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 احملاسبة اخلالقة دور املراجعة التحليلية يف التقليل من ممارسات

 

 (1)عبد الوهاب موسى الجعلي محمد
 

 

بة الخالقة.  الملخص: هدف البحث إلى التعرف على دور المراجعة التحليلية في التقليل من ممارساااااااات المحاساااااا

على أفراد  اسااااااتبا ع 85ولتحقيق هذا الهدف تم إتباع المنهج الوصااااااحي التحليلي لتوافقع وابيعة البحث. وتم تو    

%، ولغرض تحليل البيا ات واختبار الحرضايات، تم 88اساتبا ع أ  ننبابة اساترداد  75المجتم ، وتم الحصاو  على 

اساااتخدار نر امج الر ر اائصاااادية للدراساااات ا جتماعية. ومن النتادج التي توصااال إليها البحث أر الت ار المراج  

ة الخالقة ندرجة عالية، وقد تأكد من خال   تادج التحليل اائصااادي، نالمراجعة التحليلية  حد من ممارسااات المحاسااب

وجود تأثير لدور المراجعة التحليلية في التقليل من ممارسات المحاسبة الخالقة. وأوصت الدراسة نإجراء الم  د من 

اساااابين القا و يين فيما وتطو ر أداء المح الخالقة،الدراسااااات المبااااتقبلية التي تتعلق نالمراجعة التحليلية والمحاساااابة 

 تعلق نالمراجعة التحليلية نكافة أ واعها عبر توفير دورات تدر بية لهم في هذا المجا ، وتشااااااجي  المحاساااااابين على 

ا  تبااااب إلى عةاااو ة المنلمات المهنية المهتمة نالمحاسااابة الخالقة في الدو  المتقدمة، وترسااايا محهور المراجعة 

 وأهمية وجودها في تحقيق المصداقية والثقة في القوادم المالية.التحليلية في نيئة التدقيق، 
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Abstract: This study aimed to identify the role of the analytical review in reducing the 

negative impact of creative accounting. in order to achieve this, aim the descriptive 

analytical approach has been used due to its suitability to the nature of the study. 85 

questionnaire copies were distributed on the study community, where 75 questionnaire 

copies were given back by a percentage of 88%. Statistical package for the social sciences 

(SPSS) was used to analyze data and test hypotheses. The major results of the study are: 

the compliance of the auditor by analytical review is limiting the creative accounting 

practices in a high degree; furthermore, the results of the statistical analyses confirmed 

that there is an effect of analytical review in reducing the negative impact of creative 

accounting. the study recommended further studies relating to future action analytical 

review and creative accounting, and develop the performance of chartered accountants in 

all kinds of the analytical review by providing training courses in this field, and encourage 

accountants to membership of professional organizations interested in creative 

accounting in developed countries, and to deepen the concept of the analytical review in 

the audit processes and to focus on its importance in achieving a high level of credibility 

and reliability of the financial statements. 
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 أوالً: المقدمة 
إر ظهور النلار العالمي الجد د والعولمة أوجد تحو ت اقتصااااااد ة وقا و ية واجتماعية تباااااتهدف  

تحر ر التجارة الدولية وإعطاء دور هار للقطاع الخاص، وأر ا هيار عدد من الشااركات الكبرم مثل 

( لالتصااااا ت وشااااركة  رثر World Com( للطاقة وشااااركة وورلدكور )Enronشااااركة إ رور )

( والتي تعتبر في ئينها من أكبر خمس شااااااركات للمحاساااااابة Arthur Anderson) أ درسااااااور

والمراجعة في العالم، أدم إلى ظهور أدب جد د في المحاساااااابة  رك  على كيحية ائتباااااااب األرنا  

وإدارتها، مما أثر نصااااااورة ساااااالبية على األسااااااوا، المالية األمر كية، مما دف  الو  ات المتحدة 

ناعتباره ممثل ئوكمة جد دة  Sarbanes – Oxleyر إلى إصااادار قا ور  2002األمر كية في عار 

(. وقد واجهت مهنة المحاسبة مشاكل 1ر، ص 2010لمهنة ومنشآت المحاسبة والمراجعة )الجعلي، 

كثيرة جراء قةاااااا ا الحبااااااد المالي واادار  وظهور سااااالبيات المحاسااااابة الخالقة، و لرا  ألهمية 

ئيث دراساااة وتحليل ومقار ة العالقة نين ننود القوادم المالية، فقد أكد ا تحاد المراجعة التحليلية من 

( 520الدولي للمحاساااااابين القا و يين أهمية المراجعة التحليلية نموجر معيار التدقيق الدولي رقم )

 ر. 2009د بمبر  15ااجراءات التحليلية النافذة المحعو  في أو نعد 

 

 مشكلة وأسئلة البحث

لبعض أئيا ا  إلى تحقيق أهداف محددة، األمر الذ   دفعهم إلى معالجة البيا ات المحاسااااابية  رغر ا 

أو التالعر نها عن ار ق انتداع أسااالير محاساابية دقيقة، مبااتغلين نعض البااياسااات المحاساابية أو 

نهدف الثغرات القا و ية التي لها تأثير كبير على القوادم المالية،ئيث تلهرها نصااااااورة غير ئقيقية 

تحقيق رغبات اادارة، وليس مصلحة المبتحيد ن منها، وهذا ما  بمى نالمحاسبة الخالقة. لذا غدت 

المحاسبة الخالقة سمة من سمات المؤسبات والشركات التي تبير  حو ااخحا،، و تيجة لذلك ا داد 

 ين اآلتيين:البؤال عن ا جانةا هتمار نالمراجعة التحليلية. و مكن تلخيص مشكلة البحث في 

بة  .1 ما مدم أثر ا لت ار نالمراجعة التحليلية نالقوادم المالية في الحد من ممارساااااااات المحاساااااا

 الخالقة؟

 ما مدم الت ار المراجعين البودا يين نتطبيق المراجعة التحليلية عند تدقيق البيا ات المالية؟ .2

 

 أهداف البحث

 تتمثل أهداف البحث في اآلتي: 

 سبة الخالقة وتشخيص ممارساتها.. التعرف إلى المحا1

 . إدراك مدم ا ستحادة من ا لت ار نالمراجعة التحليلية في التقليل من ممارسات المحاسبة الخالقة. 2

 . معرفة أهم ننود القوادم المالية التي  مكن التالعر فيها من خال  ممارسات المحاسبة الخالقة.3

 البودا يين نتطبيق المراجعة التحليلية عند تدقيقي البيا ات المالية.. معرفة مدم الت ار المراجعين 4

 

 فرضيات البحث

  قور البحث ناختبار صحة الحرضيات اآلتية: 

 . ا لت ار نتطبيق المراجعة التحليلية نالقوادم المالية  بهم في الحد من ممارسات المحاسبة الخالقة.1

 ة التحليلية عند تدقيق البيا ات المالية..  بتخدر المراجعور البودا يور المراجع2

 

 أهمية البحث

تنب  أهمية البحث من ئيث أ ها تباااالض الةااااوء على المحاساااابة الخالقة ولما لها من أثر كبير على  

عدر مصااااااداقية القوادم المالية وعلى مبااااااتخدمي هذه القوادم. وكذلك تباااااالض الةااااااوء على مختل  

التحليلية، والتي تبااااااهم في تطو ر المهنة والنهوض نها إلى الجوا ر المتعلقة نإجراءات المراجعة 
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المباااتوم المطلوب. وكذلك ساااوف تقدر الدراساااة توصااايات نشاااأر كيحية التغلر على المعوقات التي 

 تحو  دور استخدار إجراءات المراجعة التحليلية من قبل المراجعين البودا يين.

