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 رإلى األستاذ الدكتور عبد الناص بعظيم الشكر والتقدير أتقدمهذا البحث من فيض بحر علمه، كما 

  . نور لمتابعته مسيرتي العلمية في جامعة الشرق األوسط

إلى الدكتور بســـام معالي الذي كان مثاالً للعالم المتواضع وكل االحترام والتقدير 

  . والناصح األمين الذي لم يبخل بجهوده وتوجيهاته القيمة خالل مراحل دراستي

أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكافة األساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة كما 

وأخص بالذكر أولئك الذين  ى حسن المعاملة وطيبها،واإلداريين والعاملين فيها عل الشرق األوسط

كما أتقدم باالمتنان والعرفان لألساتذة  أجادوا علي بعلمهم يوم شاركوني تحكيم استبانة هذه الدراسة،

الرسالة الدكتور يونس الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه 

كلي ثقة بأن مالحظاتهما سيكون لها بالغ األثر في إثراء هذه الشوبكي والدكتور أسامة محمود و

، والشكر الجزيل المساندة أوهذا الجهد سواء بالتشجيع  إنجازشكر كل من ساهم في ما وأ، كالرسالة

  .لصديقتاي مريم شكري وقوت جاسم  اللتان ساهمتا في تشجيعي إلنجاز هذا العمل
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  الملخص
مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية " 

"لممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفق النقدي   
بوتمامأميساء محمد سعد : ة إعداد الطالب  

سامة عمرأالدكتور :   إشراف  
 

المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية، التعرف على نطاق هدفت هذه الدراسة إلى 

 ،وذلك بالتعرف على ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة في قائمة التدفقات النقدية

الدراسة واختبار الفرضيات لتحقيق هدف وذلك من خالل دراسة ميدانية في الشركات الصناعية، و

عينة من  نات هما البيانات الثانوية والبيانات األولية، وتكونتن الباحثة تعاملت مع نوعين من البيافإ

 .المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات الماليةمستجيبا من ) 261(

الستخدام ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية أشارت نتائج الدراسة الى وجود تأثير و

يوجد إدراك لدى المحاسبين أنه كما تبين . التدفقات النقديةعلى موثوقية ومالئمة بيانات قائمة 

والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية ألساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة 

الفئات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء عدم أشارت النتائج الى كذلك  .التدفقات النقدية

شأن مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المشمولة بالدراسة ب

المالية لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات 

األردنية تستخدم ممارسات  الصناعية إضافة إلى أن النتائج الدراسة بينت أن الشركات .ةالنقدي

  .ليب المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقديةوأسا

إيالء إجراءات المحاسبة اإلبداعية ما تستحقه وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة 

من االهتمام والدراسة، وذلك بغية المحافظة على سالمة المعلومات والبيانات المالية للشركات 

أموالها وتوجيهها بما يخدم دفع عجلة االقتصاد نحو النمو والواردة في قوائمها المالية وحفظ 

التي تساعد على كشف ممارسات المزيد من القوانين والتشريعات الحازمة إصدار واالزدهار و

الذين  الصناعيةالعقوبات الشديدة على معدي القوائم المالية للشركات فرض والمحاسبة اإلبداعية، 

والعمل على زيادة الوعي  .نسبها تاعية بكل إشكالها ومهما اختلفيقومون بممارسات المحاسبة اإلبد

واإلدراك الكافي لمعرفة وتوضيح أساليب المحاسبة اإلبداعية، وذلك لبيان أضرارها والحد من 

  .ممارسات ومحاربتها بالوسائل السليمة
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Abstract 

The Extent of Cognition by Accountants and Auditors and Financial 
Analysts and Financial Statement Users to Creative Accounting 

Practices on Cash Flow Statement 
Prepared by  Mayssa Abu Tammam 

Supervised by 
Dr.Osama Omar  

 

 

This study aimed to identify the scope of creative accounting in the cash 
flow statement, and therefore to identify creative accounting practices and 
methods used in the cash flow statement through field study in industrial 
companies. In order to achieve the objective of the study and testing of 
hypotheses, the researcher dealt with two types of data secondary and primary 
data, and consisted of a sample of (261) responses. 

The results of the study pointed the existence of the effect of the use 
of practices and  creative accounting methods on  the  reliability of data and 
appropriate  cash  flow  statement. As  it  turns out  that  there  is a perception 
among  accountants  and  auditors,  financial  analysts,  and  users  of  financial 
statements to creative accounting methods on the cash flow statement. The 
results  also  pointed  out  the  absence  of  statistically  significant  differences 
between  the  study  sample  about  the  perception  of  accountants,  auditors, 
financial analysts and users of financial statements with the procedures that 
can be used to reduce the effects of creative accounting in the preparation of 
the  statement  of  cash  flows. Moreover,  the  results  of  the  study described 
practices used creative accounting methods  in the preparation of   cash flow 
statement. 

In  light of  the  results,  the study  recommended  issuance of additional 
laws and  regulations  that help  to detect  creative accounting practices, and 
impose  severe penalties on preparers of  financial  statements  for  industrial 
companies who are practicing creative accounting in all its forms. 

The study increases awareness and understanding of how to clarify the 
creative accounting methods, so as to indicate harm reduction practices and 
combat proper means. 
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  لفصل األولا

  للدراسة طار العاماإل

  

  المقدمة  1 - 1 

وفي عالم األعمال لجأت  الصناعية الثورة دـعهنظراً للظروف التي كانت سائدة في 

سعياً منها لتجميل  يل البيانات المالية الخاصة فيهاإلى تجم منشآت األعمالالكثير من إدارات 

 ،حقيق أهداف ذاتية خفيةالربحية لت صورتها أمام مستخدميها إما من حيث المركز المالي أو

الحلبي، (مستغلةً بذلك تنوع البدائل المحاسبية التي يمكن االعتماد عليها في إعداد القوائم المالية 

  اإلبداعية، مما يؤثر سلباً على مصداقية تلك القوائم وهو ما يطلق عليه المحاسبة )2009

)Creative Accounting .(  

إظهار صورة غير حقيقية لتالعب وبهدف ا بداعيةاإلالمحاسبة  أساليبأدى استخدام 

تركيز من قبل تمام ومحل اه اإلبداعيةإلى أن تصبح المحاسبة  منشآت األعماللللموقف المالي 

المتعاملين مع البيانات المالية المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين وكافة المستفيدين و

دقة التقارير المالية ضائح المالية األخيرة جودة والف ، وقد وضعتةالواردة في القوائم المالي

 الكبرى أوائل القرن الحالي منشآت التجاريةتمثل ذلك في أحداث انهيار بعض الوموضع اشتباه 

التالعب تعلقة خاصةً بالتدفقات النقدية ولنقص الشفافية في عرض البيانات المحاسبية الم

كفاءة ككل و قتصادياالشكيك في سالمة النظام المقصود بالحسابات الذي أشار بوضوح إلى الت

ى مناصب قيادية تنفيذية عليا، أشار إلى خطورة وصول المحاسبين المحترفين إلو مؤسساته

المحللين الماليين للمحاسبة المحاسبين والمدققين وللعالم مدى خطورة إدراك  ذلك أظهرو

  .  الرأسمالي الحديثباعتبارهم حراس للنظام  اإلبداعية
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ذلك عن طريق اإلبداع، وطورت المحاسبة عبر الحقب الزمنية لتصل إلى مرحلة ت

تتصف باإلبداع الفكري لينتج عنها تقارير مالية  لجة البيانات المالية بإجراءات وأساليبمعا

ات المستفيدة لتحقيق أهدافها، وللمحاسبة جانب تهدف إلى إيصال المعلومات المالية إلى الجه

على مصالح  منشآت األعمالوم على عدم تغليب مصالح معينة ألصحاب أخالقي يقسلوكي و

ف أخالقي يهد، ولكن وجود إبداع الما يعرف بحياد السياسة المحاسبيةأصحاب فئات أخرى ب

سواء  محددةً اًق أهدافليحقإظهار صورة غير حقيقية للموقف المالي إلى تضليل أطراف معينة و

 أساليبأصحاب المصالح عن طريق ابتداع طرق و أوألعضاء مجلس اإلدارة أو المالك 

ممارسات أساليب ومحاسبية دقيقة مستغلين بعض السياسات المحاسبية أو الثغرات أطلق عليها 

  .(Amat, Blake & Dowds, 1999)اإلبداعيةالمحاسبة 

فرة في معلومات جديدة ليست متو االهتمام بقائمة التدفقات النقدية مرده إلى أنها توفر

المستخدمة في التالعب بأرقام  اإلبداعيةالمحاسبة  ممارسات وأساليبتتنوع لقوائم األخرى، ا

منها على سبيل المثال إظهار مدفوعات الفوائد كنشاط تمويلي ضمن  ،قائمة التدفقات النقدية

أو تصنيف بعض األنشطة غير  ،التدفقات النقدية التمويلية وذلك لتحسين التدفق التشغيلي

وغيرها من الطرق  ،)Mulford &Comiskey, 2002(ية على أساس أنها تشغيلية التشغيل

  .التي سيتم مناقشتها في هذه الدراسة

إال أنه ال يوجد عديدة في المحاسبة اإلبداعية دراسات  توصلت الباحثة إلى أنه يوجد

دمي والمدققين والمحللين الماليين ومستخدراسة محلية حاولت استطالع أراء المحاسبين 

وترى ، التدفقات النقدية قائمة أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية على حول البيانات المالية 

المملكة في  )قائمة التدفقات النقدية(السابع بعد تطبيق المعيار المحاسبي الدولي أنه  الباحثة
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التدفقات الحاجة إلى استكشاف أراء األطراف المختصة حول قائمة  تبرز األردنية الهاشمية

 ليتسنى التعرف على الغايات وحول ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية على هذه القائمة النقدية

  .منشآت األعمال في المحاسبة اإلبداعية استخدام والمؤشرات الدالة على 

  مشكلة الدراسة وعناصرها   1 - 2

قائمة (الدولي السابع  لقد بين مجلس معايير المحاسبة الدولية عند وضعه لمعيار المحاسبة

مفيدة من حيث أنها تزود مستخدمي البيانات  التدفقات النقديةمعلومات أن ) التدفقات النقدية

منشآت واحتياجات  على توليد النقد والنقد المعادل منشآت األعمالالمالية بأساس لتقييم قدرة 

رة على التنبؤ بالتدفقات النقدية الستخدام هذه التدفقات النقدية، وللتدفقات النقدية القد األعمال

فالعديد من مستخدمي البيانات المالية يهتمون بأرقام التدفقات المستقبلية للمنشأة،  اإليراداتو

 )Mulford &Comiskey, 2002( التدفقات التشغيلية وخصوصاً ،لمنشآت األعمالالنقدية 

منشآت ومع إدراك إدارات . هاستمراريتاوبالتالي  منشأة األعمالكونها مؤشر هام على سيولة 

الدائنين وغيرهم مثل قائمة التدفقات النقدية لكل من المستثمرين والمختلفة لمدى أهمية األعمال 

في محاولة  قائمة التدفقات النقديةالمحللين الماليين لجأت إلى البحث عن فرص للتالعب ب

  . وتحسينها ولو شكالً منشآت األعماللتعزيز صورة 

لمحللين اهناك عالقة هامة  بين وعي وإدراك المحاسبين والمدققين وة أن ترى الباحث

 اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبواكتشافهم لممارسات و, يين ومستخدمي البيانات المالية المال

باستفاضة بتطبيقه على  درس هذا الموضوع وجدت الباحثة أن وقد. بالتالي الحد منهاو

المستخدمة في إعداد وعرض قائمة المركز المالي  بداعيةاإلالمحاسبة  أساليبممارسات و

قائمة التدفقات المستخدمة في  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبوقائمة الدخل، ولكن ممارسات و
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عدم (على اهتمام أقل في األدبيات المحاسبية  حاز وعي المستخدمين لهذه القوائم ومدى النقدية

  .)المجالتوافر دراسات حسب علم الباحثة في هذا 

 اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبومن خالل هذا الدراسة تسعى الباحثة إلى دراسة ممارسات و

مدى إدراك المحاسبين وإلى الوقوف على  ،تدفقات النقديةالتي قد تستخدم في إعداد قائمة ال

 ساليبالممارسات واأل لطبيعة هذه البيانات المالية مستخدميالمحللين الماليين وكافة والمدققين و

بيان مدى قدرتهم التخاذ اإلجراءات الالزمة للحد البيانات و هذه الهادفة إلى تضليل مستخدمي

قائمة التدفقات سعياً لتحقيق المصداقية لتلك البيانات المالية الواردة في  ساليبمن تلك األ

من  النقدية قائمة التدفقاتعلى  اإلبداعية، وقد جاءت هذه الدراسة لتوضح أن المحاسبة النقدية

   .مالممكن أن تساهم في تضليل عملية التقيي

 :واستناداً لما تقدم فإن الباحثة تحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية

ما مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات  :السؤال األول 

 اعية على قائمة التدفقات النقدية ؟المالية ألساليب المحاسبة اإلبد

ما مدى إدراك المحـــــــــــاسبين والمدققين والمحللين  :السؤال الثاني 

المــــــــــاليين ومستخدمي البيانات المالية لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد 

 من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية ؟

ما مدى استخدام الشركات الصناعية األردنية لممارسات وأساليب المحاسبة  :لث السؤال الثا

 اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية ؟
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هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام ممارسات وأساليب المحاسبة  :السؤال الرابع 

  اإلبداعية على موثوقية ومالئمة بيانات التدفقات النقدية ؟

  

  فرضيات الدراسة   1 – 3

  :بقصد اإلجابة على التساؤالت السابقة فإن الدراسة تقوم على الفرضيات التالية 

ال يوجد إدراك لدى المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين :   H01الفرضية االولى  

ومستخدمي البيانات المالية ألساليب المحاسبة اإلبداعية على 

  .قائمة التدفقات النقدية

ال يوجد إدراك لدى المحـــــــــــاسبين والمدققين :   H02الفرضية الثانية    

والمحللين المــــــــــاليين ومستخدمي البيانات 

المالية  لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار 

  .المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية

ناعية األردنية ممارسات  تستخدم الشركات الص ال  H03  : الثةـــــالث الفرضية

  .في إعداد قائمة التدفقات النقديةالمحاسبة اإلبداعية  وأساليب

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام ممارسات  :  H04 بعة راـــــــالالفرضية

ة بيانات وأساليب المحاسبة اإلبداعية على موثوقية ومالئم

  .قائمة التدفقات النقدية

ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات  :  H05الفرضية الخامسة 

ألساليب المحاسبة  همالمشمولة بالدراسة بشأن مدى إدراك

  .اعية على قائمة التدفقات النقديةاإلبد
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ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات  :  H06الفرضية السادسة 

لإلجراءات التي يمكن  همة بالدراسة بشأن مدى إدراكالمشمول

في إعداد قائمة استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية 

  .التدفقات النقدية

  

  :أهداف الدراسة   1 – 4

قائمة التدفقات النقدية في  اإلبداعيةتسعى هذه الدراسة إلى التعرف على نطاق المحاسبة 

المستخدمة  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبتعرف على ممارسات وذلك بالعلى الرغم من ضيقه، و

لمحاولة  قائمة التدفقات النقديةمن خالل دراسة قضايا اإلبالغ في  قائمة التدفقات النقديةفي 

التدفقات  قائمةبهدف التالعب ب اإلبداعيةالمحاسبة  وأساليب تحديد مدى استخدام ممارسات

على مصداقية البيانات المالية  اإلبداعيةلى أثر المحاسبة كذلك تهدف إلى التعرف ع، والنقدية

ألداء المالي باإلضافة إلى مقدار التشويه ل قائمة التدفقات النقدية لمنشآت األعمالالواردة  في 

، ويمكن ودراسة األساليب التي تشوه لحد كبير نتائج النشاط التشغيلي منشآت األعمال وتقييمهال

  :لنقاط التالية إيضاح أهداف الدراسة با

التعرف على مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات  1. 

 .المالية ألساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية

التعرف على مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات  2.

ءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة المالية لإلجرا

 .التدفقات النقدية
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التعرف على مدى استخدام الشركات الصناعية األردنية لممارسات وأساليب المحاسبة  3.

 .اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية

اسبة اإلبداعية على موثوقية ومالئمة التعرف على أثر استخدام ممارسات وأساليب المح 4.

 .بيانات التدفقات النقدية

أثر ممارسات المحاسبة األدلة التي تبرهن على تهدف الدراسة الحالية إلى بيان 

ها تشويه لتقييم األداء المالي لمنشآت التي ينتج عنقائمة التدفقات النقدية وعلى  اإلبداعية

قائمة التدفقات النقدية مقيدة على  اإلبداعيةمحاسبة ، وعلى الرغم من أن ممارسات الاألعمال

 قائمة التدفقات النقدية، حيث أن حرية االختيار عند تصنيف مكونات ولكنها ليست مستحيلة

باستخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير مباشرة أو توزيع مكونات وعناصر القائمة ما بين 

إال أن وجود  ،اإلبداعيةلية ساهم في تطبيق الممارسات األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتموي

المحاسبة  ممارسات وأساليبهذه البدائل في التصنيف توفر فرصة لدراسة مدى تطبيق 

كما تهدف الدراسة إلى قياس مدى . الهاشمية األردنيةاإلبداعية في منشآت األعمال في المملكة 

 مستخدمين للقوائم الماليةال كافةحللين ماليين وإدراك الفئات المختلفة من محاسبين ومدققين وم

  .  اإلبداعيةالمحاسبة  ممارسات وأساليبلوجود 
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  :أهمية الدراسة   1 – 5

على الرغم من حداثة العهد بقائمة التدفقات النقدية مقارنة مع قائمة المركز المالي وقائمة 

على  منشآت األعمالى التنبؤ بقدرة إال أنها تعتبر من أهم القوائم المالية لقدرتها عل ،الدخل

عن مدى القوة  وقدرتها على توفير معلومات هامة جداً ،الوفاء بالتزاماتهاواالستمرارية 

لمتخذي القرار وال سيما المستثمرين والمقرضين  منشآت األعمالالضعف في سيولة و

ر على موثوقية قد يؤث اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبإال أن استخدام ممارسات و والموردين،

، إذ أنها تعطي المستخدم درجة من التأكد بأن وجودة المعلومات التي توفرها هذه القائمة

  .المعلومات المالية خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة

كما تكمن أهمية الدراسة في ضرورة إغناء الجانب التثقيفي لكل من المحاسبين والمدققين 

 اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبالمالية لممارسات و فة مستخدمي البياناتكاوالمحللين الماليين و

بما يخدم إعداد قائمة  قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةوذلك للحد من ممارسات المحاسبة 

من التالعب، بهدف تزويد مستخدمي البيانات المالية وهم الفئات التي تعتمد تدفق نقدي خالية 

من األخطاء الجوهرية أو بيانات مالية خالية باتخاذ قرارات اقتصادية  على هذه القوائم في

  .االعتماد عليها تمكن منودرجة عالية من المصداقية التحيز، 
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  نموذج الدراسة  1 – 6

متبعةً اسلوب الدراسات السلوكية القائمة  الحالية بالدراسة خاص نموذج بإعداد ةالباحث قامت

ثل في أن استخدام ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة على قاعدة القرار المتم

 عالقة )1 - 1( الشكل ويوضح. ساليبدراك هذه الممارسات واألالتدفقات النقدية يدل على إ

   .تابعال متغيربال مستقلال متغيرال

 

  ) 1 -  1(  الشكل

 الدراسة نموذج       

  .على فرضيات الدراسة بناء ةالباحث إعداد من :المصدر  

المتغير التابعتقلالمتغير المس

موثوقية و مالئمة 

قائمة التدفقات بيانات 

  .النقدية

إدراك المحاسبين و 

المدققين والمحللين 

الماليين ومستخدمي 

  .المالية البيانات

إلجراءات التي يمكن ا

استخدامها للحد من أثار 

المحاسبة اإلبداعية في 

إعداد قائمة التدفقات 

  .النقدية

ممارسات

 أساليبو

محاسبة ال

  اإلبداعية 

على قائمة 

التدفقات 

  النقدية
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  :اإلجرائية   مصطلحاتال   1 – 7

  :فيما يلي أهم التعريفات اإلجرائية ذات العالقة بموضوع الدراسة 

التالعب في  أساليبأسلوب من  هي)  :   Creative Accounting(  اإلبداعيةالمحاسبة 

بغرض تحقيق نتائج نافعة  منشآت األعمالللي لمحاسبين  إلخفاء األداء الفعمن قبل ا الحسابات

إبداعيه إذا  محاسبة بأنها ساليبوتوصف مثل هذه األ .أو بعض العاملين فيها منشأة األعمالل

وإنما باستغالل  والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها تمت ممارستها دون تجاوز المعايير

لممارسة هذه إن ، )Ghosh, 2010(عنصري المرونة واالختيار في تلك المعايير والمبادئ 

  . )Mulford & Comiskey, 2002( القوائم المالية في في زعزعة ثقة السوقأثر  ساليباأل

يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج ) :   IAS( معايير المحاسبة الدولية 

ساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض واإلفصاح عن أو مبدأ أ

ز المالي للمنشأة ونتائج عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات واألحداث والظروف على المرك

، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار أعمالها

أو بنوع معين من أنواع العمليات مثل  اإليراداتة أو نتائج أعمالها مثل معيار األصول الثابت

معيار االستثمار في األوراق المالية أو األحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي 

للمنشأة ونتائج أعمالها مثل معيار األمور الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ قائمة المركز 

أو جمعية مهنية كجمعية المحاسبين  الدولية المحاسبة معايير ا لجنة كلجنةتصدره .المالي

والهيئات  عمالمنشآت األواالقتصاد لتلتزم بها المؤسسات  أو جهة حكومية كوزارة دققينوالم

على اختالف أنواعها عند إعدادها وعرضها للقوائم المالية المعروضة على الغير بهدف تمكين 

هي الجزء التطبيقي في  المعايير .اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة األطراف الخارجية من
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النظرية المحاسبية وهي حلقة وصل النظرية بالتطبيق كما أنها تساعد في مجال اتخاذ 

    .)2010مرازقة وبوهرين، (القرار

ت المتحصالتعرف التدفقات النقدية بأنها قائمة تعرض ) :   Cash Flow(  التدفقات النقدية

من ثالثة وصافى التغير فى النقدية ) المدفوعات ( ، والمدفوعات النقدية )المقبوضات ( النقدية 

، وأنشطة االستثمار وأنشطة التمويل لمنشأة اقتصادية خالل فترة أنشطة هى أنشطة التشغيل

تظهر في  . زمنية محددة بصورة تؤدى الى توفيق رصيد النقدية فى أول الفترة وآخر الفترة

هذه القائمة حركة التدفقات النقدية فقط  وال تظهر فيها المعامالت التى ال تنتج عنها تدفقات 

منشآت ، ونظراً ألن المقبوضات تمثل مبالغ داخلة الى )2010مرازقة وبوهرين، (نقدية 

تدفقات نقدية خارجة " كما يطلق على المدفوعات تعبير   "تدفقات نقدية داخلة " فتعتبر  األعمال

  .)Mulford & Comiskey, 2002(  منشآت األعمالألنها تمثل مبالغ خارجة من  "

تشمل األثر النقدى للعمليات و) :   Operating Cash Flow( التدفقات النقدية التشغيلية 

ويمكن استخدام طريقتين ، افي الربحقياس صخرى التي تدخل في تحديد وواألحداث األ

الطريقة و ت النقدية من األنشطة التشغيلية الطريقة المباشرة للعرض للتوصل الى صافى التدفقا

  .)Mulford & Comiskey, 2002(غير مباشرة 

هى أنشطة اقتناء واستبعاد ) :   Investing Cash Flow( التدفقات النقدية االستثمارية 

تدفقات األصول طويلة األجل واالستثمارات وتنقسم إلى تدفقات نقدية داخلة وخارجة وتتمثل ال

، واألوراق المالية وتحصيل السلف محصلة من بيع األصول طويلة األجلالداخلة فى النقدية ال

 خارجة فى شراء أصول طويلة األجل، وتتمثل التدفقات المنشأة األعمالالتى سبق أن منحتها 

  ). Mulford & Comiskey, 2002(والمبالغ التى يتم تسليفها للمقترضين أوراق ماليةو
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هى األنشطة التى تؤدى إلى :  )  Financing Cash Flow(قات النقدية التمويلية التدف

طويلة  فى عناصر مكونات حقوق الملكية وعناصر االلتزامات) بالزيادة أو النقص ( تغيرات 

الحصول على من إصدار أسهم، وإصدار سندات أو المقبوضات النقدية  : وتتضمناألجل 

ات النقدية إلى حملة األسهم كتوزيعات وسداد قروض طويلة المدفوعو  قروض طويلة األجل

  ).Mulford & Comiskey, 2002(األجل 

يمكن خالية من األخطاء الهامة ومحايدة و أن البيانات المالية:  )  Reliability( الموثوقية 

ع األحداث أو من المتوقن كمعلومات تمثل بصدق العمليات واالعتماد عليها من قبل المستخدمي

أن تمثل األحداث المستقبلية بمعقولية استناداً إلى ثالثة عناصر أساسية هي القابلية للتحقق 

  ).2008ابونصار وحميدات، (وعدالة التمثيل والحيادية 

  

  حدود الدراسة   1 – 8

  : فيما يليتتمثل حدود الدراسة 

ين شملت هذه الدراسة المحاسبين والمدققين الخارجي -   :   الحدود البشرية

في الشركات  اليين ومستخدمي البيانات الماليهوالمحللين الم

  .الصناعية المساهمة العامة األردنية

الشركات الصناعية المساهمة العامة  جميع شملت -   :  الحدود المكانية  

  .شركة) 85(والبالغ عددها  األردنية

الواقعة ما بين شهر تم إنجاز هذه الدراسة خالل الفترة   -:         الحدود الزمانية 

  .2013 أيارو شهر  2013 كانون ثاني
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  محددات الدراسة  1 – 9

التعاون و تفاوت خبرات ومؤهالت فئات عينة الدراسةبتتمثل محددات الدراسة 

  .المحدود لبعض الفئات إما لضيق الوقت أو عدم االهتمام بعملية البحث العلمي
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  الفصل الثاني

  و الدراسات السابقةاإلطار النظري 

  النظري اإلطار: األول المبحث

  تمهيد   2 – 1

  مفهوم المحاسبة اإلبداعية 2 – 2    

  أشكال المحاسبة اإلبداعية 2 – 3   

  دوافع اإلدارة الستخدام المحاسبة اإلبداعية   2 – 4

  مجاالت المحاسبة اإلبداعية   2 – 5

  محاسبة اإلبداعيةاألساليب واإلجراءات المتبعة في ال    2 – 6

  مفهوم قائمة التدفقات النقدية    2 – 7

  أغراض وأهمية قائمة التدفقات النقدية  2 – 8   

  أهداف وفوائد قائمة التدفقات النقدية     2 – 9

  تقسيمات قائمة التدفقات النقدية وطرق إعدادها 2 – 10  

  تحليل قائمة التدفقات النقدية   2 – 11

  محاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية معايير ال 2 – 12  

  القوائم المالية  2 – 13

  األساليب واإلجراءات المتبعة في المحاسبة اإلبداعية على القوائم المالية  2 – 14

  أساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية  2 – 15

  محاسبة اإلبداعية على قائمة التدفق النقديإدراك المستخدمين ألساليب وممارسات ال  2 – 16

اإلجراءات واالختبارات التي يتوجب تطبيقها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية على 2 –17  

  قائمة التدفقات النقدية

  .السابقة الدراسات: الثاني المبحث

  .الحالية الدراسة خصوصية:  الثالث المبحث

  

الثاني الفصل  
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السابقة اتوالدراس النظري اإلطار  

 

  اإلطار النظري : المبحث األول 

  تمهيد    2 – 1

في بداية الثمانينات بأن القوانين تخبرك فقط بما ال تستطيع فعله  منشآت األعمالاكتشفت 

وليس ما تستطيع فعله؛ من هنا تولد فكر جديد قائم على أنك عندما ال تستطيع أن تكسب 

لذلك عمل المحاسبون ) 2005 ،دهمش وأبوز(! عهااألرباح فإنك على األقل تستطيع أن تبتد

بية الواردة ضمن القوانين المحاسبية لمعالجة األرقام المحاسمعرفتهم بالقواعد و على استخدام

بااللتفاف حول القواعد  )2008الخشاوي والدوسري، ( والتالعب بها سجالت منشآت األعمال

، فالمحاسب عنده خبرة تحقيق أهداف محددةة لالقوانين المحاسبية بقصد تجميل البيانات الماليو

القطيش ( نطباعات التي يرغب فيها مستخدموهايستطيع من خاللها أن يدمج األرقام لتعطي اال

ا من قبل الباحثين جد محل اهتمام كبير ع المحاسبيأصبح مفهوم اإلبداوقد  ،)2011، والصوفي

ال سيما بعد مدققين ك من قبل المحاسبين واللالمهتمين بميادين المعرفة المالية والمحاسبية وكذ

نتيجة لألزمة  الكبرى في الواليات المتحدة منشآت التجاريةال بعض االنهيارات الحاصلة في

كانت رائدة في مجال المنشآت التجارية التي  األخيرة والتي أدت إلى انهيار هذهالمالية العالمية 

بالبيانات المتعلقة  خاصة بها ات المحاسبية المتعلقةلنقص الشفافية في عرض البيان عملها نتيجةً

هتمام بموضوع المحاسبة أخذ االلذلك  ،والتالعب المقصود بالحسابات بالتدفقات النقدية

  .السنوات األخيرة في يتزايد اإلبداعية
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يكتسي موضوع المحاسبة اإلبداعية أهميةً بالغةً في الوقت الراهن بسبب زيادة األعمال 

الدولية واالنفتاح في األسواق العالمية الذي خلقت منافسة شرسة بين المنشآت ، فضالً التجارية 

عن الضغط الشديد إلنتاج األرباح في الوقت الذي كان من الصعب إيجاد تلك األرباح وبروز 

الكثير من المشاكل والصعوبات التي تحتاج إلى حلول غير تقليدية أو غير روتينية ينبغي على 

مالية الثالث على المستوى الدولي، إنرون و ال تفجر القضايا إن. و اإلداري إيجادهاالمحاسب أ

زيروآس ، زاد من اهتمام الباحثين وآان له التأثير الكبير على مهنة المحاسبة وورلدآوم و

 ,Ghosh(ومثل سقوط هذه المنشآت الكبرى تعزيزاً لمفهوم المحاسبة اإلبداعية  والتدقيق

تحدياً هائالً لمهنة  اإلبداعية قدمتلتعقيد الحسابات المالية فإن المحاسبة نظراً ، و )2010

