن یوثق االتفاق فى خ

:)٣(ما یلىأن یتضمن
أهداف العملیة وطبیعتها والغرض منها.)١
مسئولیات اإلدارة أو الطرف ُمسند الخدمة بشأن العملیة.)٢
أى محددات أو قیود على العملیة.)٣
إقرار المراجع بقبول العملیة.)٤
أى اعتبارات ُیتفق علیها بشأن شكل التقریر.)٥

أنه یمكن أن یتضمن هذه الخطـاب أى بنـود أخـرى قـد تـرتبط بتوقیـت إعـداد خدمـة التأكیـد، أو )٤(وهناك من یرى
مساعدات الطرف المسئول وٕامكانیة توافر البیانات والمستندات.

 
ینبغى على المحاسب القانونى أن یقوم بالتخطیط لخدمة التأكید حتى یتم أداؤها بكفاءة، ویرتبط التخطیط 
بوضع استراتیجیة شاملة لنطاق خدمة التأكید والتركیز علیها وتوقیتها، باإلضافة إلى أن الخطة تتكون من نهج 

، وأسباب اختیارها، ویساعد التخطیط المناسب تفصیلى لطبیعة وتوقیت إجراءات جمع األدلة الواجب الحصول علیها

.٢٦٧ص، مرجع سبق ذكره، حممد نور وأخرونأمحد د/)١(
.٣، صرجع سبق ذكرهم)،٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(
.٣٢٥-٣٢٤ص، ص مرجع سبق ذكرهة عبداملوىل، د/ناصر خليف)٣(

(4) Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-6.









على تخصیص االهتمام الالزم للمناطق الهامة فى خدمة التأكید، ویقوم بتحدید المشاكل المحتملة فى الوقت المناسب 
المحاسب اكما یقوم بتنظیم وٕادارة المهمة وذلك حتى یتم أداؤها بكفاءة وفعالیة، كما یساعد التخطیط الجید أیضً 

ونى على تكلیف أعضاء فرق المهام بالمهام المالئمة وتسهیل توجیههم واإلشراف علیهم وفحص عملهم، وعالوة القان
فى تنسیق العمل الذى تم أداؤه بواسطة مزاولین وخبراء آخرین، وكلما توافرت -حسب األحوال-على ذلك فهو یساعد

بصفة عامة، -لمبحث كلما أدى إلى أداء خدمات التأكید المهارات والقدرات السابق تناولها فى الجزء األول من هذا ا
ظروف المهمة، وتتلخص بدقة وفعالیة، وتتنوع طبیعة ومدى أنشطة التخطیط بحسب-والتخطیط بصفة خاصة

:)١(األمور األساسیة التى یجب دراستها من قبل مؤدى خدمة التأكید فیما یلى
.شروط العملیة
یس المحددة.خصائص الخدمة المطلوبة والمقای
.إجراءات تنفیذ العملیة والحصول على أدلة اإلثبات
.فهم طبیعة للمنشأة والمخاطر المرتبطة بها
.تحدید المستخدم المقصود
.متطلبات فریق التأكید ومدى الحاجة إلى خبراء

أن "التخطـیط السـلیم ألعمـال المراجعـة یضـمن كفـاءة )٢(وفى أداء عملیة المراجعة التقلیدیة تـرى إحـدى الباحثـات
ناحیــة، قیــام مراقــب الحســابات بــإجراءات لــتفهم أعمــال العمیــل كمقدمــة ضــروریة لتخطــیط ووضــع برنــامج المراجعــة مــن 

وُیساعد على كفاءة مراقب الحسابات فى تحدید مدى وطبیعة وتوقیت االختبارات األساسیة للمراجعـة وٕاعـداد تقریـره عـن 
ئج المراجعة من ناحیة أخرى".نتا

مسـتمرة فـى خدمـة التأكیـد حیـث ال یـتم اعتبـار التخطـیط مرحلـة منفصـلة لكنـه علـى العكـس عملیـة األمروكذلك
ومتكررة خالل خدمة التأكید. وكنتیجـة ألحـداث غیـر متوقعـة أو تغییـر فـى الظـروف أو األدلـة التـى تـم الحصـول علیهـا 

مكــن أن یكــون المحاســب القــانونى بحاجــة إلــى مراجعــة االســتراتیجیة الكلیــة وخطــة مــن نتــائج إجــراءات جمــع األدلــة، یُ 
وتوقیــت ومــدى اإلجــراءات اإلضــافیة ألداء خدمــة -الناتجــة عــن ذلــك -خدمــة التأكیــد، وبالتــالى الطبیعــة المخطــط لهــا 

.)٣(التأكید
Public Companyالوالیـات المتحـدة األمریكیـةفـيالمحاسـبیةوطبقـا لمـا ورد عـن المجلـس األعلـى للرقابـة 

Accounting Oversight Board)PCAOB) مهـام ومسـئولیات المحاســب ) والتــى تتنـاول١١٠,٠٢) الفقـرة رقـم
" أن المحاســب القــانونى مســئول عــن تخطــیط وأداء عملیــة المراجعــة وذلــك للحصــول علــى تأكیــد معقــول بــأن القــانونى

.)٤(غش"القوائم المالیة خالیة من األخطاء الجوهریة، سواء كان سببها أخطاء أو

حیــث "ینبغــى علــى المحاســب )٥()٣٠٠٠المصــرى رقــم (باإلضــافة لمــا أورده المعیــارویتفــق الباحــث مــع مــا ســبق،
إلمكانیـة وجـود ظـروف مـن شـأنها أن اأسلوب الشك المهنى وأن یكون مدركً االقانونى تخطیط وأداء خدمة التأكید متخذً 

(1) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.63.
.  ١٠١ص،بدون سنة نشربدون ناشر، ،مبادئ المراجعة، حجازيوفاء حيىي أمحد د/(٢)

.٤-٣، ص ص)١٣-١٢الفقرات (،رجع سبق ذكرهم)،٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٣(
(4) Nicholas Apostolou and D. Larry Crumbley, "Auditors' Responsibilities with Respect to

Fraud:   A Possible Shift?", The CPA Journal, February 2008, P.1.
.٤، ص)١٦-١٤الفقرات (،مرجع سبق ذكره)، ٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٥(
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 مسئولية احملاسب القانونى عن خدمات التأكيد فى ضوء متطلبات أدائها

دد ، وظي ددى قسددلوب الكددك الم  ددى قن اومددؤثا    اددؤأى رلددى احاظددف الميلومدد   الخ صدد  بموضددوع خأمدد  الايدظددأ احاظفدد  ه م 
ظقددود المح سددب القدد  و ى بيمدد  اقظددظد ا اقدد أى بيقدد  ظقدد ، ءددن صددح  األألدد  الاددى اددد الحصددو  ءلظ دد  وقن ظدددون م اب دد  

لاى اهي  مصأاقظ  المسا أا  قو ا قاااا  مح  اس ؤ  من قب  الوداف المسدمو . وقن ظحصد  لألأل  الماي اض  قو ا
ءلى اف د ظايلق بموضوع خأم  الايدظأ وال اوف األخاى المحظو  ب   ظدفى لاحأظأ واقظدظد المخد وا المايلقد  باحاظدف 

رهداا ا   لاصدمظد وقأا  المزظدأ مدن  د د فظ د، دم  ظدون هذا الف داومؤثا    الميلوم   الخ ص  بموضوع الخأم  احاظف  ه م  
 همص األأل  وقأام  ".

ظاى ق ج "ااولب المسمولظ  الم  ظد  مدن مااقدب الحسد ب   مم اسد  اسدلوب الكدك الم  دى وقن ظددون  (1)وه  ك من
 المااهي ".   حأوث احاظف   ه م  لمااقب الحس ب  ، فظم  ظايلق بيم    و زاه  اأااة م كية اليمظ  مح  مد  ظ  مأاد  

ضددح قن ه دد ك مهموءدد  مددن ا ءابدد اا  الاددى ظهددب ءلددى المح سددب القدد  و ى قخددذه  فددى الحسددب ن وممدد  سددبق ظا
قث    الاخوظو ليملظ  الايدظأ والاى ابأق باحأظأ كاوو اليملظ  ومن ثد احأظأ خص مص الخأمد  المولوبد ، وذلدك لاحأظدأ 

، وظداد ذلدك فدى ضددو  ف دد وبظيد  الم كددية والمخد وا الماابود  ب دد  رهداا ا  ا فظدذ اليملظد  والحصددو  ءلدى قألد  ا ثبدد  
 واحأظأ المساخأد المقصوأ من خأم  الايدظأ مص مياف  ماولب   فاظق الايدظأ ومأى الح ه  رلى خباا .

 ويتضح مما سبا أن التخطيط ألداء عملية التأكيد يفيد فى النواحى التالية:
   ا ثب   الاى ظهب اهمظي  .امدظن المح سب الق  و ى من احأظأ قأل (1

 اادظز المح سب الق  و ى ومس ءأظج ءلى الهوا ب األس سظ  ليملظ  الايدظأ. (2

 فى الحسب ن الادلف  الماابو  ب ألأا . ااحأظأ الهأو  الزم ى لال ا    من ءملظ  الايدظأ قخذ   (3

 اوزظص الم  د ءلى فاظق الايدظأ واس ظ  ءملظ  اوهظ  د وا كااف ءلظ د. (4

 اوفظا فاص الاي م  بظن المح سب الق  و ى والخباا  المك ادظن فى قأا  اليملظ . (5

وظساخأد المح سب الق  و ى الحدد الم  ى لاحأظأ مأى الاف د المولوب لموضوع خأم  الايدظأ وغظاه  من 
لاقظظد مخ وا قن ادون الميلوم      اوف الخأم ، دم  ظقود المح سب الق  و ى بأااس  م  رذا د ن الاف د د فظ  

، وء أة م  ظدون مساوى اف د المح سب الق  و ى )الواف اومؤثا    الخ ص  بموضوع خأم  الايدظأ محاف  احاظف  ه م  
 .(2)من الواف المسمو  ءن موضوع خأم  الايدظأ)الواف الث  ى(  األو ( قق  ءمق  

 ى فى الحسب ن مهموء  مدن ا ءابد اا  ال  مد  قث د   قأا  وظاضح مم  سبق ق ج ظ بغى قن ظيخذ المح سب الق  و 
 ءملظ  الايدظأ وم   :

الايدأظ ، حظدث ظداد رءدأاأ خود    الماو   ألظ   اوف غظا ماوقي  واووظدص الخود  وءدأد هيل د  ه مدأة   اقبد -ق 
 لد  ءملظ  ايدأ ألن د  ءملظ  ايدأ ل   خص م   الممظزة ءن قى ءملظ  قخاى.

 .(3)ء أ مم اساج ألأا  هذئ الخأم  مم اس  الكك الم  ى -ب 

وظقصددأ ب لكددك الم  ددى ءددأد مظدد  المح سددب القدد  و ى  حددو قبددو  مددزاءد ا أااة بددأون باهدد ن مق ددص وددد ٍف ءلددى 
 صح  الك المزاءد.

ألى ماغظداا    خأمد  الايدظدأ وفق د ظدؤأى الاخودظو بكدد  مسداما قث د   قأا ق دج  يمر  الباحمثوفى ضو  مد  سدبق 
 .خأم   الايدظأ المقأم هوأة هأظأة رلى 

                                           

 .15، ص2012أبريل ،(111العدد) ،(28ال ن  ) ،مرجع سبق  وره ت طر املراجع  تم ئ لي هت ، املرجا، (1)
 .5(، ص17) ةالفقر  ،مرجع سبق  وره(، 3000)معي    ق  ، خر لمراجع  تالفىو اادتد تم  ا الريعكد اأاملصري  لع ي  امل(2)

(3) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation",  Op. Cit., P.81. 









وتقـدیم التقـاریر والـدفاع عـن آرائـه والتـى یجـب أن تكـون مـع فریـق العمـلالمناقشـةتـأثیرا عنـد اتبـاع ویكون أكثـر
یة، الشـفهیة والمكتوبـة، للمعاییر والمتطلبات القانونیة والتشریعیة، وذلك من خالل االتصاالت الرسـمیة وغیـر الرسـماوفقً 

ُحسـن ، مـع العملمع االدارة والخبیر وفریق ل المحاسب من اتصاالته قد یحتاج إلى تخطیط عملیات التعاملعِ فَ ولكى یُ 
التفــاوض مــع اآلخــرین متخــذا مــن الشــورى مــع الشــریك المســئول عــن خدمــة التأكیــد وفریــق المراجعــة منهجــا لمواجهــة 

ــ ، ) "مراقبــة الجــودة"٢٢٠لمتطلبــات معیــار المراجعــة رقــم (االتعــارض، وحــل الخالفــات، للوصــول إلــى نقــاط االتفــاق وفًق
.مع الفروق الثقافیة والذهنیة لألفراد، كالتفهم للشخصیات وأسالیب التفكیر واآلراء األخرىالتفاهم والتعاملو 

 
ینبغى على المحاسب القانونى تقییم مدى مالءمة موضوع خدمة التأكید، ویحتوى موضوع خدمة التأكید المالئم 

ذكورة ضمن إطار معاییر المراجعة المصریة، حیث یتمثل موضوع خدمة التأكید والمعلى مجموعة من الخصائص
:)١(المناسب فى كونه

للتقییم والقیاس المتسق بالرجوع إلى مقاییس معینة.للتحدید وقابًال قابًال )أ(
ـــد)ب( ـــة المناســـبة والكافیـــة لـــدعم التأكی إمكانیـــة إخضـــاع المعلومـــات الخاصـــة بخدمـــة التأكیـــد إلجـــراءات جمـــع األدل

المناسب أو االستنتاج المتعلق بالتأكید المحدود كما هو مالئم.
المحاسب القانونى تحدید خصائص موضوع خدمة التأكید التى ُتعد ذات أهمیة خاصة وینبغى على 

كما أن المحاسب القانونى ال یقبل خدمة التأكید إال ، للمستخدمین المرتقبین وینبغى ذكرها فى تقریره عن خدمة التأكید
" من ١٧ذا كانت معرفته المبدئیة بظروفها ُتشیر إلى أن موضوع خدمة التأكید مالئم وهو ما تم ذكره فى الفقرة "إ

.)٢(اإلطار
ویتطلب من المحاسب القانونى تفهم طبیعة الخدمة والغرض منها والمستخدمین المرتقبین والخطوات المتخذة 

یقبل المحاسب القانونى خدمة التأكید ، كما )٣(ذلكن االدارة بمسئولیتها عن على إقرار مول من قبل االدارة، والحص
:)٤(فقط عندما ُتشیر معرفته المبدئیة بالعدید من األمور والتى منها

(أ) أنه سیتم الوفاء بالمتطلبات السلوكیة واألخالقیة ذات الصلة مثل االستقاللیة والكفاءة المهنیة.
جمیع الخصائص التالیة:(ب) أن تتوافر فى العملیة 

مالءمة موضوع المهمة.)١
وأن تكون المقاییس المحددة المستخدمة مناسبة ومتاحة للمستخدمین المرتقبین.)٢
إمكانیة الوصول إلى األدلة المالئمة الكافیة لدعم النتیجة التى توصل إلیها.وأن ُیتاح للمحاسب القانونى)٣
ونى ستكون فى صورة تقریر.وأن النتیجة التى توصل إلیها المحاسب القان)٤
وأن تتوافر القناعة لدیه بوجود سبب منطقى للعملیة.)٥
أنــه لمــا كانــت خــدمات التأكیــد مــن الخــدمات الجدیــدة علــى مهنــة المحاســبة والمراجعــة لــذا یتطلــب الباحــثرىویــ

األمــر تقیــیم مــدى مالءمــة موضــوع الخدمــة المقدمــة قبــل الشــروع فیهــا، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فبعــد الشــروع فــى خدمــة 

.١٠)، ص٣٣فقرة (،مرجع سبق ذكره،التأكدإلطار املصرى لعمليات خدمةااملعايري املصرية للمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األخرى، )١(
.٥)، ص١٧فقرة (،المرجع السابق)٢(

(3) Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. P. A2-4: A2-5.
(4) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.71.









یذكر فى تقریره ما یعفیـه مـن المسـئولیة التأكید إذا تبین للمحاسب القانونى عدم مالءمة موضوع خدمة التأكید فعلیه أن
القانونیة.

 
ینبغى على المحاسب القانونى تقییم مدى مالءمة المقاییس المحددة لتقییم أو قیاس موضوع خدمة التأكید، 

یم أو قیاس موضوع المهمة، وُیمكن أن تكون المقاییس المحددة والمقاییس المحددة هى وسائل القیاس المستخدمة لتقی
رسمیة فعلى سبیل المثال عند إعداد القوائم المالیة ُیمكن أن تكون المقاییس المحددة هى معاییر المحاسبة المصریة. وعند 

ة الداخلیة. وعند إعداد إعداد تقریر خاص بالرقابة الداخلیة ُیمكن أن تتمثل المقاییس المحددة فى إطار موضوع للرقاب
وُتعتبر المقاییس التقاریر الخاصة بااللتزام ُیمكن أن تكون المقاییس المحددة هى القانون أو الالئحة المطبقة أو العقد،

المحددة المناسبة مطلوبة لتقییم ثابت بصورة مناسبة أو لقیاس موضوع المهمة من منظور الحكم المهنى، وبدون 
للتفسیرات الفردیة وسوء الفهم.تقدمه المقاییس المحددة المناسبة تكون االستنتاجات محًال االطار المرجعى الذى

:)١(والمقاییس المحددة المناسبة هى تلك المقاییس التى تحتوى على الخصائص التالیة
المستخدمین المرتقبین فى اتخاذ القرار المناسب.ُتساعد: ُتسهم فى التوصل لنتائج المالءمة(أ) 

ـــى االكتمـــال(ب)  : تكـــون المقـــاییس مكتملـــة عنـــدما ال یـــتم حـــذف العناصـــر ذات الصـــلة التـــى مـــن شـــأنها أن تـــؤثر عل
االستنتاجات فى سیاق ظروف المهمة.

: ُتــوفر المقــاییس التــى تتمتــع بالمصــداقیة الفرصــة لعمــل تقیــیم ثابــت بصــورة مناســبة أو قیــاس موضــوع المصــداقیة(ج) 
المهمة.

المحایدة فى التوصل إلى استنتاجات بعیدة عن التحیز.م المقاییس: ُتساهالحیاد(د) 
: ُتســاهم المقـــاییس المفهومــة فـــى التوصــل إلــى اســـتنتاجات واضــحة وشـــاملة ولیســت خاضـــعة القـــدرة علــى الفهـــم(هـــ) 

لتفسیرات مختلفة اختالفا جوهریا.
ة وأحكامــه وخبرتــه الفردیــة مقــاییس وال یعتبــر تقیــیم أو قیــاس موضــوع المهمــة بنــاء علــى توقعــات المــزاول الخاصــ

مناسبة.
وفــــى العــــادة تكــــون المقــــاییس المحــــددة الموضــــوعة مالئمــــة عنــــدما تكــــون ذات صــــلة باحتیاجــــات المســــتخدمین 
المــرتقبین. وُیمكــن أن یتفــق مســتخدمون محــددون علــى مقــاییس محــددة أخــرى مــن أجــل تحقیــق أهــدافهم الخاصــة، وفــى 

:)٢(التأكید یجب أنمثل هذه الحاالت فإن تقریر 
إلـى أن المقـاییس المحـددة لیسـت مدرجـة ضـمن قـوانین -عنـدما یكـون ذلـك متعلقـا بظـروف خدمـة التأكیـد-ُیشیر)أ(

أو لوائح أو مصدرة من قبل جهة لها خبرة أو معترف بها كجهة تراعى الشفافیة الواجبة.
ینص على أنه قاصر على استخدام المستخدمین المحددین وألغراضهم.)ب(

جب أن تكون المقاییس المحددة متوفرة للمستخدمین لُتَمَكَنهم من فهم كیـف تـم تقیـیم وقیـاس موضـوع المهمـة وی
:)٣(وتتاح المقاییس للمستخدمین المرتقبین بطریقة أو بأخرى من الطرق اآلتیة

)، ص ٣٦فقــرة (،مرجــع ســبق ذكــره، اإلطــار املصــرى لعمليــات خدمــة التأكــداحملــدود ومهــام التأكــد األخــرى،املعــايري املصــرية للمراجعــة والفحــص )١(
.١١-١٠ص

.٥، ص)٢٠الفقرة (،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(
.١٥، صسبق ذكرهمرجع،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد)٣(









اإلعالن.)أ(
التضمین بصورة واضحة فى العرض الخاص بالمعلومات الخاصة بموضوع المهمة.)ب(
تضمین الواضح فى تقریر التأكید.من خالل ال)ج(
الفهم العام، على سبیل المثال مقیاس الوقت بالساعات والدقائق.)د(

، وفى تلك الحاالت محتمًال اوعات المهام یكون عدم وجود مقاییس محددة موضوعة أمرً وبالنسبة لبعض موض
اسة ما إذا كانت المقاییس المحددة لمثل هذه المهام. ویقوم المحاسب القانونى بدر ایتم وضع مقاییس محددة خصیصً 

سفر عن تقریر یعبر بعدالة ووضوح عن خدمة التأكید، أم یكون مضلال للمستخدمین قد تُ االموضوعة خصیصً 
خدمة التأكید بأن المقاییس أو الطرف المسئول عنالحصول على إقرار من الطرف ُمسنداالمرتقبین. ویحاول أیضً 

تالئم أغراض المستخدمین المرتقبین، وذلك فى حالة إذا كان مسند الخدمة على درایٍة االمحددة الموضوعة خصیصً 
.)١(بأغراض المستخدمین المرتقبین من خدمة التأكید

 
لبیانات والمعلومات التى تتضمنها لالعرض واإلفصاحدیتحددور فىألهمیة النسبیة فى عملیة التأكید ل
والتى تؤثر فى فهم قرارات األفراد الذین یستخدمون هذه المعلومات ومن ثم فإن اإلفصاح عن معلومات تؤدى الخدمة،

إلى التأثیر على قرارات المستثمرین ُتعتبر ذات أهمیة نسبیة.
ل الحجــم النســبى وطبیعــة ومــدى تــأثیر تلــك وتــتم دراســة األهمیــة النســبیة فــى ســیاق العوامــل الكمیــة والنوعیــة مثــ

خدمة التأكید باإلضافة إلـى مصـالح المسـتخدمین المـرتقبین. ویرجـع تقیـیم األهمیـة العوامل على تقییم أو قیاس موضوع 
.)٢(إلى حكم المحاسب القانونىالنسبیة للعوامل الكمیة والنوعیة

لة عندما یحدد المزاول طبیعـة وتوقیـت ومـدى إجـراءات أنه "تكون األهمیة النسبیة ذات ص)٣(ویرى أحد الباحثین
جمع األدلة وعند تقییم ما إذا كانت المعلومات الخاصـة بالموضـوع خالیـة مـن التحریفـات، وعنـد دراسـة األهمیـة النسـبیة 

المزاول بفهم وتقییم العناصر التى قد تؤثر على قرارات المستخدمین المرتقبین".یقوم
وخطـر خدمـة التأكید أنه ینبغى على المحاسب القانونى أن یـدرس األهمیـة النسـبیةت معاییر مهام لمتطلبااووفقً 

.)٤(االتأكید عند التخطیط لها وأدائه
تكـون المعلومـات ذات أهمیـة نسـبیة إذا كـان "أنـهاألهمیـة النسـبیة ب)٥(وقد عرفـت لجنـة معـاییر المحاسـبة الدولیـة

لمسـتخدمى المعلومـات وتعتمـد األهمیـة النسـبیة علـى االقتصـادیةعلـى القـرارات حذفها أو عرضها بصـورة خاطئـة یـؤثر
".بند أو الخطأ المكرر فى الظروف الخاصة بحذفه أو تقدیمه بصورة خاطئةحجم ال

ألداءتخطـیطالمبدئیـة بشـأن مسـتویات األهمیـة النسـبیة عنـد اظة أن المحاسب القانونى ینفـذ أحكاًمـویجب مالح
عملیة التأكید مع مراعاة أن هذه األهمیـة النسـبیة قـد تختلـف كلیـة عـن مسـتویات األهمیـة النسـبیة المسـتخدمة فـى نهایـة 

،مرجـع سـبق ذكـره،)٣٠٠٠(معيـار رقـم ، خـرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكـد األاملصرية لعايري ملزيد من التفصيل يُرجى الرجوع إىل: امل)١(
.٦ص)،٢١الفقرة (

(2) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.103.
.١٧ص، مرجع سبق ذكره،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد)٣(
.٦ص)،٢٣-٢٢(اتالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٤(

(5) ACCA, Dip IFR, Op. Cit., P.35.









عملیـــة نتیجـــة إلـــى تغیـــر الظـــروف المحیطـــة مـــن ناحیـــة أو الحصـــول علـــى معلومـــات العملیـــة التأكیـــد عنـــد تقیـــیم نتـــائج 
.إضافیة أثناء أداء عملیة التأكید من ناحیة أخرى

على المحاسب القانونى أن یمارس أحكام األهمیة النسبیة عند مستویین هما:ى نبغوی
كیفیــة : حیــث أن رأى المحاســب القــانونى عــن عدالــة التمثیــل والعــرض تمتــد إلــى خدمــة التأكیــد ككــلمســتوى-١

بنــود أو إظهــار البنــود ذات األهمیــة النســبیة منفــردة دون دمجهــا مــع كوحــدة واحــدةعــرض تقریــر خدمــة التأكیــد
) العرض واإلفصاح.١لمتطلبات المعیار المحاسبى المصرى رقم (اأخرى، وفقً 

حسـاب بغیـة كـل بنـد أو : حیـث یتحقـق المحاسـب القـانونى مـن فـردى مـن خدمـة التأكیـدحسابكل بند أو مستوى - ٢
.تقریر بنتائج خدمة التأكیدالتوصل إلى نتیجة شاملة عن عدالة تمثیل وعرض 

القانونى تخفیض خطر خدمة التأكید إلى مستوى منخفض مقبول نسبیا طبقا لظروفها، وینبغى على المحاسب 
. وحتى یكون مستوى التأكید هوذلك للحصول على تأكد مناسب كأساس للنموذج اإلیجابى أو السلبى إلبداء استنتاجات

معلومات ذات بین بشأن الالذى تم الحصول علیه ذا معنى فإن ذلك من المحتمل أن یعزز من ثقة المستخدمین المرتق
.)١(الصلة بموضوع خدمة التأكید لدرجة واضحة أكثر من كونها غیر منطقیة

" من اإلطار، أنه "بصفة عامة ُیمكن أن یتمثل خطر عملیة التأكد فى المكونات التالیة، ٤٩وُتشیر الفقرة رقم "
:)٢(جوهریة فى جمیع عملیات التأكد"على الرغم من أنه لیس من الضرورى توافر جمیع تلك المكونات أو كونها

والذى بـدوره  اهاًما(أ) الخطر المتمثل فى أن تحرف المعلومة ذات الصلة بموضوع المهمة تحريًف
يتكون من:

: وهى مخاطر تعرض الحسابات أو فئات المعامالت بطبیعتها لتحریفات قد تكون هامة سواء الخطر المتأصل) ١(
بأخطاء فى فئات أخرى، مع افتراض عدم وجود رقابة داخلیة مناسبة.بمفردها أو عند تجمیعها 

: وهى مخاطر وقوع تحریف هام وال یتم منعها أو اكتشافها وتصحیحها فى وقت مناسب عن خطر الرقابة) ٢(
ابموضوع المهمة یظل خطر الرقابة موجودً اطریق نظام الرقابة بالمنشأة. وعندما یكون خطر الرقابة متعلقً 

المحددات المتأصلة فى تصمیم وتشغیل أى نظام للرقابة.بسبب
وهى مخاطر أن تعجز إجراءات التحقق التى یطبقها المحاسب القانونى عن اكتشاف (ب) خطر عدم االكتشاف:

أخطاء فى بنود قد تكون هامة.
حیث أنه لیس بالضرورى توافر جمیع المخاطر السابق فى خدمات التأكید بخالفویتفق الباحث مع ما سبق

فى مجال تخطیطهم وتنفیذهم لعملیة التأكید إلىحاسبون القانونیون یحتاج المعن ذلك ایدیة، ورغمً لالمراجعة التق
ر من بین البدائل فى مجال ختیاضى فى العمل واالتخاذ قرارات فیما یتعلق بكیفیة المُ تحدید خطر عملیة التأكید ال

ومدى خدمة التأكید، إذ یجب علیهم أن ُیحددوا كیفیة إجراء فى ضوء المخاطر المرتبطة بظروف عملیة التأكیدالتنفیذ

.٦، ص)٢٤-٢٣الفقرات (،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىومهام التأكد األلمراجعة والفحص احملدود املصرية لعايري امل)١(
) ملزيد من الفاصيل والتوسع حول خطر عملية التأكد ُميكن الرجوع إىل:٢(

)، ٤٩فقرة (مرجع سبق ذكره،،اإلطار املصرى لعمليات خدمة التأكداملعايري املصرية للمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األخرى،-
.١٤ص

- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.102.
- Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-25.

.١٧ص، مرجع سبق ذكره،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد-









تعدیلها ینبغى ختبارات وطبیعة وحجم الدلیل الواجب الحصول علیه، وما هى القرارات األولیة التى ونطاق وعمق اال
طلوبة كنتیجة لما اكتسبوه من معرفة خالل عملیة التأكید، وعلیهم أن ُیحددوا ما الذى یجب أن المتعلقة باألدلة الم

بناءً القانونیةذ للوفاء بمسئولیاتهمخَّ تْ تُ وأیة إجراءات أخرى یجب أن ،یحتوى علیه الرأى عند كتابة تقریر عملیة التأكید
.على المعلومات التى حصلوا علیها

 
إن االستعانة بالخبراء لیس بالموضوع الجدید بالنسبة لخدمات التأكید فقد أشار الیه معیار المراجعة المصرى 

) بعنوان مهام التأكد ٣٠٠٠لمهام التأكد رقم (ى ) بعنوان استخدام عمل الخبیر، وقد تناولها المعیار المصر ٦٢٠رقم (
ة تاریخیة، ولما كان هناك من خدمات التأكید بعض الخدمات المهنیة بخالف مراجعة أو فحص معلومات مالی

كفى حین أنه ال یملاالجدیدة التى إرتبط ظهورها بالتطور التقنى، ومنها ما ُیطلب من المحاسب القانونى أداؤه
ت محل التأكید المهارة الكافیة ألداء تلك الخدمات وعدم وجود الخبرة الكافیة للمحاسب القانونى فى بعض الموضوعا

فكان البد من االستعانة بالخبرات غیر المحاسبیة، ألن المحاسب القانونى یستطیع عن طریق تعلیمه وخبرته أن یكون 
أو محاسب القانونى أن یكون لدیه خبرة"أنه ال یتطلب من ال)١(یرىبأمور النشاط بوجه عام، حیث أن هناك مناملمً 

ولكن معرفة سابقة ألداء خدمة التأكید قبل قبوله ألدائها، ولكنه بمجرد قبوله ذلك فإنه یجب أن یكون لدیه معرفة بها"، 
أو له خبرة شخص مدرب من أجل ممارسة مهنة أو وظیفة أخرى مثل خبیر من المراقب بأن یكون مؤهًال عال یتوق

اكتوارى أو مهندس، أو غیرها.
ألداء خدمة –أنه ینبغى على المحاسب القانونى عند استخدام عمل خبیر قضوء ما سبفى ویرى الباحث

) بعنوان ٦٢٠وذلك بالقیاس على ما جاء به معیار المراجعة المصرى رقم (،ىأن یأخذ فى الحسبان ما یل-التأكید
خالف مراجعة أو فحص ) بعنوان مهام التأكد ب٣٠٠٠لمهام التأكد رقم (ى استخدام عمل خبیر، والمعیار المصر 

معلومات مالیة تاریخیة:
 

إذا تتضمن موضوع الخدمة جوانب تتطلب المعرفة المتخصصة ممن ُیحسنها، والمهارة فى جمع األدلة 
فروع مهنیة أخرى، یشار وتقییمها، ومثل هذه المواقف ُیمكن أن یقرر المحاسب القانونى االستعانة بعمل أشخاص من 

المحاسب القانونىاألمثلة التى یستعین فیها ، وهناك العدید من إلیهم بالخبراء، الذین لدیهم المعرفة والمهارة المطلوبة
.)٢(بعمل الخبیر

المحاسب ُتساعدویعتبر الخبیر هو شخص یملك مهارات أو خبرات تمكنه من إبداء رأى أو إعداد تقاریر 
القانونى فى إبداء رأیه عن خدمة التأكید.

فـــى عبــارات تقنیـــة، تتبـــاین بتبـــاین العلـــوم والمهـــن أنـــه "عـــادة مــا یـــتم تعریـــف المهـــارات )٣(وتــرى إحـــدى الباحثـــات
والطوائـف التــى تتطلبهــا، ولكــن هـذه التعــاریف ترتكــز علــى مفـاهیم علمــاء االجتمــاع بصــددها، والتـى تتمحــور حــول أنهــا 

(1) Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-11.
، يُرجى الرجوع إىل:يستعني فيها احملاسب القانوىن بعمل اخلبريملزيد من التفصيل خبصوص االمثلة الىت )٢(

.٢)،ص٦(ةالفقر ،عمل خبيراستخدام،)٦٢٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل-
- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.281.
- Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-23.

.١٥صمرجع سبق ذكره،أ/رندة عطية بوفارس، )٣(









تنظــیم ســلوكى مكتســب (خبــرة) لحصــیلة أفعــال وأنشــطة، مــع قــدرة ذهنیــة، تمكــن مــن تطبیــق هــذه الحصــیلة علــى عــدة 
إلى عمـل خبیـر یتسـم بالصـفات -فى بعض األحوال–واجبات معرفیة التطبیق األفضل"، لذا یحتاج المحاسب القانونى 

فـى هیئــة تقـاریر وآراء وتقییمــات وبیانــات -كیــدبخصـوص خدمــة التأ–السـابقة، عنــدما ُیریـد الحصــول علــى أدلـة إثبــات 
اسـب داء إجراءات التأكید لمواجهة المخاطر التى تم تقییمهـا مـن قبـل المحكافى ألمن خبیر، وذلك للحصول على تفهم 

، وإلبداء رأیه عنها.القانونى أو فریق عمله
رجـة معرفـة فریـق العمـل وخبرتـه الحاجة الستخدام عمل خبیر، علـى المحاسـب القـانونى أن یـدرس دوعند تحدید 

إلــى طبیعــة وتشــابك واألهمیــة النســبیة االســابقة الخاصــة بالمســألة محــل التأكــد، وخطــر التحریــف الهــام والمــؤثر اســتنادً 
.)١(للموضوع محل التأكید، وكذلك كیفیة ونوعیة أدلة التأكید األخرى المتوقع الحصول علیها

 
ینبغى على المحاسب القانونى عند التخطیط الستخدام عمل خبیر أن یقوم بتقییم الكفاءة المهنیة للخبیر فى 
المجال الذى یسعى المحاسب القانونى فیه للحصول على أدلة التأكید، وقد تستدعى بعض خدمات التأكید المفاضلة 

اییس المفاضلة بینهم هى الكفاءة واالستقاللیة والموضوعیة.مقأنبین مجموعة من الخبراء باعتبار
 

یجب على المحاسب القانونى الحصول على أدلة كافیة ومالئمة بأن نطاق عمل الخبیر مناسب لتحقیق 
موضحة فى ما تكون اأغراض التأكید، وُیمكن الحصول على تلك األدلة من خالل فحص شروط المهمة التى غالبً 

خطاب االرتباط مع الخبیر.ى صورة تعلیمات مكتوبة ف

 
، ویرتبط ذلك على المحاسب القانونى تقییم مدى مالءمة عمل الخبیر بخصوص التأكیدات محل خدمة التأكید

فى أداء خدمة التأكید، أو یؤید التأكیدات مع دراسة اجیدً ابتقییم ما إذا كان جوهر نتیجة عمل الخبیر ینعكس انعكاسً 
مصدر المعلومات المستخدمة، واالفتراضات واألسالیب المستخدمة وهل هناك ثبات فى تطبیق تلك االفتراضات 

، أم هناك تطویع لتلك األسالیب لخدمة أهداف اإلدارة. إذا كانت تستخدم من قبلواألسالیب
مهمة ى أن یحصل على أدلة كافیة ومالئمة بأن عمل الخبیر كاف ألغراضعلى المحاسب القانونى وینبغ

:)٢(قدمها الخبیر، یقوم المحاسب القانونى بتقییم ما یليى التمالءمة األدلةالتأكد. ولتقییم كفایة و 
ذلك خبرة وموضوعیة الخبیر.ى الكفاءة المهنیة، بما ف)أ(
استخدمها الخبیر.ى األساسیة التومدى معقولیة االفتراضات واألسالیب والبیانات )ب(
توصل لهـا الخبیـر فیمـا یتعلـق بظـروف المهمـة واالسـتنتاج الـذى توصـل إلیـه ى ومدى معقولیة وأهمیة الحقائق الت)ج(

المحاسب القانونى.
بــذل العنایــة المهنیــة فــى معرفــة وفحــص معقولیــة االفتراضــات أن المحاســب القــانونى ینبغــى أن یویــرى الباحــث

إبــداء رأیــه ى االساســیة باإلضــافة إلــى تقریــر الخبیــر بإعتبارهــا مــن أدلــة اإلثبــات والقــرائن التــى یعتمــد علیهــا فــوالبیانــات 
كمعاملتــه لمســاعدیه عنــد إســتالم مــا قــام بــه مــن أعمــال أثنــاء ، وأن یعامــل هــذا الخبیــربشــأن تلــك الخدمــة محــل التأكیــد

.٢، ص)٧الفقرة (،ذكرهمرجع سبق،)٦٢٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)١(
.٨-٧، ص ص)٣٢(ةالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(









حیـث أن المسـئولیة النهائیـة علیـه وكمـا أنـه فـى حالـة تعـدد الخبـراء تكـون المسـئولیة تضـامنیة، كمـا أدائه لخدمـة التأكیـد
.أن للمحاسب القانونى حق الرجوع على الخبیر فى حالة وجود مسئولیة

 
جودة عملیة التأكید، ویتمثل صدق التقاریر فى ارتفاع الشك أن صدق تقاریر المحاسب القانونى تعبر عن 

. )١(محتواها لمستخدمیها
ینبغى على المحاسب القانونى أن ال أنه)٢()٦٢٠رقم (-إستخدام عمل خبیر-المصرى وقد أشار المعیار

تحفظ فى رأى یشیر إلى عمل الخبیر عند إصدار تقریر برأى غیر معدل. فقد ُیساء فهم مثل تلك اإلشارة على أنها
المحاسب القانونى.
ن أنه إذا قرر المحاسب القانونى إصدار رأى معدل عن خدمة التأكید بناًء على تقریر الباحثی)٣(ویرى بعض

الخبیر، فربما یشیر المحاسب القانونى إلى عمل الخبیر عند إصدار تقریر برأى معدل.
إذا قـرر إصـدار تقریـر بـرأى إال یشیر المحاسـب القـانونى إلـى عمـل الخبیـر مع ما سبق، حیث ال الباحثویتفق 

معــدل، فقــد یكــون مــن المالئــم فــى بعــض الحــاالت، تفســیر طبیعــة التعــدیل واإلشــارة إلــى أو وصــف عمــل الخبیــر، وٕاذا 
بـه مـن أعمـال ب القـانونى امتنـاع الخبیـر عـن ذكـر مـا قـام فقـد یفسـر المحاسـ–اإلشارة إلـى مـا قـام بـه –رفض الخبیر 

فى التقریر بأن یوجد شك فى نتائج ما توصل إلیه الخبیر.
) فى البنـد الخـاص باالسـتعانة بعمـل الخبیـر أنـه عنـدما یسـتخدم ٣٠٠٠وقد أشار معیار المراجعة المصرى رقم (

رة الالزمــة المهــااالمحاســب القــانونى عمــل خبیــر فــى جمــع األدلــة وتقییمهــا، ینبغــى علیــه وعلــى الخبیــر، أن یملكــا ســویً 
والمعرفـة المتعلقــة بموضـوع خدمــة التأكیـد والمقــاییس المحـددة الالزمــة للمـزاول لتحدیــد مـا إذا كــان قـد تــم الحصـول علــى 

أدلة كافیة ومالئمة.
إرشادات واضحة تتعلق باالسـتعانة بعمـل خبیـر فـى مهـام فیهـا )٣٠٠٠یار المراجعة المصرى رقم (ولم یوفر مع

تقاریر بین المحاسب القانونى وواحد أو أكثـر مـن الخبـراء. وُتعتبـر العنایـة الواجبـة صـفة مهنیـة مسئولیة مشتركة وٕاعداد 
مطلوبــة لكــل األفــراد بمــا فــى ذلــك الخبــراء المشــتركین فــى خدمــة التأكیــد. وبالنســبة لألفــراد المشــتركین فــى أداء خدمــة 

المطلوبــــة ألداء تلــــك المهــــام حســــب طبیعــــة التأكیــــد فهــــم یكلفــــون بمهــــام مختلفــــة تســــند إلــــیهم، وتختلــــف مــــدى الكفــــاءة 
مسئولیاتهم. وفى حین أن الخبراء ال یلـزمهم نفـس القـدر مـن الكفـاءة مثـل المحاسـب القـانونى ألداء جمیـع جوانـب مهمـة 

للمعــاییر المصـریة لمهــام التأكیــد ى التأكیـد، إال أنــه علـى المحاســب القــانونى أن یتأكـد مــن أن الخبـراء لــدیهم الــتفهم الكـاف
مكنوا من ربط العمل المكلفین به ألداء خدمة التأكید. ویطبق المحاسب القانونى إجراءات مراقبـة الجـودة التـى تنـاقش لیت

مســئولیة كــل شــخص یقــوم بــأداء خدمــة التأكیــد، بمــا فــى ذلــك عمــل أى خبــراء لیســوا محاســبین مهنیــین وذلــك لضــمان 
لمعـــاییر ذات الصـــلة فـــى ســـیاق مســـئولیاتهم عـــن خدمـــة ) وغیـــره مـــن ا٣٠٠٠االلتـــزام بمعیـــار المراجعـــة المصـــرى رقـــم (

.  )٤(التأكید

.٧٨٦ص،مرجع سبق ذكره،عبدالوهاب نصر على، دور آليات املراجعة ىف تفعيل حوكمة الشركاتد/)١(
.٥، ص)١٧:١٦الفقرات (،ذكرهمرجع سبق )،٦٢٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(

(3)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-24.
.٧، ص)٢٩:٢٧الفقرات (،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٤(









مـــن خـــالل مشـــاركته فـــى أداء خدمـــة -إلـــى أنـــه ینبغـــى علـــى المحاســـب القـــانونى اأیًضـــ)١(وقـــد أشـــار المعیـــار
أن یــتفهم العمــل الــذى یــتم االســتعانة بخبیــر ألدائــه، للمــدى الــذى ُیمكــن المحاســب القــانونى مــن قبــول مســئولیة-التأكیــد

إبداء استنتاج على المعلومات الخاصـة بموضـوع خدمـة التأكیـد. ویـدرس المحاسـب القـانونى المـدى المناسـب لالسـتعانة 
ر عند تكوین استنتاجه.بعمل خبی

ویتضح ممـا سـبق أنـه ال یتوقـع مـن المحاسـب القـانونى أن یمتلـك نفـس القـدر مـن المعرفـة المتخصصـة والمهـارة 
لك یجب أن یكون لدى المحاسب القانونى المهارة الكافیة والمعرفة من أجل:مثل الخبیر. وعلى الرغم من ذ

(أ) تحدید أهداف العمل المكلف به وكیفیة ارتباط هذا العمل بأهداف خدمة التأكید.
(ب) دراسة مدى معقولیة االفتراضات واألسالیب والبیانات األساسیة التى یستخدمها الخبیر.

الحقائق التى توصل لها الخبیـر فیمـا یتعلـق بظـروف ومهمـة االسـتنتاج الـذى توصـل (ج) دراسة مدى معقولیة 
إلیه المحاسب القانونى.

وفى ضوء ما سبق أنه إذا قام المحاسب القانونى بتغییر رأیه بخصوص خدمة التأكید بناًء على تقریر الخبیر، 
بناء على تقریر الخبیر الذى ورد إلینا، أصبح –ففى هذه الحالة یتم اإلشارة إلى ما قام به الخبیر. كأن یقول مثًال 

.اتقریرنا متحفظً 
ینبغى و ،یحد من مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكیدالاإلشارة إلى استخدام عمل الخبیروأن 

على دراسة وتقییم استخدام عمل الخبیر لتحدید مدى إمكانیة االعتماد علیها، مما یخفف عبء المسئولیة منعلیه 
.عاتق المحاسب القانونى

 
ویقصد بالدلیل أى معلومات تثبت أو تدحض المزاعم المقدمة من اإلدارة بشأن الموضوع محل التأكید، وهى 

ه فى الوصول إلى استنتاجاته بشأن ُتساعدمعلومات قد یحصل علیها المحاسب القانونى من أى طرف ومن أیة جهة 
الحصول على أدلة اإلثبات من طرف خارجى، وینبغى علیه -غالباً -، ویفضل المحاسب القانونى)٢(عملیة التأكید

الحصول على األدلة الكافیة والمالئمة التى یبنى علیها استنتاجه. فالكفایة هى مقیاس كمیة األدلة أما المالءمة فهى 
مقیاس نوعیة األدلة أى مالءمتها ومصداقیتها.

(فكلمـا زاد الخطـر كلمـا اهاًمـار كمیة األدلة المطلوبة بخطر تحریف المعلومات الخاصـة بالموضـوع تحریًفـوتتأث
بنــاء علــى جــودة مثــل هــذه األدلــة (فكلمــا زادت الجــودة، كلمــا قلــت الحاجــة لطلــب ازادت إمكانیــة طلــب األدلــة)، وأیًضــ

أدلـة). وبنــاء علیـه تكــون العالقـة بــین كفایـة ومالءمــة األدلـة عالقــة تبادلیـة ومــع ذلـك فالحصــول علـى أیــة أدلـة أكثــر ال 
لمحاسـب القـانونى للحصـول حد ذاته أن یعوض عن قلة جودتها، ولذا كلما زاد خطر المعلومـات كلمـا سـعى اُیمكن فى 

على أدلة أكثر وكلما قلت جودة تلك األدلة التى یحصل علیها المحاسب القانونى كلما زاد خطر المعلومات.
قیة األدلة بمصدرها وطبیعتها وتعتمد على الظروف التى من خاللهـا تـم الحصـول علیهـا. وٕاذا ُأخـذ وتتأثر مصدا

:)٣(كن أن تكون التعمیمات التالیة بشأن مصداقیة المعلومات مفیدةفى الحسبان إمكانیة وجود استثناءات ُیم

.٧، ص)٣٢:٣٠الفقرات (،المرجع السابق)١(
.٣٢٦، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )٢(
.١ص)،٣(ةالفقر ،أدلة المراجعة،)٥٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٣(









.تكون األدلة أكثر مصداقیة عندما یتم الحصول علیها من مصادر مستقلة خارج المنشأة
.تكون األدلة الُمَعدة داخلیا أكثر مصداقیة عندما تكون الرقابة علیها فعالة
اشرة (على سـبیل المثـال مالحظـة تطبیـق الرقابـة) أكثـر مصـداقیة تكون األدلة التى حصل المزاول علیها بصورة مب

من األدلة التى تم الحصول علیها بصورة غیر مباشرة (على سبیل المثال فحص تطبیق الرقابة).
 تكون األدلة أكثر مصـداقیة عنـدما تكـون موجـودة فـى شـكل موثـق سـواء أكـان ورقـة أو بیانـات الكترونیـة أو وسـائل

المثـــال یكــون الســـجل المكتــوب المعاصـــر الجتمـــاع أكثــر مصـــداقیة مــن اقـــرار شــفهى لمـــا تـــم أخــرى (فعلـــى ســبیل
مناقشته).

 ًأكثـر مصـداقیة مـن األدلـة التـى یـتم الحصـول علیهـا مـن طریـق اُتعتبر األدلـة التـى تقـدمها الوثـائق األصـلیة مصـدر
الصور أو النسخ.

ثبات إلدلة اأاالختالف بین ند أداء خدمات التأكید، و ولذا یحتاج المحاسب القانونى إلى أدلة إثبات وقرائن ع
القرینة بطریقة غیر مباشرة من هالى الحقیقة محل المراجعة مباشرة فى حین تتجهیكمن فى ان الدلیل یتجائنوالقر 

جمیع نها: "أفى المراجعة بتثبادلة اإلأ)٥٠٠المصرى رقم (المراجعةوقد عرف معیار، خالل الحقیقة المتصلة بها
المعلومات التى یستخدمها المحاسب القانونى للوصول إلى االستنتاجات التى تمكنه من إبداء رأیه. وهى تشتمل على 

".المعلومات الموجودة فى السجالت المحاسبیة المؤیدة للقوائم المالیة والمعلومات األخرى 
البیانات والمعلومات والحقائق التى یستند بأنها تلك –بصفة عامة –أنه ُتعرف أدلة اإلثبات)١(وهناك من یرى

الیها الفرد فى حكمه واستنتاجه عن قضیة أو موضوع معین. ودلیل اإلثبات فى المراجعة هو أى مستند أو بیان أو 
د من صحة وصدق المعلومات التى تتضمنها القوائم المالیة ن التأكمكن المحاسب القانونى متُ إجراء أو معلومة

مراجعة.للمنشأة محل ال
وعادة ما یحصل المزاول على تأكد من األدلة الثابتة التى یتم الحصول علیها من مصادر مختلفة أو ذات 

، وفیما یتعلق بالحصول على األدلة المالئمة )٢(بصورة فردیةالطبیعة المختلفة عن األدلة التى یتم الحصول علیها 
المعلومات الخاصة بموضوع المهمة التى تغطى فترة الكافیة، یكون من الصعب عامة الحصول على تأكد بشأن 

تخفض المصادقة المكتوبة من إمكانیة حدوث سوء فهم بین تلك التى تغطى نقطة زمنیة محددة، كما أنه زمنیة عن
.المحاسب القانونى والطرف المسئول

طریقة منهجیة ووجود وجود المهارات التحلیلیة، أنه یلزم ألداء خدمات التأكیدویرى الباحث فى ضوء ما سبق
الحصول على األدلة الكافیة والمالئمة التى تمكن المحاسب القانونى من إبداء رأیه أو إعداد تقریره عن تلك ى ف

یؤدى وجود أدلة مالئمة وكافیة ، كما أنه یعفیه من تحمل مسئولیة عدم بذل العنایة المهنیة الواجبةقدالخدمات بما
ى الثقة فى مخرجات خدمة التأكید.إل

 
) ٣٨(رقـم ) فـى الفقـرة ٣٠٠٠تناول معیار مهام التأكید بخالف المراجعة أو فحص معلومات مالیة تاریخیـة رقـم(

.امالئما أو متاحً أنه ینبغى على المحاسب القانونى الحصول على إقرارات من الطرف المسئول حسبما یكون ذلك

. ١٢٣ص،رجع سبق ذكرهم، حجازيد/وفاء حيىي أمحد (١)
.٣ص)،١٢(ةالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٥٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(









وقــد ذكــر المعیــار أنــه فــى أثنــاء أداء خدمــة التأكیــد ُیمكــن للطــرف المســئول عمــل إقــرارات للمــزاول إمــا مــن تلقــاء 
علـى استفســارات محـددة تُقـدم لــه مـن قبــل المحاسـب القـانونى أثنــاء أداء خدمـة التأكیـد، وعنــدما تـرتبط مثــل انفسـه أو ردً 

:)١(مة لتقییم أو قیاس موضوع التأكید یقوم المحاسب القانونى بـما یلىتلك اإلقرارات بأمور ُتعتبر ها
تقییم معقولیتها واتساقها مع األدلة التى تم الحصول علیها بما فى ذلك اإلقرارات.-أ

المحاســب ُتســاعداإلقــرارات لـدیهم المعلومــات بصــورة جیـدة بشــأن أمــور محـددة مقــدموادراسـة مــا إذا كـان -ب
القانونى فى إبداء رأیه عن خدمة التأكید.

كما أنه ال ُیمكن أن تحل اإلقرارات التى یقدمها الطرف المسئول محل األدلة األخرى التى یتوقع المحاسب 
لى المحاسب القانونى فى ضوء ما سبق أنه ینبغى عویرى الباحث القانونى أن تكون متاحة عند أداء تلك الخدمة، 

ى اإلقرارات من الطرف المسئول والتى یقوم بتقییم معقولیتها واتساقها مع أدلة اإلثبات والقرائن التى تم الحصول عل
على نطاق االحصول علیها كما أنه فى حالة عدم تمكنه من الحصول على األدلة الكافیة والمالئمة فإن هذا ُیعد قیدً 

طرف ول بشأن عدم توافر تلك األدلة والبراهین، ویعتبر الخدمة التأكید حتى ولو تم استالم إقرار من الطرف المسئ
للحقیقة أو یسعى إلدارة األرباح بما یتوافق مع أهوائه.ایالمسئول فى تلك الحالة ُمْخف

 
ومع ذلك فإن هناك عنها،األولیةعملیة التأكید وتقدیم التقاریرعادة بتاریخ إنجاز خدمة التأكیدیؤرخ تقریر

بعض األحداث الجوهریة التى ُیمكن أن تقع بعد هذا التاریخ وتتطلب ضرورة إجراء تسویة لها، أو اإلفصاح عنها فى 
مادامت تلك تاریخ إنجاز خدمة التأكید التقاریر المالیة األولیة، مما قد یؤدى إلى عدم تقید المحاسب القانونى ب

عنها.تاریخ، ولكن قبل تاریخ إصدار التقریرهذا البعداألحداث قد وقعت
وُیقصد باألحداث الالحقة تلك األحداث والمبادالت والمعامالت التى تتم بعد إعداد مزاعم أو تقاریر اإلدارة 
بشأن الموضوع الخاضع للتأكد حتى تاریخ صدور تقریر التأكید وتنحصر مسئولیة المحاسب القانونى بشأن تلك 

اث الالحقة فى نطاق الفترة الزمنیة فقط ألن تاریخ التقریر هو التاریخ الفعلى لالنتهاء من عملیة التأكید.األحد
وقد أشار المعیار إلى أن األحداث الالحقة التى یجب أن یأخذها المحاسب القانونى فى الحسبان هى تلك 

استنتاجات وتقریر المحاسب القانونى، وهو ما محل التأكید أو علىالموضوعاألحداث التى لها تأثیر على معلومات 
یعنى أنه ُیمكن أن تكون دراسة األحداث الالحقة فى بعض خدمات التأكید لیست ذات صلة بسبب طبیعة موضوع 
خدمة التأكید. فعلى سبیل المثال، عندما تتطلب خدمة التأكید إبداء استنتاج على دقة بیان إحصائى فى نقطة زمنیة 

ال تؤثر األحداث التى تقع بین تلك النقطة الزمنیة وتاریخ إصدار تقریر التأكید على االستنتاج أو معینة، حینئذ
.)٢(فى البیان اإلحصائى أو تقریر التأكیداتتطلب إفصاحً 

أنه ینبغى على المحاسب القانونى دراسة تأثیر األحداث التى تقع حتى تاریخ یرى الباحثفى ضوء ما سبق 
على المعلومات الخاصة بموضوع خدمة التأكید والمتعلقة -فى الحاالت التى تتطلب ذلك–إصدار تقریر التأكید

معلومات الخاصة بتقریر التأكید، ویعتمد مدى دراسة األحداث الالحقة على احتمالیة تأثیر تلك األحداث على ال

،مرجــع ســبق ذكــره،)٣٠٠٠(معيــار رقــم ، خــرىلمراجعــة والفحــص احملـدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري امل:للمزيـد مــن التفاصــيل يرجــع إلــى)١(
.١٠-٩، ص ص)٤٠، ٣٩(ةالفقر 

.١٠ص)،٤١(ةالفقر ،السابقرجع الم)٢(









بموضوع خدمة التأكید باإلضافة إلى تأثیرها على مالءمة االستنتاج الذى توصل إلیه المحاسب القانونى بعد أداء 
خدمة التأكید.

 
خاصة بخدمة التأكید.التى تدعم المعلومات الواألحداثیتمثل التوثیق فى فحص الدفاتر والمستندات

یرتبط بتجمیع األدلة الضروریة للمزاول للتوصل لنتائج اأنه یعتبر التأكید المناسب مفهومً )١(الباحثینویرى أحد 
متعلقة بالمعلومات الخاصة بالموضوع ككل حتى یكون فى وضع یسمح له بالتعبیر عن تلك النتائج فى النموذج 

اإلیجابى المطلوب فى مهام إصدار تقاریر تأكد مناسب.
لمحاسب القانونى توثیق األمور الهامة التى ساعدت على توفیر أدلة تدعم تقریره عن خدمة وینبغى على ا

التأكید، والتى تؤید أن تلك الخدمة تمت طبقا للمعیار المصرى لمهام التأكید، ویشتمل التوثیق على سجل لالستدالل 
، وما یؤید البند من أدلة إثبات هامة، وما المنطقى للمزاول فى جمیع األمور الهامة التى تتطلب ممارسة الحكم المهنى

یرتبط به من استنتاجات، ویدعو وجود أمور صعبة تتعلق بمبدأ أو حكم شخصى إلى التوثیق، وذلك لیقوم المحاسب 
القانونى بإضافة الحقائق ذات الصلة التى كان على علم بها فى الوقت الذى قام فیه بإبداء االستنتاج أو الرأى عن 

كید، ولیس من الضرورى وال العملى توثیق كل أمر یقوم المحاسب القانونى بدراسته، وٕاال سیكون المحاسب خدمة التأ
القانونى بصدد كم هائل من السجالت التى یتم توثیقها، ولذلك فعند تطبیق الحكم المهنى لتقییم المستندات الواجب 

فیر فهم لمزاول آخر لیست لدیه خبرة سابقة بخدمة إعدادها والمحتفظ بها ُیمكن للمزاول دراسة ما هو ضرورى لتو 
ولیس الجوانب التفصیلیة للمهمة)، وُیمكن للمزاول ؤه وأساس القرارات التى اتخذها (التأكید، عن العمل الذى تم أدا

.)٢(الذى أعد التوثیقاآلخر الحصول على فهم للجوانب التفصیلیة للمهمة عن طریق مناقشتها مع المحاسب القانونى
المتطلبات الرئیسیة لعملیة توثیق المعلومات الالزمة لعملیة التأكید ُیمكن إیجازها على وفى ضوء ما سبق فإن

:)٣(النحو التالى
ـــد تـــم .١ ـــة ق ـــة الداعمـــة لالســـتنتاجات وللتأكـــد أن العملی ـــوفیر األدل ـــانونى بـــالتوثیق لت ـــام المحاســـب الق ضـــرورة قی

لمعاییر التأكید.اإجراؤها وفقً 
لتوثیق سجال بحجـج المحاسـب القـانونى الخاصـة بكـل األمـور الهامـة التـى تتطلـب ممارسـة الحكـم أن یشمل ا.٢

المهنى الشخصى، مع توضیح استنتاجه بشأن ذلك.
یعود مدى كفایة هذه المستندات وكمیتها إلى حكم المحاسب القانونى المهنى..٣

، اول حسـبما یكـون ذلـك مالئمـا أو متاًحـینبغى على المحاسب القانونى الحصول على إقرارات من الطرف المسئ
وحتــى یحمــى المحاســب القــانونى نفســه مــن المســاءلة القانونیــة فهــو یقــوم بتوثیــق األمــور ذات األهمیــة النســبیة والتــى تــم 

لـذى ترتیـب العملیـات بالشـكل ا، و على تأكید األمـورتهقدر ، مع أداء العمل واتخاذ قراراته وٕابداء استنتاجاته على أساسها
ونیــة اإللمــام بالتشــریعات القان، مــع یح المشــاكل المعقــدة بعــد إنتقائهــاتبســیط وتوضــ، و یــؤدى إلــى جــودة خــدمات التأكیــد

القـدرة علـى و اإللمـام بمتطلبـات معـاییر المحاسـبة والمراجعـة وخـدمات التأكیـد األخـرى، والعمـل فـى ضـوئها.والنظامیـة، و 
لخدمة التأكید.بناء صورة متكاملة عن أدائه

.١٧ص، مرجع سبق ذكره،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد)١(
.١٠ص)،٤٤:٤٢(اتالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(
.٣٢٧، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )٣(









 
تضع معاییر المراجعة المصریة والمعاییر المصریة لمهام الفحص المحدود والمعاییر المصریة لمهام التأكید 
العناصر األساسیة لعمل تقریر عن خدمات التأكید، وباإلضافة الى ذلك یضع المزاول فى اعتباره المسئولیات األخرى 

إلعداد التقاریر.
إلى أنه ینبغى على المحاسب القانونى أن یستخلص ما إذا كان قد تم الحصول على أدلة )١(وقد أشار المعیار

كافیة ومناسبة لدعم االستنتاج الذى قام بإبدائه فى تقریره عن خدمة التأكید، وللتوصل إلى االستنتاج یقوم المحاسب 
ول علیها بغض النظر عن ما إذا كان یبدو أنها تؤید أو القانونى بدراسة جمیع األدلة ذات الصلة التى تم الحص
وأن یحتوى على تعبیر اأن یكون تقریر التأكید مكتوبً نبغىتناقض المعلومات الخاصة بموضوع خدمة التأكید، وی

واضح عن استنتاج المحاسب القانونى بشأن المعلومات الخاصة بموضوع خدمة التأكید، حیث أنه من الممكن أن 
إذا لم یتم دعمها بتقریر مكتوب.اهم االستنتاجات التى تصدر شفهیً ُیساء ف

وطبقا لما ورد عن وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، الصادر عن الهیئة العامة للرقابة 
تكون ، بشأن التأكید على واجبات مراقبى الحسابات المقیدین بسجالت الهیئة، أنه ینبغى التأكد من أن )٢(المالیة

عنها تلك التقاریر.ُتعد الظروف التى ى التقاریر الصادرة من مكتب المحاسب القانونى مالئمة ف
للتقاریر التى تتعلق بجمیع مهام التأكید، بل على العكس فهو انمطیً اأنه ال یتطلب نموذجً )٣(وقد أشار المعیار

كما سیتم توضیح ذلك -إن أمكن –" العناصر األساسیة التى ینبغى أن یتضمنها تقریر التأكید٤٩ُیحدد فى الفقرة "
اونى أسلوبً بما یتناسب مع الظروف المحددة لكل مهمة فیختار المحاسب القانا، وُتعد تقاریر التأكید خصیصً االحقً 

إلعداد التقاریر لتسهیل االتصال الفعال بالمستخدمین المرتقبین.
وفى ضوء ما سبق یرى الباحث أن الخصائص العامة لتقریر التأكید تشمل ما یلى:

.اأن یكون مكتوبً -١
وغیر متقید بشكل نمطى أو حسب ظروف خدمة التأكید.اأن یكون مرنً -٢

 
أنه "ال یوجد صیغة محددة للتقریر عن خدمات التأكید بخالف مراجعة أو فحص )٤(یرى أحد الباحثین

التقریر قد یختلف من تقریر محتویاتتصمیممعلومات مالیة تاریخیة، وٕانما یحدد المعیار محتویاته فقط"، لذا فإن 
القد بعض هذه العناصر ،التى البد من تواجدهاعن خدمات التأكید آلخر ولكن هناك عناصر أساسیة للتقریر

.١١ص)،٤٧:٤٥(ةالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)١(
"بشأن التأكيد على ٢٠١٤) لسنة ٦كتاب دورى رقم (يئة العامة للرقابة املالية، وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقىب احلسابات، اهل)٢(

، متاح على ١ص،واجبات مراقبى الحسابات المقيدين بسجالت الهيئة"
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_128.htm ٢٠١٤يونيو ٢٦ل ىف ، تاريخ الدخو.