 

 منهج البحث

اساااااتخدر البائث المنهج الوصاااااحي التحليلي الذ   عتمد على دراساااااة اللاهرة كما هي على أرض  

الواق  وا االع على الدراسااااااات النلر ة والميدا ية العرنية واألجنبية التي لها عالقة نموضااااااوع 

البحث م  اسااااااتقراء وعرض نعض  تادج الدراسااااااات البااااااانقة التي لها عالقة نالمراجعة التحليلية 

 لمحاسبة الخالقة، واستنباا ما  قلل من ممارسات المحاسبة الخالقة و دعم المراجعة التحليلية.وا

 

 ثانياً: اإلطار النظري 
 . اإلطار المفاهيمي للمراجعة التحليلية1

  تةمن هذا الج ء تعر   المراجعة التحليلية، وأهدافها وأساليبها. 

 تعريف المراجعة التحليلية

للمراجعة التحليلية، فقد عرفها المعهد األمر كي للمحاساااااابين القا و يين نأ ها  وردت عدة تعر حات 

عملية تقييم للمعلومات المالية  تم من خاللها دراساااااة العالقات الممكنة نين البيا ات المالية نعةاااااها 

ية )أر   ولونك  مال يا ات غير ال ها ونين الب نالمراجعة 34ر، ص 2002البعض، ونين (، و قصاااااااد 

لية ا ختبارات التي  جر ها المراج  )المحاسااار القا و ي( من خال  اساااتخدار ار، وأساااالير التحلي

تحليلية عد دة لتحد د ابيعة العالقات التي ترنض عناصاااااار القوادم المالية فيما نينها أو م  مصااااااادر 

نيااا ااات أخرم مماااثلااة أو ذات عالقااة، وذلااك نهاادف التحقق من وجود ومعقوليااة تلااك العالقااات 

(، وعرفااات المراجعاااة التحليلياااة ناااأ هاااا عباااارة عن مجموعاااة من 127ر، ص  2007عنقر ، )ال

ا ختبارات التي تطبق على البيا ات المالية من خال  دراساااااااة ومقار ة العالقة نينها وتحد د مدم 

اعتماد المراج  على ا ختبارات األساااااسااااية من خال  اختبار تحاصاااايل المعامالت أو األرصاااادة أو 

(، ووردت عاادة محاااهيم للمراجعااة التحليليااة فقااد أالق عليهااا 152ر، 2004همااا )ئماااد، الجم  نين

البعض ااجراءات التحليلية، و خرور الححص التحليلي، و بااااااميها البعض ا سااااااتعراض التحليلي 

(، وقد عرفت نأ ها عملية فحص المعلومات الموجودة في ئباااااانات 312ر، ص  2013)موساااااى، 

تها م  المعلومات األخرم والبيا ات الداخلية والخارجية نهدف الخروج وساااااجالت المنشاااااأة ومقار 

ر، 2012نرأ  ئو  تجا س هذه المعلومات م  ما هو معروف عن هذه المنشأة و شااها )الذ نبات، 

أر  عرف المراجعة التحليلية نأ ها إجراءات  ومن خال  التعر حات البانقة  مكن للبائث  (.139ص 

 بار وتقييم المعلومات المالية وغير المالية الخاصة نمنشأة ما.تهدف إلى فحص واخت

 

 أهداف المراجعة التحليلية 

لدولي   ية في اآلتي )ا تحاد ا هداف المراجعة التحليل قا و يين أ لدولي للمحاساااااابين ال ئدد ا تحاد ا

 (:434ر، ص  IFAC ،2010للمحاسبين القا و يين 

 وذات عالقة من خال  المراجعة التحليلية الجوهر ة.. ئصو  المدقق على أدلة موثو، منها 1

. تكو ن ا سااااااتنتاج الكلي لدم المدقق ئو  اتبااااااا، البيا ات المالية، من خال  المراجعة التحليلية 2

 قرب  ها ة عملية التدقيق. 

( أر الهدف الرديس من اسااااتخدار المدقق لءجراءات التحليلية 467ر، ص 2012كما أشااااار )جمعة،

ر، 2015مخاار ا كتشاااف. وتنبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعية منها )أنو ساانيدة، هو تخحيض

 (:25ص 

 . فهم ابيعة عمليات و وع الصناعة التي  عمل نها.1

 . اكتشاف أ ة صعونات مالية تعا ي منها المنشأة محل المراجعة.2
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 . العمل على تخحيض اختبارات المراجعة األخرم.3

 في العمليات المالية أو في األرصدة.. اكتشاف أ ة أخطاء 4

 . تباعد في تقد م التوصيات للعمل. 5

 رم البااائااث أر المراجعااة التحليليااة  مكن أر تحيااد في الحااد من مقاادار الجهااد المبااذو  في عمليااة  

المراجعة، وكذلك اكتشاااف األخطاء في القوادم المالية واكتشاااف البنود غير العاد ة وغير المتوقعة، 

 وتحيد في تخحيض اختبارات التدقيق، وتعطي مؤشرا  على قدرة المنشأة نا ستمرار ة.

 

 أساليب المراجعة التحليلية 

ر، ص  2007أسااااااالير المراجعة التحليلية متعددة، وأكثر تلك األسااااااالير شاااااايوعا   جد )العنقر ،  

129 :) 

 . مقار ة قيم عناصر القوادم المالية الحالية نمثيالتها عن العار البانق.1

 . تحليل النبر.2

نالقيم المقدرة سلحا  لتلك العناصر من الموا  ات والقوادم . مقار ة قيم عناصر القوادم المالية الحعلية 3

 المالية التقد ر ة.

. مقار ة المعلومات )مالية أو غير مالية( الخاصة نالمنشأة محل المراجعة نمعلومات مماثلة متائة 4

 خاصة نمنشآت أخرم تنتمي إلى  حس ئقل النشاا.

