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قسم المحاسبة
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تعد اإلجراءات التحلٌلٌة من األدوات التحلٌلٌة المهمة لكونها تعطً تأكٌـدات لمراقـب الحسابـات علـى
خلو القوائم المالٌة للوحدات االقتصادٌة محل التدقٌـق مـن حاالت التالعب واألخطاء والتحرٌفات ،وبما ٌـؤدي
إلى زٌادة فاعلٌة عملٌة التدقٌـق وتأكٌد أمكانٌة الثقـة واالعتماد على القوائم المالٌة التً ٌدققها مراقب
الحسابات.
وعلى الرغم من تحدٌـد أدلة اإلثبات الالزمة لتعزٌـز رأي مراقب الحسابات عن النتائج التً ٌتم
التوصل إلٌها فـً عملٌة التدقٌق أال أنه فً الغالب ال ٌتم اكتشاف األخطاء الجوهرٌة فـً القوائم المالٌة والتً
تؤدي إلى إدارة األرباح.
وبهـذا ٌهـدف البحث إلى تعرٌف وتحدٌد اإلجراءات التحلٌلٌة المناسبة التـً ٌتطلب من مراقب الحسابات
استخدامها للكشف عن تلك األخطاء الجوهرٌة المحتملة فً فقرات القوائم المالٌة للوحدات االقتصادٌة محل
التدقٌق والتعرف على أهـم العوامـل المؤثـرة فً ذلك.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

بحث مستل من أطروحة دكتوراه

العدد 73

الصفحات 525 -295
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َ
أوال  :منهجٍت البحج
املقذمت :

ٌصعب اكتشاف ممارسات إدارة األرباح من قبل مراقبً الحسابات عن طرٌق إتباع اإلجراءات التقلٌدٌة
عند تدقٌق الكشوفات المالٌة للشركة إذ أن نجاح ممارسات إدارة األرباح تكمن فً صعوبة اكتشافها ،ومع
ذلك فقد أشارت األدبٌات المحاسبٌة إلى إمكانٌة اكتشاف تلك الممارسات من خالل إتباع اإلجراءات التحلٌلٌة.
فهو ٌمثل الهدف النهائً لعملٌة التدقٌق ومن خالل جمع أدلة اإلثبات لبٌان الرأي النهائً لمراقب الحسابات
عن عدالة ومصداقٌة ما تعبرعنه الكشوفات المالٌة للشركات الخاضعة للتدقٌق ،ومن ابرز اإلجراءات المتبعة
فً جمع تلك األدلة تمثل اإلجراءات التحلٌلٌة  Analytical Procedureلـذا فـان هذا البحث ٌتناول اإلطار
النظـري لمفهوم أدارة اإلرباح ،اإلجراءات التحلٌلٌة مـن خـالل استعـراض طبٌعـة اإلجراءات التحلٌلٌـة
وتعرٌفهـا وتحدٌد إغراضها فضال عن تحدٌد العوامل التً تحدد استخدامها وأنواعها ودورها فً اكتشاف
ممارسات إدارة اإلرباح.

مشكلت البحج :

ً
تعزز
أتساع ظاهرة ممارسة إدارة األرباح فً الوحدات االقتصادٌة المحلٌة على الرغم من وجود أدلة إثبات
من رأي مراقب الحسابات عن النتائج التً ٌتم التوصل إلٌها فـً عملٌة التدقٌق.

هذف البحج :

استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة فً الكشف عن األخطاء الجوهـرٌة فً فقـرات القوائم المالٌة للـوحـدة
االقتصادٌة محــل التدقٌــق .

فزضٍت البحج :

إن استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة من قبل مراقب الحسابات ٌساعده على اكتشاف األخطاء والتحرٌفات
المحتملة التً تلجا إلٌها أدارة الوحدة االقتصادٌة لممارسة إدارة األرباح.