.١١ص)،٤٨(ةالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(معيار رقم ، خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٣(
ة، برنــامج تقريـر الشــركة ىف ضـوء أفضـل املمارسـات ومتطلبــات اجلهـات الرقابيـ–، تقريـر مراقــب احلسـابات تقـارير حوكمــة الشـركاتأ/حممـد حيـىي، )٤(

عــن تقــارير مراقــب ٢٠١٣فربايــر ٩ورشــة عمــل الــىت نظمتهــا مجعيــة احملاســبني واملــراجعني املصــرية بالتعــاون مــع اهليئــة العامــة للرقابــة املاليــة بتــاريخ 
.٨ص،احلسابات عن احلوكمة









لما ورد اطبقً ناك متطلبات محددة فى تصمیم التقریر ، ولكن هوجود الحاجة إلیهالتقاریر لعدمبعضُیستخدم فى حالة
قریر خدمة التأكید على العناصر األساسیة التالیة:وهى أن یشمل ت)١(بالمعیار

العنــوان الــذى یبــین طبیعــة التقریــر ویــتم التعبیــر عنــه بعنــوان یشــیر بوضــوح إلــى أن التقریــر هــو تقریــر عــن خدمــة )أ(
.)٢(تأكد مستقل (یذكر الغرض)

الموجه إلیهم التقریر.)ب(
تحدید ووصف موضوع خدمة التأكید.)ج(
تحدید المقاییس المحددة.)د(
ى كان مالئما وصف ألیة محددات متأصلة هامة.مت)ه(
أنـه لتفـادى احتمـال )٣(، وهنـاك مـن یـرىاتوضیح المستخدم المقصود وحصره أو تحدیده فى التقریـر إذا كـان الزًمـ)و(

اســتخدام تقریــر المحاســب القــانونى فــى أغــراض لــم یكــن مخصصــا مــن أجلهــا، یجــب علــى مراجــع الحســابات أن 
یذكر فى صلب التقریر الغرض من إعداده، وكذلك وجود أى حظر على توزیعه أو استخدامه.

یـد الطـرف المسـئول ولوصـف كـل طـرف (المحاسـب القـانونى والعمیـل) وذلـك بوضـع عبـارة لتحدتتحدید مسئولیا)ز(
مســئولیات كــل مــن الطــرف المســئول والمحاســب القــانونى، وهــذا األمــر ینبــه المســتخدمین المــرتقبین بــأن الطــرف 
المـــذكور هـــو الطـــرف المســـئول، وأن دور المحاســـب القـــانونى هـــو التعبیـــر بصـــورة مســـتقلة عـــن اســـتنتاج متعلـــق 

بالمعلومات الخاصة بموضوع خدمة التأكید.
تُفید بأن خدمة التأكید تم أداؤها طبقا للمعاییر المصریة لمهام التأكید.عبارة )ح(
إرشــادات لنــوع الملخــص المالئــم بحســب ظــروف كــل خدمــة )٤(ملخــص للعمــل الــذى تــم أداؤه، وتــوفر المعــاییر)ط(

تأكید.
استنتاج المحاسب القانونى.)ي(
بـــأن المحاســـب القـــانونى قـــام بدراســـة تـــأثیر تـــاریخ تقریـــر التأكیـــد: ویخطـــر هـــذا التـــاریخ المســـتخدمین المـــرتقبین )ك(

األحداث التى وقعت حتى هذا التاریخ على المعلومات الخاصة بموضوع خدمة التأكید وعلى تقریر التأكید.
اسم المنشأة وعنوانها أو المحاسب القانونى وموقعه المحدد.)ل(

رقــم ، معيـار خـرىلمراجعـة والفحـص احملـدود ومهـام التأكـد األاملصـرية لعـايري ملزيـد مـن التفاصـيل حـول حمتويـات تقريـر التأكـد يُرجـى الرجـوع إىل: امل)١(
.١٤-١١ص ص)،٤٩(ةالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٣٠٠٠(

(2)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-6.
ملزيد من التفاصيل حول حتديد مستخدمى التقرير يُرجى الرجوع إىل ما يلى:)٣(

.٢٦٧ص، مرجع سبق ذكره، حممد نور وأخرونأمحد د/-
- Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A1-62.

:ملزيد من التفصيل خبصوص امللخص أو اإلرشادات لنوع امللخص املالئم حلسب ظروف كل خدمة تأكيد يُرجى الرجوع إىل)٤(
، "تقريــر مراقــب الحســابات علــى مجموعــة كاملــة مــن )٧٠٠معيــار رقــم (، خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري امل-

.القوائم المالية ذات األغراض العامة"
، "الفحــص المحــدود للقــوائم الماليــة الدوريــة لمنشــأة )٢٤١٠، معيــار رقــم (خــرىلمراجعــة والفحــص احملــدود ومهــام التأكــد األاملصــرية لعــايري امل-

.٧-١املالحق من والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها"، 









) أنه ُیمكن أن یقوم المحاسب ٣٠٠٠) من المعیار المصرى لمهام التأكید رقم (٥٠لما ورد بالفقرة رقم (اوطبقً 
، وتشمل األمثلة على ذلك: االقانونى بزیادة حجم تقریر التأكید لیشمل معلومات وتفسیرات أخرى تكون أكثر إیضاحً 

ى خدمة التأكید، واإلفصاح عن مستویات األهمیة تفاصیل مؤهالت وخبرة المحاسب القانونى وغیره من المشتركین ف
النسبیة، والحقائق المرتبطة بجوانب محددة من خدمة التأكید.

وعادة ما یكون استنتاج المحاسب القانونى عن خدمات التأكید هو تأكید مناسب، والذى یأتى فى مرتبة أقل 
لمستوى الصفر بتكلفة مناسبة وذلك لعوامل مثل ما یلى:من التأكید الحاسم فنادرًا ما ُیمكن تقلیل خطر عملیة التأكید 

.استخدام االختبار بالعینة
.والحدود المتأصلة للرقابة الداخلیة
حاسمًا.هوحقیقة أن توافر األدلة للمزاول یكون مقنعًا أكثر من
.واستخدام الحكم المهنى فى جمع وتقییم األدلة وتكوین استنتاجات بناء على هذه األدلة
بعض الحاالت، خصائص موضوع المهمة عند تقییمها وقیاسها بالرجوع الى مقاییس محددة معینة.وفى

عندما تتوافر الظروف عن خدمة التأكیدینبغى على المحاسب القانونى أن یقوم بإبداء استنتاج مناسب و 
:)١(والتى یكون أو قد یكون لها تأثیر هام وتتمثل فیما یلى-حسب حكمه-التالیة

Scopeیكون هناك قید على نطاق عمل المحاسب القانونى وهو ما ُیعرف فى الواقع العملى بمصطلح (أن )أ(

Limitation( وُیقصد به عدم تمكین المحاسب القانونى من تنفیذ إجراءات التأكید التى ُتعتبر ضروریة، أى أن
قیود تمنع المحاسب القانونى من الظروف تمنع، أو أن الطرف المسئول أو الطرف الُمْسِند للمهمة یقوم بفرض

الحصول على األدلة المطلوبة لتخفیض خطر مهمة التأكید إلى المستوى المناسب فعند ذلك ینبغى على 
المحاسب القانونى إبداء استنتاج متحفظ أو االمتناع عن إبداء استنتاج.

ات التـى تـم الحصـول علیهـا مـن قبـل اإلدارة (ب) عدم االلتزام من جانب اإلدارة أو فى تلك الحاالت التى تكون المعلوم
هامًا ومؤثرًا، فعند ذلك ینبغى على المحاسب القانونى إبداء استنتاج متحفظ أو استنتاج عكسى.محرفة تحریفاً 

(ج) إذا اكتشــف بعــد قبــول خدمــة التأكیــد أن المقــاییس المحــددة غیــر مناســبة أو أن موضــوع خدمــة التأكیــد غیــر مالئــم 
التأكید هذه، عندئذ ینبغى علـى المحاسـب القـانونى إبـداء اسـتنتاج مـتحفظ أو اسـتنتاج عكسـى عنـدما إجراؤه لمهمة 

یكون من المحتمل أن تؤدى المقاییس المحددة غیـر المناسـبة أو موضـوع خدمـة التأكیـد غیـر المالئـم إلـى تضـلیل 
الحاالت األخرى. المستخدمین المرتقبین أو استنتاج متحفظ أو االمتناع عن إبداء استنتاج فى 

وقـد یكـون أن المحاسب القانونى یبدى استنتاجًا مناسـبًا بخصـوص خدمـة التأكیـدالباحثوفى ضوء ماسبق یرى 
، وفــي حالــة وجـود قیــد علــى نطــاق عملــه أو عــدم قدرتــه آلداء خدمــة التأكیــد هـذا اإلســتنتاج فــى شــكل تقریــر غیــر معــدل

عنـدما یتعلـق األمـر بنتیجـة أدائـه لخدمـة األهمیة النسـبیة لمـا یقـوم بـه، و فإنه یمتنع عن إبداء الرأى أو التحفظ في ضوء
وعنــد إصــدار التقریــر عــن خدمــة تحریــف هــام أو مــؤثر، فــي حالــة وجــودقــد یقــوم بإبــداء رأى عكســى أو مــتحفظالتأكیــد 

التأكید فإذا كان التقریر:
فــى عبــارة "فــى رأینــا ُیعــد النظــام : ُیعبــر المــزاول عــن النتیجــة التــى توصــل إلیهــا فــى مناســباً -

فعاًال، فى جمیع جوانبه الهامة استنادا إلى المقاییس أ ب ج" تعبر عن التأكید المناسب.

.١٨، صمرجع سبق ذكرهأ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد، )١(









فمــثًال عبــارة "اســتنادا علــى العمــل ُیعبــر المــزاول عــن النتیجــة التــى توصــل إلیهــا فــى محــدودًا:-
ى علمنـا مـا یجعلنـا نعتقـد أن النظـام غیـر فعـال فـى جمیـع جوانبـه الهامـة وذلـك المذكور فى هذا التقریر لم ینُم إلـ

استنادا إلى المقاییس أ ب ج".
یكــون تــأثیر مســألة مــا لــیس هامــًا بالدرجــة التــى وینبغــى علــى المحاســب القــانونى إبــداء اســتنتاج مــتحفظ عنــدماً 

أن یقـدم أحـد التقـاریر ذلك ُیمكن للمحاسـب القـانونىوبأو االمتناع عن إبداء االستنتاج، تتطلب إبداء استنتاج عكسى
اآلتیة:
: تقریر تأكید مع استنتاج متحفظ بسبب تقیید النطاق أو بسبب عدم التزام اإلدارة بإطار التقریر.األول
: تقریر تأكید مع استنتاج سلبى وذلك بسبب عدم التزام اإلدارة بالمقاییس الموضوعة.الثانى
الدلیل المالئم والكافى لیدعم استنتاجاته بشأن ضیاع: تقریر تأكید باالمتناع عن إبداء استنتاج وذلك بسبب الثالث

.)١(معلومات الموضوع الخاضع لعملیة التأكید، وفى بعض الحاالت یفكر المزاول فى االنسحاب من المهمة
مة الخاصة بمعلومات خدمة التأكید، "ویصدر فى حالة : تقریر تأكید نظیف فى حالة توافر األدلة الكافیة والمالئالرابع

عدم وجود تحریفات هامة ومؤثرة فى تقریر اإلدارة عن اإللتزام أو عن مبررات عدم اإللتزام بموضوع خدمة 
.)٢(التأكید "

 
) أنه ینبغى على ٣٠٠٠لمهام التأكید رقم () من المعیار المصرى ٥٦:٥٤طبقًا لما ورد بالفقرات من (

المحاسب القانونى دراسة مسئولیات إعداد التقاریر األخرى بما فى ذلك مالءمة توصیل األمور ذات الصلة التى 
ُتعتبر ذات أهمیة بالنسبة للحوكمة.

أنه المهنیة باإلضافة إلى ما تناولته المعاییر أنه یرى الباحث وفى ضوء ما تم تناوله فى هذا المبحث 
من الثقة للمستثمرین ومتخذى ق قدر مالئمیتحقتعمل تلك المتطلبات عند أداء خدمات التأكید على ینبغى أن

وبالتالى تعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح وتضییق فجوة ،خدماتالتلكحسن من جودةالقرارات وتُ 
حیث حاسب القانونى،ان قوة واستقالل المضموذلك باإلضافة إلى ، التوقعات لدى مستخدمى التقاریر المالیة

اإلشراف الفعال فى وجود، یؤدى استقالل وموضوعیة القائم بخدمة التأكید إلى الحد من ممارسات إدارة األرباح
بین لمسئولیةوجود نظام فعال للمساءلة المحاسبیة وتوضیح تقسیم ا، مع لمساعدین القائمین بخدمة التأكیدعلى ا

على فترات حاسب القانونىللمالتغییر اإللزامىمع ،یقظة ضمیر القائم بخدمة التأكیدمع ،أطراف خدمة التأكید
قد أنه -على الوجه اآلخر–مع األخذ فى اإلعتبار ، ئهمقاومة ضغوط الشركة وتأثیرها على أدالدوریة معقولة

ینبغى على القائم كما ، و رغبتها فى القیام بممارسات إدارة األرباحلحاسب القانونىتغییر الملإدارة المنشأة تسعى 
.بخدمة التأكید اإللتزام بالمعاییر المهنیة ذات الصلة

من القانونىهناك العدید من المهارات الفنیة والوظیفیة والتى ُتمكن المحاسبفباإلضافة إلى ما سبق 
مكنه من حسن األداء ومن ثم تحسین جودة خدمات خلفیة علمیة تُ تكوینفة أصول المحاسبة والمراجعة، و معر 

.د للحد من ممارسات إدارة األرباحالتأكی

.١٨ص،المرجع السابق)١(
.٩ص،مرجع سبق ذكرهتقارير حوكمة الشركات، أ/حممد حيىي،)٢(









توافر المهارات الشخصیـة لدى القائم بخدمة التأكید یؤدى إلى جودة تلك الخدمات، كما أن مهارات وب
فى اتجاه تحقیق المنفعة اآلخرین مكن المحاسب القانونى من العمل مع التعامل مع اآلخرین واالتصال بهم تُ 

.المشتركة

وبعــد عــرض وتحلیــل وعــرض متطلبــات أداء تلــك الخــدمات فــى ضــوء المعــاییر الصــادرة عــن المنظمــات 
بتنمیــة مهــارات وقــدرات المحاســب القــانونى، وأن الحــالى فــى الوقــتاً متزایــداً اهتمامــالمهنیـة، یتضــح أن هنــاك 

الجامعة وحاجتـه للعدیـد مـن المهـارات والمتطلبـات الالزمـة ألداء خـدمات هناك فجوة بین ما یتعلمه الطالب فى 
التأكید، مع تعدیل المعاییر والتشریعات القائمة فى مصر بحیث تتضمن تلك المهارات والمتطلبـات، للعمـل علـى 

یكـون البحـث مـنهدفالحتى یكتمل اكتساب وتطویر المهارات المهنیة لمواكبة التطورات فى خدمات التأكید، و 
، وهـو مـا یتناولـه الباحـث مـن خـالل المبحـث ان مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكیـدمن المالئم بی

.-إن شاء اهللا-التالى









الثانياملبحث ٢/٢


، )١()كلكم مسئول عن رعیته() معناها التبعة، وُیعتبر كُل فرد مسئوًال لقول النبى (–لغة –المسئولیة 
والمسئولیة القانونیة هى تلك التى تدخل فى دائرة القانون الوضعى وما یترتب علیها من جزاء قانونى، أى أنها ال 
تتضمن تلك المسئولیة األدبیة أو األخالقیة التى ال یترتب علیها جزاء فى القوانین الوضعیة بل ُیترك أمرها لمحاسبة 

والمسئولیة األخیرة هى ما تغفل عنها الدراسات المهنیة واألكادیمیة مع ،)٢(قترف اإلثم فیها أمام ربهالضمیر وحساب مُ 
ثمة عدة أسباب قد دعت ألخذ تلك )٣(وجود الدور الجوهرى لها خاصة فى مصر والشرق األوسط، ویرى أحد الباحثین

المسئولیة فى اإلعتبار ومنها ما یلى:
بالمحاسب القانونى سالحًا ذا حدین: أولهمـا إیجـابى والثـانى سـلبى. أمـا اإلیجـابى فهـو تعزیـز أصبحت الثقة القویة )أ(

موقــــف المحاســــب القــــانونى فــــى إبــــداء رأى موضــــوعى فــــى البیانــــات المالیــــة، أمــــا الســــلبى فهــــو اســــتغالل بعــــض 
انونى نفسه.المؤسسات هذه الثقة لتمریر حاالت من التالعب والتزویر والغش بالتواطؤ مع المحاسب الق

إن ازدیاد حاالت التواطؤ من قبل بعض مزاولى المهنة او االتهام بـذلك أو التقصـیر علـى أقـل تقـدیر أمـر یسـتحق )ب(
التوقف خاصة إذا كان هذا التواطؤ یحصل من أبرز ممارسى المهنة.

ــــالتواطؤ أو تضــــخیم األربــــاح أو التالعــــب بالبیانــــات ألغــــ)ج( راض التهــــرب إن اتهــــام بعــــض المحاســــبین القــــانونیین ب
الضریبى أو الرسوم الحكومیة بصفة عامة لم یعد خافیًا على المستوى الدولى أو علـى المسـتوى المحلـى فـى مهنـة 

تتمتع بكل هذه الحمایة المهنیة واألخالقیة.
وهنا ُیمكن القول بأن حاالت الخلل فى مزاولة المهنة تنبئ عن أمرین، أولهما أن اإلطار المهنى نفسه فیه 

والثانى وهو األهم أن اإلطار المهنى واألخالقى وٕان كان قویًا فهو لم یكن كافیًا، ولن یكون كافیًا لسد أبواب قصور،
التواطؤ بین بعض مزاولى المهنة وعمالئهم من مدراء المؤسسات المالیة والتجاریة وغیرها.

یعتقـد أن السـبیل الوحیـد للمهنیـین أن "المهنیـین یقفـون علـى مفتـرق الطـرق، و )٤(باإلضافة إلى أن هناك مـن یـرى
إلعادة تلك الثقة والمصادقة هو إعادة هیكلة كاملـة لخطـوط اإلتصـال بـین المراجـع واألخـرین مـع تحدیـد مسـئولیاته عـن 
ممارساته"، ولذا فإن النظام القائم حالیًا ظهر بـه مـن األخطـاء التـى أدت إلـى ظهـور العدیـد مـن الكـوارث جـراء تطبیقـه، 

البــاحثین لالنتقـــال إلـــى األبعـــاد الشــرعیة لوظیفـــة المحاســـب القـــانونى، والتــدعیم بـــالقیم األخالقیـــة والرقابـــهوهــو مـــا یـــدفع
الذاتیة من المهنیین أنفسهم (حاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا).

هُ )١( علـى أهـل ، والرجـل راعٍ مسـئول عـن رعيتـه، واألمـري راعٍ ، وكلكـم كلكـم راعٍ "عن النىب َصلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّم قـال: ماعن ابن عمر َرِضى اللَُّه َعنـْ
) ٧١٣٨، ٨٩٣، صــحيح البخــارى (حــديث متفــق َعَلْيــهِ "عــن رعيتــهوكلكــم مســئولٌ زوجهــا وولــده؛ فكلكــم راعٍ علــى بيــتِ ، واملــرأة راعيــةٌ بيتــهِ 

).١٨٢٩وصحيح مسلم (حديث
.٣٣٤ص،همرجع سبق ذكر ،٢٠١٢،دراسات فى المراجعةد/حامد طلبه حممد، )٢(
.٣-٢ص ص، مرجع سبق ذكرهد/عبد الرمحن بن صاحل األطرم،)٣(

(4) Deepak Sarup, Op. Cit., P.9.









أنــه "یــتم تــدریس المراجعــة، وغیرهــا مــن منــاهج العلــوم التجاریــة، بعیــدًا عــن القــیم اإلیمانیــة )١(ینویــرى أحــد البــاحث
واألخالقیة وكذا أحكام وقواعد فقه المعامالت المالیـة، إعتقـادًا مـن الـبعض بـأن المراجعـة هـى المراجعـة، وأنـه ال عالقـة 

یم األخالقیــة ال تختلــف فــى المــنهج اإلســالمى عنهــا فــى بــین المراجعــة والقــیم اإلیمانیــة وفقــه المعــامالت المالیــة، وأن القــ
المنــاهج التقلیدیــة، وهــو مــا ُیطلــق علیـــه عنــد رجــال الفكــر بالعلمانیــة؛ أى فصـــل العلــوم الدنیویــة عــن الــدین، وقـــد أدى 

یجـب أن تطبیق هذا الفكر فى الدول اإلسالمیة إلى إفتقار العلـوم التجاریـة لركیزتهـا وأساسـها االیمـانى واألخالقـى الـذى
تستمد منه كیانها ومقوماتها، كما نزع عنها هویتها اإلسالمیة، وأبعدها عن غایات اإلسالم وأهدافـه، فضـًال عـن تخـریج 
المحاسب والمراجع غیر الُملم باألحكام والقواعـد الشـرعیة التـى تضـبط المعـامالت المالیـة التـى یقـوم بمراجعتهـا والتحقـق 

میة".ا الفكر أیضًا إلى إبعاد العلوم الشرعیة عن واقع حیاة المجتمعات اإلسالمن مدى صحتها، كما أدى تطبیق هذ
وفى ضوء ما سبق فإن مسـئولیة المحاسـب القـانونى تتعـدد مـا بـین مسـئولیة أمـام اهللا عـز وجـل ثـم مسـئولیة أمـام 

القوانین الوضعیة.المجتمع من خالل
قـدر واف مـن إشـتراطحـرص معظـم التشـریعات علـى حیث تنبع تلـك المسـئولیة مـن ویتفق الباحث مع ما سبق

التأهیــل العلمــى والخبــرة العملیــة فــیمن یــزاول مهنــة المراجعــة الخارجیــة، كمــا وضــعت المنظمــات المهنیــة مــن الشــروط 
، والقواعد ما یكفل توافر الكفایة العلمیـة والعملیـة للممـتهن لضـمان أداء العمـل بأقصـى قـدر ممكـن مـن الكفـاءة والفعالیـة

یكمـل التأهیـل العلمـى والخبـرة یتم االكتفاء بما سبق فقط لتحمل المسئولیة عن أداء خـدمات التأكیـد حیـث ینبغـى أن ولم
،راعــى فــى تحدیــد مــدى إشــرافه علــى أعمــال مســاعدیهوینبغــى علــى كــل مراجــع أن یُ ،العملیــة المهنیــة كــل منهمــا اآلخــر

أن تـــدریب الرجـــل المهنـــى یحتـــاج إلـــى علـــم مســـتمر ةحظـــمالكمـــا ینبغـــى ،التأهیـــل العلمـــى لكـــل مـــنهم وخبرتـــه العملیـــة
درجـة البكـالوریوس وُتعتبـر تـأثیر علـى عملـه المهنـى،بالتطورات التنظیمیة والتشریعیة والمهنیـة والعلمیـة التـى یكـون لهـا

بلد وآخر.معیة فى مجال التخصص هى الحد األدنى للمستوى التعلیمى، أما فترة المران العملى فإنها تختلف بین الجا
قبول هـذه المهنـة مسـئولیة العمـل لتحقیـق الصـالح العـام، ومـن ثـم لـم تكـن ،ممیزة لمهنة المحاسبةمن السمات الو 

التزامـاولكنها تتجاوز كل هذا من أجل تحقیق الصـالح العـام ،هى مجرد تلبیة رغبات العمیلالمهنى مسئولیة المحاسب 
.)٢(لهذه المهنة األخالقى بالمیثاق 
، كمــا أنــه )٣(علــى مراجعتــه لهــار مســئولیة المحاســب القــانونى فــى إبــداء الــرأى علــى القــوائم المالیــة بنــاءً تنحصــو 

من المسئولیة وفقًا لظروف خدمة التأكید المقدمة.خدمة التأكید فإنه یقبل تحمل جزءنى أداء بقبول المحاسب القانو 
القــــوائم المالیــــة فــــى البیانــــات والمعلومــــات التــــى وینبغــــى أن یزیــــد رأى المحاســــب القــــانونى مــــن ثقــــة ُمســــتخدمى 

ارة الى أن هنـاك عـدة أركـان یقـوم علیهـا رأى المراجـع التـى تجعـل منـه موثوقـًا بـه ومعتمـدًا علیـه تتضمنها، "وتجدر اإلش

النـدوة بحـث مقـدم الـى التوجيـه اإلسـالمى للمراجعـة كـأداة لتفعيـل دور املراجـع ودعـم مصـداقية التقـارير املاليـة،، د/عصام عبـداهلادى أبـو النصـر)١(
مهنة المحاسبة فى المملكة العربيـة السـعودية وتحـديات القـرن الحـادى -الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة بالمملكة العربية السعودية

٥-٤بعـاء األر -الفـرتة مـن الثالثـاءاململكة العربية السعودية، سعود، الرياض، جامعة امللك قسم احملاسبة، كلية إدارة األعمال، املنظم والعشرين، 
.١، ص٢٠١٠مايو ١٩-١٨هـ املوافق ١٤٣١مجاد األخرة 

عـن اهليئـة العامـة لسـوق ٢٠٠٧) لسـنة ٧٩، الصـادر بقـرار رقـم (مهنـة المحاسـبة والمراجعـةمزاولـى الميثاق العام المصرى آلداب وسلوكيات)٢(
.١صاألساسية، املقدمة واملبادئ ) ١٠قسم (املال، جزء (أ) التطبيق العام للميثاق

.١٧٢ص،٢٠٠٤، بدون ناشر،أساسيات المراجعة، الشناويحممد سعيد د/ )٣(









ضـوء من قبل األطراف المستفیدة مـن القـوائم المالیـة، ویعتبـر تأهیـل المراجـع علمیـًا ومهنیـًا مـن أهـم هـذه األركـان، وفـى
الطلــب علــى خــدمات المراجعــة تنشــط المهنــة علــى جانــب العــرض لتلبیــة حاجــة المجتمــع مــن هــذه الخدمــة، فــالمراجعون 
یــدخلون ســوق خــدمات المراجعــة طبقــًا لشــروط ومتطلبــات تفرضــها القــوانین، والتــى یتطلــب الوفــاء بهــا حــدًا أدنــى مــن 

قواعـد وآداب السـلوك المهنـى لالنضـمام الـى مثـل هـذا األسـواق االلتزام بما تحتویه تلـك القـوانین مـن معـاییر وٕارشـادات و 
.)١(والمحافظة على االستمرار فیه"

إال أنــه الشــك أن المحاسـب القــانونى عنــد قبولــه ألداء خدمــة التأكیــد فهــو علــى درایــٍة ویتفــق الباحــث مــع ســبق،
ا المبحــث، لتحدیــد معــالم وأركــان كاملــة بأنــه یتحمــل مســئولیة عــن أداء خدمــة التأكیــد، ویســعى الباحــث مــن خــالل هــذ

المســئولیات القانونیــة للمحاســب القــانونى مقــدم خدمــة التأكیــد، فــى ظــل تطبیقــات واســتخدام تكنولوجیــا المعلومــات علــى 
نطــاق واســع وعــالمى أحیانــًا، فضــًال عــن اتســاع نطــاق المســتفیدین مــن تلــك الخــدمات، فــى ضــوء مــا تــم تناولــه بالفصــل 

سات إدارة األرباح.الخدمات فى الحد من ممار لتلك األول من دور 
وفــى ظــل مــا تــم تناولــه بخصــوص متطلبــات أداء خــدمات التأكیــد فــى ضــوء معــاییر المراجعــة المصــریة والدولیــة 
وتوافر المهارات والصفات األساسیة فإنـه لمعرفـة مسـئولیة المحاسـب القـانونى عـن تلـك الخـدمات، یجـب أن یكـون علـى 

وواجباتـه التــى تتعلــق بـأداء تلــك الخــدمات، إذ أن عـدم اســتعماله لحقوقــه و/ أو عـدم قیامــه بواجباتــه درایـٍة كافیــة بحقوقــه
.)٢(إنما ُیمكن أن ُیعرضه للمسئولیة القانونیة

ینبغـى علیـه االهتمـام بعقـد أداء خدمـة التأكیـد أو خطابـات العمــل أو وللمحافظـة علـى حقـوق المحاسـب القـانونى 
، حیــث ینبغــى أن یكــون نطــاق عملیــة التأكیــد وحقــوق Letters of Engagement-یانــاً كمــا تعــرف أح–التعاقــد 

وواجبـات المحاسـب القـانونى محـددًا فـى هـذه العقـود بكـل دقــة ووضـوح إذ قـد یكـون لـذلك دوره وأثـره مسـتقبًال عنـد تحدیــد 
المسئولیة القانونیة له.

ت والمتطلبات الواجب توافرهـا ألداء الخـدمات المهنیـة ته والمهارااكما ینبغى على المحاسب القانونى معرفة واجب
وتـوفر هـذه المهـارات، ُیَمّكَنـُه التى یقوم بها، حیث البد من توافر المهارات المهنیـة التـى ُتمكنـه مـن أداء تلـك الخـدمات، 

ویـتم تحدیـد واجبـات ، )٣(من إنجاز أعماله بالجودة المطلوبـة، ألن جـودة المهنـة تعتمـد علـى جـودة األفـراد المنتمـین إلیهـا
دمات التأكید فى ضوء خطاب االرتباط مع العمیل.المحاسب القانونى عند أداء خ

والقـیم األخالقیـة، علـى أعضـائها أن یتقیـدوا بعـدد مـن المبـادئ األساسـیةمهنـة، یجـب المن أجل تحقیق أهـداف و 
:)٤(هياسیة هذه المبادئ األسوالتى ُتعتبر ضروریة للمجتمع حتى یسیر على نهج منتظم، 

أن یكون مستقیمًا وأمینا فى كافة عالقاته المهنیة أو العملیة.ى یتعین على المحاسب المهن:والنزاهة(أ) األمانة 

.٣٨، ص٢٠٠٧يناير -٢٠٠٦كتوبر أ، )٩٠و٨٩(ان )، العدد٢٣السنة (مرجع سبق ذكره،طبيعة خدمات املراجعة،املرجع،)١(
،٢٠١٢حامــد طلبــه حممــد، دراســات ىف املراجعــة،للتعــرف علــى حقــوق وواجبــات مراجــع احلســابات ىف املراجعــة التقليديــة يُرجــى الرجــوع إىل: د/)٢(

.٣٣٤-٣٣٠صص،مرجع سبق ذكره
.١٤، صمرجع سبق ذكرهأ/رندة عطية بوفارس، )٣(
إىل ما يلى: - على سبيل املثال–ملزيد من التفصيل يُرجى الرجوع ) ٤(

.٢- ١ص، صمرجع سبق ذكرهامليثاق العام املصرى آلداب وسلوكيات مزاوىل مهنة احملاسبة واملراجعة، - 
-O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P. P.51-53.
-Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. P. A6-3: A6-4.









بالعـدل وأال یسـمح بالتحامـل أو التحیـز أو التـأثیر علـى اآلخـرین ى المهنیجب أن یتصف المحاسب : الموضوعیــة(ب) 
.یطغى على موضوعیته أو أحكامه الشخصیة المهنیة أو العملیةأمر آخر أن ى أو تعارض المصالح أو أ

أن یقـــوم بالخـــدمات المهنیـــة بالعنایـــة الواجبـــة ى المهنـــیتعـــین علـــى المحاســـب : (ج) الكفـــاءة المهنیـــة والعنایـــة الواجبـــة
هنیـة والمحافظـة اكتسـاب المعلومـات والمهـارات المفىوالكفاءة والدقة والمثابرة، كما یتعین علیه أن یلتزم باالستمرار 

علیهــا علــى المســتوى المطلــوب للتأكــد مــن أن العمیــل یتلقــى خــدمات مهنیــة بكفــاءة متمیــزة تواكــب أحــدث التطــورات 
ویتعــین علــى المحاســب التصــرف بالعنایــة الواجبــة وفقــًا للمعــاییر المهنیــة ،والتشــریعات وأســالیب الممارســة المهنیــة

.مهنیةوالفنیة المعمول بها عند تقدیم الخدمات ال
سریة المعلومات التـى یحصـل علیهـا مـن خـالل أدائـه لعملـه ى أن یحافظ على المهنیجب على المحاسب :(د) السریــة
مـن هـذه المعلومـات دون تـرخیص صـریح ومحـدد أو عنـدما ى أ، كما یجب علیه أال یستخدم أو یكشـف عـن المهني

ویجب عدم استخدام المعلومـات السـریة التـى ،یعطیه الحق بالكشف عنهااً أو واجبیاً مهنأو اً قانونییكون هناك حق 
.أو الغیرى المهنتم الحصول علیها نتیجة لعالقات مهنیة أو عالقات عمل لتحقیق مزایا شخصیة للمحاسب 

واالبتعـاد عـن ودسـاتیر المهنـةااللتـزام بـاللوائح و القـوانین السـائدةى المهنـیتعـین علـى المحاسـب :المهنـى(هـ) السـلوك 
.كل ما یخل بالمهنة

أن ربــط األداء )١(فــإن مــن البــاحثین مــن یــرىآلداب وســلوك المهنــةوباإلضــافة إلــى مــا أشــار إلیــه المیثــاق العــام
المهنى للمراقب بإیمانه وعقیدته یجعله یؤدى واجبه علـى الوجـه الالئـق ممـا یزیـد مـن كفـاءة وفعالیـة المراجعـة، ویضـمن 

قــة واالطمئنــان للمســتفیدین منهــا، ویقلــل مــن الحاجــة إلــى المســاءالت القانونیــة المدنیــة منهــا والجنائیــة دقتهــا، ویــوفر الث
والتأدیبیــة، وكــذا المســاءالت المهنیــة التــى یــنجح الكثیــر مــن المــراقبین فــى التفلــت منهــا أمــام المحــاكم أو لجــان التحقیــق 

العمـل، وصــعوبة إثبـات عـدم االلتــزام ببـذل العنایـة المهنیــة لعــدم وجـود معـاییر واضــحة إلتقـاننظـًرابالمنظمـات المهنیـة 
المالئمة إال فى الحاالت الواضـحة جـدًا والسـیما فـى ظـل مرونـة المبـادئ المحاسـبیة وٕامكانیـة الخـروج عنهـا، كمـا یـؤدى 

الرقابة الشكلیة التى یقوم بها بعض مراقبى الحسابات.إلى التخلص من 
أنه ینبغى على المحاسب القانونى اإللتزام بتلك المبادى األساسیة فى كل الخـدمات التـى یقـوم )٢(من یرىوهناك

بتقدیمها، وتشمل خدمات المراجعـة، أو اإلجـراءات المتفـق علیهـا، أو المطابقـة، أو الفحـص المحـدود، أو خـدمات تأكیـد
المعلومات المالیة المستقبلیة، وخدمات تأكید الثقة األخرى.

أنــه "قــد تعــددت الكتابــات التــى تناولــت طبیعــة مســئولیة المراجــع كمــزاول لمهنــة المحاســبة )٣(د البــاحثینأحــویــرى
والمراجعــة مــن ناحیــة، واألطــراف التــى یعتبــر مســئوًال أمامهــا مــن ناحیــة أخــرى، ورغــم تعــدد الكتابــات، فلقــد أجمعــت هــذه 

ة ضــد مزاولــى المهــن المختلفــة بشــكل ملحــوظ، ومــن الكتابــات علــى أنــه منــذ التســعینیات تزایــدت عــدد القضــایا المرفوعــ
.هؤالء المزاولین بطبیعة الحال المراجعین الخارجیین"

.١١، صمرجع سبق ذكره، د/عصام عبد اهلادى أبو النصر)١(
(2)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A6-3.

مدى مسئولية املراجع اخلارجى عن إخفاء الغش واملمارسات احملاسبية اخلاطئة والتصرفات غري القانونية وعـدم التقريـر ،أ/سعود عوض ضاحى مطر)٣(
، عـني مشـسكليـة التجـارة، جامعـة غري منشورة،رسالة ماجستير فى المحاسبة،،عنها (دراسة مقارنة ألحدث املعايري الدولية واملعايري األمريكية)

.٦٢،ص٢٠٠٧









"ال شك أن مواجهة المراجع الخارجى لمتطلبات ُمساءلة أكبر من قبل مجلس إدارة )١(وهناك من یؤكد على أنه
Long-termالشركة ولجنة المراجعة والمستثمرین الدائمین  shareholders وأى مستخدمین آخرین من خالل

القیاس واإلفصاح التجریبى لخطر المراجعة، یوفر حافزًا إقتصادیًا متزایدًا ویكمل العقبات التنظیمیة والقانونیة لتحسین 
ات أداء المحاسب القانونى، وُتعتبر المسئولیة القانونیة من أهم العوامل التى أدت إلى زیادة االهتمام بجودة خدم

المراجعة فى الوالیات المتحدة األمریكیة، خاصة من جانب منشآت المراجعة سواء فى شكل تعویضات أو مصاریف 
ملیون دوالر"، كما أن النظرة ٤٧٧بلغت تلك التكالیف فى منشآت المراجعة الست الكبرى ١٩٩١قضائیة، ففى عام 

.فى أدائه المهنىاى تجعله أكثر تحفظً القضائیة التى تحكم المسئولیة القانونیة للمحاسب القانون
حیث أنه عندما یضع المحاسب القانونى نصب عینیه مسئولیته من منظور ویتفق الباحث مع ما سبق

یبذل العنایة المهنیة للوصول إلى أقصى درجة من الدقة إلبداء رأیه الفنى عن خدمة التأكید، ولذا اقضائى یجعله دائمً 
وق وواجبات المحاسب القانونى عند أداء خدمات التأكید ما یلى:یتناول الباحث فى ضوء حق

أنواع المسئولیات القانونیة للمحاسب القانونى.٢/٢/١
مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكید األخرى.٢/٢/٢

 
فــــى ســــبیل أداء عملــــه یجــــب أن یبــــذل العنایــــة المهنیــــة المالئمــــة، وهــــذا یتطلــــب معرفــــة إن المحاســــب القــــانونى

تمثــل الحــد األدنــى القــانون للمحاســب القــانونىنونیــة التــى یحــددها مســئولیاته القانونیــة والمهنیــة حیــث إن المســئولیة القا
.)٢(للعنایة المهنیة التى ینبغى توافرها فى أعمال المراجعة

أنه "تثیر فكرة المسئولیة فكرة الخطأ وفكرة الجزاء فالمسئولیة تفترض وقوع خطأ وتتمثل )٣(الباحثینویرى أحد 
اوقد یكون قانونیً افى مجازاة مرتكبه فمعنى المسئولیة أن ثمة فعل ضار یجب مؤاخذة فاعله والخطأ قد یكون أدبیً 

اق المسئولیة المهنیة التى تنطوى عن إهمال من جانبه الواضح أن نطلذلك قد تكون المسئولیة أدبیة أو قانونیة، ومن 
یزید بدرجة كبیرة عن نطاق مسئولیة أصحاب المهن األخرى (كالطبیب أو المحامى) ویرجع السبب فى ذلك إلى 
ضخامة العدد المتوقع من األشخاص الذین قد یلحقهم الضرر نتیجة خطأ المراجع بالمقارنة مع أصحاب المهن األخرى 

مل المراجع فى أداء واجباته المهنیة فإن ذلك قد یؤدى إلى تحمل أالف المستثمرین وغیرهم، ممن إعتمدوا على فإذا أه
رأیه، للخسارة نتیجة االعتماد على معلومات مالیة محرفة أو مضللة عن اتخاذهم للقرارات المختلفة".

ات سـواء كانـت تلـك المسـئولیة أمـام اهللا أن كلمـة المسـئولیة تحمـل فـى طیاتهـا العدیـد مـن المسـئولیویرى الباحـث
عز وجل أو أمام نفسه وضمیره أو أمام المجتمع، وهناك من یـرى أنـه علـى الـرغم مـن وجـود بعـض الجـزاءات فـى ثنایـا 
القــوانین كتلــك التــى تتعلــق بــبطالن تعیــین المراجــع فــى شــركات األمــوال متــى تــم ذلــك علــى نحــو یخــالف مــا جــاء بمــواد 

، ص مرجع سبق ذكـره،رابـعاجلزء ال،موسوعة املراجعة اخلارجية احلديثة وفقاً ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكيةعبد الوهاب نصر على،د/)١(
.٤٥٣-٤٥٢ص

.٦٣-٦٢صص ،مرجع سبق ذكره،أ/سعود عوض ضاحى مطر)٢(
، مرجـع سـبق ذكــره،رابـعاجلــزء ال،موســوعة املراجعـة اخلارجيـة احلديثـة وفقـاً ملعــايري املراجعـة العربيـة والدوليـة واألمريكيـةعبـد الوهـاب نصـر علـى،د/)٣(

.٤٥٥ص









إذا اســتدعى االمــر -التــى تقــدم للمحــاكمالتــى تخــتص بــبطالن المســتندات أو األوراق أو األدلــة عموًمــ، أو تلــك االقـانون
.)١(بالمخالفة للسر المهنى فوق ما یقتضیه حق الدفاع عن النفس-ذلك فى خالف بین المراجع وبین الغیر

تنــاول تلــك المســئولیة مــن الناحیــة الشــرعیة والتوجیــه اإلســالمى للمراجعــة كــأداة لتفعیــل دور )٢(وهنــاك مــن یــرى
ربــه، إال أن البحـــث مالمراجــع ودعــم مصــداقیة التقــاریر المالیـــة، أو تلــك التــى تتعلــق بمســئولیة المحاســـب القــانونى أمــا

ونیة.سیتناول فى دراسته على األفرع الرئیسیة المتفق علیها للمسئولیة القان
وتوجــد بعــض اإلتجاهــات الحدیثــة التــى ُتعتبــر المســئولیة القانونیــة للمحاســب القــانونى أحــد أبعــاد عالقــة ثالثیــة 
األطراف بین اإلدارة والمحاسب القانونى ومستخدمى القوائم المالیة، وتتكـون مسـئولیة المهنیـین مـن ثالثـة أنـواع أو أفـرع 

(ومــنهم المحاســبون والمراجعــون) عنــد اُیمكــن أن یتعــرض لهــا المهنیــون عموًمــ"المســئولیة القانونیــة" والتــىاُتّكــون مًعــ
:)٣(ممارستهم لمهنهم، وهذه األنواع هى

.Civilالمسئولیة المدنیة٢/٢/١/١
.Criminalالمسئولیة الجنائیة٢/٢/١/٢
.Constitutionalالمسئولیة التأدیبیة٢/٢/١/٣

خـدمات التأكیـد بالقیـاس علـى مـا ورد بشـأن المراجعـة مسئولیة المحاسب القانونى عـن ویتناول الباحث 
التقلیدیة كما یلى:

 

ـــة للم ـــانونى تنشـــأ المســـئولیة المدنی ـــه أونتیجـــةحاســـب الق ـــؤدى تقصـــیرهإهمال ـــه التـــى یجـــب أن ت فـــى أداء واجبات
توقـع فیـه یُ ،طالـب بالقیـام بأعمـال فـوق العـادةیعنـى ذلـك أنـه مُ ، والالمعقولـةیـة عادى یـؤدى العنامهنى بواسطة شخص 

كفء.مهنى من شخص المتوقعةأن یكون على درجة من المهارة 
ویتطلب قیام المحاسب القانونى بأداء واجباته أن یكون على علـم كـاف بمـا یقـوم بـه، وأن یقتنـع بصـحة البیانـات

أن اسـتطاعإذا "، ولهـذا فـإن المحاسـب القـانونى عنهـا، قبـل أن ُیعـد تقریـرهوأدلة اإلثبات الوراده إلیه بشـأن خدمـة التأكیـد
.)٤("فإنه یستطیع أن یبعد المسئولیة المدنیة عن نفسهالمعقولةیثبت أنه قام بالعنایة 

:)٥(وتتمثل شروط انعقاد المسئولیة المدنیة فیما یلي
 خطأ أو إهمال من المحاسب القانونىأن یصدر  .
 .أن یقع ضرر على الغیر

ملزيد من التفصيل حول تلك املسئولية يُرجى الرجوع إىل:)١(
.١٩٨١لسنة ١٥٩) من القانون ١٠٤)،(١٠٣املادتان (-
، كليـة التجـارة بنهـا،مجلـة الدراسـات والبحـوث التجاريـةد/حامد طلبه حممد، اخلدمات الضريبية، ومدى مسئولية احملاسب القانوىن عنهـا، -

.٣١٦، ص١٩٩٠)، ١)، العدد(١٠السنة (جامعة الزقازيق،
.٢٠-١، ص صمرجع سبق ذكرهد/ عصام عبد اهلادى أبو النصر، )٢(
.٣٣٧، صمرجع سبق ذكره، ٢٠١٢اسات ىف املراجعة،د/حامد طلبه حممد، در )٣(
.١٧٢ص، مرجع سبق ذكره، الشناويحممد سعيد د/)٤(
.٢١٠، ص ٢٠٠٣، بدون ناشر، أصول المراجعة ( الجزء الثانى )د/حامد طلبه حممد، )٥(









 أن یكـون ى أصاب الغیـر، أى والضرر الذالمحاسب القانونىأن تكون هناك رابطة سببیة بین خطأ أو إهمال
.  المحاسب القانونىالضرر نتیجة مباشرة لخطأ أو إهمال 

: إما لمخالفة المحاسب القانونى اللتزام ناشئ )١(عقدمما ینبغى مالحظته فى هذا الشأن أن هذه المسئولیة تنو 
أو لمخالفته لواجب قانونى عام یتمثل فى المساس –وهو ما یعرف "بالمسئولیة العقدیة" –عن عقد مع عمالئه 

وهو ما یعرف "بالمسئولیة التقصیریة". –بحقوق األخرین دون حق
افقـد یكـون العقـد مكتوًبـمختلفة.على وجود عقد بین الطرفین ویأخذ هذا العقد أشكاالً قدیةعاالمسئولیة التوتعتمد

على حقوق وواجبات كل من الطرفین، وٕاذا كانت بعض البنود الخاصة التى یرغب كل مـن الطـرفین إظهارهـا مشتمًال و 
، "ویعتبــر افهــم ضــمنً مــور التــى تُ فــى العقــد فیجــب أن تكــون هــذه البنــود واضــحة وظــاهرة فــى العقــد إال إذا كانــت مــن األ

اإلقــرار المكتــوب أنســب شـــكل یوثــق فهــم الطــرف المســـئول، وفــى حالــة عــدم وجـــود إقــرار بالمســئولیة یضــع المحاســـب 
.)٢(القانونى فى اعتباره ما إذا كان من المالئم قبول خدمة التأكید أم ال"

بالنســبة ءشــيوغیــر مكتــوب، ولكــن فــى هــذه الحالــة یصــعب إثبــات أى ابــین الطــرفین شــفویً االتفــاققــد یكــون و 
بغرض اإلثبات.تفى التى واألدلةللطرفین وسوف یعتمد األمر على توفیر القرائن 

، خدمـة التأكیـدلهإلى العمیل یذكر فیه قبولحاسب القانونىیكون العقد فى شكل خطاب موجه من المویمكن أن
أو العقد، وفى هذه الحالة یعتبر الخطاب بمثابة عقد مكتوب بین الطرفین.التفاقاعلى بنود اشفویً واتفاقهم
عنـد أداء خـدمات شـكل خطـاب مكتـوبى خطـاب اإلرتبـاط فـأن یكـون ایفضل دائًمـالباحثین أنه )٣(یرى بعضو 

.التأكید
ى:الباحثین ما یل)٤(ویرى أحد

 دون أن المحاســب القــانونىأن أركـان المســئولیة المدنیــة متالزمـة بمعنــى أنــه إذا مــا وقـع خطــأ أو إهمــال مـن جانــب
بــالغیر فــال مجــال النعقــاد المســئولیة المدنیــة رغــم وقــوع الخطــأ أو اإلهمــال، وكــذلك إذا مــا وقــع ایلحــق ذلــك ضــررً 

ذات الوقت وقع ضرر على الغیر دون أن یكـون هنـاك رابطـة ى وفالمحاسب القانونىالخطأ أو اإلهمال من جانب 
النعقـــاد اوقـــع علـــى الغیـــر فـــال مجـــال أیًضـــى والضـــرر الـــذالمحاســـب القـــانونىســـببیة بـــین الخطـــأ أو اإلهمـــال مـــن 

المسئولیة المدنیة.
د أو وجــو ى ویمثــل ذلـك نقطــة األسـاس فــى أن إثبـات حــدوث الخطـأ أو اإلهمــال مـن المراجــع یقـع علــى عــائق المـدع

وقـع علیـه وأن یكـون قـد ى الضـرر الـذاأیًضـى أن یثبـت المـدعى عدم وجود المسئولیة المدنیة، كما أنه من الضـرور 
ى.ولیس مجرد أمر احتمالحدث فعًال 

 إن المراجع یستطیع أن یبعد عن نفسه المسئولیة المدینة إذا اسـتطاع أن یثبـت أنـه قـام ببـذل العنایـة المهنیـة الواجبـة
یوجد إهمال أو خطأ. الى وبالتال
المحاســب القــانونى تجــاه قیامــه بخدمــة التأكیــد، حقــوق وواجبــاتینبغــى فــى كــل األحــوال أن یشــتمل العقــد علــىو 

التـى ُیعــد تقریـره عنهــا، بحیـث إذا أهمــل فـإن األمــر یعطــى خدمـة التأكیــدالغــرض الـذى مــن أجلـه ستســتخدم وأن یوضـح

مرجــع ســبق ،٢٠١٢حممــد، دراســات ىف املراجعــة،حامــد طلبــه للمزيــد مــن التفصــيل حــول أركــان إنعقــاد املســئولية املدنيــة يُرجــى الرجــوع إىل: د/)١(
.٣٤٦ص،ذكره

.٢ص)،٧(ةالفقر ،مرجع سبق ذكره)،٣٠٠٠(معيار رقم ،خرىلمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األاملصرية لعايري امل)٢(
(3)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A3-6.

.١١٩، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ)٤(









الــذى یــنص المــدنى ذلــك المبــدأ العــام فــى القــانون لحقهــم ویؤیــدضــرر الــذى الغیــر الحــق فــى المطالبــة بــالتعویض عــن ال
علـى أنـه الخطـأ ملزًمـا بـدفع تعـویض عمـا سـببه مـن ضـرر".ارتكـبللغیـر یجعـل مـن اعلى "إن كل خطـأ یسـبب ضـررً 

المحاسـب القـانونى ، كمـا أن كثـرة الـدعاوى القضـائیة المرفوعـة ضـد بین اإلهمال البسـیط واإلهمـال الجسـیمالتفرقةیجب 
.)١(من الغیر تؤثر على مصداقیته أمام المجتمع

عــن إكتشــاف أن المحاســب القــانونى فــى ســبیل قیامــه بخــدمات التأكیــد فإنــه ال یكــون مســئوالً )٢(وهنــاك مــن یــرى
فإنــه ینبغــى ، ویــرى الباحــث أن المحاســب القــانونى عنــد أدائــه لخدمــة التأكیــد العنایــة المهنیــة الواجبــةهبذلــعنــد -الغــش

علیه اإللتزام بما تم اإلتفـاق علیـه ضـمن خطـاب اإلرتبـاط، وفـى حالـة كونـه یقـوم بتقـدیم خـدمات المراجعـة التقلیدیـة فإنـه 
.آلداء عملهإذا بذل العنایة المهنیة الواجبةعن إكتشاف الغش واألخطاءال یكون مسئوالً 

انى القیـام بـأداء خـدمات التأكیـد فإنـه یتحمـل جـزءً أنـه بقبـول المحاسـب القـانو یتضـح للباحـثإطار مـا سـبق ى وف
ویتعــرض للمســئولیة المدنیــة إذا لــم یبــذل العنایــة المهنیــة مــن تلــك المســئولیة فــى نطــاق الخدمــة المهنیــة التــى یقــدمها، 

تمكنــه مــن اكتشــاف الممارســات المحاســبیة االبتكاریــة والتقریــر عنهــا فقــد یترتــب علــى ذلــك إلحــاق ضــرر ى الكافیــة التــ
، العالقة السـببیة بـین الخطـأ والضـرر)-الضرر للغیر-(الخطأ أو اإلهمالى تتوافر أركان المسئولیة هى الغیر وبالتالب

مســئولیة مدنیــة عمــا قــدم مــن أعمــال حیــال إخاللــه بــالتزام تعهــد بإنجــازه فــى عقــد مســئوالً یعتبــرالمحاســب القــانونىوأن 
أو أو فــى شــكل خطــاب أو مســتنتجا عــن طریــق القیــاس خدمــة التأكیــد الــذى یبرمــه مــع عمیلــه ســواء كــان العقــد مكتوبــاً 

فـى هأنه ینـتج عـن إهمالـفى تنفیذه، كما همع وجود إهمال أو خطأ من جانبإتفاق ویشترط لتحمله تلك المسئولیة وجود 
عن ذلك.اویجعله یستحق تعویضً أو بالغیرتأدیة واجباته إضرار بالعمیل

 
إلى جانب المسئولیة المدنیـة التـى یتعـرض لهـا المراجـع أثنـاء تأدیـة لواجباتـه فإنـه قـد یتعـرض للمسـئولیة الجنائیـة 

.جریمة من الجرائم التى نص علیها قانون معینارتكبإذا 
یعاقــب علیهــا القــانون یتحمــل ى المســئولیة الجنائیــة بأنهــا مســئولیة شخصــیة، فكــل مــن یقــوم بأحــد األعمــال التــ"وتتمیــز 

.)٣(المراجع"ى مكتب المراجعة، أو أحد معاونى العقوبة حتى لو كان من بین موظفاهو شخصیً 
بتضـــلیل أو االشـــتراك فـــى تضـــلیل أحـــد األطـــراف علـــى مراقـــب الحســـابات عـــن قیامـــهائیـــة"وتقـــع المســـئولیة الجن

بغرض تحقیق منافع شخصیة لنفسـه أو الغیـر، وبالتـالى فهـى المسـئولیة التـى یتحملهـا مراقـب الحسـابات بحكـم القـانون، 

، مرجـع سـبق ذكـره،اجلـزء الثالـث،عبـدالوهاب نصـر علـى، موسـوعة املراجعـة اخلارجيـة احلديثـة وفقـاً ملعـايري املراجعـة العربيـة والدوليـة واألمريكيـةد/)١(
.٧٨٦-٧٨٥صص 

(2) Gundi Jeffrey, "Auditor 'watchdog' not 'bloodhoun'", Forensic Accounting & Fraud
Magazine, Vol. 30, No. 8, May 2008, P.2.

غـري منشـورة، كليـة التجـارة، جامعـة الزقـازيق، فـرع بنهـا، رسالة ماجستير فى المحاسـبة،مراجعة املشتقات املالية، أ/ جمدى مليجى عبد احلكيم، )٣(
.١٣٩، ص٢٠٠٤









مــثال إعــداد تقریــر كــاذب بنتیجــة اإذا تــوافر القصــد الجنــائى، أى علمــه بالجریمــة وقصــد المشــاركة فیهــا، وكــان متعمــدً 
.)١(المراجعة، أو یتعمد إغفال وقائع فى تقریره للجمعیة العمومیة بهدف اإلضرار بمصالح أعضائها"

)٢(ى:وتتمثل شروط انعقاد المسئولیة الجنائیة فیما یل

 بالمجتمع.االقانون وأن هناك ضررً ى بنص فامجرمً ارتكاب المراجع فعًال
 .وكان ذلك عن إدراك وحریة اختیار
ــ ذلــك كإقامــة الــدعوى الجنائیــة بمعرفــة النیابــة العامــة باعتبــار أن ى وعلــى أن تطبــق القواعــد الجنائیــة العامــة ف

الضرر هنا یقع على المجتمع ككل. 
حیــث أنــه حیــال عــدم تــوافر الشــروط الســابقة فــال تقــع تلــك المســئولیة علــى عــاتقویتفــق الباحــث مــع مــا ســبق

أنه یستلزم لتحقیق المسئولیة الجنائیة ما یلى:)٣(المحاسب القانونى، وترى إحدى الباحثات
اإلدراك أو التمییز: أى قدرة اإلنسان على فهم ما هى أفعاله وتقدیر نتائجها.-١
حریة االختیار: أى قدرة اإلنسان على فهم ما هى أفعاله وتقدیر نتائجها.-٢
عاقب علیه القانون.اشتراط وقوع الخطأ من الفاعل ی-٣
م بــنص القــانون رْ َجــضــوء مــا ســبق یتضــح للباحــث أن المســئولیة الجنائیــة تتحقــق عنــد تعمــد ارتكــاب فعــل مُ ى وفــ

بإخفـــاء حقیقـــة أو بمســـتخدمى الخدمـــة المهنیـــة التـــى یقـــوم بتقـــدیمهایتعمـــد إلحـــاق ضـــررأوبـــالمجتمعاویلحـــق ضـــررً 
الجرائم التـى نـص علیهـا قـانون معـین، أو قیامـه بتضـلیل أو االشـتراك إذا ارتكب جریمة من ، أى اإلشتراك فى تضلیلهم

علمـه بالجریمـة وقصـد المشـاركة فیهـا عنـد ، معفى تضلیل أحد األطراف بغرض تحقیق منافع شخصیة لنفسه أو الغیر
تقدیم خدمات التأكید (مثل اإلفصاح عن معلومات بخالف الواقع على الموقع اإللكترونى العمیل).