 

 أغراض واستعماالت المراجعة التحليلية

( تتمثل في 520واساااتعما ت المراجعة التحليلية وكما نينها معيار التدقيق الدولي رقم ) إر أغراض 

 (:458، ص IFAC ،2008اآلتي )ا تحاد الدولي للمحاسبين القا و يين 

 . إجراءات تقييم المخاار.1

 . إجراءات تدقيق جوهر ة.2

 قة.. إجراءات لتكو ن ا ستنتاج الكلي ئو  البيا ات المالية المدق3

 . اإلطار المفاهيمي للمحاسبة الخالقة2

  تةمن هذا الج ء محهور المحاسبة الخالقة ودواف  اادارة  ستخدار أساليبها. 

 

 مفهوم المحاسبة الخالقة

إر مصاااطلل المحاسااابة الخالقة ظهر منذ الثما ينيات من القرر العشااار ن عندما واجهت الشاااركات  

ندا ة تلك الحترة التي كار فيها الةاغض ا تاج أرنا  أفةال.  صاعونة في فترة الركود التي ئدثت في

وعرفت المحاساابة الخالقة نأ ها مصااطلل  بااتخدر في تجميل )تحبااين( صااورة المشااروع تحبااينا  

صااااااور ا  من خال  إظهار رنحية غير ئقيقية أو مرك  مالي غير ئقيقي للمشااااااروع وذلك لتحقيق 

رفت المحاسبة الخالقة نأ ها تعمل على تغيير القيم (،وكذلك ع7ر، ص 2007أهداف محددة )صيار، 

(، وعرفت أ ةااااااا  نأ ها عملية قيار 9ر، ص 2009المحاساااااابية إلى قيم غير ئقيقية )مطر، وئلبي، 

اادارة ناستقال  الثغرات أو ئا ت الغموض في المعا ير المحاسبية نهدف تقد م صور متحي ة عن 

لك دور ااخال  ننصااااوص القواعد والمبادم المحاساااابية نل األداء المالي للشااااركة، وعادة ما  تم ذ

(، وتم تعر   المحاسااابة الخالقة نأ ها شاااكل من أشاااكا  9ر، ص 2010ااخال  نجوهرها )ئمادة، 

التالعر والخداع في مهنة المحاساااااابة، وأر اسااااااتخدار المحاساااااابة الخالقة    كور في ااجراءات 

سبية نحد ذاتها وإ ما في  ستخدامها وتوظيحها نغرض تحو ل القوادم المالية مما والمبادم المحا كيحية ا

 (.82ر، ص 2011 جر أر تكور عليع إلى ما هي معدة من أجلع لخدمة أغراض معينة )األغاء، 

و تةل من خال  التعر حات البانقة أر المحاسبة الخالقة هي وسيلة من وسادل ا ستحادة من تعدد  

لمحاساااابية التي تتيحها المعا ير المحاساااابية، واسااااتغال  الثغرات البدادل الموجودة في البااااياسااااات ا

 الموجودة في أسالير التدقيق الخارجي.
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 دوافع استخدام أساليب المحاسبة الخالقة

 201 0هناك العد د من الدواف  التي تجعل اادارة تبااااااتخدر المحاساااااابة الخالقة منها )عبد الحتا ، 

 (:81ر،ص 

   تخحيض األرنا  و  ادة النحقات.. التخحيض الةر بي من خال1

 . عمليات اتخاذ القرار ا دتما ي نمنل القروض.2

. إظهار الوض  المالي للشركة نشكل أفةل عما هو في الواق  ارضاء المبتثمر ن وذلك من خال  3

 تعد ل األرنا  ناستخدار أسالير المحاسبة اانداعية.

بو، والتأثير على سعر سهم الشركة في األسوا، المالية . التأثير اا جاني على سمعة الشركة في ال4

 نهدف تعليم القيم المالية ومن ثم تحبين أسعار أسهم تلك الشركات في األسوا، المالية.

 

 أساليب المحاسبة الخالقة المستخدمة في القوائم المالية

 فيما  لي نعض أسالير المحاسبة الخالقة في القوادم المالية: 

 المحاسبة الخالقة المستخدمة في قائمة الدخل:أ. أساليب 

 (:91ر، ص 2012 تم التالعر في مبلغ صافي الدخل من خال  ااجراءات التالية )اينة،  

 . تبجيل إ رادات المبيعات مبكرا  واعتمادها قبل الت ار ال نور ندف  ثمنها.1

  من خال  ني  أصل مقيم أقل .   ادة الدخل من خال  عادد لمرة وائدة، وهو  شمل   ادة األرنا2

من الحقيقة، وكذلك اعتبار عادد ا ستثمار ج ءا  من اا رادات، إضافة إلى تبجيل عادد 

 ا ستثمار ناعتباره دخال  تشغيليا ، وأخيرا  انتداع ذلك من خال  إعادة تصني  ئبانات المي ا ية.

 .  قل اا رادات الحالية إلى فترات  منية محاسبية  ئقة.3

.  قل المصار   المبتقبلية إلى الحترة المحاسبية الحالية، وهي تشمل تبر   و  ادة المصار   4

 التي تعتمد على تقد ر المرء في الحترة المحاسبية الحالية.

 ب. أساليب المحاسبة الخالقة المستخدمة في قائمة المركز المالي:

نالقيم المحاسااابية نقادمة المرك  المالي فيما  لي عرض لبعض أساااالير المحاسااابة الخالقة للتالعر  

 (:84ر، ص 2010)عبد الحتا ، 

 . تةخيم قيمة األصو  نأصو  معنو ة قبل شرادها )ا عتراف نالشهرة غير المشتراة(.1

 . المبالغة في تقييم ننود األصو  غير الملموسة، واستخدار ار، متنوعة لتقييمها.2

 خية عند تحد د قيمة األصو  الثانتة المدرجة نالمي ا ية.. عدر ا لت ار نمبدأ التكلحة التار 3

. التالعر في  بر إهالك األصو  الثانتة المتعارف عليها وذلك نتخحيةها عن النبر المبتخدمة 4

 في البو،.

 . التالعر في أسعار البو، التي تبتخدر في تقييم مححلة األورا، المالية.5

 مخصصات ا خحاض أسعار األصو  المتداولة.. إجراء تخحيةات غير مبررة في 6

 . إدراج ا ستثمارات او لة األجل ضمن ا ستثمارات المتداولة نهدف   ادة رأس الما  العامل.7

 . التالعر في أسعار الصرف المبتخدمة في ترجمة البنود النقد ة المتوفرة في العمالت األجنبية.8

ت او لة األجل على أ ها أصو  متداولة نهدف تحبين . القيار نأخطاء متعمدة في تصني  الحبانا9

 البيولة.

