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  قرار لجنة المناقشة
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كما اخص بأسمى آيـات  , ت إليه اآلنوعلمني كل مهارات المحاسبة وله كل الفضل لما وصل

  .دعاس لما قدمه لي من مساعده خالل مشواري الدراسي الشكر واالحترام الدكتور عبداهللا
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  :الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة 

  :المقدمة 1-1

ت التالعب بالبيانات المحاسبية للشركات إلى بدايات عهـد  ترجع بدايات استخدام عمليا       

الثورة الصناعية، إذ كانت تتم عمليات التالعب أثناء إجراء حسابات التكاليف والتـي كانـت   

تتطلب وجود موظفين متخصصين في ذلك السيما في ظل ضعف استقاللية المحاسب والحرية 

ة الحتياجاتها، لذلك انحصر سـلوك المحاسـب   المتاحة في استخدام المبادئ المحاسبية المالئم

الذين يمتلكون الحريـة فـي    ورغباتهم المهني في تلك الحقبة في االستجابة ألهداف المديرين

وتقدير الدخل، وخالل القرن التاسع عشر تنوعت أساليب تقييم الموجودات،  متقييم موجود اته

االسـتبدالية   ين أساسيين هما تطبيق الكلفةإن هذا التنوع كان له أثراً مباشراً في اعتماد أسلوب

الك من كلفة الموجودات إلظهار الكلفة الدفترية فضالً عن إجراءات هتللموجودات وخصم اال

 ,Chatifield). خفية للتالعب في البيانات المحاسبية في إطار المتطلبات المحاسبية والقانونية

1997: 33-37) 

رغبة اإلدارة أن يتالعب في القوائم الماليـة وذلـك مـن    يستطيع المحاسب وبناء ل           

ذلك بقصـد تجميـل    creative accountingخالل إجراءات ما يعرف بالمحاسبة اإلبداعية 

الصورة التي تعكسها األرقام الموجودة في تلك القوائم على نتيجة أعمال المنشـأة ومركزهـا   

راتها عن رقم األرباح الذي تريد التقرير عنـه  تضع اإلدارة التنفيذية تصوغالباً ما  إذ .المالي 

يقودها في ذلك دوافعها لتعظيم المكافآت الحالية أو المستقبلية وما يتوقعه كبار المـالك مـن   

 تقـديم يتمكن المحاسب الممارس بخبرته من  وعليه. عينية في صورة أسهم توزيعات نقدية أو
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على الـرغم   من مهام المحاسب اإدارة األرباح جزءتسعى إدارة الشركات إلى جعل          

 تصـرفاً كما يعـد  بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى  وتضليالً وتغريراً تدليساً من انه قد يعد

ومع أن الهيئات المهنية تسـعى  ، )معيار العرض واإلفصاح(تدثر بعباءة القانون يغير قانوني 

تدقيق تضييق الخناق على ممارسي مهنة المحاسبة والو إلى محاربة ظاهرة إدارة األرباح دائما

فإذا كانـت   ،عمال مالزما للمهنةتطبيقها إال أن هذه الظاهرة ما زالت المعايير الواجب  تباعإل

ران فإن كلمة التغرير تعني تضليل الناس بتعمد نك فيهكلمة التقرير تعني قول الحق وااللتزام 

العديـد مـن    تطلـب وألن األرقام المحاسبية التي تظهر في القوائم الماليـة ت . الحق وإخفائه

مهما بلغ حجم الشركة وقدراتها الرقابية الصارمة لذلك يجب الشخصية االجتهادات والتقديرات 

أخذ أرقامها بالكثير من الحذر وعدم التسرع في اتخـاذ القـرارات االسـتثمارية المهمـة أو     

وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود عمليات إدارة األرباح وانتشارها كلما أرادت . صليةالمف

 )2-1: 2007آل عباس، ( .الشركة أو واجهت قرارات مهمة جدا

  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها 1-2

إدارات الشركات المسـاهمة   ننظراً للظروف السائدة في عالم األعمال ولجوء كثير م        

ألردنية إلى تجميل البيانات المالية سعياً منها لتحسين الوضع المالي سواء مـن حيـث   العامة ا

الربحية أو من حيث المركز المالي لتحقيق أهداف ذاتية، تلجأ تلـك اإلدارات إلـى اسـتخدام    
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ألساليب وبيان مدى مبـادرة  اوبذلك تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة هذه         

مدققي الحسابات الخارجيين في األردن إلى القيام باإلجراءات التدقيقية الالزمة للحد من تلـك  

استناداً لما تقدم تتمثل مشكلة الدراسة في . ة البيانات المالية المنشورةاألساليب لتحقيق مصداقي