)٤( 

وهى المسئولیة التى تنشأ إذا أخل المحاسب القانونى بقواعد السـلوك المهنـى أو آداب وواجبـات المهنـة، بارتكابـه 
یتنافى مع آداب وسلوكیات وتقالید المهنة عند قیامة بخدمة التأكید.اخطأ مهنیً 

، مرجـع سـبق ذكــره،رابـعاجلــزء ال،موســوعة املراجعـة اخلارجيـة احلديثـة وفقـاً ملعــايري املراجعـة العربيـة والدوليـة واألمريكيـةعبـد الوهـاب نصـر علـى،د/)١(
.٤٥٨ص

.١٧٨-١٧٧، ص ص مرجع سبق ذكره، ٢٠٠٤د/ حامد طلبه حممد، أصول املراجعة ( اجلزء الثاىن )، )٢(
.١٧٨، صمرجع سبق ذكرهسهري شعراوى مجعة، املراجعة ممارسة مهنية ومسئولية قانونية، د/)٣(
للمزيد من التفصيل حول املسئولية التأديبية يُرجى الرجوع إىل: )٤(

.٢٧٢-٢٧٠، ص ص مرجع سبق ذكره، ٢٠٠٤د/ حامد طلبه حممد، أصول املراجعة (اجلزء الثاىن)، -
.٣٤٨ص،مرجع سبق ذكره، ٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة، د/-
.٧١ص،مرجع سبق ذكره،أ/سعود عوض ضاحى مطر-
.١٤٩،ص٢٠٠٥، بدون ناشر، دراسات وبحوث فى المراجعة المتقدمةد/طارق عبدالعظيم أمحد، -
.١٨٢-١٨١ص، ص مرجع سبق ذكره، الشناويحممد سعيد د/-









یتنــافى مــع اوذلــك بارتكابــه خطــأ مهنًیــى مقتضــى الواجــب المهنــوهـى الناجمــة عــن خــروج مراقــب الحســابات عــن 
هـذا التطـور وارتبـاطالذى مـرت بـه مهنـة المحاسـبة والمراجعـة ى التاریخنتیجة للتطور آداب وسلوكیات وتقالید المهنة، و 

إلـى خـدماتهم، للمجتمعات المختلفـة، ولمـا زاد عـدد المحاسـبین وزادت حاجـة الجمهـور ى واالجتماعى االقتصادبالتطور 
تجمــع المحاســبون فــى منظمــات مهنیــة فــى شــكل جمعیــات أو معاهــد أو فــى شــكل نقابــات مهنیــة كمــا هــو الحــال فــى 

جمهوریة مصر العربیة.
، كمــا تصــدر المنظمــات مــن وقــت ألخــر هنیــینى حقــوق وواجبــات المعلــص القــوانین المنظمــة للمهنــة عــادة وتــن

فــى تصــرفاته مــع العمــالء أو مــع زمالئــه، وفــى حالــة مخالفــة اســب القــانونىحلكــى یلتــزم بهــا المى المهنــقواعــد للســلوك 
التأدیبیة التى تنظمها المنظمة المهنیة.المحاكمةعرض نفسه للمسئولیة أو عضو المهنة لبعض هذه األحكام فإنه یُ 

مهنــى یتعــرض المحاســب القــانونى للمســئولیة التأدیبیــة عنــد خروجــه عــن مقتضــى الواجــب الوفــى ضــوء مــا ســبق 
یتنــافى مــع آداب وســلوكیات وتقالیــد المهنــة (مثــل وضــع اســمه علــى تقریــر خــاص بخــدمات اخطــأ مهنًیــوذلــك بارتكابــه

، أو إذا حـاول الحصـول علـى لمـا حصـل علیـه نتیجـة قیامـه بخـدمات التأكیـد)اً تأكید لم یقم بهـا، أو أن یبـدى رأیـا مخالفـ
أو وقـع علـى بیانـات تتعلـق بمنشـأة لـه مصـلحة شخصـیة فیهـا دون عمل من أعمال المهنة بطریقة تتنـافى مـع كرامتهـا،

.)١(أن یشیر صراحة إلى وجود هذه المصلحة، أو إذا أفشى أسرار مهنته

 

 
بشــأن المعلومــات الخاصــة بموضــوع المهمــة أو یوافــق ا"یــرتبط اســم المــزاول بموضــوع المهمــة عنــدما یقــدم تقریــرً 

بهــذه الطریقــة ال یفتــرض ایكــن المــزاول مرتبًطــعلــق بموضــوع المهمــة، إذا لــم علــى اســتخدام اســمه فــى ارتبــاط مهنــى مت
یسئ استخدام اسمه فى موضـوع مـرتبط بالمهمـة، یطلـب المـزاول االغیر مسئولیة هذا المزاول، وٕاذا علم المزاول أن طرفً 

بدراســــة الخطــــوات األخــــرى الالزمــــة مثــــل إخطــــار امــــن هــــذا الطــــرف التوقــــف عــــن عمــــل ذلــــك، ویقــــوم المــــزاول أیًضــــ
.)٢(ألطراف الخارجیة بإساءة استخدام اسمه أو یمكنه السعى للحصول على االستشارة القانونیة"المستخدمین من ا

معیـار اتخـاذهـو -مـن خدمـة التأكیـدالمسـتفیدة–األطراف األخرى تجاه حاسب القانونىمعیار مسئولیة الموٕان 
مهنة كأساس تقاس علیه المسئولیة.مزاولى المن الرجل المعتاد

ألنه البد من وجود مقاییس أو معـاییر تُبنـى علیهـا تلـك المسـئولیة كمـا أن تلـك مع ما سبقویتفق الباحث
مسئولیة مطلقة عما تقـوم بـه الشـركة المسئولیة تجاه كل من لحق به الضرر، وال یكون المحاسب القانونى مسئوًال 

معاییر الممارسة المهنیة ذات بات بنطاق خدمة التأكید، مع األخذ فى اإلعتبار متطلمن مخالفات، ویكون مسئوًال 
قواعــد ســلوك وآداب المهنــة ، و معــاییر رقابــة الجــودة (الرقابــة النوعیــة)، و معــاییر التأكیــد ذات العالقــةمثــل العالقــة

مرتبطة بموضوع خدمة التأكید.وأیة معاییر أخرى یتم إصدارها ، (معاییر القیم األخالقیة)

، ٢٠١٢حامـد طلبـه حممـد، دراسـات ىف املراجعـة، للمزيد من التفصيل حول األخطاء املهنيـة وتـؤدى اىل املسـئولية التأديبيـة يُرجـى الرجـوع إىل: د/)١(
.٣٤٩-٣٤٨صص،مرجع سبق ذكره

.١٩)، ص٦١فقرة (،مرجع سبق ذكره،التأكداإلطار املصرى لعمليات خدمة املعايري املصرية للمراجعة والفحص احملدود ومهام التأكد األخرى،)٢(









، والتــى تشــمل المــزاول القــائم بتلــك الخدمــة: الثالثــة لخدمــة التأكیــدكمــا أن أطــراف المســئولیة تتضــمن األطــراف
وتتركز مسـئولیته فـى فحـص وأداء خدمـة التأكیـد أو إبـداء الـرأى الفنـى حولهـا، والطـرف المسـئول عـن موضـوع المهمـة: 

قـد یعـدون مسـئولین وتتركز مسئولیته فى إعداد وعرض وتوفیر البیانات لخدمة التأكید، والمسـتخدمین المـرتقبین: والـذین 
.)١(عن االستخدام غیر الرشید للمعلومات المتاحة لهم

تصـف أو تبـین ىتتضمن نصوص معاییر المراجعة والممارسات المهنیـة ذات العالقـة بعـض المصـطلحات التـو 
:)٢(ىالتفرقة بین ما یلىهذا الصدد ینبغىوفحاسبین القانونیین،تفرضها تلك المعاییر على المىدرجة المسئولیة الت

أو ُتشـیر ىیتطلـب) تعنـى،ینبغـ،إن استخدام المعیار لكلمات (یجـب-
ىجمیـع الحـاالت التـى إلى المسئولیات المطلقة. لذا یجب على المحاسب القـانونى الوفـاء بالمسـئولیات مـن هـذا النـوع فـ

تحتم تطبیق هذا المتطلب. ىتتوافر فیها الظروف الت
الوفـــاء بتلـــك المســـئولیة ُیعـــد انتهاكـــا لتلـــك الفقـــرة مـــن المعیـــار ذات ىٕان إخفـــاق المحاســـب القـــانونى أو فشـــله فـــو 
العالقة.

أو ُتشــیر إلــى المســئولیة ىإن اســتخدام المعیــار لكلمــة (یتعــین) تعنــ-
المعـاییر مـا لـم یـتم ىب على المحاسب القانونى االلتزام بالمتطلبات من هـذا النـوع المحـدد فـاإللزامیة المفترضة. لذا یج

تلك الظروف كانت كافیة لتحقیق أهداف المعیار.ىطبقها واستخدمها فىتوضیح (أو تبریر) إن اإلجراءات البدیلة الت
لتلــك الفقــرة مــن اة المفترضــة ُیعــد انتهاًكــالوفــاء بالمســئولیات اإللزامیــىٕان إخفــاق المحاســب القــانونى أو فشــله فــو 

اتلـك الحالــة لـم یكـن ضــروریً ىالمعیـار ذات العالقـة مـا لــم یوضـح المحاسـب القــانونى أن االلتـزام بالمسـئولیة المحــددة فـ
لتحقیق أهداف المعیار.

ا بوسـائل أو ٕاذا وجدت ظروف أو حاالت نادرة یعتقـد فیهـا المحاسـب القـانونى أن أهـداف المعیـار یمكـن تحقیقهـو 
توضح أن األهداف قد تم تحقیقها.ىفیجب علیه أن یوثق المعلومات الت،طرق بدیلة
إن اســتخدام المعیــار لكلمــات (یجــب علــى المحاســب القــانونى أو علــى -

أو ُتشـیر إلـى ىأنهـا تعنـ،اعتبـارهىالمحاسب القانونى أو بإمكان المحاسب القـانونى أو مصـطلحات أخـرى) أن یأخـذ فـ
وصـف علـى تُ ىواألمـور التـ،االعتبـارىتحمل المراجعین أو تفرض علیهم مسـئولیة أخـذها فـىاإلجراءات واألعمال الت

وهـل یتعـین علـى المحاسـب ،تلك الشاكلة تتطلب من المحاسب القانونى ضرورة فهمهـا واالهتمـام بهـا. أمـا مسـألة كیـف
بمـا یتسـق مـع ىفـذلك یعتمـد أو یتوقـف علـى ممارسـة الحكـم المهنـالخدمـة المـؤداهعملیة ى فالقانونى تنفیذ تلك األمور 

تلك الحاالت.ىأهداف المعیار ف

ص،مرجــع ســبق ذكــره، ٢٠١٢حامــد طلبــه حممــد، دراســات ىف املراجعــة، للمزيــد مــن التفصــيل حــول أطــراف املســئولية يُرجــى الرجــوع إىل: د/)١(
٣٦٦.

، مقــــــــال منشــــــــورة علــــــــى شــــــــبكة املعلومــــــــات الدوليــــــــة، مســــــــئولية المراجــــــــع بأنواعهــــــــا المختلفــــــــةأ/ اجلــــــــوهرة بنــــــــت حســــــــن القحطــــــــاىن، )٢(
WWW.netsolhost.com/molkhasat462316.doc ٣-٢صص،٢٠١٣فرباير ٢٣، مت االقتباس بتاريخ.









ٕان المصــطلحات الــواردة بــالفقرة الســابقة (درجــة االلتــزام بمعــاییر المراجعــة) تنطبــق علــى المســئولیات المفروضــة و 
،ومعـــاییر التأكیـــدات،وكـــذا قواعـــد ســـلوك وآداب المهنـــة،العالقـــةبموجـــب معـــاییر المراجعـــة والممارســـات المهنیـــة ذات 

ومعاییر رقابة الجودة (الرقابة النوعیة).
وعادة ما ترتبط معاییر المحاسبة والمراجعة فى كـل دولـة بـالقوانین واللـوائح المعمـول بهـا فـى تلـك الدولـة، إال أن 

بها فى منشآت أخرى داخل نفس الدولة.القوانین واللوائح التى تناسب بعض المنشأت، قد ال یعمل 
حیـث تحـدد بعـض القـوانین اكبیـرً اأنه "تختلف عالقـة القـوانین واللـوائح بـالقوائم المالیـة اختالًفـ)١(وقد أورد المعیار

واللــوائح شــكل ومضــمون القــوائم المالیــة للمنشــأة أو المبــالغ الواجــب تســجیلها أو اإلفصــاح الــذى یجــب أن یــتم فــى تلــك 
. بینما تمثل القوانین واللوائح األخرى ما یجب أن تطبقه المنشأة أو تضع القواعـد المنظمـة إلدارة أعمـال المنشـأة. القوائم

یحكـم أعمالهـا أنظمـة وأطـر قانونیـة متعـددة (مثـل البنـوك والشـركات الكیماویـة) بینمـا هنـاك ى وهناك بعض المنشآت التـ
(مثـــل المنشـــآت المتعلقـــة .نواحى التشـــغیلیة للعمـــل بشـــكل عــــامالمتعلقـــة بـــالمنشـــات أخـــرى مشـــمولة بـــالقوانین واللـــوائح  

ـــة علـــى المنشـــأة  ـــزام بـــالقوانین واألنظمـــة عواقـــب مالی ـــد ینـــتج عـــن عـــدم االلت بالســـالمة والصـــحة واألنشـــطة المماثلـــة). ق
التـى تـنعكس عـادة علـى عـن األحـداث والمعـامالتاكلمـا كـان عـدم االلتـزام بعیـدً اكالغرامات والمقاضاة ... الخ وعموًمـ

القوائم المالیة، كلما كان المراقب أقل اهتماما به".
لخــدمات التأكیــد هــو مــا یتعلــق باألحــداث والمعــامالت المالیــة أو هولــذا فــإن مــا یهــم المحاســب القــانونى عنــد أداء

م المسـئولیة المدنیـة إلــى ق فإنـه ُیمكـن تقســیالتـى تـنعكس أثرهـا علــى خدمـة التأكیـد التــى یقـوم بأدائهـا، وفــى ضـوء مـا ســب
نوعین وهما:

)٢( 
د على النحو السابق یتأكالخدمات منویقصد بالعمیل هنا العمیل الذى یقدم له المحاسب القانونى خدمة مهنیة 

والتى تربطهوتنشأ مسئولیة المحاسب القانونى أمام العمیل نتیجة العالقة التعاقدیة التى -فى الفصل األول-ذكره
للعقد المبرم مع العمیل والذى قد یكون فى شكل عدم بذل انتهاكعن أى بموجبها یكون المحاسب القانونى مسئوالً 

عن أى ضرر نتیجة حاسب القانونى مسئوالً بشروط العقد وبالتالى یصبح المااللتزامالعنایة المهنیة الواجبة أو عدم 
اإلهمال.

والذى ال یمثل أهمیة نسبیة للعمیل Ordinaryاأو عادیً Simple Negligenceاوقد یكون اإلهمال بسیطً 
أما اإلهمال الجسیم الالمباالةعمًدا وٕانما عادة ما یكون بسبب عدم كفاءة المحاسب القانونى أوتوهو ال یكون م

Gross Negligenceبیر.فینتج عن تدنى مستوى المحاسب القانونى المهنى بشكل ك

 

قـراراتهم اتخـاذویقصد بالطرف الثالث الشخص أو األشخاص الذین یعتمدون على تقریر المحاسـب القـانونى فـى 
یتكـون الطـرف الثالـث مـن فئتـین همـا: المسـتفید حیث ألداء خدمة التأكید،األصلى الذى تم التعاقد معه بخالف العمیل 

بخــالف –المعتــاد لتقریــرهالمتلقــى وهــو الطــرف الــذى یعلــم المحاســب القــانونى بأنــه Primary Beneficiaryالرئیسـى 

.٢-١ص ص)،٥(ة رقمالفقر ،مرجع سبق ذكره،)٢٥٠(املصرى رقم املراجعةمعيار)١(
.٣٣١، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )٢(









ونى علـى وجـه التحدیـد المحاسب القـانمال یعرفهلذین والمستفیدین اآلخرین ا،-الطرف المتعاقد معه آلداء خدمة التأكید
األخــرى مــن مــن الفئــاتهنــاكوٕان كــان المحاســب القــانونى یعلــم بــأن،مــن المتلقــین األساســیین للتقریــرلیســوا باعتبــارهم

ه.عتمد على تقریر ی
یكــون قــدفــى بعــض الحــاالتعــن االســتخدام غیــر الرشــید للمعلومــات المتاحــة لهــم، و ذا الطــرف مســئوالویعــد هــ

تحریفـــات وأخطـــاء بأن الطـــرف المســـئول عنـــد أداء خدمـــة التأكیـــد قـــاماإلهمــال متعمـــًدا عنـــدما یجـــد المحاســـب القـــانونى
وكان المحاسب القـانونى علـى علـم بهـا ولـم یفصـح ،طراف األخرى من المستخدمین المرتقبینخداع األلویتعمد إخفاؤها 

وفــى جمیــع األحــوال فإنــه إلثبــات المســئولیة مــع الطــرف المســئول،عنهــا فــى تقریــره، فإنــه فــى هــذه الحالــة یعــد مســئوالً 
أن یثبـت طبیعـة العالقـة التعاقدیـة والخسـائر التـى تعـرض لهـا طرف الثالـثالقانونیة على المحاسب القانونى فإنه یلزم ال

-لى:یفى ضوء ما وُیمكن بیان مسئولیة المحاسب القانونى أمام الطرف الثالث ، التى تمتواالنتهاكات
.)١(مسئولیة المحاسب القانونى عن الغش–أ 

.مسئولیة المحاسب القانونى عن اإلهمال–ب 
نــه لتحدیــد إفاأو جســیمً اوســواء كــان اإلهمــال بســیطً ویكــون المحاســب القــانونى قیــد تلــك المســئولیة إذا كــان هنــاك إهمــال، 

- :)٢(مسئولیة المحاسب القانونى عنه یوجد المداخل التالیة

Private Approachبمـدخل اویعـرف هـذا المـدخل أیًضـUltra Mares وهـى
بناء على حصول االخیرة على تقریر نظیف من المحاسب القـانونى وتـال ذلـك Sternشركةبإقراضالشركة التى قامت 

ـــا لهـــذا المـــدخل فـــإن المحاســـب ، فحكمـــت المحكمـــة بـــأن المحاســـب القـــانونى مـــذنبSternبفتـــرة قصـــیرة إفـــالس  وطبق
أمـا ،بصفٍة خاصة أمام العمیل الذى تربطه به خصوصیة مباشرة ناتجة عن تعاقده المباشر معـهالقانونى یكون مسئوالً 

أمامه عن اإلهمال الجسیم فقط.الطرف الثالث فإن المحاسب القانونى یكون مسئوالً 

Foreseen Third – Party Approach وطبقـا لهـذا المـدخل
عن اإلهمال البسیط والجسیم الذى تسبب فى ضرر یقع للطرف المذكور.فإن المحاسب القانونى یكون مسئوالً 

Foreseeable Third Approach وطبقـا لهـذا
مسـتخدم ى بـأعن اإلهمال البسیط والجسیم الذى یتسبب فى أضـرار تلحـق القانونى یكون مسئوالً المدخل فإن المحاسب 

لتقریره.
فــى حالــة وجــود إهمــال أو -طــرف/ أو األطــراف المتضــررة العلــىیلــزمأنــه یــرى الباحــث فــى ضــوء مــا ســبقو 

مـــع طبیعـــة العالقـــة التعاقدیـــةیقومـــوا بإثبـــاتأن-غـــش ولـــم یفصـــح عنـــه المحاســـب القـــانونى عنـــد أداء خدمـــة التأكیـــد
إلثبـــات المســـئولیة القانونیـــة علـــى المحاســـب ، التـــى تمـــتواالنتهاكـــاتلهـــا ووالخســـائر التـــى تعرضـــونىالمحاســـب القـــان

.القانونى

(1)For more information please see: O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op.
Cit., P.80.

.٣٣٢-٣٣١ص، ص مرجع سبق ذكره)د/ناصر خليفة عبداملوىل، ٢(









أن خدمــة التأكیــد تقــوم علــى أســاس الفحــص والتقیــیم ثــم التقریــر عمــا وصــل إلیــه لألطــراف المعنیــة، وال وحیــث 
ة التأكید بناًء على فكرة التكلفة والعائد فقط، وذلك لتشعب وتعدد أسباب قبـول خدمـة التأكیـد، ینبغى قبول أو رفض خدم

والمهنـــى إلعـــداد العلمـــىوا،والرقابـــة علیهـــاشـــفافیة القواعـــد التـــى تحكـــم أداء المحاســـب القـــانونى مـــع األخـــذ اإلعتبـــار 
فـى –یعتبـر المحاسـب القـانونى مسـئوالً خدمة، و ومسئولیته عن أداء تلك الوالحرص على استقاللیتهحاسب القانونىللم

ة المحاسـب القـانونى عن تقدیمه لخدمات التأكید فى ضوء األسس السابق مناقشتها عند تناول مسـئولی-بعض الحاالت
بصــفة خاصــة -بخــالف المراجعــة التقلیدیــة–أكیــد ومــع ذلــك فــإن هنــاك بعــض القواعــد التــى تــرتبط بخــدمات التعامــًة،

ُیمكن إیجازها فیما یلى:

 
الصــعوبة، ى عــن المعلومــات المنشــورة عبــر اإلنترنــت یعتبــر أمــًرا غایــة فــالمحاســب القــانونىإن تحدیــد مســئولیة 

الـربط بـین ى واسـتخدام الـروابط التفاعلیـة فـذلك لعدم وجود حدود واضـحة للمعلومـات المنشـورة وكثافـة هـذه المعلومـات و 
تنبیــه لهــذه المعلومــات دون ى لــم تخضــع لعملیــة المراجعــة وٕامكانیــة التحــدیث الفــور ى تــم مراجعتهــا والتــى المعلومــات التــ

هــذا الصــدد، فقــد ظهــر ى فــود المســئولیة الملقــاة علــى المحاســب القــانونىأثــار الجــدل حــول حــدى للمســتخدم، األمــر الــذ
:)١(تجاه المعلومات المنشورة عبر اإلنترنت هما(المراجع)لتحدید مسئولیة المحاسب القانونىتجاهان ا
لتشــمل المعلومــات المنشــورة عبــر اإلنترنــت ضــرورة توســیع نطـاق مســئولیة المحاســب القــانونى: یــرى االتجــاه األول

ظـــل نشـــر تقریـــر المراجعـــة ضـــمن المعلومـــات ى نظـــًرا ألنهـــا أصـــبحت واقًعـــا ملموًســـا ال یمكـــن تجاهلـــه، خاصـــة فـــ
المفصــح عنهــا علــى اإلنترنــت، وقــد طالــب أنصــار هــذا االتجــاه بضــرورة تفعیــل ذلــك حتــى لــو تطلــب األمــر ظهــور 

مفاهیم أخرى لخدمات مهنیة جدیدة إلى جانب المراجعة التقلیدیة للقوائم المالیة. 
عبـــر عــن المعلومــات المالیــة المنشــورة المحاســب القـــانونىهـــذا االتجــاه عــدم مســئولیة یــرى أنصــارى:االتجــاه الثــان

نطـــاق المراجعـــة التقلیدیـــة، وذلـــك نظـــًرا ألن ى تـــدخل فـــى علـــى القـــوائم المالیـــة التـــاإلنترنـــت وٕانمـــا تنحصـــر مســـئولیته
أن یكــون ى فإنــه مــن غیــر المنطقــى اإلفصــاح عبــر اإلنترنــت حتــى اآلن یشــكل إفصــاًحا اختیارًیــا غیــر ملــزم، وبالتــال

تعــرض علــى مواقــع اإلنترنــت والتأكــد مــن دقتهــا واكتمالهــا دون أن یكــون ى لوًبــا مــن المراجــع مراقبــة المعلومــات التــمط
الزامًیا. هناك معاییر أو قواعد مرشدة تنظم عملیة اإلفصاح وتجعله یأخذ شكًال 

المعلومــات المالیــة عــن المحاســب القــانونى عــدم مســئولیة یــدعو إلــى ى الــذمــع االتجــاه الثــانىویتفــق الباحــث
القــوائم المالیــة مراجعــةعلــىتهوٕانمــا تنحصــر مســئولی-عنــد قیامــه بخدمــة المراجعــة التقلیدیــة-المنشــورة عبــر اإلنترنــت

غیــر ملــزم، وغیــر ا ألن اإلفصــاح عبــر الموقــع إفصــاح اختیــارىنطــاق المراجعــة التقلیدیــة، وذلــك نظــرً ى تــدخل فــى التــ
إال فـى حـدود مطابقـة -تعـرض علـى الموقـع اإللكترونـى للعمیـلى بة المعلومـات التـمراقمطلوب من المحاسب القانونى

، وٕانمـا یـتم ذلـك مـن خـالل -المعلومات المرفقة بتقریرة فى تقریر مجلـس اإلدارة المنشـور علـى شـبكة المعلومـات الدولیـة
.  خدمة تأكید الثقة بالموقع اإللكترونى للعمیل

.٩٣-٩٢ص صمرجع سبق ذكره،أ/نرمني صبحى حممد حسن، (١)









وتقـوم ، فصـح عنـه فـى موقعهـافـى هـذه الخدمـة هـو مـزاعم اإلدارة بشـأن الثقـة فیمـا تُ االختبـارمجـال یعتبرحیث 
دمــة علــى أســاس قیــام المحاســب القــانونى بإختبــار مــدى إلتــزام الموقــع التجــارى بخمســة مبــادئ أساســیة وضــعها هــذه الخ

:)١(وهى)CICA) والكندى  (AICPAمعهدا المحاسبین القانونیین األمریكى (
وفیهـــا یتحقـــق المحاســـب القـــانونى مـــن أن الموقـــع التجـــارى ملتـــزم بالمحافظـــة علـــى خصوصـــیة الخصوصـــیة: -١

البیانات الخاصة بالعمالء، وذلك بواسطة بعض اإلختبـارات التـى یجریهـا المحاسـب القـانونى للتحقـق مـن كیفیـة 
حصول الموقع على البیانات الخاصة بالعمالء وحدود إستخدام هذه البیانات.

ءات وتكامل العملیات: وینقسم هذا المبدأ إلى عنصرین:سالمة اإلجرا-٢
طبقهـــا ســالمة إجــراءات العمــل: وفیهــا یتحقـــق المحاســب القــانونى مــن عــدة بنـــود تتعلــق بــاإلجراءات التــى یُ )أ(

، ومن أهمها:-على سبیل المثال-الموقع للتعامل مع أوامر الشراء التى ترد إلیه من العمالء
وصف لطبیعة السلع والخدمات التى یقدمها بدقة.التحقق من قیام الموقع بتقدیم
.التحقق من افصاح الموقع عن المدة الالزمة لتنفیذ العملیة بعد تلقى أمر الشراء
 التحقق مـن افصـاح الموقـع عـن وسـائل السـداد االلكترونیـة المتاحـة، مـع ضـرورة االفصـاح عـن مـدى

نها.امكانیة رد السلع اذا كانت مخالفة للمواصفات المعلن ع
.التحقق من افصاح الموقع عن مراكز خدمة العمالء والصیانة للسلع التى یقدمها

تكامل (إكتمال) العملیات التجاریة: وفیها یتحقـق المحاسـب القـانونى مـن قیـام الموقـع بفحـص طلبـات العمـالء )ب(
وف یتحملهـا العمیـل ام الموقـع بعـرض أسـعار البیـع والتكـالیف األخـرى التـى سـیـوالتأكد من دقتها واكتمالها، وق

قبــل تنفیــذ العملیــة. باإلضــافة إلــى التحقــق مــن أن الموقــع یقــوم بتنفیــذ طلبیــات العمــالء بدقــة مــن ناحیــة شــحن 
للتعاقد.اأنواع السلع المطلوبة بالكمیات المحددة وفى المواعید المحددة وفقً 

مــن أن الموقــع التجــارى تتــوفر بــه األمـن: وللتأكــد مــن تــوافر هــذا المبــدأ، یجــب علــى المحاسـب القــانونى التحقــق-٣
خطة محددة وفعالة للتعامل مع الثغـرات األمنیـة ومحـاوالت اإلختـراق فـى حالـة حـدوثها، مـع ضـرورة التأكـد مـن 

وجود إجراءات سریعة إلستعادة نظام العمل بالموقع فى حالة توقف الموقع عن العمل ألى سبب.
القـانونى التحقـق مـن أن الموقـع متـاح إلسـتخدام العمـالء بصـورة التوافر (اإلتاحـة): حیـث یجـب علـى المحاسـب -٤

دائمة، ویتم ذلـك مـن خـالل التحقـق مـن أن المكونـات المادیـة والبـرامج الخاصـة بـالموقع یـتم إختبارهـا وتجدیـدها 
بإستمرار للمحافظة على إتاحة الموقع.

علـــى ســـریة البیانـــات الخاصـــة الســـریة: حیـــث یجـــب علـــى المحاســـب القـــانونى التحقـــق مـــن أن الموقـــع یحـــافظ -٥
بــالعمالء، وذلــك مـــن خــالل التحقــق مـــن وجــود إجـــراءات فعالــة تمنــع أى طـــرف خــارجى غیــر مصـــرح لــه مـــن 
الوصول إلى هذه البیانـات، مـع تـأمین نسـخ إحتیاطیـة لبیانـات العمـالء تسـتخدم فـى حالـة فقـد البیانـات األصـلیة 

ألى سبب.

ملزيد من التفصيل حول مبادئ ومعايري الثقة ىف املواقع اإللكرتونية يُرجى الرجوع إىل ما يلى:)١(
.٨٨-٨٧صص ،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)أ

.٥، صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)ب
c) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.P. 668-669.









ُتســــاعدمریكــــى والكنــــدى مجموعــــة مــــن المعــــاییر التفصــــیلیة التــــى كمــــا وضــــع معهــــدا المحاســــبین القــــانونیین األ
:)١(المحاسب القانونى فى تقییم مدى نجاح المنشأة فى تطبیق المبادئ السابقة وتنقسم هذه المعاییر إلى أربعة أنواع

قــد معــاییر السیاســات: ویقــوم المحاســب القــانونى مــن خــالل هــذه المعــاییر بتقیــیم مــا إذا كانــت إدارة المنشــأة)أ(
قامت بتحدید دقیق وتوثیق للسیاسات الالزمة لتحقیق مبادئ الثقة فى المواقع اإللكترونیة.

معاییر اإلتصال: ویتم من خالل هذه المعاییر تقییم ما إذا كانت إدارة المنشأة قد قامـت بتوصـیل السیاسـات )ب(
السیاسـات ومتطلبـات تنفیـذها التى سبق تحدیـدها إلـى جمیـع المسـتویات اإلداریـة، مـع شـرح الهـدف مـن هـذه 

وتحدید األشخاص المسئولین عن التنفیذ.
ـــیم مـــا إذا كانـــت إدارة المنشـــأة تســـتخدم اإلجـــراءات )ت( ـــتم مـــن خـــالل هـــذه المعـــاییر تقی معـــاییر اإلجـــراءات: وی

المناسبة لتنفیذ السیاسات التى حددتها.
قیــیم مــا إذا كانــت إدارة المنشــأة تقــوم معــاییر الرقابــة: ویقــوم المحاســب القــانونى مــن خــالل هــذه المعــاییر بت)ث(

بمراقبـة النظــام للتأكــد مــن تطبیــق الثقــة فــى المواقـع، وٕاتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لضــمان اإللتــزام بالسیاســات 
الموضوعة.

فـى دولـة نال تكـو د الثقة بالموقع بأنها خدمة مهنیة یعتمد علیها العدیـد مـن االطـراف التـى قـد یتتمیز خدمة تأكو 
ما یزید من المخاطر التى قد یتعرض لها المحاسب القـانونى مـن قبـل المسـتخدمین لعملیـات البیـع والشـراء عبـر واحدة م
طــراف طبقــا لمــدخل الخصوصــیة ومــدخل علــى المحاســب القــانونى مســئولیة كبیــرة أمــام جمیــع هــذه األوبالتــالى الموقــع، 

ـــذلك اقتـــرح المعهـــد یمكـــن توقعـــهالطـــرف الثالـــث المتوقـــع ومـــدخل الطـــرف الثالـــث  القـــانونیینللمحاســـبیناألمریكـــى ، ول
)AICPA٢(التأكید إتباعها فى هذا الخصوص وهىخدمة) عدًدا من األسالیب التى یتعین على مقدم(:

تقیـیم المخــاطر المترتبــة علـى قبولــه بتقــدیم هـذه الخدمــة وهــذا یتطلـب تقیــیم ســالمة وتكامــل أداء ول:األ األســلوب
تأهیلــهتقیـیم مـدى الخدمـة، مـع تحدیـد الظــروف الخاصـة والمخـاطر غیـر العادیـة لطــالب الخدمـة، و البـة إدارة المنشـأة ط
المقارنة بین قیمة المخاطر وقیمة العائد.الخدمة، باإلضافة إلى له ولمساعدیه للقیام بهذه العلمى والعملى 
ن اإلدارة وتحدیــد أهــدافها والغــرض منهــا، وأتحدیــد شــروط تقــدیم الخدمــة فــى خطــاب التكلیــفالثــانى:األســلوب

للمحاسب القانونى.مسئولة عن المعلومات المقدمة بالموقع، وأنها د الثقة یبمبادئ ومقاییس تأكااللتزاممسئولة عن 
بمـا فــى ذلــك Cautionary Languageعنـد تقــدیم هـذه الخدمــة)٣(اللغـة التحذیریــةإســتخدامالثالــث:األسـلوب

، أو أن هــذا د الثقــة بــالموقعیــتقریــر تأكالســتخدامئولیة وذلــك لتنبیــه المســتخدم إلــى أن هنــاك محــددات التنصــل مــن المســ
التقریر معد ألغراض محددة أو لفئة معینة من المستخدمین.

قـدم ،المخـاطر الفضـائیة المحتملـة التـى قـد یتعـرض لهـا المحاسـب القـانونى نتیجـة هـذه الخدمـةةوكمحاولة لتدنیـ
:)٤(ىإلضفاء الثقة یتضمن عدة عناصر هاً األمریكى للمحاسبین القانونیین نموذجعهدالم

.٨٨ص،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)١(
.٣٣٣-٣٣٢ص، ص مرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )٢(

(3)For more information please see: O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op.
Cit., P.632.

.٧ص،مرجع سبق ذكرهد عبدالباسط حممد، )٤(









-:عواملما كان سیقدم خدمة إضفاء الثقة على المواقع أو ال بناء على عدة اتقدیر المحاسب القانونى إذ.١
.القضائیةعلى زیادة المخاطر ُتساعدالمحاسب القانونى بالعوامل التى قد اهتمامضرورة -أ

لة قانونیةاءضرورة تقدیر المحاسب القانونى لمقدار الخسائر التى قد تتسبب نتیجة وجود مس-ب
.الثقةمقارنة المخاطرة المتوقعة بالعائد المحقق من خدمة إضفاء -ج

یلفـــت نظـــر ُمســـتخدمى المواقـــع التجاریـــة لحـــدود خدمـــة إضـــفاء الثقـــة علـــى المواقـــع أنینبغـــى للمحاســـب القـــانونى .٢
.التوقعاتوتتعلق هذه الخطوة بفجوة ،ما تضمنهوحقیقة

.وینبغى أن تعرض تلك األمور على الموقع التجارى ذاته كما یجب أن ترفق بتقریر المحاسب القانونى

– 
: )١(وهىاالعتبارمقدم هذه الخدمة بعین یأخذهایجب أن االعتباراتهناك مجموعة من 

ن هنــاك مــن یتعــاملون مــع هــذه األنظمــة مــن خــارج الدولــة إذا كانــت مرتبطــة بالشــبكة الدولیــة للمعلومــات وتقــوم أ)١
علـى المحاسـب القـانونى أن یعلـم بـأن هنـاك مخـاطر قـد یتعـرض لهـا وبالتـالى بعملیات البیع والشراء من خاللهـا 

تلك االطراف الدولیة لتقریره.استخدامنتیجة 
.إلیها للحد من هذه المخاطراإلشارةن علیه إتباع نفس األسالیب الثالث السابق أ)٢

أمـام أى طـرف یتضـرر مـن الخـداع والتضـلیل الـذى حـدث لـه عنـد وعموًما فـإن مقـدم تلـك الخـدمات ُیعـد مسـئوالً 
لسابقة.على التقریر المقدم وذلك طبًقا للمداخل الثالثة ااعتماده

 
د المعلومــــات المالیــــة المســــتقبلیة مــــع خدمــــة مراجعــــة المعلومــــات المالیــــة أو القــــوائم المالیــــة یــــتتماثــــل عملیــــة تأك

ولـى تكـون مسـتقبلیة الیـة فـى األبینهمـا فـى أن المعلومـات المالجـوهرى التاریخیة فى كثیر مـن الجوانـب ویكمـن الخـالف 
ـــذلك تـــزداد المخـــاطر التـــى تواجـــه المحاســـب القـــانونى عنـــد تقدیمـــه لخدمـــة تأك ـــة تكـــون تاریخیـــة، ول د یـــبینمـــا فـــى الثانی

إلعتمادهـا علـى بیانــات المسـتخدمینالعدیـد مـنالمعلومـات المالیـة المسـتقبلیة فـى احتمـال أن یتضـرر مـن هـذه الخدمـة
وٕافتراضات أو تقدیرات.تعتمد على تنبؤات

فقــرة للتحــذیر مــن أن هنــاك إحتمــاالً أنــه یجــب أن یتضــمن تقریــر المحاســب القــانونى)٢(یــرىولــذا فــإن هنــاك مــن
.تنبؤات أو التقدیرات بشكل دقیقلعدم تحقق هذه ال

المســبق التحــذیرأســلوبعلــى المحاســب القــانونى أن یركــز علــى ینبغــى حیــثویتفــق الباحــث مــع مــا ســبق،
فى حالة كونه مسئوًال عن مـدى معقولیـة االفتراضـات فعلیةغیر المعلومات هذهإلى أناالنتباهوالذى ینبه إلى ضرورة 

یبـین أنـهأن فـى حالـة كونـه مسـئوًال عـن مجـرد التأكـد مـن التولیفـة الحسـابیة للتنبـؤات فعلیـه و التى بنیت علیهـا التنبـؤات،
مــر ى بنیــت علیهـا التقــدیرات وهـذا التحـذیر یســتفید منـه مقــدم الخدمـة إذا مـا تــم رفـع األالتـاالفتراضـاتعــن لـیس مسـئوالً 

االفتراضــاتبنیــت علیهــا التقــدیرات وهــذه وافتراضــاتمــرین: وجــود تحــذیر مســبق أإلــى القضــاء، فالمحــاكم تعتمــد علــى 

.٣٣٣-٣٣٢ص، ص مرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )١(
.١٠٢ص،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)٢(









د المعلومـات یـر مقـدم خدمـة تأكإلـى ضـرورة أن یتضـمن تقریـ)٣٤٠٠(وقـد أشـار المعیـار رقـم،-غالبـاً -مسئولیة اإلدارة
: )١(المالیة المستقبلیة ما یلى

 وتنبؤات.المعلومات عبارة عن توقعات
اإلدارة.التى بنیت علیها التنبؤات مسئولیة االفتراضات
 االفتراضاتبخصوص تلك ایً أإبداء تأكد سلبى ولیس ر.
الغرض.لغیر هذا حال تصلإلى الغرض من هذه التنبؤات وأنها قد اإلشارة

وحیـث أن هـذه المعلومــات متعلقـة باألحــداث المسـتقبلیة فإنهــا تتطلـب مـن المحاســب القـانونى ممارســة قـدر كبیــر 
:)٢(ىمن الحكم المهنى عند القیام بإعدادها وفحصها وأن یتوافر مجموعة من المتطلبات ومنها ما یل

تحدید اآلثار المترتبة على االحتماالت المتوقعة لكل افتراض.-١
مراعة مفهوم األهمیة النسبیة.-٢
أن یتم بیان أن هذه المعلومات مسئولیة اإلدارة.-٣
.Forecastsأم تنبؤات Estimationsتوضیح طبیعة المعلومات المقدمة هل هى تقدیرات - ٤
إعداد المعلومات المستقبلیة بنفس األسس التى ُتعد علیها المعلومات التاریخیة.-٥
أال تكون المعلومات متحیزة.-٦
تكون خالیة من األخطاء الجوهریة.أن-٧

ینبغــــى أن یتضـــمن تقریـــر المحاســــب ) أنـــه٣٤٠٠) مـــن المعیــــار رقـــم (٣٣:٢٧لمـــا ورد بــــالفقرات مـــن (اوطبًقـــ
القانونى عن اختبار المعلومات المالیة المستقبلیة العناصر الرئیسیة الكتمال التقریر وتشمل العناصر التالیة:

التقریر.عنوان التقریر والموجه إلیهم )أ(
تحدید للمعلومات المالیـة المسـتقبلیة محـل التأكیـد، واإلشـارة إلـى المعیـار المصـرى الخـاص باختبـار المعلومـات )ب(

المالیة المستقبلیة.
عبــارة ُتشــیر إلــى مســئولیة اإلدارة عــن المعلومــات المالیــة المســتقبلیة بمــا فــى ذلــك مســئولیتها عــن االفتراضــات )ج(

ت. التى بنیت علیها هذه المعلوما
اإلشــارة إلــى الغــرض مــن إعــداد المعلومــات المالیــة المســتقبلیة واألطــراف التــى یجــب أن یقتصــر توزیــع المعلومــات )د(

وجود نطاق على توزیع تلك المعلومات أو تحدید مستخدمیها.حالةالمالیة المستقبلیة علیها وذلك فى
للمعلومــات المالیــة معقــوالً ات تــوفر أساًســعبــارة ُتشــیر إلــى أن التأكــد هــو تأكــد ســلبى عمــا إذا كانــت االفتراضــا)ه(

.امطلقً االمستقبلیة، ولیس تأكدً 

-٧)، ص ص٣٠:٢٧الفقـرات مـن (مرجـع سـبق ذكـره، )،٣٤٠٠(معيـار رقـم ،خـرىلمراجعة والفحص احملدود ومهـام التأكـد األاملصرية لعايري امل)١(
٩.

(2) For more information please see:
- The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), "Prospective

Financial Information: Challenging the Assumption", October 2000.
Available at: www.icaew, co.uk/index.cfm., Retrieved at: 22/04/2010.
- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation CPA Exam Review 2013-2014", Op.

Cit., P.P.213-214.









إبــداء رأى عمــا إذا كانــت المعلومــات المالیــة المســتقبلیة قــد تــم إعــدادها بشــكل مالئــم علــى أســاس االفتراضــات )و(
المستخدمة وتم عرضها بما یتفق مع اإلطار المحاسبى المستخدم إلعداد القوائم المالیة.

عن مدى إمكانیة تحقیق النتائج التى تظهرها المعلومات المالیة المستقبلیة.تحذیر )ز(
تاریخ التقریر والذى یجب أن یكون تاریخ استكمال اإلجراءات.)ح(
عنوان المراجع، وتوقیعه.)ط(

مكتوبـا یقـوم بتقیـیم أو قیـاس موضـوع المهمـة بـالرجوع إلـى مقـاییس اوعادة ما یقدم الطرف المسئول للمزاول إقـرارً 
محددة معینة سواء كان من المفروض توفرهـا فـى صـورة تأكیـد للمسـتخدمین المـرتقبین أم ال. ففـى مهمـة إعـداد التقـاریر 

امــة مختلًفــالمباشــرة قــد ال یســتطیع المــزاول الحصــول علــى مثــل هــذا اإلقــرار وخاصــة عنــدما یكــون الطــرف الطالــب للمه
.)١(عن الطرف المسئول

اســمه علــى التقــدیرات یضــعاالبــاحثین أن المحاســب القــانونى یعتبــر مخــال بالســلوك المهنــى عنــدم)٢(ویــرى أحــد
المستقبلیة بطریقة تحمل على االعتقاد بشهادته بصحة ودقة التنبؤات.

المسـئولیة عنـد أداء تلـك الخدمـةوفى ضوء ما سبق، فإنه یجب على المحاسب القانونى لیحمى نفسه من تحمل
أن یوضـــح بتقریـــره مـــا إعتمـــد علیـــه مـــن وعلیـــه،بتحقیـــق نتیجـــةأن یكـــون لدیـــه التـــزام ببـــذل عنایـــة مهنیـــة ولـــیس التزامـــاً 

إفتراضات أو تنبؤات أوتقـدیرات، وٕاختبارهـا والتحقـق مـن الدقـة الحسـابیة للتنبـؤات أو التقـدیرات التـى تعـدها اإلدارة ومـدى 
إتسـاق هـذه التنبـؤات أو التقــدیرات التـى حـددتها اإلدارة مـع التأكــد مـن أن إدارة المنشـأة قـد طبقــت عنـد إعـداد المعلومــات 

إعداد القوائم المالیة التاریخیة.ى المستقبلیة نفس المبادئ والسیاسات المحاسبیة المستخدمة ف

– 
أدى زیادة اإلدراك والوعى لدى مختلف فئـات المجتمـع لمخـاطر اآلثـار البیئیـة للعملیـات اإلنتاجیـة المختلفـة التـى 

ا المنشــآت إلــى زیــادة حاجــة تلــك الفئــات إلــى معلومــات أكثــر مالءمــة ویمكــن اإلعتمــاد علیهــا بخصــوص األداء تقــوم بهــ
البیئى للمنشآت ومـدى إلتزامهـا بـالقوانین واألنظمـة والسیاسـات البیئیـة المعمـول بهـا. ولـذلك تـم إلـزام المنشـآت فـى معظـم 

ف تزویــد مختلــف فئــات المجتمــع بمــا یحتاجونــه مــن معلومــات بــالد العــالم بإصــدار تقــاریر دوریــة عــن األداء البیئــى بهــد
بهذا الشأن. وقد أكدت العدید مـن الدراسـات علـى أهمیـة التقـاریر والمعلومـات البیئیـة التـى تفصـح عنهـا المنشـآت وأثرهـا 

المعلومـات الكبیر على قرارات اإلستثمار، وأن قیـام المحاسـب القـانونى بفحـص تلـك التقـاریر وتقـدیم تأكیـدات بشـأن دقـة 
الـــواردة بهـــا ســـیكون لـــه أثـــر كبیـــر فـــى زیـــادة ثقـــة المســـتخدمین فـــى هـــذه التقـــاریر وســـیدفعهم إلـــى زیـــادة اإلعتمـــاد علـــى 

.)٣(المعلومات الورادة بها فى إتخاذ قراراتهم
مـــن یعـــارض قیـــام المحاســـب القـــانونى بتقـــدیم خدمـــة المحاســـبى كر أن هنـــاك مـــن رواد الفكـــر مـــن الجـــدیر بالـــذو 

والتأهیـــلوذلـــك ألن المحاســـب القـــانونى قـــد ال یكـــون لدیـــه الخبـــرة التصـــدیق علـــى مـــدى اإللتـــزام بقواعـــد األداء البیئـــى، 
النــواحى والبیولوجیــة وغیرهــا مــن ةوالجیولوجیــالهندســیة والكیمیائیــة النــواحى والــالزم الــذى یجعلــه یفهــم المهنــى الكــافى 

.١٤، صمرجع سبق ذكره،أ/حممد حيىي، عناصر عملية التأكد)١(
.٣٥٩، صمرجع سبق ذكره، ٢٠١٢د/حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة،)٢(
.٩١ص،ذكرهمرجع سبق ، مىن حممد على داودأ/)٣(









مــن المســئولیة هال یعفیــفهــذا قــد ، بفریــق متعــدد االختصاصــاتاســتعانلــو للمنشــاة، وأنــه حتــى البیئــى المرتبطــة بــاألداء 
.)١(التقریرمعاییر تحدد مسئولیة المحاسب القانونى ومسئولیة هذا الفریق أمام ُمستخدمى دتوجال وخاصة وأنه 

المعلومــات الكافیــة والمقنعــة عــن ســلوكه أو مال یقــدأن العمیــل ى ونجــد المحاســب القــانأنــه إذا وَ )٢(یــرىوهنــاك مــن
ن وِّ َكـــة، أو أن المنشـــأة لـــم تُ أللمنشـــالبیئـــى األداءبســـالمة هالـــدفاتر والســـجالت غیـــر كافیـــة إلقناعـــأنأوالبیئـــى أدائـــه

األمــر الــذى كــافى،وأن اإلفصــاح بــالقوائم المالیــة غیــر البیئــى،الســلوك انتهاكــاتالمخصصــات المناســبة لمواجهــة آثــار 
الرأى.عن إبداء االمتناعمنهعلى المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، وهو ما قد یستلزمعتبر خروجاً ی

وعلى المحاسب القانونى أن یقوم بأداء عدة إجراءات فى سبیل إبداء الرأى المهنى الذى یقدم من خالله مستوى 
:)٣(تلك اإلجراءاتمالئم من التأكید بخصوص مدى اإللتزام البیئى للمنشأة، ومن أهم 

منشأة وما یترتب علیه من آثار ومخرجات بیئیة.فهم طبیعة نشاط ال)١(
معرفة القوانین واألنظمة والسیاسات البیئیة المعمول بها.)٢(
فحص وتقییم اإلجراءات اإلداریة والرقابیة المطبقة داخل المنشأة.)٣(
من اإلدارة.التحقق من اإللتزام بسیاسات وٕاجراءات األداء البیئى المعتمدة )٤(
فحص المستندات والسجالت المتعلقة باألداء البیئى للمنشأة والتحقـق مـن سـالمة هـذا األداء وتوافقـه مـع القـوانین )٥(

والتشریعات البیئیة.
مقارنــة نتــائج الفحــص والتقیــیم التــى توصــل إلیهــا المراجــع مــع المعلومــات الــواردة فــى تقریــر األداء البیئــى التــى )٦(

وذلك بهدف إبداء الرأى بشأن مدى صدق تلك المعلومات.أعدته إدارة المنشأة،
ا للتصــدیق علــى صــحة المــزاعم الــورادة بــالتقریر الــذى أعدتــه اإلدارة عــن األداء البیئــى للمنشــأة یــریصــدر المراجــع تقر )٧(

ومدى إلتزامها بالقوانین البیئیة السائدة.
إذا قـام بتقـدیم هـذه الخدمـة هفإنالتى قد یتعرض لها المحاسب القانونى،ظل المخاطرضوء ما سبق، وفىوفى

، ولــذا أمــام العمیــل وأمــام الطــرف الثالــث عــن أى ضــرر یلحــق بــه-افــى نطــاق مــا تــم تناولــه ســابقً –فإنــه یكــون مســئوالً 
أو إلبــداء رأیــه عنهــا،جــراءات المناســبة ینبغــى علــى المحاســب القــانونى عنــد أداء تلــك الخدمــة أن یتأكــد مــن تطبیــق اإل

البیئــى، وذلــك لحمایــة لســلوك لأو إذا كــان هنــاك انتهاكــات-فــى الحــاالت التــى تســتدعى ذلــك-یمتنــع عــن إبــداء الــرأى 
طبًقــا لمــدخل خصوصــیة التعاقــد ومــدخل الطــرف الثالــث المتوقــع لة القانونیــة أمــام األطــراف األخــرى ءنفســه مــن المســا

قعه.ومدخل الطرف الثالث الذى ُیمكن تو 
عمـا یقـدم مـن خـدمات ُیعـد المحاسـب القـانونى مسـئوالً أنـه وفى ضوء ما تم تناوله فى هذا المبحـث یـرى الباحـث

التأكید، كما تزداد احتماالت قیام المحاسب القانونى بالتقریر عن ممارسـات إدارة األربـاح التـى تطبقهـا اإلدارة، إذا أدرك 
وكیـل تجـاه كتهمعیـار مسـئولیكمـا أن ، ونیة حالة عدم اإلقرار عـن هـذه الممارسـاتهناك احتماالت لتعرضه للمسئولیة القانأن

.٣٣٤، صمرجع سبق ذكرهد/ناصر خليفة عبداملوىل، )١(
، مرجـع سـبق ذكـره: رؤيـة مسـتقبلية،االقتصـاديةللوحـدات البيئـى ، الـدور املرتقـب ملراقـب احلسـابات إزاء مراجعـة األداء العبـادي)د/مصطفى راشـد ٢(

.١٨-١٧صص 
ملزيد من التفصيل يُرجى الرجوع إىل:)٣(

.٩٣ص،مرجع سبق ذكره، داودمىن حممد على أ/-
- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.375.









المهنــى المعتــاد فــى المجــال كأســاس تقــاس علیــه المســئولیة، فــإذا أهمــل معیــارهــو اتخــاذ، أو الطــرف الثالــثعمیلــه الموكــل
وكــان هــو الســبب فــى هــذا اإلهمــال ولــیس كنتیجــة غیــر مباشــرة إلهمــال مــن جانــب الموكــل نفســه، فــإن مقیــاس اإلهمــال هــو 

تــتحكم فــى مــدى الخــروج عــن تصــرف المهنــى المعتــاد لــو ُعهــد إلیــه القیــام بتلــك الخدمــة، وتوجــد العدیــد مــن المحــددات التــى
، مــع األخـذ فــى اإلعتبـار اتســاع نطـاق المســتفیدین مـن خــدمات التأكیــد مسـئولیة المحاســب القـانونى عــن تقـدیم خــدمات التأكیـد

ــاخصوًصــ عتبــر المحاســب القــانونى مســئوالً یُ ، وال امــع تطبیقــات واســتخدام تقینــة المعلومــات علــى نطــاق واســع وعــالمى أحیاًن
خطــاب اإلرتبــاط یحكــم مســئولیة المحاســب القــانونى عــن خــدمات التأكیــد، حیــث مســئولیة مطلقــة عــن تقــدیم خــدمات التأكیــد

نظـرا و ،حالة تعـدد مقـدمى خدمـة التأكیـد فـإن مسـئولیتهم عـن تعـویض الضـرر تُعـد مسـئولیة تضـامنیة، وفىالموقع مع العمیل
ال ، حیـث األطـراف الثالثـةبعـض أو كـلیـد فـیمكن أن یتحمـل تلـك المسـئولیة للعالقة ثالثیة األطـراف عنـد تقـدیم خـدمات التأك

، فــى حالــة أن یكــون اإلهمــال فــى األصــل نتیجــة تقصــیر أو إهمــال مــن جانــب العمیــل نفســهیعتبــر المحاســب القــانونى مســئوالً 
والتقـــاریر المالیـــة وأداء خـــدمات االلتـــزام بمبـــادىء ومعـــاییر المراجعـــة وخـــدمات التأكیـــد األخـــرى عنـــد مراجعـــة القـــوائم كمـــا أن 
اإلفصـــاح عـــن جمیـــع ، و االلتـــزام بمبـــادىء وقواعـــد الســلوك المهنـــى، ومـــن أهمهـــا االســـتقالل، والنزاهــة، والموضـــوعیة، و التأكیــد

، المعلومات التى یتوقـع مسـتخدموا خدمـة التأكیـد اإلطـالع علیهـا، یخفـف عـبء المسـئولیة مـن علـى عـاتق المحاسـب القـانونى
ط األداء المهنـى للمراقــب بإیمانـه وعقیدتـه یجعلـه یــؤدى واجبـه علـى الوجــه الالئـق وهـو مـا یزیــد مـن كفـاءة وفعالیــة ربـوكمـا أن 

قلــل الحاجــة إلــى المســاءالت القانونیــة المدنیــة منهــا المراجعــة، ویضــمن دقتهــا، ویــوفر الثقــة واالطمئنــان للمســتفیدین منهــا، ویُ 
والجنائیة والتأدیبیة.

اإلطـار المقتـرح لتحدیـد مـدى مسـئولیة المحاسـب القـانونى عـن خـدمات التأكیـد ویفرغ الباحث اآلن لتناول وعـرض 
.ودورها فى الحد من ممارسات إدارة األرباح فى ضوء معاییر المراجعة المصریة









ثالثاملبحث ال٢/٣


بتنمیة مهارات وقدرات المحاسب هتمام للتطورات التقنیة الحدیثة المتالحقة والمتسارعة فإنه ینبغى االنظًرا
باإلضافة إلى ،من حیث إصدارها وتفسیرها وتطویرهاوالخدمات المهنیة األخرىبمعاییر المراجعةاإلهتمام القانونى، و 

والسعى لتوحید معاییر المحاسبة ،طبق فیهاجعة والبیئة التى تُ فى كل من مهنة المحاسبة والمراامستمرً اأن هناك تطورً 
ظروف معینة قد ال تصلح للتطبیق ظلن المعاییر التى تصلح للتطبیق فىأرغموالمراجعة على المستوى الدولى، 

فى ظل ى وأن المعاییر التى تصلح للتطبیق فى دولة ما قد ال تصلح للتطبیق فى دولة أخر ى،ظروف أخر ظلفى
طور مالزم یصاحبها توذلك لمواكبة التطورات التقنیة فى بیئة األعمال والتى ینبغى أن ،بهاالقوانین واألعراف السائدة

لمواكبة تلك التطورات من ناحیة، وللحد من أثار ممارسات إدارة األرباح التى تتعدد صورها من المهنیینلها فى أداء 
بین ، فتظهر فجوة بالواقع العملىمقارنة تلك المتطلبات التى ینبغى توافرهاوعند كما أنه حین ألخر من ناحیة أخرى،

المعاییر والتشریعات القائمة فى ، باإلضافة إلى وجوب تعدیل سوق العملةوحاجما یتعلمه الطالب فى الجامعة
ویبقى الدور على المحاسب القانونى الكتساب وتطویر المهارات المهنیة لمواكبة تلك المتطلبات،تتضمنهاو مصر 

.خدمات التأكیدالتطورات فى 
ـــتعلم الكتســـابها،  ـــى ال ـــاج إل ـــد و وكمـــا أن المهـــارات تحت ـــة الجدی ـــى تطویرهـــا باســـتمرار لمواكب ـــاج أیضـــا إل فـــى تحت

فـى هـذه الحالـة قـد ُیشـیر والتطـویر، سات إدارة األرباح، وللحد من ممار لخدمات المهنیة بما یتالءم مع متطلبات أدائهاا
اب، وٕان االجتهاد فى سبیل اكتساب وتطویر المهـارات ال یتحقـق إال بـدافع إلى عملیة التعلم المستمرة بعد عملیة االكتس

.الرغبة فى بناء الذات، وتكوین الشخصیة القادرة على التمیز
إطــار مقتــرح لحــدود مســئولیة المحاســب القــانونى عــن خــدمات ل هــذا المبحــث وضــع یحــاول الباحــث مــن خــالو 

فــى حــدد فیـه المحــاور االساســیة لتلــك المســئولیةی،التأكیـد فــى ضــوء متطلبــات أدائهــا، للحـد مــن ممارســات إدارة األربــاح
.إدارة األرباحممارسات ضوء أدائه لتلك الخدمات المهنیة الجدیدة، ودورها فى الحد من 

یم هذا المبحث للنقاط التالیة:ولتحقیق ذلك تم تقس
.الهدف من اإلطار المقترح٢/٣/١
.یقوم علیها اإلطار المقترحى الفروض الت٢/٣/١
لحدود مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكید فى ضوء متطلبات أدائها، للحد المحاور األساسیة٢/٣/٣

.من ممارسات إدارة األرباح
.لتطبیق اإلطار المقترحمتطلبات أساسیة ٢/٣/٤

 
فـى ضـوء متطلبـات أدائهـا لتحدیـد مـدى مسـئولیة المحاسـب القـانونى عـن خـدمات التأكیـدیهـدف اإلطـار المقتـرح 
.لحد من ممارسات إدارة األرباحافىتلك الخدماتتوضیح دور و فى ظل تطور تقنیة المعلومات

 
مـدى مسـئولیة المحاسـب القـانونى عـن خـدمات التأكیـد فـى ضـوء متطلبـات أدائهـا لتحدیـد یقوم اإلطـار المقتـرح 

فـروض البحـث علـى فى ظل تطور تقنیة المعلومات وتوضیح دور تلك الخدمات فـى الحـد مـن ممارسـات إدارة األربـاح
.فى الدراسة النظریة
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 مسئولية احملاسب القانونى عن خدمات التأكيد فى ضوء متطلبات أدائها

حلدود مسئولية احملاسب القانونى عن خدمات التأكيد فى ضوء متطلبات أدائهـا  للحـد    األساسيةاحملاور   2/3/3
 حمن ممارسات إدارة األربا

 ى:ءلى قابي  مح وا قس سظ  ه - من وه     ا الب حث – ظقود ا و ا المقااح 
 ”مستخدمى الخدمة -القائم بهاالمحاسب القانونى -الطرف المسئول “بأطراف خدمة التأكيد المحور األول: يتعلا 

 يحكم عمل المحاسب القانونى ويحدد مسئوليته"  يتعلا بمعايير خدمات التأكيد "اإلطار الذ ى:لمحور الثانا
 القانونى القائم بخدمة التأكيد" يقوم به المحاسب  "طبيعة الدور الذى يتعلا بالعمل الميدانالمحور الثالث: 
 لخدمة التأكيد"ى المحاسب القانونى "المنتج النهائيتعلا بتقرير المحور الرابع: 

 ى:يمكن للباحث عرح كل محور من هذا المحاور كما يل
 :بأطراف خدمة التأكيدالمحور األول: يتعلا 

ثالث   الايدظأ ، ولخأم ى بذ  الي  ظ  الم  ظ  الواهب  ظ  فا ضو  دال من  و ق اليم  ومأااقاا المسمولظ  الق  و 
 :(1)الكد  الا لى    فىظمدن اوضظح ”مساخأمى الخأم  -المح سب الق  و ى الق مد ب   -المسمو  الواف “قوااف 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أطراف خدمة التأكيد( 4)رقم شكل 
 وظاد ا  و  قوااف خأم  الايدظأ دم  ظلى:

 .(2)الطرف األول: المسئول عن موضوع التأكيد )اإلدارة( (أ 

ُظيابا هذا الواف المسمو  األو  ءن الميلوم   الوااأة بخأم  الايدظدأ، حظدث قن هدذا الوداف مدن ظيدأ البظ  د   
 المح سب الق  و ى بإبأا  اقظج ء   .وا فاااض   والمزاءد، والاى ظقود 

 المحاسب القانونى القائم بها.: الثانىالطرف  (ب 
  ءملظد  لمدن ظدزاو ى قو الكخصدى اايلدق بد لادوظن الدذااى والاد وخأم   الايدظدأ ااضمن المي ظظا الي م  للمااهي 

الي  ظد  الم  ظد  قال  المااهدص، بدذ  ، اساللمح سب الق  و ىى الد فى واليملى : )الايهظ  اليلمالمااهي  ثالث  مي ظظا هى
 (.الواهب 

، حظدث قن المح سدب القد  و ىوامثد  هدذا الميد ظظا الثالثد  السد بق  هوا دب الاودوظا المايلقد  بد لمحوا األو  وهدو 
د المح سدب القد  و ىاوافا الدك الميد ظظا واد مل د  اهيد  مدن  والاقاظدا ء  د ، ولددن  قظد د بخدأم   الايدظدألل مدؤهال    كخص 

                                           

 .360، صمرجع سبق  وره، 2012د/ح مد طلبه حممد، د اس   ىف املراجع ،املصد : ادداد الب ح  ب كسريع ن  بشول معخ ذ د  ( 1)
(2) For more information about the Three-party Relationship please see: Timothy 

F.Gearty, et al, "Auditing ", Op. Cit., P. A2-26. 