 . تغيير الطر، المتبعة في المحاسبة عن ا ستثمارات او لة األجل.10

. عدر إدراج األقباا المبتحقة خال  العار الجار  من القروض او لة األجل ضمن المطلونات 11

 المتداولة، نهدف تحبين  بر البيولة.

روض او لة األجل قبل إعالر القوادم المالية نهدف تبد د القروض قصيرة . الحصو  على ق12

 األجل لتحبين  بر البيولة.
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. إضافة أرنا  البنوات البانقة إلى صافي رنل العار الحالي ند   من معالجتع ضمن األرنا  13

 المحتج ة وذلك ل  ادة رنل العار.

 التدفقات النقدية ج. أساليب المحاسبة الخالقة المستخدمة في قائمة

 تم التالعر في قادمة التدفقات النقد ة من خال  تبااااااجيل النحقات التشااااااغيلية من قبل المحاساااااار  

واعتبارها  حقات استثمار ة أو تمو لية أو العكس، وتقور الشركة نتبجيل تكالي  التطو ر الرأسمالية 

التدفقات النقد ة التشغيلية الخارجة؛  ناعتبارها تدفقات  قد ة استثمار ة خارجة، وتقور ناستبعادها من

األمر الذ     د من التدفقات النقد ة الداخلة، أو التالعر في التدفقات النقد ة التشغيلية نهدف التهرب 

ج ديا  من سااداد الةاارادر مثل تخحيض مكاساار ني  ا سااتثمارات أو نعض ئقو، الملكية )عباس، 

 (51ر، ص  2012

 ة المستخدمة في قائمة التغير في حقوق الملكية د. أساليب المحاسبة الخالق

إر جمي  عناصر قادمة التغير في ئقو، الملكية معرضة  ستخدار ممارسات المحاسبة الخالقة من  

خال  إجراء تغيرات وهمية في   ادة رأس الما  المدفوع أو تخحيةع، وكذلك رأس الما  المكتبر 

ات ورأس الما  المحتباار، والتي تمارس على إعادة تقد ر ئجم األخطاء البااانقة أو خبااادر الخيار

  (.95، ص 2012البانقة وأرصدة العمالت األجنبية )اينة، 

 

 أساليب المراجعة التحليلية في الحد من ممارسات المحاسبة الخالقة

إر التطور الكبير في شاااااكل الوئدات ا قتصااااااد ة، وتعدد  شااااااااتها، وظهور الشاااااركات متعددة  

مترامية األاراف، وظهور ظاهرة الجنبيات ذات رؤوس األموا  الةخمة والمتعددة النشااات وال

ا هيار الشاااااركات والتالعر في الحباااااانات، أدم إلي ضااااارورة تطو ر عمليات التدقيق وإجراءاتها 

وارقها وأسااااااليبها، وكار من  تادج هذا التطو ر أر ا تقلت المراجعة التحليلية من أداة تدقيق فرعية 

ر(، و جر أر تمثل النتادج 2013موسااااى، إلى أداة أساااااسااااية تتم وفق أسااااس ومعا ير معتمدة دوليا  )

المعقولة التي  صاال إليها المراج  من خال  المراجعة التحليلية نالنباابة ألرقار القوادم المالية إجانات 

 (:121ر،ص 2007لعدد من األسئلة المتعلقة نكل من )العنقر ، 

 . قادمة المرك  المالي:1

 أ. هل تم تبجيل كل األصو  والخصور؟

 و  والخصور المبجلة موجودة نالحعل؟ب. هل األص

ج. هل األصو  المبجلة مملوكة نالحعل للمنشأة، وهل الخصور المبجلة تمثل الت امات فعلية على 

 المنشأة؟

 د. هل تم التوصل إلى المبالغ المعبرة عن األصو  والخصور وفقا  للبياسات التي أقرتها المنشأة؟

 صحاب رأس الما  واافصا  عنها نصورة سليمة؟هـ. هل تم عرض األصو  والخصور وئقو، أ

 . قادمة الدخل:2

 أ. هل تم تبجيل كل اا رادات والمصروفات والمكاسر والخبادر المتعلقة نالحترة المحاسبية؟

ب.هل تمثل اا رادات والمصروفات والمكاسر والخبادر إ رادات ومصروفات ومكاسر وخبادر 

 تخص المنشأة؟

اا رادات والمصروفات والمكاسر والخبادر وفقا  للبياسات المحاسبية التي  ج. هل تم إثبات وقياس

 أقرتها المنشأة. 

د. هل تتماشى البياسات المحاسبية المقررة م  المعا ير المحاسبية المتعارف عليها والمالدمة للروف 

 المنشأة؟

 نصورة سليمة؟هـ. هل تم عرض اا رادات والمصروفات والمكاسر والخبادر واافصا  عنها 

 

 . قادمة التدفق النقد  3

 أ. هل تلهر القادمة جمي  التدفق النقد  المحصل خال  الحترة؟
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 ب. هل تلهر القادمة جمي  التدفق النقد  المدفوع خال  الحترة؟

 ج. هل تم ا لت ار نمعا ير المحاسبة المتعلقة نالعرض واافصا  عند إعداد هذه القادمة؟

مما ساااااابق  بااااااتنتج البائث أر إجراءات المراجعة التحليلية تباااااااهم مباااااااهمة فعالة في الحد من  

ممارساااااات المحاسااااابة الخالقة، ئيث  مكن اكتشااااااف ومعالجة القصاااااور من خال  مراجعة القوادم 

المختلحة مراجعة تحليلية، و مكن أ ةا  كش  ئا ت الغش والتالعر في القوادم المالية أو منعها في 

  لشركة أو البيئة التنليمية.ا

 

 ثالثاً: الدراسات السابقة
هنالك العد د من الدراسااات التي تناولت موضااوع المراجعة التحليلية والمحاساابة الخالقة، ومن هذه  

 الدراسات  جد:

 . الدراسات التي تناولت المراجعة التحليلية:1

تباااااليض الةاااااوء على نعض العوامل هدفت الدراساااااة إلى : م 2007أ. دراسةةةةةة: أحمد المخادمة، 

المختارة من األدنيات الخاصاااااة نالتدقيق التي  توق  أر تؤثر في كحاءة أداء عملية التدقيق في مكاتر 

التدقيق األرد ية، وتوصاااالت الدراسااااة إلى أر مكاتر التدقيق تعتمد نشااااكل أساااااسااااي على إجراءات 

إلى وجود عالقة نين أهداف المراجعة  المراجعة التحليلية في عملياتها، وتوصاااالت الدراسااااة أ ةااااا  

 التحليلية وإجراءاتها وكحاءة عملية التدقيق.

