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الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول لدليل تطبيقي لتفسير العالقة بين تطبيق

المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامي واالختياري والمراجعة المزدوجة وبين تحقق جودة
األرباح وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة في سوق األوراق المالية المصري ،وقد تم
بناء الدراسة التطبيقية على بيانات عدد  71شركة خالل الفترة الزمنية من عام 2007

إلى عام  2016بإجمالي مشاهدات  430مشاهدة.

تشير نتائج التحليل اإلحصائي إلى عدم وجود فروق معنوية بين تطبيق أسلوب

المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامي واالختياري وبين المراجعة الفردية في توجه إدارة
الشركات نحو إدارة أرباحها وذلك مقارنة بتطبيق المراجعة المزدوجة.

توصلت الدراسة إلى أن تحقق جودة األرباح عند تطبيق المراجعة المشتركة

بنوعيها اإللزامي واالختياري وذلك عند إستخدام اإلستحقاقات اإلختيارية وحجم مكتب

المراجعة كمقاييس لتحقق الجودة في حين لم تتحقق جودة األرباح عند تطبيق المراجعة
المشتركة بنوعيها اإللزامي واالختياري عند إستخدام مقاييس أخري مثل نوع تقرير المراجعة

والتقرير عن اإلستمرارية واعادة إصدار القوائم المالية.

وأخي ار توصلت الدراسة إلى إختالف األثر بإختالف القطاع االقتصادي وطبيعة

الملكية حيث تحسنت جودة األرباح عند تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية في البنوك
ذات الملكية العامة والمختلطة بالمقارنة بالبنوك ذات الملكية الخاصة.

الكلمات المفتاحية :المراجعة المشتركة ،المراجعة المشتركة اإللزامية ،المراجعة
المشتركة االختيارية ،المراجعة المزدوجة ،المراجعة الفردية ،جودة االرباح.
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Abstract
The aim of this Study is to Achieve an Empirical Evidence to
Explain the Relation Between Joint Audit, Double Audit and
Earnings Quality for Companies in Egyptian Exchange Market,
the Study Builds on 71 Companies Through the Period from 2007
to 2016 with 430 Total Observations
The Study Found That There are no Significant Differences
Between Mandatory Joint Audit, Voluntary Joint Audit and
Common Audit in Earnings Quality Versus Double Audit.
The Study Provides Evidence That Companies Used Mandatory
Joint Audit and Voluntary Joint Audit Achieve an Earning
Quality by Using Proxies like Discretionary Accruals and Audit
Firm Size, Although There is no Earning Quality by Using Other
Proxies like Audit Report type, Going Concern Opinion and
Financial Statements Restate.
Finally, The Study Findings Show the Difference Impact by
Economic Sector and Ownership Difference, The Findings Show
Increase in Earning Quality in Public Sector Banks and Mixed
Equity Banks Than Private Sector Banks.

Keywords: Joint Audit, Mandatory Joint Audit, Voluntary Joint
Audit, Double Audit, common Audit and Earnings Quality.

 المقدمة ومشكلة الدراسة-1
 المقدمة1/1

تهدف مهنة المراجعة إلى منح الثقة في التقارير المالية لمستخدمي القوائم

 وهو ما أثار العديد من التساؤالت حول دور مراقبي الحسابات في األ زمة المالية،المالية

 حيث، وما تبعها من فضائح مالية لحقت بالشركات االمريكية2008 العالمية في عام
تشير أصابع اإل تهام لمراقبي الحسابات حيث خلت تقارير المراجعة المقدمة لمستخدمي

، القوائم المالية لهذه الشركات من أي تحذيرات حول المخاطر المالية التي قد تتعرض لها
وفى اعقاب االزمة قامت العديد من الدول باتخاذ إجراءات وقائية لمنع تكرار االزمة وتمثل

ذلك في صدور العديد من التشريعات لضبط أداء ممارسي المهنة مثل تغيير مراقب
الحسابات كل فترة زمنية ومنع تقديم الخدمات بخالف المراجعة وانشاء مؤسسات تهدف

إلى الرقابة علي الجودة بمكاتب المراجعة وغيرها من اإلجراءات التي أاثرت بدورها على
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مهنة المراجعة باإليجاب والسلب  ،االمر الذي عزز من ضرورة البحث عن أساليب أخري
بديلة عن المراجعة الفردية وتعالج أوجه القصور والمشكالت التي نتجت عنها مثل أسلوب

المراجعة الثنائية  Dual Auditوالمراجعة المزدوجة  Double Auditوالمراجعة

المشتركة  Joint Auditوقد نالت هذه األساليب الكثير من اهتمام الباحثين والمهنين في

اآلونة األخيرة.

وتختلف آلية عمل المراجعة المشتركة عن المراجعة المزدوجة والمراجعة الثنائية

 ،حيث يقصد بالمراجعة المشتركة  Joint Auditأان يشترك إثنين أو اكثر من مراقبي

الحسابات في مراجعة نفس العميل بصورة الزامية أو اختيارية بحيث يشترك مراقبا
الحسابات في تخطيط إجراءات المراجعة وتوزيع المهام وتبادل االشراف فيما بينهم إلى أن

يتم إصدار تقرير مراجعة جماعي يمثل مسئولية مشتركة تضامنية عن مراجعة حسابات
العميل  ،في حين تشير المراجعة المزدوجة  Double Auditإلى تولى اثنين أو اكثر من

مراقبي الحسابات مراجعة نفس العميل كل على حدة وبصورة منفصلة من حيث التعاقد
وطبيعة المهام وتقديم التقرير ،حيث يصدر كل منهما تقرير منفصل عن عملية المراجعة

وال توجد أي مسئولية تضامنية فيما بينهما وال يوجد ثمة تعاون فيما بينهم ،أي أنه يتم
تكرار العمل مرتين بحيث يعمل كل مراقب حسابات وفقاً لألسلوب واالهداف الخاصة به.

وتختلف المراجعة الثانية Dual Auditعن المراجعة المشتركة والمزدوجة في

طبيعة التعاقد وتوزيع المسئوليات واصدار تقرير المراجعة ،حيث يتعاون أثنين من

المراجعين أو اثنين من الشركاء داخل نفس المكتب أو من مكاتب مختلفة ليقوم كل مراجع

بمراجعة جزء من البيانات المالية بالشركة ويصدر تقرير منفصل عن المهمة التي قام بها
 ،فعلى سبيل المثال يمكن أن يقوم أحد المراجعين بمراجعة شركة أو شركات تابعة تقدم

أحد األنشطة االقتصادية على أن يقوم المراجع األخر بمراجعة شركة أو شركات تابعة تقدم

نشاط أخر تابع لنفس الشركة القابضة ،أو أن يتم يقوم أحد المراجعين بمراجعة القوائم
المستقلة ويقوم المراجع األخر بمراجعة القوائم المجمعة  ،أو أن يتم مراجعة القوائم المعدة
وفقا لمعايير محاسبة محلية بواسطة مراجع ويتولى مراجع أخر مراجعة نفس القوائم

والمعدة وفقا للمعايير الدولية ،فال يعد ذلك مراجعة مشتركة أو مراجعة مزدوجة وانما تمثل
هذه الحالة مراجعة ثنائية ).)Karjalainen, 2011, LIN,2014,WANG.2014

وتعد وثيقة المفوضية االوربية (الوثيقة الخضراء) إحدى اهم اإلصدارات التي

طرحت بها عدة تساؤالت واقتراحات بهدف إعادة الثقة مرة اخري في مهنة المراجعة

) )EC,2010وذلك بعد االزمة المالية في عام  ،2008حيث قدم أسلوب المراجعة
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المشتركة اإللزامية كإحدى أهم المقترحات التي جاءت بها الوثيقة بهدف منح مزيد من

الثقة في أري مراقب الحسابات في نظر مستخدمي القوائم المالية وذلك كأحد التدابير التي

يمكن من خاللها دعم التكامل والتعاون في مجال مراقبة مكاتب المراجعة في اإل تحاد
األوروبي.

وقد حصلت المفوضية االوربية علي العديد من الردود من المنظمات المهنية

العالمية حول مقترحات الوثيقة خاصة مقترح المراجعة المشتركة وقد تنوعت هذه الردود
بين متحفظ ومراقب  ،حيث تشير الردود المتحفظة على جدوي التطبيق إلى مخاوف تتعلق
بزيادة تكلفة خدمة المراجعة أو حدوث ظاهرة تركز سوق المراجعة أو حدوث تعارض بين

أراء مراقبي الحسابات ( ، )EY, 2010; FRC,2010في حين فضلت بعض اآلراء دور
المراقب المنتظر لما سوف تسفر عن البحوث التطبيقية في البلدان التي أقرت المراجعة

المشتركة خاصة اإللزامية وذلك فيما يتعلق بمدي تفضيل المساهمين من عدمه لهذا
األسلوب لما له من أثر متوقع على كفاءة ق ارراتهم االستثمارية ( ; IFAC,2010

.)PWC,2010

وفى ذات السياق فقد شرعت العديد من المنظمات المهنية الدولية في دعم

المراجعة المشتركة كأحد أكثر الموضوعات المثيرة للجدل حول دورها في زيادة جودة األداء

المهني لمراقب الحسابات وجعل دوره أكثر فاعلية في منع أو تقليل حدوث األ زمات

العالمية ( ،)Velte and Azibi,2015وتمثل أهم صور هذا الدعم في إصدار مجلس
معايير المراجعة الدولي لمعيار المراجعة رقم ( )600والخاص بإستخدام عمل مراقب أخر

حيث يوضح معايير وارشادات لمراقبي الحسابات عند تطبيق المراجعة المشتركة.