 المحاسب القانونى

 

 طرف ثالث

 الطرف المسئول )اإلدارة(

أولطرف   

 

 الخدمة )متلقو( مستخدمو

 طرف ثانى

 مادة المسئولية 
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یجب اإلشارة إلى أهمیة تكامـل تلـك المعـاییر حیـث أن وجـود بعضـها (بـدون اكتمالهـا) سـوف ینـتج عنهـا مشـاكل مهنیـة 
بعـض ى زیـادة فجـوة التوقعـات وتعرضـه للمسـاءلة القانونیـة فـى تتعلـق بعـدم قـدرة المراجـع علـى الوفـاء بمسـئولیاته وبالتـال

األحیان.
تلـــك بـــدوره تجـــاهى یفـــى تحتـــاج إلـــى التطـــویر لكـــالمحاســـب القـــانونىق بتتعلـــى إال أن هـــذه الجوانـــب الثالثـــة التـــ

مــن إدارة األربــاحممارســاتالخـدمات المهنیــة للوفــاء بحاجــة المجتمــع ومســتخدمى القــوائم المالیـة مــن ناحیــة، والحــد مــن 
ى:وتتمثل أهم جوانب التطویر فیما یلناحیة أخرى،

:القانونىللمحاسب) العملىو ى (العلمى : التأهیل الكافأوًال 
یـــؤدى تـــوافر بعـــض المتطلبـــات المهنیـــة فـــى المحاســـب القـــانونى إلـــى ارتفـــاع مســـتوى كفـــاءة المـــزاولین وٕاكســـابهم 

المعرفة التى تؤهلهم لتقدیم خدمات التأكید بطریقة متمیزة مبنیة على المعرفة المتعمقة بأسالیب إدارة األرباح.
ألداء خــدمات التأكیـد، باإلسـتناد إلــى Training and Proficiencyینبغـى تـوافر الكفـاءة والقــدرات الالزمـة و 

.)١(المعاییر المهنیة واالخالقیة المرتبطة بالمهنة، وإلعطاء الحكم المهنى المناسب ألداء الخدمة
یتطلــب األمــر التطــورات التقنیــة المتســارعة والمتالحقــة والتــى تحــیط بمهنــة المراجعــة وخــدمات التأكیــدظــلى فــو 
ى:وتتمثل أهم آلیات تحقیق ذلك فیما یلالقانونىللمحاسبى والعملى لتطویر التأهیل العلماومناسبً اا متزایدً اهتمام

وذلك عن طریق:القانونىللمحاسبى تطویر التأهیل العلم-١
مجـــال ى الحدیثــة فـــالتقنیـــةاالهتمــام بضـــرورة تطــویر المنـــاهج الدراســیة بحیـــث تكــون قـــادرة علــى مســـایرة التطــورات

ـــرامج تأهیلیـــة إالمحاســـبة والمراجعـــة، مـــع ضـــرورة االهتمـــام ب ـــرامج تدریبیـــةو عـــداد ب مجـــال المحاســـبة ى فـــإضـــافیةب
والمراجعة بشرط أن تكون من جهات علمیة أو مهنیة معترف بها وعدد ساعات محددة كحد أدنى.

مجـــال ى مقابلـــة التطـــورات الحدیثـــة فـــلبـــرامج التعلـــیم والتـــدریب المســـتمر بمـــا یضـــمن باســـتمرار ى التطبیـــق االلزامـــ
المطلوبــة مــن أعضــاء جمعیــة المحاســبین والمــراجعین الســنویةمثــل ســاعات العمــل المهنــى-المحاســبة والمراجعــة

.المصریة
اهتمـام مكاتـب المراجعـة بـالبرامج والـدورات مـع ضـرورة وذلـك مـن خـالل:القانونىللمحاسب ى تطویر التأهیل العمل-٢

تقنیــةى مجــال المحاســبة والمراجعــة واالتجــاه نحــو دعــم فریــق المراجعــة بالمتخصصــین فــى الحدیثــة فــالتقنیــةبــالتطوراتربطهــا 
المعلومات.

:المحاسب القانونى: استقالل اثانیً 
ن وعدم استقاللیتهم سبًبا فى انهیار العدید من المؤسسات العالمیة والنتائج اسبین القانونیییعتبر تواطؤ المح

أنـه لـم یواجـه اسـتقالل المـراجعین الخـارجیین )٢(الحمیدة على سمعة المحاسبة والمراجعة، ویرى أحـد البـاحثینغیر 
بمثل ما واجهه فى نهایات –باعتباره الركن األساسى لمهنة المراجعة الخارجیة، ومصدر اكتسابها لثقة الجمیع –

القرن العشرین وبدایة القرن الحادى والعشرین، من أمور وتجاوزات من بعض ممارسى المهنة.
الثقـــة لمســـتخدمى المعلومـــات المالیـــة، كمـــا تـــوفر لهـــم المصـــداقیة فـــى حالـــة تـــوافر خـــدمات التأكیـــدتعطـــىو 

.)٣(لیة بال معنىاالستقاللیة، وبدون تلك االستقاللیة قد تصبح المعلومات الما

(1) Timothy F. Gearty, et al, Ibid., P. A1-4.
.٢، صرجع سبق ذكرهم،اخلارجياملراجع واستقالل،وحجم شركة املراجعة،اخلدمات خبالف مهام املراجعةلبيب،خالد حممد عبد املنعم د/)٢(

(3)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A1-3.









أى -وغیـر متحیـزاوموضـوعیً عادًال خدمة التأكیدیكون تقریر عند وجود اإلستقاللیة لدى مؤدى الخدمة،و 
یؤدى استقالل وموضوعیة القائم بخدمة التأكیـد إلـى وموضوعیته، كما ألى تأثیرات قد تشوب عدالته غیر خاضع

القدرة علـى "بأنها : اإلستقاللیةعلى هذا األساس فقد جرت العادة على تعریف ، و الحد من ممارسات إدارة األرباح
أى مسـألة ضـمیر بحیـث ال ُیمكـن "اذهنًیـا"إتجاًهـاُتعتبـر أساًسـ"، كمـا أن اإلسـتقاللیةالتصرف بأمانـة وموضـوعیة

مــع األمانــة لصــاحب هــذا االتجــاه الــذهنى أو الضــمیر الحــى أن تتــأثر أحكامــه بــأى مصــالح أو ضــغوط تتعــارض
.)١(الحقیقیةباإلستقاللیةوالموضوعیة وهو ما یعرف 

یقیـة وفـى المظهـر عنـد قباإلسـتقاللیة الحاأنـه ینبغـى أن یكـون المحاسـب القـانونى متمتًعـ)٢(وهنـاك مـن یـرى
ال تتطلــب تلــك االســتقاللیة عنــد أداء الخــدمات بخــالف خــدمات قــد أداء المراجعــة وخــدمات التصــدیق األخــرى، و 

مثل الخدمات الضریبیة والخدمات اإلستشاریة وعند أداء خدمات المطابقة Nonattestation Servicesالتأكید
Compilation.ینبغى أن یوضح ذلك فى تقریره

من یرى أن "إستقالل مراقب الحسابات یمثـل حجـر الزاویـة لمهنـة المراجعـة )٣(وحیث أن هناك من الباحثین
مراجعة على اإلطالق. فاستقالل مراقب الحسابات یعتبر حالة ذهنیة تجعلـه مجـردًا مـن أى وأهم المعاییر العامة لل

مصالح عند إبداء رأیه الفنى المحاید".
ولذا ال یكفى أن یكون المحاسب القانونى مستقًال بینـه وبـین نفسـه، إذ قـد یكـون المحاسـب القـانونى مسـتقًال 

الظاهریـةاإلسـتقاللیةأهمیـة نظرتهم الظاهریة له، ومن هنا نشأتولكن الغیر یتصورونه غیر مستقل على أساس 
.)٤(باإلضافة إلى اإلستقالل الذهنى عند أداء خدمات التأكید

التأكیـد بین األكادیمیین والمهنیین على ضرورة استقالل المحاسب القانونى عند أدائه لخدماتتفاقإوهناك 
ید. ألطراف خدمة التأكفى ظل المصالح المتعارضة

أنــه بســبب تلــك االهتمامــات باالســتقاللیة فــإن هیئــة تنظــیم تــداول األوراق المالیــة )٥(وقــد ذكــر أحــد البــاحثین
SEC قــد اقترحـــت حظــر قیـــام منشـــآت المراجعــة مـــن تقـــدیم أى خــدمات بخـــالف المراجعـــة لعمــالء المراجعـــة مـــن

والتى تقید لحد كبیر وتـؤثر علـى ٢٠٠٠الشركة العامة. وقد أصدرت الهیئة قواعد معدلة عن االستقاللیة فى عام 
شركات العامة. ومـع ذلـك فـإن مقـدارًا مقدرة المراجعین على تقدیم خدمات بخالف المراجعة لعمالء المراجعة من ال

قــد Enronمقابــل خــدمات بخــالف المراجعـة عــن طریــق شــركة Andersenكبیـرًا مــن األتعــاب المدفوعــة لمكتـب 
ركزت االنتباه مرة أخرى على قضیة تقدیم خدمات بخالف المراجعة.

التقـاریر المالیـة ومسـاعدة ال توجد حاجـة لخـدمات التأكیـد إن لـم تعمـل علـى إضـفاء الثقـة فـى القـوائم و حیث 
.متخذى القرارات

للمزيد حول استقاللية مراقب احلسابات يُرجى الرجوع إىل: )١(
.٣٣٠-٣٢٩صص،مرجع سبق ذكره،٢٠١٢حامد طلبه حممد، دراسات ىف املراجعة،د/-
.٨٠٠-٧٩٨، ص صمرجع سبق ذكرهد/عبد الوهاب نصر على، دور آليات املراجعة ىف تفعيل حوكمة الشركات، -

(2) Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A6-3.
.٧٩٨، صمرجع سبق ذكره) د/عبد الوهاب نصر على، دور آليات املراجعة ىف تفعيل حوكمة الشركات، ٣(

(4) O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.80.
.١٣٤ص،مرجع سبق ذكره،أمني السيد أمحد لطفىد/)٥(









أنـه یفضـل قیـام محاسـب قـانونى آخـر للقیـام بخدمـة التأكیـد غیـر القـائم وفـى ضـوء مـا سـبق، یـرى الباحـث
بالمراجعـــة وذلـــك لضـــمان إســـتقالل المحاســـب القـــانونى، حیـــث أنـــه مـــن العوامـــل المـــؤثرة علـــى اســـتقالل المحاســـب 

القانونى تقدیم خدمات تأكید أخرى للمنشأة محل المراجعة.

ثالثًا: بذل العنایة المهنیة الكافیة:

كن المحاسب القانونى من أداء خدمات التأكید وللحصـول علـى تأكیـد معقـول بشـأن خدمـة التأكیـد، لكى یتم
العنایـــة المهنیـــة الواجبـــة مـــن خـــالل التخطـــیط الجیـــد لخدمـــة التأكیـــد واإلشـــراف علـــى المســـاعدین فإنـــه ینبغـــى بـــذل 

.)١(ضوء المعاییر ذات العالقةى وتطبیق اإلجراءات المناسبة ف
المحاســب یجــب أن یكــون ى العنایــة المهنیــة الواجبــة لهــا عــدد مــن المســتویات أو المعــاییر التــكمــا أن بــذل 

والتقریــر إدارة األربــاحیــتمكن مــن الكشــف عــن ممارســات ى أكثــر حرصــًا علــى تحقیقهــا أو االلتــزام بهــا لكــالقــانونى
:)٢(عنها، وتتمثل تلك المستویات أو المعاییر فیما یلي

 

یؤدیهـا فإنـه یجـب أال یكـون لـدى ى وطبیعتـه ونـوع الخدمـة التـالمحاسب القانونىبصرف النظر عن نطاق عمل 
الخداع أو التضلیل.ى قصد أو نیة خاصة فى أالمحاسب القانونى

أداء خــدمات التأكیــد وفــى ظــل التطــورات التقنیــة الحدیثــة مــعظــلى فــ–األمانــة –وتتزایــد أهمیــة ذلــك المعیــار 
ـــاحوجـــود ممارســـات  ـــر مـــتحفظإدارة األرب ـــدى رأیـــًا غی ـــد یب ـــام اإلدارة عـــن خدمـــة التأكیـــد، فق ـــرغم مـــن علمـــه بقی ـــى ال عل

، نتیجة لتعرضه لبعض الضغوط من جانب اإلدارة أو فقدان االستقالل.إدارة األرباحبممارسات 
إلـى عقوبـات جنائیـة باعتبـار ذلـك یمثـل إخـالًال –عـادة –المراجع بمعیار األمانـة قـد یتعـرض حالة إخالل ى وف

باألمانة المهنیة تجاه المجتمع ذاته.

 

عند أداء عمله أنه قد تكون هنـاك مصـالح متعارضـة، وتظهـر المحاسب القانونىى یقصد بذلك ضرورة أن یراع
مشـــكلة تعـــارض المصـــالح بشـــكل واضـــح عنـــد وجـــود الممارســـات المحاســـبیة االبتكاریـــة، بـــل یمكـــن القـــول أن تعـــارض 
المصـالح بــین اإلدارة والُمــالك بشــكل خــاص وســعى اإلدارة لتحقیــق مصــالح ذاتیــة حتــى لــو علــى حســاب الطــرف اآلخــر 

لقیام اإلدارة بتلك الممارسات.ى رئیسالسبب الى ه
عــدم تغلیــب مصــلحة أحــد األطــراف علــى مصــالح المحاســب القــانونىعلــى ى ظــل تعــارض المصــالح ینبغــى ففــ

إلــى إهــدار التــوازن المطلــوب بــین هــذه المصــالح معــًا، وأن یظــل محافظــًا علــى اســتقالله ى األطــراف بمــا قــد یــؤدى بــاق
تغلیــب مصــلحة المجتمــع بصــفة عامــة دون أن یســتلزم ذلــك بالضــرورة ى مــا ینبغــجــوهره أو مظهــره، كى ســواء فــى المهنــ

األضرار بالعمالء.

(1)Timothy F. Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A1-4.
مجلة الدراسات د/ حامد طلبة حممد، اخلدمات الضريبية ومدى مسئولية احملاسب القانوىن عنها،-استعان الباحث ىف هذا اجلزء باملرجع التاىل:(٢)

مع التصرف بما یتناسب ،٢٩٨–٢٩٤، ص ص١٩٩٠كلية التجارة، جامعة الزقازيق، فرع بنها، العدد األول، والبحوث التجارية، 
.مع موضوع البحث









 
مـن دالئـل وقـرائن ى فحـص مـا ینبغـى بذل كل ما یمكنه من عنایة فى فالمحاسب القانونىذلك أن یجتهد ى یعن

علــى االعتقــاد بــأن مــا یضــع علیــه توقیعــه مــن معلومــات إنمــا یخلــو مــن الخــداع أو عــدم الصــدق ه ُتســاعدومســتندات 
تم التوصل إلیها.ى إلى النتیجة التى ویؤد

ضـرورة تحقیـق وااللتـزام المحاسـب القـانونىوالتقریـر عنهـا یتطلـب مـن إدارة األرباحولعل الكشف عن ممارسات 
ا المســتوى؛ حیــث أن الكشــف عــن تلــك الممارســات یحتــاج لبــذل أقصــى درجــات ببــذل العنایــة المهنیــة الواجبــة وفقــًا لهــذ

على إتمام هذه المهمة.المحاسب القانونىُتساعدى من الدالئل والقرائن التى العنایة المهنیة لجمع القدر الكاف

 
علیـه توضـیحها، ى ائج معینـة إذا مـا تـوافرت عـدة شـروط ینبغـحیث یقـدم المراجـع مـا یؤكـد أنـه یضـمن تحقیـق نتـ

الواقــع ى ل احتمــال تحققــه فــالناحیــة النظریــة بصــفة أساســیة ویقــالحقیقــة مســتوى ممكنــًا مــن ى وهــذا المســتوى یعتبــر فــ
.ىالعمل

ى أن یعطـالمحاسب القـانونىال یستطیعإدارة األرباحممارسات خدمات التأكید ودورها فى الحد من المجى وف
رأى عـن خدمـة التأكیـدیصـدرهى الـذى الـرأحیـث أنعلـى خلوهـا مـن تلـك الممارسـاتالخدمةى خدممستضمانًا مؤكدًا ل

إطار ما قام به من عمل وما جمعه من أدلة إثبات وقرائن.ى ولیس مطلقًا یتحدد فنسبى

تمكنــه مـن الكشــف عــن ى أن تحقیــق المراجـع لمعیــار بــذل العنایـة المهنیــة الواجبـة التــممـا ســبق یتضــح للباحــث
والتقریـــر عنهــا یـــرتبط بتحقیــق المســـتویات الســابقة، وبصـــفة خاصــة الـــثالث مســتویات األولـــى إدارة األربــاحممارســات  

الواقـع ى المثـابرة الواجبـة)، أمـا تحقیـق الضـمان فقـد یكـون احتمالـه ضـعیف جـدًا فـ–عـاة تـوازن المصـالح مرا–(األمانة 
.العملى
.: مستخدمى الخدمةالطرف الثالث)ج

یعبــر عــن المســتخدمین المــرتقبین الشــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص ممــن یتفهمــون طبیعــة الخدمــة المقدمــة، 
مى الخدمــة مــن نفــس الشــركة أو مــن شــركات أخــرى وقــد تكــون اإلدارة هــم نفــس مســتخدمى الخدمــة، وقــد یكــون مســتخد

.)١(مختلفة
ثبـت ، إال إذا أُ هلبیانات الـواردة بتقریـر لمسئولیة الفهم الخاطئ للمستخدمینال ینبغى أن یتحمل المحاسب القانونى

خدمـة تعمد المحاسب القانونى فـى تضـلیل مسـتخدمى خدمـة التأكیـد، ولـذا ینبغـى عـرض تقریـر المحاسـب القـانونى عـن 
، حتـــى یـــتمكن مســـتخدمومـــع تحدیـــد الغـــرض مـــن خدمـــة التأكیـــد وطبیعتهـــاالتأكیـــد بطریقـــة مفهومـــة للمســـتخدم العـــادى

.المناسبةاإلقتصادیةخدمات التأكید من إتخاذ القرارات
ویحـــدد یحكـــم عمـــل المحاســـب القـــانونىى د "اإلطـــار الـــذیـــالتأكخـــدماتیتعلـــق بمعـــاییرى:ر الثـــانالمحـــو 

مسئولیته":
لمساعدة المحاسب القانونى عنـد خـدمات Provide Guidanceتهدف تلك المعاییر إلى وضع مرجع أو دلیل 

معــاییر عامـــة وتــم تنـــاول منهــا التأهیـــل العلمــى والعملـــى ة، وتتضــمن المعـــاییر الخاصــة بخـــدمات التأكیــد خمســـالتأكیــد
للمراجع، واستقاللیته، وبذل العنایة المهنیة الواجبة ویضاف إلى ذلك ما یلى:

(1) Timothy F.Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A2-27.









:)١(أوًال: المعرفة والخبرة فى موضوع خدمة التأكید
وخبــرة فــى موضــوع خدمــة ةمعرفــلدیــهكانــتینبغــى علــى المحاســب القــانونى أن ال یقبــل خدمــة التأكیــد إال إذا

التأكیــد، ویتطلــب مــن المحاســب القــانونى تفهــم طبیعــة الخدمــة والغــرض منهــا، وأنــه ســیتم الوفــاء بالمتطلبــات الســلوكیة 
واألخالقیـــة ذات الصـــلة مثـــل االســـتقاللیة والكفـــاءة المهنیـــة، وأن تكـــون المقـــاییس المحـــددة المســـتخدمة مناســـبة ومتاحـــة 

ول إلـى األدلـة المالئمـة الكافیـة لـدعم النتیجـة التـى توصـل إلیهـا، وأن النتیجـة مكانیـة الوصـللمستخدمین المـرتقبین، مـع إ
التى توصل إلیها المحاسب القانونى ستكون فى صورة تقریر.

وینبغـــى علـــى المحاســـب القـــانونى مواكبـــة التطـــورات التقنیـــة الحدیثـــة بالوســـائل المختلفـــة، لتقـــدیم خـــدمات مهنیـــة 
أنـه "ُیمكـن )٢(وضع أهداف والسعى لتحقیقها لمواكبة تلـك التطـورات، حیـث یـرى أحـد البـاحثینتواكب العصر من خالل 

القــول أن الواقــع أثبــت أن األفــراد والمنظمــات التــى تضــع أهــدافًا واضــحة للوصــول إلیهــا تحقــق نتــائج أفضــل، وأن الواقــع 
حققون ما یحلمون بالوصول إلیه".ل إلیها یو یثبت أیضًا أن القادرین على وضع األهداف والقادرین على الوص

أو ویفضــل كــون تلــك األهــداف مرنــة لمواكبــة التطــورات والتحــدیات ســواء كــان ذلــك مــن قبــل األفــراد أو المنشــآت
قـــد واجهـــت معـــاییر وٕاجـــراءات أنـــه ")٣(المؤسســـات القائمـــة علـــى المهنـــة، وتطـــویر المعـــاییر، حیـــث یـــرى أحـــد البـــاحثین

قامـت بعــض لـذلكوالتغیــرات المسـتمرة فـى بیئـة األعمــال الحدیثـة،المراجعـة تحـدیات كبیـرة فــى ظـل النشـاط اإللكترونـى 
لتأخــذ علــى عاتقهــا إصــدار معــاییر مهنیــة و ةالمنظمــات بتعــدیل مــن هیكلهــا لتحقیــق أهــدافها ومواكبــة التطــورات الجدیــد

ثر ذلك تعدل مسمى لجنـة معـاییر المراجعـة الدولیـة إلـى إالمراجعة وعلى على تطویر معاییرللخدمات التوكیدیة عالوة 
International Auditing and assurance standardsالمراجعــة وخــدمات التأكیــد الدولیــةمجلــس معــاییر

board".
لتى تلقى قبوًال عامًا من الباحثات أنه "یعتبر وجود معاییر األداء المهنى المتعارف علیها وا)٤(وترى إحدى

المقومات األساسیة ألى ممارسة مهنیة ناجحة. ویهدف وضع المعاییر إلى توفیر قواعد أساسیة یسترشد بها 
المراجعون عند أدائهم لألعمال أو المهام المرتبطین بأدائها. كما ینبغى أن تتناول معاییر األداء المهنى كل 

وأداء العمل المهنى مع توضیح لشكل وطبیعة مخرجات الخدمة المهنیة والتى اإلرشادات التى تتعلق بكیفیة تخطیط 
تتمثل فى التقاریر التى یصدرها المراجعون. وقد أصبح المراجعون فى السنوات األخیرة مطالبین بتوسیع نطاق 

للقوائم المالیة جدیدة من الخدمات باإلضافة إلى خدمة المراجعة التقلیدیةاً الخدمات التى یقدمونها لتشمل أنواع
التاریخیة والتى تهدف إلى إبداء رأى فنى محاید فى مدى صدق وعدالة القوائم المالیة. وقد واجه المراجعون فى البدایة 
صعوبات فى توفیر هذه الخدمات الجدیدة فى إطار القیود التى تفرضها معاییر المراجعة المتعارف علیها، لذلك قامت 

مجموعة منفصلة من المعاییر لتنظیم أداء خدمات التصدیق وخدمات التأكید األخرى وهذه المنظمات المهنیة بإصدار 
اعامً المعاییر أوسع فى نطاقها وتعتبر أكثر مرونة مقارنة بمعاییر المراجعة المتعارف علیها والمقبولة قبوالً 

)GAAS على مستوى ةمجهودات عدید) وتتیح للمراجع الوفاء بإحتیاجات المستخدمین. وقد شهد هذا المجال

(1) For more information about the Professional, adequate knowledge of subject matter
please see:
- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.43.
- Timothy F.Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A2-73.

.١٨ص،٢٠٠٦دار العلوم، الطبعة الرابعة، ، مطابع كيف أصبحوا عظماء، د/سعد سعود الكريباىن)٢(
.١،صمرجع سبق ذكرهحممد، أ/عبدالباسط)٣(
.٥٨-٥٧صص ،مرجع سبق ذكره، مىن حممد على داودأ/)٤(









المنظمات المهنیة سواء األمریكیة أو الدولیة إلصدار معاییر مهنیة تنظم أداء هذه النوعیات الجدیدة من الخدمات 
وتكون بمثابة مرشد للمراجعین فى جمیع مراحل أداء الخدمة بدایة من مرحلة قبول التكلیف وحتى مرحلة إصدار 

التقریر".
مة موضوع خدمة التأكید:مالء: التأكد من اثانیً 

للتقییم والقیاس المتسق للتحدید وقابًال قابًال ینبغى أن یكون موضوع خدمة التأكید مالئما من حیث كونه 
بالرجوع إلى مقاییس معینة، مع إمكانیة إخضاع المعلومات الخاصة بخدمة التأكید إلجراءات جمع األدلة المناسبة 

ب أو االستنتاج المتعلق بالتأكید المحدود كما هو مالئم.والكافیة لدعم التأكید المناس
وینبغى على المحاسب القانونى تقییم مدى مالءمة المقاییس المحددة لتقییم أو قیاس موضوع خدمة التأكید، 

وینبغى أن تتصف تلك المقاییس والمقاییس المحددة هى وسائل القیاس المستخدمة لتقییم أو قیاس موضوع المهمة،
بالمالءمة، واالكتمال، والمصداقیة، والحیاد، والقدرة على الفهم.

یقــوم بــه المحاســب القــانونى القــائم بخدمــة ى طبیعــة الــدور الــذ"ى المحــور الثالــث: یتعلــق بالعمــل المیــدان
":التأكید

:Fieldwork Standardsى العمل المیدانوتشمل معاییر 
فریق العمل، بقوم بها ى فیه الخطوات التفصیلیة واإلعمال الت، ووضع برنامج یحدد التخطیط لخدمة التأكید- ١

واإلشراف علیه.
.عن تلك الخدمةى ألبداء الرأكأساس اإلجراءات واألسالیب المناسبة لجمع أدلة اإلثبات الكافیة - ٢
فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة (وعادة یستخدم في المراجعة التقلیدیة).- ٣

القـانونى أن یســتخلص مـا إذا كــان قـد تـم الحصــول علـى أدلـة كافیــة ومناسـبة لــدعم حیـث ینبغـى علــى المحاسـب 
االستنتاج الذى قام بإبدائه فى تقریره عن خدمة التأكید، وللتوصل إلى االسـتنتاج یقـوم المحاسـب القـانونى بدراسـة جمیـع 

د أو تنـاقض المعلومـات الخاصـة األدلة ذات الصلة التى تم الحصول علیها بغض النظر عن ما إذا كـان یبـدو أنهـا تؤیـ
بموضوع خدمة التأكید.

": لخدمة التأكیدى حور الرابع: یتعلق بتقریر المحاسب القانونى "المنتج النهائالم
ـــ عـــدد مـــن –أو لخـــدمات الثقـــة ى أو الفـــور ى التقریـــر التقلیـــدســـواء كـــان–تقریـــر المراجـــع ى یجـــب أن یتـــوافر ف

:)١(ومن أهم هذه المقوماتمستخدمیه، للوفاء باحتیاجات االساسیةالمقومات 
أن یصـل إلیـه التقریـر وذلـك مـن خـالل أن یكـون ى صیاغة التقریر بحیث یصل إلى كل مـن ینبغـى الوضوح ف-١

بطریقة واضحة ال تحتمل اللبس وصیاغة واحدة ال تحمل أكثر من معنى.االتقریر مكتوبً 
ضوء معاییر مهنیة محددة.ى أن یتم إعداد التقریر ف-٢
قدر االمكان وعدم التحیز.ى أن یتسم التقریر بالدقة والموضوعیة والبعد عن التقدیر والحكم الشخصیجب -٣
یتضمنها.ى المعلومات التى إلى اقتناع مستخدمیه وثقتهم فى بطریقة تؤدحاسب القانونىیجب عرض تقریر الم- ٤
مــن أهمیتــه لــدى مســتخدمیه اكثیــرً توقیــت مناســب، وذلــك حتــى ال یفقــد التقریــر ى فــخدمــة التأكیــدتقــدیم تقریــر -٥

تخـــذى یســـمح لـــإلدارة بالتـــأثیر علـــى ســـلوك مى الوقـــت غیـــر المناســـب بالشـــكل الـــذى نتیجـــة تـــأخره وتقدیمـــه فـــ
.القرارات

.١٣٨، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى عبدالسميع/أ)١(









ى وعــدم المغــاالة فــللمعلومــات المطلوبــة توضــیحها مــن خــالل خدمــة التأكیــدالتركیــز علــى الحقــائق األساســیة -٦
بعـــض الحقـــائق الهامـــة فیجـــب تحقیـــق التـــوازن بحیـــث ال تكـــون هنـــاك إلـــى إهمـــال ى قـــد یـــؤدى االختصـــار الـــذ

إلى إهمال بعض الحقائق.ى لتشویش الحقائق أو وجود اختصار زائد یؤدى تؤدةتفاصیل زائد
احتماالت قیام المحاسب القانونى بالتقریر عن ممارسات إدارة األرباح -من وجهة نظر الباحث-كما تزداد 

بخدمات التأكید، إذا أدرك أن هناك احتماالت لتعرضه للمسئولیة القانونیة حالة عدم هقیامالتى تطبقها اإلدارة عند
وأن یحتوى على تعبیر واضح عن استنتاج ایستحسن أن یكون تقریر التأكید مكتوبً و ، اإلقرار عن هذه الممارسات

الممكن أن ُیساء فهم االستنتاجات المحاسب القانونى بشأن المعلومات الخاصة بموضوع خدمة التأكید، حیث أنه من 
، وُتعد تقاریر التأكید مكتوبوغیرها من صور التعبیر عن االستنتاج إذا لم یتم دعمها بتقریر االتى تصدر شفهیً 

إلعداد التقاریر لتسهیل ابما یتناسب مع الظروف المحددة لكل مهمة فیختار المحاسب القانونى أسلوبً اخصیصً 
، وٕانما یحدد المعیار خدمات التأكیدوجد صیغة محددة للتقریر عنتال المرتقبین، حیث تخدمین االتصال الفعال بالمس

عن التقریر قد یختلف من تقریر آلخر ولكن هناك عناصر أساسیة للتقریرمحتویاتتصمیممحتویاته فقط، لذا فإن 
وجود الحاجة التقاریر لعدمبعضحالةُیستخدم فى القد بعض هذه العناصر ،التى البد من تواجدهاخدمات التأكید 

:)١(تشملخدمة التأكیدعنتقریرر للأربعة عناصناك، وهإلیه
.تحدید ووصف لغرض من موضوع خدمة التأكیدو العنوان الذى یبین طبیعة التقریر -١
ومتـى كـان مالئمـا وصـف ألیـة محـددات متأصـلة ملخـص للعمـل الـذى تـم أداؤهإیضاح بأهم ما توصل إلیـه، و -٢

.هامة
استنتاج المحاسب القانونى عن خدمة التأكید.-٣
، اتوضـــیح المســـتخدم المقصـــود وحصـــره أو تحدیـــده فـــى التقریـــر إذا كـــان الزًمـــالتقریـــر، و الموجـــه إلـــیهم تحدیـــد -٤

وكذلك وجود أى حظر على توزیعه أو استخدامه.

 
.الخاصة بخدمات التأكیدمعاییر الااللتزام ب)١(
ى اإلهتمــام بمتطلبــات أداء خــدمات التأكیــد بمــا یتفــق مــع التطــورات التقنیــة الحدیثــة، وســعى المنظمــات المهنیــة فــ)٢(

لزم المحاسب القانونى بالتطویر لمواكبة التطورات التقنیة المرتبطة بالمهنة.مصر لوضع معاییر تُ 
خدمات التأكید كخدمات تقدمها مهنة المراجعة.، عند تقدیم بمبادئ وقواعد سلوك المهنةااللتزام )٣(
.للحد منها أو معالجتهاُسبل اكتشافهااإلهتمام بأدوات واستراتیجیات ممارسات إدارة األرباح و معرفة)٤(
.المصریةالمهنیة مثل جمعیة المحاسبین والمراجعینتفعیل دور المنظمات)٥(
الهیئات الرقابیة مثل الهیئة العامة للرقابة المالیة.تفعیل دور )٦(

المحاسب القانونى عن خدمات التأكید ودورها لتحدید مدى مسئولیة یعرض اإلطار المقترح )٢(والشكل التالي
.ضوء معاییر المراجعة المصریةى الحد من ممارسات إدارة األرباح فى ف

(1) For more information about the Reporting Standards please see:
- O. Ray Whittington, " Auditing and Attestation", Op. Cit., P.44.
- Timothy F.Gearty, et al, " Auditing ", Op. Cit., P. A2-74.

.١٤٠، صمرجع سبق ذكره،مصطفى سامى/املصدر: إعداد الباحث باإلستعانة بشكل مأخوذ عن أ) ٢(
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- 
، تطلبــات أدائهــامفــى ضــوء عــن خــدمات التأكیــد القــانونىمســئولیة المحاســب تنــاول الباحــث فــى الفصــل الثــانى 

:كاآلتىوذلك 
والدولیة:متطلبات أداء خدمات التأكید فى ضوء معاییر المراجعة المصریة األول:المبحث 

مـع تنـوع اجوهرًیـاختلـف اختالًفـتال تلـك خـدمات التأكیـدأن متطلبـات أداء هـذا المبحـثمن خـاللاإلشارةتمت
فــى مصــر یواجــه متغیــرات بیئیــة دینامیكیــة خــدمات التأكیــدوأن ســوق مــع خــدمات المراجعــة التقلیدیــة، تلــك الخــدمات

حتیاجـات المسـتخدمین فـى إسـتمرار لمقابلـة إمتالحقة وغیـر مسـتقرة، وبالتـالى ینبغـى علـى القـائمین علـى المهنـة العمـل ب
نهــا بتوضــیح متطلبــات أداء تلــك الخــدمات ومســئولیة المحاســب القــانونى عنهــا، مــا یــرتبط مظــل هــذه التغیــرات خاصــةً 

فــى ظــل الظــروف الراهنــة، وأزمــات الثقــة القائمــة بــین خــدمات التأكیــدین ومســتخدمى یــة قائمــة بــین المهنحتــى تظــل الثقــ
العدید من المؤسسات واألفراد وبین األفراد وبعضهم البعض.

التــى یتعــرض لهـا المحاســب القــانونى تــم تنــاول مجموعـة القــدرات التــى یتطلبهـا المهنیــون، والمواقــف المهنیـةقـدو 
مــع ، التأكیــدمالءمــة المعلومــات المتــوافرة لدیــة عنــد أداء تلــك الخــدمات مــع موضــوع تحدیــد مــدى مــع وكیفیــة معالجتهــا،

فرصة للوصـول ألدلـة د علیه عند أدائه للخدمة وأن لدیهعتمااإلُیمكنوجود مقیاس مناسب ومتاح التأكید على ضرورة 
بة والكافیة لدعم استنتاجاته، وعدم وجود محددات أو قیود على عمله.اإلثبات المناس

المداومــة علــى حضــور بوذلــكیــز مــن خــالل رفــع كفاءتــه المهنیــة وینبغــى علــى المحاســب القــانونى الســعى للتمْ 
المحاســبین القــانونیین عهــدممثــل(مــن الجهــات والمؤسســات المهنیــةالشــهادات المهنیــةالحصــول علــىدورات تدریبیــة، و 

والجمعیـــة المصـــریة للمالیـــة ، ESAAجمعیـــة المحاســـبین والمـــراجعین المصـــریة، و AICPAبالوالیـــات المتحـــدة االمریكیـــة
أو الحصـول علـى شـهادة ،AICIAالمعهـد األمریكـى للمراجعـة الداخلیـةو ،جمعیة الضرائب المصریة، و والضرائبةالعام

مــــع اإلهتمــــام ،....)Dip IFRمعــــاییر المحاســــبة الدولیــــةتقــــاریردبلومــــةشــــهادة أو ، CMAمحاســــب إدارى معتمــــد
)ةدكتـــوراالدرجــة ، أو ماجستـــیرالدرجــة، أودبلــوم دراســـات علیــاشــهادة(بالحصــول علــىاألكادیمیــةالمؤهالت العلمیــةبــ

والفعالیـــة فـــى تقـــدیم وذلـــك حتـــى یـــتمكن مـــن مواكبـــة التطـــورات فـــى مهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة، ورفـــع مســـتوى الكفـــاءة 
عن كفاءته المهنیة.الخدمات المهنیة، كما یجب علیه المحافظة على سمعته فضًال 

امــتالك قــوى اإلقنــاع بــالحجج والبــراهین واالســتناد مــعالمهنــة مهــارة ذهنیــة مــن أجــل أدائهــا واســتمرارها، تتطلــب و 
إلــى معــاییر المحاســبة والمراجعــة عنــد أداء خدماتــه المهنیــة، والمناقشــة والــدفاع عــن اآلراء عنــد طرحهــا علــى الطــرف 

المهـارات التنظیمیـة لـدى المحاسـب القـانونى للتوافـق مـع متطلبـات المهنـةتـوافرمـع ، خـدمات التأكیـدالمسئول عند أداء 
اكتسـاب المهـارات مـن تعلـیم والعمـل علـى التـى تسـتدعى التعامـل مـع فئـات متنوعـة فـى المجتمـع، خدمات التأكیدوأداء 

ى اهللا لكـى المحاسـب نفسـه، وعلـى المحاسـب أن یتقـمسـئولیة هـومستمر، ومواكبة الجدیـدى وخبرة عملیة، وتطویر مهن
اآلیـة َوْاتَّقُـوْا اَهللا َوُیَعّلُمُكـُم اُهللا َواُهللا ِبُكـّل َشـْيٍء َعِلـیمٌ یتیسر له ُسبل اكتسابها ویتحقق له ما یصبو إلیه، قـال تعـالى: 

مكتسب المهارات بأن ال یستخدم مهاراته إال فى إطار القـیم واألخـالق ى ، وتكون التقوى بأن ینو سورة البقرةمن ) ٢٨٢(









ت المنظمـات الدولیـة تؤكـد علـى أال یكـون األداء إال مـن خاللـه، فالمحاسـب مهنیة، هذا اإلطار الـذى مـا َفِتـأَ الوالمواقف
تظل بظلها.سْ تفع بها وال یُ نْ بدون دین وال أخالق كالشجرة بدون ثمار وال أوراق، ال یُ 

:مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكیدالثانى:المبحث 
عنـد أدائـه لخـدمات التأكیـد ن أن المحاسـب القـانونى یالمبحث مـن هـذا الفصـل یتبـهذاىفضوء ما تم تناوله ى ف

حـرص أنـه تنبـع تلـك المسـئولیة مـن أوضـح المبحـثو ة والمسئولیة األدبیة واألخالقیة، المسئولیة القانونییقع تحت طائلة 
فــى ضــوء معــرفتهم مهنــة الونوالخبــرة العملیــة فــیمن یزاولــى قــدر واف مــن التأهیــل العلمــإشــتراطمعظــم التشــریعات علــى 

األمانــة فــى االعتبــارِ علــى األخــذِ التأكیــدهم إنجــاز أعمــالهم بــالجودة المطلوبــة، و ُیمكــنوذلــك حتــىبحقــوقهم وواجبــاتهم، 
ویفضـــل ربـــط ،القـــانونىمحاســـب المهنـــى للالســـلوك و السریـــــةو الكفـــاءة المهنیـــة والعنایـــة الواجبـــةوالنزاهـــة والموضوعیـــــة و 

مـن كفـاءة وفعالیـة یزیـدُ و وعقیدتـه ممـا یجعلـه یـؤدى واجبـه علـى الوجـه الالئـق بإیمانـهِ األداء المهنى للمحاسب القـانونى
دقتها، ویوفر الثقـة واالطمئنـان للمسـتفیدین منهـا، ویقلـل مـن الحاجـه إلـى المسـاءالت القانونیـة ، ویضمنُ الخدمة المقدمة
جنائیة والتأدیبیة.المدنیة منها وال

ومــع ذلــك فــإن هنــاك ، المعــاییر المهنیــة ذات الصــلةقــوانین الشــركات و تــم تنــاول تلــك المســئولیة فــى ضــوءلقــد و 
أن المحاســب القــانونى مســئول مســئولیة ویتضــح مــن تناولهــابصــفة خاصــةخــدمات التأكیــدبعــض القواعــد التــى تــرتبط ب

ویشــترط ،الــذى یبرمــه مــع عمیلــهخدمــة التأكیــدمدنیــة عمــا قــدم مــن أعمــال حیــال إخاللــه بــالتزام تعهــد بإنجــازه فــى عقــد 
یكـــون وال-هفـــى تنفیـــذالمحاســـب القـــانونى خطـــأ مـــن جانـــب مـــع وجـــود إهمـــال أوإتفـــاقلتحملـــه تلـــك المســـئولیة وجـــود 

، أوعنــد قیامــه بإعــداد أو عــرض خدمــة التأكیــدنفســهجــة تقصــیر أو إهمــال مــن جانــب العمیــل اإلهمــال فــى األصــل نتی
المحاســب ینــتج مباشــرة عــن إهمــال هنــكمــا أ-عنــد اإلســتخدام غیــر الرشــید أو ســوء الفهــم مــن قبــل مســتخدمى الخدمــة

فـإن خدمـة التأكیـدمقـدمى حالة تعدد ى وف، ذلكفى تأدیة واجباته إضرار بالعمیل ویجعله یستحق تعویًضا عن القانونى 
أى –والغیـر مقـدم الخدمـةأیة عالقـة تعاقدیـة بـین دال توجأنه ، ومع مسئولیتهم عن تعویض الضرر مسئولیة تضامنیة

قـبلهم ألنـه لـم یتعاقـد التـزامأى دال یوجـوقـدم تقریـره بشـأنها، كمـا أدائهـاالتى قام بخدمات التأكیداألطراف التى تستخدم 
الموجــه إلیهــا والجهــةولــذا یفضــل ذكــر الغــرض ، ، إال إذا كــانوا مــن المســتخدمین المــرتقبین لتقریــرهبطریقــة مباشــرة معهــم

همیـة ویتحمل المحاسب القانونى المسئولیة حیال ما سبق ذكره عنـد وجـود أ، خدمة التأكیدعن المحاسب القانونى تقریر 
حـدوث ، و تعمـد التضـلیل، و كـان یعلـم بهـاالقـانونىالمحاسـب خطـاء وأن أحـدث بهـا تحریفـات أو نسبیة للمعلومـات التـى 

الضرر الذى لحق بمستخدمى تلك الخدمة.
ـــخدمـــة تأكفـــى الحســـبان اإلعتبـــارات الخاصـــة لتقـــدیم أخـــذنبغـــى علـــى المحاســـب القـــانونىوی ُنظـــم یـــةاعتمادد ی

ى،البیئــالتقریــر أو التصــدیق علــىدیــخدمــة تأكو ، المالیــة المســتقبلیةد المعلومــات یــخدمــة تأكو ،المعلومــات االلكترونیــة
للعالقــة ثالثیــة األطــراف عنــد نظــراً و .ألخــرىاف اطــر أمــام العمیــل وأمــام األیةمســئولالمخــاطر مــننفســهذلــك لحمایــة و 

وال تقتصـر تلـك المسـئولیة علـى ،األطـراف الثالثـةبعـض أو كـلتقدیم خدمات التأكیـد فـیمكن أن یتحمـل تلـك المسـئولیة 









تأكیــد الخدمــة المقدمــة واإلفصــاح عــن الــرأى الفنــى حولهــا، المحاســب القــانونى حیــث أن مســئولیته تتركــز فــى فحــص و 
وهنــاك الطــرف الثــانى الــذى تتركــز مســئولیته فــى إعــداد أو عــرض تلــك الخدمــة، ومســتخدمى تلــك الخدمــة والــذى یمثــل 

ل مســئولیته فــى اإلســتخدام غیــر الرشــید للمعلومــات المتاحــة لهــم مــن خدمــة التأكیــد، الطــرف الثالــث لتــك الخــدمات وتتمثــ
إلـى ویضـافال ینبغى أن یتحمل المحاسب القانونى مسئولیة الفهم الخاطئ للمستخدمین للبیانـات الـواردة بتقریـره،حیث 

خطــاب إرتباطــه مــع العمیــل، وٕانمــا هــى فــى نطــاق،مســئولیة مطلقــةالمحاســب القــانونىمســئولیةه ال تكــونأنــســبقمــا
خدمــة قیامــه بــأداء المحاســب القــانونى حیــث أن تلــك المســئولیة نشــأت بنــاًء علــى العالقــة التعاقدیــة مــع العمیــل بقبــول 

أو إبــداء رأیــه عنهــا، ولــوال وجــود هــذه العالقــة التعاقدیــة مــع العمیــل مــا نشــأت تلــك المســئولیة، فالعالقــة التعاقدیــة التأكیــد
هــى المتغیــر المســتقل الــذى علــى أساســه نشــأ المتغیــر التــابع وهــو مســئولیة المحاســب فــى ضــوء العالقــة التعاقدیــة، لــذا 

بـأداء تلـك الخـدمات المهنیـة فـى ضـوء معـاییر المحاسـب القـانونى قت مـن واقـع ارتبـاطشـتُ إفمسئولیة المحاسب القانونى 
.، وذلك بجانب المسئولیة المدنیة التقصیریةاألخرىخدمات التأكیدالمراجعة و 

: اإلطـــــــــــــــــــار المقـــــــــــــترح:المبحث الثالث
تتحــدد فــى ضــوء المعــاییر المهنیــة مســئولیة المحاســب القــانونى عــن خــدمات التأكیــدإلــى أنالباحــثوقــد خلــص

عمــا یقــدم مــن ُیعــد المحاســب القــانونى مســئوالً حیــث تفــق علیــه أمــام الطــرف المســتخدم لتلــك الخــدماتاوفــى ضــوء مــا 
ـــك الخـــدماتخـــدمات ـــتم أداء تل ـــك ، وی ـــة المعلومـــات وتوضـــیح دور تل ـــات أدائهـــا فـــى ظـــل تطـــور تقنی فـــى ضـــوء متطلب

مــن أطـراف خدمــة یة تتعلــق بكـلٍ مــن خـالل تطــویر أربعـة محــاور أساسـاألربـاحالخـدمات فـى الحــد مـن ممارســات إدارة
للحــد مـــن ، وذلـــكحاســـب القــانونى عـــن تلــك الخــدمات، والعمـــل المیــداني، وتقریــر المخـــدمات التأكیــد، ومعــاییر التأكیــد

فرصــة اإلدارة فــى انتهــاج یقلــل مــنیتوقــع أنتلــك الخــدماتقیــام المحاســب القــانونى بحیــث أن ممارســات إدارة األربــاح
ظــل تــوافر عــدد مــن ى ، وذلــك فــمــن ناحیــة أخــرىوخدمــة أغــراض متخــذى القــراراتمــن ناحیــةأســالیب إدارة األربــاح
إلـــى ارتفـــاع مســـتوى كفـــاءة المـــزاولین وٕاكســـابهم المعرفـــة التـــى تـــؤهلهم لتقـــدیم خـــدمات التـــى تـــؤدى المتطلبـــات األساســـیة

لتطبیق اإلطار المقترح.، المعرفة المتعمقة بأسالیب إدارة األرباحالتأكید بطریقة متمیزة مبنیة على 

ارسـات ودورهـا فـى مم، مسـئولیة المحاسـب القـانونى عـن خـدمات التأكیـدتحدیـد وبعد وضـع اإلطـار المقتـرح ل
یقــوم علیهــا اإلطــار ى ار الفــروض التــیــرى الباحــث ضــرورة اختبــفــى ضــوء معــاییر المراجعــة المصــریةإدارة األربــاح

.إن شاء اهللاى الفصل التالى ، وذلك ما سیتم تناوله فلمقترح من خالل الدراسة المیدانیةا



٣
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:
، وذلكًا لإلطار النظرى لموضوع الدراسةتأصیًال علمیما یأمل أن یكونتناول الباحث فى الفصلین السابقین

المراجعة وأنواع هذه الخدمات، المحاسبة و كخدمات تقدمها مهنةهیة خدمات التأكید من خالل ما تناوله الباحث من ما
معاییر المراجعة المصریة المنظمة لتقدیم هذه الخدمات وتحدید متطلبات أداء تلك الخدمات والتأهیل العلمى مع دراسة 

خدمات فى مواجهة التلكتحدید أدوات واستراتیجیات إدارة األرباح وطرق اكتشافها ودورالالزم ألدائها، مع والعملى
سب القانونى عن تقدیم هذه الخدمات فى ضوء معاییر المراجعة التعرف على مدى مسئولیة المحا، و أزمات إدارة األرباح

.المصریة
تتحقق قیمة البحث العلمى من خالل ربط الجوانب النظریة والعلمیة بالجوانب العملیة ومما ال شك فیه أنه 

الدراسة النظریة وذلك من خالل فروضلذلك ینبغى التأكد من صحةالمیدانیة بحیث یكتمل موضوع البحث، وتأكیداً 
:المعنیین وهمرأى عینة منالباحثفیها یستطلعإعداد قائمة استقصاء 

ن بمكاتب المحاسبة والمراجعة.المراجعو المحاسبون القانونیون، أو )١
أعضاء هیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة فى بعض الجامعات المصریة.)٢
.اإلدارات المالیة بها-الشركات)٣
مستخدمى خدمات التأكید.)٤
الجهاز المركزى للمحاسبات.)٥
الهیئة العامة للرقابة المالیة.)٦

م بتلك الخدمة: األطراف المهتمة بخدمات التأكید، والتى تشمل المزاول القائمنعدتُ اتالجهتلكوذلك حیث أن
(ولیس المجتمع كله) من بعض المراجعین الخارجیین فى مكاتب المحاسبة والمراجعة، والجهاز وهو عباره عن عینة

من اإلدارات المالیة فى بعض نة: ویتمثل فى عیسبات، والطرف المسئول عن موضوع خدمة التأكیدالمركزى للمحا
المهتمین بما یقدمه الشركات، أوالشركات، والمستخدمین المرتقبین: وهم مستخدمى تلك الخدمات سواء كانوا فى بعض

من یهتم بالدراسة أو ،لهیئة العامة للرقابة المالیةالمحاسب القانونى من خدمات لمتخذى القرارات فى المجتمع كا
عضاء هیئة التدریس واألكادیمیین، وبذلك یشمل مجتمع الدراسة أكالمهنیة لمهنة المحاسبة والمراجعةوالتحلیل للخدمات 

.أو تسخدمهاتقوم بتقدیمهاعینة من الجهات التى و لخدمات التأكید ذوى الخبرة والمهارة والممارسة الفعلیة من على كل 

وهما:،هذا الفصل إلى مبحثینالباحثقسم یوعلى ذلك
 

 

٣
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ولاألاملبحث٣/١
 

من خالل الدراسة المیدانیة یتم تناول هدف الدراسة والفروض التى تم وضعها من أجل تحقیق أهداف البحث، 
من أجل الحصول الباحثاتبعهالفروض واألسلوب الذى الختباروتحدید مجتمع وعینة الدراسة، والبیانات الالزمة 

المستخدمة فى ت وتحلیلها وكذلك األسالیب اإلحصائیةب المستخدمة فى تفریغ هذه البیاناعلى هذه البیانات واألسالی
الدراسة.

 
بإعداد قائمة االستقصاء فى شكل أسئلة یمكن من خاللها دراسة وتحلیل الردود علیها لتحقیق أهداف الباحثقام

فروضه، وكذلك إجراء المقابالت الشخصیة مع بعض أفراد العینة لشرح مضمون االسئلة والرد على أیة واختبارالبحث 
مكاتب المحاسبة والمراجعة، والجهاز المركزى فىجموعة من المهنیینبهدف التعرف على آراء م، وذلكاستفسارات
وكذلك آراء مجموعة جامعات المصریة،أعضاء هیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة فى بعض الو ،للمحاسبات

بموضوع و -من بعض الشركات-التأكیدبخدماتنالمهتمیوبعض ،الهیئة العامة للرقابة المالیةلدىمن المتخصصین
ىمسئولیة المحاسب القانونتحدید مدى ما یتعلق بوذلك فیمنها، الحدى رباح ودور تلك الخدمات فممارسات إدارة األ

یمكن ، وٕالى أى مدى ضوء معاییر المراجعة المصریةى ممارسات إدارة األرباح فىودورها فدیلتأكاعن خدمات 
، وذلك إلختبار مدى صحة الفروض البحثیة وهى:العمل على الحد من ممارسات إدارة األرباحات التأكیدلخدم

الفرض األول:
بخدمات التأكید وفرصة اإلدارة فى انتهاج المحاسب القانونى توجد عالقة معنویة ذات داللة إحصائیة بین قیام 

.أسالیب إدارة األرباح
الفرض الثانى:

یؤدى توافر بعض المتطلبات المهنیة فى المحاسب القانونى إلى ارتفاع مستوى كفاءة المزاولین وٕاكسابهم المعرفة 
.لیب إدارة األرباحمبنیة على المعرفة المتعمقة بأساقدیم خدمات التأكید بطریقة متمیزةالتى تؤهلهم لت

الفرض الثالث:
تزداد احتماالت قیام المحاسب القانونى بالتقریر عن ممارسات إدارة األرباح التى تطبقها اإلدارة، إذا أدرك أن 

.هناك احتماالت لتعرضه للمسئولیة القانونیة حالة عدم اإلقرار عن هذه الممارسات

 
فیما یلى:الباحثیتمثل مجتمع الدراسة الذى حدده 

:)١(أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونيون،-١
وغیرهـــــا،ى مـــــن حیـــــث عـــــدد األفـــــراد أو اإلیـــــراداتر كاتـــــب المحاســـــبة والمراجعـــــة الكبـــــممـــــن عینـــــةاختیـــــارتـــــم 
عینة البحث، وذلك لألسباب التالیة:والموجودة فى القاهرة الكبرى ضمن ، االختیارمن معاییر 

ســهل علــى الباحــث مــا، مضــمن عینــة البحــثتركــز معظــم مكاتــب المحاســبة والمراجعــة الكبیــرة فــى القــاهرة الكبــرى-
إجراء المقابلة الشخصیة مع بعض أفراد العینة المختارة.

.أو املراجعني مبكاتب احملاسبة واملراجعة املستقصى منهماحملاسبني القانونيني،) من مالحق البحث عينة من ٢امللحق رقم (يتضمن )١(
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االلتــزام یــة والعملیــة والخبــرة العالیــة و متتمیــز بالكفــاءة والمهــارة العلُیفتــرض أنهــامكاتــب المحاســبة والمراجعــة الكبیــرة-
بارهــاتوباع، خــدمات التأكیــدبمعــاییر المراجعــة ومســتجداتها باإلضــافة إلــى متــابعتهم للتطــورات الجاریــة فــى أســواق 

تحفیـــز المـــراجعین كمـــا أنهـــا تعمـــل علـــى و والمســـئول عـــن أدائهـــا،،الطـــرف األول أو المـــزاول القـــائم بتلـــك الخـــدمات
لتطــویر المهــارات العلمیــة والعملیــة لمحاســبة ســواء بالــداخل أو بالخــارجالجمعیــات المهنیــة لللحصــول علــى عضــویة

ومـن ثـم إمكانیـة االسـتفادة مـن إجـراء االستقصـاء ،ومتطلبـات أداء تلـك الخـدمات فـى ظـل التطـورات التقنیـة الحدیثـة
معهم. 

) ١٠من مكاتب المحاسبة والمراجعة وتوزیع (اً ) مكتب١٥عینة من (باختیارالباحث قاموفى ضوء ذلك 
) مفردة.١٥٠(مجتمع الدراسةلیصبح حجم االختیاراستمارات استقصاء لكل مكتب وقع علیه 

:أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة فى بعض الجامعات المصرية-٢
جامعــة القــاهرة، وجامعــة عــین شــمس، وجامعــة المنصــورة، وجامعــة الزقــازیق، وجامعــة وتتمثــل هــذه الجامعــات فــى

، وقـــد ركـــز ) عضـــواً ٥٠(ى طنطـــا، وجامعـــة المنوفیـــة، وجامعـــة بنهـــا، وقـــد حـــدد الباحـــث عینـــة أعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــ
ـــة ـــى مهن ـــدریس بهـــا مـــن مزاول ـــر مـــن أعضـــاء هیئـــة الت ـــى هـــذه الجامعـــات، نظـــرا لوجـــود عـــدد كبی المحاســـبة الباحـــث عل

ــدیهم الخبــرة العلمیــة والممارســة العملیــة لتلــك الخــدمات، مــع الدرایــة بمتطلبــات المســتخدمین والمراجعــة، وبالتــالى یتــوافر ل
خـدمات تحدیـد مـدى مالءمـة وصـالحیة ى وهـو مـا قـد یسـاعد فـفى ظل التطـورات التقنیـة الحدیثـة،المرتقبین من خدمات

.باح، ومسئولیة المحاسب القانونى عنهاالتأكید للحد من ممارسات إدارة األر 

:)١(بعض الشركات-٣
مجموعة من الشركات ممن تهتم بدور خدمات التأكید فى الحد من ممارسات إدارة األرباح أو تهتم حدد الباحث

بعض الشركات التى یوجد بها تحفظات أو فقرة لفت انتباه فى تقریر مراقب اختیاربموضوع الدراسة، كما أنه تم 
، وقد ركز الباحث على مفردة من محاسب ورئیس حسابات أو مدیر مالى) ٤٥(منعینة وتم اختیار،الحسابات علیها

تكون من -الحاالتفى بعض -كما أنها، و خدمة التأكیدبإعتبار أن منها الطرف المسئول عن موضوع ،الشركاتهذه 
من المهتمین بموضوع الدراسة و ،بهاالمحاسبینلوجود عدد كبیر من نظراً ، و لتلك الخدماتفئة المستخدمین المرتقبین

والدرایة بممارسات إدارة والممارسة العملیة والمهارة یتوافر لدیهم الخبرة العلمیةممامزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة، و 
األرباح.