هدفت الدراساااااة إلى التعرف على مدم اساااااتخدار إجراءات : م 2009ب. دراسةةةةةة: عرةةةةةام قري  

لك  ها ت خدمور في ئل التي  باااااات بل المراجعين البااااااور ين ومعرفة المرا ية من ق المراجعة التحليل

ل المراجعة المختلحة، وتوصااااالت الدراساااااة إلي أر هنالك تد يا  في مباااااتوم ااجراءات خال  مرائ

اسااااااتخدار ااجراءات التحليلية في المراجعة من قبل المراجعين البااااااور ين، م  وجود تحاوت في 

 استخدار تلك ااجراءات، وذلك على الرغم من استخدامها في جمي  مرائل المراجعة.

هدفت الدراسااة إلى نيار مدم الت ار مدققي الحبااانات : م 2011ج. دراسةةة: محمد عايا المريري 

(، كما هدفت إلى التعرف على أنر  النباااار المالية 520في دولة الكو ت نتطبيق متطلبات المعيار )

المبااتخدمة في ااجراءات التحليلية من قبل المدققين في الكو ت، وتوصاالت الدراسااة إلى أر مكاتر 

اءات التحليلية نشكل متوسض في مرئلة التخطيض ومرئلة اختبارات التدقيق في الكو ت تطبق ااجر

 التدقيق التحصيلية، وأ ها تطبقها نشكل مرتح  في مرئلة ا  تهاء من عملية التدقيق.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المراجعة التحليلية : م 2013د. دراسة: كناري سعيد الربضي 

لتوقعات في نيئة التدقيق األرد ية، وتوصااالت الدراساااة إلى أر كإجراءات جوهر ة في تقليص فجوة ا

سر القا و ي لءجراءات التحليلية في تمكينع و  ادة قدرتع على  هنالك دورا  واضحا   ستخدار المحا

الوقوف على الحقادق وتع    قناعتع نالنتادج التي ئصااااااال عليها من خال  التحليل، ونالتالي إنداء 

 اهم في تةييق فجوة التوقعات.رأ  أكثر دقة مما  ب

هدفت الدراسة إلى الوصو  للمدم الذ   وفر فهما  : Essner & Scharin 2013هـةةةةةة: دراسة: 

كافيا  لكيحية القيار نااجراءات التحليلية واسااتخدامها في الممارسااة العملية من قبل مدققي الحبااانات، 

ور محيدة في مختل  ار، اسااااتخدامها وتوصاااالت الدراسااااة إلى أر ااجراءات التحليلية  مكن أر تك

ولها القدرة على تبباايض عملية التدقيق وتوفير الوقت والما  لشااركات التدقيق إذا أجر ت وتم تحبااير 

  تادجها نطر قة صحيحة وفعالة.

 

 . الدراسات التي تناولت المحاسبة الخالقة2

ين قيار الشركات نممارسة اهتمت الدراسة نتحليل العالقة ن:  Park and Shin 2004أ. دراسة:  

أسااالير المحاساابة اانداعية و وعية أعةاااء مجلس اادارة. وتوصاالت الدراسااة ومن خال  التطبيق 

على عينة من الشااركات الكند ة إلى وجود عالقة نين اسااتخدار أسااالير المحاساابة اانداعية و وعية 
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جموعة المؤساابااين ساايوفر أعةاااء مجلس اادارة، ناعتبار أر وجود أعةاااء مجلس اادارة من م

لد هم القدرة على التدخل والقيار نعمليات ممارساااااة المحاسااااابة اانداعية نالمقار ة نأعةااااااء مجلس 

 اادارة الذ ن  نتمور إلى فئة الوسطاء الماليين.

اهتمت الدراسااة نبعض أ واع ساالوك التالعر :  Gowthorpe and Amat 2005ب. دراسةةة: 

التالعر الكلي من خال  تأثير جماعة الةااااغض على الشااااركات للتأثير من منلور أخالقي وتناولت 

قار  جة األر عال لك التالعر الج دي ليعبر عن م كذ ناولت  ها، وت عد  ية لصاااااااالل م مال في القوادم ال

سواء كار كليا  أو ج ديا   سة إلى أر التالعر  شركات ااسبا ية، وتوصلت الدرا سبية لصالل ال المحا

وادم المالية لءنداع المحاساااابي اعداد قوادم مالية   تنح  المبااااتخدمين إ ما هو محاولة من معد  الق

 تحقق مصالل معد ها.

هدفت الدراساااة إلى توضااايل خطورة عواقر ممارساااات المحاسااابة :  Ghosh 2010ج. دراسةةةة: 

الخالقة التي تؤد  إلى ا هيار معلم الشااااركات، واقترا  ار، الحما ة من هذه الممارسااااات، وذلك 

تطبيق على الشااااركات الهند ة، وتوصاااالت الدراسااااة إلى ا د اد أهمية قطاع الشااااركات وسااااو، نال

األورا، المالية ومهنة المحاساااابة نالمحاساااابة الخالقة، وكيحية الحما ة منها من خال  تحبااااين جودة 

 ة.ئوكمة الشركات، و  ادة فعالية عملية التدقيق والحد من الخيارات البد لة في المعالجات المحاسبي

هدفت الدراسااااااة إلى التعرف على دور لجار التدقيق ومدققي : 2012د. دراسةةةةةةة: رنا جما  طينة 

الحبااانات القا و ين في الحد من ممارسااات المحاساابة الخالقة في المصااارف الحلبااطينية، وتوصاالت 

الدراساااة إلى أر هنالك مجموعة من النشاااااات تمارساااها لجار التدقيق وتؤد  للحد من ممارساااات 

حاساابة الخالقة في القوادم المالية للمصااارف الحلبااطينية، منها ا ااشااراف والرقانة على التقار ر الم

المالية وفحصااااااها، ودعم وظيحة التدقيق الداخلي، ودراسااااااة أ لمة الرقانة الداخلية وتقييمها، ودعم 

 ئوكمة الشركات.

لية والمحاسااابة الخالقة وناساااتعراض الدراساااات الباااانقة التي تناولت موضاااوعي المراجعة التحلي 

  تةل أر هذه الدراسات قد أسهمت في توضيل اآلتي:

 ا أر مكاتر التدقيق تعتمد نشكل أساسي على إجراءات المراجعة التحليلية.

ا أر هنالك دورا  واضااحا   سااتخدار المحاساار القا و ي للمراجعة التحليلية في تمكينع و  ادة قدرتع 

 في تةييق فجوة التوقعات.

ر هنالك مجموعة من النشاااااات تمارساااها لجار التدقيق وتؤد  للحد من ممارساااات المحاسااابة ا أ 

الخالقة في القوادم المالية للمصاااارف، مثل دعم  ليات ئوكمة الشاااركات، وااشاااراف والرقانة على 

 التقار ر المالية وفحصها.