َ
حانٍا  /مذخل نظزي

أوال  -:مفهىم أدارة اإلرباح
لقد أوردت األدبٌات المحاسبٌة الكثٌر من التعارٌف إلدارة اإلرباح منها ماٌأتً :
ٌعرفوها) (Nelson & etal.,2003:17بأنها استعمال المدٌرٌن إحكامهم الشخصيٌة فيً اإلبيال الميالً إميا
بهييدف تضييلٌل المسييتثمرٌن عيين األداء االقتصييادي للوحييدة االقتصييادٌة  ،او التييأثٌر فييً النتييائج التعاقدٌيية التييً
تعتمد على األرقام المحاسبٌة المعلن عنها.
وأضياف) (Scott,2003 :370بيان إدارة اإلربياح تمثيل اختٌيار الميدراء للسٌاسيات المحاسيبٌة لتحقٌيق دوافيع
محددة.
وٌنصب كل ذلك فً رغبة اإلدارة باإلبال عن األرقام المفضلة من وجهة نظرهيا لإلطيراف الخارجية مين خيالل
االختٌار البدائل المحاسبٌة المتاحة ضمن المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة.
ونستنتج مما سبق ما ٌأتً :
 .9إدارة اإلرباح شكل من إشكال التالعب واالحتٌال فً مهنة المحاسبة.
 .2ممارسات إدارة اإلرباح تعمل على تغٌٌر القٌم المحاسبٌة إلى قٌم غٌر حقٌقٌة.
 .7ممارسات إدارة اإلرباح تنحصر فً إطار ممارسة الخٌار بيٌن المبياد والمعياٌٌر والقواعيد المحاسيبٌة
المتعارف علٌها ومن ثم فهً ممارسات قانونٌة.
 .4إن ممارسييً إدارة اإلربيياح غالبييا مييا ٌمتلكييون قييدرات محاسييبٌة عالٌيية تمكيينهم ميين التالعييب بييالقٌم
وتحوٌلها بالشكل الذي ٌرغبون فٌه.
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حانٍا  -:مفهىم اإلجزاءاث التحلٍلٍت :
قد تم تعرٌف اإلجراءات التحلٌلٌة على أنها تقٌٌم للمعلومات المالٌة ٌتم من خالل دراسة العالقات
الممكنة بٌن البٌانات المالٌة مع بعضها البعض وبٌنها وبٌن البٌانات غٌر المالٌة ،وٌتم من خاللها مقارنة القٌم
المسجلة بالدفاتر مع توقعات مراقب الحسابات(Arens & Lobbecke,2000 :189).
كما عرفها المعٌار الدولً للتدقٌق رقم ( )025بأنها  :تعنً تحلٌل النسب والمؤشرات المهمة ومن ضمنها
البحث عن التقلبات والعالقات التً تكون متعارضة مع المعلومات األخرى ذات العالقة ،أو تلك التً تنحرف
عن المبالغ المتنبأ بها(.دلٌل االتحاد الدولً للمحاسبٌن)212 : 2559 ،
بمعنى إن اإلجراءات التحلٌلٌة تتضمن عمل مقارنات للمعلومات المالٌة للوحدة – مع (على سبٌل المثال
ولٌس الحصر) :
 .9المدد السابقة.
 .2النتائج المرتقبة للوحدة مثل الموازنات وتوقعات المدقق.
 .7المعلومات عن الصناعة المماثلة.
حالخا  -:الغزض من اإلجزاءاث التحلٍلٍت :
إن الغرض من اإلجراءات التحلٌلٌة ٌ Purpose Of Analytical Proceduresمكن تلخٌصه باالتً :
(أرٌنز و لوبك )200 : 2550،
 -9تفهم مجال عمل الزبون والنشاط الذي ٌمارسه Understanding The Client Industry
Business
بوجه عام ٌمكن للمدقق الذي تتوفر له المعرفة بمجال عمل الزبون ونشاطه فً مدد سابقة من القٌام
بالتخطٌط لعملٌة التدقٌق لهذا العام على نحو مالئم ،فمن خالل مقارنة المعلومات التً ٌتم تدقٌقها وهً تخص
العام الحالً مع المعلومات نفسها التً تم تدققٌها فً السنوات السابقة فانه ٌستطٌع تحدٌد التغٌرات فٌها.
 -2تقدٌر قدرة الشركة محل التدقٌق على االستمرار Assessment Of The Entity Ability To
Continues A Going Concern
ٌستطٌع المدقق استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة كمؤشر ٌدل على الصعوبات المالٌة التً ٌمكن إن تواجه الشركة
محل التدقٌق ،ومثال ذلك ارتفاعا غٌر عادي فً نسبة الدٌن طوٌل االجل إلى صافً الثروة.
 -7اإلشارة إلى تحرٌفات محتملة فً القوائم المالٌة Indication Of The Presence Of Possible
Misstatements In The Financial Statement
ٌستطٌع المدقق من خالل اإلجراءات التحلٌلٌة أن ٌحدد التقلبات غٌر العادٌة  Unusual Fluctuationsفً
البٌانات المالٌة التً لم ٌتم مراجعتها والتً تخص السنة الحالٌة ومقارنتها مع البٌانات المستخدمة فً إجراء
المقارنة ،وٌعزى سبب هذه التقلبات إلى وجود أخطاء أو مخالفات وانه ٌجب على المدقق أن ٌحدد أسباب
الفروقات الكبٌرة ومثال ذلك وجود انخفاض فً نسبة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها إلى إجمالً
المدٌنٌن فً السنة الحالٌة مقارنة مع السنة السابقة ،وٌطلق على هذا النوع من اإلجراءات التحلٌلٌة توجٌه
االهتمام  Attention Directingحٌث ٌنتج عنه تنفٌذ المزٌد من اإلجراءات التفصٌلٌة فً جوانب محددة
خالل عملٌة التدقٌق مما قد ٌؤدي إلى اكتشاف األخطاء والمخالفات.
 -4تخفٌض االختبارات التفصٌلٌة للتدقٌق Reduction Of Detailed Audit Tests
عندما ال ٌنتج عن استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة تقلبات جوهرٌة ،فان ذلك ٌشٌر الى انخفاض احتمال وجود
خطا كبٌر أو مخالفة كبٌرة ومن ثم فان اإلجراءات التحلٌلٌة تدعم صدق عرض الحسابات فً القوائم المالٌة
التً تم تنفٌذ اإلجراءات التحلٌلٌة فً نطاقها كما وٌمكن إجراء اختبارات تفصٌلٌة اقل فً هذا اإلطار.
وعادة ما تكون اإلجراءات التحلٌلٌة اقل تكلفة بالمقارنة مع االختبارات التفصٌلٌة.
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رابعا  -:العىامل التً حتذد االعتماد على اإلجزاءاث التحلٍلٍت :
أن مدى االعتماد على نتائج اإلجراءات التحلٌلٌة تحدده العوامل االتٌة ( :جمعة)265 : 9111 ،
 .9األهمٌة النسبٌة للمفردات محل التدقٌق  :على سبٌل المثال إذا كانت البضاعة مفردة مهمة فان المدقق ال
ٌعتمد على اإلجراءات التحلٌلٌة فقط فً تكوٌن نتائجه (ٌمكن اعتماده على التدقٌق الشامل للمفردة)،
ومن ناحٌة أخرى فان المدقق ربما ٌعتمد على اإلجراءات التحلٌلٌة بمفردها للتأكد من مفردات الدخل
والمصروفات عندما ال تكون المفردة مهمة.
 .2إجراءات التدقٌق األخرى الموجهة الغراض التدقٌق نفسها  :ومثال ذلك اإلجراءات التدقٌقٌة األخرى
التً ٌنجزها المدقق للتأكد من قابلٌة الدٌون للتحصٌل ،إذ أن اإلجراءات الخاصة بفحص وصوالت
القبض ربما تؤكد أو تبدد الشكوك فٌما ٌتعلق بتطبٌق اإلجراءات التحلٌلٌة للتعرف على أعمار أرصدة
حسابات العمالء.
 .7دقة التنبؤ بالنتائج المتوقعة من تطبٌق اإلجراءات التحلٌلٌة  :ومثال ذلك قد ٌتوقع المدقق عادة الثبات
عند مقارنة مجمل هامش الربح بٌن فترة وأخرى اكبر من مقارنة المصارٌف االختٌارٌة كمصارٌف
البحث والتطوٌر.
 .4تقدٌرات المدقق للمخاطر الجوهرٌة ومخاطر الرقابة  :أذا كانت الرقابة الداخلٌة على عملٌات أوامر البٌع
ضعٌفة فان مخاطر الرقابة تكون عالٌة وبالتالً فان اعتماد المدقق على االختبارات التفصٌلٌة للعملٌات
واألرصدة ٌكون اكبر من اعتماده على اإلجراءات التحلٌلٌة فً توصله للنتائج المطلوبة عن الحسابات
المدٌنة.
تزداد أهمٌة اإلجراءات التحلٌلٌة فً تحدٌد التقلبات  Fluctuationsغٌر العادٌة عن المعلومات
المالئمة األخرى التً تم الحصول علٌها أو المبالغ المتنبأ بها وفً هذه الحالة فان المدقق سوف ٌفحص