خدمى خدمات التأكيد:مستبعض -٤
وتشمل العدید من الفئات سواء كانوا مستثمرین فى سوق مستخدمى خدمات التأكیدحدد الباحث مجموعة من

الثقة فى الموقع الشركات ممن تهتم بخدمات تأكیداألوراق المالیة، أو مستخدمى المواقع التجاریة للشركات، بعض
أو تهتم بموضوع الدراسة، وتم اختیار ، أو المهتمة باألداء البیئىالمستقبلیةید المعلومات المالیة اإللكترونى، أو تأك

، وقد ركز بعض المتعاملین فى الشراء عن طریق المواقع االلكترونیة للشركاتأو ستثمر) مفردة من م٥٠(منعینة 
الخدمات سواء كانو الطرف الثالث من أطراف خدمة التأكید وهم مستخدمى تلك الختیارلعینة الباحث على هذه ا
یعبر عن المستخدمین المرتقبین الشخص أو مجموعة و المستخدمین المرتقبین لتلك الخدمات، أو منمستخدمین حالیین

من األشخاص ممن یتفهمون طبیعة الخدمة المقدمة، وقد تكون اإلدارة هم نفس مستخدمى الخدمة، وقد یكون 

.من بعض الشركات املستقصى منهم) من مالحق البحث عينة ٢امللحق رقم (يتضمن )١(
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الطرف الثالث لخدمة باعتبارهاتلك الفئة اختیارتم و أخرى مختلفة،مستخدمى الخدمة من نفس الشركة أو من شركات 
التجارة اإللكترونیة فى البیع والشراء من الستخداماألفراد ممن یتجهون وجود عدد كبیر منالتأكید، باإلضافة إلى 

.خدمات التأكید عامة من ناحیة أخرىواستخدامناحیة، 

:الجهاز المركزى للمحاسبات-٥
الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن عینة البحث، وذلك لألسباب التالیة:اختیارتم 

ه العدیــد مــنفیــووجــود وقطــاع األعمــال العــامقطــاع العــامالیعتبــر الجهــة المســئولة عــن الرقابــة علــى شــركات -
سهل على الباحث إجراء المقابلة الشخصیة مع بعـض أفـراد ماوالمزاولین لمهنة المحاسبة والمراجعة، مالمهنیین

العینة المختارة.
یــة والعملیــة والخبــرة العالیــة وااللتــزام بمعــاییر المراجعــة متتمیــز بالكفــاءة والمهــارة العلبــه العدیــد مــن الكــوادر التــى-

وتحفیـز المـراجعین للحصـول ، ومستجداتها باإلضافة إلى متابعتهم للتطـورات الجاریـة فـى أسـواق خـدمات التأكیـد
ومــن ثــم إمكانیــة االســتفادة مــن إجــراء علــى عضــویة الجمعیــات المهنیــة للمحاســبة ســواء بالــداخل أو بالخــارج،

االستقصاء معهم. 
استقصاء على عینة من المراقبین بالجهاز ما بین مراقب أول، ) استمارة٣٥وفى ضوء ذلك قام الباحث بتوزیع (

ورئیس شعبة، وخبیر.

هيئة العامة للرقابة المالية:ال-٦
الهیئة العامة للرقابة المالیة ضمن عینة البحث باعتبارها الجهة المسئولة والمنوطة باإلشراف والرقابة اختیارتم 

والتى من شأنها الحد شركات باإلضافة إلى إصدارها للتعلیمات والقرارات المنظمة للتعامل فى األسواق المالیة،العلى 
وكذلك تعمل ،العرض العادل للقوائم المالیةوذلك بهدف تحقیق سالمة واستقرار األسواق و من ممارسات إدارة االرباح
على الباحث، لذلك حرصبهدف الحد من ممارسات إدارة األرباحرق واألسالیب الرقابیةعلى الحد من اختالف الط

ن ومن ثم إمكانیة االستفادة من إجراء االستقصاء معهم.استطالع آراء عینة من المتخصصی
) استمارة  استقصاء على المتخصصین بالهیئة العامة للرقابة المالیة.٢٠بتوزیع (الباحثوفى ضوء ذلك قام 

 
منوالمستردالتوزیع النسبى للمقبولاحث توضیح ) مفردة، ویمكن للب٣٥٠بلغ حجم العینة من فئات الدراسة (

العینة على المجموعات المكونة لمجتمع الدراسة من خالل الجدول التالى:
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 ( 2)جدول رقم 
 اإلحصائيعدد قوائم االستقصاء الموزعة والقوائم المستردة والصالحة للتحليل 

 عينــة الــدراســـة م
عدد قوائم 
االستقصاء 

 املوزعة

 عدد قوائم االستقصاء املستبعدة االستقصاء الواردة من املوزعةعدد قوائم 
قوائم االستقصاء املسرتدة  والصاحلة 

 من  االستمارات اإلحصائيللتحليل 
 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

1 
المحاسبببببلقاناليبببببااقارقاعوننالم ا  بببببقان

 بمكاتبنالمحاسلةننالم ا  ة
150 115 76.67% 12 8.00% 103 68.67% 

2 
وعضاءنهرئةنالتبريس نتصصبانالمحاسبلةن

 نالم ا  ة
50 43 86.00% 3 6.00% 40 80.00% 

 %82.22 37 %11.11 5 %93.33 42 45 الش كات 3

 %74.00 37 %8.00 4 %82.00 41 50نمستصرمىنخرماتنالتأكررن4

 %74.29 26 %17.14 6 %91.43 32 35 الجهازنالم كزىنللمحاسلات 5

 %75.00 15 %20.00 4 %95.00 19 20 الهرئةنال امةنلل قابةنالمالرة. 6

 %73.71 258 %9.71 34 %83.43 292 350 اإلجمالى  

 لتناول موضوع البحث ميدانيًا. -فى رأى الباحث-وهى عينة مناسبة 

 رابعًا: تصميم قائمة اإلستقصاء:
 مل على ما يلى :تتم إعداد أسئلة قائمة اإلستقصاء بحيث تش   

تحليل العالقة بين إجابات ى عن المستقصى مهنهم )الصفات الديموجرافية( الستخدامها فبيانات شخصية  -1
منهم وخبراتهم العملية والعلمية، ويمكن توضيح التوزيع النسبى ألهم هذه الصفات وهى جهة العمل،  المستقصى

 والوظيفة، والمؤهالت العلمية ومدة الخبرة والمؤهل المهنى كما يلى:

 الوظيفة: (أ 

 (3)جدول رقم 
 تصنيف عينة الدراسة طبقًا للوظيفة

 )تقريبا( النسبة التكرار الوظيفة م
 %22 57 مراجع 1

 %14 36 مراجع أول 2

 %2 6 مدير مراجعة 3

 %2 4 شريك بمكتب 4

 %16 40 أستاذ وأستاذ مساعدو مدرس 5

 %14 37 مستثمر أو محلل مالى أو مستخدم لخدمات التأكيد 6

 %9 23 محاسب 7

 %5 14 رئيس حسابات أو مدير مالى 8

 %3 8 مراقب 9

 %4 10 مراقب اول 10

 %3 8 رئيس شعبة 11

 %6 15 خبير 12

 %100 258 اإلجمالى 

  .عينة مناسبة بحسب األعمال والوظائف التى يشغلها أعضاؤها -فى رأى الباحث-وتمثل العينة 
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المؤهالت العلمیة:)ب
)٤(جدول رقم 

تصنیف عینة الدراسة طبقًا للمؤهالت العلمیة
  

١ ١٧٧٦٨%
٢٣٠١٢%
٣ ٢٥١٠%
٤٢٦١٠%

%٢٥٨١٠٠اإلجمالى
.مناسبة من حیث تأهیلها العلمى لالستفادة من كفاءة أعضائها-فى رأى الباحث-وتعد العینة 

مدة الخبرة:)ج
)٥(جدول رقم 

تصنیف عینة الدراسة من حیث مدة الخبرة
  

١ ١٢١٤٧%
٢٧٨٣٠%
٣٣٢١٢%
٤ ٢٧١١%

%٢٥٨١٠٠اإلجمالى
مالئمة من حیث خبرات أعضائها المكانیة االعتماد على اجاباتهم فى الوصول إلى -فى رأى الباحث-وتعد العینة 
.نتائج سلیمة

:المؤهل المهنى إن وجد)د
)٦(جدول رقم 

وجدإن ى راسة من حیث المؤهل المهنتصنیف عینة الد
 

٠٢١٤٨٢%
١٢١%
٢CIA٤٢%
٣CMADip IFR٣١%
٤ESAA٣٠١٢%
٥CPA٥٢%

%٢٥٨١٠٠اإلجمالى
.أنه ال بأس من تأهیل أعضاء العینة مهنیاً فى رأى الباحثو 
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على المقیاس الخماسىالباحثاس لیكرت الخماسى، وقد إعتمد تم صیاغتها حسب مقیاإلستقصاء والتىأسئلة-٢
، وذلك لتوسیع اإلجابة حول الذى یتضمن ثالث خیاراتوالثالثىالذى یتضمن خیارینبدًال من المقیاس الثنائى

من خالل اإلجابات وتم صیاغة هذا المقیاسقوة الموافقة وتحقیق المرونة فى تقییم الوزن النسبى لكل متغیر،
)، غیر ٣)، محاید (٤)، موافق (٥موافق تمامًا (یة اإلجابة الوصفحیث تم إعطاء الوصفیة، والوزن الترجیحى لها

).١)، غیر موافق على اإلطالق(٢موافق (
ولقد تم تقسیم قائمة اإلستقصاء إلى ثالث مجموعات رئیسیة كالتالى:

المجموعة األولى: تهدف إلى إختبار الفرض األول.

المجموعة الثانیة: تهدف إلى إختبار الفرض الثانى.
.الثالثة: تهدف إلى إختبار الفرض الثالثالمجموعة 

 
تم توزیع قوائم اإلستقصاء من خالل التسلیم بالید والفاكس والبرید اإللكترونى، ویوضح الجدول التالى القوائم 

:فئات الدراسةصالحة للتحلیل اإلحصائى منال
) ٧جدول رقم (

مجتمع الدراسةمن اإلحصائيللتحلیلةالصالحو ةالمستردةنیحجم الع










 
، حیث )١(فى جمع البیانات الالزمة للدراسة المیدانیة على أسلوب قائمة االستقصاء بشكل أساسىالباحثاعتمد

بإعداد قائمة االستقصاء فى شكل أسئلة یمكن من خاللها دراسة وتحلیل الردود علیها لتحقیق أهداف البحث قام
وٕاختبار فروضه، وكذلك إجراء المقابالت الشخصیة مع بعض أفراد العینة لشرح مضمون االسئلة والرد على أیة 

استفسارات لضمان دقة وسالمة اإلجابة علیها.
عتبارات التالیة:االالباحثىراعوقد 

.اإلحصائيعرض االسئلة بشكل مبسط ومتسلسل، وبطریقة تؤدى إلى تحقیق أهداف البحث وٕاجراء التحلیل -
تضمنت القائمة اسئلة متدرجة بحیث یختار المستقصى منهم اإلجابـة المناسـبة مـن وجهـة نظـره مـن خمـس إجابـات، -

والــذى یعبــر كــل منهــا عــن درجــة مــن درجــات وذلــك كأســاس الســتخدام مقیــاس لیكــرت المكــون مــن خمــس درجــات
)].١، غیر موافق على اإلطالق ()٥ة تتراوح بین [موافق تمامًا (األهمی

).١امللحق رقم (–مالحق البحث )١(
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وتضمنت قائمة االستقصاء أربعة أقسام على النحو التالى:
.یهدف إلى التعرف على البیانات الشخصیة للمستقصى منهم :
 اسئلة عن الفرض األول.ثالثة : تناول المجموعة األولى ویضم
.تناول المجموعة الثانیة ویضم ثالثة اسئلة عن الفرض الثانى :
 وسؤال عن قائمة االستقصاء ككلعن الفرض الثالثسؤالین: تناول المجموعة الثالثة ویضم.

 

بعض األسالیب اإلحصائیة الواردة واستخالص النتائج من خالل تطبیقبتفریغ البیانات وتحلیلهاالباحثقام
وقد Statistical Package for Social Science (SPSS)االجتماعیةبمجموعة البرامج اإلحصائیة للعلوم 

:)١(والمالئمة، والتى تتمثل فیما یلىتطلبت طبیعة البیانات تحدید االسالیب اإلحصائیة الالزمة

وتشمل:

.Mean. الوســـــط الحسابـــــى)أ
في مجموعة القـیم لكـان هو القیمة التي لو حلت محل كل قیمةنالوسط الحسابي لمجموعة من القیم عددهاو 

، ٣، س٢، س١هـو مجمـوع القـیم (سالوسـط الحسـابي، و الجدیـدة مسـاویًا لمجمـوع القـیم األصـلیةمجموع القیم 
:) مقسومًا على عددها (ن)ن... ، س أي أنَّ

.Standard Deviation. اإلنحراف المعیــــارى)ب
التشـتت، یــتم اســتخدامه لقیـاس مــدى تشـتت البیانــات عـن وســطها الحســابي، االنحـراف المعیــاري هـو مقیــاس مـن مقــاییس 

ویتم حسابه عن طریق أخذ الجذر التربیعي من التباین المحسوب مسبًقا لتلك البیانات.
فحساب االنحراف المعیاري لمجموعة من البیانات یتم بالخطوات التالیة:

البیانات على عددها.حساب الوسط الحسابي للبیانات عن طریق تقسیم مجموع -١
).١-nحساب التباین للبیانات عن طریق تقسیم مجموع مربعات انحرافات القیم عن وسطها الحسابي على (-٢
حساب االنحراف المعیاري عن طریق أخذ الجذر التربیعي من التباین.-٣

.Frequency and Percent.التكــرار والنسبـة)ج

ذلك إىل:ملزيد من التفاصيل يرجع ىف)١(
، ص ٢٠٠٧" اجلزء األول، املكتبة األكادميية، القاهرة، SPSSالتحليل اإلحصائى باستخدام برنامج د/ أسامة ربيع أمني سليمان، "-

.٢٠١٢ديسمرب ٢٤ىف اريخ الدخولت، /www.kutub.info/library/book، متاح على ١٨٣–١٣٥ص
.١٨٧–٨٨، ص ص٢٠١٠"، بدون ناشر، اإلحصاء الوصفىد/ عبد الفتاح حممد قنديل، د/ فريد جنيب جرجس، "-
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:
Constructiveاالســتداللیةإلــى اإلحصــاءات االختبــاراتوتشــیر هــذه  Statistics وتخــتص بطــرق تحلیــل ،

االســتنتاجات مــن عینــة البحــث للتوصــل إلــى قــرارات تخــص المجتمــع، ومــن هــذه األســالیب التــى تــم واســتخالصوتفســیر 
ما یلى:استخدامها
.Reliability Analysis.                   المصداقیة واالعتمادیةاختبار)أ

ر، المصداقیة عن مدى الدقة التى یتصف بها االختبار عند قیاس الصفة المراد قیاسها، أو بمعنى آخاختباریعبر 
مدى القرب من قیاس الصفة التى یرمى إلى قیاسها، والذى یقیس الصفة بشكل تام أو قریب جدًا من ذلك.

.T" Test".  إختبـــــار "ت")ب
اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هذه الفرضیة مقبولة أم مرفوضة، ویتم ذلك من خالل استخدام یستخدم هذا االختبار عند 

ة، ومنها نتخذ القرار متغیر عشوائي ذو توزیع احتمالي یصف العالقة بین القیم النظریة للمعلم والقیم المحسوبة من العین
برفض أو قبول الفرضیة الصفریة .

.Friedman Test.إختبار فریـــد مان)ج
أو العینات (Repeated Measures)الذي یعالج موضوع تحلیل التباین في حالة المشاهدات المتكررة وهو االختبار 

.المرتبطة

-Kruskal.            سـوال–إختبار كروسكال )د Wallis Test.
دم توافر هو اإلختبار الالمعلمى البدیل لتحلیل التبارین فى اتجاه واحد، فى حالة عوالـس–إختبار كروسكال یعتبر 

حالة الختبار فرضیات لمقارنة متوسطات عدة مجتمعات مستقلة (تحلیل التباین في شروط اإلختبار المعلمى، ویستخدم 
العینات المستقلة).

األسـالیب تـم إختیـار بناء على ما تـم اإلطـالع علیـه فـى المراجـع السـابقة مـن األسـالیب اإلحصـائیة المختلفـة فقـد و 
بالنسبة لموضوع البحث.األنسبالسابقة لكونها 
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املبحث الثانى٣/٢
 

مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكید بتحلیل االسئلة الواردة بقائمة االستقصاء المتعلقة بالباحثقام
، وذلك بهدف إثبات أو نفى صحة فروض ودورها فى ممارسات إدارة األرباح فى ضوء معاییر المراجعة المصریة

البحث، وذلك على النحو التالى:

 
باستخدام وكذلك لكل فرض من فروض البحث،ككلالثبات والصدق لقائمة االستقصاءیمكن قیاس درجة 

أى أن معامل الثبات هو معامل ،ویقصد بالثبات دقة القیاس أو اتساقهSPSSبإستخدام برنامج معامل ألفا كرونباخ
إلى مدى صالحیة استخدام القیاسات (اإلختبارات) وبمدى صحة ارتباط بین درجات اإلختبار ونفسه. ویشیر الصدق 

:)١(ىوذلك على النحو التال،التفسیرات المقترحة لهذه النتائج
 

)٨(جدول رقم 
مدى ثبات وصدق قائمة االستقصاء ككل (إختبار ألفا كرونباخ)

یؤكد أن هناك درجة عالیة من التجانس مما٠,٩٧٢لفا للثبات یساوى أأن معامل السابقیتضح من الجدول 
مما یشیر الى أن ٠,٩٨٦یساوى الثبات و ومعامل الصدق وهو الجذر التربیعى لمعامل والتناسق بین متغیرات الدراسة، 

ككل یعد قویًا ومقبوًال بدرجة كبیرة.للقائمةالتناسق الداخلى 
 

)٩(جدول رقم 
مدى ثبات وصدق متغیرات الدراسة لكل فرض من فروض البحث (إختبار ألفا كرونباخ)






لكل فرض من فروض البحث مما یشیر إلى الصدق عالیة جداً و الثبات تأن معامالالسابقیتضح من الجدول 
تحدید مدى مسئولیة المحاسب القانونى عن تقدیمه لخدمات التأكید د تباینات بین عینة الدراسة على أهمیة و عدم وج

التى لألسئلة، ولقد تم حساب معامل الثبات (ألفا) وتوضیح دور تلك الخدمات فى الحد من ممارسات إدارة األرباح
.مكن معه تعمیم نتائج الدراسة المیدانیةوتتكون من عدة متغیرات مما یىصممت وفق أسلوب لیكرت الخماس

).٢امللحق رقم (–مالحق البحث )١(
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جوهرى فى تحقق مصداقیة المعلومات المحاسبیة فى ظل متغیرات بیئة األعمال لخدمات التأكید دور 

.المعاصرة
توصیف آلراء المستقصى منهم، من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")-١

)١٠(جدول رقم 
حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل

٠,٠٥عند مستوى معنویةدال إحصائیاً ** 
الموافقــةلصـالح (أكثـر مـن محایـد)حصـائیاً إدال لكافـة العوامـلأن الوسـط الحســابىالسـابقیتضـح مـن الجـدول 

لخـــدمات التأكیـــد دور جـــوهرى فـــى تحقـــق مصـــداقیة المعلومـــات المحاســـبیة فـــى ظـــل متغیـــرات بیئـــة األعمـــال أنعلـــى 
وهــو مــا یشــیر إلیــه الوســط الحســابى اإلجمــالى كــذلك، ویشــیرمحــل االستقصــاءلكــل المزایا(العناصــر)، وذلــك المعاصــرة

وجمیـع ، أى (دالـة إحصـائًیا)بمعنـى أن كـل الفـروق معنویـة،)٠,٥(أن النتـائج أقـل مـن مسـتوى معنویـة إختبار "ت" إلـى
. العوامل لها تأثیرات هامة

 



 



""
تؤدى خدمات التأكید إلى تحسین جودة المعلومات ومحتواها لخدمة -١

أغراض متخذى القرارات المختلفة. 
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٧٤٤٠٫٥٢٤٣

فى تزداد الخدمات التى یقدمها المحاسب القانونى نتیجة التوسع األفقى -٢
خدمات التأكید وتحتاج دعمًا من الباحثین والجمعیات والهیئات المهنیة 

والعلمیة إلرساء قواعدها وتطویرها.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٧٦٧٠٫٦٥٥٣

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫١٣٩٥٠٫٩٨٨٢الحدیثة.تقنیةیؤدى التوسع فى خدمات التأكید إلى الحد من مخاطر ال-٣

إن لم تعمل على إضفاء الثقة فى القوائم ال توجد حاجة لخدمات التأكید-٤
والتقاریر المالیة ومساعدة متخذى القرارات.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٣٤٨٨٠٫٩٣٤٩

وجود خدمات التأكید وأداؤها بالشكل المالئم له تأثیر فعال على تنشیط -٥
سوق الخدمات المهنیة فى مصر.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٣٠٢٠٫٦٧٥٤

مجال تقدیم االستشارات المهنیة للمحاسبین تتطور بیئة العمل فى-٦
القانونیین مع التطور فى تقنیة المعلومات والدخول فى عصر العولمة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٢٢٥٠٫٧٧١٥

٢٥٨٤٫٤١٥٤٠٫٧٥٨٣الوسط العام
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ختبار فرید مانا-٢
) ١١(جدول رقم 

إختبـــار فـریــد مـــان

 






٤٫٠٢تؤدى خدمات التأكید إلى تحسین جودة المعلومات ومحتواها لخدمة أغراض متخذى القرارات المختلفة. -١

**٠،٠٠٠

تزداد الخدمات التى یقدمها المحاسب القانونى نتیجة التوسع األفقى فى خدمات التأكید وتحتاج دعمًا من -٢
قواعدها وتطویرها.الباحثین والجمعیات والهیئات المهنیة والعلمیة إلرساء

٣٫٥٨

٢٫٩٩یؤدى التوسع فى خدمات التأكید إلى الحد من مخاطر التقنیة الحدیثة.-٣

ال توجد حاجة لخدمات التأكید إن لم تعمل على إضفاء الثقة فى القوائم والتقاریر المالیة ومساعدة متخذى -٤
القرارات.

٣٫٤٤

٣٫٤٧بالشكل المالئم له تأثیر فعال على تنشیط سوق الخدمات المهنیة فى مصر.وجود خدمات التأكید وأداؤها -٥

تتطور بیئة العمل فى مجال تقدیم االستشارات المهنیة للمحاسبین القانونیین مع التطور فى تقنیة -٦
المعلومات والدخول فى عصر العولمة.

٣٫٤٩

٠,٠٥عند مستوى معنویةدال إحصائیاً **
معنــوى فــى ، ممــا یــدل علــى وجــود اخــتالف٠,٠٥أن مســتوى المعنویــة أقــل مــنالســابقویتضــح مــن الجــدول 

ظــل ى دور خــدمات التأكیــد فــى تحقیــق مصــداقیة للمعلومــات المحاســبیة فــحــولالمستقصــى مــنهماألهمیــة النســبیة آلراء 
لرتــب تمثــل فــى لأقــل متوســط بینمــالــى، األو لرتــب تمثــل فــى العبــارةلأن أعلــى متوســط ، و متغیــرات بیئــة األعمــال الحدیثــة

.الثالثةالعبارة
.والــس–ال ـكـــكروسإختبار -٣

)١٢(جدول رقم 
والس-كالـــكروسارــــإختب

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

إلى تحسین تؤدى خدمات التأكید-١
جودة المعلومات ومحتواھا 
لخدمة أغراض متخذى 

.القرارات المختلفة

١٠٣١٣٣٫٥١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٠٩

٤٠١٠٢٫١١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٤١٫١٤الشركات

٣٧١١٧٫٣٩مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٤٨٫٦٩الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٤٢٫٩٠العامة للرقابة المالیةالھیئة 

٢٥٨اإلجمالى

یقدمھا تزداد الخدمات التى-٢
المحاسب القانونى نتیجة التوسع 
األفقى فى خدمات التأكید 

الباحثین وتحتاج دعماً من
والجمعیات والھیئات المھنیة 
والعلمیة إلرساء قواعدھا 

.وتطویرھا

١٠٣١٢٢٫٥٠بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون 

.٠٣٣

٤٠١١٣٫٥٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٦٫٦٢الشركات

٣٧١٢٨٫٥٣مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٩٫٥٤الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧٠٫٢٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى
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متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

التأكید یؤدى التوسع فى خدمات-٣
تقنیةإلى الحد من مخاطر ال

.الحدیثة

١٠٣١٢٠٫٧٧المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٢٣

٤٠١١٢٫٢٨أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٠٫٢٨الشركات

٣٧١٢٣٫٨٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٦٫١٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥١٫٧٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

التأكید ال توجد حاجة لخدمات-٤
إن لم تعمل على إضفاء الثقة فى 
القوائم والتقاریر المالیة 

.القراراتومساعدة متخذى

١٠٣١٢٧٫٣٨والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 

.١٨٨

٤٠١٢١٫٤٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٩٫٥٨الشركات

٣٧١١٢٫٥٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٨٫٤٤الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٩٫٦٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

وأداؤھا وجود خدمات التأكید-٥
بالشكل المالئم لھ تأثیر فعال 
على تنشیط سوق الخدمات 

.المھنیة فى مصر

١٠٣١٢٥٫٧٥المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٩٨

٤٠١٢٤٫٣٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٢٨٫٤٦الشركات

٣٧١١٥٫٧٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٨٫٦٣الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٤٫٩٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

مجال تتطور بیئة العمل فى-٦
تقدیم االستشارات المھنیة 
للمحاسبین القانونیین مع التطور 

المعلومات والدخول فى فى تقنیة
.عصر العولمة

١٠٣١١٩٫٨١المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو 

.٠٢١

٤٠١٢٥٫٧٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٠٫٧٢الشركات

٣٧١٢٢٫٦١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٦٦٫٦٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٥٫٧٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **

أن هناك وهذا یدل على ٠,٠٥أكبر من لعنصر الرابع والخامسأن مستوى المعنویة لالسابقویتضح من الجدول 
حول أهمیة خدمات التأكید لمتخذى القرارات وتأثیرها على تنشیط سوق الخدمات المهنیة فى راء المستقصى منهمآفى إتفاقاً 
.فى أراء فئات العینةاً ختالفاوهذا یدل على أن هناك ٠,٠٥قل من أ،صراعنأما باقى ال،مصر

 
تعمل خدمات التأكید على الحد من ممارسات إدارة األرباح وٕانتهاج اإلدارة لتك األسالیب، وتوجد العدید من 

ممارسات إدارة األرباح وبالتالى خدمة أغراض العوامل التى تؤدى إلى تحسین جودة المعلومات ومحتواها للحد من 
.متخذى القرارات المختلفة
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توصیف آلراء المستقصى منهم، من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")-١
)١٣(جدول رقم 

حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل

 







""
تأدیة خدمات التأكید وفق مقاییس محددة معینة یؤدى إلى تعزیز درجة ثقة -١

المستخدمین المرتقبین.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٠٤٠٫٦٦٥٦

تأدیة خدمات التأكید وفق مقاییس محددة معینة یؤدى إلى الحد من ممارسات -٢
إدارة األرباح. 

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٢٣٦٤٠٫٨٦١١

توجد عالقة بین تغییر المحاسب القانونى من قبل إدارة المنشأة ورغبتها فى -٣
القیام بممارسات إدارة األرباح.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٠٢٣٣١٫٠٥٤٧

خدمات التأكید الحدیثة على الحد من أحداث الغش والتضلیل فى تعمل -٤
التقاریر المالیة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٣٠٦٢٠٫٧٣٤٩

تؤدى جودة خدمات التأكید إلى الحد من األزمات المالیة العالمیة التى توالى -٥
حدوثها فى األونة األخیرة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٠٢٣٣٠٫٩٦٢٠

القائم بخدمة التأكید إلى الحد من ممارسات إدارة یؤدى استقالل وموضوعیة-٦
األرباح.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٠٧٠٠٫٦٨٩٨

یؤدى التخطیط بشكل مستمر أثناء أداء خدمة التأكید وفقًا ألى متغیرات جدیدة -٧
إلى جودة خدمات التأكید المقدمة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٣٨٨٠٫٦٠٥١

للقائم بخدمة التأكید إلى الحد من ممارسات إدارة یؤدى التاهیل العلمى والمهنى -٨
األرباح.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٠٣١٠٫٧٦٩٣

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٧٦٧٠٫٦١٢٣یؤدى وجود أدلة مالئمة وكافیة إلى الثقة فى مخرجات خدمة التأكید.-٩
٢٥٨٤٫٣٢٩٥٠٫٧٧٢٨الوسط العام

٠,٠٥عند مستوى معنویة دال إحصائیاً ** 
أنه تعمل خدمات التأكید على علىالموافقةلصالح حصائیاً إأن الوسط الحسابى دال السابقیتضح من الجدول 

الحد من ممارسات إدارة األرباح وٕانتهاج اإلدارة لتك األسالیب، وتوجد العدید من العوامل التى تؤدى إلى تحسین جودة 
لكل ، وذلك المعلومات ومحتواها للحد من ممارسات إدارة األرباح وبالتالى خدمة أغراض متخذى القرارات المختلفة

وهو ما یشیر إلیه الوسط الحسابى اإلجمالى كذلك، ویشیرٕاختبار "ت" إلى أن النتائج أقل محل االستقصاءالمزایا(العناصر)
. بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع العوامل لها تأثیرات هامة،)٠,٥(من مستوى معنویة 

.ختبار فرید مانإ-٢
) ١٤(جدول رقم 

إختبـــار فـریــد مـــان

 






٥٫٧٢تأدیة خدمات التأكید وفق مقاییس محددة معینة یؤدى إلى تعزیز درجة ثقة المستخدمین المرتقبین.-١

**٠،٠٠٠ ٤٫٧٣تأدیة خدمات التأكید وفق مقاییس محددة معینة یؤدى إلى الحد من ممارسات إدارة األرباح. -٢

٤٫٢٣الخارجى من قبل إدارة المنشأة ورغبتها فى القیام بممارسات إدارة األرباح.توجد عالقة بین تغییر المراجع-٣
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٤٫٨١تعمل خدمات التأكید الحدیثة على الحد من أحداث الغش والتضلیل فى التقاریر المالیة.-٤

٤٫٠١األونة األخیرة.تؤدى جودة خدمات التأكید إلى الحد من األزمات المالیة العالمیة التى توالى حدوثها فى -٥

٥٫١٨یؤدى استقالل وموضوعیة القائم بخدمة التأكید إلى الحد من ممارسات إدارة األرباح.-٦

یؤدى التخطیط بشكل مستمر أثناء أداء خدمة التأكید وفقًا ألى متغیرات جدیدة إلى جودة خدمات -٧
التأكید المقدمة.

٥٫٦٢

٥٫٢٧والمهنى للقائم بخدمة التأكید إلى الحد من ممارسات إدارة األرباح.یؤدى التاهیل العلمى -٨

٥٫٤٢یؤدى وجود أدلة مالئمة وكافیة إلى الثقة فى مخرجات خدمة التأكید.-٩

٠,٠٥عند مستوى معنویةدال إحصائیاً **
معنوى فى اختالف، مما یدل على وجود ٠,٠٥أن مستوى المعنویة أقل منالسابقویتضح من الجدول 

عمل خدمات التأكید على الحد من ممارسات إدارة األرباح، وكما أنها حول المستقصى منهماألهمیة النسبیة آلراء 
إنتهاج اإلدارة لتك الممارسات، مع وجود العدید من العوامل لخدمات التأكید والتى تؤدى إلى منتؤدى إلى الحد

، و من ممارسات إدارة األرباح وبالتالى خدمة أغراض متخذى القرارات المختلفةتحسین جودة المعلومات ومحتواها للحد
.الخامسةلرتب تمثل فى العبارةلأقل متوسط األولى، بینماأن أعلى متوسط للرتب تمثل فى العبارة

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
)١٥(جدول رقم 

والس-كروســـكالارــــإختب

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

وفق تأدیة خدمات التأكید-١
مقاییس محددة معینة یؤدى 
إلى تعزیز درجة ثقة 

.المستخدمین المرتقبین

١٠٣١٢٤٫٥٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠. ٠١١

٤٠١١٦٫٥٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٢٩٫٩٦الشركات
٣٧١٢٠٫١٥مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٦٨٫١٩الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٣٫٣٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

وفق تأدیة خدمات التأكید-٢
مقاییس محددة معینة یؤدى 
إلى الحد من ممارسات إدارة 

.األرباح

١٠٣١٢٠٫٢٤القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

.٠١٤

٤٠١٠٧٫٢٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٠٫٧٧الشركات

٣٧١٥٠٫٦٩مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٥٫٢٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٢٧٫٧٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

توجد عالقة بین تغییر-٣
المراجع الخارجى من قبل 
إدارة المنشأة ورغبتھا فى 

القیام بممارسات إدارة
.األرباح

١٠٣١١٥٫٨١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٠٨

٤٠١١٣٫٥٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٤٫١٥الشركات

٣٧١٥١٫٦٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٠٫١٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٤٫٢٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى
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متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

الحدیثة تعمل خدمات التأكید-٤
على الحد من أحداث الغش 

.والتضلیل فى التقاریر المالیة

١٠٣١٢١٫٦٥القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

.٠٦٣

٤٠١١١٫٩٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣١٫٣٦الشركات

٣٧١٥٤٫٠٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٤٫٧٩الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٨٫٦٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

التأكید تؤدى جودة خدمات-٥
إلى الحد من األزمات المالیة 
العالمیة التى توالى حدوثھا فى 

.األخیرةاألونة

١٠٣١١٦٫١٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٤١

٤٠١١٧٫٥٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٠٫٢٣الشركات

٣٧١٤٨٫٣٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٢٫٣١الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٧٫٩٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

یؤدى استقالل وموضوعیة-٦
القائم بخدمة التأكید إلى الحد 

.من ممارسات إدارة األرباح

١٠٣١١٣٫٨٣القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

.٠٣٣

٤٠١٣١٫٠٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٢٫٠٠الشركات

٣٧١٤٩٫٨٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٢٫٦٩الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٣٫٦٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

مستمر یؤدى التخطیط بشكل-٧
أثناء أداء خدمة التأكید وفقاً 
ألى متغیرات جدیدة إلى جودة 

.المقدمةخدمات التأكید

١٠٣١٢٤٫٢٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٧٥

٤٠١٠٧٫٦٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٣٧٫٥٥الشركات
٣٧١٤١٫٣٦مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٤٩٫٠٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤١٫١٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

والمھنى یؤدى التاھیل العلمى-٨
للقائم بخدمة التأكید إلى الحد 

.من ممارسات إدارة األرباح

١٠٣١٢٠٫٧٣المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٣٤

٤٠١٠٩٫٤٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٩٫٠٠الشركات

٣٧١٤٨٫٦٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٠٫٩٠الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٣٥٫٣٧المالیةالھیئة العامة للرقابة 

٢٥٨اإلجمالى

یؤدى وجود أدلة مالئمة-٩
وكافیة إلى الثقة فى مخرجات 

.خدمة التأكید

١٠٣١١٦٫٨٢المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٠٧

٤٠١١٣٫٣١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٨٫٨٠الشركات

٣٧١٤٥٫٤٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٦٢٫٠٠الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٤١٫١٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **



   





الدراسة المیدانیة

هنــاك أن وهــذا یــدل علــى ، ٠,٠٥أكبــر مــن لمعظــم العناصــر أن مســتوى المعنویــةالســابقویتضــح مــن الجــدول 
دور خــدمات التأكیــد فــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح، ودورهــا فــى الحــد مــن حــول راء المستقصــى مــنهمآفــى إتفاقــاً 

إنتهاج اإلدارة لتك الممارسات، مع وجـود العدیـد مـن العوامـل لخـدمات التأكیـد والتـى تـؤدى إلـى تحسـین جـودة المعلومـات 
قــل أ،صــراعنأمــا بــاقى ال،بالتــالى خدمــة أغــراض متخــذى القــرارات المختلفــةومحتواهــا للحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح و 

.فى أراء فئات العینةاً ختالفاوهذا یدل على أن هناك ٠,٠٥من 


هناك مجموعة من اآللیات التى تحقق قدرًا مالئمًا من الثقة للمستثمرین ومتخذى القرارات وتحسن من جودة 

وبالتالى تعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح وتضییق فجوة التوقعات لدى مستخدمى التقاریر خدمات التأكید 
.المالیة

من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،توصیف آلراء المستقصى منهم- ١
)١٦(جدول رقم 

حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل

٠,٠٥دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **
هناك مجموعة من أنعلىالموافقةلصالح حصائیاً إأن الوسط الحسابى دال یتضح من الجدول السابق 

اآللیات التى تحقق قدرًا مالئمًا من الثقة للمستثمرین ومتخذى القرارات وتحسن من جودة خدمات التأكید وبالتالى تعمل 
لكل ، وذلك على الحد من ممارسات إدارة األرباح وتضییق فجوة التوقعات لدى مستخدمى التقاریر المالیة

وهو ما یشیر إلیه الوسط الحسابى اإلجمالى كذلك، ویشیرٕاختبار "ت" إلى أن النتائج محل االستقصاءالمزایا(العناصر)
. بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع العوامل لها تأثیرات هامة،)٠,٥(أقل من مستوى معنویة 

 







""

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٧٠٩٠٫٥٢٦ضمان قوة واستقالل المراجع الخارجى.-

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٩٧٠٫٥٧٢اإلشراف الفعال على المساعدین القائمین بخدمة التأكید.-

المحاسبیة وتوضیح تقسیم المسئولیة بین وجود نظام فعال للمساءلة -
أطراف خدمة التأكید.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٠٠٫٦٣٦

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٣٨٠٫٦٧٠المحاسبیة واإلداریة للشركة.ُنظم جودة ال-

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥١٢٠٫٦٤٤یقظة ضمیر القائم بخدمة التأكید.-

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٢٤٠٠٫٩٣٦معقولة.التغییر اإللزامى للمراجع على فترات دوریة -

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٠٩٠٫٥٩٧التزام المراجع الخارجى بمعاییر المحاسبة والمراجعة المتعارف علیها.-

قدرة المراجع الخارجى على اكتشاف أهم نقاط ضعف الرقابة الداخلیة -
التى قد توثر على سالمة القوائم المالیة محل المراجعة وغش اإلدارة 

واألخطاء الجوهویة فى القوائم المالیة.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٩٠٠٫٥٠٤

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٢٨٠٫٥٥٩مقاومة ضغوط الشركة وتأثیرها على أداء المراجع.-

٢٥٨٤٫٥٥٣٠٫٦٢٧الوسط العام



   





الدراسة المیدانیة

ختبار فرید مان:إ-٢
)١٧(جدول رقم 

إختبـــار فــریــد مـــان
 



٥٫٥٦ضمان قوة واستقالل المراجع الخارجى.- ١

**٠،٠٠٠

٥٫١١اإلشراف الفعال على المساعدین القائمین بخدمة التأكید.- ٢

٤٫٩٩وجود نظام فعال للمساءلة المحاسبیة وتوضیح تقسیم المسئولیة بین أطراف خدمة التأكید.- ٣

٤٫٥٦واإلداریة للشركة.المحاسبیة ُنظم جودة ال- ٤

٤٫٨٢یقظة ضمیر القائم بخدمة التأكید.- ٥

٤٫١٧التغییر اإللزامى للمراجع على فترات دوریة معقولة.- ٦

٥٫١٤التزام المراجع الخارجى بمعاییر المحاسبة والمراجعة المتعارف علیها.- ٧

التى قد توثر على قدرة المراجع الخارجى على اكتشاف أهم نقاط ضعف الرقابة الداخلیة - ٨
سالمة القوائم المالیة محل المراجعة وغش اإلدارة واألخطاء الجوهویة فى القوائم المالیة.

٥٫٤٢

٥٫٢٣مقاومة ضغوط الشركة وتأثیرها على أداء المراجع.- ٩

٠,٠٥عند مستوى معنویةدال إحصائیاً **
ختالف معنوى فى ا، مما یدل على وجود ٠,٠٥مستوى المعنویة أقل منأنالسابقویتضح من الجدول 

مجموعة اآللیات التى تحقق قدرًا مالئمًا من الثقة للمستثمرین ومتخذى حول المستقصى منهماألهمیة النسبیة آلراء 
تضییق التى تؤدى إلى تعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح و التىالقرارات وتحسن من جودة خدمات التأكید و 

أقل متوسط بینما كان، األولىى العبارةأن أعلى متوسط للرتب تمثل ف، و ت لدى مستخدمى التقاریر المالیةفجوة التوقعا
.السادسةفى العبارةمتمثالً لرتب ل

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣

)١٨(جدول رقم 
والس-كروســـكالارــــإختب

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

ضمان قوة واستقالل المراجع -
.الخارجى

١٠٣١٣٥٫٢٧المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٢٠٨

٤٠١١٦٫٤٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٢٫٢٢الشركات

٣٧١١٥٫١٩مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٣٫٣٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٢٩٫٣٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

على المساعدین اإلشراف الفعال-
.القائمین بخدمة التأكید

١٠٣١٢٣٫٧٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠١٥

٤٠١١٣٫٠٩أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٩٫٤٩الشركات

٣٧١٢٤٫٧٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٦٦٫٩٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٥٫٠٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى



   





الدراسة المیدانیة

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

للمساءلة وجود نظام فعال-
المحاسبیة وتوضیح تقسیم 

المسئولیة بین أطراف خدمة 
.التأكید

١٠٣١١٩٫٨٩القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

.٠٢١

٤٠١١٨٫٦٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٢٫٣٢الشركات

٣٧١٢٤٫١٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٩٫٥٤الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٤٫٠٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

المحاسبیة واإلداریة ُنظم جودة ال-
.للشركة

١٠٣١١٧٫٠٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٨٢

٤٠١٢٦٫٥٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٥٫٢٨الشركات

٣٧١٣٧٫٤٣مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٨٫٤٦الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٨٫٩٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

١٠٣١٢١٫١١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة.یقظة ضمیر القائم بخدمة التأكید-

.٤٢٧

٤٠١٣٠٫٤٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٢٨٫٣٨الشركات

٣٧١٣٦٫٢٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٠٫٣٣الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٤٫٧٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

للمراجع على التغییر اإللزامى-
.فترات دوریة معقولة

١٠٣١٢٥٫٠٨المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 

.٢٧٥

٤٠١١٣٫٤٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٢٩٫٦٦الشركات

٣٧١٣٧٫٩٩مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٨٫٩٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٧٫٦٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

الخارجى بمعاییر المراجعالتزام -
المحاسبة والمراجعة المتعارف 

.علیھا

١٠٣١٢٧٫٢٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٤١٩

٤٠١١٦٫٨٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٢٧٫٦٤الشركات

٣٧١٣٨٫٧٣مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٧٫٧٩المركزى للمحاسباتالجھاز 

١٥١٢٩٫٣٠الھیئة العامة للرقابة المالیة
٢٥٨اإلجمالى

الخارجى على قدرة المراجع-
اكتشاف أھم نقاط ضعف الرقابة 
الداخلیة التى قد توثر على سالمة

القوائم المالیة محل المراجعة 
وغش اإلدارة واألخطاء الجوھویة 

.المالیةفى القوائم

١٠٣١٣٣٫١١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٤٣٢

٤٠١١٦٫٤٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٢٧٫٣٦الشركات

٣٧١٢٢٫٥٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٧٫٨١الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٤٧٫٦٣المالیةالھیئة العامة للرقابة 
٢٥٨اإلجمالى

الشركة وتأثیرھا مقاومة ضغوط-
.على أداء المراجع

١٠٣١٢٢٫٦٣المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

.٠٣٢

٤٠١١٠٫٥٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٤٫٤٧الشركات

٣٧١٣٧٫٨٢التأكیدمستخدمى خدمات 
٢٦١٥١٫٧٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٥٫٩٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **
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أن هناك وهذا یدل على ، ٠,٠٥أكبر من لمعظم العناصر أن مستوى المعنویةالسابقویتضح من الجدول 
التى تحقق قدرًا مالئمًا من الثقة للمستثمرین ومتخذى المذكورة و اآللیاتتلكحولراء المستقصى منهمآفى إتفاقاً 

والتى تعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح والتى تؤدى إلى تضییق ،القرارات وتحسن من جودة خدمات التأكید
فى أن هناك اختالفًا وهذا یدل على ٠,٠٥قل من أ،صراعنأما باقى ال،فجوة التوقعات لدى مستخدمى التقاریر المالیة

.أراء فئات العینة

لخدمات التأكید دور جوهرى فى تحقق مصداقیة المعلومات المحاسبیةأن رى الباحثوفى ضوء ما سبق ی
تعمل على الحد من ممارسات إدارة كما أنها،لخدمة أغراض متخذى القرارات المختلفةوتحسین جودة المعلومات

تحقق قدرًا مالئمًا من الثقة للمستثمرین ومتخذى القرارات وأن تلك الخدمات األرباح وٕانتهاج اإلدارة لتك األسالیب،
، وبالتالى فإن وتعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح وتضییق فجوة التوقعات لدى مستخدمى التقاریر المالیة

بخدمات التأكید وفرصة اإلدارة فى انتهاج أسالیب إدارة األرباح هى عالقة عكسیة المحاسب القانونى قیام العالقة بین
.حیث أن تلك الخدمات تؤدى للحد من تلك الممارسات

هوالذى ینص على أنألولصحة الفرض اتثبتلمجموعة األولىومن خالل تحلیل نتائج الردود على أسئلة ا
بخدمات التأكید وفرصة اإلدارة فى انتهاج المحاسب القانونى توجد عالقة معنویة ذات داللة إحصائیة بین قیام " 

".أسالیب إدارة األرباح



 


یوجد العدید من المهارات الالزمة للممارسة الجیدة عند أداء خدمات التأكید عامة، ولتحقیق المستوى المتمیز 
.ومهنیًا، وأخالقیًا، وتقنیاً علمیًا، 

من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")، توصیف آلراء المستقصى منهم- ١
)١٩(جدول رقم 

حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل

 







""
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٧٥٢٠٫٤٦٧المهارات األساسیة للمحاسبة والمراجعة.-١
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٠٥٠٫٥٦٤مهارات القدرة الذاتیة على التعلم، والتعلیم التعاونى.-٢
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٥٥٠٫٥٦٦مهارات التطبیق العملى.-٣
واألسالیب التكنولوجیة الحدیثة، فى القیام مهارات استخدام الحاسب، -٤

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٧٤٠٫٦٦٣بالواجبات المهنیة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٣٢٠٫٦١٨التحلیل واإلبداع والنظرة اإلنتقادیة لألمور.-٥
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٣٣٣٠٫٧٨٢مهارات الوعى البیئى.-٦
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""
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٠٣٠٫٧١٧الكافى باللغة العربیة).مهارات إجادة اللغات األجنبیة (مع ضرورة االهتمام -٧
مهارات اتخاذ القرارات، وٕادارة الوقت، وترتیب األولویات، وٕادارة الذات -٨

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٨٩٠٫٥٩٣وتفویض السلطات، وٕادارة الضغوط والصراعات.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٦٦٠٫٥٩٦توافر مهارات البحث والتحقیق.-٩
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦١٦٠٫٥٦٨الربط وفهم العالقات.مهارات-١٠
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٠٥٠٫٥٥٧القدرة على حل المشاكل وتوافر مهارات الحل العملیة.-١١
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٠٤٠٫٦١٩المعرفة الحالیة المتمیزة والمتطورة.-١٢
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٨٥٠٫٦٠٧الثقة بالنفس.-١٣
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٨٩٠٫٥٧٣حدة المالحظة.الذكاء و -١٤
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٩٧٠٫٥٩٢سرعة التفكیر واالستجابة.-١٥
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٨٠٫٦٥٩عدم النمطیة فى معالجة خدمات التأكید المختلفة.-١٦
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٥١٠٫٥٣٢توافر الثقافة والمتطلبات األخالقیة.-١٧
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٩٧٠٫٥٤٤تحمل الضغوط ومواجهتها.القدرة على -١٨
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٥٩٠٫٥٥١الصدق واألمانة واإلستقامة.-١٩
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٩٤٠٫٥٠٢الموضوعیة.-٢٠
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٤٠٠٫٦٠٣الحفاظ على السریة.-٢١
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٧٤٠٠٫٥٠٥االستقالل والحیاد المهنى. -٢٢

٢٥٨٤٫٥٩٧٠٫٥٩٠الوسط العام

٠,٠٥عند مستوى معنویة دال إحصائیاً ** 
وجود العدید من المهارات علىالموافقةلصالح حصائیاً إأن الوسط الحسابى دال یتضح من الجدول السابق 

، وأخالقیًا، وتقنیاً الالزمة للممارسة الجیدة عند أداء خدمات التأكید عامة، ولتحقیق المستوى المتمیز علمیًا، ومهنیًا،
وهو ما یشیر إلیه الوسط الحسابى اإلجمالى كذلك، ویشیرٕاختبار "ت" إلى محل االستقصاءلكل المزایا(العناصر)وذلك 

.بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع العوامل لها تأثیرات هامة،)٠,٥(أن النتائج أقل من مستوى معنویة 

ختبار فرید مان:إ-٢
)٢٠(جدول رقم 

إختبـــار فــریــد مـــان
 

١٢٫٩٠المهارات األساسیة للمحاسبة والمراجعة.-١

**٠،٠٠٠ ١١٫٣٩مهارات القدرة الذاتیة على التعلم، والتعلیم التعاونى.-٢

١٢٫٠٠مهارات التطبیق العملى.-٣
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١١٫٤١التكنولوجیة الحدیثة، فى القیام بالواجبات المهنیة.مهارات استخدام الحاسب، واألسالیب -٤

١١٫٩٢التحلیل واإلبداع والنظرة اإلنتقادیة لألمور.-٥

٩٫٢٦مهارات الوعى البیئى.-٦

٩٫٨١مهارات إجادة اللغات األجنبیة (مع ضرورة االهتمام الكافى باللغة العربیة).- ٧

وٕادارة الوقت، وترتیب األولویات، وٕادارة الذات وتفویض مهارات اتخاذ القرارات، -٨
١١٫٤١السلطات، وٕادارة الضغوط والصراعات.

١١٫٢٣توافر مهارات البحث والتحقیق.-٩

١١٫٦٠مهارات الربط وفهم العالقات.-١٠

١١٫٥٣القدرة على حل المشاكل وتوافر مهارات الحل العملیة.-١١

١٠٫٥٤المتمیزة والمتطورة.المعرفة الحالیة-١٢

١١٫٤١الثقة بالنفس.-١٣

١١٫٣٨الذكاء و حدة المالحظة.-١٤

١١٫٤٢سرعة التفكیر واالستجابة.-١٥

١١٫٣٠عدم النمطیة فى معالجة خدمات التأكید المختلفة.-١٦

١١٫٩٧توافر الثقافة والمتطلبات األخالقیة.-١٧

١١٫٣٦الضغوط ومواجهتها.القدرة على تحمل -١٨

١٢٫٠٢الصدق واألمانة واإلستقامة.-١٩

١٢٫٣٣الموضوعیة.-٢٠

١١٫٩٦الحفاظ على السریة.-٢١

١٢٫٨٥االستقالل والحیاد المهنى. -٢٢

٠,٠٥عند مستوى معنویةدال إحصائیاً **
ختالف معنوى فى ا، مما یدل على وجود ٠,٠٥مستوى المعنویة أقل منویتضح من الجدول السابق أن

المهارات الالزمة للممارسة الجیدة عند أداء خدمات التأكید عامة، عددحول المستقصى منهماألهمیة النسبیة آلراء 
ى العبارةأن أعلى متوسط للرتب تمثل ف، و تحقیق المستوى المتمیز علمیًا، ومهنیًا، وأخالقیًا، وتقنیاً التى تؤدى إلى و 

.السادسةفى العبارةمتمثالً لرتب لأقل متوسط بینما كان، األولى

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
)٢١(جدول رقم 

والس-كروســـكالارــــإختب

مستوى متوسط الرتبالعددالعینةفئاتالعناصر
المعنویة

المھارات األساسیة للمحاسبة -١
.والمراجعة

المراجعون بمكاتب المحاسبة المحاسبون القانونیون،أو 
١٠٣١٢٥٫٩٢والمراجعة

٠٫٣٥٣
٤٠١١٧٫٤٨أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٤٢٫٣٤الشركات

٣٧١٣٠٫٤٢مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٣٥٫٠٨الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٤٢٫٥٧الھیئة العامة للرقابة المالیة
٢٥٨اإلجمالى
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مستوى متوسط الرتبالعددالعینةفئاتالعناصر
المعنویة

مھارات القدرة الذاتیة على -٢
.التعلم، والتعلیم التعاونى

١٠٣١٢١٫٢٢المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٦
٤٠١٢٠٫٥٨أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٥٢٫٣٥الشركات
٣٧١١٢٫٧٠مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٥٦٫٧٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٧٫٩٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.مھارات التطبیق العملى-٣

١٠٣١٢٨٫٢٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٤٠

٤٠١٢٤٫١٩أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٨٫٧٣الشركات

٣٧١٠٦٫٠٠مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٣٫٤٨الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٨٫٨٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

الحاسب، مھارات استخدام-٤
واألسالیب التكنولوجیة 

الحدیثة، فى القیام بالواجبات 
.المھنیة

١٠٣١٢٢٫٩٦القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

٠٫٢٤٥

٤٠١٢١٫٧٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٥٫٥٨الشركات

٣٧١٢٤٫٠١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٤٫٩٠الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٢٫٢٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

التحلیل واإلبداع والنظرة -٥
.اإلنتقادیة لألمور

١٠٣١٢٥٫٩٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٥٦٨

٤٠١٢١٫٣٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٣٫٨١الشركات

٣٧١٣٠٫٦٢مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٧٫٨٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٢٣٫١٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.مھارات الوعى البیئى-٦

١٠٣١١٤٫٥٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠١

٤٠١١١٫٨٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٥٫٩٧الشركات

٣٧١٦٤٫٨٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥١٫٦٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٧٫٧٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

مھارات إجادة اللغات-٧
األجنبیة مع ضرورة 

االھتمام الكافى باللغة العربیة

١٠٣١٢٧٫٧٤المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو 

٠٫٠٥٩

٤٠١٠٥٫٥١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٩٫٩٦الشركات

٣٧١٢٤٫٩٩مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٩٫٧١الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٨٫٥٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

القرارات، مھارات اتخاذ-٨
وإدارة الوقت، وترتیب 

األولویات، وإدارة الذات 
وتفویض السلطات، وإدارة

.الضغوط والصراعات

١٠٣١٢٢٫٧٨المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٦٢

٤٠١١٢٫٩٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٦٫٧٤الشركات

٣٧١٥٤٫٤٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٤٫٤٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣١٫٧٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى
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مستوى متوسط الرتبالعددالعینةفئاتالعناصر
المعنویة

توافر مھارات البحث -٩
.والتحقیق

١٠٣١٢٥٫١٩المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫١٦٤

٤٠١٢١٫١٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٨٫٨٢الشركات

٣٧١١٩٫١٢مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٢٫٥٠الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٤٫١٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

وفھم مھارات الربط-١٠
.العالقات

١٠٣١٣١٫٠٢القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

٠٫٢٣٧

٤٠١٠٩٫٥٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٣٫٤٦الشركات

٣٧١٢٨٫٦٩مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٨٫٥٦الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٢٤٫١٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

المشاكل القدرة على حل-١١
وتوافر مھارات الحل 

.العملیة

١٠٣١٢٧٫٥٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٥

٤٠١٠٢٫٠٩أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٢٫٤٥الشركات

٣٧١٢١٫٧٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٥٫٤٨الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥١٫١٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

الحالیة المتمیزة المعرفة-١٢
.والمتطورة

١٠٣١٢٥٫٦١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٦٠٨

٤٠١١٩٫٢٠والمراجعةأعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة
٣٧١٣٤٫٩١الشركات

٣٧١٣٠٫١٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٣٫٢٩الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٤٫٨٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.الثقة بالنفس-١٣

١٠٣١٢٦٫٠٩المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٥٩

٤٠١٠٦٫٩٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣١٫٢٦الشركات

٣٧١٤١٫٨٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥١٫٧٣الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٩٫٧٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.المالحظةالذكاء و حدة-١٤

١٠٣١٢٥٫٩٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫١٤٥
٤٠١١٤٫٠٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٣٤٫٥٤الشركات
٣٧١٢٧٫٩٥مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٤٤٫٢١الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦١٫٢٧المالیةالھیئة العامة للرقابة 

٢٥٨اإلجمالى

.واالستجابةسرعة التفكیر-١٥

١٠٣١٢٦٫٥٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٣١

٤٠١٠٥٫١٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٥٫٠٨الشركات

٣٧١٢٨٫١٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٦٫٦٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٠٫٤٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى



   





الدراسة المیدانیة

مستوى متوسط الرتبالعددالعینةفئاتالعناصر
المعنویة

معالجة عدم النمطیة فى-١٦
.خدمات التأكید المختلفة

١٠٣١٢٣٫٩٣المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫١٣٩

٤٠١١٣٫٧٥والمراجعةأعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة 
٣٧١٤٥٫٥٤الشركات

٣٧١٤٠٫٦٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٢٦٫١٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٨٫٤٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

والمتطلبات توافر الثقافة-١٧
.األخالقیة

١٠٣١٢٦٫٤٦المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 

٠٫٢٣٤

٤٠١١٧٫٧٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٠٫٩٩الشركات

٣٧١٢٩٫٣٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٢٤٫٥٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٧٫٧٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

تحمل الضغوط علىالقدرة -١٨
.ومواجھتھا

١٠٣١٢٦٫١٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٣٥

٤٠١٠٤٫٦٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٤٫٠٨الشركات

٣٧١٣١٫٢٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٤٫٢١الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٢٫٩٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.واإلستقامةالصدق واألمانة-١٩

١٠٣١٢٨٫٨٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٥٩٧

٤٠١٢٠٫٠٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٧٫٢٨الشركات

٣٧١٢١٫٧٧التأكیدمستخدمى خدمات
٢٦١٣٨٫٣٨الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٣٫٧٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.الموضوعیة-٢٠

١٠٣١٢٨٫٠٧المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٤٤٤

٤٠١١٨٫١٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤١٫٥٧الشركات

٣٧١٢٣٫٤٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٢٫١٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٢٫٧٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.السریةالحفاظ على-٢١

١٠٣١٣٠٫٤١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٥١٣

٤٠١١٩٫٩٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٤٫٧٠الشركات

٣٧١١٩٫٣٠مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٥٫٣٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٣٫٦٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.والحیاد المھنىاالستقالل-٢٢

١٠٣١٢٥٫٩٠القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

٠٫٨٠٢

٤٠١٢٤٫١١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٥٫٦٦الشركات

٣٧١٣٠٫٥٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٠٫١٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٢٫٣٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **



   





الدراسة المیدانیة

أن هناك إتفاقاً وهذا یدل على ، ٠,٠٥أكبر من لمعظم العناصر أن مستوى المعنویةالسابقویتضح من الجدول 
عدد المهارات الالزمة للممارسة الجیدة عند أداء خدمات التأكید عامة، والتى تؤدى إلى حولراء المستقصى منهمآفى 

أن هناك اختالفًا وهذا یدل على ٠,٠٥قل من أ،صراعنأما باقى ال،تحقیق المستوى المتمیز علمیًا، ومهنیًا، وأخالقیًا، وتقنیاً 
.فى أراء فئات العینة


رات الفنیة والوظیفیة والتى ُتمكن المحاسب من معرفة أصول المحاسبة والمراجعة، هناك العدید من المها
وخلق خلفیة علمیة تمكنه من حسن األداء ومن ثم تحسین جودة خدمات التأكید للحد من ممارسات إدارة األرباح، 

.ویمكن اعتبار المحاسب القانونى ماهرا فنیا ووظیفیا إذا امتلك القدرات اآلتیة
من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،آلراء المستقصى منهمتوصیف -١

)٢٢(جدول رقم 
حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل

 







""
األعداد ریاضیًا ورقمیًا على عدة واجبات معرفیة، واالستخدام األمثل استخدام تطبیقات -١

لتك التطبیقات، سواء فى القیاس، أم فى التحلیل المالى، أم فى عملیة صنع القرار، 
وكذلك القدرة على استخدام تطبیقات األعداد على تقنیة المعلومات.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٦٩٠٫٦٧٣

المعلومات، وأدواتها وتوظیفها فى حل مشاكل األعمال والمحاسبة تقنیة ُنظم استخدام -٢
والمراجعة، وٕاظهار الفهم لعمل هذه األنظمة، والقدرة على التحقق من صحتها ودقتها، 
والقدرة على أن یكون ضمن فریق عمل إدارة هذه األنظمة أو تقویمها، أو تصمیمها، أو 

رى.جمیعها والتى ُتعتبر من خدمات التأكید األخ

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٤٧٠٫٦١٧

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٢٤٠٫٥٦٠استخدام الخبرات السابقة والتعلم منها.-٣
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٨٠٫٦٠٤كتابة التقاریر بالشكل والكیف المالئمین فنیا ووظیفیا.-٤
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٠٨٠٫٦٣١نقل الخبرة عن خدمات التأكید فى شكل كتابى أو شفهى.-٥
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٢٣٠٫٦١٩القدرة على التكیف والمرونة فى المواقف التى یتعرض لها.-٦
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٩٢٠٫٧٠٢معرفة األمور المناسبة للمواقف التى یتعرض لها.-٧
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٨١٠٫٦٧٤تحمل المسئولیة.-٨
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٧١٠٫٥٤٠والمساعدین.توافر مهارات اإلتصال الفعال مع فریق العمل -٩

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٨١٠٫٦٥٥القدرة على تأكید األمور.-١٠
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٤٠٫٥٨٤ترتیب العملیات بالشكل الذى یؤدى إلى جودة خدمات التأكید.-١١
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٣١٠٫٦٣١تبسیط وتوضیح المشاكل المعقدة بعد إنتقائها.-١٢
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٦٧٠٫٦٢٢اإللمام بالتشریعات القانونیة والنظامیة، والعمل فى ضوئها.-١٣
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٧٠٥٠٫٦٤١اإللمام بمتطلبات معاییر المحاسبة والمراجعة وخدمات التأكید األخرى، والعمل فى ضوئها.-١٤
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٩٣٠٫٥٩٣المهارات التحلیلیة.-١٥
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٣٩٢٠٫٧٢٦إثبات طریقة منهجیة فى التعامل.-١٦
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٥٤٠٫٧١١القدرة على بناء صورة متكاملة عن أدائه (متقن ودقیق). -١٧

٢٥٨٤٫٥٥٠٠٫٦٣٤الوسط العام

٠,٠٥عند مستوى معنویة دال إحصائیاً **



   





الدراسة المیدانیة

العدید من هناك أنعلىالموافقةلصالح حصائیاً إأن كل الوسط الحسابى دال السابقویتضح من الجدول 
خلفیة علمیة تمكنه من تكوینفة أصول المحاسبة والمراجعة، و المهارات الفنیة والوظیفیة والتى ُتمكن المحاسب من معر 

حسن األداء ومن ثم تحسین جودة خدمات التأكید للحد من ممارسات إدارة األرباح، ویمكن اعتبار المحاسب القانونى
ویمیل الوسط ، ، وذلك لكافة العناصر محل االستقصاءإذا امتلك القدرات السابق ذكرها أعالهووظیفیاً ماهرا فنیاً 

،)٠,٥()، ویشیرٕاختبار "ت" إلى أن النتائج أقل من مستوى معنویة ٤٫٥٥٠حیث بلغ (الموافقةالحسابى اإلجمالى إلى 
بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع األسباب لها تأثیرات هامة.