وتعد الدراسة الحالية إستكماالً للجهود البحثية التي بذلت في عدة دراسات سابقة

والتي أشارت الي أن األثر الكامل للمراجعة المشتركة مازال غير معروف ويحتاج للكثير
من البحوث لبيان هذا األثر  ،إال أن مساهمة الدراسة الحالية وتميزها عن الدراسات

السابقة تتمثل في عدة جوانب أهمها السعي لدراسة العالقة بين تطبيق كل من المراجعة
المشتركة والمراجعة المزدوجة وبين تحقق جودة األرباح وذلك مقارنة بأسلوب المراجعة

الفردية حيث غلب على الدراسات السابقة دراسة عالقة المراجعة المشتركة فقط على جودة
المراجعة بإستخدام مقاييس عدة وذلك دون مقارنة مع المراجعة المزدوجة والمراجعة
الفردية ودون الوصول إلى دليل تطبيقي حول طبيعة وحقيقة وجود هذه العالقة ( ICAS,

 ، )2012هذا بجانب أن غالبية الدراسات التي تناولت المراجعة المزدوجة إقتصرت على
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التطبيق على مكاتب المراجعة دون التطبيق في حالة كون أحد مراقبي الحسابات هو جهاز

رقابي حكومي والمراقب األخر من مكتب خاص وهو ما سوف تتناوله الدراسة الحالية.

كما تتميز الدراسة في جانب التطبيق حيث تم التطبيق على قطاع البنوك

المصرية حيث تطبق المراجعة المشتركة اإللزامية وكذلك قطاع شركات قطاع األعمال العام

والتي تطبق المراجعة المزدوجة وذلك بجانب التطبيق على الشركات التي تطبق المراجعة
المشتركة اإلختيارية والشركات التي تعمد على المراجعة الفردية وذلك للوقوف على حقيقة

عالقة كافة هذه األساليب بجودة المعلومات بالتقارير المالية السيما جودة األرباح ذات
الصلة المباشرة بمنفعة المعلومات المحاسبية على متخذي الق اررات االستثمارية وذلك من

واقع الممارسة العملية في بيئة االعمال المصرية والتي تعد من األسواق الناشئة التي

تميل لتركز سوق خدمات المراجعة في المكاتب الكبيرة وهو ما توضحه تقارير المراجعة
لغالبية البنوك المصرية (عبده محمد .)2012 ،

 2/1مشكلة الدراسة

تختلف العديد من البحوث التطبيقية ما بين مؤيد ومعارض حول جدوى تطبيق

المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامي واالختياري على جودة معلومات التقارير المالية وأيضا

على جودة األداء المهني لمراقب الحسابات ،حيث تشير عدة دراسات لحدوث أثار إيجابية
نتيجة للتطبيق وأخرى تشير لحدوث أثار سلبية في حين تذهب دراسات أخرى لتالشي هذه

األثار ،ومن ثم تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

إلى مدى تختلف طبيعة العالقة بين تطبيق المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة

والمراجعة الفردية وبين جودة األرباح؟ والى أي مدي يؤثر إختالف القطاع
االقتصادي وطبيعة الملكية على نتائج هذه العالقة؟

ويتفرع من مشكلة الدراسة األسئلة الفرعية التالية:

 )1هل توجد عالقة بين تطبيق المراجعة المشتركة اإل لزامية وبين جودة األرباح
خاصة في قطاع البنوك؟

 )2هل توجد عالقة بين تطبيق المراجعة المشتركة اإلختيارية وبين جودة األرباح؟
 )3هل توجد عالقة بين تطبيق المراجعة المزدوجة وبين جودة األرباح؟

 )4هل تختلف العالقة بين تطبيق المراجعة المشتركة والمزدوجة والفردية وبين جودة
األرباح؟

 )5هل إختالف القطاع االقتصادي وطبيعة ملكية الشركات يؤثر في عالقة أساليب
المراجعة بجودة االرباح؟
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 -2اإلطار النظري وصياغة الفروض
 1/2الدراسات السابقة

 1/1/2المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة في بيئة االعمال المصرية

يتضح من خالل واقع الممارسة العملية إختالف منهج تطبيق الم ارجعة المشتركة

بنوعيها اإللزامي واالختياري عن المراجعة المزدوجة ،حيث توجد العديد من الفروق
الجوهرية فيما بينهما وذلك على النحو التالي:

اوالً :المراجعة المشتركة Joint Audit

ويأخذ تطبيق المراجعة المشتركة في واقع الممارسة العملية إحدى حالتين هما

المراجعة المشتركة اإللزامية والمراجعة المشتركة اإلختيارية (التطوعية) وفيما يلي عرض

مفصل آللية تطبيق كل منهما.

▪ المراجعة المشتركة اإللزامية Mandatory Joint Audit

ويقصد بالمراجعة المشتركة اإللزامية بأن يتم إلزام الشركة بإشتراك أثنين أو أكثر

من مراقبي الحسابات لمراجعة قوائمها المالية ،وهو ما يتضح تطبيقه ببيئة االعمال

المصرية في البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات اإليداع والقيد المركزي وصناديق

االستثمار وصناديق حماية المستثمر وهي قطاعات شديدة الحساسية والتأثير على
االقتصاد ومن ثم فهي تخضع لرقابة مباشرة من مؤسسات الدولة كالبنك المركزي المصري
والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (حنان محمد ، )2015 ،وبمراجعة العديد من

الدراسات في هذا الشأن تبين حدوث تطابق في نوعية القطاعات التي طبقت عليها
المراجعة المشتركة في عدد من الدول العربية واألجنبية مثل المملكة العربية السعودية

(يحي بن على ،ناصر بن محمد )2014 ،وايضاً في الواليات المتحدة وسويس ار والدنمارك

وجنوب افريقيا وغيرهم ).(RATZINGER-SAKEL et al,2013

وتنص القوانين المصرية المنظمة لعمل الشركات المطبق عليها المراجعة

المشتركة اإللزامية على إشتراك إثنين من مراقبي الحسابات المعتمدين في مراجعة

الحسابات على أن يتم إختيارهم من سجالت معدة لهذا الغرض بالجهات الرقابية على هذه

الشركات ،وفى ذات السياق تشير القوانين المصرية الي انه في حالة الملكية العامة

الكاملة لبعض المؤسسات مثل البنوك والشركات فان مراقبو الجهاز المركزي للمحاسبات

كمراجع أساسي يشترك معهم في المراجعة مراقب حسابات أو اكثر من مكتب خاص

(قانون البنك المركزي رقم  ،2003 ،88قواعد البنك المركزي  ، 2008 ،قانون التمويل
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العقاري رقم  2001 ،148والمعدل بالقانون  ،2014 ،55قانون سوق المال رقم ،95

 ،1992قرار الهيئة رقم  ،2006 ،106قانون اإليداع المركزي رقم .)2000 ، 93

▪ المراجعة المشتركة اإلختيارية Voluntary Joint Audit

ويقصد بها أن تطبق الشركة طواعية وباختيارها المراجعة المشتركة  ،وقد

سمحت القوانين بإمكانية إعتماد الشركات على المراجعة المشتركة خاصة الشركات
المساهمة وشركات التخصيم وذلك بما يتوافق مع رؤية إدارة الشركة من التطبيق ،وقد

نلحظ ذلك في عدة قوانين منها (قانون الشركات المساهمة رقم  ،1981 ،159قرار
الهيئة رقم  2013 ،72والمعدل بالقرار رقم  ، )2014 ، 109إال أن المتابع لبيئة

األعمال المصرية يلحظ محدودية تطبيق المراجعة المشتركة اإلختيارية مما قد يعطى
مؤشرات أولية على أن الهدف من تطبيقها ليس بسبب دعم الثقة في التقارير المالية بقدر

أن المراجعة المشتركة اإلختيارية هي حل للتغلب على مشكلة ضخامة أعمال وتعدد فروع
الشركة محل المراجعة وذلك بخالف الرغبة في عدم إطالة فترة مراجعة القوائم المالية أو

بسبب حداثة التطبيق ).(BISOGNO and DE LUCA, 2016

ويمكن لمتابع بيئة األعمال المصرية أن يلحظ تطبيق المراجعة المشتركة

اإلختيارية في غالبية الشركات الكبرى بالسوق وهي الشركات التي تتميز بضخامة أعمالها
وتعدد فروعها  ،األمر الذي قد يبرر إعتماد بعض هذه الشركات على ثالثة من مراقبي

الحسابات في مراجعة قوائمها المالية ،وهو ما يشير لتساؤل هام حول أثر تطبيق المراجعة

المشتركة اإلختيارية على جودة المعلومات المالية وخاصة جودة األرباح وهو ما تهدف
الدراسة الحالية لإلجابة علية من خالل الدراسة التطبيقية.

ثانياً :المراجعة المزدوجة Double Audit

يحدث في بعض األحيان أن تخلط الدراسات بين آلية تنفيذ المراجعة المزدوجة

وآلية تنفيذ المراجعة المشتركة والمراجعة الثنائية حيث يري البعض أن المراجعة المشتركة

هي المراجعة المزدوجة (أحمد أشرف ،)2014 ،كما خلطت عدة دراسات بين مسمي

المراجعة المزدوجة والمراجعة الثنائية مثل ( EL ASSY,2015, WANG,2014,
Alanezi et al.,2012, Alanezi et al., 2012, MATSUMOTO, and
 )PREVIT,2010وهو ما يفسره حداثة التطبيق وعدم شيوع المراجعة الثنائية بمعناها
السابق اإلشارة إليه.

ويتم تطبيق المراجعة المزدوجة في واقع الممارسة العملية بالبيئة المصرية في

عدة قطاعات خاصة تلك التي تساهم الدولة بحصة في ملكيتها مثل شركات قطاع االعمال
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العام والبنوك وشركات التامين وشركات التمويل العقاري ،حيث يمثل الجهاز المركزي
للمحاسبات مراقب الحسابات األساسي لهذه الشركات بخالف مراقب حسابات أو أكثر من

المكاتب الخاصة بحيث يتم إختياره/إختيارهم وفقا للقوانين المنظمة لهذه الشركات.