وٌحصل على تفسٌرات كافٌة للتأكد من هذه التقلبات.
وٌعد فحص التقلبات غٌر العادٌة ٌبدأ باالستفسار من اإلدارة لمتابعة ما ٌأتً :
(حماد)725: 2554 ،
 .9تأكٌد ردود اإلدارة من خالل مقارنة هذه الردود مع المعلومات عن النشاط واألدلة التً حصل علٌها
المدقق أثناء تنفٌذ برنامج التدقٌق.
 .2األخذ فً الحسبان الحاجة لتطبٌق إجراءات التدقٌق األخرى المبنٌة على نتائج هذه االستفسارات
وذلك فً حالة عدم إمكانٌة اإلدارة على إمداد المدقق باإلٌضاحات أو أذا كانت اإلٌضاحات غٌر كافٌة.
خامتسا  - :أنىاع اإلجزاءاث التحلٍلٍت :
وان الجانب األهم فً استخدام اإلجراءات التحلٌلٌة هو اختٌار النوع األكثر مالئمة منها ،حٌث توجد
خمس أنواع رئٌسة من اإلجراءات التحلٌلٌة هً ( :لطفً)742 : 2553 ،
 -9تحلٌل االتجاه Trend Analysis
ٌعبر تحلٌل االتجاه عن تحلٌل التغٌرات فً احد أرصدة الحسابات أو تحلٌل النسب المالٌة عبر الزمن ،وهذا
التحلٌل ٌعتمد على مقارنة رصٌد الحساب فً السنة الحالٌة مع رصٌد الحساب فً المدة (المدد) السابقة كما
انه ٌستخدم فترات زمنٌة ال تقل عن خمس سنوات لتحلٌل حسابات الشركة(Barry & etal., 2006 .
):539
 -2تحلٌل المؤشرات Ratio Analysis
ٌمثل هذا التحلٌل مقارنة العالقات بٌن الحسابات التً تتضمنها القوائم المالٌة فً لحظة زمنٌة معٌنة أو
مقارنة العالقات بٌن الشركات التً تعمل فً القطاع نفسه (.الزبٌدي)39: 2599 ،
وٌعد تحلٌل المؤشرات من أكثر األسالٌب مالئمة عندما تكون العالقة بٌن الحسابات تتسم بالقابلٌة على التنبؤ
بشكل واضح ومستقر على سبٌل المثال العالقة بٌن المبٌعات وحسابات المدٌنٌن.
(لطفً)247: 2553 ،
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وهناك خمسة أنواع لتحلٌل المؤشرات حسب ما جاء بالمعٌار الدولً للتدقٌق رقم ( )025الصادر عن االتحاد
الدولً للمحاسبٌن ) (IFACوالتً تتمثل فً :
أ .مقارنة بٌانات العمٌل مع بٌانات النشاط الذي ٌعمل فٌه Compare Client And Industry Data
تتمثل أهم منافع المقارنة مع النشاط فً أنها تساعد على تفهم إعمال العمٌل وإنها تقدم مؤشرا على احتمال
وجود الفشل المالً ،فً حٌن العٌب الرئٌسً فٌها بإتباع المنشاْت األخرى طرائق محاسبٌة مختلفة مما ٌؤثر
على إمكانٌة االعتماد على البٌانات.
ب .مقارنة بٌانات العمٌل مع ما ٌقابلها من بٌانات المدة السابقة Compare Client Data With
Similar Prior Period Data
وفق هذه الطرٌقة ٌقوم المدقق باختٌار سنة أساس والتً ٌجب إن تكون من سنوات االستقرار المالً
واالقتصادي ثم ٌتم قٌاس عناصر التقارٌر فً السنوات التالٌة للسنة األساس ،وبالنسبة للعناصر الجوهرٌة أو
العناصر التً تخضع لنظام رقابة داخلٌة غٌر سلٌم وغٌر فعال (مثل تكلفة البضاعة المباعة ،تكلفة بضاعة
أخر المدة ،إٌراد المبٌعات ،صافً الربح وتكلفة رأس المال  ...الخ ) فٌجب على المدقق بعد إجراء التحلٌل
السابق ومن النتائج التً ٌتم التوصل إلٌها تحلٌل أسباب هذه العالقة الجوهرٌة بٌن كل من إٌراد المبٌعات
وتكلفة البضاعة المباعة لكً ٌتأكد من صحة المعلومات المحاسبٌة الواردة فً التقارٌر المالٌة( .جمعة،
)235-261 : 9111
ج .مقارنة بٌانات العمٌل مع توقعات العمٌل Compare Client Data With Client Determined
Expected Results
تعد الشركات موازنات بنتائج العملٌات التشغٌلٌة والمالٌة التً ستقوم بها وتمثل تلك الموازنات توقعات
الزبون عن الفترة المحاسبٌة ،وان وجود فروق بٌن الموازنة والنتائج الفعلٌة إلى احتمال وقوع تحرٌفات.
وٌرى (عزٌز )70 : 2595 ،انه ٌوجد أمرٌن ٌجب االهتمام ٌهما فً حالة مقارنة بٌانات العمٌل مع
الموازنات  :انه ٌجب إن ٌقٌم المدقق مدى واقعٌة الموازنة ،وإمكانٌة قٌام محاسبً الشركة بتعدٌل المعلومات
المالٌة الحالٌة حتى تتوافق مع الموازنات.
د .مقارنة بٌانات العمٌل مع توقعات المدقق Compare Client Data With Auditor
Determined Expected Results
ٌستطٌع المدقق القٌام بعملٌة مقارنة بٌانات الزبون مع توقعاته بعد إن ٌقوم المدقق بعملٌات حسابٌة للتوصل
إلى قٌم متوقعة ألرصدة القوائم المالٌة.
وتتمثل توقعات المدقق فً القٌمة التً ٌجب إن تكون علٌها أرصدة الحسابات فً ضوء عالقة كل رصٌد مع
األرصدة األخرى فً المٌزانٌة أو قائمة الدخل أو من خالل تصور قٌمة الرصٌد بناءاً على بعض االتجاهات
التارٌخٌة(.ارنٌز و لوبك)269 : 2550،
ه .مقارنة بٌانات العمٌل مع التوقعات باستخدام بٌانات غٌر مالٌة Compare Client Data With
Results Using Nonfinancial Data
ٌقوم المدقق باستخدام كافة المعلومات سواء المالٌة أو غٌر المالٌة فً بناء توقعاته للحسابات المقٌدة
بالدفاتر(.ألغزي)72: 2554 ،
وان األمر األساسً فً استخدام البٌانات غٌر المالٌة هو فً مدى دقة هذه البٌانات ،فعلى فرض إن عملٌة
التدقٌق تتم فً احد الفنادق ،فٌمكن للمدقق إن ٌحدد عدد الغرف فً الفندق ،معدل الغرفة الواحدة ،معدل
استخدام الغرفة الواحدة ،فباْستخدام هذه المعلومات ٌستطٌع الوصول إلى إجمالً اإلٌرادات.
(ارٌنز و لوبك)269 : 2550 ،
وسٌقوم الباحث باحتساب العدٌد من المؤشرات ( النسب ) المالٌة فً الجانب العملً كما مبٌنة فً الملحق
رقم ( )9الكتشاف وجود ( أو عدم وجود ) ممارسات إدارة األرباح من قبل الشركة عٌنة البحث.
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 -7التحلٌل اإلحصائً Statistical Analysis
ٌعنً قٌام المدقق باستخدام األسالٌب الرٌاضٌة واإلحصائٌة منها (أسلوب تحلٌل االنحدار ،المسار الحرج،
السالسل الزمنٌة و نظم الخبٌر) من اجل الكشف عن بعض المؤشرات أو عالمات التحذٌر فً أرصدة حسابات
الشركة موضوع الدراسة.
 -4تقنٌات استخراج البٌانات Data Mining Techniqes
إن هذا التحلٌل ٌمثل مجموعة من األسالٌب المسندة بالكمبٌوتر والتً تستخدم تحلٌل إحصائً معقد متضمنا
أسالٌب الذكاء االصطناعً لغرض فحص اإلحجام الضخمة من البٌانات بهدف اإلشارة إلى المعلومات أو
األنماط المخفاة أو غٌر المتوقعة ،وفً ضوء قاعدة البٌانات ٌتم اإلشارة إلى مدخل استخراج البٌانات بالكشف
المعرفً فً قواعد البٌانات )Knowledge Discovery In Database (KDD
(لطفً)706 : 2553 ،
 -0اختبارات المعقولٌة Reasonableness Testing
ٌمثل اختبار المعقولٌة تحلٌل أرصدة الحساب أو التغٌرات فً أرصدة الحساب فً احد الفترات المحاسبٌة من
حٌث معقولٌتها فً ضوء العالقات المتوقعة بٌن الحسابات ،وٌتضمن ذلك تطوٌر احد التوقعات على أساس
بٌانات مالٌة أو غٌر مالٌة أو كالهما(.لطفً)747: 2553،
وكذلك أكد) (Giroux,2004/;676-156انه ٌمكن اكتشاف ممارسات إدارة األرباح من خالل اإلجراءات
التحلٌلٌة.
وهذا ما أكده ) (Amat,etal.,2004:7بان ٌتم اكتشاف ممارسات إدارة األرباح من خالل عدة تقنٌات هً -:

 مقارنة المعٌار المحاسبً المستخدم مع السنوات السابقة ومع المنافسٌن.
 مراجعة تقرٌر المدقق الذي ٌمكن إن ٌتضمن أٌة مالحظات تشٌر إلى تغٌرات فً المعٌار فٌما ٌتعلق
بالسنوات السابقة أو إلى احتماالت أخرى لم تضمن فً الحسابات.
 تحلٌل العملٌات المرتبطة بشركات أخرى التً ٌمكن إن تنفذ عملٌات وهمٌة بأسعار تختلف عن
األسعار السوقٌة.
 تحلٌل الصالحٌات الممنوحة للمدراء بتنفٌذ معالجات خاصة على سٌبل تحدٌد نسبة مخصص دٌون
المشكوك فً تحصٌلها باإلضافة إلى مراجعة الدفاتر المحاسبٌة  Accounting Booksلمالحظة
التغٌرات التً نفذت من قبل المدققٌن.
وٌذكر) (Spathis etal.,2002:510انه ٌتم اكتشاف ممارسات إدارة األرباح من خالل تحلٌل النتائج غٌر
االعتٌادٌة ونتائج السنوات السابقة باإلضافة إلى مقارنة النتائج مع المنافسٌن.
سادسا  /اجلانب العملً