  .)Amat & Gowthorpe, 2011( أن يتم تطبيقها واكتشافها  والتي من الصعوبة المحاسبة

ة من خالل القوائم المالية المعد اعتبرت تقييمها تقييماً عادالًمنشآت األعمال ولكشف أداء 

من  لعرض البيانات المالية للمستخدمين الوسائل المستخدمة من أهم دةنظام محاسبي شفاف واح

مارست المحاسبة اإلبداعية دوراً  ، لذلكائنين أو غيرهم من الفئات األخرىمستثمرين أو د

اإلدارات إما في  اإلبداعيةساعدت المحاسبة اإلدارات برقم األرباح و رئيساً من خالل تالعب

رة األرباح إدا أساليبأو النهوض به عن طريق  )Ghosh, 2010( االحتفاظ بسعر السهم

  .كأنها خاضعة لخطر أقل مما جعلها تبدو و  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبتمهيد الدخل وو

هذه معظم إال أن  منشآت األعمال تحدد اتجاهاتقائمة التدفقات النقدية بوصلة أعمال  تعد

إن االهتمام  .قراءتها وفهمهايها القدرة على ال تتوفر لدهذه القائمة وأهمية  تجهلمنشآت ال

ة في أي من قائم ليست متوافرة جديدة ر معلوماتمرده إلى أنها توفقائمة التدفقات النقدية ب

حلقة وصل بين هاتين القائمتين وتحديد نقاط القوة  قائمة الدخل باعتبارهاالمركز المالي و

ما يمكن اشتقاقه منها من علومات ومنشآت األعمال بما تحتويه من مالضعف في نشاط و



18 

المنشآت في مجال التمويل  إداراتاءة السياسات التي تتبناها مؤشرات كمية فعالة لتقييم مدى كف

، مما )2011، الزيود والعبادي(لي المستقبلي التشغيلتنبؤ باألداء المالي وإمكانية اواالستثمار و

لف درجة أهمية تحقيق األرباح من شريحة ال شك فيه أنه من المهم تحقيق األرباح ولكن تخت

، فاإلدارة تهتم )Ghosh, 2010(مستخدم لهذه القوائم المالية و معد للقوائم الماليةألخرى بين 

منشأة يهتم بقدرة فبرقم األرباح الظاهر في قائمة الدخل الرتباطه بهيكل المكافآت أما المساهم 

تدفقات نقدية  منشأة األعمالألرباح إال إذا حققت ولن يتم توزيع ا ،على توزيع األرباح األعمال

، بالتالي هااستمراريت منشآت األعمال وتقوم عليهاتعتبر التدفقات النقدية أساساً لحياة و كافية

لكن مرهونة بالتدفقات النقدية مرهونة بكمية المبيعات المحققة وليست  منشأة األعمالحياة 

   .) Lin, 2006( نشاطاتها واستمرارية مزاولةلتسيير المنشأة الدائمة التي توفرها 

لى بروز األزمة المالية العالمية انعدام أو قلة السيولة من األسباب المباشرة التي أدت إ

والتي كانت بدورها مقياساً لتقييم األعمال  )(Gherai & Balaciu, 2011في منشآت األعمال 

توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات عن والمخاطر المؤثرة على التدفقات النقدية للمنشآت، 

النقدية  مات التدفقاتتتميز معلوو) (Balaciu, Bogdan & Vladu, 2009سيولة المنشآت 

تتمثل أهمية المعلومات الواردة في و ببساطتها وإمكانية تفهمها وبعدها عن الحكم الشخصي،

تي المركز المالي وكالً من قائم النقدية قائمة التدفقاتمعرفة العالقة بين قائمة التدفقات النقدية و

لكل من المحاسبين  قائمة الدخل في توفير رؤية واضحة ألداء المؤسسات االقتصاديو

على ، عادةً ما يتم االعتماد بشكل كبير البيانات المالية المدققين والمحللين الماليين ومستخدميو

تعرض جانب مهم من أداء المؤسسة ن كل قائمة أقائمة الدخل حيث قائمتي المركز المالي و

لعديد من المشاكل التي التعرف على ا من خالل قائمة التدفقات النقدية يتم؛ وومركزها المالي



19 

 التنبؤ باإلفالسانعدام أو قلة السيولة والعسر المالي و مثل مشاكل ألعمالمنشآت ا تتعرض لها

  . )2008الشمشيري والعريفان، (

بذلك أصبح من الممكن اعتماد الرأي فقات النقدية مع الوقت ولقد نمت أهمية قائمة التد

من المعروف جيداً أن و، )Cash is King ) "Matis, Valdu & Negrea, 2009" القائل  

هو عامل مهم من عوامل التقييم و منشآت األعمالهو سمة هامة للتنبؤ بمستقبل  التدفقات النقدية

من أجل تحقيق الصورة المطلوبة من قبل  النقدية قائمة التدفقاتلذلك يتم التالعب في و

ل التي منها ما يتم كشفه من خال اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبالمستخدمين باستخدام ممارسات و

  . منشآت، وهناك من اإلبداع ما ال يتم كشفه إال بعد انهيار الالنظر إلى القوائم المالية ككل

  

  المحاسبة اإلبداعيةمفهوم   2 – 2

األعمال  دخل منشآتو التزاماتاإلبداعية لوصف موجودات وم مفهوم المحاسبة يستخد

باختالف توجهات  اإلبداعيةاختلف تعريف المحاسبة وقد غير حقيقية، بصورة غير صادقة و

ما  اإلبداعية، من أبرز التعريفات للمحاسبة الكتاب من خالل دراساتهم وتحليالتهمثين والباح

اإلجراءات التي تمارسها " إذ أشار إلى أنها  1986في عام  ) Grifliths( قدمه جرفلثز 

تشكيلها  ، من خالل حساباتها التي تمف التقليل من أرباحها أو زيادتهامنشآت األعمال بهد

اعتبرها عملية ، وللتغطية على المخالفات والجرائم ، بطريقة خفيةوالتالعب بها بشكل هادئ

  ).2005ش وأبوزر، دهم()Griffiths,1986( "خداع كبرى 

" يلي  بتقديم تعريف آخر كما )McBarnet & Whelance(وقام مكبارنت و ويالنس 

االستخدام القانوني للمبادئ والقواعد المحاسبية بطريقة ما لتحريف  أن المحاسبة اإلبداعية هي
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، )2005دهمش وأبوزر، ()Mc Barnet&Whelance,1999(" تزييف القوائم المحاسبية و

تناول تعريف المحاسبة اإلبداعية من زاوية مهنة  )Jameson(ذلك فإن جيمسون إضافة ل

القضايا التي تتطلب  المحاسبة تشمل التعامل مع العديد من" المحاسبة حيث أشار إلى أن 

نتائج األحداث ، وحل المشكالت بين األساليب المحاسبية المختلفة لتقديم عرض لإصدار أحكام

المرونة التي تتمتع بها األساليب المحاسبية توفر فرصاً للتالعب وإظهار  ، إنوالعمليات المالية

، وهذه النشاطات والممارسات والتي يرافقها القليل من ة األعمالصورة غير حقيقية لحالة منشأ

 ).2008الخشاوي والدوسري، ) (Jameson, 1988" (عناصر الشك في مهنة المحاسبة 

هي  ناولت المحاسبة اإلبداعية أن المحاسبة اإلبداعيةيتضح من مجمل التعريفات التي ت

أخرى  عملية تحويل القيم المحاسبية المالية غير الجيدة من صورتها الحقيقية إلى صورة

تعطي القيم الجديدة ميزة إيجابية للمنشأة دون المس بأي من المبادئ والقواعد ل، مرغوبة

المشتركة في تعريف المحاسبة يمكن تحديد القواسم ، و)Naser,1992(المحاسبية 

  ) :2009الحلبي، (اإلبداعية

 .نة المحاسبةاالحتيال في مهاإلبداعية شكل من أشكال التالعب والمحاسبة أن 1.   

 .يم المحاسبية إلى قيم غير حقيقيةتغير الق اإلبداعيةممارسات المحاسبة أن 2.   

ئ والمعايير خيار بين المبادتنحصر في إطار ال اإلبداعيةممارسات المحاسبة أن 3.   

 .المتعارف عليها ، وبالتالي هي ممارسات قانونيةالقواعد المحاسبية و

الية ع ما يمتلكون قدرات مهنية محاسبية غالباً اإلبداعيةممارسي المحاسبة أن 4.   

الشمشيري والعريفان، ( تحويلها إلى ما يرغبونتمكنهم من التالعب بالقيم و

2008(.  
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ات عملييمكن تعريف المحاسبة اإلبداعية على أنها مجموعة  نهثة أوترى الباح

معرفته بالقواعد والقوانين مستخدماً  ات حديثة ومعقدة ومبتكرة يقوم بها المحاسبممارسو

للمحاسبة معينة و أو التالعب بها بقصد تحقيق أهدافلبيانات المحاسبية المحاسبية لمعالجة ا

اإليجابية من منطلق ، تتمثل الزاوية األولى في الناحية إليهمايمكن النظر  زاويتان اإلبداعية

 إجراءات محاسبية غير مألوفة تساعد على اتخاذ القرارات؛ أما الزاوية الثانيةإيجاد حلول و

ساليب األالسلبية من منطلق إتباع الحيل و تتمثل في الناحية )التي تم دراستها في هذه الدراسة (

قام من أجل إظهار وضعية معينة تخدم مصالح أطراف معينة أو إخفاء التالعب باألرللتغليط و

، مما جعل من الصعب على مستخدمي البيانات )2011 ،عمورة وشريفي( حقائق معينة

  .  المحاسبية التمييز بين الحقيقة من الخيار

  

   اإلبداعيةأشكال المحاسبة   2 – 3

لتسلسل الزمني لها ابتداء من المحاسبة تبعاً ل عدة مسميات اإلبداعيةأطلق على المحاسبة 

  .)Balaciu, et.al.,2009( التجميلية والمحاسبةالدخل ح وتمهيد إدارة األرباالنفعية و

" إدارة األرباح " مصطلح  ) 2006( Linو  )Amat & Gowthorpe )2011 يعتبر

حدة األمريكية، هو المفضل واألكثر استخداماً في معظم األدبيات المنشورة في الواليات المت

  ." المحاسبة اإلبداعية " ولكن في أوروبا يستخدم مصطلح 

، يمكن عرض أشكال التالعب في  المنظور للظاهرة قيد الدراسةة وتبعاً لدراسة الباحث

  :)  Amat & Gowthorpe, 2011(الحسابات 
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اإلصرار على اختيار وتطبيق :  Aggressive Accountingالمحاسبة النفعية 1.   

ساليب محاسبة محددة لتحقيق أهداف مرغوبة مثل تحقيق أرباح عالية، سواء كانت أ

 .الممارسات المحاسبية المتبعة مستندة إلى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أم ال

التالعب في الدخل بهدف الوصول هدف :  Earnings Management ألرباحإدارة ا2.   

 .نبأ فيه من قبل محلل ماليمحدد مسبق من قبل اإلدارة، أو مت

وهو نقل الدخل بين الفترات بتخفيض :  Income Smoothingصورة الدخل  مهيدت3.   

الدخل في السنوات ذات الدخل الجيد ونقلها إلى السنوات ذات الدخل السيئ على شكل 

 .مخصصات 

ر بيانات إظها:  Financial Reporting Fraudulent ofالتالعب بالتقارير المالية 4.   

خاطئة بشكل متعمد أو حذف قيم معينة بهدف تضليل مستخدمي البيانات المالية، وهو عمل 

  .مخالف للقانون

استعمال الممارسات المنحرفة عن :  Creative Accountingالمحاسبة اإلبداعية 5.   

 الممارسات المحاسبية القياسية أو المألوفة بالتالعب في قيم المصروفات واإليرادات

)Ghosh, 2010(.  

مقارنة بتاريخ وجوده لكنه  مفهوم قديم ن مفهوم المحاسبة اإلبداعيةالباحثة إ وجدت

  .تبعاً لتسلسل زمني محدد خضع لعدة تطورات

  

  اإلبداعيةدوافع اإلدارة الستخدام المحاسبة   2 - 4
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وأحد أهم تتعدد العوامل والدوافع وراء استخدام أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية    

دفع بعض المديرين إلى يفضل مما هو عليه بشكل أإظهار الوضع المالي للمنشأة  األسباب هو

، مما جعلهم يسعون على المكاسب المالية قصيرة األمداالعتقاد بأن المستثمرين يركزون فقط 

  .)2009، ناصر( اإلبداعيةممارسات المحاسبة تعديل األرباح المعلنة باستخدام أساليب وإلى 

اإلفصاح التي أتاحتها لتقدير واالمحاسبية في القياس المحاسبي و تعدد البدائلكما أن 

، الحاجة إلى التقدير والحكم اإلبداعيةالمعايير المحاسبية ساهم في انتشار ظاهرة المحاسبة 

، جميعها عوامل ف القوائم الماليةاختالف تصنيالف التوقيت للتعامالت المالية والشخصي واخت

، وذلك اسبية القادرة على تعظيم الربحيةالممارسات المحساليب وعت المديرين إلى ابتداع األدف

 التي تفرضها اإلدارة و تبرير المكافآت اإلدارية الغير مستحقةأإما لحفظ ماء وجه اإلدارة 

  .)2006، ابراهيم ( وغيرها من األسباب

سي لظهور المحاسبة يعد تضارب المصالح بين األطراف المختلفة سبب رئيكما 

، بينما مكافأة المديرين، حيث أن مصلحة المديرين تقوم على تقليل الضرائب وزيادة اإلبداعية

فين في حملة األسهم تكمن مصلحتهم في تعظيم العائد على االستثمار، وتكمن مصلحة الموظ

صيل تحيرغبون في  منشأة األعمالولين من خارج المسؤ، أما زيادة التعويضات اإلدارية

تعارضها تسبب في انتشار تعدد المصالح ولذلك فإن  ؛أو تحصيل نقدوهم ضرائب أكثر

  .)Amat & Gowthorpe, 2011(اإلبداعيةالمحاسبة 

الصوفي، القطيش و(اإلبداعية بالنقاط اآلتية ستخدام المحاسبة التنحصر دوافع اإلدارة 

2011: (  
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 وافع اإلدارة الرئيسية الستخدامديعد التهرب الضريبي من : التهرب الضريبي 1.   

 .لتعاون مع مدقق الحسابات الخارجيبااإلبداعية بمباركة المالكين الرئيسين والمحاسبة 

أهم دوافع اإلدارة الستخدام تعد المكاسب الشخصية من :  تحقيق مكاسب شخصية2.   

 .الفئاتبالتعاون مع مدقق الحسابات الخارجي وعلى حساب كافة  اإلبداعيةالمحاسبة 

مواجهة المتطلبات للمحافظة على الحصة السوقية و:  الوفاء بالمتطلبات الالزمة3.   

  .ندما ال تسمح ظروفها التشغيلية واالستثمارية بتحقيق ذلكالتنافسية ع

من مشاكل  عمالعندما تعاني منشآت األ: و المحافظة عليه الحصول على التمويل أ4.   

االستثمارية تلجأ إلعادة التمويل من ر عملياتها التشغيلية وة الستمرافي السيولة الالزم

لمفروضة من قبل خالل المؤسسات المالية بتقديم تقارير مالية تحقق شروط التمويل ا

  .المؤسسات المالية

المحاسبة  استخدام أساليب الدوافع وراء) 2009( الحلبيو) Efiok & Eton )2012وقد لخص 

    :كما يلي اإلبداعية

 .منشأة األعمالالتأثير اإليجابي على سمعة 1.   

 .المالية األسواقفي  منشأةالتأثير على سعر السهم لل  2.   

 .)Ghosh, 2010( زيادة االقتراض من البنوك3.   

 .التالعب الضريبي 4.   

 .تحسين األداء المالي 5.   

  .لغايات التصنيف المهني 6.   
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تعتبر سلوكاً الأخالقياً النتهاجه ممارسات ومخالفات  ترى الباحثة أن المحاسبة اإلبداعية

منها  جسيمة لتحقيق أهداف وغايات فئة معينة على حساب باقي الفئات بسبب دوافع

المحاسبية في القياس المحاسبي  تعدد البدائلو تضارب المصالح بين األطراف المختلفة

  .اإلفصاح التي أتاحتها المعايير المحاسبيةلتقدير واو

 

  مجاالت المحاسبة اإلبداعية   2 – 5

لخصها و )2010( وبوهرينمرازقة المحاسبة اإلبداعية كما ذكرها  تتمثل مجاالت

Amat & Gowthorpe )2011(  حسب التالي:  

o نظام المعلومات المحاسبي. 

o القياس المحاسبي. 

o 2008الشمشيري والعريفان، (طرق توزيع أو تحميل المصروفات المختلفة(. 

o المحاسبية المختلفة لعرض القوائم والتقارير المالية وساليب األ. 

o أساليب التحليل المالي. 

o 2008الشمشيري والعريفان، (  تطوير البرامج اآللية المحاسبية(. 

 

  في المحاسبة اإلبداعية  اإلجراءات المتبعةاألساليب و 2 - 6
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الدولية نجد أن هناك معايير المحاسبة ايير المحاسبية المتعارف عليها وعند تطبيق المع  

؛ والقرار في اختيار أحدها لكثير من عناصر القوائم المالية مجاالً لالختيار بين بدائل محاسبية

يعود على عاتق اإلدارة التي تختار بدورها البديل المحاسبي األكثر مساعدةً لها في اتخاذ 

  .ات المنشورة والمعلن عنهاالرشيدة مما يؤثر على شفافية ونوعية المعلوم القرارات االقتصادية

المحاسبة اإلبداعية عبارة عن أساليب تستخدم بهدف تحويل أرقام البيانات المالية مما 

هي عليه فعلياً إلى ما يرغب فيه معدو البيانات عن طريق استغالل القواعد الحالية أو إهمال 

  )  :2006 مطر،(الممارسات المتبعة ساليب ويمكن حصر األبعضاً منها أو جميعها و

، )2009الحلبي، ( مرغوبة بهدف إعطاء صورة مالية محاسبية مختلفة أساليباختيار 1.   

في عدد من الدول أن تختار بين سياسة حذف نفقة  عمالبيل المثال يسمح لمنشآت األعلى س

الخشاوي ( المتعلقة بهالمشروع  ما تحدث واستهالكها على حساب عمرالتطور ك

 .)2008والدوسري، 

بسبب ارتباطها بالتقييم والتنبؤ على  )2006مطر، ( التالعب بتقدير عمر الموجودات2.   

سبيل المثال عند تقييم عمر أحد األصول من أجل حساب اإلهالك فإنه عادةً ما تتم هذه 

التقييمات داخل العمل وتنتج للمحاسب المبدع أن يخطئ من ناحية الحذر أو التفاؤل في هذا 

 .)2008اوي والدوسري، الخش(التقييم  

والتالعب  نقل األرباحو الماليقائمة المركز القيود المحاسبية المزيفة للتالعب بقيم 3.   

 ).2009 الحلبي،(بقيم قائمة الدخل 

إدخال الصفقات اإلصطناعية للتالعب بحسابات قائمة المركز المالي أو تحريك 4.   

 ).2008الخشاوي والدوسري، (األرباح بين الفترات 
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التالعب في توقيت الصفقات بهدف تحديد سنة معينة لتحميلها باألرباح والخسائر 5.   

 .)2006مطر، ( )2008الخشاوي والدوسري، (

 )2009الحلبي، (لحساباتلالقيود المحاسبية الحقيقية التي توظف إلعطاء انطباع جيد 6.   

  .)2006مطر، (

  : نوعينإلى  اإلبداعيةارسات المحاسبة ممالتالعب الناتج عن  )2010( حمادةوقد قسم 

مثل  ؛ من طرقه استغالل فرصة اختيار السياسات المحاسبية البديلةتالعب محاسبي: األول 

، أو طرق تقييم المخزون السلعي ومعاملة المصاريف الرأسمالية على أنها جارية

  .عند وضع التقديرات المحاسبية للعمر اإلنتاجي التحيز الشخصي

 الصفقات وما ينتج عنها من تالعب في ؛ مثل تغيير تصنيفتالعب غير محاسبي :الثاني 

إذ أن  عناصر القوائم المالية يظهر ذلك مثالً عند بيع األصول وإعادة استئجارها 

عائدات البيع يمكن أن تخفض أو ترفع بشكل غير حقيقي من خالل إجراء تسويات 

بهدف تحديد سنة معينة  للصفقات، أو تغيير الزمن الحقيقي مع أقساط اإليجار

  .لتحميلها باألرباح أو الخسائر لتحقيق هدف معين

  

  قائمة التدفقات النقدية مفهوم   2 – 7

مما يعطي داللة  منشآت األعمال ترجمة واقعية لنشاط قائمة التدفقات النقديةعتبر ت

ل من قائمة المركز واضحة بصورة رقمية لمتخذي القرار حيث أنها تعد القائمة الثالثة بعد ك

ولذلك  منشآت األعمالفي محاولة تعزيز صورة  ، وهي األكثر استخداماًالي  وقائمة الدخلالم
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مها تقدي دارات منشآت األعمالال يتجزأ من البيانات المالية التي يتوجب على إ اًأصبحت جزء

كافة النشاطات التي قامت ؛ تأتي أهميتها في أنها تبين األثر النقدي للكل فترة تقدم البيانات عنها

خالل الفترة المالية مع بيان طبيعة األثر كونه يشكل تدفقاً نقدياً داخالً أو خارجاً المنشأة بها 

بين التدفقات النقدية الداخلة  على أساس الفرق التدفقات النقديةمن الممكن تعريف  منها؛

، تقسم هذه القائمة التدفقات النقدية روهو التعريف المتداول بين التجاالتدفقات النقدية الخارجة و

منشأة قدرة  مثلالضعف تشير بوضوح إلى نقاط القوة وضمن نشاطات لها طبيعة مشتركة 

رباح على توزيع األوتمويل التوسعات و لتسديد االلتزامات الكافي على توليد النقد األعمال

  .)2008الشمشيري والعريفان، ( الطويلالمدى القصير و

موال ألعلى أساسين عند إعدادها ، يقوم أولهم على مفهوم ا التدفقات النقدية قائمة تقوم

موال بمعنى أليقوم الثاني على مفهوم ا، و Funds as Working Capitalكرأس مال عامل 

موال كجميع الموارد ألهو االوقت الحاضر أضيف مفهوم ثالث و ؛ فيFunds as Cashالنقدية 

الزيود (النقد المعادل ومفهوم النقد و )2004مطر، ( Funds as all Resourcesالمالية 

قائمة التدفقات على المفهوم الثاني عند إعداد  منشآت األعمال، تسير أغلب )2011، والعبادي

بسبب الحرية المتروكة في استخدام هذا المفهوم كونه من أكثر المفاهيم صدقاً في  النقدية

  .)2011، الزيود والعبادي( بها المؤسسات السيولة التي تتمتعالتعبير عن درجة 

ويد معلومات محل قائمة التغيرات في المركز المالي لتز قائمة التدفقات النقديةحلت وقد 

المدققين والمحللين الماليين وكافة المتعاملين مع البيانات المالية عن لكل من المحاسبين و

، والذي فترة زمنية معينة كهدف أساسيالل خ منشآت األعماللالمدفوعات النقدية المقبوضات و

يصنف التدفقات النقدية إلى تدفقات من األنشطة التشغيلية واألنشطة االستثمارية واألنشطة 
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وتعطي قائمة التدفقات النقدية تفصيالت أكثر دقة عن النقد  )2002حلس، جربوع و( التمويلية

ستثمارية والتمويلية ألن منشأة واستخداماته عبر األنشطة الثالث الرئيسية التشغيلية واال

  . األعمال بدون نقد ال يمكن لها االستمرار وتحقيق األرباح

ترك حرية استخدام قائمة التدفقات النقدية : المعنون ) 7(رقم الدولي  المحاسبة معيارإن 

إلى  إن أشار ضمناًريقة المباشرة أو غير المباشرة وإما بالط قائمة التدفقات النقديةطريقة إعداد 

طريقة  في ويكمن الخالف بين الطريقتين) 2011، الزيود والعبادي( أفضلية الطريقة المباشرة

من  من كٍل التدفقات النقديةفي حين يتماثالن في تحديد  إعداد الجزء التشغيلي من القائمة

لكل طريقة من الطريقتين مميزات و، )2004مطر، (عمليات التمويل مار وعمليات االستث

 عمالأكثر تفصيالً للنشاط التشغيلي لمنشأة األ حيث أن الطريقة المباشرة توفر معلوماتخاصة 

على مقابلة احتياجاتها النقدية  منشأة األعمالتحدد قدرة ووبالتالي تعطي تقييماً للوضع النقدي 

المختلفة رغم أنها تتطلب عمليات محاسبية إضافية كون أساس االستحقاق معتمد في معظم 

  .)2011، الزيود والعبادي(م المحاسبية رقاألا

ترى الباحثة أن أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية متنوعة وتمارسها اإلدارة حسب 

التحكم في النشاط اإلقتصادي والتدفقات   من أجل الهدف والظرف والفرصة المتاحة أمامها

على  عملت المحاسبي والمالي الهيئات المهتمة بالعمل أن ، ووجدت الباحثةالمالية الناتجة عنه

التسجيل , معايير التقارير المالية الدولية من أجل تحسين عملية العرض، التقييم وضع 

 ةًالمحاسبي مركز بداع معايير التقارير المالية كشكل لإل تناولتعليه واإلفصاح المحاسبي و

معايير التقارير بية وبداع في مجال التدفقات النقدية والمعايير المحاستحليل اإلعلى عرض و

  .لدوليةالمالية ا
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  همية قائمة التدفقات النقديةأغراض وأ   2 – 8

مة المركز أهمية قائمة التدفقات النقدية في توفير معلومات ال تظهر في أي من قائ تكمن

الضعف في حلقة وصل بين هاتين القائمتين وتحديد نقاط القوة و قائمة الدخل باعتبارهاالمالي و

ما يمكن اشتقاقه منها من مؤشرات كمية فعالة نشآت األعمال بما تحتويه من معلومات ومنشاط 

ناها اإلدارات في مجال التمويل واالستثمار وإمكانية التنبؤ لتقييم مدى كفاءة السياسات التي تتب

، ويمكن الذي يهدف للتوسع )2011، الزيود والعبادي(لي المستقبلي التشغيباألداء المالي و

  :ح أهمية قائمة التدفقات النقدية بالنقاط التالية توضي

مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية  إن معلومات التدفقات النقدية لمنشآت األعمال1.   

 .المنشأة في استخدام هذه النقديةاحتياجات رة المشروع على توليد النقدية  وبقد

، فإنها تزود البيانات المالية القتران مع باقيعندما تستخدم بيانات التدفقات النقدية با2.   

 الهيكل المالي بما فيتقييم التغيرات في صافي األصول والمستخدمين بمعلومات تمكنهم من 

 .ذلك القدرة على الوفاء بالدين والتكيف مع الفرص المتغيرة

مقارنة القيمة وتخدمين على تطوير نماذج لتقدير إن معلومات التدفقات النقدية تساعد المس3.   

 .لية للتدفقات النقدية المستقبليةالحا

كيد التدفقات درجة تألتاريخية كمؤشر لمبالغ وتوقيت وتستخدم معلومات التدفقات النقدية ا4.   

يرات السابقة للتدفقات النقدية وفحص العالقة هي مفيدة في اختبار دقة التقد، والنقدية المستقبلية

 . )2011، زيود والعباديال( ات النقديةالتدفقصافي بين الربحية و
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تحتوي قائمة التدفقات النقدية على بعض المؤشرات التي يمكن استنباطها وتساعد   

  :، ومنها )2008أحمد، (منشآت األعمال المحللين الماليين في الحكم على أوضاع 

تعطي صورة  عاملل االستثمار في رأس المال الالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قب1.   

  .لتستخدمها في أنشطتها التشغيلية عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بعد االستثمار في رأس المال العامل تساعد في 2.   

والمحافظة على الطاقة  تقييم قدرة المنشأة على إدارة رأس المال العامل وإمكانية التوسع

 .إلنتاجيةا

التدفقات النقدية الحرة المتوفرة للمقرضين تساعد في تقييم قدرة المنشأة على الوفاء 3.   

 .ا المتمثلة بالفوائد وأصل القروضبالتزاماته

فع التدفقات النقدية الحرة المتوفرة لحملة األسهم تساعد في تقييم قدرة المنشاة على د4.   

يمة المنشاة تعتمد على التدفقات النقدية الحرة المتوقعة وق. توزيعات األرباح لحملة األسهم

  :مستقبالً والتي يمكن أن تستخدم في 

  .تسديد الديون والفوائد للمقرضين *             

 .دفع الحصص النقدية لحملة األسهم *                

  .إعادة شراء األسهم من المستثمرين *                

  . األخرى  التشغيلية اء األوراق المالية واألصول غيرشر*                

 فوائد قائمة التدفقات النقدية أهداف و   2 – 9
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  :قائمة التدفقات النقدية هناك عدد من األهداف التي يرجى تحقيقها عند إعداد 

على خلق  منشأة األعمالاالستثمارية لتوضيح مدى قدرة تلخيص األنشطة التمويلية و1.   

 .العمليات التشغيلية خالل الفترة نأموال م

التي ال تظهر بوضوح ات التي حدثت في المركز المالي واستكمال اإلفصاح عن التغير2.   

 . في القوائم المالية األخرى

  :يمكن تلخيص فوائد قائمة التدفقات النقدية 

انت أين ك، ومن منشآت األعمالالضعف في سيولة توفير معلومات عن مدى القوة و1.   

  .مصادر الحصول على النقد

في الحصول على ديونها من خالل تقارب ناتج صافي  منشآت األعمالتقييم كفاءة 2.   

 .التدفقات النقديةالدخل مع صافي 

 .توسعهامنشآت األعمال في اإلنفاق على استثماراتها ومتابعة نموها وتقييم كفاءة 3.   

توزيع و ها التمويلية عبر قدرتها على سداد ديونهافي سياست منشآت األعمالتقييم كفاءة 4.   

 .أرباح على المساهمين

 .مخاطر اإلفالس مستقبالً أم ال منشأة األعمالهل ستواجه التنبؤ النقدي للمنشأة، 5.   

، تتمثل المشكلة األولى في فقات النقدية الكثير من المشكالتيواجه معدو قائمة التد

، وتتمثل المشكلة الثانية بصعوبات خاصة بالبيانات )التكاليف (  التدفقات النقدية الخارجحساب 



33 

وغيرها من المشاكل مثل التضخم  ،لمعلومات أو مدى تعلقها بالموضوعمثل مدى توافر هذه ا

  .)Matis, et.al., 2009(مشاكل عدم الـتأكد و

  طرق إعدادهاوتقسيمات قائمة التدفقات النقدية    2 – 10

قائمة المركز المالي اللتين تعدان استنادا إلى أساس االستحقاق و دخلخالفاً لقائمة ال

وبالتالي إلى ميزان المراجعه المعدل بعد التسويات الجردية، فإن قائمه التدفقات النقدية يتم 

  ) :2005حلوة، (إعدادها من ثالثه مصادر هي 

في األصول وااللتزامات ميزانية مقارنة للسنتين األخيرتين وذلك لتحديد مقدار التغيرات 1.   