  -:البحث عن إجابات للتساؤالت التالية

هل تؤثر أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن  -1

  الشركات المساهمة العامة األردنية ؟

المحاسـبة   تمساهمة العامة األردنية أسـاليب وإجـراءا  هل تمارس إدارات الشركات ال -2

  لدى إعداد البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات؟  االبداعية

الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة األردنية خـالل تـدقيق    هل يطبق مدققو -3

ف عن آثار أساليب البيانات الصادرة عن تلك الشركات اإلجراءات واالختبارات الالزمة للكش

  ة على تلك البيانات؟المحاسبة االبداعي

  

  :فرضيات الدراسة 1-3

  -:بقصد اإلجابة على التساؤالت السابقة بنت الباحثة الدراسة على الفرضيات اآلتية         

  : الفرضية األولى

      HO1 :اليـة  أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانـات الم  ال تؤثر

  .الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية
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  : الفرضية الثانية

     HO2:  ال تمارس مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية أساليب وإجراءات

   . لدى إعداد البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات بداعيةالمحاسبة اإل

  :الفرضية الثالثة

      HO3 :ق مدققو الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة األردنية خـالل  ال يطب

تدقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركات اإلجراءات واالختبارات الالزمة للكشف عن آثـار  

  .على تلك البيانات بداعيةأساليب المحاسبة اإل

  : الفرضية الرابعة

      HO4 :ئية بين آراء الفئات الثالث المشـمولة  توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصا ال

تجـاه تـأثير أسـاليب     والمدققين الخـارجيين  موظفي الشركات ومحللي االئتمان: بالدراسة

وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المسـاهمة  

  .العامة األردنية

   :الفرضية الخامسة

        HO5 : لفئات الثالث المشمولة روقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء اتوجد فال

تجاه ممارسـة مجـالس    موظفي الشركات ومحللي االئتمان والمدققين الخارجيين: بالدراسة 

إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية أساليب وإجراءات المحاسبة الخالقة لـدى إعـداد   

  .الشركات البيانات المالية الصادرة عن تلك
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  :الفرضية السادسة

     HO6: لفئات الثالث المشـمولة  توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء ا ال

 يتطبيق مـدقق  مدىتجاه  موظفي الشركات ومحللي االئتمان والمدققين الخارجيين: بالدراسة 

البيانات الصـادرة عـن   الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تدقيق 

تلك الشركات اإلجراءات واالختبارات الالزمة للكشف عن آثار أساليب المحاسبة الخالقة على 

  .تلك البيانات

  

  :أهداف الدراسة 1-4

  -:تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية        

 .بيان أهمية خاصية موثوقية البيانات المالية ودورها في اتخاذ القرارات - 1

 . تعرف على أشكال التحيز في القياس المحاسبي وخاصة تحيز الموثوقيةال - 2

التعرف على أساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة وأثرها في موثوقيـة البيانـات    - 3

 .المحاسبية

في موثوقية القياس وأثرها تخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية اس بيان دوافع اإلدارة من - 4

وكذلك مدى ما تمارسه مجالس إدارات الشركات ,المقدمة  المحاسبي والبيانات المالية

المساهمة العامة األردنية من إجراءات المحاسبة اإلبداعية لدى إعداد القوائم الماليـة  

 المنشورة الصادرة عن تلك الشركات

ه مدققو حسابات تلك الشـركات فـي الحـد مـن     فيالوقوف على الدور الذي يقوم  - 5

التي تمارسها مجالس إدارات الشركات المساهمة العامـة  إجراءات المحاسبة الخالقة 

  .األردنية في القوائم المالية المدققة
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  :أهمية الدراسة 1-5

مشـكلة هامـة   تمثل كونها  اإلبداعيةموضوع المحاسبة  أهميةتنبع أهمية الدراسة من       

وقف المالي مط والإدارات الشركات باستخدام أساليبها إلظهار نتيجة النشاقيام السيما في ظل 

وهو ما  األخرىقصيرة والطويلة األجل ولو كان ذلك على حساب الفئات الالذي يحقق أهدافها 

 إن نتيجة انهيار وإفالس مجموعة من أعظم الشركات العالمية، المالية األزمة حصول  إلى أدى

ـ عدة فئات كالمستثمرتخدم الدراسة هذه   المجتمـع  اتين، والمحللين والمدققين وغيرهم من فئ

 .األخرى

  :الدراسة أنموذج 1-6

    المتغير التابع                                            المتغير المستقل    

       

  

  

  

  أساليب 

  وإجراءات

  المحاسبة  

  اإلبداعية

موثوقية البيانات المالية   

Reliability 
  الحيادية  

 Neutrality 

  

  

  التمثيل الصادق

Representation    

  