لمالية لءنداع المحاسبي اعداد ا أر التالعر سواء كار كليا  أو ج ديا  هو محاولة من معد  القوادم ا

 قوادم مالية   تنح  المبتخدمين إ ما تحقق مصالل معد ها.

ا ا د اد أهمية قطاع الشاااااركات وساااااو، األورا، المالية ومهنة المحاسااااابة، وإمكا ية ئما تها من  

 ممارسات المحاسبة الخالقة من خال  تحبين جودة ئوكمة الشركات.

عن الدراسااااااات البااااااانقة فأ ها جمعت نين هذه الدراسااااااات لتحد د دور أما ما  مي  هذه الدراسااااااة  

المراجعة التحليلية في التقليل من ممارسااات المحاساابة الخالقة، ئيث رنطت الدراسااة نين موضااوع 

المراجعة التحليلية وموضااااااوع المحاساااااابة الخالقة، ونالنلر إلى الدراسااااااات البااااااانقة التي رنطت 

لمحاسبة الخالقة  الئظ أر هناك رنطا  ج ديا  فقض، أما هذه الدراسة موضوعي المراجعة التحليلية وا

 فقد رنطت معلم إجراءات المراجعة التحليلية نالمحاسبة الخالقة.

 

 رابعاً: الدراسة الميدانية

تناولت هذه الدراسااااااة اختبار فرضاااااايات البحث من خال  تحليل البيا ات التي قار البائث نجمعها  

ستقصا سطة قادمة ا ء للحصو  على المعلومات الال مة التي تمكنع من اختبار فرضيات البحث. نوا

 SPSSوتم استخدار الوسض الحباني والتو    التكرار  والنببي، وتم استخدار البر امج اائصادي 
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 Statistical Package for Socialوالذ   شااير اختصااارا  إلى الح مة اائصااادية ا جتماعية 

Sciences ن  كا  لد لة الحرو، للحصو  على  تادج نقدر اامكار.واختبار مر 
 

 مجتمع وعينة البحث

 تكور مجتم  البحث األصاااااالي من مدققي الحباااااااانات الداخليين والخارجيين لكبرم الشااااااركات  

المراجعة في الباااااودار، أما عينة البحث فقد تم اختيارها نطر قة عشاااااوادية من  المبااااااهمة،ومكاتر

فردا  ئيث  75اسااتبا ع على المبااتهدفين، وقد اسااتجاب  85مجتم  البحث، ئيث قار البائث نتو    

 %.88أعادوا ا ستبا ع نعد ملئها نكل المعلومات المطلونة، أ  ما  ببتع 

مقدمة توضاال الغرض منها، ثم البيا ات الشااخصااية )العمر،  وتكور ا سااتبيار من ج ء أو   شاامل

المؤهل العلمي، المؤهل المهني، التخصاااص، المرك  الوظيحي، سااانوات الخبرة، مجا  النشااااا(، ثم 

 عبارة تعكس  راء أفراد العينة ئو  موضوع البحث. 20الج ء الثا ي و تةمن 
 

 اختبار صحة الفرضيات 

االلتزام بتربيق المراجعة التحليلية بالقوائم المالية يسهم في : األوليأوالً: نتائج اختبار الفرضية 

 الحد من ممارسات المحاسبة الخالقة.

 المتوسض الحباني وا  حراف المعيار  لعبارات الحرضية األولى: (1الجدو  رقم )

 العبارة م
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

1 
التحليلية على التأكد من أر األصاااااو  المباااااجلة نالدفاتر تعمل المراجعة 

 مملوكة نالحعل للمنشأة.
4.28 0.70 85.6 

2 
تعمل المراجعة التحليلية على التأكد من أر الخصاااااور المباااااجلة نالدفاتر 

 تمثل الت امات فعلية على المنشأة.
3.37 0.76 67.4 

3 
األصااااو   تباااااعد المراجعة التحليلية في الكشاااا  عن مصااااداقية عرض

 والخصور وئقو، الملكية واافصا  عنها نصورة سليمة.
4.35 0.92 87.0 

4 
تعمل المراجعة التحليلية على التأكد من أر قيم األصااو  والخصااور قد تم 

 إعدادها وفقا  للبياسات التي أقرتها الشركة.
2.51 0.88 50.2 

5 
كل اا رادات إر ا لت ار نتطبيق المراجعة التحليلية  بااااااااعد في تحد د 

 والمصروفات والمكاسر والخبادر المتعلقة نالحترة الحالية
4.02 0.60 80.4 

6 

ياساااااااات  نالباااااا تأكد عن مدم ا لت ار  ية على ال تعمل المراجعة التحليل

المحاسبية التي أقرتها الشركة في إثبات وقياس اا رادات والمصروفات 

 والمكاسر والخبادر.

3.81 0.66 76.2 

7 
تأكد من أر اا رادات والمصااااااروفات تعمل  ية على ال المراجعة التحليل

 والمكاسر والخبادر قد تم اافصا  عنها نصورة سليمة.
4.28 0.67 85.0 

8 
تعمل المراجعة التحليلية على التأكد من أر البااياسااات المحاساابية المتبعة 

 نالمنشأة تتماشى م  المعا ير المحاسبية المتعارف عليها.
3.14 0.94 62.8 

9 
تبين المراجعة التحليلية مدم إظهار قادمة التدفقات النقد ة نالمنشأة لجمي  

 التدفق النقد  المحصل خال  الحترة.
4.09 0.89 81.8 

10 
تبين المراجعة التحليلية مدم إظهار قادمة التدفقات النقد ة نالمنشأة لجمي  

 التدفق النقد  المدفوع خال  الحترة.
4.28 0.67 85.0 

11 
تبين المراجعة التحليلية مدم ا لت ار نمعا ير المحاسبة المتعلقة نالعرض 

 واافصا  عند إعداد قادمة التدفقات النقد ة.
4.14 0.74 82.8 

 77 0.44 3.85 ااجمالي

( أر الحقرة الثالثة التي  صاااااات على )تباااااااعد المراجعة التحليلية في الكشاااااا  عن 1 بين الجدو  )

مصاااداقية عرض األصاااو  والخصاااور وئقو، الملكية واافصاااا  عنها نصاااورة ساااليمة( قد ائتلت 

باعد  الترتير األو  نين فقرات الحرضية األولى، وهذا  عني أر إتباع إجراءات المراجعة التحليلية  

مصداقية القيم الموضحة نالقوادم المالية والمتعلقة نكل من األصو  والخصور في الكش  عن مدم 



 