 .وحقوق الملكية بين أول المدة وآخرها

، وذلك لتحديد مقدار صافي الدخل وزيادة النقدية الناتجة عن الجارية قائمة الدخل للسنة2.   

 .األنشطة التشغيلية خالل الفترة

  .فترةمعلومات تفصيلية إضافية أخرى، وذلك بهدف كيفيه توريد واستخدام النقدية خالل ال3.   

قد يعتبر مقياساً  والذي قد األساس النقديقائمة التدفقات النقدية يتم إعدادها بناء على 

المنشأة على فترات المالي إال أنه وعند قياس أداء  منشأة األعمالسهال للتعبير عن أداء 

 يراداتاإلفإن األساس النقدي يعاني من سوء في مقابلة  ،، تطبيقاً لمبدأ الفترات الزمنيةمنفصلة

  .  ) 2005شبيطة وابونصار ، (  )2006السهلي، ( والمصاريف 

يتم وفق ثالث خطوات متتالية  إن إعداد قائمة التدفقات النقدية من المصادر الثالثة السابقه

  ) :2005حلوة، (هي 
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 الفترة  يجاد الفرق بين رصيد النقدية أولتحديد التغير في النقدية عن طريق إ1.   

  .خدام بيانات المركز المالي المقارنةوآخرها باست

من األنشطة التشغيلية عن طريق تحليل قائمة الدخل  التدفقات النقديةتحديد صافي 2.   

كما يتطلب أيضاً . ساس النقديالحالية وتحويل الدخل من أساس االستحقاق إلى األ

 .والبيانات اإلضافية لسنتين متتاليتين مقارنة قائمتي المركز المالي

تحديد صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتمويلية عن طريق تحليل 3.   

  .بقية البنود الموجودة في قائمة المركز المالي المقارنة والبيانات اإلضافية

 :التمويلية ألنشطة التشغيلية واالستثمارية وتصنف التدفقات النقدية إلى تدفقات من ا

على توليد  منشآت األعمالتعبر عن مقدرة : األنشطة التشغيلية  التدفقات النقدية من 1)(

، وكلما كان صافي التدفقات النقدية الخارجة الالزمة للتشغيلتدفقات نقدية داخلة تغطي التدفقات 

على مقابلة قدرتها منشأة األعمال وربحيتها والنقدية موجباً كان ذلك مؤشراً على جودة سيولة 

 : ، يتمثل ذلك في التزاماتها التشغيلية

  .)الذمم المدينة(من عمليات البيع النقد المتحصل  1.

  .النقد المدفوع للموردين مقابل شراء بضاعة 2.

  .المستثمر فيها الموزعة من قبل المنشآت النقد المتحصل من األرباح 3.

  .النقد المدفوع للموظفين عن خدمات مقدمة لهم 4.

  .وض ممنوحة ألطراف خارجيةالنقد المحصل من الفوائد عن قر 5.

 .النقد المدفوع عن مصاريف ألطراف خارجية مثل الضرائب والمصاريف األخرى 6.
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، صافي منشآت األعمالنمو تعبر عن توسع و: طة االستثمارية التدفقات النقدية من األنش 2)( 

ت األعمال، لمنشآ االستثمارية نشطةاألاالستثماري السالب مؤشراً على نمو  التدفقات النقدية

 :يتمثل ذلك في 

  .النقد المتحصل من بيع موجودات ثابتة 1.

  .النقد المدفوع لشراء موجودات ثابتة 2.

عائد على وال .النقد المتحصل من بيع أسهم وسندات طويلة األجل من المنشآت األخرى 3.

  السلف واالستثمار فى األوراق المالية وحصيلة بيع األوراق المالية

  .مدفوع إلنشاء مبنى منشأة األعمالالنقد ال 4.

  .النقد المتحصل من تسديد قرض ممنوح ألطراف خارجية 5.

  .األخرى طويلة األجل من المنشآت النقد المدفوع لشراء أسهم وسندات 6.

  .إعطاء قروض ألطراف خارجية 7.

ة كاملة عن تمد مستخدمي القوائم المالية بصور: التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  3)( 

وق الملكية أو خارجياً باالقتراض، في تمويل عملياتها داخلياً من حق منشآت األعمالسياسات 

 : ويتمثل ذلك في 

  .النقد المتحصل من طرح أسهم منشأة األعمال نفسها لزيادة رأس المال1. 

  .النقد المدفوع لسداد أرصدة السندات و القروض و التسهيالت البنكية األخرى2. 

  .النقد المتحصل من إصدار سندات طويلة األجل3. 

  .توزيعات أرباح نقدية على المساهمين4. 
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  .النقد المتحصل عن طريق التسهيالت البنكية 5.

 .النقد المدفوع لتسديد التزام عقد إيجار تمويلي6. 

وأن  توسعمنشأة األعمال في نمو وصافي التدفقات النقدية الموجب يدل على أن سياسة 

ما يحقق لى مصادر التمويل بإمتوازنة في اللجوء  المنشأة أنالمنشأة متوازنة وجيدة و أعمال

  .التكامل مع باقي األنشطة
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  : قائمة التدفقات النقديةتحليل    2 – 11

بيانات المالية مستخدمي القيام كل من المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ويفترض 

إظهار ن وضع السيولة الحقيقي للمنشأة ولتوفير تحليل كافي ع ةقائمة التدفقات النقديبتحليل 

مكامن الخلل إن وجدت فمثالً المدراء التنفيذيون يسعون إلى معرفة فيما إذا كان النقد الذي 

، وحملة األسهم يسعون الستراتيجيات اإلنفاق التي يضعونها منشأة األعمال سيكون كافياًتولده 

يسعى المستثمرون إلى نقد كافي لدفع التوزيعات و ى منشأة األعمالإلى معرفة فيما إذا كان لد

قائمة وهذه يحصل عليها المستخدمين للبيانات المالية من  ،تقييم النمو المستقبلي المحتمل

  .)2008حسن، ( التدفقات النقدية

لنقدية أن تكون التدفقات من أهم األمور التي يتوجب البحث عنها ضمن قائمة التدفقات ا

دفقات النقدية لذلك ال بد من التتبع التاريخي للتلتشغيلية موجبة وكبيرة ومتزايدة مع الزمن، وا

التدفقات مدى جودتها فالتدفقات النقدية تكون جيدة كلما ارتفع صافي ومعرفة مصادرها و

إن التدفقات النقدية كان هناك صافي تدفق نقدي حر موجب، كلما النقدية التشغيلي الموجب و

النفقات الرأسمالية  منها ة عبارة عن صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مطروحاًالحر

مقدار النقدية المتبقية بعد استبعاد  الحر بأنه ييمكن تعريف التدفق النقدواح وتوزيعات األرب

عمليات التشغيل عند مستواها المخطط  النقدية التى يجب أن ترتبط بها الشركة الستمرار

التشغيل الجارية والمستمرة والفوائد  جب أن تغطى هذه االرتباطات كال من عملياتيو

إذا كان التدفق النقدى الحر ، اإلنفاق الرأسمالى وصافىوضرائب الدخل وتوزيعات األرباح 

متاحة  فإن ذلك يعنى أن الشركة قد قابلت جميع التزاماتها النقدية المخططة ولديها نقديه موجبا

رف عليها التص التدفق النقدى الحر السالب يعنى أن الشركة سيكون. يون والتوسعلتخفيض الد
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ستمرار القصير لال أو إصدار أسهم فى األجلفى استثمارات عن طريق البيع أو االقتراض 

  . عند مستوياتها المخططة

أكثر ثقة من المعلومات  قائمة التدفقات النقديةمعلومات أن ) 2008( حسن وقد أوضح

ة المركز المالي هي صيغة جامدة قائمة الدخل ، حيث أن قائمردة في قائمة المركز المالي ولواا

العديد قائمة الدخل تتضمن ي تاريخ قائمة المركز المالي، وهي قياس في نقطة زمنية معينة هو

الية تسجل التغيرات في القوائم الم قائمة التدفقات النقديةبالمقابل فإن من الفقرات الغير نقدية و

  . وهي تركز على بيان ما يهم المستثمرين حول النقد المتاح من األنشطة التشغيلية

  : قائمة التدفقات النقديةلتحليل و

ما يعادله خالل سنوات متتالية كما يظهر مقارنة الزيادة والنقص في رصيد النقد و1.  

 .مالي كمؤشر مبدئي لرصيد السيولةفي قائمة المركز ال

مقارنته د الناتج عن األنشطة التشغيلية والنقص في صافي النقلزيادة ومالحظة ا2.   

؛ حيث أن ظهوره سالباً يدل في قائمة المركز المالي نسبة لرصيد النقد الظاهر

 .الخسارة التي يبينها صافي الدخل و ذلك بسبب منشأة األعمالعلى تدهور نتائج 

مقارنته عن األنشطة االستثمارية و الناتجالنقص في صافي النقد مالحظة الزيادة و3.  

 .في قائمة المركز المالي نسبة لرصيد النقد الظاهر

مقارنته د الناتج عن األنشطة التمويلية والنقص في صافي النقمالحظة الزيادة و4.  

 .في قائمة المركز المالينسبة لرصيد النقد الظاهر 

 .نشطة التشغيلية مقارنة دوران المخزون مع التدفقات النقدية من األ  5.
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مقارنة نسبة الربحية وصافي الربح من النشاط التشغيلي مع التدفقات النقدية   6.

 .التشغيلية

 .مقارنة المشتريات مع المدفوعات للموردين  7.

مقارنة االستثمارات واإلضافات لألصول الثابتة والنفقات المرسملة بالتدفقات النقدية  8.

 .تمويلالمرتبطة باالستثمارات وال

مقارنة المدفوعات للموردين وللعاملين مع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع  9.

 .النفقات الجارية من واقع قائمة الدخل

 .مالحظة التدفقات النقدية وإذا ما كان هناك تدفق نقدي حر أو سالب10. 

ت مثل رأس المال مالحظة المعايير والقيود المستقبلية التي قد تحد من التوزيعا11. 

 .العامل السلبي

أن هناك بعض المؤشرات التي يمكن للمحلل المالي االسترشـاد  ) (2008أحمد  ضحأو

  :بها كدالئل على أن المنشاة  تعاني من مشاكل تتعلق بالتدفقات النقدية مثل 

معدل الزيادة في المدينين والمخزون أكبر من معدل الزيادة في المبيعات، والذي يـدل   1.

 .على مشاكل في تحصيل الديون من العمالء

معدل االنخفاض في الدائنين أكبر من معدل االنخفاض في المخزون، والذي يدل علـى   2.

تشدد في سياسات االئتمان الممنوحة للمنشأة من قبل الموردين، ومن ثـم صـعوبات فـي    

 . السيولة تعاني منها المنشأة
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مما  ،ة األخرى أكبر من معدل الزيادة في المبيعاتمعدل الزيادة في المطلوبات المتداول 3.

يدل على صعوبات تواجه المنشأة في مجاالت البيع وبالتالي ارتفاع مستويات المخزون عن 

 .المناسب الحد

زيادة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية سالبة وبشكل مستمر إما بسبب الخسائر أو  4.

 .كبيرة في رأس المال العامل

، ات النقدية من األنشطة التشغيليةزيادة التدفقات النقدية الرأسمالية بشكل أكبر من التدفق 5.

 .إلى ضعف األداء التشغيلي للمنشأةمما يشير 

عن عمليات شراء هذه  زيادة عمليات بيع االستثمارات في األوراق المالية قصيرة األجل6. 

قدرة المنشاة على توليد تدفقات نقدية  يمكن أن يكون مؤشراً على عدم، والذي االستثمارات

 . العامل واالستثمارات طويلة األجلكافية من أنشطتها التشغيلية لتمويل رأس المال 

االعتماد على االقتراض قصير األجل بدل من االقتراض طويل األجل، والـذي يعتبـر   7. 

ود شكوك لدى مؤشراً على عدم قدرة المنشاة على الحصول على التمويل طويل األجل لوج

 .المقرضين حول مستقبل المنشاة

  .تخفيض أو إيقاف التوزيعات النقدية8. 

معلومات عن الوضع الحقيقي للسيولة  توفر قائمة التدفقات النقديةو ترى الباحثة أن 

عمل كل من تمنشأة األعمال والتي تتنبأ بدورها بتدهور نتائج منشآت األعمال والمتاحة في 

 قائمة التدفقات النقدية، إذ أن منشأة األعمالقائمة الدخل بتأكيد وضع لي وقائمة المركز الما

 ، حيث أن زيادة صافي التغير في النقديةي ترتب عليها تغير المركز الماليتحصر األسباب الت
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العائد الى نسب متفاوتة قامت على زيادة النقد الناتج عن كما يظهر في قائمة المركز المالي و

التشغيلية تعتبر الناتج عن األنشطة االستثمارية ويلية والذي غطى سلبية النقد نشطة التمواأل

  .نشأةلى تدهور نقدي كبير في نتائج المإمؤشر 

  :منها مشكالت تتعلق بقائمة التدفقات النقديةوالجدير بالذكر أن هناك 

م التدفقات أوجب المعيار المحاسبي الخاص بقوائ:  بالعملة األجنبية النقدية التدفقات1.  

النقدية تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن المعامالت التي تحدث بعملة أجنبية باستخدام 

سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد قائمة التدفقات النقدية كما نص على عرض أثار 

تغيرات أسعار الصرف على النقدية المحتفظ بها بعملة أجنبية في قائمة التدفقات النقدية 

ية على أن يتم عرضها بصورة مستقلة، ألن األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة كتسو

 .عن التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية ال تعتبر تدفقات نقدية

قد تحقق المنشأة أو تتحمل نفقات عرضة غير ناتجة عن الشاط : البنود غير العادية   2.

مثل التعويضات عن الكوارث، أوجب المعيار اإلفصاح العادي للمنشأة وال تتصف باإلنتظام 

عنها بشكل منفصل في قائمة التدفقات النقدية وإظهارها ضمن التدفقات من األنشطة 

 .التشغيلية

الفوائد نتيجة االقتراض وتوزيعات األرباح الناتجة عن : الفوائد وتوزيعات األرباح  3.

لمعيار اإلفصاح عن التدفقات النقدية على أنها االستثمارات في األوراق المالية، وقد أوجب ا

 .   تدفقات من األنشطة التشغيلية على أساس أنها تؤثر في تحديد صافي الربح أو الخسارة
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تطلب المعيار ضرورة اإلفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة : الضرائب عى الدخل   4.

أن تصنف باعتبارها تدفقات عن ضرائب الدخل كمبلغ إجمالي بشكل منفصل بالقائمة على 

  .نقدية من األنشطة التشغيلية

    

  ومعايير التقارير المالية الدوليةمعايير المحاسبة الدولية    2 – 12

قتصادي والتدفقات المالية الناتجة عنه عملت الهيئات التحكم في النشاط اال  من أجل

ر المالية الدولية من أجل تحسين معايير التقاري  وضع المهتمة بالعمل المحاسبي والمالي على 

عليه سنتناول معايير التقارير المالية التسجيل واإلفصاح المحاسبي و, ، التقييم  عملية العرض

النقدية  تحليل اإلبداع في مجال التدفقاتالمحاسبي مركزين على عرض و بداع كشكل لإل

  .لدوليةمعايير التقارير المالية اوالمعايير المحاسبية و

  

متطلبات االفصاح عن البيانات المالية المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية ،   2 – 12 – 1

  معيار المحاسبة الدولي السابع 

فصاحات التالية لتمكين المستخدمين من فهم اال) 7(يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

  : أكبر لقائمة التدفقات النقدية

لقة بالبنود غير العادية أنها ناشئة عن األنشطة يجب تصنيف التدفقات النقدية المتع1.  

 ،اإلفصاح عنها بشكل منفصلمارية أو التمويلية كما هو مناسب والتشغيلية أو االستث
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بلية المستقعلى التدفقات النقدية الحالية و لمساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم أثارها

 .)2011، الزيود والعبادي(للمنشأة 

فوائد المدفوعة من المقبوضة واح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية اليجب اإلفص 2.

تشغيلية تصنيف كل منها بأسلوب ثابت من فترة ألخرى على أنها أنشطة وأرباح األسهم و

 .أو استثمارية أو تمويلية

علقة بالضرائب المدفوعة عن يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية المت3.  

 .ات النقدية من األنشطة التشغيليةم تصنيفها ضمن التدفقأن يتالدخل و

التمويلية التي ال تتطلب استخداماً للنقدية أو ما يعادلها يجب إن العمليات االستثمارية و4. 

في مكان آخر في  إنما يجب اإلفصاح عنهاتعرض ضمن قائمة التدفقات النقدية وأن ال 

 . القوائم المالية

اإلفصاح عن تأثير أي تغير في سياسة ونات النقدية وما يعادلها وعن مك يجب اإلفصاح5.  

 ) . 2011، الزيود والعبادي( وما يعادلها تحديد مكونات النقدية 

ذلك ألن هذه ، وات بين بنود النقدية وما يعادلهاقدية الحركيستبعد من التدفقات الن6.  

لية أو االستثمارية األنشطة التشغيليست جزءاً من تعتبر جزءاً من إدارة النقدية و العمليات

 .أو التمويلية

ذلك ألن من األنشطة االستثمارية هاماً و يعتبر اإلفصاح المنفصل عن التدفقات النقدية  7.

وارد التي تستخدم في توليد دخل وتدفقات نقدية هذه التدفقات تمثل مدى ما يدفع على الم

 .مستقبلية
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ة من األنشطة التمويلية بشكل منفصل ألنه يفيد في يجب اإلفصاح عن التدفقات النقدي8.  

 .)2011، الزيود والعبادي(مي رأس المال المستقبل للوفاء بمطالبات مقد

منشأة يجب أن تسجل التدفقات النقدية التي تنشأ عن عمليات بالعملة األجنبية حسب عملة  9.

العملة األجنبية إلى عملة ذلك بتحويل مبلغ تنشر بموجبها بياناها المالية و التي األعمال

 .التدفقات النقديةباستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ  المنشأة

التدفقات مثل زيادة في الطاقة التشغيلية ويعد اإلفصاح المنفصل للتدفقات النقدية التي ت10.  

مالية النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية مفيدة في مساعدة مستخدمي البيانات ال

  .)2011،الزيود والعبادي( بشكل مالئم لتقرير ما إذا كان االستثمار يقوم

  

 تعديالت مجلس إصدار معايير المحاسبة الدولية    2 – 12 – 2

تالفياً  التغييراتت ورأى مجلس إصدار المعايير المحاسبة الدولية إدراج بعض التعديال

ى أي من ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتي لالستغالل السيئ للمعايير القديمة، للقضاء عل

الخشاوي والدوسري، (ظهرت في ظل المعايير المحاسبية الدولية القديمة ، من أهم التعديالت 

2008: (  

العمل على إلغاء غالبية بدائل المعالجة القياسية والمعالجة البديلة في معايير المحاسبة  1.

 .حدة وذلك بهدف توحيد المعالجاتالجديدة واالكتفاء بمعالجة محاسبية وا

إضافة مرفقات لكل معيار محاسبي يوضح التطبيق العملي بسبب الصعوبات المتعددة   2.

 .في التطبيق العملي للكثير من فقرات معايير المحاسبة
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العمل على إلغاء التناقضات والتعارض الموجود بين بعض المعايير باإلضافة إلى إزالة 3.  

 .اأي غموض يكتنفه

  .إدخال التفسيرات الملحقة بالمعايير إلى داخل المعايير نفسها بدالً من فصلها في مالحق 4.

  

  :  IFRSمعايير التقارير المالية الدولية     2 – 12 – 3

قرر مجلس إصدار معايير المحاسبة الدولية إجراء تعديالت على معايير المحاسبة 

، يكمن الهدف من وراء IFRSالمالية الدولية وتغييرها لتصبح معايير التقارير  الدولية

  ) :2008الخشاوي والدوسري، (التغيير

 . رب مع معايير المحاسبة األمريكيةالتقا1.  

تلبية رغبة مجلس الوحدة االقتصادية باإلتحاد االوروبي بإصدار معايير محاسبية 2.  

 .جديدة لتوحيد التطبيق المحاسبي

 .العديد من الدول بإصدار معايير محاسبة دوليةاألخذ بعين اإلعتبار قيام 3.  

 .استغالل بعض المحاسبين للثغرات في تلك المعايير4. 
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  القوائم المالية  2 – 13

  القوائم المالية االساسية  2 – 13 – 1

تتكون القوائم المالية األساسية من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في 

 القوائم هذه تعدقائمة التدفقات النقدية وكذلك االيضاحات المرفقة بتلك القوائم، وحقوق الملكية و

بشفافية  الهدف من عرض المعلومات المحاسبية قتحقولمنشآت الأحد المؤشرات في تقييم أداء 

ليتمكن مستخدم ووضوح ضمن التأطير لهذه القوائم وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية  

  :)2006مطر، ( اًمبسط ها عرضاًعرضولس سليم، من اتخاذ قرار على أساالمعلومات 

هي قائمة مالية تظهر المركز المالي للمنشأة متضمنةً موجودات : قائمة المركز المالي 1.  

  .عليها وحقوق الملكية بتاريخ محددالمنشاة المختلفة وااللتزامات المترتبة 

 هاة متضمنةً ايراداتأائج عمليات المنشظهر نتت ةمالي هي قائمة:قائمة الدخل2.  

خالل فترة زمنية  )الخسارة(، ويمثل الفرق بينهما صافي الربح ت المترتبة عليهاوالمصروفا

  .محددة

تعتبر حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة المركز : قائمة التغير في حقوق الملكية 3.  

يرات التي تحدث في بنود حقوق الملكية المالي ، وهي تتحدد من خالل رصد ومتابعة التغ

  .ماد في عرضها على أساس االستحقاقمن بداية الفترة المالية وحتى نهايتها ويتم االعت

مالي تظهر فيه جميع التدفقات النقدية الداخلية  هي بيان: ائمة التدفقات النقديةق4.  

التشغيلية واالستثمارية  والخارجية للمنشأة خالل فترة زمنية محددة مصنفة وفقاً لألنشطة

  .والتمويلية
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  .تعد جزءاً أساسياً مكمالً للقوائم المالية :يضاحات المرفقة بالقوائم الماليةاال5.  

  العالقة بين قائمة التدفقات النقدية والقوائم المالية  2 - 13 – 2

ومات لبعضها البعض حيث أن كل منها توضح معل مكملةً القوائم المالية األساسية تعتبر

اجتماع هذه األهداف إن ، فة عن الوضع االقتصادي للمنشأة وكل معلومة تحقق هدف معينمختل

ضمن التأطير لهذه القوائم وتقوم قائمة التدفق  يحقق الهدف من عرض المعلومات المحاسبية

، وإلظهار تعزيز المعلومات المالية الواردة في قائمتي المركز المالي وقائمة الدخلب النقدي

  :ة األساسية المذكورة سابقاً مع قائمة التدفقات النقدية  نجد أن لتكامل بين القوائم الماليا

المعلومات  ، تستخدم هذهومات عن الهيكل التمويلي للمنشأةقائمة المركز المالي تتضمن معل 1.

لى إصورة كاملة يجب استخدامها جنباً ، وحتى تعطينا لتقييم مدى السيولة والمرونة التمويلية

 .قائمة التدفقات النقديةجنب مع 

تكون ، وحتى منشأة األعمال على تحقيق األرباحقائمة الدخل تتضمن معلومات عن قدرة  2.

 .القائمة مع قائمة المركز المالي أعمق يجب ربط هذهالمعلومات ذات مضمون أشمل و

تقدم و، )التاريخية(ية ت النقدية الحالتعطينا معلومات عن التدفقا قائمة التدفقات النقدية 3.

انت إيضاحاً للموارد واالستخدامات التي ترتب عليها تغير في المركز النقدي للمنشأة سواء ك

تستخدم هذه و، االستثماريةناتجة عن العمليات التمويلية  أو ، أو الناتجة عن العمليات التشغيلية

 .لومات قائمة الدخل ألغراض التنبؤالمعلومات مع مع

 األساسية المالية القوائم مع النقدي التدفق قائمة بنود عالقة) 1 -  2( لالشك يوضحو

  :  الدخل وقائمة المالي المركز قائمة ، سابقاً المذكورة
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   ) 1 - 2( الشكل 

  بالتدفقات النقدية األنشطة والبنود المتعلقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  :البنود المتعلقة بها           :قة بها البنود المتعل                   :البنود المتعلقة بها

o الخصوم غير المتداولة       األصول غير المتداولة                قائمة الدخل 

o طويلة (                  )طويلة األجل (                   األصول المتداولة

 )األجل 

o حقوق الملكية االستثمارات قصيرة األجل                          الخصوم المتداولة 

 األنشطة التمويلية األنشطة االستثمارية نشطة التشغيليةاأل

 قائمة الدخل

  :التدفقات الداخلة 

o اإليرادات النقدية  
  

  :التدفقات الخارجة 

o المصروفات النقدية  

  

  قائمة المركز المالي

  :التدفقات الداخلة 

o المحصل من العمالء  

  :ات الخارجة التدفق

o المسدد للموردين 

  قائمة المركز المالي

:التدفقات الداخلة   

o  بيع أصول ثابتة. 

o  بيع أوراق مالية. 

o  القروض تحصيل

  .من الغير 

  

  

  :التدفقات الخارجة 

o  شراء أصول ثابتة

. 

o شراء أوراق مالية

  قائمة المركز المالي

  :التدفقات الداخلة 

o ية إصدار أسهم عاد. 

o  إصدار السندات. 

o رالغي اقتراض نقدي من 

o  بيع أسهم الخزانة.  
  

  :التدفقات الخارجة 

o  شراء أسهم الخزينة. 

o سداد السندات . 

o  سداد أصل القرض. 
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 :ة األساسية المذكورة سابقاً مع قائمة التدفقات النقدية نجدبين القوائم المالي فرقالوإلظهار 

 :  التدفقات النقدية قائمة   : أوالً 

 .  تبين التغير في أرصدة النقد وما يكافئه   )1(  

  .التمويلة ضمن األنشطة التشغيلة واالستثمارية و تظهر التدفقات النقدية   )2(  

 .  الحصول على نقد الشركة على  تعطي صورة أفضل عن قدرة   )3(  

 . سيولة الشركة تعطي مستخدمي البيانات الحسابية صورة أفضل عن   )4(  

  : قائمة التغير في المركز المالي:   ثانياً 

 .  بنود رأس المال العامل تبين التغير في  )1(

  .التشغيلة واالستثمارية والتمويلة األنشطةلنقدية حسب اليتم تصنيف التدفقات ا  )2(

 .تعطي صورة عن وضع رأس المال العامل   )3(        

  :قائمة الدخل :   ثالثاً 

 .تبين قائمة الدخل نتيجة أعمال المنشأة خالل الفترة المالية )  1(

 رادات الفترةيتم إعدادها على أساس االستحقاق وفقاً لمبدأ المقابلة بين إي)  2(   

 .ومصروفاتها

إن صافي الربح يمثل قيمة األرباح المالية التي حققتها الشركة خالل الفترة، وهذه  )3(  

  .األرباح ال عالقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة
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، ت خالل الفترة المحاسبية السابقةتلخص قائمة الدخل بعض األعمال التي تم)  4(  

  .تبين قدرة المشروع على الدفعأو خسارة ، ولكن ال وتوضح آثارها في شكل ربح 

قد يكون هناك عدم دقة في األرباح الظاهرة في حسابات المؤسسة نتيجة لتطبيق )  5(

بعض المبادئ المحاسبية الخاضعة لالجتهاد الشخصي خاصة فيما يتعلق بسياسات 

  .وتحديد الديون المشكوك فيهااالستهالك وتسعير بضاعة آخر المدة 

 

القوائم على  اإلبداعيةاإلجراءات المتبعة في المحاسبة ساليب واأل 2 – 14 

  المالية

 والقوائم المالية بالعديد من األساليب والممارسات رقم التدفقات النقديةيتم التالعب ب

 الحيل المحاسبية في التقارير الماليةللتعرف على كيفية اكتشاف أساليب وممارسات الغش وو

  ):Howard, 2002( التدفقات النقدية كما عرضهاالمتعلقة ب والخدع إلشكاالتتحديد بعض اول

 .تسجيل اإليرادات عند استالم النقدية على الرغم من أن االلتزامات ال تزال قائمة   1.

 .التدفقات النقدية استخدام مرونة  القانون في تصنيف  2.

 .خاذ إجراءات تتجاوز حدود القانونات  3.

المحاسبة ( المختصين في هذا المجال لى البحوث األساسية وأراء الخبراء وع باالعتمادو

التي تحدث أساساً في قائمتي الدخل ، وأن المناطق التي يحدث فيها التالعب وجد)  اإلبداعية

 )Matis, et.al., 2009( قائمة التدفقات النقديةوالمركز المالي قبل انتقال أثرها على 

)Howard, 2002( :  
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 Checkفي مرحلة  ،بشيكات الموردين ، ويتمثل ذلك عند تسديدالدائنة ذممالتالعب بال 1.

Is In Mail  خصم الذمم الدائنة بصورة صادقة ال تقوم ب هابالنقدية حيث أن المنشأة تالعبت

 .على أنها تدفقات نقدية من األنشطة التشغيليةتقوم بوضع هذه القيم و

تتمثل في تأخير كتابة الشيكات  منشآت األعمالطريقة أخرى لزيادة النقدية في  2.

 .لنقدية بأكبر من قيمتها الحقيقيةللموردين حيث تظهر ا

ويطلق عليها األنشطة غير المنشأة النقدية المتحققة من نشاطات ال عالقة لها بأعمال  3.

على أنه  وعملية تضمين هذا النقدتحققة من تداول األوراق المالية مثل النقدية المالتشغيلية، 

ث ينبغي يعتبر تشويه للتدفق النقدي الحقيقي حي من األنشطة التشغيلية تدفق نقدي داخل

 .التعامل معها بشكل منفصل

رسملة النفقات تعتبر موضع تساؤل حيث أن بعض نفقات اإلنتاج العادية تعتبر جزء من  4.

ال يتم تسجيلها على أنها نفقات التدفقات النقدية التشغيلية ولكن لتشويه حقيقة التدفقات النقدية 

 .)Ghosh, 2010(إنتاج عادية 

مصروف من حساب مصروف آلخر  عملية رسملة النفقات هي مجرد استفادة من نقل 5.

 .)Lin, 2006(بتدفق نقدي قوي  منشأة األعمالن تظهر بهدف أ

 التوريق " ى بيع حسابات المقبوضات بما يسمى لإ عمالمنشآت األ قد تلجأ بعض 6.