وفى ذات السياق فانه وفقاً لقانون شركات قطاع األعمال العام المصرية (قانون

 )1991 ،203فانه يتم إلزام شركات قطاع األعمال العام المساهمة سواء التابعة أو

المشتركة بتعيين مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين بالهيئة العامة للرقابة
المالية وذلك بخالف مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات  ،كما يشترط قانون اإلشراف

والرقابة على التامين (قانون  )1981 ،10عند مراجعة شركات التامين التي تساهم في

ملكيتها الدولة وجود مراجع حسابات بخالف الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يتم إختياره
من سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما أكده قانون الجهاز المركزي

للمحاسبات (قانون .)1988 ،144

ويستخلص مما سبق أن واقع التطبيق في البيئة المصرية يحدث به تطبيق كل

من المراجعة المشتركة بنوعيها مع تطبيق المراجعة المزدوجة في نفس الشركة في

القطاعات شديدة الحساسية والتأثير على االقتصاد وتخضع لرقابة مشددة وتشترك الدولة
بحصة في ملكيتها مثل البنوك وشركات التمويل العقاري وهو ما يجعل الباحث يتساءل عن

عالقة تعدد مراقبي الحسابات واشتراكهم في مهام عملية المراجعة بتحقق جودة األرباح

والتي ترتبط بكفاءة الق اررات االستثمارية ألصحاب المصالح بالشركة؟ ،وتحاول الدراسة
الحالية اإلجابة على هذا التساؤل من خالل الجانب التطبيقي.

 2/1/2أثار تطبيق المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة

أوالً :األ ثار اإليجابية لتطبيق المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة

تشير العديد من الدراسات إلى األ ثار اإليجابية لتطبيق الشركات للمراجعة

المشتركة بنوعيها اإللزامي واالختياري بالمقارنة بالمراجعة الفردية وذلك لكل من الشركات
محل المراجعة ومكاتب المراجعة والمهنة بصفة عامة وذلك على النحو التالي:

حيث تتمثل األ ثار اإليجابية التي تتحقق للشركات محل المراجعة في زيادة الثقة

في معلومات الشركات ومن ثم حصولها على مزايا تمويلية مثل االقتراض بسعر فائدة أقل
بالمقارنة بمثيالتها من الشركات التي تراجع من قبل مراقب حسابات وأحد أو التي تعتمد

على مراجعين من غير مكاتب المراجعة الكبيرة (KARJALAINEN, 2011, Al-
 ،)HADI et al., 2017وهو ما أكدت علية دراسة ( )Al-HADI et al., 2017عند
التطبيق في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في الشركات التي يتكون مجالس إدارتها

8

من أشخاص ذو صفة سياسية بهذه الدول  ،هذا بجانب حصول الشركات على تقرير
مراجعة في أقل وقت ممكن خاصة عند إتمام المراجعة بواسطة مكاتب المراجعة الكبيرة

).(ALFRAIH ,2016, Corporate governance

وفى سياق الحديث عن األ ثار اإليجابية التي تتحقق لمراقبي الحسابات ومهنة

المراجعة عامة تشير عدة دراسات إلى أن تطبيق المراجعة المشتركة يساعد في تخفيف

الضغوط التي تمارسها إدارة الشركات على مراقب الحسابات ومن ثم دعم إستقالله
وتحسين جودة المراجعة ومن ثم مصداقية مهنة المراجعة ككل ( ،)ZERNI,2012هذا

بجانب زيادة دقة عملية المراجعة المتمثلة في زيادة درجة التوافق بين أراء المراجعين
المشتركين في عملية المراجعة( ، )BALDAUF and STECKEL, 2012وذلك

فضالً عن التقليل من عبء مسئولية مراقب الحسابات عن إكتشاف الغش والتقرير عنه
وتحسين جودة الحكم المهني  ،حيث تعطى المراجعة المشتركة اإللزامية ضمانة لتفعيل
جلسات العصف الذهني وتحسن التنسيق بين مراقبي الحسابات باإلضافة إلى سهولة

اإل تصال وتبادل األفكار ومناقشة النتائج مما ينعكس على دقة تقديرات مخاطر الغش في
القوائم المالية ومن ثم تحسن جودة المراجعة إجماالً وذلك مقارنة بالمراجعة الفردية (حنان

محمد.)2015 ،

وبالنسبة لألثار اإليجابية على مهنة المراجعة فتؤكد عدة دراسات من أن تطبيق

المراجعة المشتركة خاصة اإل لزامية تحد من ظاهرة تركز سوق خدمات المراجعة في مكاتب

المراجعة الكبيرة وذلك مقارنة بالمراجعة الفردية )LESAGE et al, 2016,
)،KERMICHE and Piot, 2016, RATZINGER-SAKEL et al,2013

حيث يمكن االستعانة بالمكاتب المتوسطة كمراجع ثاني أو أن يتم االستعانة بالمكاتب
المتوسطة فقط في أداء مهام المراجعة المشتركة  ،وهو ما يراه البعض يحقق العديد من

المزايا للمهنة والعاملين بها كتبادل الخبرات والتحكم في التكلفة وظهور مؤسسات مراجعة
جديدة قادرة على المنافسة (أحمد أشرف.)2014 ،

وقد تطرقت بعض الدراسات ألثار تطبيق المراجعة المزدوجة ،حيث تؤكد دراسة

) )Alanezi et al, 2012إلى أن تطبيق المراجعة المزدوجة خاصة عند االعتماد على

مكاتب المراجعة الكبيرة قد ساعد على زيادة إمتثال الشركات محل المراجعة لمتطلبات
معايير التقارير المالية الدولية وذلك مقارنة بتطبيق المراجعة المشتركة.
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ثانياً :األ ثار السلبية لتطبيق المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة

تشير العديد من البحوث التطبيقية إلى أنه على الرغم من تطبيق المراجعة

المشتركة في العديد من البلدان إال أن أسلوب المراجعة الفردية ما زال هو المسيطر على
مهنة المراجعة ( ،)DENG,2014وأن هناك العديد من األ ثار السلبية لتطبيق المراجعة

المشتركة ترجح إستمرار سيطرة المراجعة الفردية وتتمثل هذه العوائق أو التحديات في

إرتفاع أتعاب المراجعة وغياب التنسيق بين مراقبي الحسابات وعدم تحقق المرجو منها
األمر الذي يؤدي لعدم إقتناع الشركات بجدوى التطبيق.

معيارً فاصالً في مدى نجاح تطبيق
ا
وفى ذات السياق يعد تحليل التكلفة والعائد

المراجعة المشتركة ،فكلما زادت عوائد التطبيق المتمثلة في جودة األرباح وجودة المراجعة

عن تكلفة التطبيق المتمثلة في أتعاب المراجعة كلما كان قرار التطبيق صائب ،وقد القت

العديد من الدراسات مثل (2016, Velte and Azibi,2015, ANDRÉ et al,

 )،HOLM, and THINGGAARD, 2014,ZERNI et al, 2012,الضوء على

تحدي إرتفاع أتعاب المراجعة عند تطبيق المراجعة المشتركة خاصة اإللزامية وذلك مقارنة
بتطبيق المراجعة اإلختيارية أو الفردية.

وفى سياق متصل حول اثر المراجعة المشتركة على أتعاب المراجعة تشير دراسة

( ) UDOUSSET-COULIER,2015على أن إرتفاع أتعاب المراجعة ليست المعيار
المؤثر في تطبيق المراجعة المشتركة خاصة في الشركات الكبيرة والعالمية والتي تحتاج

للتعاقد مع مكتبين من المكاتب الكبيرة لتستوعب تنفيذ مهام المراجعة الضخمة بهذه

الشركات والتغلب على مشكلة تأخير إصدار تقرير المراجع  ،وخالفا لما سبق تؤكد عدة
دراسات مثل ( THINGGAARD and KIERTZNER, 2008, HOLM, and

 )THINGGAARD, 2016على أنه في ظل ظروف منافسة قوية بين مكاتب المراجعة

فإن الشركات تدفع أتعاب أقل عند تطبيق المراجعة المشتركة وخاصة في ظل عدم االعتماد
على المكاتب الكبيرة ذات القدرة التفاوضية الكبيرة.

ويمثل عدم إقتناع الشركات بجدوى تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية تحدي

أخر أمام إستمرار تطبيقها ،فقد توصلت دراسات مثل ( LESAGE et al,2016,

 )HOLM, and THINGGAARD, 2014الي أن الشركات الدنماركية إتجهت نحو

تطبيق المراجعة المشتركة إما بسبب الزامي أو بسبب عدم قدرة مراقب حسابات وأحد على
مراجعة كافة البيانات المالية للشركة وليس بسبب رغبة الشركات في زيادة ثقة مستخدمي

القوائم المالية وهو ما يفسر تراجع تطبيق المراجعة المشتركة عند صدور قرار بعدم إلزام
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الشركات بتطبيقها  ،كما صاحب القرار أيضاً تراجع ملحوظ في اإلعتماد على المكاتب
الكبيرة لتقديم خدمات المراجعة المشتركة.

ويضاف إلى التحديات السابقة تحدي أخر وهو غياب التنسيق بين مراقبي

الحسابات خاصة ففي ظل حداثة التطبيق ببعض البلدان ،وقد أشارت لهذا التحدي العديد
من الدراسات مثل()MARMOUSEZ,2009; FRANCIS,2009; DENG,2014

،حيث أوضحت أن كون أحد مراقبي الحسابات من المكاتب الكبيرة والمراقب الثاني من
مكتب متوسط أو صغير قد يسهم بصورة كبيرة في غياب التنسيق  ،وهو ما أكدت عليه

الدراسات أيضاً عندما يكون أحد مراقبي الحسابات يمثل جهاز رقابي للدولة في حالة
الملكية العامة للشركة فعادة لن يكون مضط ار للتنسيق مع مراقب الحسابات األخر.

وفى سياق متصل تشير دراسات لغياب أثر تطبيق المراجعة المشتركة سواء

اإليجابي أو السلبي على األداء المالي للشركة أو على مهنة المراجعة ،فقد توصلت دراسة

) )KHATAB, 2013إلى أن تطبيق المراجعة المشتركة ليس له تأثير على كل من
قيمة الشركة وعلى إستقالل مراقب الحسابات بالتطبيق على بيئة العمل المصرية،

 3/1/2عالقة المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة بجودة األرباح

تشغل عالقة مراجعة القوائم المالية بجودة األرباح مساحة شاسعة من الجدل بين

الباحثين الذين قدموا الكثير من الدراسات لتفسير طبيعة واتجاه هذه العالقة وذلك

بإستخدام عدة مقاييس بديلة للداللة على جودة األرباح ،وقد تعددت أراء هذه الدراسات
بين مؤيد ومعارض أو نافي لوجود هذه العالقة ،ومن ثم فقد حظ تطبيق كل من المراجعة

المشتركة والمزدوجة بكثير من الجدل حول اثار تطبيق كل منهما على جودة األرباح كأحد
أهم الدالئل ذات الصلة المباشرة بمنفعة المعلومات المحاسبية على متخذي الق اررات

االستثمارية.