 2017 (24) 8، مجلة األكاد مية األمر كية العرنية للعلور والتكنولوجيا -أماراباك 52

 

 

وئقو، الملكية. وهذا  عني ضااارورة قيار الشاااركات ناافصاااا  التار والشاااحاف عن جمي  األصاااو  

، ونأهمية 4.35والخصااور وئقو، الملكية، ونصااورة سااليمة. وئققت هذه الحقرة وسااطا  ئبااانيا  نلغ 

قل الحقرات تأثيرا  ئبااار رأ  عينة الدراساااة فهي )تعمل المراجعة التحليلية على . أما أ87.0 بااابية 

شركة( ئيث ئققت  سات التي أقرتها ال بيا التأكد من أر قيم األصو  والخصور قد تم إعدادها وفقا  لل

، ونلغ المتوسااااض الحباااااني لحقرات 50.2، ونأهمية  باااابية نلغت 2.51هذه الحقرة وسااااطا  ئبااااانيا  

، وللتحقق من أر الوسااض الحباااني الذ  أنداه المبااتجيبور 77، ونأهمية  باابية نلغت 3.85الحرضااية 

 Oneمن أفراد العينة لحقرات الحرضية األولى أكبر ندرجة معنو ة من وسض أداة القياس، تم اختبار 

Sample T – test (  2اجانات عينة الدراسااااة والخاصااااة نمتغيرات الحرضااااية األولى والجدو )

 نتادج التي تم التوصل إليها: وضل ال

 ( للحرضية األولى Tالمؤشرات اائصادية  ختبار ): (2الجدو  )

 المجا 
المتوسض 

 الحباني

ا  حراف 

 المعيار 
 Tقيمة 

مبتوم 

 الد لة

ا لت ار نتطبيق المراجعة التحليلية نالقوادم المالية  بااااااهم في 

 الحد من ممارسات المحاسبة الخالقة
3.85 0.44 12.56 0.000 

  

الجدولية، وهي معنو ة عند  Tالمحبونة أكبر من قيمة  Tمن خال  الجدو  أعاله  تةل أر قيمة 

. وهذا  عني أر عينة الدراسة ترم أر ا لت ار نتطبيق المراجعة التحليلية نالقوادم 0.000مبتوم 

 %. 95األولى نمبتوم ثقة  المالية  بهم في الحد من ممارسات المحاسبة الخالقة. لذا تقبل الحرضية

يستخدم المراجعون السودانيون إجراءات المراجعة التحليلية : ثانياً: نتائج اختبار الفرضية الثانية

 عند تدقيق البيانات المالية.

 المتوسض الحباني وا  حراف المعيار  لعبارات الحرضية الثا ية: (3الجدو  رقم )

 العبارة م
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

1 
عند تدقيق البيا ات المالية تتم مقار ة قيم عناصاااااار القوادم المالية الحالية 

 نمثيالتها عن العار البانق.
4.02 0.80 80.4 

2 
 بااتخدر المراجعور تحليل النباار لدراسااة العالقات نين عناصاار القوادم 

 المالية.
3.42 0.85 68.4 

3 
المالية تتم مقار ة قيم عناصاااااار القوادم المالية الحعلية عند تدقيق البيا ات 

 نالقيم المقدرة لتلك العناصر في الموا  ات والقوادم المالية التقد ر ة.
3.79 .056 75.8 

4 
 قارر المراجعور المعلومات المالية الخاصاااة نالمنشاااأة نمعلومات مماثلة 

 متائة خاصة نمنشآت أخرم تنتمي إلى  حس ئقل النشاا.
4.67 0.61 93.4 

5 

عند تدقيق البيا ات المالية تتم مقار ة المعلومات غير المالية الخاصااااااة 

نالمنشااأة نمعلومات مماثلة متائة خاصااة نمنشااآت أخرم تنتمي إلى  حس 

 ئقل النشاا.

3.53 0.67 70.6 

6 
عند تدقيق البيا ات المالية  تم فحص أرصدة الحبانات ومي ار المراجعة 

 األرصدة غير العاد ة. للمنشأة لمعرفة
4.16 0.81 83.2 

7 
ية في جمي  مرائل المراجعة  خدار إجراءات المراجعة التحليل  تم اساااااات

 )التخطيض، التنحيذ، المراجعة النهادية(
3.07 0.51 61.4 

 76.2 0.39 3.81 ااجمالي

( أر الحقرة الرانعة ) قارر المراجعور المعلومات المالية الخاصة نالمنشأة نمعلومات 3 بين الجدو  )

مماثلة متائة خاصاااااة نمنشاااااآت أخرم تنتمي إلى  حس ئقل النشااااااا.( قد ائتلت الترتير األو  نين 

فقرات الحرضااااااية الثا ية، وهذا  عني أر مقار ة المعلومات المالية الخاصااااااة نالمنشاااااااة نالمعلومات 

اثلة المتائة عن المنشآت األخرم  مثل أكثر وسادل المراجعة التحليلية استخداما  لدم المراجعين المم

، أما أقل الحقرات 93.4، ونأهمية  باااابية 4.67البااااودا يين. وئققت هذه الحقرة وسااااطا  ئبااااانيا  نلغ 
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التحليلية في  تأثيرا  ئباار رأ  عينة الدراسااة فهي الحقرة البااانعة ) تم اسااتخدار إجراءات المراجعة

المراجعة النهادية( ئيث ئققت هذه الحقرة وسااااااطا   -التنحيذ  -التخطيض  -جمي  مرائل المراجعة 

، 3.81، ونلغ متوسض المتوسطات لحقرات الحرضية الثا ية 61.4، ونأهمية  ببية نلغت 3.07ئبانيا  

مبتجيبور من أفراد العينة ، وللتحقق من أر الوسض الحباني الذ  أنداه ال76.2ونأهمية  ببية نلغت 

 – One Sample Tلحقرات الحرضااية الثا ية أكبر ندرجة معنو ة من وسااض أداة القياس، تم اختبار 

test (  وضال النتادج التي تم 4اجانات عينة الدراساة والخاصاة نحقرات الحرضاية الثا ية والجدو  )

 التوصل إليها:

 ( للحرضية الثا يةTالمؤشرات اائصادية  ختبار ): (4الجدو  )

 المجا 
المتوسض 

 الحباني

ا  حراف 

 المعيار 
 Tقيمة 

مبتوم 

 الد لة

 باااااااتخااادر المراجعور الباااااااودا يور إجراءات 

 المراجعة التحليلية عند تدقيق البيا ات المالية
3.81 0.39 13.57 0.000 

  

الجدولية، وهي معنو ة عند  Tالمحبونة أكبر من قيمة  Tمن خال  الجدو  أعاله  تةل أر قيمة 