Securitizing "  حيث تقوم وكالة ما بشراء الحسابات المدينة وتحصل على حق في

نقدية من مستحقات  منشأة األعمال، وهكذا تضمن ء المدينينالحصول على المال من العمال

منشأة ولكن في الواقع تقبض . مما يتوجب على العمالء دفعه لهم عالقة لها في وقت أقرب

المالية في األوقات مما لو انتظرت أن يدفع العمالء المستحقات  مبالغ مالية أقل األعمال
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المدينة  في بيع حصتها من المستحقات منشأة األعماللنى في الحقيقة أنه ال معالمحددة لهم ، 

 منشأة األعمالن تحقق عاجالً أو آجالً، ما لم تكالتي بدورها كانت لتفقط الستقبال النقدية و

 .منشأةا مبرر واضح لتغطية األداء السلبي للتدفق النقدي للتواجه مشاكل نقدية أو له

 

أساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل وأثرها على قائمة التدفقات  2 - 14 – 1

  النقدية 

خرى من المهم تحقيق األرباح ولكن تختلف درجة أهمية تحقيق األرباح من شريحة أل

ساعدت القوائم المالية، تالعبت اإلدارات برقم األرباح وبين معد للقوائم المالية ومستخدم لهذه 

الشمشيري والعريفان، ( كأنها خاضعة لخطر أقلاإلبداعية منشآت األعمال تبدو والمحاسبة 

2008(.  

تقيس قائمة الدخل القدرة الكسبية لمنشآت األعمال عن فترة محددة بمقابلة اإليرادات 

لمرتبطة بتحقيق هذه اإليرادات خالل نفس الفترة المالية المتحققة في فترة مالية مع المصاريف ا

ويتم إعدادها وفقاً ألساس اإلستحقاق، أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات 

ومدفوعات منشآت األعمال خالل نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقاً 

 منشأة األعمالد يعتبر مقياساً سهال للتعبير عن أداء ن األساس النقدي قلألساس النقدي، إال أ

فإن , ، تطبيقاً لمبدأ الفترات الزمنيةالمنشأة على فترات منفصلةالمالي إال أنه وعند قياس أداء 

) 2005شبيطة وابونصار، (والمصاريف  اإليراداتاألساس النقدي يعاني من سوء في مقابلة 

  ).  2006السهلي، (
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حاسبة اإلبداعية على قائمة من التقنيات واألساليب المتبعة في الموفيما يلي محاور 

  :الدخل

   التالعب برقم األرباح واإليرادات:  المحور األول  

  )2009الحلبي، ( )Ghosh, 2010(االعتراف المبكر باإليراد أو تسجيل إيرادات وهمية  1.

قبل  تزال موضع شك ومبكر فيما عملية البيع ال بشكل سريع يرادبمعنى تسجيل اإل    

تسجيل أو التزام الزبون في الدفع؛ حسب األصول المتبعة فإن تسجيل الدخل يتم الشحن أو ال

يتم االعتراف محاسبياً ودفترياً بالدخل المترتب على لكن بعد اكتمال عملية تبادل المنفعة و

ية تبادل المنفعة؛ عملية البيع قبل أن تكتمل العملية ذاتها على أرض الواقع وقبل اكتمال عمل

عادةً ما تكون تلك المبيعات المسجلة متعلقة بأموال تم استالمها ولكن ال يمكن اعتبارها كإيراد 

  .مثل إيرادات االستثمارات  عمالالنشاط التشغيلي لمنشأة األناتج عن 

واألرباح  )2009، الحلبي( )Ghosh, 2010(زيادة الدخل من خالل عائد لمرة واحدة  2.

  الية غير المتكررةالرأسم

تهدف إلى المبالغة في إيرادات منشآت األعمال وذكر مبالغ مالية غير موجودة كما حدث 

  : شمل زيادة األرباح من خاللفي شركة ساتيم الهندية ، ت

 .أصل مقيم بأقل من قيمته الحقيقةبيع  1.

  .تسجيل عائد االستثمار جزءاً من اإليرادات باعتباره دخالً تشغيلياً 2.
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  )2011القطيش والصوفي، (نقل اإليرادات الحالية إلى فترة محاسبية الحقة  3.

الحالية ونقلها إلى فترة مالية الحقة إللحاحية الحاجة وتستخدم  تهدف إلى تخفيض األرباح

متى ما كانت أوضاع منشأة األعمال الحالية ممتازة وتعمل اإلدارة على نقلها إلى فترات مالية 

من المتوقع أن تكون عصيبة؛ حسب المبادئ المحاسبية المتبعة فإن اإليرادات يجب مستقبلية 

  .أن تسجل خالل الفترة المالية التي تحققت واكتسبت فيها

   التالعب برقم المصاريف :  المحور الثاني  

)2011القطيش والصوفي، ( قادمة ارية إلى فترات محاسبية سابقة أونقل المصاريف الج 1.

ف تؤدي إلى تحقيق منافع قصيرة األجل وتخصم مباشرة من اإليرادات، أما المنافع المصاري  

بعيدة األجل تعد أصوالً يمكن إهالكها على مدى طويل األجل في بعض األحيان بعض هذه 

ويشمل األصول تصبح عديمة النفع وبالتالي يتم تسجيلها كمصاريف تخصم مباشرة من الدخل، 

 :نقل المصاريف الجارية  

 .رسملة التكاليف التشغيلية العادية - 

 .اهتالك التكاليف بشكل بطيء جداً - 

 .عدم تسجيل األصول التالفة - 

  )2009الحلبي، ()Ghosh, 2010(محاسبية المستقبلية فترة نقل المصاريف الحالية إلى  2.

أوقاتاً صعبة بسبب تراجع  منشأة األعمالتعمد اإلدارات إلى استخدامها عندما تواجه 

للتخفيف من أعباء الوقت الراهن على  ال فيها على أمل أن المستقبل سيكون أفضلاألعم

  .حساب مستقبل جيد متوقع 
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   المصاريف غير المتكررة 3.

، الذي العادية أو المتكررة إدراج المصاريف غير المتكررة من ضمن بنود المصاريف

  .سابات الدخل من العمليات الجاريةيؤدي بدوره إلى تشويه ح

الربط بين المحتوى المعلوماتي لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية من الوسائل إن 

انات الفعالة التي يستخدمها كل من المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البي

للكشف عن التالعب في البيانات المالية وتضخيم رقم األرباح، ويمكن الربط بين  المالية

  : ة كما يليأرقام الدخل المعلنودية فقات النقدالت

تسجيل النقد المستلم من عمليات االقتراض باعتباره إيرادات، ويكمن التالعب في أن النقد  - 

، وهو تدفق نقدي من أنشطة تمويلية المستلم من البنوك يتوجب تسجيله في بند االلتزامات

إيراد وهو تدفق نقدي من أنشطة بينما النقد المستلم من المبيعات يتم التعامل معه باعتباره 

 .تشغيلية

تسجيل النقد المستلم من عمليات استثمارية أو من بيع موجودات باعتباره إيراد وهو تدفق  - 

 .معه كتدفق نقدي من أنشطة تشغيليةنقدي تولد من أنشطة استثمارية تم التعامل 

كون العائد تسجيل عائدات االستثمارات باعتبارها إيرادات وذلك في السنة التي ي - 

معه كتدفق التشغيلي فيها منخفض وهو تدفق نقدي تولد من أنشطة استثمارية تم التعامل 

 .نقدي من أنشطة تشغيلية

بتسييل المخزون السلعي  عمالعة عن طريق قيام منشآت األالتالعب بكلفة البضاعة المبا - 

 .و ذلك يزيد من التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة
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اتير المشتريات النقدية في نهاية العام للتالعب بالتدفقات النقدية التشغيلية تأجيل إثبات فو - 

 . الخارجة

أساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز المالي وأثرها على قائمة    2 - 14 – 2

  التدفقات النقدية 

منشآت األعمال لورة صحيحة وصادقة للوضع المالي تعكس قائمة المركز المالي ص  

اريخ إعدادها ، ترتبط أهميتها بما توفره من معلومات حول طبيعة وحجم الموارد المتاحة بت

لدى المنشأة والتزاماتها تجاه المقرضين والمالكين كما تساعد في التنبؤ بمبالغ وتوقيت التدفقات 

ي ، أيضاً تشير إلى مدى توافر األصول بالقدر الكافي الذ)2009الحلبي، (النقدية المستقبلية 

أخرى أو أعمال يعين منشأة األعمال على تنمية نشاطها، من خالل االستحواذ على منشأة 

  .تطوير منتج جديد أو اللجوء لالقتراض للمحافظه على أنشطتها التشغيلية

لكشف التالعب في قائمة المركز المالي نالحظ أن األرقام التي تظهر في قائمة المركز 

في نفس  منشآت األعمالن اإلطار العام يبقى موحداً لكل المالي تتفاوت بشكل كبير إال أ

بعدة وسائل، وفيما يلي وصف  القطاع، التالعب بالقيم المحاسبية في قائمة المركز المالي يكون

التقنيات واألساليب المتبعة في المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز المالي  لبعض محاور

  ) :2011فليح  وجميل، (
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   التالعب برقم األصول الثابتة:  ألول  المحور ا

عدم االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في تحديد قيم األصول الثابتة مع تغيير غير مبرر لنسب 

وتخفيضها عن النسب المستخدمة في السوق باإلضافة إلى تضخيم قيمة األصول مثل  اإلهتالك

  .ممارسات وورد كوم

  األصول غير الملموسةالتالعب برقم :  المحور الثاني  

مثل العالمات التجارية مع  مهايقيتالمبالغة في والتالعب بتقييم األصول غير الملموسة 

تغيير غير مبرر لطرق اإلطفاء؛ إضافة إلى اإلعتراف المحاسبي باألصول غير الملموسة بما 

  ).2011يل، فليح وجم(يخالف معايير المحاسبة الدولية مثل اإلعتراف بالشهرة غير المشتراة 

  التالعب برقم األصول المتداولة:  المحور الثالث  

التالعب في أسعار تقييم محفظة األوراق المالية والتالعب في : االستثمارات المتداولة  1.

تصنيف االستثمارات المتداولة باإلضافة إلى إجراء تخفيضات غير مبررة في مخصصات 

  .إنخفاض األسعار

التالعب صاح عن البنود النقدية المقيدة وي حسابات النقدية بعدم اإلفالتالعب ف: النقدية  2.

جنبية، باإلضافة إلى بأسعار الصرف عند ترجمة البنود النقدية المتوفرة من العمالت األ

  .تحصيل النقدية بأسرع ما يمكن مع قرار عدم إعادة اإلستثمار

  .الكشف عن الديون المتعثرة عدم التالعب بتصنيف الذمم المدينة و:  الذمم المدينة 3.
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لزيادة التدفقات النقدية التشغيلية  التالعب بتقييم المخزون وطرق تسعيره،: المخزون  4.

باإلضافة إلى تضمين كشوفات الجرد بضاعة راكدة أو تالفة وتغيير غير مبرر في الداخلة 

  .طريقة تسعير المخزون

  يلة األجلالتالعب برقم االلتزامات طو:  المحور الرابع  

قيام اإلدارة بتسديد و المتداولة والمطلوبات طويلة األجل  التالعب في تصنيف المطلوبات

جل عن طريق االقتراض طويل األجل باإلضافة لالقتراض لتغطية أي القروض قصيرة األ

  .خسائر في سعر األسهم

  التالعب برقم االلتزامات قصيرة األجل:  المحور الخامس  

خالل العام الجاري من االلتزامات طويلة األجل ضمن  ساط المستحقةعدم إدراج األق

  .االلتزامات المتداولة

  التالعب برقم المخصصات و االحتياطي:  المحور السادس  

، إضافة االحتياطات منشأة األعمالات الموجودة لتغطية التزامات يتخفيض االحتياط

  .للتالعب برقم اإليرادات منشأة األعمالات يرادإل

  التالعب برقم حقوق المساهمين:  المحور السابع  

مثل إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي ربح العام الحالي بدالً من معالجته 

الخشاوي (ضمن األرباح المحتجزة كما يجب باعتباره بنداً من بنود السنوات السابقة 

  ) .2008والدوسري، 
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  ستثمارات طويلة األجلالتالعب برقم اال:  المحور الثامن  

تغيير الطرق المحاسبية المتبعة في المحاسبة عن االستثمارات طويلة األجل من طريقة 

  .التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية

  التالعب برقم الموجودات الطارئة:  المحور التاسع  

ن اثبات موجودات محتملة قبل التأكد من تحققها مثل إثبات إيرادات متوقع تحصيلها م

  .دعوى قضائية على أحد العمالء قبل إصدار الحكم فيها

مع المحتوى المعلوماتي لقائمة  التدفقات النقدية ويمكن ربط المحتوى المعلوماتي لقائمة

  : بقيم حسابات قائمة المركز الماليالتالعب المركز المالي  و

) Check Is In Mail(وحسابات الموردين عند التسديد بشيكات الدائنة التالعب بالذمم 1.

بوضع هذه القيم ضمن صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية على أنه نقد في منشأة 

 .لنقدية بأكبر من قيمتها الحقيقيةاألعمال؛ أو العمل على تأخير كتابة الشيكات للموردين لتظهر ا

يع الحسابات المدينة ، حيث تلجأ بعض منشآت األعمال إلى بالحسابات المدينةالتالعب برقم  2.

بما يسمى عملية التوريق، ويتم ذلك ببيع منشأة األعمال الحسابات المدينة إلى وكالة ما 

 دينون لتضمن المنشأة نقدية ضمنوإعطائها الحق في الحصول على المال من العمالء الم

مالء األنشطة التشغيلية الداخلة من مستحقات عالقة لها في وقت أقرب مما يتوجب على الع

 .دفعه لهم

تحريف رقم الحسابات المدينة والذمم المدينة الجارية باعتبارها تدفقات نقدية تشغيلية آجلة  3.

أو زيادة الذمم المدينة زيادة ظاهرية وإخفائها في بنود عامة مثل االستثمارات األخرى لتعطي 

 .فعليةأثراً وهمياً يرفع من التدفقات النقدية التشغيلية بدون وجود مقومات 
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  قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةالمحاسبة أساليب    2- 15

أكثرها موثوقيه  وليتم المالية نظافةً و واحدة من أكثر القوائم قائمة التدفقات النقديةتعتبر 

سمة هامة للتنبؤ  التدفقات النقديةباعتبار ، والتالعب في بياناتها المالية تحتاج الكثير من الجهد

ككل أدركت مدى منشآت ، فإن إدارات العامل مهم من عوامل التقييمو منشآت األعمالل بمستقب

أهمية هذه القائمة لكل من المستثمرين والدائنين وغيرهم مثل المحللين الماليين فلجأت للبحث 

التنبؤ و منشأة األعمالفي محاولة لتعزيز صورة  قائمة التدفقات النقديةعن فرص للتالعب ب

اعد لها، إن المعلومات لتي توفرها قائمة التدفقات النقدية تعتبر أكثر مالئمة بمستقبل و

صيام، (ألغراض التنبؤ بمستقبل منشأة األعمال مما توفره قائمة المركز المالي وقائمة الدخل 

ين عند القياس مرونة في قائمة التدفقات النقدية مكن أن تستغل من قبل المدير هناك، و)2007

  :، تظهر هذه المرونة في عدة محاور كما يلي التدفقات النقدية اإلبالغ عنو

  التالعب بتصنيف التدفقات النقدية:  المحور األول  

التشغيلية واالستثمارية قات ما بين التدفقات النقدية تصنيف التدفيمكن التالعب في 

موعه من التدفقات النقدية تحت كل مج بنود التالعب يكمن في تبويب ولكن ،التمويليةو

فى  هناك اتفاقاً إذ أنه بعض الدول عنها فى البعض اآلخر، فىالختالفها  المجموعات الثالثة

ا فى العناصر التى تندرج التدفقات النقدية ولكن هناك اختالفً ألنشطة قائمةالهيكل األساسي 

، أةأن تلك الممارسة سوف لن تؤثر في إجمالي التدفقات النقدية للمنشمع ؛ نشاط  تحت كل

 .عمالللقدرة الكسبية لمنشأة األ لكنها تؤثر في التدفقات النقدية التشغيلية باعتبارها مقياساً

سمح ببدائل بالنسبة لتصنيف الفوائد المدفوعة )  7( حيث أن المعيار المحاسبي رقم 

ممارسات من األمثلة على  والمقبوضة وعوائد االستثمارات والتوزيعات النقدية لألرباح،
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اعتبارها تدفقات بيع حسابات العمالء المدينة و: عب في تصنيف قائمة التدفقات النقديةالتال

 ,Mulford & Comiskey(نقدية تشغيلية رغم أنها تعتبر تدفقات نقدية تمويلية مثل القروض 

2002(.  

  التدفقات النقدية من األنشطة غير المستمرة:  المحور الثاني 

لة والخارجة من األنشطة غير المتكررة على أنها تدفقات معاملة التدفقات النقدية الداخ

الذي يعكس و" النجم " النقدي التشغيلي هو  نقدية من األنشطة التشغيلية المستمرة ، يعتبر التدفق

تصنيف التدفقات النقدية نقدية ، تقوم منشأة األعمال على الجزء المستمر والثابت من رصيد ال

ية تشغيلية مستمرة أما التدفقات النقدية الخارجة والتي لها تأثير الداخلة على أنها تدفقات نقد

الدفعات : من األمثلة على هذه األنشطة فقات نقدية من أنشطة غير مستمرة، سلبي تصنف كتد

، التدفقات المالية من سهم ، الدفعات المالية المقيدة والملزمة للموردينالمدفوعة مقدماً لتملك األ

  ).Matis, et.al., 2009(الدعاوي القضائية 

  الخيار ما بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة:  المحور الثالث  

ر ما بين الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة عند إعداد التدفقات النقدية من خياال

نات ال يؤثر على النتيجة النهائية ولكنه يترك أثراً على قدرة مستخدم البيا األنشطة التشغيلية

 وأتحت الطريقة المباشرة ، )Matis, et.al., 2009(المالية على فهم األداء المالي للمنشأة 

نشطة األالمرتبطة بالمدفوعة  تدفقاتالو المحصلة تدفقاتيتم تحديد كال من ال ة الدخلقائم ةطريق

الطريقة ا من األنشطة التشغيلية، أم يكون الفرق بينهما هو صافى التدفقات النقديةل يةالتشغيل

تبدأ  فإنها التسويات ةالتوفيق أو طريق ةطريقأو  بالطريقة غير المباشرة الثانية ويشار إليها

باألنشطة  الدخل وتحوله إلى صافى تدفقات نقدية مرتبطة ةبصافى الربح من واقع قائم

على المسئولون فى المنشآت االقتصادية استخدام الطريقة المباشرة ويحثون  يعارضالتشغيلية؛ 
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في حال كانت التكاليف التي تتحملها المنشآت تزيد على منفعة  الطريقة غير المباشرة استخدام

، فى حين أن مديرى االئتمان فى )2008دحدود، ( المعلومات التي توفرها الطريقة المباشرة

لما توفره من معلومات من الممكن أن استخدام الطريقة المباشرة  البنوك والشركات يحبذون

ون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك اإلفصاح عن المبالغ النقدية المحصلة تك

 ).2008دحدود، ( والمدفوعة لكل عنصر من عناصر األنشطة التشغيلة

اإلجراءات التي تندرج تحت و المستخدمة المحاسبية بالسياسات التالعب:    رابعالمحور ال  

  العب بالتدفقات النقدية التشغيليةباب المحاسبة اإلبداعية للت

ممارستها دون تجاوز  تمالتالعب بالسياسات المحاسبية المستخدمة والتي ت  

لمرونة واالختيار في وإنما باستغالل عنصري ا والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها المعايير

المرونة التي تتمتع بها األساليب المحاسبية توفر فرصاً حيث أن ؛ تلك المعايير والمبادئ

  .ة األعمالللتالعب وإظهار صورة غير حقيقية لحالة منشأ

الجدول التالي يبين أهم أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعب بقائمة التدفقات النقدية 

)Matis, et.al., 2009( :  
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  ) 2 - 1( جدول رقم 

  أهم أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعب في قائمة التدفقات النقدية 

أساليب المحاسبة اإلبداعية المحور

ول
األ

ر 
ـو
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
مح
ال

 

التالعب 

بتصنيف 

التدفقات 

 النقدية

 .نفقات استثمارية وتمويلية والعكستصنيف النفقات التشغيلية باعتبارها  1

 .اعتبارها تدفقات استثمارية خارجةصنيف تكاليف التطوير الرأسمالي بت 2

 .األرباح على أنها تدفقات تمويليةتصنيف دفعات الفوائد وتوزيعات  3

 .تدفقات تشغيلية تصنيف مقبوضات الفوائد واألرباح على أنها 4

5 
ألرباح مرونة المعايير التي تسمح بتوزيع أو تصنيف مدفوعات الفوائد وا

 .األنشطة التشغيلية أو التمويلية ما بين التدفقات النقدية من

 .تصنيف ايرادات بيع من محفظة االستثمارات على انها تدفقات تشغيلية 6

 .نها تدفقات تشغيليةتصنيف مقبوضات عملية التوريق على أ 7

8 
 تصنيف المبالغ النقدية من السحب على المكشوف على أنها تدفقات

 .تشغيلية

9 
ت بنكية تصنيف المبالغ النقدية المحصلة عن طريق الحصول على تسهيال

 .على أنها تدفقات تشغيلية

 . المقيدة ضمن التدفقات التشغيلية تصنيف المبالغ النقدية 10

11 
، بتثبيتها بأقل من قيمتها الحقيقية يل على تصنيف النفقات الرأسماليةالتعد

 .ى التدفقات النقدية التشغيليةستوبهدف تحسين م

12 
خارجي على أنه  تصنيف المبالغ النقدية المحصلة من قرض من طرف

 .تدفق نقدي تشغيلي

ــ
ــ

ــ
ــ

مح
التدفقات ال

النقدية من 

األنشطة 

 .عب بالدخل من العمليات المستمرة، إلزالة البنود غير المتكررةالتال 1

2 
يل التدفقات النقدية غير المستمرة ضمن التدفقات النقدية من األنشطة تسج

 .التشغيلية بدون ذكر أي مالحظات تشرح أنها تفتقر لالستمرارية

 تصنيف التدفقات النقدية الداخلة على أنها تدفقات نقدية تشغيلية مستمرة  3
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غير 

 المستمرة

4 
لى أنها  تدفقات تصنيف التدفقات النقدية الخارجة والتي لها تأثير سلبي ع

 .نقدية من أنشطة غير مستمرة 

5 
  نتيجة أوكتملة الم غير العملياتتصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن 

 .باعتباره تدفق نقدي تشغيلي منها للتخلص

6 
م على أنها تدفقات نقدية تصنيف الدفعات المدفوعة مقدماً لتملك األسه

 . تشغيلية

 .دية من الدعاوي القضائية على انها تدفقات تشغيليةتصنيف المبالغ النق 7

8 
ن على أنها تدفقات نقدية تصنيف الدفعات المالية المقيدة والملزمة للموردي

 .من نشاط غير مستمر تشغيلية

ث
ثال
 ال
ور
ـح
ــ

الم
 

الخيار ما 

بين 

الطريقة 

المباشرة 

وغير 

 المباشرة

 .يد صافي التدفقات التشغيليةاستخدام الطريقة الغير مباشرة في إعداد رص 1

2 
المبيعات  التالعب في التسويات الحسابية لكل من أرصدة المبيعات وتكلفة

 .والفوائد الدائنة والفوائد المدينة ورصيد المخزون 

3 

 النقدية مثل االستهالك والمخصصات غير عدم إيضاح تأثير العمليات

ترجمة العمالت األجنبية  واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن

وغير الموزعة الناتجة عن االستثمارات في المنشآت  واألرباح المحققة

  .ة عند استخدام الطريقة المباشرةاألقلي الشقيقة والتابعة وحقوق

4 

النقدية مثل االستهالك  غير التالعب بالتسويات الحسابية للعمليات

الناتجة عن ترجمة  واألرباح والخسائر غير المحققة والمخصصات

الموزعة الناتجة عن  وغير العمالت األجنبية واألرباح المحققة

 .األقلية االستثمارات في المنشآت الشقيقة والتابعة وحقوق

5 

االستثمارية والتمويلية  عدم إيضاح األثر النقدى وغير النقدى لألنشطة

  .عند استخدام الطريقة المباشرة. خالل الفترة المحاسبية 

 

  ةـطريق نـمـل األج طويلة االستثمارات عن المحاسبة طريقة تغيير 1التالعب الم
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بالسياسات 

المحاسبية 

المستخدمة 

و 

اإلجراءا

ت التي 

تندرج 

تحت باب 

المحاسبة 

اإلبداعية 

للتالعب 

بالتدفقات 

النقدية 

 التشغيلية 

 .  لكيةالم حقوق طريقة إلىالكلفة 

2 
 السوقية ةـبالقيمـييم التق ادةـإعو التاريخيةتكلفة ال بمبدأ االلتزام عدم

 .لكيةالم حقوق من بدالًل الدخ قائمة في الفائض وإظهار

 .اإلهالك أو اإلطفاء المتبعة طريقة في مبرر غير تغيير ءاءإجر 3

4 
  بدالًلكية الم حقوق في الصرف أسعار تقلب خسائر أوكاسب م إدراج

 .  لالدخ قائمة من

5 
  دالًـبل الدخ قائمة في المالية القوائم ترجمة خسائر أوكاسب م إدراج

 .  لكيةالم حقوق من

6 
من الدخل الصافي بهدف خصم  االستثمارات بيعمكاسب  تخفيض

 .من التدفقات النقدية التشغيلية التأثيرات الضريبية

7 
ة ريبيتخفيض حقوق الملكية من الدخل الصافي بهدف خصم التأثيرات الض

 .من التدفقات النقدية التشغيلية

8 
 التدفقات حسابل أثناء الدخ صافي على الضريبةل قب الخسائرإضافة 

 .التشغيلية النقدية

9 
 ستثماراتكا تجارية أسهماً باعتبارها للمنشأةكة المملو األسهم تصنيف

 . فيها االحتفاظ فترة على اعتماداً جارية غير أو جارية

10 
ستوى عديالت على مصاريف البحوث والتطوير، بهدف تحسين مادخال ت

 .التدفقات النقدية التشغيلية

11 
ستوى التدفقات ، بهدف تحسين مة فترة السداد للنفقات والمصاريفإطال

 .النقدية التشغيلية

12 
، بهدف تخفيض عناصر المطلوبات لالتشدد في سياسات التحصي

 .ملوالتالعب بقيمة رأس المال العا

  .، باعتبارها مصدر للتدفقات النقدية اآلجلةتحريف الذمم المدينة الجارية 13
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  : المنشآت  إدارات دهاـتعتم يـالتاإلبداعية  ساليباألومن الممارسات و

إخفائها في بنود عامة مثل دة الذمم المدينة زيادة ظاهرية ومن خالل زيا يراداثبات اإل 1.

تشغيلية بدون رفع التدفقات النقدية الثر وهمي في زيادة اإليراد وخرى، لهذا أاستثمارات أ

 .وجود مقومات فعلية

 .دف التهرب جزئياً من دفع الضرائبالتالعب بالتدفقات النقدية التشغيلية به 2.

، من خالل بتغيير السياسات المحاسبية المطبقةالتدفقات النقدية التشغيلية  التأثير على 3.

إن اختالف السياسات المحاسبية يؤثر على الدخل بالزيادة أو النقصان عنصر الضرائب إذ 

  .قيمة الضرائب المستقطعة من الدخلمما يؤثر في 

النشاطات والممارسات التي يرافقها القليل من عناصر الشك في ترى الباحثة أنه من 

م بمبدأ التكلفة والتي تمثل أسلوب من أساليب المحاسبة اإلبداعية عدم االلتزا مهنة المحاسبة

التاريخية و إعادة التقييم لألصول الثابتة بالقيمة السوقية وإظهار الفائض في قائمة الدخل بدالً 

 . من حقوق الملكية

منشأة معلومات بغاية األهمية عن قدرة  توفر قائمة التدفقات النقديةوجدت الباحثة أن 

، على االستفادة من فرص النمو المتاحة المنشأةقدرة األعمال على توليد عائد ومدى استقراره و

 على اإلبداعيةالمحاسبة ضمن محاور  لخروج بنتائج مضللةبهدف اتالعب بأرقام هذه القائمة لل

  .ئمة التدفقات النقدية السابق ذكرهمقا
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إدراك المستخدمين ألساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة    2 – 16

  التدفق النقدي

، وبالتالي الحد منهاللمارسات واكتشافها  دراكاإلوعي والمعنوية بين  هناك عالقة

التأثير  أساليبكأحد  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبتناولت العديد من الدراسات تقسيم ممارسات و

إما من حيث اتفاقها مع المبادئ المحاسبية أو من حيث نوع التأثير  ساسيةاأل على القوائم المالية

المالية مضموناً أو شكالً بحيث يتم عرض عناصرها بما يتناسب مع حاجة على القوائم 

مع أن التغيير في ) 2006جرار، ( منشآتمستخدمي المعلومات للتأثير على األداء الحقيقي لل

ولكنه يترك أثراً على قدرة المستخدم على فهم  موقع هذه العناصر ال يؤثر على النتيجة النهائية

  ).Matis, et.al., 2009(أة منشاألداء المالي لل

مقيد ولكنه ليس مستحيالً كون  قائمة التدفقات النقديةفي  اإلبداعيةإن نطاق المحاسبة 

قليلة، إذ أن هناك من اإلبداع المحاسبي  قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةتطبيق المحاسبة 

 قائمة التدفقات النقديةصوصاً خظر إلى القوائم المالية ككل وما يتم كشفه بسهولة من خالل الن

، وهناك من اإلبداع ما ال يتم كشفه كما حدث في لتي نادراً ما يتم النظر إليها وتحليلهاوا

واحدة من أكثر القوائم  قائمة التدفقات النقديةشركتي انرون وورد كوم، من البديهي أن تعتبر 

، عند التالعب برقم )Matis, et.al., 2009( ثبتت العكس، وورلد كوم أالمالية نظافة وموثوقية

األرباح في قائمة الدخل بالكاد يتذكر معد القوائم المالية ربطها بتفاصيلها في قائمة التدفقات 

   .النقدية 
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االختبارات التي يتوجب تطبيقها للحد من أثار المحاسبة جراءات واإل   2 – 17

  قائمة التدفقات النقدية اإلبداعية على

السعي  مستخدمي البيانات الماليةحاسبين والمدققين والمحللين الماليين وعلى كٍل من الم

 اإلبداعيةإدراك إجراءات المحاسبة و اإلبداعيةلمعرفة التطورات المهنية الخاصة بالمحاسبة 

حتى يكون هذا اإلجراء متبوعاً  المالي وقائمة الدخل وقائمة المركز على قائمة التدفقات النقدية

، ومن وجعله موضوع عناية من قبلهمه مواجهة اإلجراء اإلبداعي وإدارتبإجراء مضاد ل

  :) 2006جرار، () Matis, et.al., 2009( اإلجراءات المضادة

 .شروط الرسملة للمصاريف التشغيليةالتحقق من مدى توفر  1.