.ختبار فرید مانإ-٢
)٢٣(جدول رقم 

اختبـــار فـــریـــد مــــان
 





التطبیقات، استخدام تطبیقات األعداد ریاضیًا ورقمیًا على عدة واجبات معرفیة، واالستخدام األمثل لتك -١
سواء فى القیاس، أم فى التحلیل المالى، أم فى عملیة صنع القرار، وكذلك القدرة على استخدام تطبیقات األعداد 

على تقنیة المعلومات.
٨٫٣٧

**٠،٠٠٠

تقنیة المعلومات، وأدواتها وتوظیفها فى حل مشاكل األعمال والمحاسبة والمراجعة، وٕاظهار ُنظم استخدام -٢
لعمل هذه األنظمة، والقدرة على التحقق من صحتها ودقتها، والقدرة على أن یكون ضمن فریق عمل إدارة الفهم 

هذه األنظمة أو تقویمها، أو تصمیمها، أو جمیعها والتى ُتعتبر من خدمات التأكید األخرى.
٩٫٠٠

٩٫٤٧استخدام الخبرات السابقة والتعلم منها.-٣
٩٫٠٠والكیف المالئمین فنیا ووظیفیا.كتابة التقاریر بالشكل-٤
٨٫٦١نقل الخبرة عن خدمات التأكید فى شكل كتابى أو شفهى.-٥
٨٫٧٧القدرة على التكیف والمرونة فى المواقف التى یتعرض لها.-٦
٨٫٥٩معرفة األمور المناسبة للمواقف التى یتعرض لها.-٧
٩٫٣٦تحمل المسئولیة.-٨
٩٫٨١مهارات اإلتصال الفعال مع فریق العمل والمساعدین.توافر -٩

٨٫٥٠القدرة على تأكید األمور.- ١٠
٨٫٩٨ترتیب العملیات بالشكل الذى یؤدى إلى جودة خدمات التأكید.-١١
٨٫٧٦تبسیط وتوضیح المشاكل المعقدة بعد إنتقائها.-١٢
٩٫٩٣والعمل فى ضوئها.اإللمام بالتشریعات القانونیة والنظامیة، -١٣
١٠٫٢٨اإللمام بمتطلبات معاییر المحاسبة والمراجعة وخدمات التأكید األخرى، والعمل فى ضوئها.-١٤
٩٫٣١المهارات التحلیلیة.-١٥
٧٫٨٧إثبات طریقة منهجیة فى التعامل.-١٦
٨٫٣٨القدرة على بناء صورة متكاملة عن أدائه (متقن ودقیق). -١٧

٠,٠٥عند مستوى معنویةاً دال إحصائی**
ختالف معنوى فى األهمیة ا، مما یدل على وجود ٠,٠٥أن مستوى المعنویة أقل منالسابقویتضح من الجدول 

فة أصول المحاسبة والمراجعة، المهارات الفنیة والوظیفیة التى ُتمكن المحاسب من معر حول المستقصى منهمالنسبیة آلراء 
خلفیة علمیة تمكنه من حسن األداء ومن ثم تحسین جودة خدمات التأكید للحد من ممارسات إدارة األرباح، ویمكن وتكوین

أعلى متوسط للرتب تمثل فى العبارةو ، اعتبار المحاسب القانونى ماهرا فنیا ووظیفیا إذا امتلك القدرات السابق ذكرها أعاله
.السادسة عشرفى العبارةلرتب تمثللأقل متوسط بینما ،الرابعة عشر



   





الدراسة المیدانیة

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
)٢٤(جدول رقم 

والس-كروســـكالارــــإختب

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

األعداد ریاضیاً ورقمیاً استخدام تطبیقات-١
على عدة واجبات معرفیة، واالستخدام األمثل 

القیاس، أم فى التطبیقات، سواء فى لتك
التحلیل المالى، أم فى عملیة صنع القرار،

وكذلك القدرة على استخدام تطبیقات األعداد 
.على تقنیة المعلومات

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 
١٠٣١١٣٫٠٣والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠١٠٤٫٠٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٧٫٢٠الشركات

٣٧١٤٧٫٧٢مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٩٫٧٣الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٢٫١٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

تقنیة المعلومات، وأدواتھا ُنظم استخدام -٢
وتوظیفھا فى حل مشاكل األعمال والمحاسبة 

لعمل ھذه األنظمة، وإظھار الفھم والمراجعة،
والقدرة على التحقق من صحتھا ودقتھا، 

على أن یكون ضمن فریق عمل والقدرة
إدارة ھذه األنظمة أو تقویمھا، أو تصمیمھا، 

والتى ُتعتبر من خدمات التأكید أو جمیعھا
.األخرى

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 
١٠٣١٠٨٫٤٢والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠١١٣٫٣٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٩٫٦٨الشركات

٣٧١٥٣٫٠٣مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٠٫٦٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٨٫٢٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.استخدام الخبرات السابقة والتعلم منھا-٣

١٠٣١٢٦٫٣٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٣٥

٤٠١٠٦٫٨١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٩٫٥٤الشركات

٣٧١٣١٫٦١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣١٫٥٠الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٥٣٫٥٧المالیةالھیئة العامة للرقابة 
٢٥٨اإلجمالى

كتابة التقاریر بالشكل والكیف -٤
.المالئمین فنیا ووظیفیا

١٠٣١٢٤٫٣٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠٩٨٫٩٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٣٫٣٠الشركات

٣٧١٢٥٫١١خدمات التأكیدمستخدمى 
٢٦١٤٤٫٨٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧١٫٧٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

نقل الخبرة عن خدمات التأكید فى -٥
.شكل كتابى أو شفھى

١٠٣١١٧٫٧٢المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٢

٤٠١٠٩٫٣١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٥٫٢٦الشركات

٣٧١٣٨٫٧٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٤٫٨٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧٥٫٩٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

القدرة على التكیف والمرونة فى -٦
.یتعرض لھاالمواقف التى 

١٠٣١١٩٫٢٣المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٣

٤٠١٠٦٫٢٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٥٫٦٤الشركات

٣٧١٤٠٫٥٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٥٫٩٨الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٦٦٫٤٣للرقابة المالیةالھیئة العامة 
٢٥٨اإلجمالى



   





الدراسة المیدانیة

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

معرفة األمور المناسبة للمواقف التى -٧
.یتعرض لھا

١٠٣١١٨٫٧٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠١

٤٠١٠٦٫٢٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥١٫٠٥الشركات

٣٧١٣٩٫٠٤خدمات التأكیدمستخدمى 
٢٦١٣٨٫٦٠الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧٢٫٨٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.تحمل المسئولیة-٨

١٠٣١٢٠٫١٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠١٠١٫٤٤والمراجعةأعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة 
٣٧١٣٩٫٧٤الشركات

٣٧١٤٧٫٥١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٨٫٦٠الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٥٫٨٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

توافر مھارات اإلتصال الفعال مع فریق -٩
.العمل والمساعدین

١٠٣١٢٣٫٢٥المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو 

٠٫٠٦٠

٤٠١١١٫٧٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٨٫٥٣الشركات

٣٧١٤٦٫٢٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٢٫٥٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٠٫٩٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.تأكید األمورالقدرة على-١٠

١٠٣١٢١٫٢٨المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٦

٤٠١٠٨٫٧٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٣٫٤٢الشركات

٣٧١٣١٫٥٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٣٫٦٣الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧٠٫٠٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

بالشكل الذى یؤدى إلى ترتیب العملیات-١١
.جودة خدمات التأكید

١٠٣١١٨٫٩٩المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٤

٤٠١٠٩٫٤٩أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٤٫٤١الشركات

٣٧١٣٦٫٣٩مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٦٫٤٤الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٤٫٦٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

المشاكل المعقدة بعد تبسیط وتوضیح-١٢
.إنتقائھا

١٠٣١١٨٫٦٤والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 

٠٫٠٠٤

٤٠١٠٩٫٦٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥١٫٦٩الشركات

٣٧١٣٢٫٦٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٦٫٦٠الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٤٫٩٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

القانونیة والنظامیة، بالتشریعاتاإللمام-١٣
.والعمل فى ضوئھا

١٠٣١٢٥٫١١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٧٧٤

٤٠١٢٣٫٣٨أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٤٫٥٣الشركات

٣٧١٣٥٫٧٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٩٫١٩الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣١٫٣٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى



   





الدراسة المیدانیة

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

معاییر المحاسبة اإللمام بمتطلبات-١٤
والمراجعة وخدمات التأكید األخرى، 

.والعمل فى ضوئھا

١٠٣١٢٤٫٠٩المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٢٥٤

٤٠١٢٠٫٥٠تخصص المحاسبة والمراجعةأعضاء ھیئة التدریس 
٣٧١٤٥٫٩٩الشركات

٣٧١٢٨٫٢٠مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٠٫٢٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٤٫٥٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.التحلیلیةالمھارات-١٥

١٠٣١١٧٫١١المحاسبة والمراجعةالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 

٠٫٠٧٥

٤٠١٢٤٫٠٢أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٦٫٤٥الشركات

٣٧١٤١٫٠٣مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٥٫٣٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣١٫٤٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

.منھجیة فى التعاملطریقةإثبات -١٦

١٠٣١٢٠٫١١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠٩٥٫٩٨أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٠٫٨٤الشركات

٣٧١٣٧٫٥٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٥٫٢٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٦٫٢٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

بناء صورة متكاملة عن القدرة على-١٧
)أدائھ (متقن ودقیق

١٠٣١٢٨٫١٨المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٩

٤٠٩٦٫٩٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥١٫٦٤الشركات

٣٧١٣٤٫٢٠مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٠٫٦٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٣٩٫٨٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **
أن هناك وهذا یدل على ، ٠,٠٥أكبر من العناصر للعدید منأن مستوى المعنویةالسابقویتضح من الجدول 

المهارات الفنیة والوظیفیة التى ُتمكن المحاسب من معرفة أصول المحاسبةحولراء المستقصى منهمآفى إتفاقاً 
خلفیة علمیة تمكنه من حسن األداء ومن ثم تحسین جودة خدمات التأكید للحد من ممارسات إدارة والمراجعة، وتكوین

أما باقى ، القانونى ماهرا فنیا ووظیفیا إذا امتلك القدرات السابق ذكرها أعالهاألرباح، ویمكن اعتبار المحاسب
.فى أراء فئات العینةأن هناك اختالفًا وهذا یدل على ٠,٠٥قل من أ،صراعنال


إن توافر المهارات الشخصیـة لدى القائم بخدمة التأكید یؤدى إلى جودة تلك الخدمات، كما أن مهارات 

تمكن المحاسب القانونى Interpersonal and Communication Skillsالتعامل مع اآلخرین واالتصال بهم 
ات ُیمكنه من التعلم، وتهذیب سلوكه، من العمل مع اآلخرین فى اتجاه تحقیق المنفعة المشتركة، وتطویر تلك المهار 

الهدف ُتعتبر التى توتغییر اتجاهاته، واستقبال ونقل المعلومات بفعالیة، وصیاغة األحكام المعقولة، وصنع القرارا
.ویمكن اعتبار المحاسب مكتسبًا لهذه المهارات إذا ما كان قادرا على ما یلىالرئیس من وراء تقدیم خدمات التأكید



   





الدراسة المیدانیة

من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،آلراء المستقصى منهمتوصیف - ١
)٢٥(جدول رقم 

حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل

 








""
األولویات، مع القدرة على تنظیم العمل، بحیث یتم إنجازه اختیار وتخصیص -١

خدمة التأكید فى الوقت المحدد.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٠٩٠٫٥٣٥

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٨٨٠٫٦٢٥تحفیز اآلخرین وتوقع التغییر، والقدرة على التعامل معه.-٢
طول فترة أدائه لتلك -أى أن لدیه مهارة التعلم المبادرة والتأثیر، والتعلم الذاتى؛ -٣

التى تتیح له إمكانیة جلب المعارف الالزمة لمواكبة تطورات المهنة طبقًا -الخدمات
لتقنیات العصر، ولحل مشاكل العمل الیومیة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٩٣٠٫٥٩٣

مراعاة قیم وأخالق المهنة عند صنع القرار، كأن یتصف المحاسب بالسریة -٤
أسرار عمالئه وال یعطى رأیًا مضلال.واألمانة فال ینشر 

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٧٤٠٫٥٦٠

وهذه المهارة تتطلب توفر Professional Skepticismالحذر المهنى -٥
عنصر الذكاء عند أداء خدمات التأكید.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٨٢٠٫٥٢٢

ُحسن التفاوض مع اآلخرین متخذا من الشورى مع الشریك المسئول عن خدمة -٦
التأكید وفریق المراجعة منهجا لمواجهة التعارض، وحل الخالفات، للوصول إلى نقاط 

) "مراقبة الجودة".٢٢٠االتفاق وفقًا لمتطلبات معیار المراجعة رقم (
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٢٠٠٫٥٦١

التفاهم والتعامل مع الفروق الثقافیة والذهنیة لألفراد، كالتفهم للشخصیات -٧
واآلراء األخرى.وأسالیب التفكیر 

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٣١٠٫٦٣١

ابتكار الحلول وتداولها، وٕابرام االتفاقیات، وكل ما یتعلمه الفرد عن طریق -٨
عالقاته اإلنسانیة المتداخلة ُیّكون لدیه تراكما ثقافیا یدفعه نحو االبتكار، وُیحسن 

التدریب من التفكیر االبتكارى.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥١٢٠٫٦٢٥

المواقف المتعارضة بكفاءة، كالبدء بطرح اآلراء المقبولة من قبل المعارضین حل-٩
الجتذاب ثقتهم، ثم مناقشة وجهات النظر المعارضة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥١٦٠٫٦٤٤

المناقشة وتقدیم التقاریر والدفاع عن آرائه والتى یجب أن تكون وفقًا للمعاییر -١٠
وذلك من خالل االتصاالت الرسمیة وغیر الرسمیة، والمتطلبات القانونیة والتشریعیة، 

الشفهیة والمكتوبة، ولكى یفًعل المحاسب من اتصاالته قد یحتاج إلى تخطیط عملیات 
التعامل مع االدارة والخبیر وفریق العمل.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٧٤٠٫٦٠٨

على فهم اإلنصات والقراءة بفعالیة أى الوعى والفهم لما یسمع أو یقرأ، والقدرة-١١
اللغة وتمییز األفكار الرئیسة، وتنظیم المعلومات المتحصل علیها سواء من اإلدارة أو 

تقریر الخبیر عن خدمة التأكید، والتمكن من استدعائها.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٨٠٫٦٠٤

٢٥٨٤٫٥٧٨٠٫٥٩١اإلجمالى

٠,٠٥عند مستوى معنویةحصائیاً إدال **
توافر المهارات أنعلىالموافقةلصالح اً حصائیإأن كل الوسط الحسابى دال السابقویتضح من الجدول 

الشخصیـة لدى القائم بخدمة التأكید یؤدى إلى جودة تلك الخدمات، كما أن مهارات التعامل مع اآلخرین واالتصال بهم 
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ویر تلك المهارات ُیمكنه من مكن المحاسب القانونى من العمل مع اآلخرین فى اتجاه تحقیق المنفعة المشتركة، وتطتُ 
تالتعلم، وتهذیب سلوكه، وتغییر اتجاهاته، واستقبال ونقل المعلومات بفعالیة، وصیاغة األحكام المعقولة، وصنع القرارا

ویمكن اعتبار المحاسب مكتسبًا لهذه المهارات إذا ما كان الهدف الرئیس من وراء تقدیم خدمات التأكیدُتعتبر التى 
وهو ما یشیر إلیه الوسط الحسابى ، ، ولذلك لكافة العناصر محل االستقصاءالقیام بالمهارات المذكورة أعالهقادرا على 

بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع ،)٠,٥(، ویشیرٕاختبار "ت" إلى أن النتائج أقل من مستوى معنویة اإلجمالى كذلك
لها تأثیرات هامة.لدى القائم بخدمة التأكیدالمهارات الشخصیة

.ختبار فرید مانإ-٢
)٢٦(جدول رقم 

إختبـــار فـــریــــد مـــان
 

اختیار وتخصیص األولویات، مع القدرة على تنظیم العمل، بحیث یتم إنجازه خدمة - ١
٦٫١٣التأكید فى الوقت المحدد.

**٠،٠٠٠

٥٫٥٧التغییر، والقدرة على التعامل معه.تحفیز اآلخرین وتوقع - ٢
طول فترة أدائه لتلك -المبادرة والتأثیر، والتعلم الذاتى؛ أى أن لدیه مهارة التعلم - ٣

التى تتیح له إمكانیة جلب المعارف الالزمة لمواكبة تطورات المهنة طبقًا - الخدمات
لتقنیات العصر، ولحل مشاكل العمل الیومیة.

٦٫٠٥

مراعاة قیم وأخالق المهنة عند صنع القرار، كأن یتصف المحاسب بالسریة واألمانة - ٤
٦٫٥٠فال ینشر أسرار عمالئه وال یعطى رأیًا مضلال.

وهذه المهارة تتطلب توفر عنصر Professional Skepticismالحذر المهنى - ٥
٦٫٥٤الذكاء عند أداء خدمات التأكید.

اآلخرین متخذا من الشورى مع الشریك المسئول عن خدمة التأكید ُحسن التفاوض مع - ٦
وفریق المراجعة منهجا لمواجهة التعارض، وحل الخالفات، للوصول إلى نقاط االتفاق 

) "مراقبة الجودة".٢٢٠وفقًا لمتطلبات معیار المراجعة رقم (
٦٫١٧

كالتفهم للشخصیات وأسالیب التفاهم والتعامل مع الفروق الثقافیة والذهنیة لألفراد، - ٧
٥٫٧٦التفكیر واآلراء األخرى.

ابتكار الحلول وتداولها، وٕابرام االتفاقیات، وكل ما یتعلمه الفرد عن طریق عالقاته - ٨
اإلنسانیة المتداخلة ُیّكون لدیه تراكما ثقافیا یدفعه نحو االبتكار، وُیحسن التدریب من 

التفكیر االبتكارى.
٥٫٦٨

المواقف المتعارضة بكفاءة، كالبدء بطرح اآلراء المقبولة من قبل المعارضین حل - ٩
٥٫٧١الجتذاب ثقتهم، ثم مناقشة وجهات النظر المعارضة.
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المناقشة وتقدیم التقاریر والدفاع عن آرائه والتى یجب أن تكون وفقًا للمعاییر -١٠
الت الرسمیة وغیر الرسمیة، والمتطلبات القانونیة والتشریعیة، وذلك من خالل االتصا

الشفهیة والمكتوبة، ولكى یفًعل المحاسب من اتصاالته قد یحتاج إلى تخطیط عملیات 
التعامل مع االدارة والخبیر وفریق العمل.

٥٫٩٩

اإلنصات والقراءة بفعالیة أى الوعى والفهم لما یسمع أو یقرأ، والقدرة على فهم اللغة -١١
الرئیسة، وتنظیم المعلومات المتحصل علیها سواء من اإلدارة أو تقریر وتمییز األفكار 

الخبیر عن خدمة التأكید، والتمكن من استدعائها.
٥٫٩١

٠,٠٥عند مستوى معنویةإحصائیاً دال **
معنوى فى فختالا، مما یدل على وجود ٠,٠٥مستوى المعنویة أقل منأنویتضح من الجدول السابق

المهارات الشخصیـة المتوفرة لدى القائم بخدمة التأكید والتى تؤدى إلى حولالمستقصى منهماألهمیة النسبیة آلراء 
ى اتجاه تحقیق المنفعة مهارات تمكن المحاسب القانونى من العمل مع اآلخرین فالتلكجودة تلك الخدمات، كما أن

الحذر المهنى وهذه المهارة تتطلب توفر عنصر الذكاء وهى (الخامسةالعبارةأعلى متوسط للرتب تمثل فى ، و المشتركة
تحفیز اآلخرین وتوقع التغییر، والقدرة وهى (الثانیةلرتب تمثل فى العبارةلأقل متوسط بینما ، )عند أداء خدمات التأكید

.)على التعامل معه

والــس.–كروســـكـال إختبار -٣
)٢٧(جدول رقم 

والس-كروســـكالارــــإختب

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

القدرة على وتخصیص األولویات، معاختیار-١
تنظیم العمل، بحیث یتم إنجازه خدمة التأكید فى 

.الوقت المحدد

١٠٣١٢٤٫٣١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٧

٤٠١٠٦٫٤٦ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعةأعضاء 
٣٧١٤٣٫١٨الشركات

٣٧١٤٣٫١٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٢٣٫٧٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٩٫٠٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

التغییر، والقدرة على تحفیز اآلخرین وتوقع-٢
.التعامل معھ

١٠٣١٢٥٫٤٢المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٤

٤٠٩٦٫٦٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة

٣٧١٤٤٫٦٨الشركات

٣٧١٤٤٫٦٨مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٣٨٫٢٧الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٥٥٫٢٠المالیةالھیئة العامة للرقابة 

٢٥٨اإلجمالى

الذاتى؛ أى أن لدیھ المبادرة والتأثیر، والتعلم-٣
-طول فترة أدائھ لتلك الخدمات- مھارة التعلم 
إمكانیة جلب المعارف الالزمة التى تتیح لھ

لمواكبة تطورات المھنة طبقاً لتقنیات العصر، 
.مشاكل العمل الیومیةولحل

١٠٣١٣٠٫٣٠القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

٠٫١٠٨

٤٠١٠٤٫٤٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٨٫٩٣الشركات

٣٧١٣٦٫٤٧مستخدمى خدمات التأكید

٢٦١٣٠٫٩٤الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٤٧٫٨٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى
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متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

عند صنع القرار، مراعاة قیم وأخالق المھنة-٤
كأن یتصف المحاسب بالسریة واألمانة فال ینشر 

.یعطى رأیاً مضلالأسرار عمالئھ وال

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 
١٠٣١٢٨٫٢٨المحاسبة والمراجعة

٠٫٣٨٥

٤٠١١٩٫٧٥المحاسبة والمراجعةأعضاء ھیئة التدریس تخصص 
٣٧١٤١٫٢٦الشركات

٣٧١٣١٫٢٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١١٨٫٧٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٩٫١٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

Professional Skepticismالحذر المھنى-٥
الذكاء عند وھذه المھارة تتطلب توفر عنصر 

.أداء خدمات التأكید

١٠٣١٢٣٫٢٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٤١٧

٤٠١٢١٫٢٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٣٫٠٨الشركات

٣٧١٤٣٫٢٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٥٫١٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤١٫٩٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

متخذا من الشورى مع ُحسن التفاوض مع اآلخرین-٦
الشریك المسئول عن خدمة التأكید وفریق المراجعة 

لمواجھة التعارض، وحل الخالفات، منھجا
للوصول إلى نقاط االتفاق وفقاً لمتطلبات معیار

"مراقبة الجودة) "٢٢٠(المراجعة رقم 

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 
١٠٣١٢٢٫٠٠المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٧١

٤٠١١٢٫٤٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٢٫١٥الشركات

٣٧١٤٥٫٥٠مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٣٫٦٥الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٤٨٫٧٠العامة للرقابة المالیةالھیئة 

٢٥٨اإلجمالى

الثقافیة والذھنیة التفاھم والتعامل مع الفروق-٧
لألفراد، كالتفھم للشخصیات وأسالیب التفكیر 

.واآلراء األخرى

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 
١٠٣١٢٥٫٩٨المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٦٨

٤٠١٠٤٫٨٨تخصص المحاسبة والمراجعةأعضاء ھیئة التدریس 
٣٧١٤٢٫٤٢الشركات

٣٧١٤٢٫٤٢مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٥٫٣٧الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٤٥٫٤٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

وإبرام االتفاقیات، وكل ابتكار الحلول وتداولھا،-٨
طریق عالقاتھ اإلنسانیة ما یتعلمھ الفرد عن

ُیّكون لدیھ تراكما ثقافیا یدفعھ نحو المتداخلة
.االبتكارىاالبتكار، وُیحسن التدریب من التفكیر

١٠٣١١٩٫٣٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٦

٤٠١٠٧٫٤٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٦٫٣٦الشركات

٣٧١٤٤٫٩١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٧٫٨١الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٣٫٩٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

بكفاءة، كالبدء بطرح حل المواقف المتعارضة-٩
اآلراء المقبولة من قبل المعارضین الجتذاب 

.وجھات النظر المعارضةثقتھم، ثم مناقشة

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب 
١٠٣١١٩٫٤١المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠١

٤٠١٠٥٫١٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٨٫٨٦الشركات

٣٧١٤٢٫٣٢مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٥٫٠٠الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧٤٫٩٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى
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متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

والدفاع عن آرائھ المناقشة وتقدیم التقاریر-١٠
والتى یجب أن تكون وفقاً للمعاییر والمتطلبات 

والتشریعیة، وذلك من خالل االتصاالت القانونیة
ولكى الرسمیة وغیر الرسمیة، الشفھیة والمكتوبة،

اتصاالتھ قد یحتاج إلى تخطیط یفًعل المحاسب من 
.والخبیر وفریق العملعملیات التعامل مع االدارة

١٠٣١١٧٫٦١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٢١

٤٠١١٩٫٧٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٢٫٧٦الشركات

٣٧١٣٩٫٤٦مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٥٫٨٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٨٫٨٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

أى الوعى اإلنصات والقراءة بفعالیة-١١
والفھم لما یسمع أو یقرأ، والقدرة على فھم اللغة 

الرئیسة، وتنظیم المعلومات وتمییز األفكار
اإلدارة أو تقریر المتحصل علیھا سواء من 

.خدمة التأكید، والتمكن من استدعائھاالخبیر عن

١٠٣١٢١٫٨٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٢

٤٠١٠٠٫٤٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٨٫٣٦الشركات

٣٧١٤٠٫٤١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٢٫٧١الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٣٫١٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **
أن هناك وهذا یدل على ، ٠,٠٥أكبر من للعدید من العناصر أن مستوى المعنویةالسابقویتضح من الجدول 

ؤدى إلى جودة تلك والتى تتوافر المهارات الشخصیـة لدى القائم بخدمة التأكید حولمنهمراء المستقصى آفى إتفاقاً 
مكن المحاسب القانونى من العمل مع اآلخرین فى اتجاه الخدمات، كما أن مهارات التعامل مع اآلخرین واالتصال بهم تُ 

ب سلوكه، وتغییر اتجاهاته، واستقبال ونقل تحقیق المنفعة المشتركة، وتطویر تلك المهارات ُیمكنه من التعلم، وتهذی
أما ، الهدف الرئیس من وراء تقدیم خدمات التأكیدُتعتبر التى تالمعلومات بفعالیة، وصیاغة األحكام المعقولة، وصنع القرارا

.فى أراء فئات العینةأن هناك اختالفًا وهذا یدل على ٠,٠٥قل من أ،صراعنباقى ال
أنه والذى ینص علىفرض الثانىلصحة اتثبتالردود على أسئلة المجموعة الثانیةومن خالل تحلیل نتائج 

یؤدى توافر بعض المتطلبات المهنیة فى المحاسب القانونى إلى ارتفاع مستوى كفاءة المزاولین وٕاكسابهم المعرفة "
".لیب إدارة األرباحالتى تؤهلهم لتقدیم خدمات التأكید بطریقة متمیزة مبنیة على المعرفة المتعمقة بأسا




 


فى المجال المعتاد مهنىالمعیار الرجلاتخاذمعیار مسئولیة المراجع الوكیل تجاه عمیله الموكل هو إن 

كأساس تقاس علیه المسئولیة، فإذا أهمل وكان هو السبب فى هذا اإلهمال ولیس كنتیجة غیر مباشرة إلهمال من 
،تلك الخدمةهد إلیه القیام بالمعتاد لو عُ مهنىجانب الموكل نفسه، فإن مقیاس اإلهمال هو الخروج عن تصرف ال

محددات التى تتحكم فى مدى مسئولیة المحاسب القانونى عن تقدیم خدمات التأكیدوتوجد العدید من ال
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من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،توصیف آلراء المستقصى منهم- ١
)٢٨(جدول رقم 

حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل








""

٠،٠٠٠**٢٥٨٢٫٩٧٣١٫٤٩٣یعتبر المحاسب القانونى مسئوًال مسئولیة مطلقة عن تقدیم خدمات التأكید.-١
یحكم مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكید خطاب اإلرتباط الموقع -٢

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٢٦٧٠٫٨٩٦مع العمیل.

ربط األداء المهنى للمراقب بإیمانه وعقیدته یجعله یؤدى واجبه على الوجه - ٣
الالئق وهو ما یزید من كفاءة وفعالیة المراجعة، ویضمن دقتها، ویوفر الثقة 
واالطمئنان للمستفیدین منها، ویقلل من الحاجة إلى المساءالت القانونیة المدنیة 

منها والجنائیة والتأدیبیة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤.٢١٧٠٫٨٨٦

المحاسب القانونى مسئول مسئولیة مدنیة عما قدم من أعمال حیال إخالله - ٤
بالتزام تعهد بإنجازه فى عقد خدمة التأكید الذى یبرمه مع عمیله سواء كان العقد 
مكتوبا أو أو فى شكل خطاب أو مستنتجا عن طریق القیاس ویشترط لتحمله تلك 

وجود إهمال أو خطأ من جانب المحاسب القانونى فى المسئولیة وجود عقد مع 
تنفیذه، كما أنه ینتج عن إهمال المحاسب القانونى فى تأدیة واجباته إضرار 

بالعمیل ویجعله یستحق تعویضًا عن ذلك.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٠٧٠٫٧٤٤

ال یعتبر المحاسب القانونى مسئوال فى حالة أن یكون اإلهمال فى األصل نتیجة - ٥
٠،٠٠٠**٢٥٨٣٫٧٧١١٫٣٢٥تقصیر أو إهمال من جانب العمیل نفسه.

فى حالة تعدد مقدمى خدمة التأكید فإن مسئولیتهم عن تعویض الضرر ُتعد - ٦
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٣٤٥٠٫٨٠٠مسئولیة تضامنیة.

یتعرض المحاسب القانونى للمسئولیة الجنائیة إذا ارتكب جریمة من الجرائم التى - ٧
علیها قانون معین، أو قیامه بتضلیل أو االشتراك فى تضلیل أحد األطراف نص 

بغرض تحقیق منافع شخصیة لنفسه أو الغیر؛ أى علمه بالجریمة وقصد المشاركة 
فیها عند تقدیم خدمات التأكید (مثل اإلفصاح عن معلومات بخالف الواقع على 

الموقع اإللكترونى العمیل).

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٢٣٠٫٦٩٦

یتعرض المحاسب القانونى للمسئولیة التأدیبیة عند خروجه عن مقتضى -٨
الواجب المهنى وذلك بارتكابه خطأ مهنیًا یتنافى مع آداب وسلوكیات وتقالید 
المهنة (مثل وضع اسمه على تقریر خاص بخدمات تأكید لم یقم بها، أو أن 

لتأكید).یبدى رأیا مخالف لما حصل علیه نتیجة قیامه بخدمات ا

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٢٧٠٫٦٦١

نظرا للعالقة ثالثیة األطراف عند تقدیم خدمات التأكید فیمكن أن -٩
٠،٠٠٠**٢٥٨٣٫٩٥٤١٫٠٧٢.یتحمل تلك المسئولیة بعض أو كل األطراف الثالثة

٢٥٨٤٫١٠٩٠٫٩٥٣الوسط العام

٠,٠٥عند مستوى معنویة  دال إحصائیاً **
معیار مسئولیة أن على الموافقةلصالح اً حصائیإأن كل الوسط الحسابى دال ) ٤٩ویتضح من الجدول رقم (

كأساس تقاس علیه المسئولیة، فإذا أهمل وكان فى المجال المعتاد مهنىالاتخاذالمراجع الوكیل تجاه عمیله الموكل هو 
هو السبب فى هذا اإلهمال ولیس كنتیجة غیر مباشرة إلهمال من جانب الموكل نفسه، فإن مقیاس اإلهمال هو الخروج 
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ما عدا العنصر وذلك لكافة العناصر محل االستقصاء،تلك الخدمةهد إلیه القیام بالمعتاد لو عُ مهنىعن تصرف ال
وهذا ما یعنى أنه )یعتبر المحاسب القانونى مسئوًال مسئولیة مطلقة عن تقدیم خدمات التأكیدلذى ینص على (األول وا

من واقع خطاب التأكید، ولكنها مسئولیه مستوحاةال توجد مسئولیة مطلقة على المحاسب القانونى عند تقدیمه لخدمة
ه المسئولیة، ومن الممكن أن تكون المسئولیة من جانب اإلرتباط، أو اتخاذ عمل المهنى المعتاد كأساس تقاس علی

ویشیر إختبار "ت" إلى أن النتائج أقل ، على باقى العناصرالموافقةویمیل الوسط الحسابى اإلجمالى إلى ،العمیل نفسه
. بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع األهداف لها تأثیرات هامة،)٠,٥(من مستوى معنویة 

.ختبار فرید مانإ-٢
)٢٩(جدول رقم 

إختبــــار فـــریــد مــــان
 

٣٫٣٤یعتبر المحاسب القانونى مسئوًال مسئولیة مطلقة عن تقدیم خدمات التأكید.-١

**٠,٠٠٠

٥٫٢٣یحكم مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكید خطاب اإلرتباط الموقع مع العمیل.-٢

ربط األداء المهنى للمراقب بإیمانه وعقیدته یجعله یؤدى واجبه على الوجه الالئق وهو ما یزید - ٣
من كفاءة وفعالیة المراجعة، ویضمن دقتها، ویوفر الثقة واالطمئنان للمستفیدین منها، ویقلل من 

الحاجة إلى المساءالت القانونیة المدنیة منها والجنائیة والتأدیبیة.
٥٫١٢

المحاسب القانونى مسئول مسئولیة مدنیة عما قدم من أعمال حیال إخالله بالتزام تعهد بإنجازه - ٤
فى عقد خدمة التأكید الذى یبرمه مع عمیله سواء كان العقد مكتوبا أو أو فى شكل خطاب أو 

خطأ مستنتجا عن طریق القیاس ویشترط لتحمله تلك المسئولیة وجود عقد مع وجود إهمال أو
من جانب المحاسب القانونى فى تنفیذه، كما أنه ینتج عن إهمال المحاسب القانونى فى تأدیة 

واجباته إضرار بالعمیل ویجعله یستحق تعویضًا عن ذلك.

٥٫٥٣

ال یعتبر المحاسب القانونى مسئوال فى حالة أن یكون اإلهمال فى األصل نتیجة تقصیر أو - ٥
٤٫٣٠نفسه.إهمال من جانب العمیل 

٥٫٣٢فى حالة تعدد مقدمى خدمة التأكید فإن مسئولیتهم عن تعویض الضرر ُتعد مسئولیة تضامنیة.- ٦

یتعرض المحاسب القانونى للمسئولیة الجنائیة إذا ارتكب جریمة من الجرائم التى نص علیها - ٧
بغرض تحقیق منافع قانون معین، أو قیامه بتضلیل أو االشتراك فى تضلیل أحد األطراف 

شخصیة لنفسه أو الغیر؛ أى علمه بالجریمة وقصد المشاركة فیها عند تقدیم خدمات التأكید 
(مثل اإلفصاح عن معلومات بخالف الواقع على الموقع اإللكترونى العمیل).

٥٫٨٥

ك یتعرض المحاسب القانونى للمسئولیة التأدیبیة عند خروجه عن مقتضى الواجب المهنى وذل- ٨
بارتكابه خطأ مهنیًا یتنافى مع آداب وسلوكیات وتقالید المهنة (مثل وضع اسمه على تقریر 
خاص بخدمات تأكید لم یقم بها، أو أن یبدى رأیا مخالف لما حصل علیه نتیجة قیامه بخدمات 

التأكید).

٥٫٨٦

تلك المسئولیة بعض أو نظرا للعالقة ثالثیة األطراف عند تقدیم خدمات التأكید فیمكن أن یتحمل - ٩
٤٫٤٦.كل األطراف الثالثة

٠,٠٥عند مستوى معنویةإحصائیاً دال **
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معنوى فى فختالا، مما یدل على وجود ٠,٠٥أن مستوى المعنویة أقل من :السابقویتضح من الجدول 
عند قیامه بخدمات معیار مسئولیة المراجع الوكیل تجاه عمیله الموكل حول المستقصى منهماألهمیة النسبیة آلراء 

وهذا یعنى أنه ال األولىتمثل فى العبارةللرتبأقل متوسط بینما،ثامنةالأعلى متوسط للرتب تمثل فى العبارةو ، التأكید
.یعتبر المحاسب القانونى مسئوًال مسئولیة مطلقة عن تقدیم خدمات التأكید

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
)٣٠(جدول رقم 

والس-كروســـكالارــــإختب

متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

یعتبر المحاسب القانونى مسئوالً مسئولیة-١
.مطلقة عن تقدیم خدمات التأكید

المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 
١٠٣١٤٣٫٣٩والمراجعة

٠٫٠٠١

٤٠١٥٣٫٥٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٠٢٫٣٠الشركات

٣٧١٢٥٫٤٥مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٠١٫٨٥الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥٩٥٫١٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

خدماتیحكم مسئولیة المحاسب القانونى عن-٢
.التأكید خطاب اإلرتباط الموقع مع العمیل

١٠٣١٢٥٫٩٠المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠١٧

٤٠١٠٩٫١٨أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٧٫٢٦الشركات

٣٧١١٦٫٥٧مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٦٫٩٢للمحاسباتالجھاز المركزى 

١٥١٦٦٫٣٠الھیئة العامة للرقابة المالیة
٢٥٨اإلجمالى

بإیمانھ وعقیدتھ یجعلھ ربط األداء المھنى للمراقب-٣
یؤدى واجبھ على الوجھ الالئق وھو ما یزید من 

وفعالیة المراجعة، ویضمن دقتھا، ویوفر الثقة كفاءة
من الحاجة إلى واالطمئنان للمستفیدین منھا، ویقلل

.المساءالت القانونیة المدنیة منھا والجنائیة والتأدیبیة

١٠٣١١٥٫١٥المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠١

٤٠١١٣٫٩٠أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٦٢٫٤٥الشركات

٣٧١٣٤٫٥١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٣٫٠٤الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٩٫٩٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

مسئولیة مدنیة عما قدم من المحاسب القانونى مسئول-٤
أعمال حیال إخاللھ بالتزام تعھد بإنجازه فى عقد 

التأكید الذى یبرمھ مع عمیلھ سواء كان العقد خدمة
مستنتجا عن طریق أو أو فى شكل خطاب أومكتوبا 

القیاس ویشترط لتحملھ تلك المسئولیة وجود عقد مع 
خطأ من جانب المحاسب القانونى وجود إھمال أو

فى تنفیذه، كما أنھ ینتج عن إھمال المحاسب القانونى 
إضرار بالعمیل ویجعلھ یستحق فى تأدیة واجباتھ
.تعویضاً عن ذلك

١٠٣١٠٦٫٧٤القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعةالمحاسبون 

٠٫٠٠٠

٤٠١٣٥٫٧٤أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٨٫٣٠الشركات

٣٧١٣٩٫١٤مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥١٫٠٦الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦١٫٦٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

مسئوال فى حالة أن ال یعتبر المحاسب القانونى-٥
یكون اإلھمال فى األصل نتیجة تقصیر أو إھمال 

.نفسھمن جانب العمیل

١٠٣١٢٥٫٦١المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠١١٨٫٠٩أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٤٫٠٩الشركات

٣٧٨٨٫٧٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٨٫٥٨الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٧٦٫٠٠الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى
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متوسط العددالعینةفئاتالعناصر
الرتب

مستوى 
المعنویة

التأكید فإن فى حالة تعدد مقدمى خدمة-٦
مسئولیتھم عن تعویض الضرر ُتعد مسئولیة 

.تضامنیة

١٠٣١١٤٫٢٥المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٩

٤٠١٢٢٫٣٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٨٫٩٥الشركات

٣٧١٣٤٫٠٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٤٣٫٦٣الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٦٩٫٥٠المالیةالھیئة العامة للرقابة 
٢٥٨اإلجمالى

للمسئولیة الجنائیة إذا یتعرض المحاسب القانونى-٧
ارتكب جریمة من الجرائم التى نص علیھا قانون 

قیامھ بتضلیل أو االشتراك فى تضلیل أحد معین، أو
األطراف بغرض تحقیق منافع شخصیة لنفسھ أو

عند الغیر؛ أى علمھ بالجریمة وقصد المشاركة فیھا
عن معلومات تقدیم خدمات التأكید (مثل اإلفصاح

.)بخالف الواقع على الموقع اإللكترونى العمیل

١٠٣١١٥٫٥٤المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٢٥

٤٠١٢٧٫٣١أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٤٤٫٦٥الشركات
٣٧١٣٠٫٥٤خدمات التأكیدمستخدمى

٢٦١٤٦٫٢٣الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٦٢٫٢٧الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

للمسئولیة التأدیبیة عند یتعرض المحاسب القانونى-٨
خروجھ عن مقتضى الواجب المھنى وذلك بارتكابھ 

وتقالید المھنة یتنافى مع آداب وسلوكیات خطأ مھنیاً 
تأكید لم (مثل وضع اسمھ على تقریر خاص بخدمات

یقم بھا، أو أن یبدى رأیا مخالف لما حصل علیھ 
)نتیجة قیامھ بخدمات التأكید

١٠٣١١٧٫٧٣المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠.٠٧٠

٤٠١٢١٫٠٥أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٣٨٫٨٢الشركات

٣٧١٤٧٫٩١مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٣٦٫٤٢الجھاز المركزى للمحاسبات
١٥١٥٢٫٤٣الھیئة العامة للرقابة المالیة

٢٥٨اإلجمالى

نظرا للعالقة ثالثیة األطراف عند تقدیم خدمات -٩
التأكید فیمكن أن یتحمل تلك المسئولیة بعض أو 

.األطراف الثالثةكل 

١٠٣١١٣٫٤٦المحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

٠٫٠٠٠

٤٠١٠٤٫٦٦أعضاء ھیئة التدریس تخصص المحاسبة والمراجعة
٣٧١٥٩٫٥١الشركات

٣٧١٣٦٫٣٨مستخدمى خدمات التأكید
٢٦١٥٠٫٦٠الجھاز المركزى للمحاسبات

١٥١٧٨٫٣٠العامة للرقابة المالیةالھیئة 
٢٥٨اإلجمالى

٠,٠٥ةعند مستوى معنویحصائیاً إدال **

أن هناك وهذا یدل على ، ٠,٠٥من قلأللعدید من العناصر أن مستوى المعنویةالسابقویتضح من الجدول 
إخالله بالتزام تعهد بإنجازه فى عقد خدمة عنمدنیة الالمحاسب القانونى مسئولیةحولراء المستقصى منهمآفى إتفاقاً 

بالعمیل ویجعله اإضرارً سببئولیة وجود عقد مع وجود إهمالالتأكید الذى یبرمه مع عمیله ویشترط لتحمله تلك المس
یعتبر المحاسب القانونى مسئوال فى حالة أن یكون اإلهمال فى األصل نتیجة ، كما أنه الیستحق تعویضًا عن ذلك

نظرا للعالقة ثالثیة األطراف عند تقدیم خدمات التأكید فیمكن أن یتحمل ، و و إهمال من جانب العمیل نفسهتقصیر أ
أن هناك اختالفًا وهذا یدل على ٠,٠٥من كبرأ،صراعنالكما أن من، تلك المسئولیة بعض أو كل األطراف الثالثة

.فى أراء فئات العینة
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.المتطلبات األساسیة لحمایة المحاسب القانونى من المسئولیات المختلفةمجموعة من هناك 

من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،توصیف آلراء المستقصى منهم-١
)٣١(جدول رقم 

حصائیةراء من خالل المقاییس اإلتوصیف اآل











""
االلتزام بمبادىء ومعاییر المراجعة وخدمات التأكید األخرى عند مراجعة القوائم -١

والتقاریر المالیة وأداء خدمات التأكید.
٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٧٧١٠٫٤٣٩

والنزاهة، االلتزام بمبادىء وقواعد السلوك المهنى، ومن أهمها االستقالل، -٢
والموضوعیة.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٧٧٥٠٫٤٤٥

خدمة التأكید اإلطالع یتوقع مستخدمواإلفصاح عن جمیع المعلومات التى -٣
علیها، وذلك یخفف عبء المسئولیة من على عاتق المحاسب القانونى.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٥٨٠٫٧٤٢

القانونى عند تعینیه وتحدید األخذ فى االعتبار مظاهر إستقاللیة المحاسب -٤
أتعابه وسلوكه المهنى.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٦٤٧٠٫٥٨٢

األخذ فى االعتبار مظاهر إستقاللیة المحاسب القانونى ومدى االعتماد على -٥
أتعاب العمیل.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٥٨٩٠٫٥٨٠

أسالیب الشك فى استقالل المحاسب القانونى وهو ما یزید من احتماالت وجود -٦
إدارة االرباح.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٣٤١٠٫٩١٢

ینبغى على المحاسب القانونى الحصول على إقرارات من الطرف المسئول -٧
حسبما یكون ذلك مالئما أو متاحًا.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٤٨٨٠٫٧١٢

تخفض المصادقة المكتوبة من إمكانیة حدوث سوء فهم بین المحاسب القانونى -٨
المسئول (سواء كانت المصادقة إیجابیة أو سلبیة أو عمیاء).والطرف 

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٢٧١٠٫٨٤٨

اإلشارة إلى استخدام عمل الخبیر یحد من مسئولیة المحاسب القانونى عن -٩
خدمات التأكید.

٠،٠٠٠**٢٥٨٣٫٤٣٤١٫٥٠٤

علیها، مما دراسة وتقییم استخدام عمل الخبیر لتحدید مدى إمكانیة االعتماد -١٠
یخفف عبء المسئولیة من على عاتق المحاسب القانونى.

٠،٠٠٠**٢٥٨٤٫٢١٣٠٫٩٢٨

٢٥٨٤٫٤٠٩٠٫٧٦٩الوسط العام
٠,٠٥عند مستوى معنویة  دال إحصائیاً **

مجموعة المتطلبات األساسیة علىالموافقةلصالح حصائیاً إأن الوسط الحسابى دال یتضح من الجدول السابق 
وهو محل االستقصاءلكل المزایا(العناصر)، وذلك المذكورة أعاله لحمایة المحاسب القانونى من المسئولیات المختلفة

،)٠,٥(إختبار "ت" إلى أن النتائج أقل من مستوى معنویة ما یشیر إلیه الوسط الحسابى اإلجمالى كذلك، ویشیر
.بمعنى أن كل الفروق معنویة وجمیع العوامل لها تأثیرات هامة
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 ختبار فريد مان:إ -2
 (32)جدول رقم 

 إختبحححار فححريححد محححان
متوسط  العناصر

 الرتب
مستوى 
 املعنوية

خدمات  االلتزام بمبادىء ومعايير المراجعة وخدمات التأكيد األخرى عند مراجعة القوائم والتقارير المالية وأداء -1
 التأكيد.

6.58 

**0،000 

 6.59 االلتزام بمبادىء وقواعد السلوك المهنى، ومن أهمها االستقالل، والنزاهة، والموضوعية. -2

خدمة التأكيد اإلطالع عليها، وذلك يخفف عبء  يتوقع مستخدمواإلفصاح عن جميع المعلومات التى  -3
 المسئولية من على عاتق المحاسب القانونى.

5.86 

 6.11 األخذ فى االعتبار مظاهر إستقاللية المحاسب القانونى عند تعينيه وتحديد أتعابه وسلوكه المهنى. -4

 5.84 األخذ فى االعتبار مظاهر إستقاللية المحاسب القانونى ومدى االعتماد على أتعاب العميل. -5

 5.19 وجود أساليب إدارة االرباح. الشك فى استقالل المحاسب القانونى وهو ما يزيد من احتماالت -6

ينبغى على المحاسب القانونى الحصول على إقرارات من الطرف المسئول حسبما يكون ذلك مالئما أو  -7
 متاحًا.

5.50 

تخفض المصادقة المكتوبة من إمكانية حدوث سوء فهم بين المحاسب القانونى والطرف المسئول )سواء  -8
 أو سلبية أو عمياء(.كانت المصادقة إيجابية 

4.82 

 3.74 اإلشارة إلى استخدام عمل الخبير يحد من مسئولية المحاسب القانونى عن خدمات التأكيد. -9

دراسة وتقييم استخدام عمل الخبير لتحديد مدى إمكانية االعتماد عليها، مما يخفف عبء المسئولية من  -10
 على عاتق المحاسب القانونى.

4.77 

 0.05ن عند مستوى معنوية إحصائياً دال ** 
ختالف معنوى فى ا، مما يدل على وجود 0.05 مستوى المعنوية أقل من ويتض  من الجدول السابق أن

مجموعة المتطلبات األساسية لحماية المحاسب القانونى من المسئوليات حول  المستقصى منهماألهمية النسبية  راء 
)االلتزام بمبادىء وقواعد السلوك المهنى،  الثانية أعلى متوسط للرتب تمثل فى العبارةأن ، و والمذكوره أعاله المختلفة

 .تاسعةال فى العبارة متمثالً لرتب لأقل متوسط  ، بينما كانومن أهمها االستقالل، والنزاهة، والموضوعية(
 .والححس –كروسحححكحال إختبار  -3

 (33)جدول رقم 
 والس -كروسحححكال ارححححإختب

 متوسط الرتب العدد العينة فئات العناصر
مستوى 
 المعنوية

بمبززادىء ومعززايير  االلتزززام -1
المراجعزززة وخزززدمات التأكيزززد 
األخرى عند مراجعزة القزوائم 

الماليززززة وأداء  والتقززززارير
 .خدمات التأكيد

 126.66 103 المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

0.206 

 116.40 40 هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعةأعضاء 
 140.70 37 الشركات

 126.09 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 138.31 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 149.47 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى
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 متوسط الرتب العدد العينة فئات العناصر
مستوى 
 المعنوية

بمبززادىء وقواعززد  االلتزززام  -2
السزلوك المهنزى، ومزن أهمهززا 
االسززززززززززتقالل، والنزاهززززززززززة، 

 .والموضوعية

 125.79 103 المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

0.138 

 114.88 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 136.32 37 الشركات

 142.47 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 127.58 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 148.50 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

 اإلفصزززاح عزززن جميزززع   -3
يتوقززززززع المعلومززززززات التززززززى 

خدمززززززة التأكيززززززد  مسززززززتخدمو
اإلطالع عليها، وذلزك يخفزف 

المسززئولية مززن علززى  عززبء
 .عاتق المحاسب القانونى

 123.05 103 والمراجعةالمحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 

0.077 

 111.58 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 134.51 37 الشركات

 144.53 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 140.33 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 153.37 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

مظززاهر األخززذ فززى االعتبززار  -4
إسززتقاللية المحاسززب القززانونى 
عنزززد تعينيزززه وتحديزززد أتعابزززه 

 وسلوكه المهنى.

 123.06 103 المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

0.101 

 115.31 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 135.72 37 الشركات

 147.04 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 129.56 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 152.83 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

األخززذ فززى االعتبززار مظززاهر  -5
إسززتقاللية المحاسززب القززانونى 
ومززدى االعتمززاد علززى أتعززاب 

 العميل.

 119.57 103 المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

0.029 

 112.65 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 140.72 37 الشركات

 148.64 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 138.65 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 151.90 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

المحاسززب  الشززك فززى اسززتقالل -6
وهزززو مزززا يزيزززد مزززن القزززانونى 

احتماالت وجود أسزاليب إدارة 
 .االرباح

 121.84 103 المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

0.057 

 108.79 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 141.72 37 الشركات

 142.36 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 142.19 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 153.43 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

المحاسززززب  ينبغززززى علززززى -7
القزززززانونى الحصزززززول علزززززى 
إقزززززززرارات مزززززززن الطزززززززرف 
المسززئول حسززبما يكززون ذلززك 

 .متاحاً  مالئما أو

 130.35 103 المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة والمراجعة

0.048 

 103.24 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 138.73 37 الشركات

 124.93 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 147.92 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 150.27 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى
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 متوسط الرتب العدد العينة فئات العناصر
مستوى 
 المعنوية

المكتوبة من  تخفض المصادقة -8
إمكانيززة حززدوث سززوء فهززم بززين 
المحاسزززب القزززانونى والطزززرف 

كانزززززت  المسزززززئول )سزززززواء
المصزادقة إيجابيزة أو سززلبية أو 

 )عمياء

المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 
 121.56 103 والمراجعة

0.158 

 114.45 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 137.27 37 الشركات

 149.80 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 135.35 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 144.80 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

اسززتخدام عمززل  اإلشززارة إلززى -9

الخبيززززر يحززززد مززززن مسززززئولية 

المحاسززززززب القززززززانونى عززززززن 

 .خدمات التأكيد

بمكاتب المحاسبة المحاسبون القانونيون،أو المراجعون 
 129.16 103 والمراجعة

0.455 

 138.68 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 143.36 37 الشركات

 126.65 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 113.60 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 107.77 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

 دراسة وتقيزيم اسزتخدام   -10
عمزززززل الخبيزززززر لتحديزززززد مزززززدى 
إمكانيزززة االعتمزززاد عليهزززا، ممزززا 
يخفززززف عززززبء المسززززئولية مززززن 

 .عاتق المحاسب القانونى على

المحاسبون القانونيون،أو المراجعون بمكاتب المحاسبة 
 123.69 103 والمراجعة

0.024 

 104.70 40 أعضاء هيئة التدريس تخصص المحاسبة والمراجعة
 153.54 37 الشركات

 143.62 37 مستخدمى خدمات التأكيد
 126.44 26 الجهاز المركزى للمحاسبات
 146.67 15 الهيئة العامة للرقابة المالية

  258 اإلجمالى

  0.05ةعند مستوى معنوي حصائياً إدال **
أن هناك وهذا يدل على ، 0.05أكبر من لمعظم العناصر  أن مستوى المعنوية السابقويتض  من الجدول 

 ،مجموعة المتطلبات األساسية لحماية المحاسب القانونى من المسئوليات المختلفة حول راء المستقصى منهمآفى  إتفاقاً 
أما  ،، والمذكوره أعالهمبادىء وقواعد السلوك المهنىو  االلتزام بمبادىء ومعايير المراجعة وخدمات التأكيد األخرىمن 

 .فى أراء فئات العينةأن هناك اختالفًا وهذا يدل على 0.05قل من أ ،صراعنباقى ال

أنه  والذى ينص على لفرض الثالثصحة ا تثبت ة الثالثةومن خالل تحليل نتائج الردود على أسئلة المجموع
تزداد احتماالت قيام المحاسب القانونى بالتقرير عن ممارسات إدارة األرباح التى تطبقها اإلدارة، إذا أدرك أن هناك  "

 ."احتماالت لتعرضه للمسئولية القانونية حالة عدم اإلقرار عن هذه الممارسات
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حیث الهدف من الدراسة وفروضها وأسلوب الدراسة والذى فى هذا الفصل الدراسة المیدانیة منالباحثتناول
تتضمن أسئلة یمكن من خاللها دراسة وتحلیل الردود علیها لتحقیق أهداف البحث و ستقصاءاإلقائمة إرتكز على 

وكذلك إجراء المقابالت الشخصیة مع بعض أفراد العینة لشرح مضمون االسئلة والرد على أیة وٕاختبار فروضه،
:ىهو ت افئستوالذى شملمجتمع الدراسةجمع البیانات من وتم، ت لضمان دقة وسالمة اإلجابة علیهااستفسارا

تخصص بالجامعات المصریةوالمراجعین بمكاتب المحاسبة والمراجعة، أعضاء هیئة التدریسالمحاسبین القانونیین 
والجهاز المركزى للمحاسبات، والهیئة العامة للرقابة ومستخدمى خدمات التأكید،،الشركاتالمحاسبة والمراجعة، و 

المالیة.