    

 القابلية للتحقق

Verifiability  
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  1لتعريفات اإلجرائيةا 1-7

  -:ذات العالقة بموضوع الدراسة اإلجرائيةالتعريفات  أهمفيما يلي        

هي عملية التالعب في البيانـات الماليـة   ):  Creative Accounting(المحاسبة اإلبداعية 

 وأيـة المـالي   اإلبـالغ المحاسبية والتضليل فـي   المبادئالخيار االنتقائي في تطبيق  دامباستخ

  .تلطيف صورة الدخل أوالمكاسب  إدارةخطوات متخذة اتجاه 

هي االختيار المتعمد من بين التطبيقـات  : ( Aggressive Accounting )المحاسبة النفعية 

نتائج محددة مسبقا، وغالباً ما تكون في صـورة   المتعددة للمبادئ المحاسبية بقصد الوصول إلى

  .ال أمالمحاسبية المقبولة قبوالً عاماً  المبادئ إتباعأرباح رقمية مرتفعة سواء تم 

التذبذب فـي   إلزالةاألرباح المرغوبة  إدارةوهو : ( Income Smoothing )تلطيف الدخل 

ـ مسار الدخل الطبيعي، وعادةً ما تتضمن خطوات لتخفيض الدخ ي السـنوات ذات الـدخل   ل ف

  .جل نقلها إلى السنوات ذات الدخل المنخفضالمرتفع من أ

هي التالعب في األربـاح لتحقيـق أهـداف    : ( Earnings Management ) األرباح إدارة

قيم تتناغم مع تلطيـف صـورة    أوتوقعات تعد من المحللين  أو اإلدارةمحددة بشكل مسبق من 

  .بتةالدخل والتوجه نحو مكاسب ثا

الهامـة ومحايـدة    األخطـاء البيانات المالية خالية من  إنتعني :  ( Reliability )الموثوقية 

أو مـن   واألحداثويمكن االعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات تمثل بصدق العمليات 

ليـة  هـي القاب  أساسـية المستقبلية بمعقولية استناداً إلى ثالثة عناصر  األحداثتمثل  أنالمتوقع 

  )8: 2008نصار وحميدات،  أبو) (324: 2004مطر، .(للتحقق وعدالة التمثيل والحيادية

 
 ( Mulford, 2002 )إن التعريفات غير المؤشرة بمصدر هي من مصدر  1
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 إعدادالبيانات المالية بصورة غير متحيزة بحيث ال يتم  إظهارهي : ( Neutrality ): الحيادية

جهة معينة من مستخدمي المعلومات المحاسـبية علـى    أووعرض القوائم المالية لخدمة طرف 

. لالستخدام العام دون تحيـز  وإنمالتحقيق غرض أو هدف محدد  أو، األخرى رافاألطحساب 

  )9: 2008نصار وحميدات،  أبو(

لصـورة الصـحيحة   القـوائم الماليـة با   إظهارهي : ( Representation )التمثيل الصادق 

 ةاألساسياالقتصادية من خالل عملية تطبيق الخصائص النوعية  واألحداثوالصادقة للمعلومات 

 )11: 2008نصار وحميدات،  أبو. (والمعايير المحاسبية المناسبة

 المحققـة هي وجود درجة عالية من التوافق في النتائج : ( Verificiability )القابلية للتحقق 

  )87: 2006، وآخرونشرويدر . ( من مقاييس مختلفة تستخدم نفس طرق القياس

النظام المحاسبي عن توفير القياسات المحاسـبية  هو التحيز المتحقق عند عجز : تحيز الموثوقية

بين القيمتين المقـدرة  ) موجب أوسالب (المعول عليها في عملية التنبؤ والذي يظهر بشكل فرق 

  )    145-144: 2004مطر، .( والفعلية للحدث محل التنبؤ

  

  :محددات الدراسة 1-8

  -:تتمثل  محددات الدراسة بالنقاط التالية      

  .حجم مكاتب التدقيق التي يتكون منها مجتمع الدراسة تفاوت -1

  .فئات عينة الدراسة المختلفةتفاوت خبرات ومؤهالت  -2

بانة اإلجابة على االستبعض فئات عينة الدراسة عند التعاون المحدود الذي أبدته  -3

  .إما لعدم اهتمامهم بعملية البحث العلمي، أو لضيق وقتهم موضوع الدراسة

 .الدراسةبشأن موضوع لدراسات  السابقة ندرة ا -4
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  :اإلطار النظري: أوال