وبصفة عامة تشير دارسة ( ALFRAIH ,2016, The role of audit

 )qualityالي أن تطبيق المراجعة المشتركة كان له بالغ األثر على تحسين داللة

المعلومات المحاسبية وخاصة األرباح من وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية خاصة

المساهمين.

ولبيان األثر اإليجابي لتطبيق المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامي واالختياري

على جودة األرباح فقد استخدمت عدة دراسات مقاييس مختلفة للداللة علي تحقق الجودة

مثل مقياس التحفظ المحاسبي ومقياس نسبة الربحية الصغيرة ومقياس اإلستحقاقات
اإلختيارية ،حيث أشارت دراسة) (EL-ASSY,2015إلى أن تطبيق المراجعة المشتركة
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كان له أثر إيجابي على زيادة التحفظ المحاسبي وتراجع اإلستحقاقات اإلختيارية وذلك
بالمقارنة بتطبيق المراجعة الفردية ،كما أكدت دراسة طبقت على الشركات اإليطالية

) (BISOGNO and DE LUCA, 2016بوجود أثر إيجابي تمثل فى تراجع نسبة

الربحية الصغيرة الدالة على إدارة األرباح  ،وفي ذات السياق أشارت دراسة طبقت على

الشركات المصرية ( )ZERNI et al,2012بحدوث زيادة ملحوظة في التحفظ المحاسبي

في الشركات التي طبقت المراجعة المشتركة بنوعيها اإل لزامي واالختياري كما لم يختلف
هذا األثر بإختالف حجم مكاتب المراجعة المشاركة في عملية المراجعة  ،مما يعني أن

التحول من المراجعة الفردية إلى المراجعة المشتركة هو المحرك األساسي في زيادة جودة

األرباح وليس آلية التطبيق.

وتشير دراسة ) (FRANCIS et al,2009الي أن تطبيق الشركات الفرنسية

للمراجعة المشتركة كان له أثر إيجابي على جودة األرباح من خالل إنخفاض اإلستحقاقات

اإلختيارية كمقياس على الجودة وذلك عند م ارجعة الشركة بواسطة المكاتب الكبيرة في

حين يتراجع هذا األثر عند االعتماد على المكاتب المتوسطة أو إشتراك مكتب كبير مع

مكتب متوسط ،كما أشارت دراسة (سامح لطفي )2014 ،إلى أن تطبيق المراجعة
المشتركة يعمل على الحد من ممارسات إدارة األرباح في شركات التامين مقارنة بالمراجعة

الفردية.

وفى سياق األثر السلبي أو غياب األثر لتطبيق المراجعة المشتركة فتشير بعض

اآلراء إلى التطبيق لم يعنى بالضرورة تحسن جودة األرباح ،حيث تؤكد دراسات مثل
( ANDRÉ et al, 2016, LESAGE et al, 2016, BREDINGER AND
 )LARSSON, 2016إلى أن تطبيق المراجعة المشتركة لم تمنع الشركات من ممارسات
إدارة األرباح كتمهيد التدخل والتالعب المباشر في األرباح أو إستخدام اإلستحقاقات
اإلختيارية  ،كما تشير دراسة ) (LOBO et al, 2017إلى أن تطبيق المراجعة المشتركة
بواسطة مكتب كبير واخر متوسط أدى الي زيادة خسائر اإل نخفاض في األصول غير

الملموسة كمقياس لجودة األرباح مع إفصاح قليل عن بيانات اإل نخفاض مما يمثل تراجع

في شفافية إختبارات اإل نخفاض في األصول وذلك مقارنة باإلعتماد على مكاتب المراجعة
الكبيرة فقط عند تطبيق المراجعة المشتركة.

وفى ذات السياق تؤكد دراسة أجريت على الشركات المساهمة السعودية (يحي

بن على ،ناصر بن محمد )2014 ،إلى أنه بعد تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية

تراجعت جودة األرباح المحاسبية ممثلة في مقياس ديمومة األرباح ،في حين لم يظهر هذا
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التأثير في الشركات التي اختارت تطبيقها طواعية ،وفسرت الدراسة ذلك بانه يمكن إلدارة

الشركة ممارسة متابعة أفضل ألداء المراجعين عند تطبيق المراجعة اإلختيارية وهو ما ال

يتحقق عند تطبيق المراجعة اإللزامية مما ينعكس سلباً على أداء المراجعين.

وتشير دراسة ) (BISOGNO and DE LUCA,2016إلى أن تطبيق المراجعة

المشتركة اإللزامية وتحمل تكلفتها المرتفعة ال يبرره سوي اإل لزام القانوني في التطبيق أو

بسبب كبر حجم الشركات وتنوع أنشطتها وكثرة فروعها بما ال يسمح لمراقب حسابات وأحد

أن يقوم منفرداً بمراجعة الشركة في فترة زمنية قصيرة ،وتتوافق هذه النتيجة مع ما أشارت
إليه دراسة ( )Thinggaard et al,2008من نتيجة تخلى الدنمارك عن التطبيق
االلزامي للمراجعة المشتركة حيث تراجع التطبيق بنسبة .%67

كما تؤكد دراسة ) (ANDRÉ et al,2016على أن العوائد التي قد تتحقق من

تطبيق المراجعة المشتركة في فرنسا على كل من الشركات محل المراجعة وعلى جودة

األداء المهني لمراقب الحسابات أقل بكثير من تكلفة التطبيق المتمثلة في زيادة األ تعاب
وخروج بعض الشركات من المنافسة ،ومن ثم فعلى داعمي تطبيق المراجعة المشتركة أن
يعيدوا تقييم أراءهم حول جدوى التطبيق خاصة في ظل إرتفاع التكلفة وعدم وجود دليل

تطبيقي على تحقق عوائد من التطبيق وامكانية حدوث إتفاقيات بين مكاتب المراجعة

إلتمام المراجعة المشتركة بصورة صورية لتتحول إلى مراجعة فردية في نهاية األمر (حنان

محمد.)2015 ،

وفى ذات السياق تشير دراسة ) (BISOGNO and DE LUCA, 2016إلى

ضرورة أن يلتفت متخذي قرار تطبيق المراجعة المشتركة بالهيئات الرسمية لكافة هذه

النتائج والتخلي عن التطبيق اإللزامي للمراجعة المشتركة وتشجيع إدارات الشركات على

التطبيق االختياري.

 2/2صياغة فرض الدراسة

يمكن إشتقاق فرض الدراسة الرئيسي على النحو التالي:

" ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق كل من المراجعة المشتركة
والمراجعة المزدوجة والمراجعة الفردية على جودة األرباح "

 -3الدراسة التطبيقية

يستهدف هذا الجزء من الدراسة عرض منهجية الدراسة التطبيقية والتي تتضمن

مجتمع وعينة الدراسة ومتغيرات الدراسة ومصادر البيانات وحدود الدراسة ونموذج الدراسة

واالختبارات اإلحصائية وأخي ار النتائج والتوصيات.
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 1/3مجتمع وعينة الدراسة
 1/1/3مجتمع الدراسة

يشمل مجتمع الدراسة الشركات التي تطبق المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامية

واإلختيارية والمراجعة المزدوجة والمراجعة الفردية.

 2/1/3عينة الدراسة

تم تحديد عينة الدراسة كعينة حكمية في عدد  71شركة بإجمالي مشاهدات

 430مشاهدة خالل الفترة الزمنية من عام  2007إلى عام  2016وتم تقسيم العينة إلى
أربعة عينات فرعية مستقلة كما يلي:
▪

العينة االولى :وتتمثل في البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتأخذ شكل
شركة مساهمة وتطبق المراجعة المشتركة االلزامية.

▪

العينة الثانية :وتتمثل في الشركات المساهمة من عدة قطاعات اقتصادية وتطبق

▪

العينة الثالثة :وتتمثل في شركات قطاع االعمال العام التابعة أو المشتركة من

المراجعة المشتركة االختيارية.

عدة قطاعات اقتصادية وتأخذ شكل شركة مساهمة وتطبق المراجعة المزدوجة.

▪

العينة الرابعة :وتتمثل في شركات مساهمة أخرى من عدة قطاعات اقتصادية

يراجع قوائمها المالية مراقب حسابات وأحد فقط.

 2/3توصيف متغيرات الدراسة

يمكن من خالل فرض الدراسة تحديد المتغيرات في متغير مستقل ومتغير تابع

وفيما يلي تعريف المتغيرات وكيفية قياسها:

 1/2/3المتغير المستقل ()AUDTYP

ويمثل أسلوب المراجعة المطبق سواء كان أسلوب المراجعة المشتركة بنوعيها

اإللزامي أو االختياري أو المراجعة المزدوجة أو المراجعة الفردية ،ويتم قياسه المتغير

كمتغير وهمى عند إجراء إختبار فرض الدراسة.

 1/2/3المتغير التابع (( EARQUT

يمثل المتغير التابع جودة األرباح ويتم قياسها من خالل عدة مقاييس دالة على

تحقق الجودة والتي إعتمدت عليها الكثير من الدراسات السابقة وهي على النحو التالي:

 -1مقياس اإلستحقاقات اإلختيارية ) Discretionary Accruals (DAوهو يشير

لمدى تحكم المديرين في األرباح بما يحقق مصالحهم الخاصة بالشركة من خالل
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إختيارهم لتكوين إستحقاقات أكثر أو أقل من المعتاد ،وسوف تعتمد الدراسة في

حساب اإلستحقاقات اإلختيارية على نموذج اإل نحدار المتعدد Modified Jones

 ،Modelويعبر عن نتيجة قياس المتغير بقيمة وهمية تمثل تحقق جودة األرباح من

عدمها وذلك وفقاً للخطوات الموضحة بالملحق رقم (.)2

 -2مقياس  : Sizeويمثل حجم مكتب المراجعة وهو متغير وهمى ويتم قياسه بأن يأخذ
المتغير قيمة ( )1إذا كان المكتب من مجموعة المكاتب الكبيرة  BIG 4كمقياس على

تحقق الجودة وقيمة ( )0في حالة كونه من غير هذه المكاتب.