 .تساب قسط اإلهالك لألصول الثابتةالتحقق حول تغيير طريقة اح 2.

 .ب قسط إطفاء األصول الغير ملموسةريقة احتساالتحقق حول تغيير ط 3.

إعادة احتساب مصروف اإلهالك واإلطفاء وفقاً لمعدالت اإلهالك واإلطفاء المتعارف عليها  4.

 .عة التي تنتمي لها منشأة األعمالفي الصنا

التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من  5.

  .جنبيةالعمالت األ

لى مستوى السيولة بهدف التعرف عة المقيدة من احتساب نسب السيولة،استبعاد النقدي 6.

 .الفعلي

 .الدخل والمركز الماليالتابعة وتأثيرها على قائمتي  من نتيجة أعمال المنشآت التحقق 7.
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 . لمخزون ومن طرق التقييم والتسعيرالتحقق من الوجود الفعلي ل 8.

لقائمة التدفقات النقدية الربط المعلوماتي لمحتوى قائمة التدفقات  من أساليب التحليل

  :النقدية مع قائمة الدخل وقائمة المركز المالي للخروج بدالالت واضحة ويتمثل ذلك في  

 .ات النقدية من األنشطة التشغيليةمقارنة صافي الربح مع صافي التدفق 1.

يرادات مع النقدية من األنشطة التشغيلية مقارنة المبالغ المحصلة من العمالء مع اإل 2.

 .تظهر في قائمة التدفقات النقدية كما

مقارنة حسابات المدينين مع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لتحليل الحسابات  3.

المدينة إذ أنه من الممكن أن يكون جزءاً كبيراً من الحسابات غير قابل للتحصيل مع 

 .في اإليرادات قارنتها مع الزيادةم

فارقات ينم عن ، وجود مل الفترة مع المدفوعات للموردينمقارنة المشتريات خال 4.

 .تعثر مالي للمنشأة

مقارنة المدفوعات للموردين والعاملين مع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية مع  5.

ل على أنه تم النفقات الجارية كما تظهر في قائمة الدخل حيث أن وجود فروق ضخمة يد

الجة المحاسبية السليمة أو رسملة جزء من النفقات الجارية على غير ما تقضي به المع

 .العكس

 مقارنة االستثمارات واإلضافات لألصول الثابتة والنفقات المرسملة بالتدفقات النقدية 6.

 .المرتبطة باالستثمارات والتمويل
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من األنشطة التشغيلية؛ عند ظهور رقم  مع التدفقات النقدية المخزونمقارنة دوران  7.

يخضع المخزون عالي والتدفقات النقدية التشغيلية سالبة يدل على أن تقييم المخزون لم 

  .للمعايير المحاسبية المتبعة

وجود صافي ربح مرتفع وتدفق نقدي منخفض دليل على استخدام منشأة األعمال  8.

رقم ربح صوري وبالتالي توزيع أرباح طرقاً وقواعد محاسبية مشكوكاً فيها إلظهار 

  .غير حقيقية

المعالجة لممارسات المحاسبة  أساليبإن العمل على تنمية الثقافة المحاسبية وإيضاح 

تعليمية وعقد حلقات نقاشية و )Ghosh, 2010( ضمن عرض برامج محاسبية تثقيفية اإلبداعية

وقد ؛ )2006جرار، ( اإلبداعيةبة المحاس أساليبيمثل بحد ذاته إجراء مضاداً لممارسات و

دمة للحد من ممارسات الوسائل المستخأهم االتجاهات و )2008الخشاوي والدوسري، (أوضح 

  :المحاسبة اإلبداعية 

توفير لجان مراجعة والتوصية بضرورة إنشاء لجنة مكونة من أعضاء غير    1.

بهدف زيادة استقالليته وتحديد أتعابه  كون من مهامهم تعيين مراجع خارجيتنفيذيين ت

 .عند إبداء الرأي في القوائم المالية

وضع أسس ومعايير أخالقية مهنية يطلق عليها حوكمة المنشآت التجارية ، في ظل   2.

االنفتاح في األسواق المالية العالمية وعولمة األسواق  واعتماد اسواق القطاع الخاص 

 .لزيادة معدالت النمو اإلقتصادي

 .اسية في المعاييرجال في اختيار البدائل المحاسبية بوضع معالجة قيخفض الم  3.
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، وتفعيل فرضية الثبات في استخدام بعض السياسات المحاسبية الحد من سوء  4.

   .سبية من قبل معدي القوائم المالياستخدام السياسات المحا

على قائمة التدفقات  أهم االتجاهات والوسائل المستخدمة لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية

  : النقدية

 .المشتريات والمدفوعات للموردين مقارنة رقم  1.

؛ عند ات النقدية من األنشطة التشغيليةدراسة رقم المخزون ومقارنته مع التدفق  2.

ظهور رقم المخزون عالي والتدفقات النقدية التشغيلية سالبة يدل على أن تقييم المخزون 

 .سبية المتبعةيخضع للمعايير المحالم 

دراسة رقم االستثمارات وأي إضافات لألصول الثابتة والنفقات المرسملة ومقارنتها   3.

 .ات النقدية من األنشطة التمويليةمع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتدفق

دراسة رقم رصيد النقدية الظاهر في قائمة المركز المالي وتحليل الرقم مع صافي   4.

، ظهوره سالباً يدل على تدهور نتائج منشأة األعمال نقد الناتج عن األنشطة التشغيليةلا

ويتبين ذلك من قائمة الدخل أما ظهوره موجباً بقيمة عالية على الرغم من أن صافي 

النقد التشغيلي قليل يدل على أن رصيد النقدية تم تمويله إما عن طريق بيع أصول ثابتة 

النقدية االستثمارية أو أنه تدفق نقدي تمويلي مما يدل على أن  أي أنه من التدفقات

  .اجه مشاكل في السيولة النقديةالمنشأة تو

  



72 

  الدراسات السابقة: الثاني  المبحث

من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية 

السابقة وتم اإلفادة من بعض الدراسات التي بمسح الدراسات  ةالباحث تلموضوعها ، فقد قام

 لها عالقة بموضوع الدراسة وتخدم متغيراتها وفيما يلي استعراض لبعض هذه الدراسات

  : الدراسات األجنبية  العربية و

 

 و عرض اإلبداعية المحاسبة أخالقيات: "   بعنوان) .   2005، زر وأبو دهمش( دراسة  -

 " .ل تحلي

منشأة بيان دور المحاسبة في تزويد جميع أصحاب المصالح في  هدفت هذه الدراسة إلى

, وخارجها بالبيانات المالية التي تساعدهم في اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة  األعمال

مواجهة و اإلبداعيةوذلك من خالل دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة 

كما هدفت الدراسة إلى  . دام المبادئ المحاسبيةتحديات التحليل والتضليل في طرائق استخ

التعرف إلى أراء بعض الجهات المهنية في تحديد معيار الغش والخطأ في القوائم المالية 

  .معالجتها  أساليبو اإلبداعيةالناتجة عن ممارسات المحاسبة 

  : وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها

غالباً ما يمتلكون قدرات محاسبية عالية تمكنهم من  اإلبداعيةإن ممارسي المحاسبة 

ولكن تستطيع أن تخدع , التالعب باألرقام  وتحويلها وتحويرها بالشكل الذي يرغبون فيه 

   .ال تستطيع أن تخدع الناس جميعهم بعض الناس طول الوقت لكن
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ن أو التحلي بالنزاهة واألخالق في كل عمل يقوم به المحاسبوالدراسة بوقد أوصت 

 به المسئولون أو أي شخص حسب الدور الذي يقوموالمديرون أو المدققون أو الموظفون 

  .قائي للحد من المحاسبة اإلبداعيةكأسلوب و

تزويد جميع تتمثل العالقة بين هذه الدراسة و الدراسة الحالية أن كلتاهما تعمالن على 

تساعدهم في  ذات مصداقية عالية ماليةبيانات بوخارجها  األعمالآت منشأصحاب المصالح في 

و الدراسة الحالية أوضحت أساليب وممارسات المحاسبة  اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة

  .اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية كإجراء وقائي للحد من هذه األساليب والممارسات

  

التدفقات النقدية الربح المحاسبي و " بعنوان )  2005شبيطة و ابونصار ، ( دراسة  - 

ردنية منشآت التجارية المساهمة العامة األكمقياس الداء المنشأة ، دراسة تطبيقية على ال

 " . المدرجة في بورصة عمان 

األساس النقدي من خالل نموذج يمثل مقارنة أساس االستحقاق و هدفت الدراسة إلى

حديد المقياس األفضل لقياس ، استهدفت تو نموذجين يمثالن األساس النقدي أساس االستحقاق

السهم، مقياس التدفقات النقدية مع عائد ل مقارنة مقياس أساس االستحقاق وأداء المنشأة من خال

اختبار دور أساس االستحقاق المحاسبي من خالل االختبار العام ألثر المستحقات المحاسبية و

  .على قدرة األرباح في التعبير عن أداء المنشأة 

الستحقاق كان أفضل أداء بأن نموذج الربح المحاسبي الممثل ألساس ا  أوصت الدراسة

صافي التدفقات النقدية و تدفقات النقدية التشغيلية وال من نموذج األساس النقدي اللذي استخدم

  .ذلك من خالل العالقة مع عائد السهم المعدل 
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لتدفقات النقدية مثلت العالقة بهذه الدراسة مع الدراسة الحالية بإيضاح مساهمة ات

من قبل مستخدمي البيانات المالية، تشابهت بيئة الدراستين التشغيلية في المعلومات المستخدمة 

   .و لكن العينة اختلفت

  

تطوير استراتيجية للحد من اآلثار السلبية الستخدام  " بعنوان)  2006، جرار( دراسة  - 

 " عامة األردنيةالمساهمة ال منشآت التجاريةفي ال اإلبداعيةالمحاسبة 

منشآت التي تستخدمها ال اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبهدفت الدراسة إلى التعرف على 

المساهمة العامة األردنية لغرض تطوير استراتيجية للحد من اآلثار السلبية الستخدام  التجارية

  . منشآت التجاريةفي هذه ال اإلبداعيةالمحاسبة 

المحاسبية قائم  ساليبالستنتاجات منها أن تطبيق األتوصلت الدراسة إلى مجموعه من ا   

بعناصر القوائم المالية منشآت حيث تتالعب هذه ال منشآت التجاريةبشكل متفاوت في تلك ال

  .وتمارس عمليات تضليل لمستخدميها

أوصت الدراسة بضرورة بث الوعي الكافي حول المحاسبة اإلبداعية بغرض بيان 

ير وتدريب التركيز على تطوة ونها ومحاربتها بالوسائل الصحيحأضرارها و بالتالي الحد م

 أسس وضع ضرورة إلىو. عماليفهم بالمستجدات في بيئة األتعرالمدققين بشكل مستمر و

 على الجديدة المعايير تعتمد أن يجب والتي الحالية المعايير من بدالً للشركات جديدة حوكمة

 . المحاسبية المعالجات في األخالقي واإلطار السلوك
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إلى التعرف على  والدراسة الحالية أن كلتاهما تهدف الدراسة تقوم العالقة بين هذه

لغرض تطوير استراتيجية للحد من اآلثار السلبية الستخدام  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليب

منشآت األعمال حيث ركزت هذه الدراسة على المنشآت التجارية بينما في  اإلبداعيةالمحاسبة 

راسة الحالية قامت على الشركات الصناعية واختصت الدراسة الحالية بدراسة أساليب الد

  .وممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية للشركات الصناعية

  

  بعنوان )  Lin, 2009( دراسة -

Creative Accounting. 

ـ    اإلبداعيـة  بة تهدف هذه الدراسة إلى بناء إطار نظري شامل يوضـح مفهـوم المحاس

مجـاالت المحاسـبة   اإلبداعية وأسباب ظهورها و الهدف من ممارستها وخصائص المحاسبة و

منشـآت  فشل بعض الاإلبداعية مع إيضاح أسباب المحاسبة المستخدمة في تقنيات اإلبداعية وال

منشـآت  العمالقة في الواليات المتحدة في مطلع القرن الحالي وفـي مقدمـة هـذه ال    التجارية

أدى إلـى كـوارث    والذيالعمالقة  المنشآت التجاريةهي واحدة من و" إنرون"شركة  تجاريةال

المحاسبية األمريكية  تهام للمعايير، وقد تم توجيه أصابع اال شكل خسائر مالية كبيرة علىمالية 

إلى التوجـه نحـو    أكاديمية تدعو، و بدأت أصوات نظامية وكأحد أسباب هذه الكوارث المالية

حوكمة ط صارمة على مهنة التدقيق كآلية كما نتج عن هذا الفشل فرض ضواب، ايير الدوليةالمع

  .منشآت التجاريةلل

المبالغـة فـي تقـدير اإليـرادات،      مثل تقنيات المحاسبة اإلبداعية ذكرت الباحثة بعض

أو  البنود االسـتثنائية، إخفـاء الخسـائر   التالعب في صول واأل زيادة تقييمالتالعب بالنفقات، 
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 ،"اقتنـاء النوايـا الحسـنة   "الخصوم، إيقاف تمويل الميزانية العمومية، والتالعب الضـريبي،  

  .التأجير، سياسة االستهالك المتغيرة، المخزون، إلخ معامالت

، القيـاس   ر معايير المحاسبة الدولية دليل لتحسين العرضاعتبتوصلت الدراسة إلى ا

ليها مصـطلح المحاسـبة   التي يطلق عسبية للمؤسسة وواإلفصاح عن المعلومات المالية والمحا

اإلجراءات التي جـاءت  ساليب واألاإلبداعية والمحاسبة  معنى:  اإلبداعية مع شرح مفصل ل 

  . بها المعايير المحاسبية الدولية في مجال اإلبداع المحاسبي

أسباب و اإلبداعيةوضح مفهوم المحاسبة أبناء إطار نظري شامل ب قامت الدراسة الحالية

على  اإلبداعيةالمحاسبة المستخدمة في تقنيات وال هاظهورها و الهدف من ممارستها وخصائص

قائمة التدفقات النقدية بينما قامت هذه الدراسة بإيضاح بعض األسـاليب و اإلجـراءات التـي    

  .جاءت بها المعايير المحاسبية

 

ن لمخاطر إجراءات المحاسبة مدى إدراك محللي االئتما" بعنوان )  2007 ،صيام( دراسة  - 

 . "الخالقة و قدرتهم على إدارتها في البنوك التجارية األردنية 

إلى قياس مدى إدراك محللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية هدفت الدراسة 

لمخاطر إجراءات المحاسبة الخالقة وايالء هذه اإلجراءات العناية الالزمة بما يضمن الكشف 

ذ قرار الجسيمة على المؤشرات المالية وانعكاس مصداقية معقولة العتمادها في اتخاعن أثارها 

  .منح التسهيالت االئتمانية
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أنه هناك العديد من إجراءات المحاسبة الخالقة التي يمكن القيام بها  توصلت الدراسة إلى

المالية ، تؤثر على جعل البيانات ء عند التقدم بطلب ائتمان مصرفيمن قبل بعض العمال

مضللة وتفقدها الموضوعية والمصداقية، تتوافر لدى محللو االئتمان القدرة على إدراك تلك 

  .اإلجراءات والقدرة على مواجهتها 

يوصي الباحث بوجوب ايالء إجراءات المحاسبة الخالقة ما تستحقه من االهتمام إضافة 

لية لالطمئنان على سالمة الوضع إلى تحليل المعلومات الوصفية غير الظاهرة في القوائم الما

  .المالي للعمالء بغية المحافظة على سالمة السياسة االئتمانية لدى البنوك التجارية األردنية 

في  تؤثر على جعل البيانات الماليةأوضحت الدراسة الحالية األساليب والممارسات التي 

الصناعية بينما تقوم هذه  صداقية في الشركاتمضللة وتفقدها الم قائمة التدفقات النقدية

قياس مدى إدراك محللي االئتمان في البنوك التجارية األردنية لمخاطر الدراسة على 

  .اإلبداعية إجراءات المحاسبة

  

 . "ضرورة أم ترف ؟ :  التدفقات النقديةكشف "   بعنوان  ) 2008، حسن( دراسة  -

دية في بعض البلدان مثل العراق هدفت الدراسة التحفيز على استخدام قائمة التدفقات النق

من خالل البحث العلمي ، كون قائمة التدفقات النقدية تعمل على تحسين أداء المنشآت التجارية 

  .العراقية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية في اتخاذ قراراتها االستثمارية 
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هداف توصلت الدراسة إلى أن قائمة التدفقات النقدية تمثل ضرورة لتحقيق األ

المحاسبية من خالل الترابط مع القوائم المالية األخرى خصوصاً أن الترابط يساهم في تحسين 

  . المقدرة التنبؤية للمعلومات المالية المستخرجة من هذه القوائم

أوصت الدراسة إلى كون قائمة التدفقات النقدية مفيدة ولكن ال يعمل بها في بعض 

من دفع المؤسسات العلمية والمهنية من التعامل مع موضوع  الدول ومنها العراق ولذلك ال بد

  . التدفقات النقدية لتحسين أداء الشركات العراقية

أهمية قائمة التدفقات امات واستخدحالية وهذه الدراسة بشرح مفهوم وقامت الدراسة ال  

  .النقدية 

  

دقق في التحقق دور المو اإلبداعيةالمحاسبة ). "   2008، الدوسريو الخشاوي(دراسة   -

 . "من ممارساتها و نتائجها 

إلى تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة اإلبداعية من عدة جوانب  هدفت الدراسة

وركزت على دور المدقق في التحقق من ممارسات ونتائج المحاسبة اإلبداعية ضن سبعة 

د ذلك استعرض فصول ، استعرض الفصل االول أهم التعاريف لمفهوم المحاسبة اإلبداعية وبع

الباحثان أهم أساليب المحاسبة اإلبداعية وأهم أساليب إدارة األرباح وتجميل صور الدخل 

  .والهدف من القيام بها

استعرض الباحثان أهم االتجاهات والوسائل واألساليب المستخدمة للكشف عن ممارسات 

مات المهنية لمواجهة أي المحاسبة اإلبداعية والحد منها، سلط الباحثان الضوء على دور المنظ



79 

القته بمفهوم مشاكل أو أي أخطار قد تؤثر على المهنة، ناقش الباحثان الدور األخالقي وع

  .المحاسبة اإلبداعية

توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أنه هناك العديد من الوسائل التي تستخدم في المحاسبة 

كشف هذه الممارسات ، وأوضح مهمة اإلبداعية وأوضح العديد من من االتجاهات واألساليب ل

  . لمدقق في الكشف عن هذه الممارساتا

أوصت الدراسة بضرورة قيام جمعيات المدققين والمحاسبين بتوضيح التأثيرات السلبية 

ألساليب واجراءات المحاسبة اإلبداعية على مهنتي المحاسبة والتدقيق مع ضرورة تركيز 

  .بتعزيز ورفع السلوك األخالقي يات كفيلةالجهات المحاسبية المعنية بإيجاد آل

الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة اإلبداعية على قائمة  هدفت

مفهوم المحاسبة اإلبداعية من عدة جوانب وركزت  الدراسةأوضحت هذه  التدفقات النقدية بينما

  .داعيةعلى دور المدقق في التحقق من ممارسات ونتائج المحاسبة اإلب

  

ن ممارسات دور المدقق في التحقق م"   بعنوان)  2008والعريفان،  الشمشيري( دراسة  -

 . " اإلبداعيةة بسانتائج المحو

إلى التأكيد على أن النظام المحاسبي الشفاف وسيلة إلثبات العمليات  الدراسة هذه هدفت

لمالية من حيث النية في ت االمالية عند حدوثها من واقع مستندات مؤيدة لها وتصنيف المخالفا

سبة اإلبداعية ، ومن حيث المجاالت التي تقع فيها، وذلك من منظور التدقيق على المحاارتكابها

  .والكشف عن وسائلها
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توصلت الدراسة إلى أنه من المتعذر بالنسبة للمدقق في ضوء زيادة حجم المنشآت وتعدد 

ت المدونة بالدفاتر والسجالت مما تطلب ضرورة عملياتها إجراء التدقيق التفصيلي لكافة العمليا

ساليب ووسائل المحاسبة وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يمكن معه للمدقق الكشف عن أ

، كما يجب أن يكون هناك تسلسل وترابط بين المدقق أو لجان التدقيق من خارج اإلبداعية

ن لديها وظيفة تدقيق داخلية كوالمؤسسة والمدقق الداخلي، يجب على كل منشأة تجارية أن ي

، مع لجان التدقيق من خارج المؤسسة، وأن يكون المدقق الداخلي متصالً وبشكل مباشر قوية

  .وأن يرفع تقريره إليها 

دعت الدراسة الحالية إلى ضرورة الوعي التام لإلجراءات المستخدمة في الحد من 

ضرورة وجود قدية بينما دعت هذه الدراسة أساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات الن

  .نظام فعال للرقابة الداخلية يمكن معه للمدقق الكشف عن أساليب ووسائل المحاسبة اإلبداعية

  

  بعنوان ) Matis, et. Al., 2009 ( دراسة -

 Cash-Flow Reporting Between Potential Creative Accounting 

Techniques and Hedging Opportunities, Case Study Romania . 

هدفت الدراسة إلى دراسة قضايا اإلبالغ المالي في رومانيا في بيئة اقتصادية متقلبة 

 قائمة التدفقات النقديةفي  اإلبداعيةالمحاسبة  ، في محاولة إليضاح ممارسات وأساليبيةللغا

من قبل  دراسة التحوط كوسيلة مستخدمة، ولى المخاطر إلى أقصى حد ممكنللسيطرة ع

الرومانية لحماية التدفقات النقدية المستقبلية التي تؤثر  منشآت التجاريةالمدراء الماليين في ال

الكشف عن التقنيات  ؛ اهتم الباحثون في هذه الدراسة فيبطرق محددة على نتيجة األعمال
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كشف عن الة للتالعب بالبيانات المحاسبية والروماني منشآت التجاريةالمتاحة لل ساليباألو

دراسة تحوط التدفقات النقدية بسبب تعرض اإلبداعية وفي المحاسبة  األدوات المستخدمة عادةً

  . تقلبات المستمرة  في أسعار الصرفالرومانية لل منشآت التجاريةال

قائمة التدفقات في  اإلبداعيةالمحاسبة  ممارسات وأساليب وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

قائمة ن الكثير من التالعب يرجع إلى المرونة في إعداد أأوضحت و ليست مستحيلة النقدية

، وتبين أن معظم المدراء الماليين الطريقة غير المباشرةالتدفقات النقدية بين الطريقة المباشرة و

  .   التدفقات النقدية تحوط أساليبليسوا على دراية ب

 قائمة التدفقات النقديةفي  يةاإلبداعممارسات المحاسبة أساليب وتوصلت الدراسة إلى أن 

هرت اإلستبانة الخاصة بالدراسة الرومانية كما أظ منشآت التجاريةمعروفة بشكل محدود لدى ال

الرومانية  منشآت التجاريةأن ال إلى ؛ وتوصلت أيضاًيز قائم على قائمة المركز الماليأن التركو

  .خدامها قليل جداًستخدمت يكون استإذا اتستخدم تحوط التدفقات النقدية و ال

تختلف بشكل  اإلبداعيةوممارسات المحاسبة  أساليبتوصل الباحث في الدراسة أن  

  . وممارسات التحوط أساليبواضح عن 

قائمة التدفقات في  اإلبداعيةالمحاسبة  ممارسات وأساليب الدراسة الحالية أن وقد أظهرت

قائمة رجع إلى المرونة في إعداد ن الكثير من التالعب يأأوضحت و ليست مستحيلة النقدية

أساليب  ، أكدت هذه الدراسة أن التدفقات النقدية بين الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة

منشآت معروفة بشكل محدود لدى ال قائمة التدفقات النقديةفي  اإلبداعيةممارسات المحاسبة و

األساليب والممارسات معروفة بشكل  بينما أكدت الدراسة الحالية أن هذه الرومانية التجارية

  .كبير لدى المنشآت الصناعية في األردن



82 

 

دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار "  بعنوان  ) 2009  الحلبي، (دراسة  -

 منشآت التجاريةعلى موثوقية البيانات المالية الصادرة عن ال اإلبداعيةالمحاسبة 

 . " المساهمة العامة األردنية

كال التعرف على أشاصية موثوقية البيانات المالية والدراسة إلى بيان أهمية خ هدفت

ها على موثوقية أثراإلبداعية والمحاسبة  أساليبالتعرف على التحيز في القياس المحاسبي و 

التعرف على اإلبداعية، والمحاسبة  أساليببيان دوافع اإلدارة من استخدام البيانات المالية، و

التي تمارسها  اإلبداعيةيقوم به مدققو الحسابات في الحد من إجراءات المحاسبة الدور الذي 

  .المساهمة العامة األردنية في القوائم المالية  منشآت التجاريةإدارات ال

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أن يولي المدققون الخارجيون عند تدقيق حسابات 

، مع فيمكونات القوائم المالية االهتمام الكاصر ومنشآت التجارية المساهمة العامة جميع عناال

  .لتي تنظم عمل المدققين الخارجييناألنظمة اضرورة تطوير التشريعات و

إجراءات أساليب واستندت هذه الدراسة إلى فرضيات ترتبط بعدم وجود عالقة بين 

  .على موثوقية البيانات المالية اإلبداعيةالمحاسبة 

تأثير مرتفع في  اإلبداعيةة من النتائج منها أن للمحاسبة توصلت الدراسة إلى مجموع

مدققي الحسابات بينما يرى منشآت التجارية ومصداقية القوائم المالية حسب رأي موظفي ال

، وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها إصدار أن تأثيرها متوسط المحللون الماليون

التحريف في البيانات المالية مع ت التالعب ون عقوبات رادعة لحاالتشريعات حازمة تتضم
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يهم ستقاللية لحمايتهم من تدخالت اإلدارة التي قد تفرض علإيجاد مرجعية للمحاسبين تتمتع باال

  .المحاسبية تجاوز المتطلبات القانونية و

جاءت الدراسة الحالية متممة لهذه الدراسة على الرغم من تقارب المجال بين الدراستين، 

ممارسات المحاسبة اإلبداعية على القوائم المالية ن كال الدراستان ناقشتا أساليب وحيث أ

أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية على األساسية ولكن الدراسة الحالية ألقت الضوء على 

  .قائمة التدفقات النقدية في الشركات الصناعية

  

  بعنوان ) Balaciu, et. Al., 2009 ( دراسة -

Creative Accounting Literature and its Consequences in Practice. 

إلى توضيح أهم أهداف وإجراءات وممارسات المحاسبة اإلبداعية  هدفت هذه الدراسة

وأهم الوسائل المستخدمة في الدول األوروبية للحد من اتباع هذه الممارسات، لتوضيح هذه 

؛ قام 2009وعام  1999منشورة بين عام موضوع ومقالة  40األهداف قام الباحثون بتحليل 

اهتم الباحثون في هذه الباحثون بوضع إطار نظري لمفهوم المحاسبة اإلبداعية وقاموا بتحليله؛ و

وروبية للتالعب األ منشآت التجاريةالمتاحة لل ساليباألعن التقنيات والدراسة في الكشف 

وايالء هذه , اإلبداعيةفي المحاسبة  دةًالمستخدمة عا ساليبالكشف عن األبالبيانات المحاسبية و

  .تقيم المنشآت التجارية األوروبيةاألساليب العناية الالزمة للكشف عن أثارها الجسيمة على 
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توصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد باإلجماع على المستوى الدولي واألوروبي نظرية 

ال للرقابة الداخلية يمكن تطلب ضرورة وجود نظام فع مقبولة لممارسة المحاسبة اإلبداعية،

معه للمدقق الكشف عن أساليب ووسائل المحاسبة اإلبداعية، كما يجب أن يكون هناك تسلسل 

  .من خارج المؤسسة والمدقق الداخليوترابط بين المدقق أو لجان التدقيق 

إن خصوصية الدراسة الحالية عن الدراسات األجنبية تتمثل باختالف بيئة الدراسة 

  .دراسة المتمثالن بالبيئة األردنية متمثالً في الشركات المساهمة العامةومجتمع ال

  

  بعنوان ) Matis, et. Al., 2009( دراسة -

Cash flow reporting and creative accounting. 