 .1نبذة تارخيٍت عن الشزكت مىضىع الذراست
تأسست شركة بغداد للمشروبات الغازٌة (مساهمة مختلطة) عام  9121وفق قانون الشركات رقم ( )76لسنة
 9127وتعدٌالته برأسمال قدره ( )35ملٌون دٌنار لممارسة نشاطها الرئٌسً وهو إنتاج المشروبات الغازٌة
واستثمر رأس المال بكامله لشراء موجودات اكبر مصانع المنشاة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائٌة
(الملغاة ) وهً :
 مصنع الزعفرانٌة للمشروبات الغازٌة.
 مصنع بغداد للمشروبات الغازٌة وبضمنة خط تعبئة المشروبات الغازٌة بالعلب المعدنٌة.
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 .2نبذة تارخيٍت عن الشزكت املنافتست لشزكت بغذاد للمشزوباث الغاسٌت
تأسست شركة المشروبات الغازٌة والمعدنٌة للمنطقة الشمالٌة (مساهمة خاصة)-نٌنوى
وفق إلحكام قانون الشركات رقم  76لسنة  9127وبموجب شهادة التأسٌس رقم ( )7533فً /99 / 95
 9120وبموجب كتاب مسجل الشركات رقم  7465 / 66فً . 9121 /2 /3
وان عنوان الشركة ومركز إدارتها هو الموصل – مجاور الجسر الثالث وتتكون الشركة من مصنعٌن  ،األول
فً الموصل والثانً فً كركوك ومقدار رأسمالها ٌبلغ ()792305ملٌون دٌنار عراقً.
 .7حتلٍل الكشىفاث املالٍت للشزكت عٍنت البحج باستخذام اإلجزاءاث التحلٍلٍت واملؤشزاث

املالٍت الكتشاف ممارساث إدارة األرباح
سوف نتناول فً هـذا الجانب تحلٌـل الموجودات الثابتة لشركة بغداد للمشروبات الغازٌة (شركة مختلطة)
ومنافستها باستخدام اإلجراءات التحلٌلٌة والمؤشرات المالٌة الكتشاف ممارسات إدارة األرباح Detecting
 Earning Managementفً تلك الموجودات وسوف ٌقوم الباحث بإجراء المقارنة الرمانٌة للسنوات
السابقة مع سنة األساس ونتائج النسب المالٌة فً شركة بغداد للمشروبات الغازٌة (ش .م) للمدة
( .) 2551 – 2550
وتم اعتبـار سنة (  ) 2550سنـة أساس وذلك لمعرفة التغٌرات الحاصلة بٌن النسب المالٌة لتلك المـدة وبٌـن
سنـة األساس التـً تـم اختٌـارها،وقـد جـرى اختٌـار شركـة المشروبات الغازٌة والمعدنٌة /المنطقة الشمالٌة -
نٌنوى (ش .خ) التً تشابـه شركـة بغداد فً طبٌعة اإلنتاج بغٌة إن تكون عملٌة المقارنة أقـرب للدقة
والموضوعٌة للوصـول إلى حكـم عـادل ومناسـب ألداء الوحدة االقتصادٌة.
وأدناه أهم النتائج الخاصة بالموجودات الثابتة لشركة بغداد ( ش  .م ) :
الموجودات الثابتة :
أ -مقارنـة الكلف التارٌخٌة للموجـودات الثابتة للسنـة الحالٌــة مـع مـا ٌقابلهــا مـن نفس تلك األرصدة فً
السنوات السابقة  :وذلك حسب ما ٌتطلبـه الفقــرة (  ) 0 – 4مــن المعٌار الدولً ( ) 025اإلجراءات
التحلٌلٌـة ،وبالرجــوع إلى القوائــم المالٌـة للوحدة االقتصادٌة عٌنة البحث للمدة(  ) 2551 – 2550فقــد
تــم إعداد الكشــف رقــم (  ) 9اآلتــً :
كشف رقم ( )9تفاصٌل أرصدة الموجودات الثابتة ونسب الزٌادة فٌها للمدة () 2551 – 2550
( ملٌون دٌنار )
السنة
البٌان
الكلفة فً 92/ 79
المشترٌات خالل السنة
الموجودات المشطوبة
مبالغ الزٌـادة فً كلف الموجودات الثابتة مقارنة
بسنة 2550
نسب الزٌـادة  %مقارنـة بسنة 2550

2550

2556

2553

2552

2551

41512
-

29926
72953
37

22200
2622
9412

22304
327
224

952795
94597
402

-

72574

71967

71662

07292

-

%60

% 25

% 29

%952

( الكشف من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالٌة لشركة بغداد )
وٌالحظ من الكشف أعاله :
أوال ً  :حصول زٌادة فً الكلف التارٌخٌة للموجودات الثابتة خالل سنوات التقوٌم مقارنة بسنة  2550بلغـت
(  ) 72574و(  ) 71967و ( ) 71662و( )07292ملٌـون دٌنار فــً السنــوات
(  ) 2551 - 2550علـى التوالً .
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ثانٌا :حصـول زٌـادة كبٌـرة فـً نسـب المـوجـودات الثابتـة بلغـــت (، ) % 25(، )% 60
(  )%952(، ) % 29خـــالل السنـــوات (  ) 2551 - 2550علـى التوالً إذ ٌالحـظ إن نسبـة الزٌـادة
متفاوتــة مـن سنـة إلى أخرى .
ثالثاً :وجــود مـوجـودات ثـابتـة مشطـوبـة بلغــت (  ) 37و ( ) 9412و (  )224و( )402ملٌون دٌنار
خالل السنوات (  ) 2551 -2550على التوالً .
لما كان هناك تقلبات كبٌرة فً نسب زٌادة تلـك الموجــودات بٌن سنوات  2550و  2556وبٌن سنوات
 2552و  2551فٌنبغً على مراقب الحسابات بذل عناٌة مهنٌة وأداء إعمال تدقٌق إضافٌة للتأكد من تلك
الزٌادات والتً من المحتمل أن تكون  :موجودات ثابتة غٌر مثمنة ،موجودات ثابتــــة مشطوبة وتسوٌـات
قٌدٌه باألخطاء فـً احتساب كلـف الموجـودات الثابتـة.
ب  -مقارنة معـدل دوران الموجـودات الثابتـة للسنـة الحالٌة مع ما ٌقابلها من نفس المعدل فً السنوات
السابقة  :وبالرجوع إلى القوائم المالٌة للوحدة االقتصادٌة موضوع الدراسة فقد تم إعداد الكشف رقم ( ) 2
اآلتً :
كشف رقم (  ) 2معدل دوران الموجودات الثابتة للمدة (( ) 2551 – 2550ملٌون دٌنار)
5002
5002
5002
5002
السنة
البيـــــان
صافــــً المبٌعــــات
صافً الموجودات الثابتة ( القٌمة الدفترٌة )
معــدل دوران الموجودات الثابتة
مؤشــرات الصناعــــة فً الشركات المناظرة/
الشمالٌة
نسبة زٌادة صافً الموجودات
نسبة زٌادة صافً المبٌعات