  .المقدمة 1- 2

  .دور المحاسبة كنظام للمعلومات 2- 2

  .ماهية إجراءات المحاسبة اإلبداعية 3- 2

  .ةاإلبداعي المحاسبة هوممف 4- 2

  .بدايات استخدام المحاسبة اإلبداعية 5- 2

  .أشكال المحاسبة اإلبداعية 6- 2

  .دوافع استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية 7- 2

  .في المحاسبة اإلبداعية واإلجراءات المتبعةاألساليب  8- 2

  .ثر المحاسبة اإلبداعية على القوائم الماليةأ 9- 2

  .أساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة في قائمة الدخل 9-1- 2

   .سبة اإلبداعية في قائمة المركز الماليأساليب المحا 9-2- 2

  .أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية 9-3- 2

  .أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية 9-4- 2 

  .أثر المحاسبة اإلبداعية على وظيفة التدقيق 10- 2

  .قتها بأساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعيةاألخطاء والغش في البيانات المالية وعال 2-11

  .مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش الجوهري 2-12

  .دور المدقق في مواجهة أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية والحد من آثارها 2-13

  .اإلبداعية المحاسبة أساليب اكتشاف عناألردني  المدقق مسؤولية 2-14

   .التي يطبقها المدقق للحد من آثار المحاسبة اإلبداعيةاإلجراءات واالختبارات  15- 2

اإلجراءات واالختبارات التي يطبقها المدقق للحد من آثار المحاسبة اإلبداعية  2-15-1

  .في قائمة الدخل

اإلجراءات واالختبارات التي يطبقها المدقق للحد من آثار المحاسبة اإلبداعية  2-15-2

  .على قائمة المركز المالي

  أثر المحاسبة اإلبداعية على وظيفة المحلل المالي 2-16

  

  .الدراسات السابقة: ثانيا

  

  .خصوصية الدراسة الحالية: ثالثا  
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  لفصل الثانيا

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  اإلطار النظري :اوال

  المقدمة 2-1

 األخالقيـة  قـيم من أن تأخذ ال والصدق ال بد باألمانةممارسات المحاسبة  تسمت كي        

سـلوكاً لمزاولـي    )البيئة الداخلية، البيئة الخارجية( المستمدة من الشريعة، المجتمع، المهنة 

تجاه  يولون اهتماما أوسع اإلبداعية جعل المهتمين المحاسبة ممارسات غير أن ظهور. المهنة

االقتصـادية   دةعكس حقائق أنشطة الوح يتوجب عليه االمحاسبة نظام تعد إذ المهنة، أخالقيات

على المحاسبة أن تكون أيضاً  األخالق ، فيجب المشروع ، وحيثما الحقائق قائمة على علم أو

  . تضليل الحقائق األخالق بعيداً عن قائمة على علم

صورة للشركة يمكن من خاللها  يقدمأن  القوائم المالية المحاسب من خالل يجب على        

بما يمتلكـه  المحاسب  لكن .بما قد يحدث مستقبالًالتنبؤ ماضية وقراءة ما حدث خالل الفترة ال

مستخدموها ها فييستطيع أن يدمج األرقام لتعطي االنطباعات التي يرغب من مهارات وخبرة 

خالل الفهم الكامل لطبيعة سـوق األسـهم    كما انه من .المحاسبة فن ثم علم ناعتماداً على أ

متضمنةً نتيجة النشـاط  القوائم المالية  عرضالمحاسب أن ييستطيع  فيه والمتعاملينه وسلوكيات

 . الذي ترغبه اإلدارة ويحقق أهدافها وقت التقريروالموقف المالي 

  
تتواصل عمليات الكشف عن فضائح الفساد والتالعب في أرقام الحسابات الماليـة             

العمالقة للطاقة وصوالً إلـى  " انرون"للعديد من الشركات األمريكية الكبرى، بدءاً من شركة 

جلوبـال  "و" زيروكس"و" مايكرو تكنولوجي"و" جنرال موتورز"و" تيكو"ومروراً بـ " زيروس"



12 
 

                                                

ذات العالقـة  يرى الخبراء والمحللون االقتصاديون أن هناك مجموعة من األسـباب          

   2 -:أهمها من ،هذه الفضائح واالنهياراتتقف وراء باألساليب المحاسبية المتبعة 

غياب الشفافية والوضوح والتغاضي عن األخطاء التي تعتبـر إحـدى القضـايا     -1

للتقدم االقتصادي وحيازة وامتالك عناصر القوة المتجددة والدائمة، وهـو   الزمةال

المؤسسات الماليـة األمريكيـة ذات الصـيغة العالميـة     ؤثر سلباً في كفاءة ما ي

  .ددة الجنسية في تقويم الجدارة االئتمانية للمقترضين الكباروالمتع

تضخيم اإلنجازات وتقديم أرقام وهمية عن أرباح خيالية ساهمت في رفع أسـعار   -2

بهـدف   حقيقيـة أسهم هذه الشركات في األسواق المالية دون مبررات اقتصادية 

ت بصـورة  تضليل المستثمرين ودفعهم إلى اإلقبال على شراء أسهم هذه الشركا

هي صـاحبة   )انفورمكس(ولعل  .كبيرة مما ساهم في رفع قيمتها بصورة جنونية

المشكلة األكبر، فقد قام المستثمرون برفع دعاوى ضد الشركة، بعـد أن نشـرت   

 
 http://www.supersaudi.com/vb/t1466.html:لمزيد من التفاصيل يراجع 2

 