 -3مقياس  :Reportويمثل نوع تقرير المراجعة وهو متغير وهمى يتم قياسه بأن يأخذ
المتغير قيمة ( )1إذا كان التقرير متحفظ كمقياس على تحقق الجودة وقيمة ( )0في

حالة التقرير الغير متحفظ.

 -4مقياس  :GCOويمثل التقرير عن اإلستمرارية وهو متغير وهمى يتم قياسه بأن

يأخذ المتغير قيمة ( )1إذا كان التقرير متضمن فقرة لفت إنتباه أو أري متحفظ يشير

لعدم وجود تأكد هام قد يؤدي الي شك جوهري في قدرة الشركة على االستمرار
كمقياس على تحقق الجودة وقيمة ( )0في حالة التقرير الغير متضمن لهذه الفقرة.

 -5مقياس  : Restateويمثل إعادة إصدار القوائم المالية بواسطة إدارة الشركة بعد
إجراء التعديالت واالخطاء التي يشير اليها مراقب الحسابات في تقرير المراجعة وهو

متغير وهمى ويتم قياسه بأن يأخذ المتغير قيمة ( )1إذا تم إعادة إصدار التقارير
المالية كمقياس على تحقق الجودة وقيمة ( )0في حالة عدم إعادة اإلصدار.

 3/3مصادر البيانات المالية

إعتمد الباحث في الدراسة التطبيقية على البيانات المالية المنشورة والمتاحة

على المواقع االلكترونية الخاصة بنشر المعلومات والقوائم المالية للشركات المساهمة
بجانب المواقع االلكترونية للشركات الممثلة للعينة وذلك خالل الفترة الزمنية من عام

 2007حتى عام .2016

 4/3حدود الدراسة

يخرج عن نطاق الدراسة الحاالت التالية:

 -1يخرج عن نطاق الدراسة قياس أثر المراجعة الثنائية على جودة األرباح وذلك
بسبب عدم توافر بيانات كافية عن هذا األسلوب.
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 -2يخرج عن نطاق الدراسة بعض الشركات التي تطبق المراجعة المشتركة
اإلختيارية مثل شركات التخصيم وصناديق االستثمار وشركات التمويل العقاري

وذلك لعدم توافر واكتمال التقارير المالية بهذه الشركات.

 -3أعتمدت الدراسة على أربعة مقاييس دالة على تحقق جودة األرباح دون غيرها

من المقاييس وذلك النها أكثر المقاييس انتشا ارً واعتمدت عليها غالبية الدراسات

السابقة.

 5/3نموذج الدراسة
EARQUTit=a+b1AUDTYPit+eіt
حيث:
•

 :EARQUTitتشير إلى تحقق جودة األرباح بالشركة من عدمها.

•

 :AUDTYPitتشير إلى أسلوب المراجعة

•

 :eіtتشير إلى الخطأ العشوائي.

المطبق.

 6/3االختبارات اإلحصائية

يتناااول هااذا الجاازء إج اراء توصاايف لمفااردات العينااة ثاام التأكااد ماان تحقااق شااروط

اإلختبار المعلمى ثم إجراء اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات ثم إختبار فرض الدراسة.

 1/6/3توصيف مفردات العينة

توضح الجداول التالية توصيف لعينات الدراسة وأهم معالم العينات وذلك على النحو

التالي:

 1/1/6/3توصيف المتغير المستقل ()AUDTYP

توضح الجداول التالية توصيف المتغير المستقبل الممثل ألسااليب المراجعاة التاي

تشملها الدراسة وتوزيع المشاهدات على الفترة الزمنية للدراسة.

الجدول رقم ( - )1توصيف المتغير المستقل ()AUDTYP
عينات الدراسة
العينة األولى
العينة الثانية
العينة الثالثة
العينة الرابعة
اإلجمالي

نوع المراجعة
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية

عدد الشركات
22
11
15
23
71
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عدد المشاهدات
123
60
97
150
430

نسبة العينة
28.6%
14%
22.6%
34.9%
%100

الجدول رقم ( - )2توزيع المشاهدات خالل فترة الدراسة التطبيقية

المراجعة المشتركة
اإللزامية
0
2
2
7
13
19
21
22
19
18
123

السنوات
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
اإلجمالي

المراجعة المشتركة
اإلختيارية
1
3
4
7
8
7
7
9
8
6
60

المراجعة
المزدوجة
3
4
4
6
7
14
15
15
15
14
97

المراجعة
الفردية
3
9
9
14
18
19
20
19
19
20
150

اإلجمالي
7
18
19
34
46
59
63
65
61
58
430

ويتضح من الجداول السابقة أن البنوك والشركات المصرية الممثلة في عينات

الدراسة يغلب عليها تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية على تطبيق المراجعة المشتركة
اإلختيارية وأن أغلب المشاهدات المستخرجة من التقارير المالية المنشورة للشركات
الممثلة لعينات الدراسة تتركز في الفترة من  2010حتى عام .2016

 2/1/6/3توصيف مقياس اإلستحقاقات اإلختيارية ((DA

تهدف الجداول التالية إلى عرض نتائج متغير جودة األرباح في الشركات الممثلة

لعينات الدراسة التطبيقية عند تطبيق كافة أساليب المراجعة التي شملتها الدراسة بإستخدام
مقياس اإلستحقاقات اإلختيارية ،وذلك من خالل حصر عدد مرات حدوث عمليات إدارة
األرباح من عدمها.

الجدول رقم ( - )3توصيف مقياس االستحقاقات االختيارية
عينات الدراسة
العينة االولي
العينة الثانية
العينة الثالثة
العينة الرابعة

نوع المراجعة
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي

إدارة األرباح
59
23
50
71
203

عدم إدارة األرباح
64
37
47
79
227

اإلجمالي
123
60
97
150
430

تشير بيانات الجدول السابق إلى تحقق جودة األرباح في الشركات الممثلة في

عينات الدراسة حيث يغلب عليها عدم إدارة أرباحها ،كما يوضح الجدول بخالف ما يعتقد

فقد تقاربت نتائج إدارة األرباح عند تطبيق المراجعة المزدوجة ،وفيما يلي تفصيل لكل عينة
على حدة.
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الجدول رقم (- )4توصيف نتائج جودة األرباح عند تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية
طبيعة الملكية
بنوك ذات ملكية عامة
بنوك ذات ملكية مختلطة
بنوك ذات ملكية خاصة
اإلجمالي

إدارة األرباح
15
8
36
59

مراجعة مشتركة الزامية
عدم إدارة األرباح اجمالي المشاهدات
33
18
22
14
68
32
123
64

عدد البنوك
6
4
12
22

توضح بيانات الجدول السابق إلى أن البنوك المصرية الممثلة في العينة والتي تطبق

المراجعة المشتركة اإللزامية يغلب عليها عدم إدارة األرباح ومن ثم تحقق جودة أرابحها
وخاصة البنوك العامة التي تمتلكها الدولة بالكامل أو البنوك المختلطة التي تساهم في

ملكيتها وذلك مقارنة بالبنوك الخاصة والتي يغلب عليها إدارة أرباحها.

لجدول رقم (- )5توصيف نتائج جودة األرباح عند تطبيق المراجعة اإلختيارية والمزدوجة والفردية
القطاع االقتصادي
اتصاالت وتكنولوجيا
التشييد ومواد البناء
العقارات
أغذية ومشروبات
خدمات مالية باستثناء البنوك
خدمات ومنتجات صناعية وسيارات
سياحة وترفيه
غاز وبترول
كيماويات
منتجات منزلية وشخصية
موارد أساسية
اإلجمالي

مراجعة اختيارية
عدم إدارة
إدارة
األرباح
األرباح
2
3
0
0
12
5
6
2
5
2
7
6
0
0
0
0
0
0
2
1
3
4
37
23

مراجعة مزدوجة
عدم إدارة
إدارة
األرباح
األرباح
3
3
3
3
5
4
5
11
0
0
9
10
5
5
2
3
15
11
0
0
0
0
47
50

مراجعة فردية
عدم إدارة
إدارة
األرباح
األرباح
5
3
4
2
10
12
3
2
29
26
13
12
9
9
0
0
0
0
2
2
4
3
79
71

60

97

150

اإلجمالي

توضح بيانات الجدول السابق إلى أن الشركات التي طبقت كل من أسلوب

المراجعة اإلختيارية والفردية يغلب عليها في المجمل عدم إدارة أرباحها وذلك بخالف ما

هو متوقع عند تطبيق المراجعة المزدوجة والتي تقاربت بها نتائج إدارة األرباح مع نتائج
عدم إدارة األرباح مع مالحظة تحسن الجودة بصورة ملحوظة في قطاع الكيماويات ،األمر

الذي قد يقلل من صحة االعتقاد السائد بان تعدد مستويات الرقابة وتوافر رقابة حكومية

تحد من توجه إدارة الشركات من إدارة أرباحها.
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19
12
48
29
62
57
28
5
26
7
14
307

كما يالحظ من بيانات الجدول السابق تحسن جودة المراجعة بإختالف أسلوب
المراجعة المطبق ،حيث تحسنت جودة األرباح عند تطبيق المراجعة اإلختيارية عن تطبيق
المراجعة الفردية في قطاع العقارات ،في حين تحسنت جودة األرباح عند تطبيق المراجعة
الفردية عن تطبيق المراجعة اإلختيارية في كل من قطاع اال تصاالت والتكنولوجيا وقطاع
الموارد األساسية.
كما لوحظ أن بعض القطاعات لم تقل بها جودة األرباح بها عند تطبيق المراجعة

اإلختيارية والفردية مثل قطاع األغذية والمشروبات وقطاع الخدمات المالية باستثناء
البنوك وقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات.