5002

72502
40257
54242
44061

31099
30273
94503
44734

07414
33243
54623
94416

25207
35407
94942
94222

922643
32540
94676
9027

-

%66
%951

%32
%49

%06
%992

%37
%272

( الكشف من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالٌة لشركة بغداد )
أوال ًً ٌ :تضح من الكشـف أعاله وجود زٌادة فً معدل دوران الموجودات الثابتة خالل سنوات التقوٌـم  ،إذ
كـان المعـدل فـً سنـة  2550هو (  ) 54272مرة ثم ازداد سنة ( )2556إلى (  ) 94503مـرة ثــم
انخفض عام  2553إلى ( )54623مرة ونظراً لكـون المعـدل قد زاد فً السنوات ( ، 2552 ، 2556
 )2551عن سنة األساس لذا ٌبدوا مالئم  ،وان مالئمة المعـدل فً السنوات أعاله ناتـج عـن التغٌـرات التً
طرأت على قٌـم المبٌعات وصافـً الموجودات الثابتة فقـد ازدادت قٌمة صافً الموجودات الثابتة فً سنــة
 2556بمقـدار ( )75574ملٌون دٌنـار وبنسبـة (  ) %66بٌنما ازدادت فً عام  2553بمقدار ()72644
ملٌون دٌنار وبنسبة (  ) % 32وازدادت فـً سنة  2552بمقدار ( )20205ملٌون دٌنار وبنسبة ()% 06
وازدادت فً سنة  2551بمقدار ( )72242وبنسبة ( )%37مقارنة بسنـة األساس .2550
إما المبٌعات فقد ازدادت فً السنوات (  ) 2552 ، 2553 ، 2556بمقدار (  )49401و ( )90442و
( )42259و ( )15444ملٌون دٌنار وبنسب ( ) % 951و(  ) % 49و ( ) % 992و( )%272على
التوالً مقارنة بسنة األساس . 2550

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  91العدد37
ادتخدام اإلجراءات التحليلية في اكتذاف مماردات إدارة اإلرباح

520

درادة تطبيقية
ثانٌا ًٌ :الحظ حدوث طفرة كبٌرة فً صافً المبٌعات لعام  2551مقارنة مع بقٌة السنوات على الرغم من
إن نسبة زٌادة صافً الموجودات للسنوات أعاله نوعا ما متقاربة خصوصا بٌن عامً  2553و 2551
األمر الذي ٌستدعً وقفة من قبل مراقب الحسابات لوجود شك فً إدارة األرباح.
ثالثاًًَ  :لـدى مقارنـة معـدالت دوران الموجودات الثابتـة للوحــدة عٌنـة البحـث مـع مثٌـالتها مـن معدالت
دوران الموجودات الثابتة فً الصناعة (لشركة الشمالٌة) تبٌن ما ٌأتً  ) 9 ( :إن معـدالت دوران
الموجـودات الثابتـة للوحــدة عٌنـة البحث منخفضة مقارنة بمعدالت دوران المـوجــودات الثابتــة فــً
الصناعـة  ،إذ كانــت معـدالت الوحــدة عٌنــة البحـث ( ) 94676 ، 94942 ، 54623 ، 94503 ، 54224
مـرة بٌنمـا معــدالت الصناعــة كانت (  ) ،94027494222 ، 94416 ،44734، 44061مـرة خـالل سنـوات
التقـوٌم (  ) 2551- 2550علــى التوالً  ،مـن ثـم فـان معدل الوحدة االقتصادٌة ٌعــد منخفضا ً لكن على
الرغم من تحقق صافً مبٌعات ال بأسه به مما ٌعزز الشك لدى مراقب الحسابات بوجود ممارسة فً إدارة
األرباح مما ٌنبغً علٌه التحقق فً اكتشاف أخطاء أو تحرٌفـات محتملــة فـً كلــف اإلضافات واالستبعـادات
( المشطوبات) مـن الموجودات الثابتة
ج– مقارنـة نسـب اندثــار الموجـودات الثابتـة لهـــذه السنـة مـع مـا ٌقابلهـا مـن نفـس النسـب فً السنوات
السابقة  ،بالرجـوع إلى القوائـم المالٌـة للوحـدة االقتصادٌة موضـــوع البحــث ومؤشرات الصناعة فقد تم
إعداد الكشف رقم (  ) 7األتً :
كشف رقم (  ) 7نسب االندثار للشركتٌن عٌنة البحث خالل المدة ( ) 2551 – 2550
سٌاسة شركة بغداد
شركة بغداد
شركة نٌنوى
الموجودات الثابتة
الحد األعلى
%0-7
%7-240
األبنٌة
الحد األعلى
%95
%95-2
آالت والمعدات
الحد األدنى
%95
%920-95
وسائل نقل وانتقال
الحد األعلى
%05-25
%25
عدد وقوالب
الحد األدنى
%90-95
%20-95
أثاث وأجهزة مكاتب
الحد األعلى
الحصٌلة النهائٌة
( الكشف من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالٌة لشركة بغداد والشركة الشمالٌة)
لذا فان شركة بغداد مقارنة بشركة الشمالٌة تستخدم سٌاسة متفائلة فٌما ٌتعلق بنسب االندثار وبالتالً إدارة
األرباح من خالل هذا المؤشر.
ومن الكشف رقم ( )7نالحظ ما ٌلً -:
 عدم وجـود تعـدٌالت على نسـب االنـدثـارات لكافـة أنواع الموجـودات الثابتـة خالل السنوات
( )2556-2550مقارنـة بسنـة 2550بسب أنها ملزمة بموجب النظام المحاسبً الموحد.
 لدى مقارنة نسب اندثارات الوحدة عٌنة البحث مع مؤشرات الصناعة تبٌن -:
( )9إن احتساب نسب اندثار كل من ( أبنٌة ،إنشاءات ،طرق ،آالت ومعدات  ،وسائل نقل ،عدد وقوالب ،أثاث
وأجهزة مكاتب ) والبالغة ( )%90-25(، %)95( ، %)95( ، % ) 0 – 7خالل السنوات (-2550
 )2551على التوالً للوحدة االقتصادٌة عٌنة البحث هً غٌر مطابقة لنسب القطاع .
( ) 2وجـود اختـالف فـً نســب اندثـار الموجودات وطـرٌقة االندثار للوحـــدة عٌنة البحث عــن نسـب
الصناعــة.