باستخدام وسائل توزیع متعددة مع استالم الردود على الفئات الستاالستقصاءقد قام الباحث بتوزیع إستمارات و 
. وفرز االستمارات لتحدید الصالح منها إلجراء التحلیل اإلحصائى

Statisticalللعلوم االجتماعیة (اإلحصائيببرنامج حزمة التحلیل انات عند تحلیل البیالباحثاستعانلقد و 
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على جمیع اإلجابات الواردة بقائمة االستقصاء محل التحلیل، اإلحصائيبعد إجراء التحلیل للباحثاتضح
بین أسئلة القائمة الداخليأن هناك درجة قویة ومقبولة من التناسق هوكذلك اإلجابات الواردة على كل فرض على حد

نیة.علیها، وتعمیم نتائج الدراسة المیدااالعتمادككل، وكذلك لكل فرض من فروض البحث، مما یعنى إمكانیة 
 

       
 

 انتهاج فيبخدمات التأكید وفرصة اإلدارة المحاسب القانونى توجد عالقة معنویة ذات داللة إحصائیة بین قیام
.أسالیب إدارة األرباح

 المحاسب القانونى إلى ارتفاع مستوى كفاءة المزاولین وٕاكسابهم المعرفة فيیؤدى توافر بعض المتطلبات المهنیة
.التى تؤهلهم لتقدیم خدمات التأكید بطریقة متمیزة مبنیة على المعرفة المتعمقة بأسالیب إدارة األرباح

ب القانونى بالتقریر عن ممارسات إدارة األرباح التى تطبقها اإلدارة، إذا أدرك أن هناك تزداد احتماالت قیام المحاس
.احتماالت لتعرضه للمسئولیة القانونیة حالة عدم اإلقرار عن هذه الممارسات 





 
 

 







 

 
 

النتائج النظرى والمیدانى یمكن عرضالباحث بشقیهى قام بهذالعنه البحثضوء ما أسفرفى 
:على النحو التالىلبحث العامة ل

حث أن یضع مفهوم خدمات التأكید على أنهـا: " خـدمات مهنیـة مسـتقلة یؤدیهـا المحاسـب القـانونى ُیمكن للبا-١
ـــك  ـــى تحســـین جـــودة تل ـــة مرتبطـــة بهـــا، باإلضـــافة إل ـــر مالی ـــة وغی ـــدیم معلومـــات ضـــروریة مالی مـــن خـــالل تق

تخــذى المعلومــات وتعزیــز درجــة الثقــة فیهــا باســتخدام مقــاییس معینــة ومحــددة، وذلــك بهــدف خدمــة أغــراض م
القرارات المختلفة فى مرحلة صنع القرار"

تـزداد الخـدمات التـى یقـدمها المحاسـب القـانونى نتیجـة التوســع األفقـى فـى خـدمات التأكیـد وتحتـاج دعمـًا مــن -٢
وجــود خــدمات التأكیــد ، حیــث أن البــاحثین والجمعیــات والهیئــات المهنیــة والعلمیــة إلرســاء قواعــدها وتطویرهــا

، باإلضـافة إلـى دورهـا ئم له تأثیر فعـال علـى تنشـیط سـوق الخـدمات المهنیـة فـى مصـرها بالشكل المالءوأدا
، حیث أن لخـدمات التأكیـد دور جـوهرى فـى تحقـق مصـداقیة المعلومـات الحدیثةالتقنیةالحد من مخاطر فى 

المحاسبیة فى ظل متغیرات بیئة األعمال المعاصرة.
د مـــن قبـــل ْمـــعَ تَ التـــدخل المُ ىُتشـــیر إلـــعلـــى أنهـــا: "ربـــاحإدارة األُیمكـــن للباحـــث أن یضـــع مفهـــوم ممارســـات -٣

تشـغیلیة أو عند اتخـاذ قـراراتالمعاییر،تطبیقعدى القوائم المالیة سواء عند أو مُ أو الطرف المسئول اإلدارة 
والـذى على خـالف الواقـعالمرغوب فیهالُمَحقق وذلك بهدف الوصول إلى رقم الربحاستثماریةتمویلیة أوأو 

."حقق المصالح الذاتیة لهایُ 
مـن ئـممالتحقـق قـدریـؤدى إلـى، وفى ظـل متطلبـات أدائهـاوفق مقاییس محددة معینةخدمات التأكیدتأدیة -٤

تضـییق فجـوة التوقعـات تعمـل علـى ، و حسـن مـن جـودة خـدمات التأكیـدالثقة للمسـتثمرین ومتخـذى القـرارات وتُ 
ى الحـد مـن ممارسـات إدارة األربــاح مـن ناحیـة إخــرى، ؤدى إلــتـمـن ناحیـة، و خـدمات التأكیــدلـدى مسـتخدمى 

الحد من أحداث الغش والتضلیل فى التقـاریر المالیـة وبالتـالى الحـد مـن ى باإلضافة إلى دور تلك الخدمات ف
.األزمات المالیة العالمیة التى توالى حدوثها فى األونة األخیرة

نـــد أداء خـــدمات التأكیـــد عامـــة، ولتحقیـــق المســـتوى توجـــد العدیـــد مـــن المهـــارات الالزمـــة للممارســـة الجیـــدة ع-٥
المتمیز علمیًا، ومهنیًا، وأخالقیًا، وتقنیًا.

ول المحاســبة والمراجعــة، هنــاك العدیــد مــن المهــارات الفنیــة والوظیفیــة والتــى ُتمكــن المحاســب مــن معرفــة أصــ-٦
لحـد مـن ممارسـات إدارة خلفیة علمیة تمكنه من حسن األداء ومن ثـم تحسـین جـودة خـدمات التأكیـد لوتكوین
األرباح.







ـــة لــدى القــائم بخدمــة التأكیــد یــؤدى إلــى جــودة تلــك الخــدمات، كمــا أن مهــارات -٧ إن تــوافر المهــارات الشخصی
مكـــن المحاســـب القـــانونى مـــن العمـــل مـــع اآلخـــرین فـــى اتجـــاه تحقیـــق التعامـــل مـــع اآلخـــرین واالتصـــال بهـــم تُ 

ه مــن الــتعلم، وتهــذیب ســلوكه، وتغییــر اتجاهاتــه، واســتقبال المنفعــة المشــتركة، وتطــویر تلــك المهــارات ُیمكنــ
.خدمات التأكیدبخصوصونقل المعلومات بفعالیة، وصیاغة األحكام المعقولة

معیــار هــو اتخــاذ،، أو الطــرف الثالــث"الموكــل"وكیــل تجــاه عمیلــه كة المحاســب القــانونىمعیــار مســئولیإن-٨
علیـــه المســئولیة، فــإذا أهمـــل وكــان هــو الســـبب فــى هـــذا المهنــى المعتـــاد فــى المجــال كأســـاس تقــاسالرجــل 

اإلهمال ولیس كنتیجة غیر مباشـرة إلهمـال مـن جانـب الموكـل نفسـه، فـإن مقیـاس اإلهمـال هـو الخـروج عـن 
.تصرف المهنى المعتاد لو ُعهد إلیه القیام بتلك الخدمة

، مـع ى عـن تقـدیم خـدمات التأكیـدتوجد العدید من المحددات التى تتحكم فى مـدى مسـئولیة المحاسـب القـانون-٩
ة یــند خصوصــًا مــع تطبیقــات واســتخدام تقاألخــذ فــى اإلعتبــار اتســاع نطــاق المســتفیدین مــن خــدمات التأكیــ

.المعلومات على نطاق واسع وعالمى أحیاناً 
عــن تهیحكــم مســئولی، حیــث یعتبــر المحاســب القــانونى مســئوًال مســئولیة مطلقــة عــن تقــدیم خــدمات التأكیــدال -١٠

حالة تعدد مقدمى خدمة التأكید فـإن مسـئولیتهم عـن ، وفىت التأكید خطاب اإلرتباط الموقع مع العمیلخدما
نظرا للعالقـة ثالثیـة األطـراف عنـد تقـدیم خـدمات التأكیـد فـیمكن أن ، و تعویض الضرر ُتعد مسئولیة تضامنیة

فـى حالـة أن القـانونى مسـئوالً ال یعتبر المحاسـب ، حیث األطراف الثالثةبعض أو كلیتحمل تلك المسئولیة 
.یكون اإلهمال فى األصل نتیجة تقصیر أو إهمال من جانب العمیل نفسه

االلتـزام بمبـادىء ، و االلتزام بمبادىء ومعاییر المراجعة وخـدمات التأكیـد األخـرى عنـد أداء خـدمات التأكیـدن إ-١١
اإلفصـاح، یخفـف عـبء المسـئولیة ، و وقواعد السلوك المهنى، ومن أهمهـا االسـتقالل، والنزاهـة، والموضـوعیة

.من على عاتق المحاسب القانونى
ا بإیمانــه وعقیدتــه یجعلــه یــؤدى واجبــه علــى الوجــه الالئــق وهــو مــحاســب القــانونىربــط األداء المهنــى للمن إ-١٢

، ویضمن دقتها، ویوفر الثقـة واالطمئنـان للمسـتفیدین منهـا، ویقلـل مـن خدمة المقدمةیزید من كفاءة وفعالیة ال
.الحاجة إلى المساءالت القانونیة المدنیة منها والجنائیة والتأدیبیة

ئولیته خــاطر المرتبطــة بمســلتقلیــل المینبغــى علــى المحاســب القــانونى لتخفیــف عــبء المســئولیة عــن عاتقــه، و -١٣
تحدیــدلمرتبطــة بقبولــه تقــدیم هــذه الخدمــة بعنایــة، مــع تقیــیم المخــاطر اعــن أدائــه لخــدمات التأكیــد، أن یقــوم ب

، استخدام اللغـة التحذیریـة عنـد التقریـر عـن أداء هـذه الخدمـةو بدقة، وط تقدیم الخدمة فى خطاب التكلیفشر 
.رتقبین إن أمكنمع تحدید المستخدمین الم

یواجه المحاسب القانونى نوعین من المسئولیة المدنیة عن أدائه لخدمات التأكید وهمـا مسـئولیته أمـام العمیـل -١٤
ف الثالث حیث ُیصبح مسـئوًال عـن أى ضـرر نتیجـة اإلهمـال أمـام تلـك الجهـات، فضـًال ومسئولیته أمام الطر 

.عن إتساع نطاق المستفیدین من خدمات التأكید







 

على النحو التالى:لیه الباحث یمكن عرض نتائج البحثإفى ضوء ما َخُلَص 
بخــدمات التأكیــد وفرصــة اإلدارة فــى المحاســب القــانونىتوجــد عالقــة معنویــة ذات داللــة إحصــائیة بــین قیــام -١

، مما یثبت صحة الفرض األول.انتهاج أسالیب إدارة األرباح
یــؤدى تــوافر بعــض المتطلبــات المهنیــة فــى المحاســب القــانونى إلــى ارتفــاع مســتوى كفــاءة المــزاولین وٕاكســابهم -٢

ـــة متمیـــزة مب ـــة التـــى تـــؤهلهم لتقـــدیم خـــدمات التأكیـــد بطریق نیـــة علـــى المعرفـــة المتعمقـــة بأســـالیب إدارة المعرف
، مما یثبت صحة الفرض الثانى.األرباح

ُیعـد المحاســب القــانونى مســئوًال عمــا یقــدم مــن خـدمات التأكیــد، كمــا تــزداد احتمــاالت قیــام المحاســب القــانونى -٣
عرضــه للمســئولیة بــالتقریر عــن ممارســات إدارة األربــاح التــى تطبقهــا اإلدارة، إذا أدرك أن هنــاك احتمــاالت لت

، مما یثبت صحة الفرض الثالث.القانونیة حالة عدم اإلقرار عن هذه الممارسات

 

 
بما یلى:حثاوصى البیالسابقة بناًء على النتائج 

التأكیــدومســاعدیهم للقیــام بــأداء خــدمات لمحاســبین القــانونیینالعلمــى والعملــى لضــرورة زیــادة التأهیــلأوًال:
بالحصـول المحاسـب القـانونى، وذلـك مـن خـالل إلـزام صبحت ضرورة فى ظل التطـورات االقتصـادیة والتقنیـةأوالتى 

.من أداء تلك الخدمات فى ظل التطورات التقنیةعلى الشهادات المهنیة التى تمكنه
ـــة لتوضـــیح ضـــرورة تطـــویر التشـــر :ثانیـــاً  ـــةالیعات الحالی ـــانونىمســـئولیة القانونی ـــد أداء هـــذه للمحاســـب الق عن

.لتحدید وتوضیح تلك المسئولیة ونطاقها ومداهابصدور تشریعوذلك الخدمات
ناسـب تتلى مهنـة المحاسـبة والمراجعـة لضرورة تطویر قواعد السلوك المهنى لدى المنظمات المشرفة عثالثًا:

بإیمانـه حاسـب القـانونىربـط األداء المهنـى للموالحـث علـى ، المترتبة على أداء هذه الخـدماتمع التحدیات الجدیدة 
، وذلك من خالل نـدوات فكریـة مـن الجهـات القائمـة علـى المهنـة یجعله یؤدى واجبه على الوجه الالئقمماوعقیدته

.تتبنى هذا الفكر
لتتضـــمن كیفیـــة القیـــام بـــأداء هـــذه الخـــدمات ضـــرورة تطـــویر بـــرامج التعلـــیم المحاســـبى فـــى الجامعـــات:رابعـــاً 

، وذلــك بعمـــل ورش عمـــل فـــى الواقـــع الجدیــدة مـــع التوســـع فـــى اســـتخدام الحاســبات فـــى مجـــال المحاســـبة والمراجعـــة
، كمــا یوصــى الباحــث المنظمــات والجهــات مــداركهم تجــاه الواقــع العملــىتوســیع العملــى للطــالب لتطــویر معــارفهم و 

ــًا لممارســة المحاســب القــانونىمصــر بإعــداد بــرامج تدریبیــة لتأهیــل ى فــالمســئولة عــن مهنــة المراجعــة  ــًا وعملی علمی
.خدمات التأكید باإلستعانة باإلرشادات التى أصدرها االتحاد الدولى للمحاسبین

ن ن كـــان یســـتعیإ بالمعـــارف الالزمـــة ألداء هـــذه الخـــدمات حتـــى و المحاســـب القـــانونىلمـــام إضـــرورة خامســـًا:
، وذلــك مــن خــالل اإلطــالع والمعرفــة عمــالة جــودة أداء الخبیــر لهــذه األلمراقبــأن ذلــك ضــرورىبــبعض الخبــراء إال

.المستمرة للمراجع بالمجاالت المختلفة المرتبطة بخدمات التأكید







التنســیق بــین الجامعــات المصــریة والشــركات ومكاتــب المراجعــة المســجلة لــدى الهیئــة العامــة للرقابــة سادســًا:
بتطبیـــق معـــاییر المحاســـبة والمراجعـــة مـــن أجـــل التعریـــف بخـــدمات التأكیـــد ودورهـــا فـــى الحـــد مـــن المالیـــة والملزمـــة

مـن ة، وذلك باإللزام بتحدید حد أدنـى لجـودة مخرجـات خـدمات التأكیـد مـن خـالل جهـة مكونـممارسات إدارة األرباح
.األطراف السابقة
صـلة التعلـیم واة بكلیـة التجـارة وٕانمـا ضـرورة معدم االكتفاء بدرجة البكالوریوس لخریجى قسـم المحاسـبسابعًا: 

الـدكتوراه، أو الحصـول درجـةالماجسـتیر أو درجـةالـدبلومات العلیـا أوشهادات أعلى مثـلعلىالمستمر والحصول
لمهنـــة المراجعـــة، وخاصـــة بعـــد ظهـــور التحـــدیات الحدیثـــة وأنـــواع المحاســـب القـــانونىعلــى شـــهادات مهنیـــة لمزاولـــة 

فتـرة بعـد فى مجال عمله ومن أهمها خدمات التأكید التى تتطورالمحاسب القانونىفة التى تواجه المراجعات المختل
.ات التقنیةالتطور ظلى ، خاصة فىأخر 

یوصــى الباحــث األجهــزة القائمــة علــى إصــدار معــاییر المراجعــة بإصــدار معــاییر جدیــدة یسترشــد بهــا ًا:ثامنــ
تأكیــد وتكــون هــذه اإلرشــادات والمعــاییر مواكبــة للتطــورات واالتجاهــات المحاســبون القــانونیون عــن القیــام بخــدمات ال

العالمیة الحالیة.التطورات التقنیةمهنة المراجعة مع ى الحدیثة ف
ى تقـدیم خـدمات تأكیـد الثقـة فـى ن بتطـویر أدائهـم فـیوصـى الباحـث بضـرورة قیـام المحاسـبین القـانونییتاسعًا: 

، وكــذا خــدمات تأكیــد الثقــة فــى المواقــع التــى تقــوم بنشــر معلومــات المعلومــاتالتبــادل اإللكترونــى للمعلومــات ونظــم
، والنمـــاذج التـــى تســـهل لهـــم أداء مهـــامهم المتعلقـــة بتقـــدیم تقریـــر بمـــنح الثقـــة فـــى نظـــم محاســـبیة علـــى تلـــك المواقـــع

.المعلومات والمواقع اإللكترونیة على شبكات المعلومات
 

تتضــمن تطــویر معــاییر المراجعــة المرتبطــة التــىى الباحــث الدارســین بمزیــد مــن األبحــاث والدراســاتیوصــ
أداء تلــك دبخــدمات التأكیــد، بحیــث یكــون هنــاك معــاییر مقترحــة خاصــة بهــا یسترشــد بهــا المحاســبون القــانونیون عنــ

جـودة نتـائج أعمالـه ى لخدمـة المهنیـة فـالـوازع الـدینى لـدى القـائم بالتحدیـد دور إجـراء أبحـاثالتوسع فـى و ،الخدمات
إجـراء أبحـاث لتوعیـة المحاسـبین القـانونیین بالـدور الفعـال لخـدمات باإلضـافة إلـى وخدمة أغراض متخذى القـرارات،

تضــییق فجــوة التوقعــات لــدى ، ودور تلــك الخــدمات فــىالتقــاریر المالیــة المنشــورة إلكترونیـاً ى التأكیـد، وتــدعیم الثقــة فــ
.ت التأكیدخدمامستخدمى 
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/هضـة العربيـةالندار ،بحـوث علميـة محكمـة ومنشـورة-دراسات وبحوث علمية متقدمـة فـى المراجعـة، إبراهيم عبداحلفيظ عبداهلادىد ،

.٢٠١٤-٢٠١٣، القاهرة
/٢٠٠٥ناشر،بدون،اإلداريةالمحاسبةإبراهيم،علىأمحدد.
/اإلسـكندرية،اجلامعيـة،الـدارالحسـابات،مراجعـةفـىمتقدمـةدراسـات،شـحاتهالسـيدد/شحاتهعبيد،أمحدد/حسني،نورحممدأمحدد

٢٠٠٧.
/قـانونبعـدأكيـدالتوخـدماتالمراجعـة،لطفـىأمحـدالسـيدأمـنيدSARBANS – OXLEY،القـاهرةالعربيـةالنهضـةدار ،،

٢٠٠٨.
٢٠٠٠بدون ناشر،أساليب الفحص الضريبى الحديثة،،د/جالل الشافعى.
/٢٠٠٣،بدون ناشر،)ىالجزء الثان(أصول المراجعةحممد،طلبهحامدد.
٢٠٠٤بدون ناشر، ، )الجزء الثانىدراسات فى المراجعة (، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
٢٠١٢بدون ناشر، ، دراسات فى المراجعة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
١٩٩٩تنمية اإلدارية، القاهرة،املنظمة العربية للعالم التجارة اإللكترونية،، د/رأفت رضوان.
/٢٠٠٦الرابعة،الطبعة،بدون ناشر،عظماءأصبحواكيف،الكريباىنسعودسعدد.
دراســـة تحليلـــة لخدمـــة إضـــفاء الثقـــة علـــى المواقـــع التجاريـــة عبـــر شـــبكة ،د/مســـري كامـــل حممـــد عيســـى، أ/ حســـام حممـــد رجـــب مبـــارك

، الـــدار اجلامعيـــة، القـــانونيين األمريكـــى والكنـــدىالمعلومـــات الدوليـــة فـــى ظـــل مبـــادئ معهـــدى المحاســـبين
.٢٠٠٤اإلسكندرية، 

/٢٠٠٢،بدون ناشرالطبعة الثالثة،،المراجعة ممارسة مهنية ومسئولية قانونيةمجعة،ى شعراو سهريد.
٢٠٠٣،بدون ناشر،، الطبعة السابعةالمراجعةأصول،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
/٢٠٠٥،بدون ناشر،المتقدمةالمراجعةفىوبحوثدراسات،أمحدعبدالعظيمطارقد.
/٢٠٠٣،مكتبة عني مشس، القاهرة، االستثمارأسواق األوراق المالية (البورصات) وصناديق ،فايدطهعادلد.
٢٠١٢، القاهرة، مكتبة عني مشس، نظرة شمولية متعمقة–محاسبة التكاليف اإلدارية ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
" ،٢٠١٠"، بدون ناشر، اإلحصاء الوصفىد/ عبد الفتاح حممد قنديل، د/ فريد جنيب جرجس.
/الداراإللكترونية،والتجارةالمالسواقأو الخصخصةئةبيى فالحساباتمراجعة،شحاتهالسيدشحاته د/على،نصرالوهابعبدد

.٢٠٠٤االسكندرية،اجلامعية،
/الثالــثاجلــزء،واألمريكيــةوالدوليــةالعربيــةالمراجعــةلمعــاييروفقــاً الحديثــةالخارجيــةالمراجعــةموســوعةعلــى،نصــرالوهــابعبــدد

.٢٠٠٩االسكندرية،اجلامعية،الدار،الشركاتحوكمةتفعيلىفاملراجعةآلياتدوربعنوان:
املراجعـةبعنوان:رابعالاجلزء،واألمريكيةوالدوليةالعربيةالمراجعةلمعاييروفقاً الحديثةالخارجيةالمراجعةموسوعة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االســكندرية،اجلامعيــة،الــدار،العامليــةاملاليــةاألزمــةمواجهــةىفاتاحلســابمراقــبومســئولياتالشــركاتوحوكمــة
٢٠٠٩.

 ٢٠٠٤، بدون ناشر،أساسيات المراجعةالشناوى،د/حممد سعيد.
٢٠٠٢القاهرة،ناشر،بدون،الحساباتلمراقباالستشاريةوالخدماتالماليةالقوائممراجعةى،حجاز العزيزعبدد/حممد.
/نشرسنةبدون،بدون ناشر،المراجعةمبادئى،حجاز دأمححيىيوفاءد.
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 ات:ـــــــالدوري -2
 /لتجةةةار ر ار لميةةة مجلةةةار املصةةرة ، البيلةة  مةة  اسةةتقرا ى دليةةع -الةةرب  إدارة ممارسةةات علةةى الرقابةة  ىف املراجةةع دور ،مبةةار  إبةةراهيم الرفةةاعىد 

 .2003 سن  (،2) الردد ،طنطا جامر  التجارة، للي   وارتمويى

 نشرة دورة  داخلي  ةصدرها قسم البحوث مبنت  )م ارز( مصطفى شوقى وشرلاه: اإلصدارات التالي : ،مجة ار 

 .2004، أبرةع (79، الردد)(20) السن  ،عناصر القوا م املالي  اخلتامي  املقدم  لالستخدا  الرا  -

، (86الرةدد) (،21) السةن  ،راسةات اهليلة  الرامة  لسةوق املةالاملمارسات اخلاطل  يف احملاسب  واملراجر  يف سوق رأس املال املصري وفقا لد -
 .2006ةناةر

 .2007ةناةر  -2006لتوبر أ ،(89،90)ان الردد ،(23) السن  ،طبير  خدمات املراجر  -

 .2009، أبرةع (99) الردد ،(25) السن  ،األزم  املالي  الراملي  وحولم  الشرلات -

ةوليةةو  ،(100، الرةةدد)(25) السةةن  ،للمحاسةةباتاملرلةة ى ود ومهةةا  التدلةةد الصةةادرة عةة  اجلهةةاز ملرةةاةا املصةةرة  للمراجرةة  والفحةة  احملةةدا -
2009. 

 ةنةةةاةر ،(106الرةةةدد) ،(27) السةةةن  ،الناشةةةل  عةةة  االفةةة  القواعةةةد الةةةو تضةةةم  اإلسةةةتقالل واحليةةةدةاملسةةةلولي  اجلنا يةةة  ملراقةةة  احلسةةةابات  -
2011. 

 .2012(،أبرةع 111لردد)(، ا28ااطر املراجر  ومسلولياهتا، السن  ) -

 /قيةةاس أ ةر الةدور احلةولمى ملراجةةع احلسةابات علةى سةلو  إدارة األربةةاح للشةرلات املسةجل  ىف سةوق األوراق املاليةة   عةو،، حممةد حممةد آمةالد
 دةسةةمر ،(3، الرةةدد )القةةاهرةجامرةة  لليةة  التجةةارة ببةة، سةةوة ،   اردراسةةات ارماريةةة وارتجاريةةةمجلةةة  املصةةرى،
2003. 

 مجلةةة كليةةة ارتجةةار  رلبحةةوث   مصةةداقي  املرلومةةات احملاسةةبي  ىف إطةةار خةةدمات الثقةة  وأ رهةةا ىف اسةةتقالل املراجةةع ، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .2005 ، مارس(42)اجمللد  ،(1)الردد جامر  اسنندرة ،  للي  التجارة،  ار لمية

 ببنهةا، التجةارة للية  ارتجاريةة  اربحةوثو  اردراسةات مجلة  املهني  اخلدمات تقدمي ع  القانوىن احملاس  مسلولي  إطار حممد، طلبه د/حامد 
 .1989 ،(2) الردد ،(9) السن  ال قازةق، جامر 

 للية  التجةارة بنهةا، مجلة اردراسات واربحةوث ارتجاريةة، اخلدمات الضرةبي ، ومدى مسلولي  احملاس  القانوىن عنهةا، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،
 .1990(، 1(، الردد)10السن  )جامر  ال قازةق، 

 /للمحاسةةبني: األبرةةاد اجلةةامرى احملاسةةب  واملراجرةة ، والتدهيةةع فجةةوة التوقرةةات بةةني احتياجةةات الواقةةع الرملةةى ملهنةة   لبيةة ، املةةنرم عبةةد خالةةدد– 
بةة، بتجةةارة اللليةة    ،مجلةةة اردراسةةات ارماريةةة وارتجاريةةةمقرتحةةات الرةةالر )دراسةة  ميدانيةة  تطبيقيةة (،  –املسةةببات 

 .2001، دةسمر (3)الردد (،2)اجمللد (،11)السن  ،سوة ، جامر  القاهرة

 ارمجلةةة ارمصةةجية رلدراسةةات اخلةةدمات فةةالا مهةةا  املراجرةة  وحجةةم شةةرل  املراجرةة  واسةةتقالل املراجةةع اخلةةارجى،  ، ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .2004ةونيو -، أبرةع(2)الردد ، للي  التجارة، جامر  املنصورة،ارتجارية

 /رلبحةةوث ارتجةةار  كليةةة مجلةةة ،تطبيقيةة  دراسةة  مةةع -األربةةاح إدارة عمليةةات علةةى اخلارجيةة  املراجرةة  دةجةةو  أ ةةر ى،عيسةة حممةةد لامةةع مسةةاد 
 .2008 ةوليو (،45) رقم اجمللد (،2) الردد ،سنندرة اإل جامر   ار لمية

 /دراسةةةاتار مجلةةةة ،للتطبيةةةق اخلبةةةاة األنظمةةة  مال مةةة  مةةةدى واختبةةةار االسةةةتثمارة  املشةةةروعات جةةةدوى دراسةةةات راجرةةة م ،فاةةةةد طةةةه عةةةادلد 
 .1996 (،1) لرددا (،16) سن ال ال قازةق، جامر  ،ببنها التجارة للي   ارتجارية واربحوث

 البيلةةةة  ظةةةةع ىف املاليةةةة  القةةةةوا م ملراجرةةةة  املالزمةةةة  املخةةةةاطر تقةةةةدةر علةةةةى احملاسةةةةبي  للمرلومةةةةات االلنةةةةرتوىن اإلفصةةةةاح أ ةةةةر ،محيةةةةده حممةةةةود د/عيةةةةد 
 (1) الرةدد (22) السةن  ،ال قةازةق جامرة  ببنهةا، التجةارة للية  ارتجاريةة  حةوثاربو  اردراسةات مجلة  االلنرتوني 

 .2002 سن 



 

 

O 

 

177 

 

  مجلةة اردراسةات دراس  نظرة  تطبيقي ،  –د/حممد أمحد إبراهيم خليع، مؤشرات إدارة األرباح ىف الوحدة االقتصادة  وليفي  احلد م  سلبياهتا
 .2005سن   ،(2)الردد(، 25 قازةق، السن  )، للي  التجارة ببنها، جامر  الواربحوث ارتجارية

 /ارمجلةةة ،املاليةة  بةةالقوا م املخصصةةات أرصةةدة ىف املتغةةاات مةة  ميةةداىن دليةةع املصةةرة  الشةةرلات ىف احملاسةةى الةةرب  إدارة ،اخلةةا أبةةو طةةه مةةد رد 
 .1999 (،2) الردد ،طنطا جامر  التجارة، للي   وارتمويى رلتجار  ار لمية

 /2012 ألتوبر (،41) لرددا املصرة ، واملراجرني احملاسبني مجري  ،ارمحاسب مجلة ،التدلد عملي  رعناص حيىي، حممد أ. 
 /ار لميةةةة ارمجلةةةة املاليةةة ، القةةةوا م ىف الغةةة  عةةة  والتقرةةةةر وإلتشةةةاا دراسةةة  بشةةةدن احلسةةةابات مراجرةةةى مسةةةلولي  ،الربةةةادى راشةةةد مصةةةطفىد 

 .2008 ،(2) لرددا ،(1) لداجمل طنطا، جامر  التجارة، للي  وارتمويى  رلتجار 

  ، مجلة اردراسةات ارماريةة وارتجاريةةد/ناصر خليف  عبداملوىل، مسلولي  مراجع احلسابات ع  خدمات التدليد طبقا ملراةا املراجر  الدولي  ،
 .2007(، دةسمر، 3جامر  ب، سوة ، الردد )  -للي  التجارة

 مجلةةة ثقةة  بالبيانةةات احملاسةةبي  املنشةةورة علةةى االنرتنةةت ىف بيلةة  التجةةارة االلنرتونيةة ، د/نةةاظم حسةة  رشةةيد، دور مراقةة  احلسةةابات ىف إضةةفا  ال
(، 23(، الرةةةةدد )7لليةةةة  اإلدارة واالقتصةةةةاد، جامرةةةة  تنرةةةةةت، اجمللةةةةد )  يةجيةةةةع رل لةةةةوة اإلداريةةةةة واالقتصةةةةادية 

2011. 

 الرامليةة  املاليةة  األزمةة  إىل باإلشةةارة (157)ى األمرةنةة يةةاراملر ضةةو  ىف الرادلةة  للقيمةة  احملاسةةى القيةةاس فراليةة  ى،املليجةة عةةواد حسةة  /هشةةا د- 
 (،1)الرةةةدد (،29) السةةةن  بنهةةةا، جامرةةة  التجةةةارة، لليةةة  ارتجاريةةةة  واربحةةةوث اردراسةةةات مجلةةةة ميدانيةةة ، دراسةةة 

2009. 

 :علمية غري منشورة رسائل -3
 /رسةةةارة ،الدوليةةة  التجةةارة حترةةةةر ضةةو  ىف التسةةةوةقي  جرةة املرا فراليةةة  لتحقيةةق النميةةة  األسةةالي  إسةةةتخدا  احللةةيم، عبةةةد حممةةود حامةةةد أمحةةد أ 

 .2004 بنها، فرع -ال قازةق جامر  التجارة، للي  ارمحاسبة  ىا ماةستيج

  بنهةةا، جامرةة  التجةةارة، لليةة  ارمحاسةةبة ا ىةة دكتةةورا  رسةةارة اإللنرتونيةة ، التجةةارة ملراجرةة  مقةةرتح إطةةار حممةةد، عطيةة  الفضةةيع عبةةد أمةةع/أ 
2006. 

 /مدى مسلولي  املراجع اخلارجى ع  إخفا  الغ  واملمارسات احملاسبي  اخلاطل  والتصرفات غةا القانونية  وعةد   ،ضاحى مطر سرود عو، أ
، عةني مشةسللية  التجةارة، جامرة  ارمحاسبة  ىا رسارة ماةستيج  ،التقرةر عنها ) دراس  مقارن  ألحدث املراةا الدولي  واملراةا األمرةني (

2007. 

 /لليةة  رسةةارة ماةسةةتيج ىةةا ارمحاسةةبة، دراسةة  تطبيقيةة  -أ ةةر تطبيةةق قواعةةد احلولمةة  علةةى قيمةة  الشةةرل ، د سةةليمان عةةواد صةةقرمسةةا أمحةةأ ،
 .2013، بنهاالتجارة، جامر  

 /شةروعاتحدود اإلعرتاا باألنشط  خارر املي اني  ىف املراةا احملاسةبي  وانرناسةاهتا علةى نتةا ا نشةا  امل، صالح الدة  عبدالرليم إبراهيمأ- 
 .2013، بنهاللي  التجارة، جامر    ،سارة ماةستيج ىا ارمحاسبةر، دراس  تطبيقي 

  /جرةةة  والتخصةةة  الصةةةناعى للمراجةةةع علةةةى ادراسةةة  أ ةةةر تنظةةةيم اخلةةةدمات فةةةالا مهةةةا  املر ، عمةةةاد حممةةةد سةةةرد الةةةدة  سةةةيد أمحةةةد اخلشةةة أ
 .2010، القاهرةجامر   للي  التجارة،  ارمحاسبة ىا رسارة ماةستيج  ،ممارسات إدارة الرحبي 

 اسةةةةب  أ/ ماجةةةةدة متةةةةور حممةةةةد إبةةةةراهيم، دور مراقةةةة  احلسةةةةابات يف حتسةةةةني املال مةةةة  واالعتمادةةةةة  علةةةةى القةةةةوا م املاليةةةة  يف ضةةةةو  أسةةةةالي  احمل
 .2010للي  التجارة، جامر  عني مشس،   رسارة دكتورا  ىي ارمحاسبة ، دراس  تطبيقي  -االبتنارة 

 للية  التجةارة، جامرة  ال قةازةق، فةرع بنهةا،   رسةارة ماةسةتيج ىةي ارمحاسةبة مليجي، مراجر  املشةتقات املالية ،  أ/ جمدي مليجي عبد احلنيم
2004. 
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كليــة،المحاســبةفــىدكتــوراهرســالةتطبيقيــة،دراســة–املاليــةالقــوائمجــودةعلــىاألربــاحإدارةظــاهرةأثــردراســة،حنفــىأمحــدحممــد/أ
.٢٠١٠،اإلسكندريةجامعةالتجارة،

/ى فـــماجســـتيررســـالة،واملراجعـــةاحملاســـبةمعـــايريضـــوءىفالـــربحإدارةممارســـاتمـــناحلســـاباتمراقـــبموقـــف،اجلنـــدىجنيـــبمـــدحتأ
.٢٠٠٥،طنطاجامعةالتجارة،كليةالمحاسبة،

ملاليـة املنشـورة ريـة ىف املعلومـات اأ/مصطفى سامى عبدالسميع، إطار مقـرتح لـدور مراجـع احلسـابات ىف احلـد مـن املمارسـات احملاسـبية اإلبتكا
.٢٠١٤، كلية التجارة، جامعة بنها، رسالة ماجستير فى المحاسبةدراسة تطبيقية، –عرب اإلنرتنت

/رسـالة ماجسـتير فـى المحاسـبة،، خـدمات التأكيـد: دراسـة نظريـة وميدانيـة ملمارسـات مراجعـى احلسـابات ىف مصـر، مىن حممد على داودأ
.٢٠١٠، طنطاعة كلية التجارة، جام

/ماجسـتيررسـالة،املصـريةاملاليـةاألوراقسوقىفاملتداولةاألسهمأسعارعلىالدخلمتهيداسرتاتيجيةانعكاس،إبراهيمحممدمغرىبمىنأ
.٢٠٠٧،بنهاجامعةالتجارة،كليةالمحاسبة،ى ف
/املاليــةللمعلومـاتاإللكـرتوىناإلفصـاحجتـاهلواجباتـهاملراجـعكإدراعلـىتــؤثرالـىتللمتغـرياتحتليليـةدراسـة،حسـنحممـدى صـبحنـرمنيأ،

.٢٠٠٧،القاهرةجامعةالتجارة،كليةالمحاسبة،ى فماجستيررسالة
فــىماجســتيررســالةميدانيــة،دراســة-املاليــةاألوراقىفاالســتثمارقــراراتعلــىاملاليــةالتقــاريرجــودةتــأثريإبــراهيم،الســيدحممــد/أ

.٢٠٠٨مشس،عنيجامعةالتجارة،كليةحاسبة،الم
/رسـالة ،دراسـة ميدانيـة–مدخل مقرتح للمحاسبة عن التوريق ىف ضوء املعايري احملاسبية للحد من آثار األزمات العاملية ، هبة بشري الطوخىأ

.٢٠١٣، بنهاكلية التجارة، جامعة ماجستير فى المحاسبة،

 
 اهيم طــــه عبــــدالوهاب، تطـــوير دور واداء املراجــــع اخلــــارجى لتأكيــــد الثقـــة ىف املعلومــــات املتبادلــــة والتقــــارير املاليـــة املنشــــورة علــــى شــــبكة د/إبـــر

، إســتراتيجيات األعمــال فــى مواجهــة تحــديات العولمــة–بحــث مقــدم الــى المــؤتمر العلمــى الرابــع الريــادة واإلبــداع املعلومـات املاليــة، 
.٢٠٠٥مارس ١٦-١٥جامعة جامعة فيالدلفيا، كلية العلوم اإلدارية واملالية، الفرتة من املنظم من طرف 

/دراسـة تطبيقيـة علـى البيئـة السـعودية،–جودة أنشطة املراجعة الداخلية ودورها ىف احلد من ممارسـات إدارة األربـاح ، الرفاعى إبراهيم مباركد
مهنــة المحاســبة فــى المملكــة العربيــة -لمحاســبة بالمملكــة العربيــة الســعوديةالنــدوة الثانيــة عشــر لســبل تطــوير ابحــث مقــدم الــى 

اململكـة سـعود، الريـاض، جامعة امللك قسم احملاسبة، كلية إدارة األعمال، املنظم من طرف السعودية وتحديات القرن الحادى والعشرين،
.٢٠١٠مايو ١٩-١٨هـ املوافق ١٤٣١مجاد األخرة ٥-٤األربعاء -الفرتة من الثالثاءالعربية السعودية، 

/المــؤتمر بحــث مقــدم إلــى، عــايري احملاســبية الدوليــة ىف احلــد مــن األزمــة املاليــة العامليــةدور املد/بتــول حممــد نــورى،،حســن عبــدالكرمي ســلومد
كليــة اق)،اآلفــ-الفــرص-العلمــى الــدولى الســابع حــول تــداعيات األزمــة االقتصــادية العالميــة علــى منظمــات األعمــال (التحــديات

.٢٠٠٩نوفمرب١١، رقاء اخلاصة، الزرقاء، األردن، جامعة الز قتصاد والعلوم اإلداريةاإل
بحــث مقــدم الــى قيـاس جــودة اإلفصــاح احملاسـىب ىف ظــل املخــاطر النظاميـة واإلفصــاح التطلعــى لتعظـيم قيمــة املنشــأة، ، زينـب أســعد أســعد/أ

بعنــوان دور المحاســبة والمراجعــة فــى إدارة المخــاطر عــني مشــس، جامعــة تجــارة، كليــة الالمــؤتمر العلمــى الســنوى لقســم المحاســبة،
.٢٠١٤أكتوبر ١٢-١١الفرتة من المعاصرة، 

 د/سـامل عبـد اهللا العتيــىب، د/حممـد فــواز العمـريى، خدمــة فحـص التأكيــدات ودورهـا ىف إضــفاء الثقـة علــى املعلومـات ىف ســوق املـال الســعودية
بحث مقدم الى المؤتمر الدولى األول حول حوكمة الشـركات المـنظم مـن طـرف جامعـة الملـك خالـد ،عةبالتطبيق على مكاتب املراج
.٢٠٠٩نوفمرب ١-أكتوبر٣١هـ املوافق ١٤٣٠ذو القعدة ١٤-١٣، الفرتة من بالمملكة العربية السعودية
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ة الرحبيـة علـى جـودة القـوائم املاليـة للشـركات املصـرية،دور مراقب احلسابات ىف احلـد مـن اآلثـار السـلبية لظـاهرة إدار ، سامح رفعت أبوحجر/أ
دور المحاسـبة والمراجعـة فــى "بعنـوانعــني مشـس، جامعـة كليـة التجـارة، ،المـؤتمر العلمـى الســنوى لقسـم المحاسـبةبحـث مقـدم الـى 

.٢٠١٤أكتوبر ١٢-١١الفرتة من ، "إدارة المخاطر المعاصرة
/بحـث مقـدم الـى المـؤتمر ،املراجعة الداخلية مـن منظـور حوكمـة الشـركاتراجع اخلارجى بوظائفعارف عبد اهللا عبد الكرمي، تكليف املد

كليـة العلـوم قسـم احملاسـبة،  املـنظم ، الممارسات الحالية واآلفـاق المسـتقبليةحوكمة الشركات، بعنوانالعالمى األول لحوكمة الشركات
يونيــو ١-مــايو٣٠هـــ املوافـق ١٤٣٠مجــاد األخـر ٨-٦الفــرتة مـن ة العربيــة السـعودية، اململكـ، الريــاض، جامعـة امللــك خالـد، اإلداريـة واملاليــة

٢٠٠٩.
/املـنظم مؤتمر المحاسبة السعودى الدولى الثـانى، بحث مقدم الى املسئولية الشرعية للمحاسب القانوىن،، عبد الرمحن بن صاحل األطرمد

.م٢٠٠٩مارس ٣١-٢٩هـ املوافق ١٤٣٠ربيع الثاىن ٤-٢من الفرتة، اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيمن طرف 
/بحــث مقــدم الــى التوجيــه اإلســالمى للمراجعــة كــأداة لتفعيــل دور املراجــع ودعــم مصــداقية التقــارير املاليــة،، عصــام عبــد اهلــادى أبــو النصــرد

فــى المملكــة العربيــة الســعودية وتحــديات مهنــة المحاســبة-النــدوة الثانيــة عشــر لســبل تطــوير المحاســبة بالمملكــة العربيــة الســعودية
اململكــة العربيــة الســعودية، ســعود، الريــاض، جامعــة امللــك قســم احملاســبة، كليــة إدارة األعمــال، املــنظم مــن طــرف القــرن الحــادى والعشــرين، 

.م٢٠١٠مايو ١٩-١٨هـ املوافق ١٤٣١مجاد األخرة ٥-٤األربعاء -الفرتة من الثالثاء
قياس وتفسري العالقة بـني ممارسـات احملاسـبة اإلبداعيـة واألداء املـاىل دراسـة تطبيقيـة علـى الشـركات املسـامهة ىف لشريف، /حممد الطيب على اأ

دور "بعنـوانعـني مشـس،جامعـة كليـة التجـارة، ،المـؤتمر العلمـى السـنوى لقسـم المحاسـبةبحـث مقـدم الـى سوق األوراق املالية الليىب، 
.٢٠١٤أكتوبر ١٢-١١الفرتة من ، "ة المخاطر المعاصرةالمحاسبة والمراجعة فى إدار 

/النــدوة بحــث مقــدم الــى العوامــل املــؤثرة ىف جــودة مراجعــة احلســابات مــن وجهــة نظــر احملاســبني القــانونىن ىف الــيمن،، حممــد علــى جــرباند
عربيــة الســعودية وتحــديات القــرن مهنــة المحاســبة فــى المملكــة ال-الثانيــة عشــر لســبل تطــوير المحاســبة بالمملكــة العربيــة الســعودية

الفـرتة مـن اململكـة العربيـة السـعودية، سعود، الرياض، جامعة امللك قسم احملاسبة، كلية إدارة األعمال، املنظم من طرف الحادى والعشرين، 
.٢٠١٠مايو ١٩-١٨هـ املوافق ١٤٣١مجاد األخرة ٥-٤األربعاء -الثالثاء

تقريــر الشــركة ىف ضــوء أفضــل املمارســات ومتطلبــات اجلهــات الرقابيــة، –، تقريــر مراقــب احلســابات تقــارير حوكمــة الشــركاتحممــد حيــىي، /أ
عـن تقـارير ٢٠١٣فربايـر ٩برنامج ورشة عمل الىت نظمتها مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية بالتعـاون مـع اهليئـة العامـة للرقابـة املاليـة بتـاريخ 

مراقب احلسابات عن احلوكمة.
/راشد العبادى، الدور املرتقب ملراقب احلسابات إزاء مراجعة األداء البيئـى للوحـدات اإلقتصـادية: رؤيـة مسـتقبلية، حبـث مقـدم إىل مصطفىد

مـا بعـد اإلصـالح المـالى فـى مصـر: رؤيـة مسـتقبلية فـى "بكليـة التجـارة ببنهـا، جامعـة الزقـازيق، بعنـوان المؤتمر العلمـى السـنوى الثالـث
.١٩٩٨نوفمرب، ١١-١٠الفرتة من ،"الحادى والعشرينضوء تحديات القرن


 ،مقال منشورة على شبكة املعلومات الدولية، مسئولية المراجع بأنواعها المختلفةأ/ اجلوهرة بنت حسن القحطاىن ،

W.netsolhost.com/molkhasat462316.docWW ٢٠١٣فرباير ٢٣، مت االقتباس بتاريخ.
بشأن التأكيد ٢٠١٤) لسنة ٦كتاب دورى رقم (يئة العامة للرقابة املالية، وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقىب احلسابات، اهل"

متاح على ،على واجبات مراقبى الحسابات المقيدين بسجالت الهيئة"
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_128.htm ٢٦، مت احلصول عليه ىف

.٢٠١٤يونيو 
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 للرقابة اهليئة العامة للرقابة املالية، املوافقة على تعديل ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب يف سجل مراقيب احلسابات لدى اهليئة العامة
.٢٠١٤يونيو ٢٦، ، مت احلصول عليه ىف www.cma.gov.eg، متاح على موقع: ٢٠٠٩لسنة ٢٣املالية، قرار رقم 

/٢٠٠٨يوميـات حماسـب، –منشور على شبكة املعلومات الدولية ، أساسيات المراجعة ومعاييرها، نبد املوىل الصباغ وأخرو أمحد عد،
.٢٠١٢ديسمرب ٣مت احلصول عليه ىف ، http://www.almohasb1.comمتاح على 

 ،التحليل اإلحصائى باستخدام برنامج د/ أسامة ربيع أمني سليمان"SPSS"٢٠٠٧كتبة األكادميية، القاهرة، اجلزء األول، امل ،
.٢٠١٢ديسمرب ٢٤ه يف مت احلصول علي، /www.kutub.info/library/bookمتاح على 

 ،طرابلس، أكادميية رسالة ماجستير فى المحاسبة، أ/ رندة عطية بوفارس، املهارات الواجب توافرها ىف احملاسب وجمهوداته لتطويرها
مارس ١مت احلصول عليه يف ،).http://www.Jps_dir.net(، متاح على٢٠٠٦الدارسات العليا، قسم احملاسبة، ربيع 

٢٠١٢.
،مدى قدرة ُمدّققي احلسابات اخلارجّيني على تدقيق حسابات الشركات األردنية املتعاملة يف التجارة اإللكرتونية،أ/ رمي خالد مطاحن

دراسات العليا، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط للقسم احملاسبة،رسالة ماجستير منشورة على شبكة المعلومات الدولية،
.٢٠١٣يونيو ٢٠مت احلصول عليه ىف ،).http://www.Jps_dir.net(، متاح على٢٠٠٩نوفمرب األردن،

متاح على ،خدمة التأكيد إضفاء الثقة فى موقع العميلحممد، أ/عبدالباسط
http://vb.arabsgate.com/forumdisplay.php ٢٠١١مايو ١١مت احلصول عليه يف.

/متاح على ، معايير المراجعة الدولية ونظم المعلومات االليكترونيةفكرى فؤاد، أhttp://www.Jps_dir.net مت احلصول
.٢٠٠٩أبريل١٢عليه يف 

 
عـن اهليئـة العامـة ٢٠٠٧) لسـنة ٧٩، الصـادر بقـرار رقـم (مهنـة المحاسـبة والمراجعـةمزاولـى ب وسـلوكياتالميثاق العـام المصـرى آلدا

.األساسيةاملقدمة واملبادئ ) ١٠قسم (لسوق املال، جزء (أ) التطبيق العام للميثاق
) ١٩٨١لسنة ١٥٩القانون ) من ١٠٤)،(١٠٣املادتان.

 
الطبعـةاألمرييـة،املطـابعلشـئونالعامـةاهليئـة،٢٠٠٦لسـنة٢٤٣رقـمبـالقراراالسـتثماروزارةقبـلمنالصادرةالمصرية،محاسبةالمعايير

.٢٠١٢سنةالرابعة،
١٣٠٠(رقـمللمحاسـباتى املركـز اجلهـازرئـيسبقـرارالصـادرة،خـرىاألالتأكـدومهـامالمحـدودوالفحـصلمراجعةلالمصريةمعاييرال(

.٢٠٠٩األوىل،الطبعة،٢٠٠٨سنةل
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/ .............................................السيد األستاذ الفاضل 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،
الماجسـتیر فـى بإجراء دراسة میدانیة كجزء من البحث المقدم للحصول على درجـة قوم الباحثی
ممارسات إدارة األرباح ىودورها فدیتأكلاعن خدمات ىسئولیة المحاسب القانونم"بعنوان المحاسبة

:على ما یلىوذلك بهدف التعرف دراسة میدانیة"–ضوء معاییر المراجعة المصریةى ف
المراجعة وأنواع هذه الخدمات.المحاسبة و كخدمات تقدمها مهنةالتأكیدالتعریف بخدمات -١
ریة المنظمــة لتقــدیم هــذه الخــدمات وتحدیــد متطلبــات أداء تلــك الخــدماتدراســة معــاییر المراجعــة المصــ-٢

الالزم ألدائها.ىوالعملوالتأهیل العلمى
فــى مواجهــة أزمــات التأكیــددور خــدمات وتحدیــد أدوات واســتراتیجیات إدارة األربــاح وطــرق اكتشــافها-٣

.إدارة األرباح فى نطاق معاییر المراجعة المصریة
ئولیة المحاســـب القـــانونى عـــن تقـــدیم هـــذه الخـــدمات، ودور تلـــك الخـــدمات فـــى التعـــرف علـــى مـــدى مســـ-٤

مواجهة إدارة األرباح وذلك فى ضوء معاییر المراجعة المصریة.
ونظرًا ألن قیمة البحث العلمى ال تتحقق إال من خالل ربط الجوانب العلمیة بالجوانب العملیة، 

ؤكــد وجهــة نظــر ســیادتكم فــى هــذا المجــال، ویلــذلك یحــاول الباحــث مــن خــالل القائمــة التعــرف علــى 
علـــى أهمیــة اآلراء التــى ســـوف یحصــل علیهـــا مــن هــذا االستقصـــاء حیــث تمثـــل إجــابتكم أحـــد الباحــث

الدعائم األساسیة للبحث وما یسفر عنه من نتائج.
إلى أن كل ما تقدمونه من آراء ووجهات نظر سوف تحظى بالسـریة التامـة ولـن وتجدر اإلشارة

.ال فى أغراض البحث العلمى فقطتستخدم إ
لســیادتكم بجزیــل الشــكر والتقــدیر مقــدمًا علــى مــا ستســهمون بــه مــن إنجــاز بهــذا الباحــثتقــدم یو 

العمل، راجیًا اهللا عز وجل أن یجزیكم خیر الجزاء. 

الباحث
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:وضوع البحثأوالً: فكرة عن م

لما كان هناك العدید من التطورات على خدمات التأكید الحدیثة نسبیًا على مهنة المراجعة، فإن األمر یتطلب 
معرفة دور تلك الخدمات فى مواجهة األزمات المالیة العالمیة التى توالى حدوثها فى اآلونة األخیرة وذلك بسبب وجود 

، وبسبب أسالیب إدارة األرباح، فلقد بات مستقرًا فى الفكر المحاسبى أن غموض فى عرض التقاریر المالیة للشركات
اإلدارة لدیها من األسالیب المحاسبیة ما ُیمكنها من التأثیر على األرباح المنشودة زیادًة أو نقصًا، وتنحصر هذه 

حقاق المحاسبى مع وجود األسالیب فى تغییر بدائل السیاسات المحاسبیة أو من خالل المرونة فى تطبیق أساس االست
التطورات التكنولوجیة الحدیثة التى جعلت هناك فرصًا متزایدة ومتكررة لوجود تلك الممارسات مع وجود دوافع لدى 

إدارة الشركة لتطبیق تلك الممارسات، وُتعرف هذه الظاهرة بإدارة الربح أو التالعب فى األرباح المحاسبیة.
وعدم بذل بعض المحاسبین القانونیین للعنایة المهنیة الیة العالمیة المتتالیة ومع ظهور العدید من األزمات الم

هم مما قد یؤدى إلى زیادة فجوة التوقعات فى المراجعة، وعدم كفایة التأهیل الحالى لمراجع الحسابات الواجبة وتواطئ
ذلك، وبالتالى تزاید المسئولیة الملقاة الذى یمكنه من اكتشاف ممارسات إدارة األرباح نظرًا لتعقد اإلجراءات الالزمة ل

تقنیة المعلومات استحدثتهاإحدى الخدمات الجدیدة التى كخدمات التأكید على عاتق المحاسبین القانونیین، لذا ظهرت 
،القراراتاتخاذ اإللكترونیة وتهدف هذه الخدمات إلى تحسین وجودة المعلومات ومحتواها ألغراض وأنشطة التجارة

فقطصدریُ أنمنساهم فى إعدادها بدالً جودة المعلومات ویُ حاسب القانونىهذه الخدمات یضمن المومن خالل
اتخاذساعد مستخدمیها فى تستطیع خدمات التأكید أن تُ وبهذا، تقریره عن معلومات قائمة معدة من قبل إدارة المنشأة

.أفضل القرارات
حرص معظم التأكید وتلك المسئولیة تنبع من دمات عن خىمسئولیة المحاسب القانونویتناول البحث 

فى ضوء معرفتهم بحقوقهم مهنةالونوالخبرة العملیة فیمن یزاولىقدر واف من التأهیل العلمإشتراطالتشریعات على 
ةوواجباتهم، وذلك حتى ُیمكنهم إنجاز أعمالهم بالجودة المطلوبة، والتأكید على األخذ فى االعتبار مظاهر إستقاللی

السلیم المهنى السلوك و السریــةو الكفاءة المهنیة والعنایة الواجبةوالنزاهة والموضوعیــة و األمانة ، وذلك فى ضوء زاولالم
بإیمانه وعقیدته مما یجعله یؤدى واجبه على الوجه الالئق مما یزید من مع ربط األداء المهنى للمحاسب القانونى

ها، ویوفر الثقة واالطمئنان للمستفیدین منها، ویقلل من الحاجة إلى المساءالت كفاءة وفعالیة المراجعة، ویضمن دقت
القانونیة المدنیة منها والجنائیة والتأدیبیة.
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قائمة اإلستقصاء

:ثانیاً: قائمة بالمصطلحات الواردة بقائمة االستقصاء
ریة مالیـة هى خدمات مهنیة مستقلة یؤدیها المحاسب القـانونى مـن خـالل تقـدیم معلومـات ضـرو خدمات التأكید

وغیـــر مالیـــة مرتبطـــة بهـــا، باإلضـــافة إلـــى تحســـین جـــودة تلـــك المعلومـــات وتعزیـــز درجـــة الثقـــة فیهـــا باســـتخدام 
مقاییس معینة ومحددة، وذلك بهدف خدمة أغراض متخذى القرارات المختلفة فى مرحلة صنع القرار.

تطبیــقعــدى القــوائم المالیــة ســواء عنــد التــدخل المتعمــد مــن قبــل اإلدارة أو مُ ىتشــیر إلــإدارة األربــاحممارســات
وذلك بهدف الوصـول إلـى رقـم الـربح المرغـوب استثماریةتمویلیة أوأو تشغیلیة أو عند اتخاذ قراراتالمعاییر،

(مثل الخلط بـین المخصصـات واإلحتیاطیـات كمـا فـى والذى یحقق المصالح الذاتیة لهاعلى خالف الواقعفیه
ة العائد على أنه مـن المخصصـات، أو اإلعتمـاد علـى تقـدیرات غیـر معقولـة حالـة حالة معالجة احتیاطى موازن

القیام بالتأكید على المعلومات المالیة المستقبلیة).
:بیانات شخصیة

 

إختیارى "".........................................................سم: اإل- ١
.......................................................................جهة العمل: - ٢
الوظیفة:- ٣

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

المؤهالت العلمیة:- ٤
 

 

 

 

مدة الخبرة:- ٥
أقل من عشر سنوات 

عشر سنوات إلى أقل من عشرین سنة
عشرین سنة إلى أقل من ثالثین سنة

ثالثین سنة فأكثر

.وجد: نرجو تحدیده إن المؤهل المهنى- ٦
...............................................................................................................................................................................
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ؤدى خــــدمات التأكیــــد إلــــى تحســـــین جــــودة المعلومــــات ومحتواهــــا لخدمـــــة تــــ- ١
. أغراض متخذى القرارات المختلفة

فــى األفقــى تــزداد الخــدمات التــى یقــدمها المحاســب القــانونى نتیجــة التوســع - ٢
وتحتـــاج دعمـــًا مـــن البـــاحثین والجمعیـــات والهیئـــات المهنیـــة التأكیـــدخـــدمات

.والعلمیة إلرساء قواعدها وتطویرها
یؤدى التوسع فى خدمات التأكید إلى الحد من مخاطر التكنولوجیا الحدیثة.- ٣
الثقــة فــى القــوائم إضــفاءال توجــد حاجــة لخــدمات التأكیــد إن لــم تعمــل علــى - ٤

.ومساعدة متخذى القراراتیةوالتقاریر المال
ــأثیر فعــال علــى تنشــیط التأكیــد وأداؤ وجــود خــدمات - ٥ ــه ت هــا بالشــكل المالئــم ل

.سوق الخدمات المهنیة فى مصر
تطور بیئة العمل فى مجال تقدیم االستشارات المهنیة للمحاسبین القانونیین ت- ٦

.مع التطور فى تقنیة المعلومات والدخول فى عصر العولمة









 
 

  
 


 

تأدیــة خــدمات التأكیــد وفــق مقــاییس محــددة معینــة یــؤدى إلــى تعزیــز درجــة ثقــة - ١
المستخدمین المرتقبین.

ؤدى إلى الحد من ممارسـات تأدیة خدمات التأكید وفق مقاییس محددة معینة ی- ٢
إدارة األرباح. 

توجــد عالقــة بــین تغییــر المراجــع الخــارجى مــن قبــل إدارة المنشــأة ورغبتهــا فــى - ٣
القیام بممارسات إدارة األرباح.
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قائمة اإلستقصاء

تعمـــل خـــدمات التأكیـــد الحدیثـــة علـــى الحـــد مـــن أحـــداث الغـــش والتضـــلیل فـــى - ٤
التقاریر المالیة.

تأكید إلى الحد مـن األزمـات المالیـة العالمیـة التـى تـوالى تؤدى جودة خدمات ال- ٥
حدوثها فى األونة األخیرة.

یؤدى استقالل وموضـوعیة القـائم بخدمـة التأكیـد إلـى الحـد مـن ممارسـات إدارة - ٦
األرباح.

ـــًا ألى متغیـــرات - ٧ ـــد وفق ـــاء أداء خدمـــة التأكی ـــؤدى التخطـــیط بشـــكل مســـتمر أثن ی
التأكید المقدمة.جدیدة إلى جودة خدمات

یــؤدى التاهیــل العلمــى والمهنــى للقــائم بخدمــة التأكیــد إلــى الحــد مــن ممارســات - ٨
إدارة األرباح.

یؤدى وجود أدلة مالئمة وكافیة إلى الثقة فى مخرجات خدمة التأكید.- ٩







     


 

ضمان قوة واستقالل المراجع الخارجى.-
اإلشراف الفعال على المساعدین القائمین بخدمة التأكید.-
وجـــــود نظـــــام فعـــــال للمســـــاءلة المحاســـــبیة وتوضـــــیح تقســـــیم -

المسئولیة بین أطراف خدمة التأكید.
جودة النظم المحاسبیة واإلداریة للشركة.-
ة ضمیر القائم بخدمة التأكید.یقظ-
التغییر اإللزامى للمراجع على فترات دوریة معقولة.-
التــــــزام المراجــــــع الخــــــارجى بمعــــــاییر المحاســــــبة والمراجعــــــة -

المتعارف علیها.
قـــدرة المراجــــع الخــــارجى علــــى اكتشــــاف أهــــم نقــــاط ضــــعف -

لمالیــة الرقابــة الداخلیــة التــى قــد تــوثر علــى ســالمة القــوائم ا
محل المراجعة وغش اإلدارة واألخطاء الجوهویـة فـى القـوائم 

المالیة.
مقاومة ضغوط الشركة وتأثیرها على أداء المراجع.-
أخرى (من فضلك أذكرها وحدد درجة موافقتك علیها)-

........................
 ........................
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: الثانيةالمجموعة 
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المهارات األساسیة للمحاسبة والمراجعة.- ١
مهارات القدرة الذاتیة على التعلم، والتعلیم التعاونى.- ٢
مهارات التطبیق العملى.- ٣
ــــام - ٤ مهــــارات اســــتخدام الحاســــب، واألســــالیب التكنولوجیــــة الحدیثــــة، فــــى القی

بالواجبات المهنیة.
التحلیل واإلبداع والنظرة اإلنتقادیة لألمور.- ٥
مهارات الوعى البیئى.- ٦
باللغة العربیة).جنبیة (مع ضرورة االهتمام الكافىمهارات إجادة اللغات األ- ٧
القــــرارات، وٕادارة الوقــــت، وترتیــــب األولویــــات، وٕادارة الــــذات مهــــارات اتخــــاذ- ٨

وتفویض السلطات، وٕادارة الضغوط والصراعات.
توافر مهارات البحث والتحقیق.- ٩

مهارات الربط وفهم العالقات.-١٠
.وتوافر مهارات الحل العملیةالقدرة على حل المشاكل-١١
.متطورةالمعرفة الحالیة المتمیزة وال-١٢
الثقة بالنفس.-١٣
الذكاء و حدة المالحظة.-١٤
سرعة التفكیر واالستجابة.-١٥
عدم النمطیة فى معالجة خدمات التأكید المختلفة.-١٦
توافر الثقافة والمتطلبات األخالقیة.-١٧
القدرة على تحمل الضغوط ومواجهتها.-١٨
الصدق واألمانة واإلستقامة.-١٩
الموضوعیة.-٢٠
الحفاظ على السریة.-٢١
االستقالل والحیاد المهنى.-٢٢
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اســــتخدام تطبیقــــات األعــــداد ریاضــــیًا ورقمیــــًا علــــى عــــدة واجبــــات معرفیــــة، - ١
التحلیــــل فــــى القیــــاس، أم فــــى ، ســــواء لتــــك التطبیقــــاتواالســــتخدام األمثــــل

عملیــة صــنع القــرار، وكــذلك القــدرة علــى اســتخدام تطبیقــات فــى ، أم المــالى
.األعداد على تقنیة المعلومات

حـل مشـاكل األعمـال فـى لمعلومات، وأدواتها وتوظیفها استخدام نظم تقنیة ا- ٢
، وٕاظهــــار الفهــــم لعمــــل هــــذه األنظمــــة، والقــــدرة علــــى والمراجعــــةوالمحاســــبة

التحقق من صـحتها ودقتهـا، والقـدرة علـى أن یكـون ضـمن فریـق عمـل إدارة 
والتـــــى ُتعتبـــــر مـــــن اهـــــهـــــذه األنظمـــــة أو تقویمهـــــا، أو تصـــــمیمها، أو جمیع

ى.خدمات التأكید األخر 
.استخدام الخبرات السابقة والتعلم منها- ٣
.فنیا ووظیفیاینكتابة التقاریر بالشكل والكیف المالئم- ٤
نقل الخبرة عن خدمات التأكید فى شكل كتابى أو شفهى.- ٥
القدرة على التكیف والمرونة فى المواقف التى یتعرض لها.- ٦
ف التى یتعرض لها.معرفة األمور المناسبة للمواق- ٧
تحمل المسئولیة.- ٨
توافر مهارات اإلتصال الفعال مع فریق العمل والمساعدین.- ٩

القدرة على تأكید األمور.-١٠
ترتیب العملیات بالشكل الذى یؤدى إلى جودة خدمات التأكید.-١١
تبسیط وتوضیح المشاكل المعقدة بعد إنتقائها.-١٢
فى ضوئها.والعمل ،بالتشریعات القانونیة والنظامیةاإللمام -١٣
، وخـــدمات التأكیـــد األخـــرىاإللمـــام بمتطلبـــات معـــاییر المحاســـبة والمراجعـــة-١٤

فى ضوئها.والعمل 
المهارات التحلیلیة.-١٥
إثبات طریقة منهجیة فى التعامل.-١٦
).القدرة على بناء صورة متكاملة عن أدائه (متقن ودقیق-١٧
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اختیار وتخصیص األولویات، مع القدرة على تنظیم العمل، بحیـث یـتم إنجـازه خدمـة التأكیـد فـى الوقـت -١
المحدد.