ما سبق يطرح تساؤل عن نتيجة تحول الشركات بإ اردتها من تطبيق أسلوب

مراجعة إلى أسلوب اخر علي تحقق جودة األرباح ،وتوضح بيانات الدراسة حدوث حاالت

تحول نادرة جدا بين أسلوب المراجعة الفردية واإلختيارية ويوضح الجدول التالي ملخص
عنها.
الجدول رقم ( - )6توصيف نتائج جودة األرباح عند تغير أسلوب المراجعة
COMPANY
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
شركة مينا لالستثمار السياحي والعقاري
اإلجمالي
COMPANY
شركة النساجون الشرقيون للسجاد
شركة اورانج مصر لالتصاالت
اإلجمالي

من مراجعة فردية
إدارة أرباح عدم إدارة أرباح
2
1
2
4
4
5
من مراجعة مشتركة اختيارية
إدارة أرباح عدم إدارة أرباح
2
1
2
3
4
4

الي مراجعة مشتركة اختيارية
إدارة أرباح عدم إدارة أرباح
1
3
2
1
3
4
الي مراجعة فردية
إدارة أرباح عدم إدارة أرباح
2
2
4
0
6
2

يوضح الجدول السابق أن بعض الشركات زادت بها إدارة األرباح بعد التحول من
المراجعة الفردية إلى المراجعة اإلختيارية كما زادت إدارة األرباح عند التحول من تطبيق

اإلختيارية إلى الفردية ،وفى المقابل تحولت شركات إلى عدم إدارة أرباحها بعد تطبيقها

للمراجعة الفردية بعد تخليها عن تطبيق المراجعة اإلختيارية وحدث ذلك أيضا عن التحول
من المراجعة المشتركة إلى المراجعة الفردية  ،وهو ما يضع الكثير من عالمات االستفهام

والتي تتطلب مزيد من الدراسة عن حاالت تحول أكثر لبيان حقيقة األثر على جودة

األرباح .

وبناء على ما سبق يمكن القول أنه باألخذ في اإلعتبار إستخدام اإلستحقاقات

اإلختيارية كمقياس على جودة األرباح فقد أوضحت النتائج تحقق جودة األرباح عند
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تطبيق كل من المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامي واإلختياري وكذلك عند تطبيق المراجعة
الفردية وهو ما لم يتحقق بالقدر الكافي عند تطبيق الم ارجعة المزدوجة.

 3/1/6/3توصيف مقياس حجم مكتب المراجعة ()Size

يهدف الجدول التالي إلى توصيف مقياس حجم مكتب المراجعة حيث يظهر

الجدول عدد مرات اإلعتماد على مكاتب المراجعة على إختالف حجمها في عمليات

المراجعة وذلك كمقياس دال على متغير جودة األرباح كما يهدف الجدول ايضاً لبيان مدي
تركز سوق خدمات المراجعة من عدمه.

الجدول رقم ( - )7توصيف مقياس حجم مكتب المراجعة
حجم مكتب
المراجعة
االستعانة بمكتب
كبير
BIG 4

االستعانة بمكتب
غير كبير
N-BIG 4

االستعانة بجهاز
حكومي
GOV

المراجع
األول
78
46
0
129
253
6
14
0
21
41
39
0
97
0
136

نوع المراجعة
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي

المراجع
الثاني
49
5
40
0
94
74
55
57
0
186
0
0
0
0
0

المراجع
الثالث
6
0
0
0
6
9
7
6
0
22
0
0
0
0
0

اإلجمالي
133
51
40
129
353
89
76
63
21
249
39
0
97
0
136

يتضح من الجدول السابق حدوث ظاهرة تركز سوق خدمات المراجعة في المكاتب
الكبيرة ( )BIG 4بالسوق المصري واحتمالية ضعف التنسيق بين مراقبي الحسابات التي
أشارت اليه عدة دراسات ،وهو ما أتضح عند تطبيق المراجعة المشتركة بنوعيها اإل لزامي

واإلختياري حيث يغلب االستعانة بمكاتب المراجعة الكبيرة ( )BIG 4كمراجع أول في حين
يغلب اإلستعانة بمكاتب المراجعة المتوسطة أو غير الكبيرة ( )N-BIG 4كمراجع ثاني،

وهو ما تحقق أيضاً عند تطبيق المراجعة الفردية حيث يغلب عليها اإلعتماد على المكاتب

الكبيرة (.)BIG 4

وفى سياق تفسير ظاهرة تركز سوق خدمات المراجعة تشير البيانات التفصيلية إلى

أنه عند تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية فإن البنوك ذات الملكية الخاصة تفضل
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اإلستعانة ب مكاتب المراجعة الكبيرة في حين تفضل البنوك ذات الملكية العامة والمختلطة

إختيار مكاتب المراجعة المتوسطة كمراجع ثاني بعد الجهاز المركزي للمحاسبات كمراجع
أول بحكم القانون  ،وفى ذات السياق تشير النتائج التفصيلية إلى أن أكثر القطاعات
االقتصادية الممثلة في العينة إعتماداً على مكاتب المراجعة الكبيرة كمراجع أول والمكاتب

المتوسطة كمراجع ثاني هي قطاع العقارات وقطاع الخدمات و المنتجات الصناعية و

السيارات.

كما تشير نتائج الجدول السابق إلى أنه عند تطبيق المراجعة المزدوجة فبحكم

القانون يكون المراجع األول هو الجهاز المركزي للمحاسبات دون منافس أما عند إختيار
المراجع الثاني فغلب إختيار مكاتب المراجعة المتوسطة على مكاتب المراجعة الكبيرة.

وأخي ار تشير النتائج إلى إستعانة بعض الشركات بمراقب حسابات ثالث وذلك في

أوقات نادرة عند تطبيق المراجعة اإلختيارية والمزدوجة وهو ما قد يفسره كبر حجم هذه
الشركات بالمقارنة بباقي الشركات التي شملتها عينات الدراسة.

وبناء على ما سبق يمكن القول أنه باألخذ في اإلعتبار كون مراقب الحسابات يمثل

أحد مكاتب المراجعة الكبيرة مقياس على جودة األرباح فقد تحققت جودة األرباح عند
تطبيق المراجعة المشتركة بنوعيها اإل لزامي واإلختياري وكذلك عند تطبيق المراجعة الفردية
ولم تتحقق الجودة من منظور هذا المقياس عند تطبيق المراجعة المزدوجة وذلك على

الرغم من حدوث ظاهرة تركز السوق وزيادة إحتمالية غياب التنسيق بين مراقبي

الحسابات.

 4/1/6/3توصيف متغير نوع تقرير المراجعة ()Report

يهدف الجدول التالي إلى توصيف مقياس نوع تقرير المراجعة حيث يحدد عدد مرات

إصدار مراقب الحسابات لتقرير مراجعة يحتوي على أري متحفظ أو أري غير متحفظ
كمقياس دال على متغير جودة االرباح.

الجدول رقم ( - )8توصيف مقياس نوع تقرير المراجعة
عينات الدراسة
العينة االولي
العينة الثانية
العينة الثالثة
العينة الرابعة

نوع المراجعة
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي

تقرير متحفظ
2
13
40
9
64

21

تقرير غير متحفظ
121
47
57
141
366

اإلجمالي
123
60
97
150
430

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن مراقبي الحسابات بالسوق المصري يميلون

لتقديم تقارير مراجعة غير متحفظة (نظيفة) بغض النظر عن أسلوب المراجعة المطبق،

كما تشير النتائج أيضاً أن أكثر أساليب المراجعة التي حظيت بتقرير مراجعة متحفظ هو
أسلوب المراجعة المزدوجة التي يشترك فيها مراقب حسابات حكومي مع مكتب خاص ،وهو

ما لم يتحقق عند إقتصار المراجعة على المكاتب الخاصة.

وفى سياق دراسة نوع تقرير المراجعة على مستوي القطاع االقتصادي تشير البيانات

التفصيلية إلى أنه عند تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية حدث حالة نادرة ألحد البنوك

الخاصة بصدور تقرير مراجعة متحفظ وهو األمر الذي لم يتكرر في باقي البنوك الخاصة

وكافة البنوك العامة والمختلطة التي شملتهم الدراسة  ،وفى ذات السياق تشير البيانات
التفصيلية إلى أن قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات قد حصل على أكثر

تقارير المراجعة المتحفظة عند تطبيق المراجعة المزدوجة والمراجعة الفردية في حين حصل
قطاع األغذية والمشروبات على أعلى عدد تقارير متحفظة عند تطبيق المراجعة المشتركة

االختيارية.

وبناء على ما سبق يمكن القول أنه باألخذ في اإلعتبار كون تقرير مراقب الحسابات

المتحفظ مقياس على جودة األرباح فقد أوضحت النتائج عدم تحقق جودة األرباح عند

تطبيق كافة أساليب المراجعة التي شملتها الدراسة.

 5/1/6/3توصيف متغير التقرير عن اإلستمرارية ()GCO

يهدف الجدول التالي إلى توصيف مقياس التقرير عن اإلستمرارية والذي يشير لعدد

مرات أفصاح مراقب الحسابات عن وجود شك مهني في إستمرارية المشروع وذلك كمقياس
دال على متغير جودة االرباح.
الجدول رقم ( - )9توصيف مقياس التقرير عن االستمرارية
عينات الدراسة

نوع المراجعة

العينة االولي
العينة الثانية
العينة الثالثة
العينة الرابعة

مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي

التقرير عن
االستمرارية
6
0
0
3
9

عدم التقرير عن
االستمرارية
117
60
97
147
421

اإلجمالي
123
60
97
150
430

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن مراقبي الحسابات بالسوق المصري تكاد

تخلوا تقارير المراجعة التي اصدروها من عن الشركات التي شملتها فترة الدراسة من فقرة

لفت االنتباه أو ابداء راي متحفظ عن اإلستمرارية ،وذلك بغض النظر عن أسلوب المراجعة
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المطبق ،وهو ما يشير إلى أن ممارسي مهنة المراجعة في الواقع العملي يدركوا مدي

خطورة التقرير عن عدم اإلستم اررية واثره على مستخدمي القوائم المالية وأن التقرير عن
اإلستمرارية يتطلب حدوث مبرر قانوني حرج يستدعي معه زيادة إحتمالية عدم إستمرار

الشركة مثل تجاوز خسارة الفترة أو الخسائر المرحلة لنصف أو كل أرس المال.