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  91العدد37
ادتخدام اإلجراءات التحليلية في اكتذاف مماردات إدارة اإلرباح

521

درادة تطبيقية
( )7لم تفصح كال الشركتٌن عن نسب االندثار وال طرٌقة االندثار المستخدمة فً السنوات التالٌة

الشركة

سنة عدم اإلفصاح

شركة بغداد

9002

الشركة الشمالية

9002,9002,9002

على مراقب الحسابات البحث عن أسباب االختالف فً نسب االندثارات فقد ٌرجع ذلك إلى -:
 وجود تغٌٌر فً طرٌقة حساب االندثارات من القسط الثابت إلى القسط المعجل . إعادة النظر فً معدالت االندثارات . إعادة النظر فً تقدٌر العمر االفتراضً للموجودات الثابتة . عدم قٌام الوحدة االقتصادٌة باإلفصاح عن التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة .وبالرجوع إلى القوائم المالٌة لشركة المشروبات الغازٌة والمعدنٌة /المنطقة الشمالٌة – نٌنوى تبٌن أنها
غٌرت طرٌقة االندثار من قسط متناقص إلى قسط ثابت فً سنة .2551
لذا فعنــد قٌام مراقب الحسابات بمطابقــة نسب االندثارات المحتسبة للوحدة االقتصادٌة موضوع التدقٌق مـع
الوحدات االقتصادٌة المماثلـة فـً الصناعـة وعند ظهــور اختالف فً احتساب نسب االندثارات بٌنهما فإنها
تعطً مؤشــرات لمراقــب الحسابات عـن وجـود األخطاء والتحرٌفات المحتملــة فـً تلــك النســب المحتسبـة
مــن قبـل الوحــدة محل التدقٌـق والتً تتطلـب من مراقب الحسابات القٌام بإجراءات تدقٌقٌة إضافٌة للتأكد
من تلك الحاالت ومعرفة أسبابها .
ج – مقارنـة مبالـغ وأرصدة االنـدثــارات المتراكمـة لهــذه السنـة مـع مـا ٌقابلها فً السنوات السابقة  :وبالرجوع إلى
القوائم المالٌة للوحـدة االقتصادٌة موضوع الدراسة فقــد تم إعداد الكشف رقم (  ) 4اآلتً :

كشف رقم ( ) 4أرصدة االندثارات المتراكمة للمــدة ( ) 2551 – 2550ملٌون دٌنار
2551
السنة
2552
2553
2556 2550

البٌـــــان
الرصٌـــد كمــــا فً
92/ 79
مبالغ الزٌادة فً أرصدة االندثارات المتراكمة
نسب الزٌادة

7221

0222

95452

92755

-

9111
%09

6091
%962

94499
%739

24264
25730
%024

( الكشف من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالٌة لشركة بغداد)
ومن الكشـف أعاله ٌتبٌــن وجـود زٌـادة فـً أرصـدة االندثارات المتراكمـة خـالل السنـوات ()2551-2550
بمقدار ( )9111و ( )6091و ( )94499و ( )25730ملٌون دٌنار وبنسب زٌادة
(  )%09و (  ) %962و ( )%739و( )%024على التـوالً  ،إن الزٌادة غٌــر المنتظمـة فـً مبالغ
االندثارات المتراكمة تعطً مؤشر لمراقب الحسابات عن وجـود حـاالت مـن األخطاء فــً مبالــغ مصارٌـف
االندثــارات ونسـب االنـدثـارات التً تـم احتسابهـا مـن قبــل الوحـدة االقتصادٌة.
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وبالرجوع إلى القوائـم المالٌـة والتقارٌـر الصادرة عـن دٌـوان الرقابـة المالٌـة والتقارٌـر اإلدارٌة المرفقة
بالحسابات الختامٌة للوحدة عٌنة البحث تبٌن:
لم تقم الشركة باحتساب االندثار على خطوط اإلنتاج المتوقفة عن العمل لفترة ال تقل عن ( )7أشهر خالفا
للتعلٌمات المالٌة عدد ( )95لسنة  9124التً تقضً باحتساب نسبة  %05من قسط االندثار السنوي وأدناه
تفاصٌل هذه الخطوط -:
الخطوط
خط العلب العائلً
خط العلب المعدنٌة
مولدات كهربائٌة مختلفة
قالب النفخ
وحدة التصفٌة
الخط الخامس الزجاجً
وحدة العصٌر

الكلفة  /إلف دٌنار
4973462
1721945
054995
354169936
90555555
71199339
2561995

فترة التوقف
 246سنة
 3أشهر
 6أشهر
 7سنة
 7سنة
 7سنة
 7سنة

ولدى الرجوع إلى تقارٌر دٌوان الرقابة المالٌة الصادرة وتقارٌر اإلدارة للوحـدة عٌنة البحث خالل سنوات
التقوٌم تبٌن اآلتً :
 ضمن الموجودات الثابتة لسنة  2553مبلغ ()25256إلف دٌنار عن قٌمة ارض مشتراة وغٌر
مستغلة ولم تستكمل إجراءات تملٌكها لغاٌة إعداد التقرٌر.
 قامت الشركة بٌع أربع سٌارات بمبلغ ( )76472555استنادا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الذي
ٌشٌر إلى عدم كفاءة تلك السٌارات للعمل فً حٌن إن مدٌر النقل وقرار لجنة التثمٌن ٌشٌر إلى إن
تلك السٌارات بحالة جٌدة جدا.
قامت الشركة بشراء سٌارة نوع هونداي سوناتا بكلفة ( )92943255علما إن السٌارة لم ٌتم تسجٌلها لدى
دوائر المرور لكون المالك الشرعً لها بها غٌر موجود فً العراق وان الرقم المثبت علٌها غٌر أصولً وال
ٌمكن استخدامها.