تحفیز اآلخرین وتوقع التغییر، والقدرة على التعامل معه.-٢

التـى تتـیح -طـول فتـرة أدائـه لتلـك الخـدمات-المبادرة والتأثیر، والتعلم الذاتى؛ أى أن لدیه مهـارة الـتعلم -٣
له إمكانیة جلب المعارف الالزمـة لمواكبـة تطـورات المهنـة طبقـًا لتقنیـات العصـر، ولحـل مشـاكل العمـل 

الیومیة.
ف المحاسـب بالسـریة واألمانـة فـال ینشـر أسـرار مراعاة قیم وأخالق المهنة عنـد صـنع القـرار، كـأن یتصـ-٤

عمالئه وال یعطى رأیًا مضلال.
وهـــذه المهـــارة تتطلــب تـــوفر عنصــر الـــذكاء عنـــد أداء Professional Skepticismالحــذر المهنـــى -٥

خدمات التأكید.
ریـق المراجعـة ُحسن التفاوض مع اآلخرین متخذا من الشورى مع الشریك المسئول عن خدمة التأكید وف-٦

منهجا لمواجهة التعارض، وحل الخالفات، للوصـول إلـى نقـاط االتفـاق وفقـًا لمتطلبـات معیـار المراجعـة 
) "مراقبة الجودة".٢٢٠رقم (

للشخصـــیات وأســـالیب التفكیـــر واآلراء مالتفـــاهم والتعامـــل مـــع الفـــروق الثقافیـــة والذهنیـــة لألفـــراد، كـــالتفه-٧
األخرى.

لول وتداولها، وٕابرام االتفاقیات، وكل ما یتعلمه الفرد عـن طریـق عالقاتـه اإلنسـانیة المتداخلـة ابتكار الح-٨
ُیّكون لدیه تراكما ثقافیا یدفعه نحو االبتكار، وُیحسن التدریب من التفكیر االبتكارى.

ذاب ثقـتهم، ثـم حل المواقف المتعارضة بكفـاءة، كالبـدء بطـرح اآلراء المقبولـة مـن قبـل المعارضـین الجتـ-٩
مناقشة وجهات النظر المعارضة.

المناقشــة وتقــدیم التقــاریر والــدفاع عــن آرائــه والتــى یجــب أن تكــون وفقــًا للمعــاییر والمتطلبــات القانونیــة - ١٠
والتشــریعیة، وذلـــك مـــن خـــالل االتصـــاالت الرســـمیة وغیــر الرســـمیة، الشـــفهیة والمكتوبـــة، ولكـــى یفًعـــل 

حتاج إلى تخطیط عملیات التعامل مع االدارة والخبیر وفریق العمل.المحاسب من اتصاالته قد ی
، والقـدرة علـى فهـم اللغـة وتمییـز األفكـار أاإلنصات والقراءة بفعالیة أى الوعى والفهـم لمـا یسـمع أو یقـر - ١١

الرئیســة، وتنظــیم المعلومــات المتحصــل علیهــا ســواء مــن اإلدارة أو تقریــر الخبیــر عــن خدمــة التأكیــد، 
تمكن من استدعائها.وال
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قائمة اإلستقصاء

: الثالثةالمجموعة 
والذى ينص على أنه ( ُيعد المحاسب القانونى مسئوًال عما يقدم من خدمات التأكيد، خاصة بالفرض الثالث 

كما تزداد احتماالت قيام المحاسب القانونى بالتقرير عن ممارسـات إدارة األربـاح التـى تطبقهـا اإلدارة، إذا أدرك أن     
تماالت لتعرضه للمسئولية القانونية حالة عدم اإلقرار عن هذه الممارسات).هناك اح













 

 

  

 


 

یعتبــر المحاســب القــانونى مســئوًال مســئولیة مطلقــة عــن تقــدیم خــدمات -١
التأكید.

یحكـــــم مســـــئولیة المحاســـــب القـــــانونى عـــــن خـــــدمات التأكیـــــد خطـــــاب -٢
اإلرتباط الموقع مع العمیل.

ى للمراقـب بإیمانـه وعقیدتــه یجعلـه یـؤدى واجبـه علــى ربـط األداء المهنـ-٣
الوجـــه الالئـــق وهـــو مـــا یزیــــد مـــن كفـــاءة وفعالیـــة المراجعـــة، ویضــــمن 
دقتهــا، ویــوفر الثقــة واالطمئنــان للمســتفیدین منهــا، ویقلــل مــن الحاجــة 

إلى المساءالت القانونیة المدنیة منها والجنائیة والتأدیبیة.
مســئولیة مدنیــة عمـا قــدم مــن أعمــال حیــال المحاسـب القــانونى مســئول -٤

إخاللـــه بـــالتزام تعهـــد بإنجـــازه فـــى عقـــد خدمـــة التأكیـــد الـــذى یبرمـــه مـــع 
امســـتنتجخطـــاب أو ى شـــكل ا أو أو فـــالعقـــد مكتوبـــعمیلـــه ســـواء كـــان 
ویشترط لتحمله تلك المسئولیة وجود عقد مع وجـود عن طریق القیاس

ـــتج عـــن هنـــمـــا أه، كخطـــأ مـــن جانـــب المراجـــع فـــى تنفیـــذإهمـــال أو  ین
ـــه یســـتحق  إهمـــال المراجـــع فـــى تأدیـــة واجباتـــه إضـــرار بالعمیـــل ویجعل

عن ذلك.تعویضاً 
یكــون اإلهمــال فــى ال یعتبــر المحاســب القــانونى مســئوال فــى حالــة أن -٥

نفسه.األصل نتیجة تقصیر أو إهمال من جانب العمیل 
ـــة تعـــدد فـــى -٦ ن تعـــویض فـــإن مســـئولیتهم عـــمقـــدمى خدمـــة التأكیـــدحال

.مسئولیة تضامنیةُتعدالضرر
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ـــانونىیتعـــرض الم- ٧ جریمـــة مـــن ارتكـــبللمســـئولیة الجنائیـــة إذا حاســـب الق

بتضـلیل أو االشـتراك فـى ، أو قیامـهالجرائم التى نص علیها قانون معین

؛ أىتضلیل أحد األطراف بغرض تحقیق منافع شخصیة لنفسه أو الغیـر

عنــد تقــدیم خــدمات التأكیــد (مثـــل فیهـــاعلمــه بالجریمــة وقصــد المشــاركة 

.اإلفصاح عن معلومات بخالف الواقع على الموقع اإللكترونى العمیل)

یتعرض المحاسب القانونى للمسئولیة التأدیبیة عند خروجـه عـن مقتضـى - ٨

ــًا یتنــافى مــع آداب وســلوكیات المهنــى الواجــب  وذلــك بارتكابــه خطــأ مهنی

على تقریر خاص بخدمات تأكید لـم یقـم (مثل وضع اسمهوتقالید المهنة

بهـــا، أو أن یبـــدى رأیـــا مخـــالف لمـــا حصـــل علیـــه نتیجـــة قیامـــه بخـــدمات 

.التأكید)

نظرا للعالقة ثالثیة األطراف عند تقدیم خدمات التأكید فیمكن أن یتحمـل - ٩

.األطراف الثالثةبعض أو كلتلك المسئولیة 

وافقتك علیها )أخرى (من فضلك أذكرها وحدد درجة م-١٠

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

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






 

 

  

 


 

االلتزام بمبادىء ومعاییر المراجعة وخدمات التأكیـد األخـرى عنـد مراجعـة - ١
القوائم والتقاریر المالیة وأداء خدمات التأكید.

ـــــى، ومـــــن أهمهـــــا االســـــتقالل، - ٢ ـــــادىء وقواعـــــد الســـــلوك المهن ـــــزام بمب االلت
والنزاهة، والموضوعیة.
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خدمــــة التأكیــــد یتوقــــع مســـتخدمواإلفصـــاح عــــن جمیـــع المعلومــــات التـــى - ٣
اإلطالع علیها، وذلك یخفف عـبء المسـئولیة مـن علـى عـاتق المحاسـب 

القانونى.
ـــد - ٤ ـــار مظـــاهر إســـتقاللیة المحاســـب القـــانونى عن ـــهاألخـــذ فـــى االعتب تعینی

وتحدید أتعابه وسلوكه المهنى.
إسـتقاللیة المحاسـب القـانونى ومـدى االعتمـاد األخذ فى االعتبار مظاهر- ٥

على أتعاب العمیل.
الشــك فــى اســتقالل المراجــع الخــارجى وهــو مــا یزیــد مــن احتمــاالت وجــود - ٦

أسالیب إدارة االرباح.
الحصــــول علــــى إقــــرارات مــــن الطــــرف القــــانونى ینبغــــى علــــى المحاســــب - ٧

متاحًا.المسئول حسبما یكون ذلك مالئما أو 
تخفــض المصــادقة المكتوبــة مــن إمكانیــة حــدوث ســوء فهــم بــین المحاســب - ٨

(ســواء كانــت المصــادقة إیجابیــة أو ســلبیة أو والطــرف المســئولالقــانونى 
عمیاء).

اإلشــارة إلــى اســتخدام عمــل الخبیــر یحــد مــن مســئولیة المحاســب القــانونى - ٩
عن خدمات التأكید.

، لتحدید مـدى إمكانیـة االعتمـاد علیهـاالخبیرعمل استخدام دراسة وتقییم -١٠
.مما یخفف عبء المسئولیة من على عاتق المحاسب القانونى








١-..............................
٢-..............................
٣-..............................
٤-..............................
٥-..............................

............شكرًا لصادق تعاونكم

التوفيقواهللا وىل
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:أو المراجعین بمكاتب المحاسبة والمراجعة المستقصى منهمعینة من المحاسبین القانونیین،

المراجعین بمكاتب المحاسبة والمراجعة المستقصى منھمالقانونیین أوعینة من المحاسبین 
ADMS Publice Accountant
Deloitte لح وبرسوم وعبدالعزیزصا
E&Y المتضامنون للمحاسبة والمراجعة
Grant Thornton - Mohamed Hilal
Horwath Dr. A. M. Hegazy & Co.
kPMG Hazem Hassan
MS محاسبون قانونیون وخبراء فى الضرائب
MAZARS Mustafa Shawki Co.
Morison International نصر ابوالعباس احمد ـ
PricewaterhouseCoopers
RSM,Albazie

المركز االستشارى المصرى
ھا)ءلمحاسبة والمراجعة (لم یذكر أسماالمحاسبون القانونیون،أو المراجعون بمكاتب ا
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١٦

:من بعض الشركات المستقصى منهمعینة 
عینة من بعض الشركات المستقصى منھم

: شركة الجوهرة القابضة
.جمهوریة مصر العربیة–مدینة العبور–المنطقة الصناعیة–١١٩متفرع من ش ١٠٩ش : مقر الشـركة مجموعة شركات و

شركة الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف
وذلك بموجب قرار السید رئیس الهیئة العامة لالستثمار والمناطق -شركة مساهمة مصریة -ت شركة الشروق الحدیثة للطباعة والتغلیف تأسس

ذلك بغرض إقامة وتشغیل مطبعة للطباعة بجمیع أنواعها والتغلیف والتجلید بجمیع أنواعه وطباعة وٕانتاج كافة ، و ١٩٩٩لسنة ٧٦٩الحرة رقم 
المنطقة الصناعیة، جمهوریة –مدینة العبور -ـركة : مقر الشأنواعها الكرتونیة والبالستیكیة، و مواد التعبئة وكذلك إنتاج العلب والعبوات بكافة 

مصر العربیة.
شركة الشروق للمكتبات

ممارسة عملیات النشر والتوزیع والطباعة بجمیع أنواعها ومستلزماتها باألصالة والوساطة والوكالة وجمیع العملیات يیتمثل نشاط الشركة ف
ستیراد والتصدیر والوكالة التجاریة وكذلك ى تقتضیها هذه الممارسة وكذلك ممارسة عملیات اإلالمتصلة بها والمتفرعة منها والمكملة لها والت

،أنواعها وتشغیلها والتدریب علیهاوتطبیقاتها بمختلف اآللیةتصمیم وٕانتاج برامج وأنظمة الحاسبات ، و ام بكافة أنواع الدعایة واإلعالنالقی
تصمیم وتطویر البرمجیات ونظم التشغیل المبرمجة وٕادخال البیانات على الحاسبات بالوسائل ، و تنترنلكترونى وتطبیقات وحلول اإلالنشر اإلو 

–مدینة نصـر –سیبویه المصرى ٨- مقر الشـركة : ، و ه المختلفة من صوت وصوره وبیاناتبصور اإللكترونيااللكترونیة وٕانتاج المحتوى 
القاهرة.

شركة النیل كوردسا
والغرض من تأسیس الشركة هو تصنیع، إنتاج، بیع، ، ١٩٨١لسنة ١٥٩طبقا ألحكام القانون رقم ١٩٨٩أكتوبر ٢٦تأسـست الشركة في 

.تسویق، استیراد وتصدیر األنسجة الصناعیة المصنوعة من خیوط النایلون، الرایون والبولیستر سواء كانت مغموسة أو غیر مغموسة
شركة انابیب البترول

یتم نقل البترول تحت ضغط من خالل شبكة حیث ، التكریرتعمل الشركة في مجال نقل المنتجات النفطیة بدءا من آبار الخام إلى مصافي
تصمیم و ،السائلةالغازیةالبترولیةالبترول والمنتجات وتخزیننقلو ، جمهوریة مصر العربیةمن خطوط األنابیب الموجودة في جمیع أنحاء

اعمال التركیب للخطوط الجدیده ، اكسسوارات االنتاجصیانه واصالح جمیع انواع ، للطلمبات، المهات وشبكات الخطوطالفنیةالمواصفات 
.جمهوریة مصر العربیة-ة قلیوبی-ة الخیمشبرا-مسطرد:مقر الشركة، و الى دراسات وابحاث فى جمیع اعمال المعداتباإلضافة

دار الشروق للنشرشركة 
واعها ومستلزماتها باألصالة والوساطة والوكالة وجمیع العملیات جمیع أنبممارسة عملیات النشر والتوزیع والطباعة فيیتمثل غرض الشركة 

المكملة لها والتى تعدها هذه الممارسة وكذلك ممارسة عملیات االستیراد والتصدیر والوكالة التجاریة وكذلك القیام بكافة و منهاالمتعلقة المتفرعة 
میم وٕانتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللیة وتطبیقاتها بمختلف أنواعها أنواع الدعایة والنشر اإللكترونى وتطبیقات وحلول اإلنترنت وتص

اج وتشغیلها والتدریب علیها، وتصمیم وتطویر البرمجیات ونظم التشغیل المبرمجة وٕادخال البیانات على الحاسبات بالوسائل اإللكترونیة وٕانت
جمهوریة مصر -القاهرة- مدینة نصر–شارع سیبویه ٨: شركةمقر الو ،ه المختلفة من صوت وصورة وبیاناتالمحتوى اإللكترونى بصور 

.العربیة
شركة مونتانیا للمقاوالت واالستثمار التجارى

العمومیةوتورید الرخام والجرانیت والبالط والتوریدات والتخصصیةوالعمومیةالمتكاملةالقیام بكافة انواع المقاوالت فيالشركةیتمثل غرض 
السیاحیةبكافة انواعها وادارة المشروعات والتجارةواالستیراد والتصدیر العقاريوتقسیمها والبناء علیها واالستثمار األراضيء بصفه عامه ، شرا

جمهوریة -ةالقاهر -مدینة نصر-الشرطةابراج -شارع حافظ رمضان متفرع من مكرم عبید  ٣- : الشركةمقر و ،بكافة انواعهاوالترفیهیة
.مصر العربیة

TradingCo.Automotive &EgyptianEATcأوتوموتیف–المصریة التجاریة 
المنطقة الصناعیة : الشركةمقر و ،بیع وشراء وتأجیر السیارات وتعتبر وكیل شركة فولكس فاجن فى مصرالقیامفيالشركةیتمثل غرض 
.صر العربیةجمهوریة م-ةالقاهر -مدینة العبور–١٨/١٧/٤/٣قطعة ١٣٠٠١األولى بلوك 

ها)ءشركات (لم یذكر أسما
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التوزیع النسبى لعینة الدراسة
Frequencies

Statistics

Q1

N Valid 258

Missing 0

Q1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 103 39.9 39.9 39.9

2 40 15.5 15.5 55.4

3 37 14.3 14.3 69.8

4 37 14.3 14.3 84.1

5 26 10.1 10.1 94.2

6 15 5.8 5.8 100.0

Total 258 100.0 100.0

الوظیفة:)أ
التوزیع النسبى والوضع المهنى

Frequencies
Statistics

Q2

N Valid 258

Missing 0
Q2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 57 22.1 22.1 22.1

2 36 14.0 14.0 36.0

3 6 2.3 2.3 38.4

4 4 1.6 1.6 39.9

5 40 15.5 15.5 55.4

6 37 14.3 14.3 69.8

7 23 8.9 8.9 78.7

8 14 5.4 5.4 84.1

9 8 3.1 3.1 87.2

10 10 3.9 3.9 91.1

11 8 3.1 3.1 94.2

12 15 5.8 5.8 100.0

Total 258 100.0 100.0



ل اإلحصائیةالجداو)٢ملحق  (

١٨

المؤهالت العلمیة:)ب
التكرار والنسبة للمؤهل العلمى 

Statistics

Q3

N Valid 258

Missing 0

Q3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 177 68.6 68.6 68.6

2 30 11.6 11.6 80.2

3 25 9.7 9.7 89.9

4 26 10.1 10.1 100.0

Total 258 100.0 100.0

:مدة الخبرة)ج

التكرار والنسبة للمدة الخبرة
Statistics

Q4

N Valid 258

Missing 0

Q4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 1 121 46.9 46.9 46.9

2 78 30.2 30.2 77.1

3 32 12.4 12.4 89.5

4 27 10.5 10.5 100.0

Total 258 100.0 100.0
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المؤهل المهنى إن یكن:)د
التكرار والنسبة للمؤهل المهنى إن یكن

Statistics

Q5

N Valid 258

Missing 0
Q5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 0 214 82.9 82.9 82.9

1 1 .4 .4 83.3

2 4 1.6 1.6 84.9

3 3 1.2 1.2 86.0

4 30 11.6 11.6 97.7

5 5 1.9 1.9 99.6

7 1 .4 .4 100.0

Total 258 100.0 100.0

إلختبار فروض البحث التحـلیــــــل اإلحصـــــائــــــى
 
 

Reliability
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 258 100.0

Excludeda 0 .0

Total 258 100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.972 93
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الفرض األول
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 258 100.0

Excludeda 0 .0

Total 258 100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.916 24

ثانىالفرض ال
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 258 100.0

Excludeda 0 .0

Total 258 100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.972 50

الثالثالفرض 
Case Processing Summary

N %

Cases Valid 258 100.0

Excludeda 0 .0

Total 258 100.0

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.827 19


" 


بیئــة األعمــال لخــدمات التأكیــد دور جــوهرى فــى تحقــق مصــداقیة المعلومــات المحاســبیة فــى ظــل متغیــرات 

.المعاصرة



ل اإلحصائیةالجداو)٢ملحق  (

٢١

توصیف آلراء المستقصى منهم، من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")-١

T-Test

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q6 258 4.6744 .52432 .03264
Q7 258 4.4767 .65530 .04080
Q8 258 4.1395 .98821 .06152
Q9 258 4.3488 .93485 .05820

Q10 258 4.4302 .67543 .04205
Q11 258 4.4225 .77145 .04803

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper

Q6 143.200 257 .000 4.67442 4.6101 4.7387
Q7 109.732 257 .000 4.47674 4.3964 4.5571
Q8 67.284 257 .000 4.13953 4.0184 4.2607
Q9 74.721 257 .000 4.34884 4.2342 4.4634

Q10 105.356 257 .000 4.43023 4.3474 4.5130
Q11 92.081 257 .000 4.42248 4.3279 4.5171

.ختبار فرید مانإ- ٢

Friedman Test

Ranks

Mean Rank

Q6 4.02
Q7 3.58
Q8 2.99
Q9 3.44

Q10 3.47
Q11 3.49

Test Statisticsa

N 258
Chi-Square 84.769
Df 5
Asymp. Sig. .000
a. Friedman Test
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.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q6 1 103 133.51

2 40 102.11

3 37 141.14

4 37 117.39

5 26 148.69

6 15 142.90

Total 258

Q7 1 103 122.50
2 40 113.56
3 37 136.62
4 37 128.53
5 26 149.54
6 15 170.20

Total 258

Q8 1 103 120.77
2 40 112.28
3 37 150.28
4 37 123.86
5 26 156.17
6 15 151.77

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q9 1 103 127.38

2 40 121.40
3 37 139.58
4 37 112.58
5 26 148.44
6 15 149.67

Total 258
Q10 1 103 125.75

2 40 124.34
3 37 128.46
4 37 115.77
5 26 158.63
6 15 154.93

Total 258
Q11 1 103 119.81

2 40 125.72
3 37 130.72
4 37 122.61
5 26 166.65
6 15 155.70

Total 258

Test Statisticsa,b

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11

Chi-Square 15.381 12.119 13.002 7.472 9.295 13.285
df 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .009 .033 .023 .188 .098 .021
a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1
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اإلدارة لتك األسالیب، وتوجد العدید من وانتهاجتعمل خدمات التأكید على الحد من ممارسات إدارة األرباح 

مات ومحتواها للحد من ممارسات إدارة األرباح وبالتالى خدمة أغراض العوامل التى تؤدى إلى تحسین جودة المعلو 
متخذى القرارات المختلفة.

توصیف آلراء المستقصى منهم، من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")-١

T-Test

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q12 258 4.5504 0.6656 0.0414
Q13 258 4.2364 0.8611 0.0536
Q14 258 4.0233 1.0547 0.0657
Q15 258 4.3062 0.7349 0.0458
Q16 258 4.0233 0.9620 0.0599
Q17 258 4.4070 0.6898 0.0429
Q18 258 4.5388 0.6051 0.0377
Q19 258 4.4031 0.7693 0.0479
Q20 258 4.4767 0.6123 0.0381

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the
Difference

Lower Upper

Q12 109.817 257 .000 4.55039 4.4688 4.6320
Q13 79.021 257 .000 4.23643 4.1309 4.3420
Q14 61.274 257 .000 4.02326 3.8940 4.1526
Q15 94.115 257 .000 4.30620 4.2161 4.3963
Q16 67.173 257 .000 4.02326 3.9053 4.1412
Q17 102.627 257 .000 4.40698 4.3224 4.4915
Q18 120.473 257 .000 4.53876 4.4646 4.6129
Q19 91.940 257 .000 4.40310 4.3088 4.4974
Q20 117.433 257 .000 4.47674 4.4017 4.5518
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.ختبار فرید مانإ-٢
Friedman Test

Ranks

Mean Rank

Q12 5.72
Q13 4.73
Q14 4.23
Q15 4.81
Q16 4.01
Q17 5.18
Q18 5.62
Q19 5.27
Q20 5.42

Test Statisticsa

N 258
Chi-Square 201.211

Df 8
Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test

.لــسوا–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q12 1 103 124.50

2 40 116.54

3 37 129.96

4 37 120.15

5 26 168.19

6 15 153.30

Total 258
Q13 1 103 120.24

2 40 107.24
3 37 140.77
4 37 150.69
5 26 155.25
6 15 127.77

Total 258

Q14 1 103 115.81

2 40 113.55
3 37 134.15
4 37 151.64
5 26 150.12
6 15 164.23

Total 258
Q15 1 103 121.65

2 40 111.92
3 37 131.36
4 37 154.04
5 26 144.79
6 15 138.63

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q16 1 103 116.16

2 40 117.52
3 37 140.23
4 37 148.34
5 26 142.31
6 15 157.90

Total 258
Q17 1 103 113.83

2 40 131.05
3 37 132.00
4 37 149.88
5 26 142.69
6 15 153.67

Total 258
Q18 1 103 124.20

2 40 107.66
3 37 137.55
4 37 141.36
5 26 149.02
6 15 141.17

Total 258
Q19 1 103 120.73

2 40 109.45
3 37 139.00
4 37 148.66
5 26 150.90
6 15 135.37

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank
Q20 1 103 116.82

2 40 113.31
3 37 138.80
4 37 145.47
5 26 162.00
6 15 141.10

Total 258








Test Statisticsa,b

Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20

Chi-Square 14.905 14.325 15.658 10.475 11.599 12.162 9.996 12.025 16.053

df 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .011 .014 .008 .063 .041 .033 .075 .034 .007

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1


هناك مجموعة من اآللیات التى تحقق قدرًا مالئمًا من الثقة للمستثمرین ومتخذى القرارات وتحسن من 
جودة خدمات التأكید وبالتالى تعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح وتضییق فجوة التوقعات لدى مستخدمى 

التقاریر المالیة.

خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")من ،توصیف آلراء المستقصى منهم- ١
One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q21 258 4.7093 .52634 .03277

Q22 258 4.5969 .57197 .03561

Q23 258 4.5504 .63566 .03957

Q24 258 4.4380 .67041 .04174

Q25 258 4.5116 .64363 .04007

Q26 258 4.2403 .93588 .05827

Q27 258 4.6085 .59656 .03714

Q28 258 4.6899 .50366 .03136

Q29 258 4.6279 .55890 .03480
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One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q21 143.714 257 .000 4.70930 4.6448 4.7738

Q22 129.093 257 .000 4.59690 4.5268 4.6670

Q23 114.983 257 .000 4.55039 4.4725 4.6283

Q24 106.330 257 .000 4.43798 4.3558 4.5202

Q25 112.592 257 .000 4.51163 4.4327 4.5905

Q26 72.776 257 .000 4.24031 4.1256 4.3550

Q27 124.085 257 .000 4.60853 4.5354 4.6817

Q28 149.568 257 .000 4.68992 4.6282 4.7517

Q29 133.003 257 .000 4.62791 4.5594 4.6964

ختبار فرید مان:إ-٢

Friedman Test
Ranks

Mean Rank

Q21 5.56
Q22 5.11
Q23 4.99
Q24 4.56
Q25 4.82
Q26 4.17
Q27 5.14
Q28 5.42
Q29 5.23

Test Statisticsa

N 258
Chi-Square 125.021
df 8
Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test

.والــس–كروســـكـال إختبار - ٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q21 1 103 135.27

2 40 116.45

3 37 132.22

4 37 115.19

5 26 143.35

6 15 129.30

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q22 1 103 123.74
2 40 113.09
3 37 139.49
4 37 124.77
5 26 166.92
6 15 135.00

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank

Q23 1 103 119.89
2 40 118.60
3 37 142.32
4 37 124.16
5 26 159.54
6 15 154.00

Total 258

Q24 1 103 117.04
2 40 126.54
3 37 135.28
4 37 137.43
5 26 158.46

6 15 138.93
Total 258

Q25 1 103 121.11
2 40 130.40
3 37 128.38
4 37 136.26
5 26 150.33

6 15 134.70
Total 258

Q26 1 103 125.08
2 40 113.45
3 37 129.66
4 37 137.99
5 26 148.92
6 15 147.67

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q27 1 103 127.20
2 40 116.80
3 37 127.64
4 37 138.73
5 26 147.79
6 15 129.30

Total 258

Q28 1 103 133.11
2 40 116.40
3 37 127.36
4 37 122.55
5 26 137.81
6 15 147.63

Total 258

Q29 1 103 122.63
2 40 110.50
3 37 134.47
4 37 137.82
5 26 151.77
6 15 155.97

Total 258

 
 

Test Statisticsa,b

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29

Chi-Square 7.181 14.110 13.286 9.769 4.911 6.339 4.973 4.867 12.232
df 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .208 .015 .021 .082 .427 .275 .419 .432 .032

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1
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ة، ولتحقیق المستوى یوجد العدید من المهارات الالزمة للممارسة الجیدة عند أداء خدمات التأكید عام

المتمیز علمیًا، ومهنیًا، وأخالقیًا، وتقنیًا.
من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")، توصیف آلراء المستقصى منهم- ١

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q31 258 4.7519 .46731 .02909
Q32 258 4.6047 .56374 .03510
Q33 258 4.6550 .56589 .03523
Q34 258 4.5736 .66339 .04130
Q35 258 4.6318 .61757 .03845
Q36 258 4.3333 .78243 .04871
Q37 258 4.4031 .71688 .04463
Q38 258 4.5891 .59325 .03693
Q39 258 4.5659 .59629 .03712
Q40 258 4.6163 .56833 .03538
Q41 258 4.6047 .55679 .03466
Q42 258 4.5039 .61907 .03854
Q43 258 4.5853 .60678 .03778
Q44 258 4.5891 .57323 .03569
Q45 258 4.5969 .59203 .03686
Q46 258 4.5581 .65905 .04103
Q47 258 4.6512 .53152 .03309
Q48 258 4.5969 .54408 .03387
Q49 258 4.6589 .55086 .03429
Q50 258 4.6938 .50217 .03126
Q51 258 4.6395 .60309 .03755
Q52 258 4.7403 .50523 .03145

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q31 163.333 257 .000 4.75194 4.6946 4.8092
Q32 131.199 257 .000 4.60465 4.5355 4.6738
Q33 132.131 257 .000 4.65504 4.5857 4.7244
Q34 110.740 257 .000 4.57364 4.4923 4.6550
Q35 120.467 257 .000 4.63178 4.5561 4.7075
Q36 88.959 257 .000 4.33333 4.2374 4.4293
Q37 98.655 257 .000 4.40310 4.3152 4.4910
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One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q38 124.252 257 .000 4.58915 4.5164 4.6619
Q39 122.992 257 .000 4.56589 4.4928 4.6390
Q40 130.466 257 .000 4.61628 4.5466 4.6860
Q41 132.835 257 .000 4.60465 4.5364 4.6729
Q42 116.857 257 .000 4.50388 4.4280 4.5798
Q43 121.378 257 .000 4.58527 4.5109 4.6597
Q44 128.591 257 .000 4.58915 4.5189 4.6594
Q45 124.719 257 .000 4.59690 4.5243 4.6695
Q46 111.091 257 .000 4.55814 4.4773 4.6389
Q47 140.558 257 .000 4.65116 4.5860 4.7163
Q48 135.710 257 .000 4.59690 4.5302 4.6636
Q49 135.849 257 .000 4.65891 4.5914 4.7264
Q50 150.134 257 .000 4.69380 4.6322 4.7554
Q51 123.566 257 .000 4.63953 4.5656 4.7135
Q52 150.705 257 .000 4.74031 4.6784 4.8023

ختبار فرید مان:إ-٢
Friedman Test

Ranks

Mean Rank
Q31 12.90
Q32 11.39
Q33 12.00
Q34 11.41
Q35 11.92
Q36 9.26
Q37 9.81
Q38 11.41
Q39 11.23
Q40 11.60
Q41 11.53
Q42 10.54
Q43 11.41
Q44 11.38
Q45 11.42
Q46 11.30
Q47 11.97
Q48 11.36
Q49 12.02
Q50 12.33
Q51 11.96
Q52 12.85

Test Statisticsa

N 258

Chi-Square 228.829

Df 21

Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test
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.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q31 1 103 125.92

2 40 117.48

3 37 142.34

4 37 130.42

5 26 135.08

6 15 142.57

Total 258

Q32 1 103 121.22
2 40 120.58
3 37 152.35
4 37 112.70
5 26 156.77
6 15 147.93

Total 258

Q33 1 103 128.20
2 40 124.19
3 37 148.73
4 37 106.00
5 26 143.48
6 15 138.87

Total 258

Q34 1 103 122.96
2 40 121.75
3 37 145.58
4 37 124.01
5 26 144.90
6 15 142.23

Total 258

Q35 1 103 125.96
2 40 121.30
3 37 143.81
4 37 130.62
5 26 137.85
6 15 123.13

Total 258

Q36 1 103 114.56
2 40 111.80
3 37 135.97
4 37 164.84
5 26 151.65
6 15 137.73

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q37 1 103 127.74
2 40 105.51
3 37 149.96
4 37 124.99
5 26 139.71
6 15 148.53

Total 258

Q38 1 103 122.78
2 40 112.95
3 37 136.74
4 37 154.47
5 26 134.42
6 15 131.77

Total 258

Q39 1 103 125.19
2 40 121.15
3 37 148.82
4 37 119.12
5 26 132.50
6 15 154.10

Total 258

Q40 1 103 131.02
2 40 109.55
3 37 143.46
4 37 128.69
5 26 138.56
6 15 124.10

Total 258

Q41 1 103 127.50
2 40 102.09
3 37 152.45
4 37 121.76
5 26 145.48
6 15 151.10

Total 258
Q42 1 103 125.61

2 40 119.20

3 37 134.91

4 37 130.15

5 26 143.29

6 15 144.83

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank

Q43 1 103 126.09
2 40 106.92
3 37 131.26
4 37 141.88
5 26 151.73
6 15 139.70

Total 258

Q44 1 103 125.90
2 40 114.06
3 37 134.54
4 37 127.95
5 26 144.21
6 15 161.27

Total 258

Q45 1 103 126.50
2 40 105.10
3 37 145.08
4 37 128.14
5 26 146.62
6 15 150.40

Total 258

Q46 1 103 123.93
2 40 113.75
3 37 145.54
4 37 140.68
5 26 126.15
6 15 148.40

Total 258

Q47 1 103 126.46
2 40 117.74

3 37 150.99

4 37 129.35

5 26 124.52

6 15 137.77

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q48
1 103 126.16

2 40 104.62

3 37 144.08

4 37 131.28

5 26 144.21

6 15 152.90

Total 258

Q49
1 103 128.84
2 40 120.05
3 37 137.28
4 37 121.77
5 26 138.38
6 15 143.70

Total 258

Q50
1 103 128.07
2 40 118.14
3 37 141.57
4 37 123.47
5 26 142.17
6 15 132.77

Total 258

Q51
1 103 130.41
2 40 119.95
3 37 134.70
4 37 119.30
5 26 145.35
6 15 133.60

Total 258

Q52
1 103 125.90
2 40 124.11
3 37 135.66
4 37 130.58
5 26 140.12
6 15 132.33

Total 258

Test Statisticsa,b

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52

Chi-Square 5.545 16.467 11.639 6.691 3.875 21.041 10.652 10.515 7.861 6.784 16.789 3.601 10.656 8.208 12.303 8.333 6.821 11.994 3.677 4.777 4.256 2.332

df 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .353 .006 .040 .245 .568 .001 .059 .062 .164 .237 .005 .608 .059 .145 .031 .139 .234 .035 .597 .444 .513 .802

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1
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هناك العدید من المهارات الفنیة والوظیفیة والتى ُتمكن المحاسب من معرفة أصول المحاسبة والمراجعة، 
وخلق خلفیة علمیة تمكنه من حسن األداء ومن ثم تحسین جودة خدمات التأكید للحد من ممارسات إدارة األرباح، 

ووظیفیا إذا امتلك القدرات اآلتیة.ویمكن اعتبار المحاسب القانونى ماهرا فنیا
من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،توصیف آلراء المستقصى منهم- ١

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q53 258 4.4690 .67256 .04187

Q54 258 4.5465 .61733 .03843

Q55 258 4.6240 .55978 .03485

Q56 258 4.5581 .60358 .03758

Q57 258 4.5078 .63148 .03931

Q58 258 4.5233 .61865 .03852

Q59 258 4.4922 .70154 .04368

Q60 258 4.5814 .67412 .04197

Q61 258 4.6705 .54020 .03363

Q62 258 4.4806 .65543 .04081

Q63 258 4.5543 .58430 .03638

Q64 258 4.5310 .63077 .03927

Q65 258 4.6667 .62170 .03871

Q66 258 4.7054 .64105 .03991

Q67 258 4.5930 .59265 .03690

Q68 258 4.3915 .72601 .04520

Q69 258 4.4535 .71106 .04427

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q53 106.730 257 .000 4.46899 4.3865 4.5514

Q54 118.296 257 .000 4.54651 4.4708 4.6222

Q55 132.683 257 .000 4.62403 4.5554 4.6927

Q56 121.300 257 .000 4.55814 4.4841 4.6321

Q57 114.659 257 .000 4.50775 4.4303 4.5852

Q58 117.440 257 .000 4.52326 4.4474 4.5991

Q59 102.854 257 .000 4.49225 4.4062 4.5783



ل اإلحصائیةالجداو)٢ملحق  (

٣٤

Q60 109.162 257 .000 4.58140 4.4987 4.6640
Q61 138.875 257 .000 4.67054 4.6043 4.7368
Q62 109.805 257 .000 4.48062 4.4003 4.5610

Q63 125.197 257 .000 4.55426 4.4826 4.6259

Q64 115.381 257 .000 4.53101 4.4537 4.6083

Q65 120.569 257 .000 4.66667 4.5904 4.7429

Q66 117.901 257 .000 4.70543 4.6268 4.7840

Q67 124.483 257 .000 4.59302 4.5204 4.6657

Q68 97.158 257 .000 4.39147 4.3025 4.4805

Q69 100.601 257 .000 4.45349 4.3663 4.5407

.ختبار فرید مانإ-٢
Friedman Test

Ranks

Mean Rank

Q53 8.37

Q54 9.00

Q55 9.47

Q56 9.00

Q57 8.61

Q58 8.77

Q59 8.59

Q60 9.36

Q61 9.81

Ranks

Mean Rank

Q62 8.50

Q63 8.98

Q64 8.76

Q65 9.93

Q66 10.28

Q67 9.31

Q68 7.87

Q69 8.38

Test Statisticsa

N 258

Chi-Square 176.383

Df 16

Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test
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.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q53 1 103 113.03

2 40 104.05

3 37 157.20

4 37 147.72

5 26 149.73

6 15 162.10

Total 258

Q54 1 103 108.42
2 40 113.35
3 37 159.68
4 37 153.03
5 26 150.65
6 15 148.20

Total 258

Q55 1 103 126.34
2 40 106.81
3 37 149.54
4 37 131.61
5 26 131.50
6 15 153.57

Total 258

Q56 1 103 124.36
2 40 98.96
3 37 153.30
4 37 125.11
5 26 144.85
6 15 171.77

Total 258

Q57 1 103 117.72
2 40 109.31
3 37 145.26
4 37 138.74
5 26 144.85
6 15 175.97

Total 258

Q58 1 103 119.23
2 40 106.22
3 37 145.64
4 37 140.55
5 26 145.98
6 15 166.43

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q59 1 103 118.76

2 40 106.25
3 37 151.05
4 37 139.04
5 26 138.60
6 15 172.80

Total 258

Q60 1 103 120.14
2 40 101.44
3 37 139.74
4 37 147.51
5 26 148.60
6 15 165.83

Total 258

Q61 1 103 123.25
2 40 111.74
3 37 138.53
4 37 146.28
5 26 132.52
6 15 150.90

Total 258

Q62 1 103 121.28
2 40 108.75
3 37 153.42

4 37 131.55

5 26 133.63

6 15 170.07

Total 258

Q63 1 103 118.99

2 40 109.49

3 37 154.41

4 37 136.39

5 26 136.44

6 15 164.60

Total 258

Q64 1 103 118.64

2 40 109.62

3 37 151.69

4 37 132.65

5 26 146.60

6 15 164.93

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank
Q65 1 103 125.11

2 40 123.38
3 37 134.53
4 37 135.76
5 26 139.19
6 15 131.33

Total 258
Q66 1 103 124.09

2 40 120.50
3 37 145.99
4 37 128.20
5 26 140.27
6 15 134.50

Total 258
Q67 1 103 117.11

2 40 124.02
3 37 146.45
4 37 141.03
5 26 145.37
6 15 131.47

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q68 1 103 120.11

2 40 95.98
3 37 150.84
4 37 137.57
5 26 155.27
6 15 166.20

Total 258
Q69 1 103 128.18

2 40 96.96
3 37 151.64
4 37 134.20
5 26 140.62
6 15 139.83

Total 258

Test Statisticsa,b

Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 Q69

Chi-Square 27.936 30.917 11.959 23.205 19.202 17.669 20.102 22.198 10.578 16.393 17.455 17.566 2.517 6.574 9.993 24.763 15.252

df 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .000 .000 .035 .000 .002 .003 .001 .000 .060 .006 .004 .004 .774 .254 .075 .000 .009

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1
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توافر المهارات الشخصیـة لدى القائم بخدمة التأكید یؤدى إلى جودة تلك الخدمات، كما أن مهارات إن

تمكن المحاسب Interpersonal and Communication Skillsالتعامل مع اآلخرین واالتصال بهم 
ُیمكنه من التعلم، القانونى من العمل مع اآلخرین فى اتجاه تحقیق المنفعة المشتركة، وتطویر تلك المهارات

توتهذیب سلوكه، وتغییر اتجاهاته، واستقبال ونقل المعلومات بفعالیة، وصیاغة األحكام المعقولة، وصنع القرارا
ویمكن اعتبار المحاسب مكتسبًا لهذه المهارات إذا ما كان التى تعتبر الهدف الرئیس من وراء تقدیم خدمات التأكید

قادرا على ما یلى.
من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،ء المستقصى منهمتوصیف آلرا- ١

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q70 258 4.6085 .53464 .03329
Q71 258 4.4884 .62523 .03893
Q72 258 4.5930 .59265 .03690
Q73 258 4.6744 .56019 .03488
Q74 258 4.6822 .52166 .03248
Q75 258 4.6202 .56062 .03490
Q76 258 4.5310 .63077 .03927
Q77 258 4.5116 .62523 .03893
Q78 258 4.5155 .64355 .04007
Q79 258 4.5736 .60831 .03787
Q80 258 4.5581 .60358 .03758

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q70 138.455 257 .000 4.60853 4.5430 4.6741
Q71 115.308 257 .000 4.48837 4.4117 4.5650
Q72 124.483 257 .000 4.59302 4.5204 4.6657
Q73 134.029 257 .000 4.67442 4.6057 4.7431
Q74 144.167 257 .000 4.68217 4.6182 4.7461
Q75 132.371 257 .000 4.62016 4.5514 4.6889
Q76 115.381 257 .000 4.53101 4.4537 4.6083
Q77 115.905 257 .000 4.51163 4.4350 4.5883

Q78 112.703 257 .000 4.51550 4.4366 4.5944

Q79 120.767 257 .000 4.57364 4.4991 4.6482

Q80 121.300 257 .000 4.55814 4.4841 4.6321
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.ختبار فرید مانإ-٢
Friedman Test

Ranks

Mean Rank

Q70 6.13
Q71 5.57
Q72 6.05
Q73 6.50
Q74 6.54
Q75 6.17
Q76 5.76
Q77 5.68
Q78 5.71
Q79 5.99
Q80 5.91

Test Statisticsa

N 258
Chi-Square 78.628

df 10
Asymp. Sig. .000

a. Friedman Test

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q70 1 103 124.31

2 40 106.46

3 37 143.18

4 37 143.18

5 26 123.77

6 15 169.03

Total 258

Q71 1 103 125.42
2 40 96.60
3 37 144.68
4 37 144.68
5 26 138.27
6 15 155.20

Total 258

Q72 1 103 130.30
2 40 104.44
3 37 138.93
4 37 136.47
5 26 130.94
6 15 147.87

Total 258
Q73 1 103 128.28

2 40 119.75
3 37 141.26

4 37 131.28

5 26 118.77

6 15 149.10

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q74 1 103 123.26

2 40 121.20

3 37 133.08

4 37 143.26
5 26 135.15
6 15 141.90

Total 258
Q75 1 103 122.00

2 40 112.40
3 37 142.15
4 37 145.50
5 26 133.65
6 15 148.70

Total 258
Q76 1 103 125.98

2 40 104.88

3 37 142.42

4 37 142.42

5 26 135.37

6 15 145.47

Total 258

Q77 1 103 119.36
2 40 107.45
3 37 146.36

4 37 144.91

5 26 137.81

6 15 163.90

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank
Q78 1 103 119.41

2 40 105.10

3 37 148.86

4 37 142.32

5 26 135.00

6 15 174.93
Total 258

Q79 1 103 117.61
2 40 119.75
3 37 142.76
4 37 139.46
5 26 135.85
6 15 168.87

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q80 1 103 121.84

2 40 100.46
3 37 148.36
4 37 140.41
5 26 142.71
6 15 163.17

Total 258

Test Statisticsa,b

Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Q80

Chi-Square 15.781 17.182 9.032 5.260 4.995 10.167 10.257 16.261 20.447 13.235 19.352

df 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .007 .004 .108 .385 .417 .071 .068 .006 .001 .021 .002

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1

 
"

 
 


فـى المجـال المعتـاد مهنـىالمعیـار الرجـلاتخـاذمعیار مسئولیة المراجع الوكیل تجاه عمیلـه الموكـل هـو إن 

المسئولیة، فإذا أهمل وكان هو السبب فى هذا اإلهمال ولیس كنتیجـة غیـر مباشـرة إلهمـال مـن كأساس تقاس علیه
،تلـك الخدمـةهـد إلیـه القیـام بالمعتاد لـو عُ مهنىجانب الموكل نفسه، فإن مقیاس اإلهمال هو الخروج عن تصرف ال

تقدیم خدمات التأكیدوتوجد العدید من المحددات التى تتحكم فى مدى مسئولیة المحاسب القانونى عن
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من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،توصیف آلراء المستقصى منهم- ١

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q81 258 2.9729 1.49293 .09295

Q82 258 4.2674 .89648 .05581

Q83 258 4.2171 .88622 .05517

Q84 258 4.4070 .74402 .04632

Q85 258 3.7713 1.32546 .08252

Q86 258 4.3450 .79956 .04978

Q87 258 4.5233 .69562 .04331

Q88 258 4.5271 .66106 .04116

Q89 258 3.9535 1.07218 .06675

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Q81 31.985 257 .000 2.97287 2.7898 3.1559

Q82 76.460 257 .000 4.26744 4.1575 4.3774

Q83 76.432 257 .000 4.21705 4.1084 4.3257

Q84 95.140 257 .000 4.40698 4.3158 4.4982

Q85 45.702 257 .000 3.77132 3.6088 3.9338

Q86 87.286 257 .000 4.34496 4.2469 4.4430

Q87 104.445 257 .000 4.52326 4.4380 4.6085

Q88 109.999 257 .000 4.52713 4.4461 4.6082

Q89 59.227 257 .000 3.95349 3.8220 4.0849
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.ختبار فرید مانإ-٢
Friedman Test

Ranks

Mean Rank

Q81 3.34
Q82 5.23
Q83 5.12
Q84 5.53
Q85 4.30
Q86 5.32
Q87 5.85
Q88 5.86
Q89 4.46

Test Statisticsa

N 258
Chi-Square 323.900
Df 8
Asymp. Sig. .000
a. Friedman Test

.لــسوا–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q81 1 103 143.39

2 40 153.50

3 37 102.30
4 37 125.45

5 26 101.85

6 15 95.17

Total 258

Q82 1 103 125.90
2 40 109.18
3 37 147.26
4 37 116.57
5 26 146.92
6 15 166.30

Total 258

Q83 1 103 115.15
2 40 113.90
3 37 162.45
4 37 134.51
5 26 133.04
6 15 169.90

Total 258

Q84 1 103 106.74
2 40 135.74
3 37 148.30
4 37 139.14
5 26 151.06
6 15 161.63

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank
Q85 1 103 125.61

2 40 118.09
3 37 154.09
4 37 88.78
5 26 158.58
6 15 176.00

Total 258

Q86 1 103 114.25
2 40 122.35
3 37 148.95
4 37 134.08
5 26 143.63
6 15 169.50

Total 258

Q87 1 103 115.54
2 40 127.31
3 37 144.65
4 37 130.54
5 26 146.23
6 15 162.27

Total 258

Q88 1 103 117.73
2 40 121.05
3 37 138.82
4 37 147.91
5 26 136.42
6 15 152.43

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank
Q89 1 103 113.46

2 40 104.66
3 37 159.51
4 37 136.38
5 26 150.60
6 15 178.30

Total 258

Test Statisticsa,b

Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q88 Q89

Chi-Square 20.426 13.734 20.319 22.226 28.724 15.302 12.800 10.191 26.561

Df 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .001 .017 .001 .000 .000 .009 .025 .070 .000

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1


األساسیة لحمایة المحاسب القانونى من المسئولیات المختلفة.هناك مجموعة من المتطلبات

من خالل المقاییس اإلحصائیة (الوسط الحسابى واإلنحراف المعیارى وٕاختبار "ت")،توصیف آلراء المستقصى منهم-١
T-Test

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Q91 258 4.7713 .43890 .02733
Q92 258 4.7752 .44530 .02772
Q93 258 4.5581 .74235 .04622
Q94 258 4.6473 .58150 .03620
Q95 258 4.5891 .57998 .03611
Q96 258 4.3411 .91248 .05681
Q97 258 4.4884 .71249 .04436
Q98 258 4.2713 .84845 .05282
Q99 258 3.4341 1.50405 .09364

Q100 258 4.2132 .92790 .05777

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q91 174.614 257 .000 4.77132 4.7175 4.8251
Q92 172.245 257 .000 4.77519 4.7206 4.8298
Q93 98.626 257 .000 4.55814 4.4671 4.6492
Q94 128.368 257 .000 4.64729 4.5760 4.7186
Q95 127.095 257 .000 4.58915 4.5180 4.6603
Q96 76.416 257 .000 4.34109 4.2292 4.4530
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One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower Upper

Q97 101.185 257 .000 4.48837 4.4010 4.5757
Q98 80.862 257 .000 4.27132 4.1673 4.3753
Q99 36.674 257 .000 3.43411 3.2497 3.6185
Q100 72.932 257 .000 4.21318 4.0994 4.3269

ختبار فرید مان:إ-٢
Friedman Test

Ranks

Mean Rank

Q91 6.58
Q92 6.59
Q93 5.86
Q94 6.11
Q95 5.84
Q96 5.19
Q97 5.50
Q98 4.82
Q99 3.74
Q100 4.77

Test Statisticsa

N 258
Chi-Square 445.782
Df 9
Asymp. Sig. .000
a. Friedman Test

.والــس–كروســـكـال إختبار -٣
Kruskal-Wallis Test

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q91

1 103 126.66
2 40 116.40
3 37 140.70
4 37 126.09
5 26 138.31
6 15 149.47

Total 258

Q92

1 103 125.79
2 40 114.88
3 37 136.32
4 37 142.47
5 26 127.58
6 15 148.50

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q93

1 103 123.05
2 40 111.58
3 37 134.51
4 37 144.53
5 26 140.33
6 15 153.37

Total 258

Q94

1 103 123.06
2 40 115.31
3 37 135.72
4 37 147.04
5 26 129.56
6 15 152.83

Total 258
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Ranks

Q1 N Mean Rank

Q95

1 103 119.57

2 40 112.65
3 37 140.72
4 37 148.64
5 26 138.65
6 15 151.90

Total 258

Q96

1 103 121.84
2 40 108.79
3 37 141.72
4 37 142.36
5 26 142.19
6 15 153.43

Total 258

Q97

1 103 130.35
2 40 103.24
3 37 138.73
4 37 124.93
5 26 147.92
6 15 150.27

Total 258

Ranks

Q1 N Mean Rank

Q98

1 103 121.56

2 40 114.45
3 37 137.27
4 37 149.80
5 26 135.35
6 15 144.80

Total 258

Q99

1 103 129.16
2 40 138.68
3 37 143.36
4 37 126.65
5 26 113.60
6 15 107.77

Total 258

Q100

1 103 123.69
2 40 104.70
3 37 153.54
4 37 143.62
5 26 126.44
6 15 146.67

Total 258

Test Statisticsa,b

Q91 Q92 Q93 Q94 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 Q100

Chi-Square 7.207 8.339 9.949 9.202 12.484 10.723 11.151 7.968 4.685 12.953

df 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Asymp. Sig. .206 .138 .077 .101 .029 .057 .048 .158 .455 .024

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Q1



 

١











 
تتطــور عملیــة المراجعــة وأهــدافها والتشــریعات الخاصــة بهــا تبًعــا للتطــور االقتصــادى واالجتمــاعى، وتعمــل 
المنظمات المهنیة المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطویر عملیة المراجعة وخدمات التأكید وفًقا لهذا، 

القانونیــة للمحاســبین القــانونیین جــزًءا مكمــًال للبنیــة األساســیة لمهنــة المحاســبة وُیعتبــر التنظــیم القــانونى للمســئولیة 
والمراجعة فى أى مجتمع مما ُیظهر الدور الجوهرى لهم فى االقتصاِد وتنمیِة المجتمع.

بصفة أساسیة إلى تحدید دور خدمات التأكید فـى مواجهـة أزمـات إدارة األربـاح فـى لذلك یهدف هذا البحث 
ولتحقیـق هـذا ، تحدید مسئولیة المحاسب القانونى عـن تلـك الخـدماتإلى یر المراجعة المصریة، إضافًة معایضوء

أنواعهــا فــى ضــوء المعــاییر المهنیــة ذات بعــض مفهــوم خــدمات التأكیــد و الهــدف فقــد قــام الباحــث بدراســة وتحلیــل
وقیاسـها، ودور خـدمات التأكیـد ممارسـات إدارة األربـاح وسـبل اكتشـافهاطبیعـة وصـور، مع دراسـة وتحلیـل الصلة

وصوًال ،مسئولیة المحاسب القانونى عن خدمات التأكید فى ضوء متطلبات أدائهاثم دراسة وتحلیل، فى مواجهتها
لتحدید مـدى مسـئولیة المحاسـب القـانونى عـن خـدمات التأكیـد ودورهـا فـى الحـد مـن ممارسـات لوضع إطار مقترح 

الختبـار فـروض البحــث والتـي یقــوم میدانیــة ، مـع القیــام بدراسـة ضــوء معـاییر المراجعــة المصـریةإدارة األربـاح فـى
.علیها اإلطار المقترح

:ى عدد من النتائج من أهمها ما یلىوقد خلص البحث إل
تحقـق قـدر مالئـم یـؤدى إلـى، وفـى ظـل متطلبـات أدائهـاوفق مقاییس محـددة معینـةخدمات التأكیدتأدیة -١

تضــییق فجــوة للمســتثمرین ومتخــذى القــرارات وُتحســن مــن جــودة خــدمات التأكیــد، وتعمــل علــى مــن الثقــة 
ؤدى إلــى الحــد مــن ممارســات إدارة األربــاح مــن تــمــن ناحیــة، و خــدمات التأكیــدالتوقعــات لــدى مســتخدمى 

ة ناحیة إخرى، باإلضافة إلى دور تلك الخدمات فى الحـد مـن أحـداث الغـش والتضـلیل فـى التقـاریر المالیـ
.األخیرةاآلونةوبالتالى الحد من األزمات المالیة العالمیة التى توالى حدوثها فى 

معیـار هـو اتخـاذأو الطـرف الثالـث،"الموكـل"؛ وكیل تجاه عمیلـهكة المحاسب القانونىمعیار مسئولیإن -٢
.ساس تقاس علیه المسئولیةالمهنى المعتاد فى المجال كأالرجل 

االلتــــزام ، و ومعـــاییر المراجعــــة وخــــدمات التأكیـــد األخــــرى عنــــد أداء خـــدمات التأكیــــدااللتـــزام بمبــــادىءإن -٣
اإلفصاح، یخفف عبء ، و بمبادىء وقواعد السلوك المهنى، ومن أهمها االستقالل، والنزاهة، والموضوعیة

.المسئولیة من على عاتق المحاسب القانونى
والثالث من فروض البحث.والثانىصحة الفرض األولاثباتإلىتوصلت الدراسة المیدانیة-٤

مــن أهــم تلــك توصــیات مــع تحدیــد آلیــات تحقیقهــا، و عــدةحــث باوفــي إطــار النتــائج الســابقة فقــد أوصــى الب
:التوصیات ما یلى

التأكیـد، للحـد ضرورة زیادة التأهیل العلمى والعملى للمحاسبین القانونیین ومساعدیهم للقیام بـأداء خـدمات-١
.من ممارسات إدارة األرباح

ضرورة تطویر التشریعات الحالیة لتوضیح المسئولیة القانونیة للمحاسب القانونى عند أداء هذه الخدمات.-٢
إصدار معاییر جدیدة یسترشـد بهـا المحاسـبون القـانونیون عـن القیـام بخـدمات التأكیـد وتكـون هـذه ضرورة -٣

المراجعــة مــع التطــورات المحاســبة و للتطــورات واالتجاهــات الحدیثــة فــى مهنــة اإلرشــادات والمعــاییر مواكبــة 
التقنیة العالمیة الحالیة.
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This research is aims mainly to determine responsibility of Chartered
Accountants for assurance services, also to identify the role of the assurance services
in facing the crises of earning management practices in the light of auditing standards,
in order to achieve this objective, the researcher studied and analyzed the concept of
assurance services and some of its types in the light of the relevant professional
standards, with a study and analysis of the nature and characters of earning
management practices, how to discover it, how to measure it and the role of assurance
services in facing these practices, and then studied and analyzed the responsibility of
chartered accountant about assurance services in the light of its requirements, in order
to offer a proposal framework to determine the responsibility of chartered accountant
about assurance services and its role in the practices of earning management in the
light of the Egyptian Auditing Standards, with a field study to test hypotheses of the
research, which the proposed framework is based on.
The research concluded a number of results including the following:
1- Offering the assurance services according to certain, specific standards, and in the

light of its requirements leads to achieve an adequate confidence to investors and
decision makers as well as improving the quality of these services, and narrowing
the expectations gap to the users of assurance services, and lead to the reduction of
the practices of earning management, from other hand, also, the role of these
services in facing fraud and misleading’s in financial reports and thereby reduce the
global financial crises that occurring in recent times.

2- The standard of the responsibility of chartered accountant as an agent towards his
client, or a third party, is to take the standard of professional auditor usually
measured as a basis for this responsibility.

3- Following to the principles, auditing and assurance standards when offering the
assurance services, as well as to the principles and rules of professional ethics
pronouncements, of which the most important is the independence, integrity,
objectivity and disclosure, eases the burden of responsibility regarding chartered
accountants.

4- The field study proved the hypotheses of the research.
In the light of the previous results, the research recommends several

recommendations with the mechanisms to achieve them and the most important
recommendations are as follows:
1- Increasing scientific and practical rehabilitation of chartered accountant and their

assistants to provide the assurance services, and reduce the practices of earning
management.

2- Developing the current legislation to clarify legal responsibility to chartered
accountant when offering the assurance services.

3- Issuing new standards to be considered as a guide for the chartered accountants
when offering the assurance services, and these guidelines and standards aim to
keep up with new developments and trends in the Accounting and auditing
profession and current world technical developments.