تعمل على إظهار صورة  اإلبداعيةهدفت الدراسة إلى االعتراف بأن ممارسات المحاسبة 

تهدف إلى ، وية وتشوه التقييم المالي للمنشآتمنشآت التجارغير حقيقية للموقف المالي لل

قائمة التدفقات في داقية البيانات المالية الواردة على مص اإلبداعيةالتعرف على أثر المحاسبة 

، تقييمهامنشآت التجارية وباإلضافة إلى مقدار التشويه لألداء المالي لل منشآت التجاريةلل النقدية

، المستقبلية للمنشأة اإليراداتقدية القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية وللتدفقات النحيث أن 

 ،منشآت التجاريةفالعديد من مستخدمي البيانات المالية يهتمون بأرقام التدفقات النقدية لل
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وبالتالي  منشأة األعمالكونها مؤشر هام على سيولة  ،وخصوصا التدفقات التشغيلية

  .استمراريتها

للتالعب باألرقام المستخدمة في  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبسة إلى تنوع توصلت الدرا

داد وعرض  قد حازت على اهتمام أقل في األدبيات المحاسبية عند إع قائمة التدفقات النقدية

  . قائمة الدخلقائمة المركز المالي و

راسة إن خصوصية الدراسة الحالية عن الدراسات األجنبية تتمثل باختالف بيئة الد

  .ومجتمع الدراسة المتمثالن بالبيئة األردنية متمثالً في الشركات المساهمة العامة

  

دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات "  بعنوان  )  2010 حمادة،( دراسة ميدانية  -

 . " اإلبداعيةالمحاسبة 

إلى تؤدي ت التي تقوم بها لجان المراجعة والتعرف على النشاطا هدفت الدراسة إلى

  .اإلبداعيةممارسات المحاسبة  من الحد

المراجعة عند  وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من النشاطات تمارسها لجان

 منشآت التجاريةفي ال اإلبداعيةتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة تنفيذها لمهامها و

  .المساهمة

بين النشاطات التي تمارسها  استندت هذه الدراسة إلى فرضيات ترتبط بعدم وجود عالقة

  .المساهمة  منشآت التجاريةفي ال اإلبداعيةلجان المراجعة و بين الحد من ممارسات المحاسبة 
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توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن النشاطات التي تمارسها لجان 

، شآت التجاريةمنفي ال اإلبداعيةالمراجعة هي ذات تأثير كبير في الحد من ممارسات المحاسبة 

وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها فرض إجراءات رقابية من قبل الجهات 

  .تتورط في ممارسات محاسبة إبداعيةالتي  منشآت التجاريةالمختصة على ال

  

  بعنوان )  Ghosh, 2010( دراسة -

Creative Accounting : A Fraudulent Practice Leading to Corporate 

Collapses " 

كشف التالعب بالتقارير المالية أو القوائم المالية الذي يتيح  تهدف هذه الدراسة إلى

لمدراء المنشآت التجارية إظهار صورة مغلوطة وكاذبة للوضع المالي للمنشأة التجارية غير 

الوضع الحقيقي للمنشأة التجارية وذلك للكشف عن ممارسات االحتيال التي أدت إلى انهيار 

المنشآت التجارية في العالم ودراسة أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية في الهند كبرى 

  وتطبيق اإلطار النظري على بعض المنشآت التجارية الهندية مثل ويبرو المحدودة 

 )WIPRO Ltd. (  وشركة الرسون و تيبرو )Larsen & Toubro ( ومن خالل دراسة ،

  .ة ظاهرة انهيار شركة انرون االمريكي

، دمي البيانات المالية من التالعبتوصلت الدراسة إلى وضع بعض الطرق لحماية مستخ

واقترحت أنه للحد من تأثير اإلبداع واالبتكار واالحتيال في البيانات المالية من خالل تبسيط 

األنظمة المحاسبية وأنظمة التدقيق والحاكمية واألخذ بمنظور محاسبة الطب الشرعي للكشف 

ت الغش ومنع الغش واالحتيال والتالعب، والحد من الخيارات المحاسبية والبدائل عن حاال
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، والعمل على تحسين نوعية إدارة المنشآت تجارية مع رة ضمن معايير المحاسبية الدوليةالمتوف

  . تعديل قانون المنشآت التجارية و زيادة فعالية التدقيق في المنشآت التجارية

الية عن الدراسات األجنبية تتمثل باختالف بيئة الدراسة إن خصوصية الدراسة الح

  .ومجتمع الدراسة المتمثالن بالبيئة األردنية متمثالً في الشركات المساهمة العامة

   

اإلبداعية في استخدام المحاسبة  أساليب" بعنوان )  2011، القطيش و الصوفي( دراسة  -

الصناعية المساهمة العامة المدرجة  يةمنشآت التجارالمركز المالي في القائمتي الدخل و

  . "في بورصة عمان 

تهدف الدراسة الى استعراض أهم األساليب المستخدمة في المحاسبة اإلبداعية، وأثرها 

في موثوقية البيانات المحاسبية والتعرف على التوجهات والوسائل لكشف ممارسات المحاسبة 

القوائم المالية مع بيان دور المدقق في التعرف على اإلبداعية ومدى تقييدها لعملية التالعب في 

ممارسات ونتائج المحاسبة اإلبداعية عند استخدامها على البيانات المالية في الكشف عن 

الوضع المالي للمنشآت التجارية، استخدم الباحث منهج التحليل الوصفي وقامت الدراسة على 

لكتب والدراسات السابقة وجانب عملي جانب نظري باالعتماد على المراجع وا: جانبين 

بتصميم استبانة بهدف التعرف على أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة المركز 

المالي وقائمة الدخل؛ وتوصل الباحث بإجابته على فرضيات الدراسة إلى أنه ليس هناك 

األردن وأنها ال تتالعب في  تالعب في االلتزامات في المنشآت التجارية المساهمة العامة في

  .إيراداتها 
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  بعنوان ) Amat & Growthorpe , 2011 ( دراسة -

Creative Accounting : Nature, Incidence and Ethical Issues. 

دراسة أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية، عمل الباحثان  تهدف هذه الدراسة إلى

اعية واألسباب التي دعت المنشآت التجارية على وضع إطار نظري لمفهوم المحاسبة اإلبد

وإدارات هذه المنشآت للتالعب في قوائمها وبياناتها المالية، وقامت الدراسة على وضع بعض 

لم تغفل الدراسة دراسة الجانب  التقنيات للكشف والحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية،

قية لممارسات المحاسبة ب األخالاألخالقي للمحاسبة اإلبداعية وقامت بإيضاح بعض الجوان

  .اإلبداعية

اقترحت الدراسة بعض الوسائل للكشف عن أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية 

يب وساهمت في شرح بعض المشاكل المترتبة على التالعب في البيانات المالية باستخدام أسال

  . وممارسات المحاسبية اإلبداعية
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  بعنوان ) Gherai & Balaciu, 2011 ( دراسة -

From Creative Accounting and Enron Phenomenon to The Current 

Financial Crisis ". 

و ممارسـات   اإلبداعيـة نظار إلى ظاهرة المحاسـبة  الدراسة إلى لفت األ هذه تهدف

ربـط ظـاهرة المحاسـبة     عمل الباحثان علىالعالمية ومنشآت في كبرى ال اإلبداعية المحاسبة

 منشـآت نهيار إحـدى  اتحليل أسباب ع وتهدف إلى االطال ، وباألزمة المالية العالمية ةاإلبداعي

تدقيق في  شركةكبر أنهيار ا، والتي أدى انهيارها إلى إنرون األمريكية شركة، الطاقة الضخمة

، ومن ثم نرونإ شركةرثر اندرسون لثبوت تورطها في التالعبات المالية التي تمت في آالعالم 

، زمة الماليـة العالميـة  من ثم األاالنهيار الكبير وعلى التغيرات التي أدت إلى حدوث  طالعاإل

تطبيق تلك ومعرفة أراء البيئة المحيطة بها في الواليات المتحدة األمريكية في إمكانية الحد من 

. من محاسبين ومدققين وغيرهم الحد من تدني أخالقيات المهنيينو رض الواقعالتغيرات على أ

أظهرت جميع التحليالت التي أجريت للتعرف على أسباب االنهيارات التي حـدثت وجـود    لقد

عليها قامـت الحكومـة    بناء خلل رئيسي في أخالقيات وممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق، و

المدرجـة   منشـآت التجاريـة  حيث تم إلزام البتطوير تشريع جديد  2002ة في عام األمريكي

  .Sarbanes-Oxley Actأسمته  مريكية بالتقيد به وتطبيق جميع بنودهالمالية األ األسواقب

نهيار عرف على األسباب التي أدت إلى إلتلوذلك استخدم الباحثان األسلوب اإلستنتاجي 

، إلثبات أن ممارسات المحاسـبة  الرائدة في الواليات المتحدة األمريكية منشآت التجاريةتلك ال

  . ء األسباب الموجبة الستخدامهانهااإلبداعية لن تختفي إال بإ
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صممت بشكل متقن بهدف التالعب وإظهار  ن أغلب الممارساتأتوصلت الدراسة إلى 

القوائم المالية بشكل جيد يخدم مصالح خاصة، وابتعدت تلك العمليـات عـن هـدف المنفعـة     

 وبعض هذه العمليات صممت بشكل مـدروس، ولـم  ، تحوط لمخاطر مستقبليةالاالقتصادية أو 

يتبع بها اإلجراءات والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ونتيجة لعدم اتباع تلك المبادئ لم يتم 

نه هنالك عمليات أخرى تـم  أكأصول والتزامات، كما منشآت تلك البنود القوائم المالية لإظهار 

 تطبيقها بشكل غير الئق وغير صحيح وبموافقة المستشارين الماليين، حيث تم إطفـاء بعـض  

ن تلك العمليات لو كانـت صـحيحة   أتحوط الوهمية، مع العلم بالالخسائر الناتجة عن عمليات 

هي المتحوطة، وبالتـالي كـان    إنرون، حيث أن إنرون لشركةلكان يجب أن ينتج عنها أرباح 

ولكن كيف يمكن ذلـك إذا كانـت   . االستثمارية تعويض الخسائر منشآت التجاريةيجب على ال

وهذه الملكية تم إخفائها بشكل متقن ولم تظهر  منشآت التجاريةالمالكة لتلك الهي  إنرون شركة

  ).نهياراإل( إال عند حدوث الحدث

  

  بعنوان ) Effico & Etton, 2012 ( دراسة -

Creative Accounting and Managerial Decision on Selected Financial 

Institution in Nigeria "“. 

على القرارات اإلدارية في  اإلبداعيةدراسة تأثير المحاسبة  تهدف هذه الدراسة إلى

والهدف الرئيسي من الدراسة يشمل دراسة مدى  ،منشآت التجارية المختارة في نيجيريابعض ال

، وتحديد أثر للتالعب سهملر اأداء سع على هتأثيرالقوائم المالية وفي التقارير والتالعب الكلي 

  .شآت النيجيريةللمنااللتزامات في األصول و
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استخدم الباحثان المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد قاما بتلخيص البيانات 

  . ا تبعاً لمتغيرات فرضيات الدراسةاألولية التي تم جمعها وتبويبه

المحاسبة اإلبداعية من خالل التالعب الجزئي  تطبيق اإلبداع  توصلت الدراسة إلى أن

أن ممارسات المحاسبة اإلبداعية باستخدام و كس على سعر السهمفي التقارير المالية ينع

 االلتزاماتل والقرارات اإلدارية يجب أن تحد من التقارير المغلوطة في عرض األصو

  . للمنشآت التجارية

   

  خصوصية الدراسة الحالية : المبحث الثالث 

تنحصر في ال  عيةاإلبداكما أوضحت الدراسات السابقة أن المشكلة الحقيقية للمحاسبة 

المحاسبة  أساليبإنما يتجاوزه إلى البعد األخالقي حيث أن ممارسات والبعد الفني للمحاسبة و

لها تأثير مرتفع على مصداقية القوائم المالية وموثوقية البيانات المالية الصادرة عن  اإلبداعية

األردن والعالم على ؛ وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات قد أجريت في منشآت األعمال

إال أن  ،األعمال منشآتلالقوائم المالية  على المستخدمة اإلبداعيةالمحاسبة  ممارسات وأساليب

لبنود قائمتي الدخل  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبمعظم هذه الدراسات قد ركزت على ممارسات و

أساليب على  ، في الوقوفلما سبقها والمركز المالي، لذلك جاءت هذه الدراسة متممةً

في محاولة للحد من هذه الممارسات  قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةممارسات المحاسبة و

جاءت هذه الدراسة لتوضح ن أكثر القوائم المالية نظافةً وأكثرها موثوقية وباعتبارها واحدة م

لرغم من ضيقها على ا قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةوممارسات المحاسبة  أساليبأن 

وعلى حدود  ،م في تضليل عملية التقييم الماليوتقييدها وليس استحالتها من الممكن أن تساه
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 ساليبفإن دراسة واحدة قد أجريت حول مدى إدراك مستخدمي القوائم المالية أل, معرفة الباحثة

  . )Matis, et.al., 2009( وهي دراسة قائمة التدفقات النقدية على اإلبداعيةالمحاسبة 

اتضح من استعراض الدراسات السابقة عدم وجود دراسة منشورة تتشابه مع منهجية 

 أساليب بتوضيحهذه الدراسة مما يظهر مدى مساهمة هذه الدراسة في تعزيز األدب المحاسبي 

  . على الرغم من ضيقها وتقييدها قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةوممارسات المحاسبة 

ات الدراسة الحالية من خالل مقارنتها مع الدراسات السابقة وهو كما مبين تتضح مميز

  :بالجدول التالي  

  اإلسهامات المتوقعة من الدراسة الحالية مقارنةً بالدراسات السابقة

 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجال

 األهداف
 اإلبداعية المحاسبة أساليب التعرف على

 البيانات المحاسبيةو أثرها في موثوقية 

 و ممارسات المحاسبة أساليب التعرف على

 قائمة التدفقات النقدية على اإلبداعية

 المنهج الميداني  االستقرائي المنهج المنهج االستقرائي المنهجية

مجتمع 

 الدراسة

مجموعة من المحاسبين والمدققين 

 .المحللين الماليين في األردن و

دققين والمحللين الممجموعة من المحاسبين و

في  ومستخدمي البيانات المالية الماليين

 األردن 

 الموضوعات

و  اإلبداعية كافة متضمنات المحاسبة

تأثيرها على قائمة الدخل و المركز 

 المالي

 بهاأسالي وبيان اإلبداعية متضمنات المحاسبة

 التدفقات النقدية قائمة على هاو ممارسات
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  الفصل الثالث

  سةمنهجية الدرا

  

 الدراسة منهج   3 – 1

  وعينته الدراسة مجتمع   3 – 2

  الدراسة أدوات   3 – 3

  األداة صدق3 – 4   

  األداة ثبات3 – 5   

  اإلحصائية األساليب3 – 6   

  والمعلومات البيانات جمع أساليب 3 – 7  
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الثالث الفصل  

الدراسة منهجية  

  

  الدراسة منهج  3 – 1

 الوصفيلدراسات الميدانية والتي اتبعت فيها الباحثة األسلوب تعتبر هذه الدراسة من ا

، بهدف التعرف على مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي التحليلي

 دراسة تم إذ ،البيانات المالية ألساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية

 إلى الكمية غير المتغيرات تحويل خالل من الدراسة متغيرات نةمقارو البيانات وتحليل

 نتائج وبيان الفرضيات اختبار في معها التعامل بهدف وذلك للقياس، قابلة كمية متغيرات

 خالل من االدراك، هذا على علمي بشكل للتعرف المجال إتاحة وبالتالي الدراسة، وتوصيات

 باإلمكان بيانات إلى الوصول خالل من معها لالتعام نحو المبحوثين رؤية على التعرف

  .اإلحصائي للتحليل إخضاعها

  

 مجتمع الدراسة وعينته   3 – 2

 والبالغ األردنية المساهمة العامة جميع الشركات الصناعية من الدراسة مجتمع يتكون

 اطشب لشهر المالية األوراق لهيئة السنوي التقرير(  في ورد ما حسب .شركة)  85 ( عددها

  .يبين أسماء هذه الشركات)  1( والملحق رقم  .) 2013  لعام
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  :أما عينة الدراسة فتتكون من 

o المحاسبة  أساليب؛ وهم الفئة المعنية بتنفيذ اء الماليين والمدققين الداخليينالمحاسبين والمدر

 . اإلبداعية

o المحاسبة  أساليبشف عن ؛ وهم الفئة المعنية بتدقيق البيانات المالية والكالمدققين الخارجيين

 .اإلبداعية

o ؛ وهم المصدر الرئيسي للمعلومات بهدف اتخاذ القرارات الرشيدة المحللين الماليين. 

o الخارجيين مستخدمي البيانات المالية  . 

 من شركة كل في مستجيبين أربع من مكونة قصدية عينة ختياراب الباحثة قامت وقد    

 )340  ( حوالي االستبانات من الموزع العدد وليصبح الدراسة، مجتمع تمثل التي الشركات

 تعاون عدم بسبب البقية استرداد بإمكانها يكن ولم استبانة ) 274 ( منها ةالباحث جمعت ،استبانة

 تم فرزها وبعد ،موزعةال االستبانات عدد إجمالي من) %  80.6( بنسبةو ، المبحوثين بعض

 وبذلك,  التعبئة أثناء الواضحة وللعشوائية تعبئتها مالاكت لعدم منها استبانة ) 13 ( استبعاد

 هذه في يعملون مستجيباً)  261 ( على اإلحصائي التحليل إلى خضعت التي العينة استقرت

  . التحليل إلى هاإجابات الخاضعة الدراسة عينة من )%  76.7( وبنسبة الشركات

 الموزعة االستبانات عومجمو للدراسة العام اإلطار يوضح )3 - 1( رقم الجدول  

  . للتحليل والخاضعة والمستردة

  

  )  3 - 1( الجدول
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للتحليل والخاضعة والمستردة الموزعة االستبانات مجموع  

االستبانات الموزعة 

 على المبحوثين

االستبانات المستردة 

 من المبحوثين

االستبانات الخاضعة 

 للتحليل اإلحصائي

 261 274 340 العدد

 %  76.7 %  80.6 % 100 ةالنسبة المئوي

  

  الدراسة أدوات  3 – 3

قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة بالدراسة الحالية، وذلك بهدف قياس مدى إدراك   

ممارسات ليين ومستخدمي البيانات المالية ألساليب والمحاسبين والمدققين والمحللين الما

 قامت حيث ،الدراسة عينة نظر وجهة نم وذلك ،المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفق النقدي

 تقييميه عبارات وباستخدام  عليها، استندت التي الفرضيات لتغطي األداة هذه بتطوير الباحثة

 موافق( ( الخمس، المستويات ذي الخماسي ليكرت مقياس وعلى الدراسة عينة إجابات لتحديد

 3 متوسط حد إلى موافق, تعالما 4  كبير حد لىإ موافق, عالمات 5   جداً كبير حد لىإ

)  ) واحدة عالمة   جداً قليل حد لىإ موافق غير, عالمتان   قليل حد لىإ موافق غير, عالمات

  .االستبانة نموذج يبين)  4 ( رقم والملحق
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  األداة صدق  3 – 4

 تسرب عدم يضمن بحيث قياسه مطلوب هو ما قياس على الباحثة قدرة اختبار وهو

 المنهجية األدوات صالحية على تؤثر قد التي المراحل من مرحلة أي في ،الخطأ أو التحيز

 الباحثة اعتمدت ذلك ولتحقيق فيها، الثقة مستوى ارتفاع وبالتالي ،الحالية للدراسة المستخدمة

 أهداف تعكس حتى إجابتها اتساق مدى من للتأكد وذلك ببعضها، المرتبطة األسئلة على

 على عرضها تم البيانات لجمع كأداة االستبانة صالحية مدى من كدللتأو وتساؤالتها، لدراسةا

 مدى على للحكم محكمين هيئةو والمحاسبة اإلدارة بعلم المختصين والخبراء األساتذة من عدد

 استرجاع وبعد البيانات، لجمع كأداة صالحيتها مدى وعلى والمنطقي الظاهري صدقها

 أن قبل المختصين واألساتذة المحكمين من المقترحة التالتعدي بإجراء الباحثة قامت االستبانات

  .االستبانة محكمي سماءأ يبين)  2 ( رقم والملحق.  الدراسة عينة على توزيعها يتم

  

  األداة ثبات  3 – 5

 تم الحالية للدراسة الالزمة البيانات لجمع كأداة االستبانة صالحية مدى من للتأكدو

 كرونباخ معامل باستخدام البيانات جمع أداة على العتماديةا مدى اختبار تم حيث, اختبارها

 االرتباط قوة إلى يشير وهو أخرى إلى فقرة من الفرد أداء اتساق على يعتمد الذي اــألف

 كرونباخ معيار حسب االستبانة هذه اعتمادية درجة بلغت وقد, المقياس فقرات بين والتماسك

 يزود ألفـــا معامل أن حيث الدراسة هذه نتائج العتماد جيدة نسبة وهي)  0.875 ( ألفا

 % 60 هي الدراسات هذه مثل نتائج لتعميم المقبولة النسبة أن إذللثبات، جيد تقدير

(Malhotra, 2004) .  
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 الحسابي المتوسط على التعليق عند الدراسة هذه اعتمدتها التي بالحدود يتعلق فيما أما  

 مستويات ثالث ةالباحث تحدد فقد االلتزام درجة ولتحديد ةالدراس نموذج في الواردة للمتغيرات

  : اآلتية المعادلة على بناءاً)  منخفض ، متوسط ، مرتفع ( هي

   المستويات عدد/  ) للبديل األدنى الحد  –  للبديل األعلى الحد ( =   الفئة طول

               =               )5 - 1(    /3    =    4  /3    =  1.33      

  :كالتالي المستويات تكون وبذلك

 2.33   من أقل إلى 1     من    منخفضة   إدراك درجة

    3.67  –     2.34    من    متوسطة   إدراك درجة

    5    إلى     3.68    من     مرتفعة   إدراك درجة

  

  اإلحصائية األساليب  3 – 6

 االجتماعية للعلوم اإلحصائي نامجالبر ضمن اإلحصائية باألساليب االستعانة تتم  

)(SPSS المبحوثة للعينة الميدانية الدراسة خالل من عليها الحصول تم التي البيانات لمعالجة 

 األساليب استخدام تم نهإف وتحديداً ،فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة عن اإلجابة بهدف

  : التالية اإلحصائية
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  :المركزية النزعة مقاييس  1.

، فقرة لكل المبحوثين تقييمات على التعرف بهدف: )  mean ( الحسابي طالوس - 

  .لتحديد األهمية النسبية لعبارات اإلستبانةو

 إجابات قيم تشتت درجة لقياس: Standard deviation )  ( المعياري االنحراف - 

  .فقرة لكل الحسابي الوسط عن الدراسة مجتمع

 الدراسة عينة أراء لوصف وذلك) :  Descriptive Statistics(  الوصفي اإلحصاء 2. 

 .النسب المئوية لتدعيم صحة أو عدم  صحة الفرضيات ، الدراسة متغيرات حول

 هذا ةالباحث تاستخدم إذ الثنائية، للمقارنات t-test  : (One sample t- test) اختبار 3.

  .الدراسة فرضيات اختبار في االختبار من النوع

 في اإلحصائية الداللة ذات الفروق الختبار : ) Anova( األحادي لتباينا تحليل اختبار 4.

  .المستقلة المتغيرات من لعدد طبقا التابع المتغير

 ) ثبات(  االعتمادية مدى الختبار وذلك:  ) Cronpach’s Alpha( ألفا كرونباخ اختبار 5.

   . الدراسة يهاعل اشتملت التي المتغيرات قياس في المستخدمة البيانات جمع أداة

المتغير العالقة بين وذلك من اجل اختبار :  ) Multiple Regression( اإلنحدار المتعدد . 6

 .ة مجتمعةالتابع في المتغيات المستقل
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  أساليب جمع البيانات والمعلومات  3 – 7

 البيانات من نوعين مع تتعامل ةالباحث نإف الفرضيات واختبار الدراسة أهداف لتحقيق

  : األولية والبيانات الثانوية البيانات اهم

 وقائمة االبداعية المحاسبة عن للحديث ةالباحث هاتاستخدم التي البيانات وهي:  الثانوية البيانات

 هذه ومن عليها، لالطالع المختلفة المكتبية المصادر إلى بالرجوع وذلك ،النقدية التدفقات

  :يلي ما المصادر

 العلمية والكتب النقدية التدفقات وقائمة االبداعية المحاسبةب ةالمتعلق والمصادر المراجع - 

  .المحاسبة علم في المختصة والمنهجية

 وقائمة االبداعية المحاسبة حول كتبت التي والنشرات المتخصصة العالمية الدوريات - 

 لألوراق عمان سوق عن الصادرة الرسمية اإلحصاءات إلى باإلضافة ،النقدي التدفقات

  .المدرجة والشركات المالية

  .الدراسة موضوع في تبحث التي العلمية الرسائل - 

  .االلكترونية والمواقع اإلنترنت - 

 الميدانية الدراسة خالل من بجمعها ةالباحث تقام التي البيانات وهي:  األولية البيانات

 توزيع تم حيث الحالية، الدراسة لغرض خصيصاً تصميمها تم خطية استبانة وباستخدام

 مع لقاء التوزيع عملية يسبق وكان شخصياً ةالباحث خالل من الدراسة عينة على تباناتاالس

  . الدراسة من الهدف لتوضيح االستبانة بتعبئة المعنيين
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  الرابع الفصل

  الميدانية الدراسة نتائج

  

  الدراسة عينة خصائص    4 – 1

  الدراسة لمتغيرات الوصفي اإلحصاء نتائج    4 – 2

  الدراسة فرضيات اختبار ئجنتا    4 – 3
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  الرابع الفصل

  الميدانية الدراسة نتائج

  

 البيانات ومستخدمي الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين ادراك مدى قياس بقصد

 جمع عملية ةالباحث أنهت النقدي التدفق قائمة على إلبداعية المحاسبة لممارسات المالية

 هذال خصيصاً المعدة االستبانة من المكونة الدراسة أداة بواسطة الالزمة والبيانات المعلومات

 باستخدام تحليلها وتم الحاسوب، جهاز خالل من والمعلومات البيانات هذه معالجة وتم الغرض،

  :التالية اإلحصائية األساليب استخدامب ،) SPSS ( االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج

 بإيجاد الدراسة لمتغيرات)  Descriptive Statistics ( الوصفي صاءاإلح دراسة تم : أوالً

 بهدف المئوية، والنسب التكراري والتوزيع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 ولتدعيم الدراسة، باستبانة الواردة العبارات من عبارة لكل المبحوثين تقييمات على التعرف

  .صحتها عدم أو األساسية الفرضيات صحة

 فرضيات اختبار في الثنائية للمقارنات t-test (One sample t-test) اختبار اعتماد تم:  ثانياً

 بين عالقة وجود إمكانية قياسو العينة رأي على والتعرف)  t(  قيمة بحساب وذلك ، الدراسة

 ضيةالفر رفض على لالختبار القرار قاعدة وتشير ،ةالتابع والمتغيرات المستقل المتغير

  العدمية Ho البديلة الفرضية وقبول  Haةقيم كانت إذا  )t  (قيمتهما من أكبر المحسوبة 

  .% 95 ثقة ومستوى ،% Sig.(  5( معنوية مستوى عند وذلك الجدولية
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  الدراسة عينة خصائص  4 - 1
  

  : العلمي التخصص:  أوالً

  )4 - 1  ( الجدول

  العلمي التخصص حسب الدراسة عينة توزيع

 % المئوية النسبة التكرارات والمسمياتالفئات تغيرالم

 العلمي التخصص

 30.7 80 محاسبة

 22.9 60 ومصرفية مالية علوم

 18.0 47 اعمال إدارة

 15.3 40 اقتصاد

 13.1 34 مختلفة تخصصات

 % 100 261 المجموع
  

 هي نسبة ىــأعل أن ) 4 - 1(  رقم السابق بالجدول الواردة البيانات من يتضح

 بلغت وبنسبة والمصرفية المالية علومال تخصص اءـــج ثم المحاسبة لتخصص )30.7%(

 االقتصاد تخصص بعدها وجاء ،)%18( بلغت وبنسبة االعمال ادارة بعدها جاء ثم ،)22.9%(

  نسبته ما ليشكلوا مختلفة تخصصات من الشهادات حملة جاء ثم ،)%15.3( بلغت وبنسبة

 من مؤهلين الدراسة عينة أن على مؤشر وهذا ،الدراسة عينة حجم ليإجما من) %(13.1

 المحاسبة ممارسات ادراك على القدرة يمنحهم وهذا واإلدارية المالية التخصصات ناحية

 الممارسات تلك مع التعامل على القدرة في إضافية ميزة يمنحهم ذلك فان وبالتالي االدارية،

  .النقدي التدفق قائمة على
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  : العلمي المؤهل: ثانًيا

  ) 4 ‐ 2 ( الجدول

  العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع

 % المئوية النسبة التكرارات والمسمياتالفئات المتغير

 العلمي المؤهل

 6.1 16 دبلوم

 78.9 206 بكالوريوس

 13.1 34 ماجستير

 1.9 5 دكتوراه

 % 100 261 المجموع

  

 أن العلمي المؤهل حسب الدراسة عينة توزيع أن )4 - 2 (  رقم الجدول بيانات تظهر

 حجم إجمالي من البكالوريوس درجة على الحاصلين من هم الدراسة عينة أفراد من %)78.9(

 المحاسبة، بأعمال للقيام المناسب العلمي التأهيل لديهم الدراسة عينة أن على يدل وهذا العينة،

 بلغت حين في العينة، أفراد من %)13.1(ماجستيرال درجة على الحاصلين نسبة بلغت حين في

 %)1.9( الدكتوراه حملة نسبة بلغت بينما العينة، حجم إجمالي من) %6.1( الدبلوم حملة نسبة

  .المبحوثة العينة حجم إجمالي من
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  : المهنية الشهادات:  ثالثاً

  ) 4 – 3 ( الجدول

  المهنية الشهادات حسب الدراسة عينة توزيع

 % المئوية النسبة التكرارات والمسمياتالفئات المتغير

 المهنية الشهادات

CFA 4 1.5 

CISA 19 7.3 

CMA 51 5.7 

CPA 13 5 

CIA 9 3.5 

 77 201 مهنيةشهادةيحملال

 % 100 261 المجموع
  

 يحملون ال المبحوثة العينة غالبية أن) 4 – 3( رقم السابق الجدول خالل من يتبين

اء المحاسبين والمدر من المبحوثة العينة غالبية أن على يدل وهذا. المحاسبة في مهنية شهادات

؛ ومستخدمي البيانات المحللين الماليين؛ والمدققين الخارجيين؛ والماليين والمدققين الداخليين

 وذلك مهنية، شهادات على حصولهم ضرورة لىإو التخصصي التأهيل الى يحتاجونالمالية 

  .االبداعية المحاسبة ممارسات والحد من المحاسبة مهنة بأعباء للقيام إضافية راتقد لمنحهم

المهنية في المحاسبة ترى الباحثة من مجمل النتائج أنه على الرغم من ندرة الشهادات 

للعينة المبحوثة إال أن العينة المبحوثة على درجة عالية من الوعي واإلدراك لممارسات 

ما يدل على أن الممارسة لألساليب والممارسات هو أسلوب عمل في المحاسبة اإلبداعية م

  .الشركات الصناعية 
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  : الخبرة سنوات:  رابعاً

  ) 4 – 4 ( الجدول

  الخبرة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع

 % المئوية النسبةالتكرارات والمسمياتالفئات المتغير

  

  

 الخبرة سنوات

 19.9 52 سنوات 3من قل أ

 29.5 77   سنوات 6ات إلى أقل من سنو 3من 

 23.0 60   سنوات 9سنوات إلى أقل من  6من 

 27.6 72 سنوات 9أكثر من 

 % 100 261 المجموع
  

 سنوات تزيد الدراسة عينة من مستجيباً ) 77(  أن ) 4 – 4 ( الجدول من يتبين

 في )%  29.5( منسبته وشكلت سنوات 6 أقل من سنوات 3 من المحاسبي العمل في خبرتهم

 جيدة خبرات تمتلك الدراسة عينة أن على مؤشر وهذا المبحوثة، العينة حجم إجمالي من المائة

 خبرة يملكون من عدد بلغ بينما أداءهم، مستوى على أثارها تنعكس المحاسبي العمل مجال في

 في عينة،ال حجم إجمالي من المائة في )%27.6( نسبة ويشكلون مستجيباً 72 سنة 9أكثر من 

 وبنسبة مستجيباً)  60 (  سنوات 9سنوات إلى أقل من  6من  خبرة يمتلكون من عدد بلغ حين