http://www.supersaudi.com/vb/t1466.html
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لي هذه الشركات، وهو مـا  ؤومحاسبة والتدقيق المعتمدة مع مستواطؤ شركات ال -3

التي تعتبر من أكبر شركات تدقيق الحسابات " آرثر أندرسون"ت بسببه شركة أدين

فقد ُوجهت إليها أصابع االتهام فـي انهيـار   . ن قبل القضاء األمريكيمفي العالم 

العمالقة للطاقة التي أعلنت إفالسها في كانون األول الماضـي  " انرون"مجموعة 

وبـدأت أصـابع   . ون العمالقـة عبر إتالف أطنان من الوثائق تتعلق بشركة انر

يق في انهيار انرون على أسـاس  االتهام تشير إلى شركة أندرسون مع بدء التحق

أنها ساهمت في إخفاء خسائر انرون عن طريـق   ولهماأليتها من جانبين، ؤومس

إنشاء شركات وهمية على الورق، وادعاء أن انرون تساهم فيها وتحقـق منهـا   

 .عن المحققين حقيقة معامالتها ومعامالت انرون فاءإخ ثانيهماو. أرباحاً وهمية
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  دور المحاسبة كنظام للمعلومات 2-2

والمقرضين، اإلدارة، والمساهمين، (تقوم المحاسبة بتزويد األطراف ذات العالقة 

بالمعلومات المالية، لتساعدهم على اتخاذ القرارات المتنوعة ) والجهات الرسمية، والباحثين

المتوفرة في المنشأة لتحقيق  واردتتعلق بتوظيف واستخدام الم بين قراراٍت التي تتراوح ما

واتجاهاتها المستقبلية مروراً  منشآت األعمالأهدافها، وإجراء الدراسات التحليلية لواقع عمل 

 لخالومع التوسع الكبير . بإجراء عمليات الرقابة والمتابعة التي تمارسها الجهات الرسمية

هذا القطاع أصبحت مهنة لفي عالم األعمال، وعمليات التنوع والتعقيد  العقود الماضية

ت، بحيث أصبحت البيانات آالمحاسبة ووظائفها وأدوارها ذات أهمية كبيرة في عمل هذه المنش

والمالحق  ،ن والمتمثلة في القوائم المحاسبية األساسيةوالمالية التي يوفرها المحاسب

  . المنشآتتشكل األساس الذي تعتمد عليها عمليات إدارة  افقهاواإليضاحات التفصيلية التي تر

إن المحاسبة تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية ذات مالمح وصفات 

مجلس  وبذلك عرفمحددة تتأثر في أساليب عملها وتقنياتها بخصائص هذه البيئة وتؤثر فيها، 

ط خدمي، وظيفتها تقديم معلومات كمية، ذات طبيعة نشا"  نهاالمحاسبة بأالمبادئ المحاسبية 

بالنسبة للوحدات االقتصادية والتي تساعده في اتخاذ القرارات االقتصادية . مالية في األساس

  )7: 2008مطر والسويطي، .("الرشيدة، وتحديد االختيارات المعقولة من بين البدائل المتاحة

  -:بالنقاط اآلتيةالمكونة للمحاسبة ومن خالل هذا التعريف يمكن تحديد العناصر 

أن  إذفالمحاسبة تخدم بيئة األعمال بطريقة حيوية،  :المحاسبة نشاط خدمي إن - 1

لمؤسسات األعمال هي  وقف الماليميجة النشاط والالمعلومات المحاسبية عن نت

.  المحور األساس الذي تقوم عليه حركة التعامل المالي والتجاري في بيئة األعمال

المعلومات المحاسبية التي تقيس تكاليف استخدام الموارد المحدودة مثل  نإما ك
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كمية  ايتضمن القياس المحاسبي قيم :مالية كمية ذات طبيعةقيم المعلومات المحاسبية   - 2

اإليرادات والمصروفات والتكاليف والخسائر واألصول وااللتزامات كللبنود المختلفة 

معامالت أو أحداث  ةال يمكن قياس تأثير أي قيمنها تعتمد على أ إذوحقوق المالكين، 

لمعلومات ه اهذ ستخدمونأن المستثمرين والدائنين يو بدونها، المنشأة فيمالية 

لتقليل مخاطر االستثمار في أسهم رأس مال  )قيمة األصول والضمانات و الربحيةك(

 .الشركة

قائمة تشكل القوائم المالية األساسية للمحاسبة والمكونة من  :القوائم المالية األساسية  - 3