اخلالصت :

تضمنت القوائم المالٌة للشركة عٌنة البحث العدٌد من األخطاء والتحرٌفات الجوهرٌة ٌمكن تلخٌصها بالتالً :

.9
.2
.7
.4
.0

احتساب نسب اندثار مختلفة للموجودات الثابتة من سنة ألخرى ضمن الحد األعلى واألدنى
المسموح به.
اختالف نسب اندثار الموجودات الثابتة للشركة عٌنة البحث عن معدالت القطاع الذي تعمل فٌه
(الشركة الشمالٌة).
اختالف طرٌقة االندثار للشركة عٌنة البحث (قسط ثابت) عن طرٌقة االندثار للقطاع الذي تعمل به (
قسط متناقص).
عدم قٌام الشركة عٌنة البحث باحتساب االندثار على الخطوط اإلنتاج المتوقفة كما اشرنا سابقا.
قٌام الشركة عٌنة البحث بشطب العدٌد من الموجودات بالوقت التً تراه مناسبا من وجه نظرها.
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االستنتاجاث :

رابعا  /االستنتاجاث والتىصٍاث

 .9أن استخـدام اإلجراءات التحلٌلٌــة ٌساعد فً معرفـة اتجـاه نشاط الوحدة االقتصادٌة المستقبلـً
ومساعـدة مراقـب الحسابات فً تخطٌط وتنفٌذ عملٌة التدقٌق الخاص من خالل مقارنة
المؤشرات والنسب المالٌة حول نشــاطها مـع المؤشــرات والنســـب للفترات السابقة والقطاعٌة.
 .2إن استخـدام اإلجراءات التحلٌلٌة من قبـل مراقـب الحسابات ٌساهـم فً زٌـادة كفاءة وفاعلٌة
عملٌة التدقٌق فً الوقـت والكلفة وذلك ألنها تساعـد مراقب الحسابات فً تحدٌـد األخطاء
والتحرٌفات والبنود غٌر العادٌة المحتملة وتوفٌر أدلة عن اتجاهات النشاط للوحدة االقتصادٌة
محل التدقٌق خصوصا فٌما ٌتعلق بإدارة األرباح.
 .7وجود زٌادة كبٌرة فً نسب أرصدة االندثارات المتراكمة خالل السنوات ( )2551 -2550مما
ٌعطً مؤشر لمراقب الحسابات عن وجود حاالت من االخطاء فً هذه المبالغ.

التىصٍاث :

 .9ضـرورة قٌـام مراقبً الحسابات باستخدام اإلجراءات التحلٌلٌة فً كافة مراحل التدقٌق بما
ٌساهم فً تحقٌق أهداف التدقٌق .
 .2قٌــام المنظمات المهنٌـة والجامعات بإعداد البرامـج التدرٌبٌــة والدراسات واألبحاث للتعرٌف
بأهمٌته اإلجراءات التحلٌلٌة وكٌفٌــة تطبٌقهــا فـــً كافـــة مراحل التدقٌــق لضمان تطبٌقها بشكل
فعال لتحقٌق أهداف التدقٌق.
 .7ضرورة قٌــام المنظمات المهنٌــة باعتمــاد اإلجراءات التحلٌلٌــة ضمن برامجها الكتشاف األخطاء
والتحرٌفات والتالعب فً القوائم المالٌة مع بٌان أسباب ارتكابها وأنواعها وكٌفٌة الحد منها خصوصا
تلك التً تستخدم فً ممارسة إدارة األرباح.
 .4ضرورة تضمٌن المعاٌٌر العراقٌة معٌار ٌتعلق بتطبٌق اإلجراءات التحلٌلٌة.

املصادر  :أوال  :املصادر العزبٍت
الىحائق الزمسٍت

 .9الكشوفات المالٌة لشركة بغداد للمشروبات الغازٌة للسنوات (.)2551 – 2550
 .2الكشوفات المالٌة لشركة نٌنوى للمشروبات الغازٌة/المنطقة الشمالٌة
(.)2551 – 2550

للسنوات

الكتب
 .9أبو غزالة " ،معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  " 2555ترجمة جمعٌة المجمع العربً للمحاسبٌن
القانونٌٌن (األردن).2559 ،
 .2أرٌنز،الفٌن و لوبك ،جٌمس " المراجعة  :مدخل متكامل لترجمة الدٌسطً ،محمد محمد عبد
القادر وحجاج ،احمد حامد ،دار المرٌخ .2550
 .7جمعة  ،أحمد حلمً  " ،المدخل إلى التدقٌق الحدٌث "  ،دار صفاء للنشر والتوزٌع .9111 ،
 .4حماد  ،طارق عبد العال " ،موسوعة معاٌٌر المحاسبة :شرح معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمقارنة
مع المعاٌٌر االمرٌكٌة والبرٌطانٌة والعربٌة" الجزء االول ،الدار الجامعٌة  ،اإلسكندرٌة .2554 ،
 .0لطفً ،أمٌن السٌد احمد " التطورات الحدٌثة فً المراجعة" الدار الحامعٌة .2553،
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The use of analytical procedures to detect Earning Management
Practices
Abstract
That analytical procedures are of analytical tools important because
it gives assurance to the auditor-free financial statements of the economic
units replace the audit of cases offraud and errors and
distortions, and thereby to increase the effectiveness of the audit process and
confirm the possibility oftrust and reliance on the financial
statements that Adfgaha auditor.
Inspite of identify evidence of proof necessary to enhance the auditor's opinion
the results reached in the audit process but it often does not include the
evidence on the discovery of material misstatement of the financial statements
that lead to earning management.
In this research aims to identify and define the appropriate
analytical procedures that require the auditor to use to detectpotential errors in
the paragraphs of the core financial statements of the economic units replace
the audit and to identify the most important factors that influence this.