 19.9( ونسبة مستجيباً ) 52( ت سنوا 3من  أقل الفئة أعداد بلغ بينما المائة في) 23.0%(

  .المبحوثة العينة حجم إجمالي من المائة في) %
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  الدراسة تلمتغيرا الوصفي اإلحصاء نتائج  2  -  4

 المالية البيانات ومستخدمي الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين ادراك مدى لقياس

 الحسابية المتوسطات استخدام تم النقدي التدفق قائمة على إلبداعية المحاسبة لممارسات

  .الموافقة ومستوى الفقرة أهمية ودرجة المعيارية، واالنحرافات

  النقدية التدفقات بتصنيف التالعب بمحور المتعلقة النتائج:   أوالً

 بتصنيف لتالعبا محورل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

  :يلي كما النتائج وكانت ،النقدية التدفقات

  ) 5 -  4( الجدول

  النقدية التدفقات بتصنيف التالعب لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 درجة

 فقةالموا

 مستوى

 االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 البنود  الرقم

 مرتفع 6 .78855 3.7171 
ايرادات بيع من محفظة "تصنيف بند 

  .تدفق نقدي تشغيلي" االستثمارات

1 

متوسطة 8 .81753 3.6531 

تصنيف التدفقات النقدية الداخلة من 

وهي بيع الحسابات " التوريق "عملية 

 .ى أنها تدفق نقدي تمويليمدينة علال

2 

 مرتفع 1 .73658 3.9714 
تصنيف تكاليف التطوير الرأسمالي تدفق 

 .نقدي استثماري

3 

 مرتفع 3 .74040 3.9464 

التعديل على تصنيف النفقات الرأسمالية 

ستوى التدفقات بهدف  التأثير على م

 .النقدية التشغيلية

4 
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 مرتفع 2 .71188 3.9536 
لنقدية من السحب على تصنيف التدفقات ا

 .لمكشوف على أنه تدفق نقدي تشغيليا

5 

 مرتفع 5 .78740 3.7586 
ات تصنيف النقدية المقيدة ضمن التدفق

 .النقدية من األنشطة التشغيلية

6 

متوسطة 9 .82737 3.6336 

معالجة الفوائد المدفوعة بعدم تضمينها 

ات النقدية من األنشطة في التدفق

 .التمويلية

7 

طةمتوس 7 .81733 3.6664 

التالعب في تصنيف التدفقات النقدية غير 

التدفقات النقدية التشغيلية و تضمينها في 

 .التشغيلية

8 

 مرتفع 4 .75936 3.8071 
ي تصنيف التدفقات النقدية  من الدعاو

 .القضائية تدفقات نقدية تشغيلية

9 

 مرتفع  العامالمتوسط 3.7897 0.77626   

  

 ما الحسابية متوسطاتها تراوحت الدراسة عينة إجاباتإلى أن )  5 – 4 ( الجدول يشير

 بتصنيف التالعب ألساليب دراكاإل من المرتفع بالمستوى وجاءت ،  3.6336 – 3.9714 بين

 المتوسط بلغ إذ الشركات، هذه في الدراسة عينة نظر وجهة من وذلك النقدية، التدفقات

 وهذا ،) 0.77626 ( بلغ فقد المعياري االنحراف ماأ)  3.7897 ( العام للمجموع الحسابي

 وهذه الفقرات، لجميع الحسابي الوسط عن المحور هذا قيم تشتت مدى إلى يشير االنحراف

  .ما حد إلى ومتشابهة متقاربة الدراسة عينة إجابات أن إلى تشير المنخفضة القيمة
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  المستمرة غير األنشطة من النقدية التدفقات بمحور المتعلقة النتائج:   ثانياً

 من النقدية التدفقات لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

  :المستمرة وكانت كما يلي غير األنشطة

  ) 4 - 6 ( الجدول

  المستمرة غير األنشطة من النقدية التدفقات لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 درجة

الموافقة

 وىمست

 االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 البنود  الرقم

 3.7607 77829. 4 مرتفعة
تصنيف الدفعات المدفوعة مقدماً لتملك 

 . األسهم على أنها تدفقات نقدية تشغيلية 

10 

 مرتفعة 1 .73492 3.9750 
تصنيف الدفعات المالية المقيدة والملزمة 

 شغيليةللموردين على أنها تدفقات نقدية ت

11 

 مرتفعة  12 .تأخير كتابة شيكات الموردين  3.8071 84202. 3

 مرتفعة 2 .82690 3.9393 
الدعاوي تصنيف التدفقات النقدية من 

 القضائية تدفقات نقدية تشغيلية 

13 

 مرتفعة  0.79553 3.87052   المتوسط العام

  

 ما الحسابية وسطاتهامت تراوحتإلى أن إجابات عينة الدراسة ) 4 - 6( الجدول يشير

 من النقدية التدفقات لمحور االدراك من المرتفع بالمستوى وجاءت  3.7607 – 3.9750 بين

 المتوسط بلغ إذ الشركات، هذه في الدراسة عينة نظر وجهة من المستمرة غير األنشطة

 هذاو ،) 0.79553 ( بلغ فقد المعياري االنحراف أما)  3.87052(  العام للمجموع الحسابي

 وهذه الفقرات، لجميع الحسابي الوسط عن المحور هذا قيم تشتت مدى إلى يشير االنحراف

   .ما حد إلى ومتشابهة متقاربة الدراسة عينة إجابات أن إلى تشير المنخفضة القيمة
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  المباشرة وغير المباشرة الطريقة بين ما الخيار بمحور المتعلقة النتائج:   ثالثاً

 وكانت واحد سؤال خالل من المباشرة وغير المباشرة الطريقة بين ما رالخيا محور قياس تم

  :يلي كما النتائج

  ) 4 - 7(  الجدول

 وغير المباشرة الطريقة بين ما الخيار لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  المباشرة

 درجة

الموافقة

 مستوى

 االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 ودالبن  الرقم

 مرتفعة 1 .75521 3.8893 

ما بين الطريقة المباشرة أو الطريقة  الخيار

غير المباشرة عند إعداد التدفقات النقدية من 

من أساليب المحاسبة  األنشطة التشغيلية

 اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية 

14 

 مرتفعة    العام المتوسط 3.8893 75521.

  

 بلغ حسابيا متوسطا حققت الدراسة عينة إجابات أن إلى) 4 - 7( الجدول يشير

 وغير المباشرة الطريقة بين ما الخيار لمحور االدراك من المرتفع وبالمستوى  3.8893

 فقد المعياري االنحراف أما).  3.8893 ( العام للمجموع الحسابي المتوسط بلغ وقد المباشرة،

 الحسابي الوسط عن المحور هذا قيم تشتت ىمد إلى يشير االنحراف وهذا ،)  75521.( بلغ

 ومتشابهة متقاربة اسةالدر عينة إجابات أن إلى تشير المنخفضة القيمة وهذه الفقرات، لجميع

  .ما حد إلى
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  واإلجراءات المستخدمة المحاسبية بالسياسات التالعب بمحور المتعلقة النتائج:  رابعاً

 المحاسبية بالسياسات التالعب لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

  :يلي كما وكانت واإلجراءات المستخدمة

  ) 4 - 8(  الجدول

 المحاسبية بالسياسات التالعب لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 ةداعية للتالعب بالتدفقات النقدياإلجراءات التي تندرج تحت باب المحاسبة اإلبو المستخدمة

  التشغيلية

 درجة

الموافقة

 مستوى

 االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 البنود  الرقم

 مرتفعة 2 .77860 3.8714 

العمل على تغيير السياسات المحاسبية 

المستخدمة بهدف  التأثير على الدخل مما يؤثر 

على ضرائب الدخل المستقطعة التي تؤثر 

 شغيليةبدورها على التدفقات النقدية الت

15 

 مرتفعة  16 .ة السداد للنفقات والمصاريفإطالة فتر 3.8143 79906. 4

 مرتفعة 3 .77169 3.8464 
زيادة الذمم المدينة زيادة ظاهرية من خالل 

 .لرفع التدفقات التشغيليةإثبات إيرادات وهمية 

17 

متوسطة 7 .81189 3.6529 
التالعب بسعر الصرف وترجمة البنود النقدية 

 .   وفرة بالعملة األجنبية المت

18 

 مرتفعة 5 .74311 3.7393 
 نشطةاألعدم إدراج ضريبة الدخل ضمن 

 .التشغيلية

19 

 مرتفعة 1 .75521 3.8893 
 ادخال تعديالت على مصاريف البحث

 والتطوير

20 

متوسطة  21 .التشدد في سياسات التحصيل  3.6600 81735. 6

 مرتفعة  0.78241  لعاما المتوسط 3.7819
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 ما الحسابية متوسطاتها تراوحت الدراسة عينة إجاباتإلى أن ) 4 - 8( الجدول يشير

 بالسياسات التالعب لمحور االدراك من المرتفع وبالمستوى  3.6529 –3.8893 بين

 أما).  3.7819 ( العام للمجموع الحسابي المتوسط بلغ وقد. واإلجراءات المستخدمة المحاسبية

 هذا قيم تشتت مدى إلى يشير االنحراف وهذا ،) 0.78241 ( بلغ فقد عياريالم االنحراف

 عينة إجابات أن إلى تشير المنخفضة القيمة وهذه الفقرات، لجميع الحسابي الوسط عن المحور

   .ما حد إلى ومتشابهة متقاربة الدراسة

 اإلبداعية حاسبةالم أثار من للحد المستخدمة اإلجراءات بمحور المتعلقة النتائج:  خامساً

  النقدية التدفقات قائمة على

 من للحد المستخدمة اإلجراءات لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

  :يلي كما وكانت النقدية، التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة أثار

  ) 4 ‐ 9(  الجدول

 أثار من للحد المستخدمة اإلجراءات رلمحو المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  النقدية التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة

 درجة

الموافقة

 مستوى

 االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 البنود  الرقم

 مرتفعة 1 .60641 3.9286 

إن استخدام الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة 

لتشغيلية يعتبر إجراء التدفقات النقدية من األنشطة ا

 .بداعيةللحد من أثار استخدام المحاسبة اإل

22 

 مرتفعة 2 .76743 3.9250 

يجب التحقق من مدى توفر شروط الرسملة 

أثار استخدام للمصاريف التشغيلية للحد من 

 .المحاسبة اإلبداعية

23 
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 مرتفعة 8 .61444 3.7100 

يجب التحقق من نتيجة أعمال المنشآت التابعة 

أثيرها على قائمتي الدخل والمركز المالي للحد وت

 .استخدام المحاسبة اإلبداعية من أثار

24 

 مرتفعة 3 .62929 3.9071 
يجب التحقق من صحة أسعار الصرف للحد من 

 .أثار استخدام المحاسبة اإلبداعية 

25 

 مرتفعة 4 .62929 3.8971 

يجب التحقق من الوجود الفعلي للمخزون ومن 

م والتسعير الصرف للحد من أثار طرق التقيي

 .بداعيةاستخدام المحاسبة اإل

26 

 مرتفعة 6 .67954 3.7500 

يجب مقارنة دوران المخزون مع التدفقات النقدية 

من األنشطة التشغيلية للحد من أثار استخدام 

 المحاسبة اإلبداعية

27 

 مرتفعة 5 .68281 3.7893 

ل يجب مقارنة االستثمارات واإلضافات لألصو

الثابتة والنفقات المرسملة بالتدفقات النقدية 

المرتبطة باالستثمارات والتمويل للحد من أثار 

 .استخدام المحاسبة اإلبداعية 

28 

متوسطة 9 .81444 3.6700 

يجب خفض المجال في اختيار البدائل المحاسبية 

بوضع معالجة قياسية في المعايير للحد من أثار 

 .عية استخدام المحاسبة اإلبدا

29 

 مرتفعة 6 .71444 3.7500 

يجب تفعيل فرضية الثبات في استخدام السياسات 

المحاسبية من قبل معدي القوائم المالية للحد من 

 .أثار استخدام المحاسبة اإلبداعية

30 

متوسطة 10 .81444 3.6550 

يجب تعيين مراجع خارجي وتحديد أتعابه بهدف 

في القوائم المالية  زيادة استقالليته عند إبداء الرأي

 .للحد من أثار استخدام المحاسبة اإلبداعية

31 

 مرتفعة  0.69525  العام المتوسط 3.7982
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 ما الحسابية متوسطاتها تراوحت الدراسة عينة إجاباتإلى أن ) 4 - 9( الجدول يشير

 دمةالمستخ اإلجراءات لمحور االدراك من المرتفع بالمستوى وجاءت 3.6550 –3.9286 بين

 الحسابي المتوسط بلغ وقد النقدية، التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة أثار من للحد

 االنحراف وهذا ،) 0.69525 ( بلغ فقد المعياري االنحراف أما).  3.7982 ( العام للمجموع

 القيمة وهذه الفقرات، لجميع الحسابي الوسط عن المحور هذا قيم تشتت مدى إلى يشير

   .ما حد إلى ومتشابهة متقاربة الدراسة عينة إجابات أن إلى تشير المنخفضة

 التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة أساليب استخدام بمحور المتعلقة النتائج:  سادساً

  النقدية

 المحاسبة أساليب استخدام لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

  :يلي كما النتائج وكانت النقدية، لتدفقاتا قائمة على اإلبداعية

  ) 4 - 10 ( الجدول

 على اإلبداعية المحاسبة أساليب استخدام لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  النقدية التدفقات قائمة

 درجة

الموافقة

 مستوى

 االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 البنود  الرقم

 مرتفعة 5 .79865 3.8190 

إن أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية معروفة 

ومستخدمة  لدى المحاسبين والمدراء الماليين 

في المنشآت التجارية في   والمدققين الداخليين

 .األردن

32 

 مرتفعة 7 .73119 3.7640 
إن أساليب وممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة 

لدى المدراء التدفقات النقدية معروفة ومستخدمة 

ن في المنشآت الماليين والمحاسبين والمدققين الداخليي

33 
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 .التجارية في األردن

 مرتفعة 3 .70297 3.8528 
تقوم المنشآت التجارية في األردن برسملة مصاريف 

 .تتوفر فيها شروط الرسملة ايرادية ال

34 

متوسطة 15 .73892 3.6323 
ن النقدية ال تفصح المنشآت التجارية في األردن ع

 .المقيدة

35 

متوسطة 18 .74038 3.5738 
تعتمد المنشآت التجارية في األردن اسعار صرف 

 .رجمة المعامالت بالعملة األجنبيةغير صحيحة لت

36 

متوسطة 17 .76832 3.5742 

تعمد المنشآت التجارية في األردن بالحصول على 

قروض طويلة األجل للتأثير في التدفق النقدي 

 .يالتشغيل

37 

متوسطة 11 .79109 3.6618 
تصنف تكاليف التطوير الرأسمالي تدفق نقدي 

 .استثماري

38 

متوسطة 20 .83475 3.4697 
تعدل تصنيف النفقات الرأسمالية بهدف  التأثير على 

 .فقات النقدية التشغيليةمستوى التد

39 

متوسطة 12 .83193 3.6414 
مكشوف لتصنف التدفقات النقدية من السحب على ا

 .على أنه تدفق نقدي تشغيلي

40 

متوسطة 9 .83255 3.6779 
ات النقدية من تصنف النقدية المقيدة ضمن التدفق

 .األنشطة التشغيلية

41 

متوسطة 13 .78501 3.6404 
ات تعالج الفوائد المدفوعة بعدم تضمينها في التدفق

 .النقدية من األنشطة التمويلية

42 

متوسطة 8 .72769 3.7190 
تتالعب في تصنيف التدفقات النقدية غير التشغيلية و 

 .ا في التدفقات النقدية التشغيليةتضمينه

43 

 مرتفعة 2 .85731 3.8630 
ات تصنف التدفقات النقدية  من الدعاوي القضائية تدفق

 .نقدية تشغيلية

44 
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متوسطة 16 .75319 3.6228 
م على تصنف الدفعات المدفوعة مقدماً لتملك األسه

 . ها تدفقات نقدية تشغيليةأن

45 

 مرتفعة 4 .76312 3.8203 
تعمل على تأخير كتابة شيكات الموردين إلظهار 

 .النقدية بصورة ايجابية

46 

 مرتفعة 1 .73401 3.8678 
ي القضائية تدفقات تصنف التدفقات النقدية  من الدعاو

 .نقدية تشغيلية

47 

 مرتفعة 6 .78132 3.7742 
ات النقدية باشرة عند إعداد التدفقاختيار الطريقة الم

 .من األنشطة التشغيلية

48 

متوسطة  49 .ة فترة السداد للنفقات والمصاريفإطال 3.6368 88406. 14

متوسطة 10 .81622 3.6667 
زيادة الذمم المدينة زيادة ظاهرية من خالل إثبات 

 .لرفع التدفقات النقدية التشغيليةإيرادات وهمية 

50 

متوسطة  51 .ادخال تعديالت على مصاريف البحوث والتطوير 3.5493 85319. 19

متوسطة  52 .التشدد في سياسات التحصيل 3.4556 83475. 21

 مرتفعة  العام المتوسط 3.6801 0.7886   

  

 ما الحسابية متوسطاتها تراوحت الدراسة عينة إجابات أن إلى) 4 - 10( الجدول يشير

 أساليب استخدام لمحور االدراك من المرتفع بالمستوى وجاءت 3.4556 – 3.8678  بين

 العام للمجموع الحسابي المتوسط بلغ إذ النقدية، التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة

 مدى إلى يشير االنحراف وهذا ،) 0.7886 ( بلغ فقد المعياري االنحراف أما)   3.6801(

 أن إلى تشير المنخفضة القيمة وهذه الفقرات، لجميع الحسابي الوسط عن المحور هذا قيم تشتت

   .ما حد إلى ومتشابهة متقاربة الدراسة عينة إجابات
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 موثوقية على اإلبداعية المحاسبة أساليب استخدام أثر بمحور المتعلقة النتائج:  سابعاً

  النقدية التدفقات قائمة بيانات ومالئمة

 أساليب استخدام أثر بمحور معياريةال واالنحرافات الحسابية المتوسطات إيجاد تم

  :يلي كما وكانت النقدية التدفقات قائمة بيانات ومالئمة موثوقية على اإلبداعية المحاسبة

  )  4 – 11( الجدول

 اإلبداعية المحاسبة أساليب استخدام أثر لمحور المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  النقدية دفقاتالت قائمة بيانات ومالئمة موثوقية على

 درجة

 الموافقة

 مستوى

االهمية

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 البنود  الرقم

 3.8179 71524. 3 مرتفعة

إن ممارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية تؤثر 

لنقدية على موثوقية بيانات قائمة التدفقات ا

 .لمستخدمي القوائم المالية

53 

 3.8571 66810. 2 مرتفعة

ارسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية تؤثر إن مم

لنقدية على مالءمة بيانات قائمة التدفقات ا

 .لمستخدمي القوائم المالية

54 

 3.7664 78394. 6 مرتفعة

المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية 

ييم من الممكن أن تساهم في تضليل عملية التق

 .لدى مستخدمي القوائم المالية

55 

 3.7893 75310. 4 فعةمرت
المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية 

 .على قرار المستثمر والمقرضتؤثر 

56 

 3.7764 90891. 5 مرتفعة

قائمة التدفقات النقدية تحدد نقاط القوة والضعف 

في تقييم كفاءة السياسات التي تتبناها منشآت 

 . عمال في مجال التمويل واالستثماراأل

57 
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 3.9036 71875. 1 رتفعةم
قائمة التدفقات النقدية توفر إمكانية التنبؤ باألداء 

 .تشغيلي المستقبلي لمنشآت األعمالالمالي وال

58 

  المتوسط العام 3.8184 0.7580  مرتفعة

  

 ما الحسابية متوسطاتها تراوحت الدراسة عينة إجابات أن إلى) 4 – 11( الجدول يشير

 أساليب استخدام أثر لمحور االدراك من المرتفع بالمستوى جاءتو 3.7664 –3.9036 بين

 عينة نظر وجهة من النقدية التدفقات قائمة بيانات ومالئمة موثوقية على اإلبداعية المحاسبة

 االنحراف أما)   3.8184( العام للمجموع الحسابي المتوسط بلغ إذ الشركات، هذه في الدراسة

 عن المحور هذا قيم تشتت مدى إلى يشير االنحراف وهذا ،) 0.75800 ( بلغ فقد المعياري

 الدراسة عينة إجابات أن إلى تشير المنخفضة القيمة وهذه الفقرات، لجميع الحسابي الوسط

  .ما حد إلى ومتشابهة متقاربة

  الدراسة فرضيات اختبار نتائج 3   -   4

األسلوب اختبار فرضيات الدراسة، من خالل استخدام  يتناول هذا الجزء

اإلحصائي المناسب، والتي تم صياغتها استناداً لمشكلة الدراسة وأسئلتها، وذلك كما 

   :يلي 
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  :ونصها   H01  خاص بالفرضية األولى: االختبار األول 

 ومستخدمي البيانات الماليةال يوجد إدراك لدى المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين " 

  "قائمة التدفقات النقدية  علىية ألساليب المحاسبة اإلبداع

 للمقارنات t-test (One sample t- test)اختبار  اماستخد تم فقد الفرضية هذه الختبار

 اإلبداعية المحاسبة ألساليب المعنية الفئات إدراك من للتأكد ،)5%( داللة مستوى وعند الثنائية

 عليها الحصول تم التي النتائج يبين)  4 - 12( رقم  التالي والجدول النقدية، التدفقات قائمة على

  .الفرضية هذه اختبار عند

  ) 4 – 12 ( الجدول

 الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين إدراك مدىل (One sample t-test)اختبار نتائج

  النقدية التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة ألساليب المالية البيانات ومستخدمي

 لالمستق المتغير
tقيمة

 المحسوبة

tقيمة

 الجدولية
 المعنوية t قيمة

Sig-t 
 اإلحصائي القرار

المحاسبةأساليب إدراك

 اإلبداعية
10.86 3.84 0.000 

 الفرضية رفض

 العدمية

  

 بلغت المحسوبة t قيمة أن )4 - 12( السابق الجدول في الواردة البيانات من يتضح

 التوصل تم التي القيم وبمقارنة ،)3.84( البالغة وليةالجد قيمتها استخراج تم حين في) 10.86(

 يتم فإنه لذلك ،الجدولية القيم من أكبر المحسوبة  tقيم أن يتبين الفرضية، هذه اختبار في إليها

 لدى إدراك يوجد"  نهأ على تنص التي البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية رفض

 المحاسبة ألساليب المالية البيانات ومستخدمي الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين

  .صفراً تساوي والتي المعنوية .Sig قيمة ذلك ويؤكد. " النقدية التدفقات قائمة على اإلبداعية
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  :ونصها   H02  ثانيةخاص بالفرضية ال:  ثانياالختبار ال

ال يوجد إدراك لدى المحـــــــــــاسبين والمدققين والمحللين " 

ـــاليين ومستخدمي البيانات المالية  لإلجراءات التي يمكن استخدامها المـــــــ

  " للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية

 t-test (One sample t- test)الختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام اختبار 

يبين النتائج التي ) 13 - 4(الي رقم ،  والجدول الت)5%(للمقارنات الثنائية وعند مستوى داللة 

  .تم الحصول عليها عند اختبار هذه الفرضية

  ) 13 - 4( الجدول 

دراك المحـــــــــــاسبين والمدققين والمحللين مدى إل (One sample t- test) نتائج اختبار
حد من أثار المــــــــــاليين ومستخدمي البيانات المالية لإلجراءات التي يمكن استخدامها لل

  المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية

 المستقل المتغير
tقيمة

 المحسوبة

tقيمة

 الجدولية
 المعنوية t قيمة

Sig-t 
 اإلحصائي القرار

إلجراءات التيإدراك ا

يمكن استخدامها للحد 

من أثـار المحاسـبة   

 .اإلبداعية

5.71 

  
  

  

3.84  
  
 

  
  

  

.000 
رفض الفرضية 

  دميةالع

  

المحسـوبة بلغـت    tأن قيمة  )13 -4(يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق 

، وبمقارنة القيم التي تم التوصـل  )3.84(في حين تم استخراج قيمتها الجدولية البالغة  )5.71(

ـ   tإليها في اختبار هذه الفرضية، يتبين أن قيم تم المحسوبة أكبر من القيم الجدولية، لذلك فإنه ي

يوجـد إدراك لـدى   " نـه  أرفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تنص علـى  

المحـــــــــــاسبين والمدققين والمحللين المــــــــــاليين ومستخدمي 

البيانات المالية  لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد 

 .المعنوية والتي تساوي صفراً .Sigويؤكد ذلك قيمة . "ديةقائمة التدفقات النق
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  :ونصها   03H  الثالثةخاص بالفرضية : لث االختبار الثا

األردنية ممارسات  وأساليب المحاسبة اإلبداعية في إعداد  الشركات الصناعيةال تستخدم " 
  " قائمة التدفقات النقدية

 للمقارنات t-test (One sample t-test) اختبار اماستخد تم فقد الفرضية هذه الختبار

 المحاسبة  األردنية الصناعية الشركات استخدام من للتأكد ،)5%( داللة مستوى وعند الثنائية

 تم التي النتائج يبين) 14 - 4(رقم  التالي والجدول النقدية، التدفقات قائمة على اإلبداعية

  .الفرضية هذه اختبار عند عليها الحصول

  ) 14 – 4 (الجدول 

 لممارسات األردنية الصناعية الشركات الستخدام (One sample t- test) اختبار نتائج

  النقدية التدفقات قائمة إعداد في اإلبداعية المحاسبة وأساليب

 المستقل المتغير
tقيمة

 المحسوبة

tقيمة

 الجدولية
 المعنوية t قيمة

Sig-t 
 اإلحصائي القرار

استخدام الشركات

ية لممارسات الصناع

وأساليب المحاسبة 

اإلبداعية في إعداد 

 قائمة التدفقات النقدية

العدمية الفرضية رفض 000. 3.84 7.827

  

 المحسوبة t قيمة أن )14 – 4( السابق الجدول في الواردة البيانات من حـــيتض

 تم التي قيمال وبمقارنة ،)3.84( البالغة الجدولية قيمتها استخراج تم حين في )7.827( بلغت

 لذلك ،الجدولية القيم من أكبر المحسوبة  tقيم أن يتبين الفرضية، هذه اختبار في إليها التوصل

 الصناعية الشركات"  على تنص التي البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية رفض يتم فإنه

. " النقدية اتالتدفق قائمة إعداد في اإلبداعية المحاسبة وأساليب ممارسات تستخدم األردنية

  .صفراً تساوي والتي المعنوية .Sig قيمة ذلك ويؤكد
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  :ونصها   04H  الرابعةخاص بالفرضية : رابعاالختبار ال

لمحاسبة اإلبداعية على ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام ممارسات وأساليب ا"  
  " مة بيانات قائمة التدفقات النقديةءمالموثوقية و

 لقياس المتعدد الخطي االنحدار تحليل باستخدام الباحثة قامت الفرضية هذه والختبار

 التدفقات قائمة بيانات ومالئمة موثوقية على اإلبداعية المحاسبة وأساليب ممارسات استخدام أثر

  .النتائج هذه ) 4 - 15( رقم  الجدول يتضمنها التي النتائج تبين إذ النقدية،

  )4 – 15  (الجدول 

 وأساليب ممارسات استخدام )Multiple Regression( لتأثير المتعدد االنحدار راختبا نتائج

  النقدية التدفقات قائمة بيانات ومالئمة موثوقية على اإلبداعية المحاسبة

 .Sig المستقل المتغير

 

R 

  

R2 
F  

 المحسوبة

F  

الجدولية
 اإلحصائي القرار

 وأساليب ممارسات

اإلبداعية المحاسبة
.000 

 

.68  

 

.462 4.62 3.84 
 الفرضية رفض

 العدمية

      

 هي) .Sig( الداللة قيمة أن) 15 - 4( السابق الجدول في الواردة البيانات من يتضح    

 المحاسبة وأساليب ممارسات في التباين أن إلى النتائج تشير كما ،% 5 من أقل إنهاو صفراً

 النقدية التدفقات قائمة بيانات ئمةومال موثوقية في التباين من) 462.( نسبته ما يفسر اإلبداعية

 ومالئمة موثوقية في تؤثر أخرى عوامل هناك أن يعني وهذا ،الدراسة عينة نظر وجهة من

 التي البديلة الفرضية وقبول العدمية الفرضية رفض يتم فإنه لذلك. النقدية التدفقات قائمة بيانات

 محاسبةال وأساليب ممارسات الستخدامذو داللة إحصائية  تأثير يوجد"  أنه على تنص

 عينة نظر وجهة من " النقدية التدفقات قائمة بيانات ومالءمة موثوقية على اإلبداعية

  .الدراسة



123 

  :ونصها   50H  خامسةالخاص بالفرضية :  الخامس االختبار

ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات المشمولة بالدراسة بشأن مدى  "
ك المحاسبين والمدققين والمحللين المـاليين ومسـتخدمي البيانـات الماليـة ألسـاليب      إدرا

  " المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية

الختبـار هـذه    One way Anova)(م اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    اتم استخد    

ة البديلة إذا كانـت  الفرضية، وتنص قاعدة القرار على قبول الفرضية العدمية ورفض الفرضي

  .الجدولية Fمن قيمة  قلأالمحسوبة  Fقيمة 

  )  16 - 4(  الجدول رقم 

أراء الفئات  حول الدراسة عينة إجابات في فروقاتلل One way Anova)(نتائج تحليل التباين 

   النقدية ألساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات همالمشمولة بالدراسة بشأن مدى إدراك

 النتيجة
 مستوى

المعنوية
Sig 

 F قيمة

 الجدولية

 F قيمة

المحسوبة

 درجات

  الحرية
df 

 مجموع

 المربعات
 التباين مصدر  المتغير

يوجد ال 

  فروق
.283 3.92 1.196  

 تبين المجموعا 13.965 4  إدراك

أساليب 

المحاسبة 

  اإلبداعية

  داخل المجموعات 8.216 257

  يالتباين الكل 22.181 261
  

هي و) 1.196(المحسوبة  F ةأن قيم)  16 - 4(يتبين من البيانات الواردة بالجدول 

لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا كانت قيمة  ووفقاً ،)3.92( البالغة الجدولية ةمن القيمقل أ

F  من قيمة  قلأالمحسوبةF والتي تنص على الفرضية العدمية  قبولفإن هذا يعني  ،الجدولية "

معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات المشمولة بالدراسة بشأن مدى وجود فروق دم ع

إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية ألساليب 

التي بلغت  وهذا ما تؤكده مستوى المعنوية، "المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية

  %.5من  كبرأي وه) 283.(
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  :ونصها   06H  السادسةخاص بالفرضية :  سادساالختبار ال

ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات المشمولة بالدراسة بشأن مدى " 
إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية  لإلجراءات التي 

  "حد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية يمكن استخدامها لل

 الفرضية، هذه ختبارال One way Anov)( األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم

 F قيمة كانت إذا البديلة الفرضية ورفض العدمية الفرضية قبول على القرار قاعدة تنص حيث

 يتضمنها يـــــــالت جـــالنتائ تبين إذ ،الجدولية F قل من قيمةأالمحسوبة 

  .النتائج هذه )4 - 17(م ــــرق دولـــــــــالج

  )  4 - 17(   الجدول رقم 

 عينة إجابات في الفروق حول لسادسةا للفرضية One way Anova)( التباين تحليل نتائج

 إعداد في داعيةاإلب المحاسبة أثار من للحد استخدامها يمكن التي إلجراءاتا حول الدراسة

  النقدية التدفقات قائمة

 النتيجة
 مستوى

المعنوية
Sig 

 F قيمة

 الجدولية

 F قيمة

المحسوبة

 درجات

  الحرية
df 

 مجموع

 المربعات
 التباين مصدر  المتغير

ال يوجد 

 فروق
.338 3.84 1.736 

 من الحد بين المجموعات 20.211 8

 أثار

 المحاسبة

 اإلبداعية

 مجموعاتداخل ال 8.193 253

 التباين الكلي 28.404 261
  

) 1.736( المحسوبة بلغت Fأن قيمة ) 4 - 17(بالجدول يتبين من البيانات الواردة 

لقاعدة القرار التي تنص على أنه إذا  ، ووفقاً)3.84(قل من القيمة الجدولية والبالغة أوهي 

يعني قبول الفرضية العدمية والتي الجدولية، فإن هذا  Fالمحسوبة اقل من قيمة  Fكانت قيمة 
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الفئات المشمولة بالدراسة بشأن  آراء بين إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم " تنص على 

مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية لإلجراءات 

، "اد قائمة التدفقات النقديةالتي يمكن استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعد

  %. 5 كبر منأوهي  ) 338.( بلغت التي  وهذا ما تؤكده مستوى المعنوية
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  الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج

  

  

  النتائج   5 – 1

  التوصيات  5 – 2
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  الخامس الفصل

  والتوصيات النتائج

 الفصل هذا فإن، الدراسة عينة تجاباإل الرابع الفصل في تم الذي التحليل ضوء في

 في طرحها تم التي األسئلة عن كإجابة ,ةالباحث إليها تتوصل التي النتائج لمجمل عرضاً يتناول

 ضوء وعلى عليها، بنيت التي والفرضيات مشكلتها مثلت والتي الدراسة هذه من األول الفصل

 يمكنو التوصيات، من عدداً ةالباحث تقدم الحالية الدراسة في إليها التوصل تم التي النتائج هذه

  :يلي بما الدراسة عينة إجابات خالل من إليه التوصل تم ما وفق الدراسة نتائج أهم تلخيص

  النتائج   5 – 1

  :االتية النتائج إلى الدراسة خلصت

 :يلي ما تبين فقد الفرضيات اختبار بنتائج يتعلق فيما  :أوالً 

o الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين لدى إدراك جديو أنه الى الدراسة نتائج أشارت 

 .النقدية التدفقات قائمة على اإلبداعية المحاسبة ألساليب المالية البيانات ومستخدمي

o يوجد إدراك لدى المحـــــــــــاسبين  أنه الى الدراسة نتائج أشارت

مالية  والمدققين والمحللين المــــــــــاليين ومستخدمي البيانات ال

لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة 

 .التدفقات النقدية
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o وأساليب ممارسات تستخدم األردنية الصناعية الشركات أن إلى الدراسة نتائج أشارت 

 .النقدية التدفقات قائمة إعداد في اإلبداعية المحاسبة

o وأساليب ممارسات الستخدامذو داللة إحصائية  تأثير ودوج الى الدراسة نتائج أشارت 

 نظر وجهة من النقدية التدفقات قائمة بيانات ومالئمة موثوقية على اإلبداعية المحاسبة

 .المالية البيانات ومستخدمي الماليين والمحللين والمدققين المحاسبين

o ن أراء الفئات المشمولة ذات داللة إحصائية بي فروق وجودعدم  لىإ الدراسة نتائج أشارت

بالدراسة بشأن مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات 

  .اعية على قائمة التدفقات النقديةالمالية ألساليب المحاسبة اإلبد

o الفئات المشمولة  آراء بين إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  لىإ الدراسة نتائج أشارت

بشأن مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات  بالدراسة

المالية لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة 

  .التدفقات النقدية

  النتائج المتعلقة بمحور التالعب بتصنيف التدفقات النقدية: ثانياً 

دراك ألساليب جاءت بالمستوى المرتفع من اإلعينة الإجابات أن ى لإأشارت النتائج 

التالعب بتصنيف التدفقات النقدية، إذ تبين أن الشركات تمارس أساليب المحاسبة اإلبداعية 

تصنيف تكاليف التطوير الرأسمالي على أنه تدفق نقدي ومن هذه الممارسات ما يتعلق ب

ن السحب على المكشوف على أنه تدفق نقدي تشغيلي، استثماري، وتصنيف التدفقات النقدية م

كذلك التعديل على تصنيف النفقات الرأسمالية بهدف التأثير على مستوى التدفقات النقدية 

  .التشغيلية، وتصنيف التدفقات النقدية من الدعاوي القضائية تدفقات نقدية تشغيلية
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  األنشطة غير المستمرة النتائج المتعلقة بمحور التدفقات النقدية من:  اًثالث

دراك لمحور جاءت بالمستوى المرتفع من اإلإجابات عينة أن لى إأشارت النتائج 

إذ . من وجهة نظر عينة الدراسة في هذه الشركات المستمرة التدفقات النقدية من األنشطة غير

صنيف تتبين أن الشركات تمارس أساليب المحاسبة اإلبداعية ومن هذه الممارسات ما يتعلق ب

تصنيف التدفقات و الدفعات المالية المقيدة والملزمة للموردين على أنها تدفقات نقدية تشغيلية

لى فة إضا، إتأخير كتابة شيكات الموردينو النقدية من الدعاوي القضائية تدفقات نقدية تشغيلية

  .تصنيف الدفعات المدفوعة مقدماً لتملك األسهم على أنها تدفقات نقدية تشغيلية

  

  النتائج المتعلقة بمحور الخيار ما بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة: رابعاً 

دراك بالمستوى المرتفع من اإل عينة الدراسة جاءتإجابات أن لى أشارت النتائج إ

االختيار ما بين الطريقة لمحور الخيار ما بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة، إذ تبين أهمية 

  .ريقة غير المباشرة عند إعداد التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليةالمباشرة أو الط

  

  النتائج المتعلقة بمحور التالعب بالسياسات المحاسبية المستخدمة واإلجراءات: خامساً 

دراك بالمستوى المرتفع من اإلإجابات عينة الدراسة كانت أن لى أشارت النتائج إ

إذ تبين أن الشركات تمارس . المستخدمة واإلجراءات لمحور التالعب بالسياسات المحاسبية

إدخال تعديالت على مصاريف أساليب المحاسبة اإلبداعية ومن هذه الممارسات ما يتعلق ب

العمل على تغيير السياسات المحاسبية المستخدمة بهدف  التأثير على ، والبحوث والتطوير
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ؤثر بدورها على التدفقات النقدية مما يؤثر على ضرائب الدخل المستقطعة التي ت ،الدخل

زيادة الذمم المدينة زيادة ظاهرية من خالل إثبات إيرادات وهمية عن القيام ب فضالً. التشغيلية

  .لرفع التدفقات النقدية التشغيلية

  

النتائج المتعلقة بمحور اإلجراءات المستخدمة للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية : سادساً 

  ت النقديةعلى قائمة التدفقا

دراك من اإلإجابات عينة الدراسة كانت بالمستوى المرتفع أن لى أشارت النتائج إ

لمحور اإلجراءات المستخدمة للحد من أثار المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية، إذ 

شغيلية استخدام الطريقة غير المباشرة في إعداد قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التتبين أن 

يعتبر إجراء للحد من أثار استخدام المحاسبة اإلبداعية، كذلك القيام بالتحقق من مدى توفر 

التحقق أيضا من صحة أسعار الصرف للحد من أثار وشروط الرسملة للمصاريف التشغيلية 

التحقق من الوجود الفعلي للمخزون ومن طرق التقييم عن  فضالً ،استخدام المحاسبة اإلبداعية

  .لتسعير للحد من أثار استخدام المحاسبة اإلبداعيةوا

  

النتائج المتعلقة بمحور استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات : سابعاً 

  النقدية

دراك من اإلإجابات عينة الدراسة كانت بالمستوى المرتفع أن لى أشارت النتائج إ

إذ تبين أن الشركات  ،على قائمة التدفقات النقديةلمحور استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية 
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تصنيف التدفقات النقدية من تمارس أساليب المحاسبة اإلبداعية ومن هذه الممارسات ما يتعلق ب

قيام الشركات برسملة مصاريف ايرادية ال ، كذلك الدعاوي القضائية تدفقات نقدية تشغيلية

مل على تأخير كتابة شيكات الموردين إلظهار تع، كما تبين أنها تتوفر فيها شروط الرسملة

  .النقدية بصورة ايجابية

  

النتائج المتعلقة بمحور أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية على موثوقية : ثامناً 

  ومالئمة بيانات قائمة التدفقات النقدية

اك دربالمستوى المرتفع من اإلإجابات عينة الدراسة كانت أن لى إأشارت النتائج 

لمحور أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية على موثوقية ومالئمة بيانات قائمة التدفقات 

قائمة التدفقات النقدية توفر إمكانية التنبؤ النقدية من وجهة نظر عينة الدراسة، إذ تبين أن 

 باألداء المالي والتشغيلي المستقبلي لمنشآت األعمال، وإن ممارسات وأساليب المحاسبة

اإلبداعية تؤثر على مالءمة بيانات قائمة التدفقات النقدية لمستخدمي القوائم المالية وتؤثر كذلك 

على موثوقية بيانات قائمة التدفقات النقدية لمستخدمي القوائم المالية والتي تنعكس على قرارات 

  .المستثمرين والمقرضين
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  التوصيات  5 – 2

  :يلي بما ةالباحث وصيت الدراسة أدبيات إلى الرجوع وبعد الدراسة نتائج ضوء في

o المحافظة بغية وذلك والدراسة، االهتمام من تستحقه ما بداعيةاإل المحاسبة إجراءات إيالء 

 وحفظ والواردة في قوائمها المالية للشركات المالية والبيانات المعلومات سالمة على

 .واالزدهار موالن نحو االقتصاد عجلة دفع يخدم بما وتوجيهها أموالها

o على قائمة  اإلبداعية المحاسبة أساليب ممارسة العمل على زيادة الوعي واإلدراك ألضرار

 .السليمة بالوسائل ومحاربتها هاتممارس من لحدذلك لو ، التدفقات النقدية

o كافة ضرورة إغناء الجانب التثقيفي لكل من المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين و

وذلك للحد من ممارسات  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبالمالية لممارسات و اناتمستخدمي البي

من بما يخدم إعداد قائمة تدفق نقدي خالية  قائمة التدفقات النقديةعلى  اإلبداعيةالمحاسبة 

 .التالعب

o اإلمكان قدر التقليل على المالي عمان وسوق المهنية والجمعيات الشركات حث على العمل 

 ممارسة في تساعد التي والمالية المحاسبية واإلجراءات السياسات من المتاحة البدائل من

 .من آثارها على قائمة التدفقات النقدية وذلك للحد اإلبداعية المحاسبة

o المالية والمعلومات البيانات ومستخدمي المهتمين بين المحاسبية الثقافة تنمية على العمل 

 يتم وبشكل المالية البيانات لمستخدمي وتعليمية تثقيفية محاسبية برامج عرض طريق عن

 .في قائمة التدفقات النقدية الشركات بعض تمارسها التي اإلبداعية الممارسات بيان فيه



133 

o لمتابعة للمدققين، تدريبية دورات بتنظيم األردنيين القانونيين المحاسبين جمعية قيام 

 بةالمحا وممارسات الدولية التدقيقو المحاسبة معايير في تحدث التي والتغيرات التطورات

 .وبيان تأثيرها على قائمة التدفقات النقدية اإلبداعية

o وقانونية ومالية محاسبية متخصصة علمية وندوات لمؤتمرات مستمر بشكل باإلعداد القيام 

 على السلبية وأثارها اإلبداعية المحاسبة استخدام مخاطر لبيان توضيحية نشرات وإعداد

 .والدولية واإلقليمية المحلية وسمعته االقتصاد ومستقيل كاتالشر مستقبل

o  زيادة الوعي المحاسبي وتنمية الثقافة المحاسبية بشأن المحاسبة اإلبداعية عند مستخدمي

  .البيانات المالية

o وسوق التجارةالصناعة و وزارة مثل والمختصة الرقابية الجهات قبل من الرقابة تشديد 

 ممارسات ببعض القيام في تورطها يثبت التي الشركات على المالية لألوراق عمان

 بها الخاصة والمعلومات البيانات في التحريف أو بالتالعب سواء اإلبداعية المحاسبة

 .والواردة في قائمة التدفقات النقدية

o  تقنين قدرة اإلدارة بالتالعب في القوائم المالية بوضع محددات كافية الستخدام البدائل

 .ة في مجال القياس واإلفصاحالمحاسبي

o ممارسات كشف على تساعد التي الحازمة والتشريعات القوانين من المزيد إصدار 

 الصناعية للشركات المالية القوائم معدي على الشديدة العقوبات وفرض اإلبداعية، المحاسبة

  .نسبها اختلفت ومهما إشكالها بكل اإلبداعية المحاسبة بممارسات يقومون الذين
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o بأهمية توعيتهم على والعمل المالية القوائم لمعدي األخالقية النواحي تعظيم على لعملا 

 ،ألثره اإليجابي على مصداقية قائمة التدفقات النقدية المهني العمل بأخالقيات التام التقييد

  .عام بشكل األردني الوطني االقتصاد ومستقبل مستقبلها على تأثير من لذلك لما
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  ) 1( لحق رقم م
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) 2( لحق رقم م  

  أسماء األساتذة محكمي استبانة الدراسة

  الرتبة األكاديمية  مكان العمل التخصص االسم  ت

  أستاذ دكتور  جامعة الشرق األوسط  سبةمحا  محمد مطر  1

  دكتورأستاذ   جامعة الشرق األوسط محاسبة  عبدالناصر نور  2

  أستاذ مشارك  جامعة الشرق األوسط محاسبة  سامة عمرأ  3

  ساعدأستاذ م  جامعة الشرق األوسط محاسبة  مضر عبداللطيف  4

  ساعدأستاذ م  جامعة الشرق األوسط  تمويل  عبدالرحيم القدومي  5

  أستاذ مشارك  جامعة البترا  محاسبة  بسام معالي  6

  أستاذ مشارك  العلوم االسالميةجامعة  احصاء  حمد صالح السكرأ  7

  أستاذ مساعد  جامعة جرش محاسبة  عثمان النبالي  8

  أستاذ مساعد  جامعة الزيتونة محاسبة  حمد عادلأ  9
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  ) 3( لحق رقم م       

  طلب تحكيم االستبانة

 المحترم   ......................................  :  الفاضل الدكتوراألستاذ 

  ، وبعد طيبةتحية 

قياس مدى إدراك المحاسبين والمدققين  (بدراسة بعنوان للقيام  ةالباحث تسعى
والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية لممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة 

قائمة التدفقات في  اإلبداعيةالتعرف على نطاق المحاسبة  لتي تهدف الىاو )التدفق النقدي

 اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبذلك بالتعرف على ممارسات و، وعلى الرغم من ضيقه  النقدية

لمحاولة تحديد مدى  قائمة التدفقات النقديةالمستخدمة من خالل دراسة قضايا اإلبالغ في 

كذلك ، و النقديةالتدفقات بهدف التالعب بتقرير  اإلبداعيةاسبة المح وأساليب ممارساتاستخدام 

البيانات المالية الواردة   و مالئمة على مصداقية اإلبداعيةأثر المحاسبة تهدف إلى التعرف على 

منشآت لألداء المالي تشويه لالمقدار باإلضافة إلى  األعمالقائمة التدفقات النقدية لمنشآت في 

   . تقييمهاو األعمال

، ولما نعهده بكم من  نظراً لما تتمتعون به من خبرة واسعة في مجال البحث العلميو

منكم بالتكرم ببيان رأيكم بصدق  مالًأتتوجه اليكم  الباحثة نإ، ف سمعة علمية طيبة ومرموقة

شارة مميزة في المكان إبقياس المتغيرات المختلفة وذلك من خالل وضع  ةداة المستخدمألا

  . صالحيةالمخصص لل

كما تكمن أهمية الدراسة في ضرورة إغناء الجانب التثقيفي لكل من المحاسبين والمدققين 

 اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبو ممارساتلالمالية  بياناتمستخدمي الكافة ووالمحللين الماليين 

 وال ؛ ممارسات بما يخدم إعداد قائمة تدفق نقدي خالية من التالعبهذه الوذلك للحد من 

عظيم االمتنان لحسن تعاونكم ومشاركتكم في أتقدم بجزيل الشكر ون أفي الختام إال ب ييسعن

  . الحكم على فقرات االستبانة

  اء أبوتمامميسـ:  الباحثـــة  
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  ) 4( لحق رقم م

  استبانة الدراســـــــة                        

  

ن والمحللين الماليين ومستخدمي مدى إدراك المحاسبين والمدققي"
  "البيانات المالية لممارسات المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفق النقدي

  

  كجزء مكمل لمتطلبات رسالة ماجستير في المحاسبة

  

  الباحثة

  ميساء محمد سعد أبوتمام

  

  

  إشراف 

  الدكتور أسامة عمر



 
 

  

  ) 4( ملحق رقم 

  الدراسة ةــــــتبانــــــاس

 

ى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية لممارسات مد "

 " المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفق النقدي

 

 كجزء مكمل لمتطلبات رسالة ماجستير في المحاسبة

 

 الباحثة

 ميساء محمد سعد ابوتمام

 

 إشراف

 الدكتور اسامة عمر

 

 



 
 

  :الفاضلة / حضرة الفاضل 

  ،تحية طيبة وبعد 

تشكل هذه اإلستبانة جزءاً من دراسة تقوم بها الباحثة  للحصول علـى درجـة الماجسـتير فـي تخصـص المحاسـبة       

  :من جامعة الشرق األوسط ، و الدراسة بعنوان 

عية على مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين ومستخدمي البيانات المالية لممارسات المحاسبة اإلبدا" 

  " قائمة التدفق لنقدي

نظـرك  ممثالً لفئة هامة من الفئات المعنية في الدراسة فإن الباحثـة تطمـح فـي معرفـة وجهـة       و باعتبارك

منشـآت األعمـال   دخـل  وصـف موجـودات والتزامـات و   " للمحاسبة اإلبداعيـة  حول ما إذا كانت هناك ممارسات 

مرغوبـة ، بحيـث تعطـي القـيم الجديـدة ميـزة إيجابيـة         غير حقيقية للوصول إلى صـورة بصورة غير صادقة و

؛ لغـرض التحقـق مـن مـدى إدراك المحاسـبين      " للمنشأة دون المس بـأي مـن المبـادئ والقواعـد المحاسـبية      

والمدققين والمحللـين المـاليين ومسـتخدمي البيانـات الماليـة مـن مسـتثمرين ومقرضـين وغيـرهم لممارسـات           

  .لى قائمة التدفقات النقدية التي تناولها الجانب النظري من هذه الدراسةوأساليب المحاسبة اإلبداعية ع

لممارسـات المحاسـبة اإلبداعيـة علـى      الفئـات المعنيـة  للتحقق من مدى إدراك قامت الباحثة بإعداد إستبانة  

لموضـوعية  والباحثة إذ تقدر لك سلفاً تعاونك الصـادق معهـا ، تأمـل منـك تـوخي الدقـة وا      . قائمة التدفق النقدي 

  .لغير أغراض البحث العلمي فقط  في اإلجابة على أسئلة االستبانة علماً أنه لن يستخدم

  ميســــــــــــــــــــاء ابوتمام:  الباحثــــــــــــة  
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  : فرضيات الدراسة

  )المعلومات الشخصية ( البيانات األولية : القسم األول 

  :البديل المناسب لكل من العبارات التالية  إشارة أمامالرجاء وضع 

 :التخصص العلمي  )1(

  .علوم مالية و مصرفية   (        )  .محاسبة   (        )

 ..............رجـاء ذكرهـا   ( أخرى   (        )  .إدارة أعمال   (        )

(  

 

 :المؤهل العلمي  )2(

  .يوس بكالور  (        )  .دبلوم كليات مجتمع فما دون   (        )

  .دكتوراه   (        )  .ماجستير   (        )

 

 :الشهادات المهنية  )3(

(        )  JCPA (        )  CMA 

(        )  CPA (        )  رجاء ذكرها ( أخرى...........(  

 ( ............................ ) :سنوات الخبرة في مجال  )4(

 6ســنوات إلــى أقــل مــن  3ن مــ  (        )  سنوات 3أقل من   (        )

  سنوات

  .سنة فأكثر  12  (        )  سنة  12سنوات إلى أقل من  9من   (        )
  



 
 

 

  :المسمى الوظيفي الحالي  )5(

  محلل مالي رئيسي  (        )  محلل مالي  (        )

  مدير دائرة التحليل المالي  (        )  رئيس قسم التحليل المالي  (        )

  

  االستبانة واالفتراضات التي تقوم عليها الدراسة:  انيثالقسم ال

  

  :ونصها   H01  خاص بالفرضية األولى: السؤال األول 

المحاسبة اإلبداعية  ساليبأل ومستخدمي البيانات الماليةوالمحللين الماليين  دراك لدى المحاسبين والمدققينإال يوجد " 

  " قائمة التدفقات النقدية على

  :ونصها   H05  لخامسةخاص بالفرضية ا                

ألساليب  همال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات المشمولة بالدراسة بشأن مدى إدراك" 

  " قائمة التدفقات النقدية على المحاسبة اإلبداعية
  

  



 
 

يب المحاسـبة اإلبداعيـة علـى    يرجى إبداء الرأي عن كل بند من البنود التالية باعتبـاره أسـلوب مـن أسـال    

قائمة التدفقات النقدية بهدف قيـاس مـدى إدراك المحاسـبين ألسـاليب المحاسـبة اإلبداعيـة علـى قائمـة التـدفقات          

  :النقدية 

رقم 

  البند
  بنود البيان

موافق 

إلى حد 

كبير 

  جداً

موافق 

إلى حد 

  كبير

موافق 

إلى حد 

 متوسط

موافق 

  إلى حد

  قليل

موافق 

  إلى حد

 قليل جداً

 :التالعب بتصنيف التدفقات النقدية:   المحور األول   

تـدفق  " ايرادات بيع من محفظـة االسـتثمارات  "تصنيف بند    1

  . نقدي تشغيلي 

          

" التوريـق  "تصنيف التـدفقات النقديـة الداخلـة مـن عمليـة        2

  .وهي بيع الحسابات المدينة على أنها تدفق نقدي تمويلي 

          

ف التطوير الرأسـمالي تـدفق نقـدي اسـتثماري     تصنيف تكالي 3

.  

          

التعديل على تصـنيف النفقـات الرأسـمالية بهـدف  التـأثير       4

  .على مستوى التدفقات النقدية التشغيلية 

          

تصنيف التدفقات النقدية من السـحب علـى المكشـوف علـى       5

  .أنه تدفق نقدي تشغيلي 

          

فقات النقديـة مـن األنشـطة    تصنيف النقدية المقيدة ضمن التد 6

  .التشغيلية 

          



 
 

النقديـة   تضمينها فـي التـدفقات   بعدمالفوائد المدفوعة معالجة  7

  . األنشطة التمويليةمن 

          

التالعب في تصـنيف التـدفقات النقديـة غيـر التشـغيلية و       8

  .تضمينها في التدفقات النقدية التشغيلية 

          

الـدعاوي القضـائية تـدفقات     تصنيف التدفقات النقديـة  مـن   9

  .نقدية تشغيلية 

          

  : التدفقات النقدية من األنشطة غير المستمرة   :  لثانيالمحور ا 

تصنيف الدفعات المدفوعة مقدماً لتملـك األسـهم علـى أنهـا      10

  . تدفقات نقدية تشغيلية 

          

تصنيف الدفعات المالية المقيـدة و الملزمـة للمـوردين علـى      11

  .تدفقات نقدية تشغيلية  أنها

          

            .تأخير كتابة شيكات الموردين  12

تصنيف التدفقات النقديـة  مـن الـدعاوي القضـائية تـدفقات       13

  .نقدية تشغيلية 

          

  الخيار ما بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة:     المحور الثالث   

قــة غيــر االختيــار مــا بــين الطريقــة المباشــرة أو الطري 14

 المباشرة عند إعداد التدفقات النقدية مـن األنشـطة التشـغيلية   

.  

          

  التالعب بالسياسات المحاسبية المستخدمة و اإلجراءات :     المحور الرابع    



 
 

العمل على تغيير السياسـات المحاسـبية المسـتخدمة بهـدف  15

التـأثير علــى الــدخل ممــا يـؤثر علــى ضــرائب الــدخل   

التـي تـؤثر بـدورها علـى التـدفقات النقديـة       المستقطعة و 

  .التشغيلية 

          

            .إطالة فترة السداد للنفقات والمصاريف  16

زيادة الذمم المدينة زيادة ظاهرية من خـالل إثبـات إيـرادات     17

  .وهمية لرفع التدفقات النقدية التشغيلية 

          

فرة التالعب بسعر الصـرف وترجمـة البنـود النقديـة المتـو       18

  .   بالعملة األجنبية 

          

 ضريبة الدخل ضـمن أنشـطة التـدفقات النقديـة    عدم إدراج   19

  .التشغيلية 

          

            .التطويرخال تعديالت على مصاريف البحوث واد  20

            . التشدد في سياسات التحصيل 21

  

  



 
 

  :ونصها   H02  ثانيةخاص بالفرضية ال: السؤال الثاني 

ك لدى المحـــــــــــاسبين والمدققين والمحللين المــــــــــاليين ومستخدمي ال يوجد إدرا" 

المحاسبة اإلبداعية في إعداد  رللحد من أثا استخدامها جراءات التي يمكنلإل البيانات المالية 

  "قائمة التدفقات النقدية 

  

  :ونصها   H06  سادسةخاص بالفرضية ال                

جراءات التي لإللمشمولة بالدراسة بشأن مدى إدراكهم ت معنوية ذات داللة إحصائية بين أراء الفئات اال توجد فروقا" 

  " المحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية رللحد من أثا استخدامها يمكن

للحـد مـن    يرجى إبداء الرأي عن كل بند من البنود التاليـة باعتبـاره إجـراء مـن اإلجـراءات المسـتخدمة      

  :أثار المحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية 

رقم 
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  بنود البيان

موافق 

إلى حد 

 كبير جداً

موافق 

إلى حد 

  كبير

موافق 

إلى حد 

 متوسط

موافق 

 إلى حد

  قليل

موافق 

  إلى حد

 قليل جداً

إن اســتخدام الطريقــة غيــر المباشــرة فــي إعــداد قائمــة   22

األنشطة التشـغيلية يعتبـر إجـراء للحـد     التدفقات النقدية من 

  .من أثار استخدام المحاسبة اإلبداعية 

          

التحقق من مدى تـوفر شـروط الرسـملة للمصـاريف     يجب   23

  .للحد من أثار استخدام المحاسبة اإلبداعية  التشغيلية

          

التحقق من نتيجـة أعمـال المنشـآت التابعـة وتأثيرهـا      يجب  24

للحـد مـن أثـار اسـتخدام      المركز الماليعلى قائمتي الدخل و

          



 
 

  .المحاسبة اإلبداعية 

للحـد مـن أثـار     التحقق من صـحة أسـعار الصـرف   يجب  25

  .استخدام المحاسبة اإلبداعية 

          

التحقق مـن الوجـود الفعلـي للمخـزون ومـن طـرق       يجب   26

للحد مـن أثـار اسـتخدام المحاسـبة      الصرف التقييم والتسعير

  .اإلبداعية 

          

مقارنة دوران المخـزون مـع التـدفقات النقديـة مـن      يجب   27

للحــد مــن أثــار اســتخدام المحاســبة  األنشــطة التشــغيلية

  .اإلبداعية 

          

مقارنـة االسـتثمارات واإلضـافات لألصـول الثابتـة      يجب  28

والنفقــات المرســملة بالتــدفقات النقديــة المرتبطــة     

خدام المحاسـبة  للحـد مـن أثـار اسـت    باالستثمارات والتمويل 

  .اإلبداعية 

          

خفض المجال في اختيـار البـدائل المحاسـبية بوضـع     يجب   29

للحـد مـن أثـار اسـتخدام      معالجـة قياسـية فـي المعـايير    

  .المحاسبة اإلبداعية 

          

تفعيــل فرضــية الثبــات فــي اســتخدام السياســات يجــب   30

للحـد مـن أثـار     المحاسبية من قبل معـدي القـوائم الماليـة   

  .تخدام المحاسبة اإلبداعية اس

          

تعيين مراجع خـارجي وتحديـد أتعابـه بهـدف زيـادة      يجب   31

للحـد مـن أثـار    استقالليته عند إبداء الرأي في القوائم المالية 

  .استخدام المحاسبة اإلبداعية 

          



 
 

  

  :ونصها   H03  ثالثةخاص بالفرضية ال: السؤال الثالث 

  " عداد قائمة التدفقات النقديةإالمحاسبة اإلبداعية في  ممارسات  وأساليب ردنيةاأل ةالشركات الصناعيال تستخدم " 

  

يرجى إبداء الرأي عن كل بند من البنود التالية حـول اسـتخدام أسـاليب المحاسـبة اإلبداعيـة علـى قائمـة        

  : ردنيةتجارية األالالمنشآت التدفقات النقدية في 
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تستخدم 

ة بكثر

  جداً

تستخدم 
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ال 

 تستخدم

ال 

تستخدم 
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تستخدم 

  نهائياً
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األردن في المنشـآت التجاريـة فـي     والمدققين الداخليين 

.  
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  :ونصها   H04  رابعةخاص بالفرضية ال: السؤال الرابع 

مة بيانات قائمة ءماللمحاسبة اإلبداعية على موثوقية وال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام ممارسات وأساليب ا"  

  "التدفقات النقدية 
  



 
 

يرجى إبداء الرأي عن كل بند من البنود التاليـة حـول أثـر اسـتخدام أسـاليب المحاسـبة اإلبداعيـة علـى         

  :موثوقية و مالءمة بيانات قائمة التدفقات النقدية 
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