قدية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النوقائمة الدخل  كز الماليالمر

وفيما يلي عرض  .النظام المحاسبيمخرجات  وكذلك االيضاحات المرفقة بتلك القوائم

  )8: 2006’ مطر( )Kieso, et. al., 2008: 63-64: (مقتضب لهذه القوائم

  

 متضمنةًالمالي للمنشأة  ركزهي قائمة مالية تظهر الم: قائمة المركز المالي

 تاريخٍبمترتبة عليها وحقوق الملكية وااللتزامات ال ةمختلفالموجودات المنشأة 

  .محدٍد

 متضمنةًهي قائمة أو تقرير مالي يظهر نتائج عمليات للمنشأة : قائمة الدخل

إيرادات المنشأة والمصروفات المترتبة عليها، ويمثل الفرق بينهما صافي 

  .الربح أو الخسارة خالل فترة زمنية محددة

  



16 
 

بر قائمة تغيرات حقوق الملكية، حلقة تعت  :قائمة التغيرات في حقوق الملكية

الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة الميزانية، وهي تتحدد من خالل رصد 

ومتابعة التغيرات التي تحدث في بنود حقوق الملكية من بداية الفترة المالية 

حنّان، (وحتى نهايتها ويتم االعتماد في عرضها على أساس االستحقاق  

2003 ،292.(  

ظهر فيه جميع التدفقات تهي بيان أو تقرير مالي : لتدفقات النقديةقائمة ا

فترة زمنية محددة مصنفة وفقاً النقدية الداخلية والخارجية للمنشأة خالل 

  .نشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويليةلأل

من  ااساسي اتعد هذه االيضاحات جزء: يضاحات المرفقة بالقوائم الماليةاال

  المحاسبي مخرجات النظام

   بداعيةاإلالمحاسبة ماهية إجراءات  2-3

إن مفهوم المحاسبة الخالقة أو اإلبداعية وإن بدا للبعض مفهوماً غريباً أو حديثاً، إال         

إن هذا المصطلح يثير العديد من التساؤالت عن طبيعة اإلبداع أنه في حقيقة األمر ليس كذلك، 

        . يب المحاسبية المستخدمة في التطبيقات المحاسبيةوطبيعة الطرق واإلجراءات واألسال

يطلق على بعض اإلجراءات المحاسبية التي تسعى إليها  بداعيةأن مصطلح المحاسبة اإل

ها أو في تفي ربحي ماإ) غير حقيقي(ء إحداث تحسين صوري إدارات الشركات سعياً ورا

اجدة في أساليب التدقيق الخارجي أو مركزها المالي وذلك عن طريق استغالل الثغرات المتو

تيح المعايير المحاسبية باالستفادة من تعدد البدائل المتوفرة في السياسات المحاسبية التي ت

في مجاالت أساليب القياس واإلفصاح المتبعة في إعداد القوائم المالية مما يؤثر  تباعهاللمنشأة ا

ائم سواء بالنسبة لألرباح أو بالنسبة للمركز سلباً على نوعية األرقام التي تظهرها تلك القو
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  ةاإلبداعي المحاسبة هوممف 2-4

خالل عقد الثمانينـات مـن القـرن     أدبيات المحاسبةفي اإلبداعية  المحاسبة ظهرت         

فترة الركود  كون قد بدأت عندما واجهت الشركات صعوبات في، ومن المحتمل أن تالماضي

ان من الصعب ك التي حدثت في بداية الثمانينات، وكان هناك ضغط إلنتاج أرباح أفضل بينما

فقط مـا ال تسـتطيع    طلب منكوعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانين ت. أرباح تحقيق أي

 األرباح فإنك تستطيع علـى  ستطيع أن تكسبفإذا كنت ال ت! فعـله وليس ما تستطيع فعلـه

 (McKenzie, 1998: 134) .ااألقل أن تبتدعه

 اإلبداعية الوقت للشركات، ولقد اسـتمر الركـود   المحاسبة وفي ذلك الوقت كسبت        

علـى  “صـورية “الكثير من الشركات التي أبلغت عن أربـاح  توقد ُأجبر األخير فترة طويلة

  التصفية

هـي وان  المختلفـة  لمحاسبية ا األدبياتفي  اإلبداعيةكثيرة للمحاسبة  ريفاتتعظهرت  وقد   