وفى سياق بحث تأثير القطاع االقتصادي على نتائج جودة األرباح فقد إتضح من

البيانات التفصيلية أنه عند تطبيق المراجعة اإللزامية فان أغلب الحاالت النادرة التي تم
فيها التقرير عن اإلستمرارية كانت تتعلق ببنك وأحد ذو ملكية خاصة ولم تحدث حالة
واحدة في البنوك ذات الملكية العامة أو المختلطة ،كما أشارات البيانات التفصيلية إلى

عدم رصد أي حاالت للتقرير عن اإلستمرارية عند تطبيق المراجعة اإلختيارية والمزدوجة
في حين حدث حاالت نادرة في قطاع العقارات عند تطبيق المراجعة الفردية.

وبناء على ما سبق يمكن القول أنه باألخذ في اإلعتبار كون التقرير عن اإلستمرارية

مقياس على جودة األرباح فقد أوضحت النتائج عدم تحقق جودة األرباح عند تطبيق كافة
أساليب المراجعة التي شملتها الدراسة.

 6/1/6/3توصيف متغير إعادة إصدار القوائم المالية ()Restate

يهدف الجدول التالي إلى توصيف مقياس إعادة إصدار القوائم المالية حيث يوضح عدد
مرات إعادة اإلصدار كمقياس دال على متغير جودة االرباح.
الجدول رقم ( - )10توصيف مقياس إعادة إصدار القوائم المالية
عينات الدراسة
العينة االولي
العينة الثانية
العينة الثالثة
العينة الرابعة

نوع المراجعة
مراجعة مشتركة الزامية
مراجعة مشتركة اختيارية
مراجعة مزدوجة
مراجعة فردية
اإلجمالي

إعادة اصدار
16
5
14
20
55

عدم إعادة اصدار
107
55
83
130
375

اإلجمالي
123
60
97
150
430

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن إدارة الشركات التي شملتها عينات الدراسة ال
تميل إلى إعادة إصدار قوائمها المالية اال في حاالت محدودة وذلك عند تطبيق كافة
أساليب المراجعة التي شملتها الدراسة ،كما تشير النتائج أيضاً أن أكثر اساليب المراجعة

التي قامت بها الشركات بإعادة إصدار قوائمها المالية هو أسلوب المراجعة الفردية.

ولبيان تأثير القطاع اإلقتصادي على نتائج جودة األرباح تشير البيانات التفصيلية انه

عند تطبيق المراجعة المشتركة اإل لزامية فان أغلب حاالت إعادة إصدار القوائم المالية

كانت تخص البنوك الخاصة في حين ال تقوم البنوك العامة أو المختلطة بهذا اإلجراء ،في
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حين حصل قطاع اال تصاالت والتكنولوجيا وقطاع الكيماويات على أكثر حاالت إعادة إ عند
تطبيق المراجعة المزدوجة وحصل قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك وقطاع السياحة

والترقية على أكثر حاالت إعادة اإلصدار عند تطبيق المراجعة الفردية.

وبناء على ما سبق يمكن القول انه باألخذ في اإلعتبار كون إعادة إصدار القوائم

المالية مقياس على جودة األرباح فقد أوضحت النتائج عدم تحقق جودة األرباح عند

تطبيق كافة أساليب المراجعة التي شملتها الدراسة.

 2/6/3تحقق شروط اإلختبار المعلمى

يهدف هذا الجزء من الدراسة التطبيقية إلى التحقق من توافر شروط إجراء

اإلختبارات المعلمية ولذلك سوف يعتمد الباحث في إختبار توزيع البيانات على إختبار

 Kolmogorov-Smirnov testلبيان مدى إتباع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي

 ، Normal Distributionكما سوف يتم إختبار االرتباط الذاتي بين المتغيرات

 Autocorrelationبإستخدام إختبار  ،Durbin-Watson testكما سوف يتم

إستخدام إختبار  Levene's Testلبيان مدى تجانس البيانات ، Heterosedasticity

وبسبب وجود متغير مستقل وأحد فقط فلن يعتمد الباحث على إختبار  VIF testلبيان
مدى وجود االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة .Multicollinearity

 1/2/6/3إختبار توزيع البيانات

يهدف هذا اإلختبار إلى التأكد من أن المجتمع الذي سحبت منه العينة تتبع

بياناته التوزيع الطبيعي ومن ثم إستخدام االختبارات المعلمية إلختبار صحة الفروض،

ويوضح الجدول التالي نتائج إستخدام إختبار .Kolmogorov-Smirnov test
الجدول رقم ( - )11نتيجة إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات
المتغير
DA
Size
Report
GCO
Restate

Statistical value
0.355
0.409
0.513
0.537
0.521

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يالحااظ ماان بيانااات الجاادول السااابق أن كافااة بيانااات الدراسااة تتبااع التوزيااع الغياار

طبيعااي حيااث يقاال مسااتوى المعنويااة المحسااوبة عاان مسااتوى المعنويااة  ،%5لااذلك يلااازم

إستخدام وتطبيق االختبارات غير المعلمية عليها.
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 2/2/6/3إختبار اال رتباط الذاتي بين المتغيرات

يهدف هذا اإلختبار التأكد من أن مشاهدات المتغيرات في سلسلة زمنية ليس بها

ارتباط ذاتي  Autocorrelationوالذي يؤدى للوصول لنتائج إحصائية بها تحيز.
الجدول رقم ( - )12نتيجة إختبار االرتباط الذاتي بين المتغيرات
المتغير
DA
Size
Report
GCO
Restate

Durbin-Watson test
1.988
0.251
0.628
0.340
1.105

وتشاير نتاائج التحليال االحصاائي إلاى أن قايم إختباار Durbin-Watson test

المحسوبة للمتغيرات ( )Restate ،DAهي قيمة تقع داخل نطاق القيم الجدولياة لإلختباار

(من  1.5إلى  )2.5عناد مساتوى معنوياة  ،%5مماا يعناى أن هاذه المتغيارات لايس بينهاا
إرتبااط ذاتاي  ،Autocorrelationفاي حاين قايم اإلختباار للمتغيارات (،Report ،Size

 )GCOتقع خارج نطاق القيم الجدولية مما يعني أن بينها ارتبااط ذاتاي يمماا يعناي زياادة
التباين مما يؤثر على دقة نتائج االنحدار الخطي إذا تم إستخدامه.

 3/2/6/3نتيجة إختبار تجانس البيانات

ويهدف إختبار تجانس البيانات إلى التأكد من وجود تجاانس باين بياناات الدراساة

 Heterosedasticityمما يزيد من واقعية النتائج وامكانية االعتماد عليها.
الجدول رقم ( - )13نتيجة إختبار التجانس
المتغير

Levene Statistic

Sig.

DA
Size
Report
GCO
Restate

5.310
54.914
156.236
11.468
1.967

0.001
0.000
0.000
0.000
0.118

وتشير نتائج إستخدام إختبار  Levene's Testإلى أن غالبية المتغيرات تزيد

بها القيمة المحسوبة عن مستوى المعنوية  ،%5اذن هناك تجانس بين غالبية بيانات
الدراسة.
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 3/6/3اإلحصاءات الوصفية

في هذا الجزء من الدراسة سوف يتم عرض بعض المقاييس اإلحصائية الوصفية

لمتغيرات الدراسة مثل عدد المشاهدات والمدي وأقل قيمة وأكبر قيمة والمتوسط واإل نحراف
المعياري.
الجدول رقم ( - )14اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة
المتغير

N

Range

Minimum

Maximum

Mean

DA
Size
Report
GCO
Restate

430
430
430
430
430

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

0.472
0.633
0.149
0.020
0.128

Std.
Deviation
0.500
0.483
0.356
0.143
0.334

توضح بينات الجدول السابق أن غالبية المتغيرات تتميز بصغر الفجوة بين

القيمة األعلى والقيمة األدنى لقيم المشاهدات.

 7/3إختبار الفرض اإلحصائي للدراسة

يهدف هذا الجزء إلى إختبار صحة فرض الدراسة كما يلي:

➢ الفرض العدم :ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق كل من
المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة والمراجعة الفردية على جودة األرباح.

➢ الفرض البديل :توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين تطبيق كل من
المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة والمراجعة الفردية على جودة األرباح.

وسوف يعتمد الباحث في إختبار صحة الفرض على إختبار kruska- wallis test
وكذلك إختبار  Man Whitney testوهي إختبارات المعلمية لكون توزيع البيانات غير

طبيعي ،وذلك بهدف لتحديد مدي وجود فروق معنوية وتحديد العينات التي توجد بها هذه
الفروق.
الجدول رقم (- )15الفروق المعنوية بين عينات الدراسة بإختبار kruska- wallis test
المتغيرات
DA
Size
Report
GCO
Restate

kruska- wallis
Sig.
Chi-Square
0.448
2.652
0.000
217.396
0.000
81.575
0.046
8
0.718
1.345
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الجدول رقم - )16( 9الفروق المعنوية بين عينات الدراسة بإختبار Man Whitney test

Man-Whitney test
المتغيرات
DA
Size
Report
GCO
Restate
المتغيرات
DA
Size
Report
GCO
Restate

GROUP 1 & GROUP 2
Sig.
Value
0.220
3334.5
0.737
3609
0.000
2950.5
0.083
3510
0.353
3517.5
GROUP 2 & GROUP 3
Sig.
Value
0.108
2525.5
0.000
679
0.012
2340.5
1
2910
0.256
2732.5

GROUP 1 & GROUP 3
Sig.
Value
0.599
5752
0.000
1261
0.000
3602.5
0.028
5674.5
0.760
5880.5
GROUP 3 & GROUP 4
Sig.
Value
0.519
6968.5
0.000
1018.5
0.000
4711.5
0.162
7129.5
0.807
7195

GROUP 1 & GROUP 4
Sig.
Value
0.917
9166.5
0.121
8566.5
0.068
8821.5
0.186
8959.5
0.937
9195
GROUP 2 & GROUP 4
Sig.
Value
0.237
4095
0.102
4080
0.001
3795
0.271
4410
0.313
4275

تشير نتائج إستخدام إختبار  kruska- wallis testإلى أن غالبية المتغيرات

بعينات الدراسة تقل فيها القيمة المحسوبة عن مستوى المعنوية  ،%5اذن يتم رفض

الفرض العدم وقبول الفرض البديل القائل بانه " توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية
بين تطبيق كل من المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة والمراجعة الفردية على جودة

األرباح " وذلك فيما عدا المتغيران ( )DA ،Restateحيث بهما أكبر فروق معنوية بين

عينات الدراسة.