. وهذا  عني أر عينة الدراسة ترم أر المراجعين البودا يين  بتخدمور إجراءات 0.000مبتوم 

 %. 95المراجعة التحليلية عند تدقيق البيا ات المالية. لذا تقبل الحرضية الثا ية ونمبتوم ثقة 

 

 خامساً: النتائج والتوصيات

 النتائج:

ف نالمراجعة التحليلية وأهدافها وكذلك التعرف على المحاسبة الخالقة هدف البحث إلى التعر 

وتشخيص ممارساتها وإدراك مدم ا ستحادة من المحاسبة التحليلية في مكافحة أسالير وممارسات 

 المحاسبة الخالقة، وقد توصل البحث إلى النتادج التالية:

المرك  المالي  حد من ممارسات المحاسبة  . أر ا لت ار نإجراءات المراجعة التحليلية في قادمة1

الخالقة، وذلك من خال  المباعدة في الكش  عن مصداقية عرض األصو  والخصور وئقو، 

 الملكية، واافصا  عنها نصورة سليمة.

. أر ا لت ار نإجراءات المراجعة التحليلية في قادمة الدخل  حد من ممارسات المحاسبة الخالقة، 2

لتأكد من أر اا رادات والمصروفات والمكاسر والخبادر قد تم اافصا  عنها وذلك من خال  ا

 نصورة سليمة.

. أر ا لت ار نإجراءات المراجعة التحليلية في قادمة التدفقات النقد ة  حد من ممارسات المحاسبة 3

افصا  الخالقة، وذلك من خال  التأكد عن مدم ا لت ار نمعا ير المحاسبة المتعلقة نالعرض وا

 عند إعداد قادمة التدفقات النقد ة.

 .  مكن اكتشاف ئا ت الغش والتالعر في القوادم المالية من خال  مراجعتها مراجعة تحليلية.4

. أر المراجعين البودا يين  بتخدمور إجراءات المراجعة التحليلية في جمي  مرائل المراجعة 5

 )التخطيض، التنحيذ، المراجعة النهادية(.

أر المراجعين البودا يين  دركور مدم أهمية المراجعة التحليلية ودورها في التقليل من ممارسات . 6

 المحاسبة الخالقة.

 . وجود تأثير لدور المراجعة التحليلية في التقليل من ممارسات المحاسبة الخالقة.7

 التوصيات:

 نعد استعراض النتادج  وصي البائث نما  لي: 

هتمين والمهنيين نموضوع المراجعة التحليلية وذلك ألهميتها في كش  أسالير . ضرورة اهتمار الم1

 وممارسات المحاسبة الخالقة.
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. ضرورة وض  دليل خاص نمعا ير ئوكمة الشركات في البودار وتطو ر وتحد ث األ لمة 2

 والقوا ين.

حاسبة الخالقة على . ا لت ار نتطبيق معا ير المحاسبة والمراجعة، وا هتمار أكثر نموضوع الم3

 مبتوم الشركات وعلى مبتوم الدولة.

. ترسيا محهور المراجعة التحليلية في نيئة التدقيق وأهمية وجودها في تحقيق المصداقية والثقة في 4

 القوادم المالية.

 . تطو ر أداء المحاسبين القا و يين فيما  تعلق نالمراجعة التحليلية نكافة أ واعها عبر توفير دورات5

 تدر بية.

. تشجي  المحاسبين على ا  تباب إلى عةو ة المنلمات المهنية المهتمة نالمحاسبة الخالقة في 6

 الدو  المتقدمة 

 

 المراجع:
أنو ساااااانيدة،  اد ة عبد المجيد، دور المراجعة التحليلية في تقليص فجوة التوقعات في نيئة التدقيق )غ ة:  -

 ر(.2015ماجبتير غير منشورة،  الجامعة ااسالمية،رسالة

باد  - سبي لمكافحة الح سبة القةادية في تطو ر  ليات العمل المحا سة تحليلية لدور المحا أئمد، عاا ، درا

المالي واادار  نالتطبيق على الشركات المقيدة نالبورصة المصر ة )مصر: جامعة نني سو  ، 

 كلية التجارة، مجلة المحاسبة والمراجعة(.

، )عمار: إصااادارات معا ير التدقيق الدولية لممارساااة أعما  IFACاد الدولي للمحاسااابين القا و يين ا تح -

 ر(.  2008التدقيق والتأكيد وقواعد أخالقيات المهنة، 

، )عمار: إصااادارات معا ير التدقيق الدولية لممارساااة أعما  IFACا تحاد الدولي للمحاسااابين القا و يين  -

 ر(. 2010اعد أخالقيات المهنة، التدقيق والتأكيد وقو

ا غاء،عماد سااااليم، دور ئوكمة الشااااركات في الحد من التأثير الباااالبي للمحاساااابة اانداعية على موثوقية -

 ر(.2011البيا ات المالية )غ ة: جامعة األ هر، رسالة ماجبتير غير منشورة، 

نداعية )غ ة: الجامعة ااسااااااالمية، البطنيجي،فاد ، مدم إدراك محللي ا دتمار اجراءات المحاساااااابة اا-

 ر(.2011رسالة ماجبتير غير منشورة، 

االجعلي، عبد الوهاب موسى، أثر ئوكمة الشركات على درجة اافصا  في البيا ات المالية وتحقيق جودة 

المعلومات المحاساااااابية )البااااااودار: جامعة البااااااودار للعلور والتكنولوجيا، رسااااااالة دكتوراه غير 

 (.ر2010منشورة، 

الداعور،جبر، أثر تطبيق نطاقة األداء التوا ر في الحد من إدارة األرنا  )غ ة: الجامعة ااسااالمية، مجلة -

 ر(. 2013الجامعة ااسالمية للدراسات ا قتصاد ة، 

العنقر ، ئبار عبد المنعم، مراجعة الحبانات في المملكة العرنية البعود ة )الر اض: مطان  البروات،  -

 ر(.2007

المطير ، محمد عا ش، مدم الت ار مكاتر التدقيق في دولة الكو ت نااجراءات التحليلية المنصااااااوص  -

(، )األردر: عمار، جامعة الشاااااار، األوسااااااض، رسااااااالة 520عليها في معيار التدقيق الدولي رقم )

 ر( 2011ماجبتير غير منشورة، 

ة التحليلية في رف  كحاءة أداء عملية التدقيق المخادمة، أئمد عبد الرئمن، أهمية تطبيق إجراءات المراجع -

 ر(. 2007)ا ردر: الجامعة األرد ية، المجلة األرد ية في إدارة األعما ، العدد الران ، 

الرنةي، كنار  سعيد،دور المراجعة التحليلية في تقليص فجوة التوقعات في نيئة العمل التدقيقي من وجع  -
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