بعـض  فيهـا  حاالت قليلة التي يرفض في  إالاتفقت في المضمون  أنها إال اختلفت في التعبير
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 إلىتشير األعمال  مجال في المتخصص من وجهة نظر الصحفي اإلبداعيةالمحاسبة  •

ن كل مجموعة مـن  أو بطريقتها الخاصة، ن كل شركة في البلد تتعامل مع أرباحهاأ"

التي طبخت بصورة دقيقـة أو شـويت    أساس الدفاتر إلى الحسابات المنشورة تستند

عليها الجمهور المستثمر مرتين في السنة يتم  قام التي يحصلاألر بصورة كاملة، وأن

 إنها المحاسبة…  اًكلي  ةشرعيبصورة الجريمة و تغييرها كلياً من أجل حماية وإخفاء

 (Griffiths, 1986: 1) ".اإلبداعية

معالجـة   علىتشتمل العملية المحاسبية "  تؤكد أن المهنيوجهة نظر المحاسب  ومن  •

مـن   الحكم وحسم الصراعات ما بين المناهج أو المداخل المتنافسـة  العديد من قضايا

الفـرص   وهذه المرونة توفر. األحداث المالية والعمليات التجارية أجل عرض نتائج

 األنشطة التي وأصبحت هذه. للتالعب والغش أو الخداع والتحريف أو سوء العرض

-Jameson, 1988: 7) ."اإلبداعيـة  ثمارها عناصر مهنة المحاسبة تعرف بالمحاسبة

8) 

 الظاهري في بالنمو"اإلبداعية المحاسبة  فتمثل ستثمارياالمحلل الوجهة نظر  من أما •

 االقتصـادي  نتيجة لخفة يد البراعة المحاسبية وليس نتيجة للنموالذي يحدث األرباح 

 (Smith, 1992: 9) ."الحقيقي

تالعباً وعمـالً   تعتبرين كاديمياألالمحاسبين اإلبداعية من وجهة نظر  المحاسبة لكن   •

أرقام المحاسبة المالية عما هي عليه فعالً إلـى مـا    يتمثل في تحريف"غير مشروع 

أو / االستفادة مـن القـوانين الموجـودة و    خالل استغالل أو فيه المعدُّون من يرغب
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 كونهـا " تالعب وتزييف تعرف  أنهانظر من يعتقد  من وجهة اإلبداعيةالمحاسبة  إن •

وصف عام لعملية التالعب في التقارير المالية لتحقيق هدف خفـي، وهـي عمليـة    

ن، معرفتهم في المبادئ والقواعد المحاسبية للتالعب فـي  ويستخدم بوساطتها المحاسب

ـ "و أ .)Oriol, et. al, 1999: 9" (المنشآتالحسابات المتعلقة ب قيم االسـتخدام   ابأنه

" القانوني للمبادئ والقواعد المحاسبية بطريقة ما، لتحريف وتزييف القوائم المحاسـبية 

)Mc Barnet & Whelance, 1999: 4(.   

  :ترى الباحثة أن التعريف األكثر شمولية لمفهوم المحاسبة اإلبداعية يتمثل بكونها

حقيق مصلحة بعض أصـحاب  مجموعة األساليب واإلجراءات التي يعتمدها المحاسب لت" 

المصالح في الشركة، وأن للمحاسبة اإلبداعية مظهرين أولهما قانوني يصادق عليه مـدقق  
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القواسم المشتركة في تلك التعريفات للمحاسبة  أهممن التعاريف السابقة يمكن تلخيص 

   -:بالنقاط اآلتية اإلبداعية

  . التالعب واالحتيال في مهنة المحاسبة المحاسبة اإلبداعية شكل من أشكال .1

 . غير حقيقية قيمالمحاسبية إلى  قيمممارسات المحاسبة اإلبداعية تعمل على تغيير ال .2

المبادئ والمعايير ممارسة الخيار بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية تنحصر في إطار  .3

 .ةوالقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وبالتالي فهي ممارسات قانوني

أن ممارسي المحاسبة اإلبداعية غالباً ما يمتلكون قدرات مهنية محاسبية عالية تمكنهم   .4

 . وتحويلها وتحويرها بالشكل الذي يرغبون فيه قيممن التالعب بال

  

  بدايات استخدام المحاسبة اإلبداعية 2-5

إطـار المبـادئ   المحاسبية للمنشئات في  قيماستخدام عمليات التالعب بال بداياتعود ت         

ها إلى بدايات عهود الثورة الصناعية، حيث كانـت  فيوالمعايير والقواعد المحاسبية المعترف 

تتم عملية التالعب أثناء إجراء حسابات التكاليف وذلك ألن التصنيع وتطوير أسـاليبه أوجـد   

لحاجة وا  Industrial Accountingالحاجة إلى وجود ما يطلق عليه اآلن المحاسبة الصناعية