كما تشير نتائج إختبار  Man Whitney testإلى أن أكثر العينات التي توجد

بها فروق معنوية هي العينات االولي والثالثة في حين ال توجد فروق معنوية بين العينات

االولي والثانية والرابعة ،كما تشير النتائج إلى أن أكثر المتغيرات التي توجد بها فروق

معنوية هي المتغير .Report

وتشير هذه النتيجة إلى عدم وجود فرق بين أسلوب المراجعة المشتركة

اإللزامية واإلختيارية والمراجعة الفردية في توجه إدارة الشركات نحو إدارة أرباحها وذلك
مقارنة بتطبيق المراجعة المزدوجة الذي يوجد فرق في تطبيقها مقارنة بالمراجعة المشتركة

اإللزامية.
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 -4نتائج الدراسة

 )1تشير نتائج الدراسة إلى تحقق جودة األرباح بإستخدام مقياس اإلستحقاقات
اإلختيارية ومقياس حجم مكتب المراجعة وذلك عند تطبيق كل من المراجعة

المشتركة اإللزامية واإلختيارية والفردية ،في حيث ال تتحقق الجودة بهذه
المقاييس عند تطبيق المراجعة المزدوجة.

 )2كما تشير نتائج الدراسة إلى عدم تحقق جودة األرباح بإستخدام مقياس نوع
تقرير المراجعة ومقياس التقرير عن اإلستمرارية ومقياس إعادة إصدار القوائم
المالية وذلك عند تطبيق كافة أساليب المراجعة التي شملتها الدراسة وذلك بسبب

قلة حاالت إصدار تقارير مراجعة متحفظة واعادة اإلصدار والتقرير عن
اإلستمرارية خالل فترة الدراسة.

 )3تشير نتائج التحليل االحصائي إلى عدم وجود فروق معنوية بين تطبيق أسلوب
المراجعة المشتركة بنوعيها اإللزامي واإلختياري وبين المراجعة الفردية في توجه
إدارة الشركات نحو إدارة أرباحها وذلك مقارنة بتطبيق المراجعة المزدوجة.

 )4توصلت الدراسة إلى إختالف جودة األرباح عند تطبيق المراجعة المشتركة
اإللزامية بإختالف طبيعة ملكية البنوك حيث تحسنت جودة األرباح وفقاً لعدة

مقاييس عند تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية في البنوك ذات الملكية العامة
والمختلطة بالمقارنة بالبنوك ذات الملكية الخاصة.

 )5جاءت نتائج الدراسة التطبيقية مخالفة لتوقعات الباحث حول تطبيق المراجعة
المزدوجة حيث بإستخدام عدة مقاييس للجودة لم تتحقق جودة األرباح في هذه
الشركات رغم توافر الرقابة الحكومية ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات ،وهو

ما تحقق في أساليب أقل حدة في الرقابة مثل المراجعة المشتركة اإلختيارية

والمراجعة الفردية.

 )6يري الباحث أن النتائج السابقة تستوجب إعادة النظر لطبيعة جودة األرباح
بالشركات وفقاً للمقاييس المستخدمة وذلك في أن تحقق الجودة من عدمه ليس
مقروناً بحدة أسلوب المراجعة المطبق وتعدد مستويات الرقابة ،بل أن تحقق

جودة األرباح يعتمد على قرار غير معلن تنفرد اإلدارة باتخاذه وتطبيقه ليعبر عن
رغبة المديرين في كيفية ظهور المركز المالي ونتائج االعمال بما يخدم
مصالحهم ،وهي المحرك األساسي في تنفيذه بغض النظر عن أسلوب المراجعة
المطبق وهو ما اتضح من تشابه نتائج الجودة مع إختالف أسلوب المراجعة.
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 )7يمكن القول بناء على نتائج الدراسة التطبيقية أن تطبيق الشركات للمراجعة
المشتركة اإلختيارية جاء بصورة محدودة في بعض الشركات الكبيرة وهو ما قد

يشير إلى أن التطبيق لم يكن بهدف دعم ثقة مستخدمي القوائم المالية في جودة
معلومات التقارير المالية وانما االمر متعلق فقط بضخامة حجم العمل بهذه

الشركات مما يتطلب معه اإلستعانة بإثنين من مراقبي الحسابات أو ثالثة في

وعرقة مهنة
ا
بعض الحاالت ،ومن ثم يمكن القول أنه على الرغم من قدم
المراجعة في بيئة االعمال المصرية إال إنها لم تصل لمرحلة النضح ومواكبة
التطور المهني العالمي الذى يجعل الشركات تختار طواعية تطبيق المراجعة

المشتركة بهدف تحسين جودة األرباح.

 -6توصيات الدراسة

يمكن من خالل إستخالص نتائج الدراسة الوصول إلى مجموعة من التوصيات
المهنية والموجهة إلى المؤسسات المهنية العاملة بجمهورية مصر العربية

والمعنية باألساس بمهنة المراجعة مثل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك على النحو التالي:

 )1يوصي البحث أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالسعي نحو تعديل قانون
سوق المال بما يتيح لها التوسع في تطبيق المراجعة المشتركة اإللزامية في

الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية المصري وتفضيل االستعانة بمكاتب

المراجعة المتوسطة (. )N- BIG 4

 )2تشجيع الشركات مرحلياً على تطبيق المراجعة المشتركة االختيارية.

 )3وضع الضوابط التي تحد من تركز سوق خدمات المراجعة في مكاتب المراجعة
الكبيرة واتاحة الفرصة للمكاتب المتوسطة والصغيرة للحصول على نصيب أكبر

من السوق وزيادة خبراتها وعوائدها لتتمكن من توسيع أنشطتها وفروعها

ويتحسن موقفها التنافسي ومركزها السوقي في سوق الخدمات المهنية للمراجعة.

 )4توصي الدراسة أن يسعي الباحثين المهتمين بقياس جودة األرباح للوصول إلى
نماذج ومقياس جديدة قابلة للتطبيق لقياس جودة األرباح تمكن من الوصول
لنتائج مختلفة عن حقيقة توجه إدارة الشركات تجاه أرباحها.

 -7مقترحات الدراسات المستقبلية

يقترح الباحث على الباحثين المهتمين بعالقة أساليب المراجعة المختلفة بجودة األرباح

االخذ بمقترحات األبحاث التالية:
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)1
)2
)3
)4

دراسة العالقة بين تطبيق المراجعة المشتركة وجودة األرباح بإستخدام نماذج
مستحدثة لقياس جودة األرباح.
دراسة أثر التحول من تطبيق المراجعة الفردية إلى تطبيق المراجعة المشتركة
على جودة األرباح.
دراسة عالقة المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة بتكلفة التمويل وهيكل
الملكية.
دراسة عالقة المراجعة المشتركة والمراجعة المزدوجة بجودة المراجعة الداخلية
والخارجية.
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ملحق رقم ( :)2خطوات قياس جودة األرباح بمقياس اإلستحقاقات اإلختيارية

تم قياس جودة األرباح من خالل إدارة الشركة ألرباحها ،حيث تتحقق الجودة عند عدم إدارة

األرباح ولقياس إدارة األرباح يتم اتباع الخطوات التالية:

أوالً :حساب االستحقاقات الكلية :يتم حساب االستحقاقات الكلية وفقا للمعادلة التالية:
TAі,t = NPATі,t -CFOі,t

حيث ان:
 : TAі,tتمثل االستحقاقات الكلية

 :NPATі,tتمثل صافى الدخل بعد االرباح

 : CFOі,tتمثل صافى التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
ثانياً :حساب االستحقاقات الغير اختيارية :من خالل نموذج االنحدار المتعدد Modified Jones
 Modelوهو النموذج الذي القي قبول الكثير من الدراسات المعنية بقياس جودة األرباح بإستخدام

اإلستحقاقات اإلختيارية:
TACіt/ Aіt-1 = α1 (l/ Aіt-1) + α2 [(ΔREVіt - ΔRECіt)/ Aіt-1] + α3 (PPEіt/ Aіt-1) +
α4 ROAіt + eіt
حيث ان:

: TACі,t/ Aі,t-1تمثل االستحقاقات الكلية السنة الحالية إلى إجمالي األصول السنة السابقة
 :تمثل إجمالي األصول السنة السابقة

Aі,t-1

 :وتمثل التغير في اإليرادات )صافى المبيعات)

∆REVі,t
∆RECі,t

 :وتمثل التغير في حسابات العمالء وارواق القبض

PPEі,t

 :وتمثل إجمالي األصول الثابتة

 eіtأو

NDA

:

وتعني الخطأ العشوائي وتعبر عن قيمة المستحقات الغير اختيارية.

ثالثاً :حساب اإلستحقاقات اإلختيارية :الفرق بين االستحقاقات الكلية واالستحقاقات الغير اختيارية
كما في المعادلة التالية:

DAit = TAit - NDAit
حيث ان:
•

 : DA i,tتمثل اإلستحقاقات اإلختيارية
 :تمثل االستحقاقات الكلية

•

TA i,t

•

 : NDA i,tتمثل االستحقاقات الغير اختيارية

رابعاً :يتم مقارنة قيمة اإلستحقاقات اإلختيارية السنوية لكل شركة بمتوسط قيم اإلستحقاقات

اإلختيارية للقطاع االقتصادي التابعة له فاذا زادت القيمة السنوية عن المتوسط فان الشركة يعتقد

انها تمارس إدارة األرباح وتحصل على قيمة ( )1واذا انخفضت القيمة السنوية فان الشركة يعتقد

انها ال تمارس إدارة األرباح وتأخذ قيمة ( )0وذلك بغرض التحليل االحصائي.
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