كل منشأة كامل الحرية  فـي  ل لوقت كانوفي ذلك ا .وجود موظفين متخصصين في ذلك إلى

درجـة اسـتقاللية العمـل     ولكـن . اختيار المبادئ المحاسبية التي تراها مالئمة الحتياجاتها
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  المحاسبة اإلبداعية أشكال 2-6

تتعدد أشكال وأنواع التالعب بالحسابات وتتباين تصنيفاتها تبعاً لرؤية دارسي هذه   

كتاب  في Comiskeyو ,Mulfordبرز الذين درسوا هذه الظاهرة ألعل من الظاهرة، و

Schilit, 2002) ( وأشكالها التالعب بالحسابات ألساليبوفيما يلي عرض:- )Mulford & 

Comisky, 2002: 3 (  
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اإلصرار على اختيار وتطبيق  هي :Aggressive Accountingالمحاسبة النفعية )1

كانت أتحقيق أرباح عالية، سواء  منها أساليب محاسبة محددة لتحقيق أهداف مرغوبة

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

التالعب في الدخل بهدف الوصول إلى  هي :Earnings Managementالدخل إدارة )2

ه من قبل محلل مالي، أو ليكون فيبشكل مسبق من قبل اإلدارة، أو متنبأ  حددهدف م

  . متوافقاً مع مسارات محددة للعمل

في شكل من أشكال التالعب  هو :Income Smoothingصورة الدخل  لطيفت )3

الدخل في وذلك بتخفيض  وتة المستوىالدخل بين الفترات المتفا نقل يتضمن الدخل

من أشكال  ديع. السيئإلى السنوات ذات الدخل  ونقلها السنوات ذات الدخل الجيد

شكل بها فيتخفيض األرباح المتزايدة في الدخل واالحتفاظ على  تعتمدالتي التالعب 

  )(Stolowy & Breton, 2000: 18.لسيئامخصصات للفترات الزمنية ذات الدخل 

يعرف التالعب : Fraudulent Financial Reportingب بالتقارير المالية التالع )4

بالتقارير المالية بأنه إظهار بيانات خاطئة بشكل متعمد، أو حذف قيم معينة أو إخفائها 

في البيانات المالية، بهدف تضليل مستخدمي البيانات المالية، وهذا النوع من التالعب 

  . يعتبر عمالً مخالفاً للقانون

 :Creative Accounting Practices اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبممارسات  )5

استخدام أو  هياإلبداعية  المحاسبة إن إلى  Bambooweb Dictionaryيشير

أو المعيارية أو  استعمال الممارسات المنحرفة عن الممارسات المحاسبية القياسية

ديثة والمعقدة والمبتكرة للحصول والممارسات الح األساليب المألوفة، وتتميز باستعمال

 واإليراداتصورية عن طريق التالعب في قيم المصروفات  أرباحعلى 
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  دوافع استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية 2-7

هذه الدوافع مـا   أهملكن  أساليب المحاسبة اإلبداعية الستخدام اإلدارةيتعدد دوافع            

  (Mulford & Comiskey, 2002: 2-8)  -:يلي

عادة ما تستخدم أساليب المحاسبة  إذ: التأثير االيجابي على سمعة الشركة في السوق .1

 حرفاإلبداعية بهدف تحسين القيم المالية المتعلقة بأداء منشآت األعمال التي  إن لم ت

 .ستعكس صورة سلبية عن الشركة أمام منافسيها

تراجع القيم المالية لمنشآت  إن: المالية األسواقالتأثير على سعر سهم الشركة في  .2

األسهم ، وإن فيها المالية التي تتداول  األسواقاألعمال يؤثر سلباً في أسعار أسهمها في 

سعار ، لذلك فإن استخدام أساليب تلك  األ بقاءها كما هي يؤدي بالضرورة إلى انخفاض

الشركات في  تلكأسعار أسهم ومن ثم تحسين هذه القيم  عظيمهدف تاإلبداعية تالمحاسبة 

 . المالية األسواق
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ستخدم العديد من البنوك التجارية جملة من المعايير ي: زيادة االقتراض من البنوك .3

بهدف تقييم أداء منشآت األعمال كخطوة تسبق اتخاذ قرار منح والمؤثرات االئتمانية 

بداعية منشآت إلى استخدام أساليب المحاسبة اإلتلك الالقروض لهذه المنشآت، لذلك تلجأ 

، األمر الذي سيؤثر ايجابياً في عملية اتخاذ تلك المؤشرات والمعاييربهدف تحسين 

 .بمنح القروض القرار االئتماني 

تقوم بعض منشآت األعمال من خالل تخفيض األرباح : لغايات التالعب الضريبي .4

 .واإليرادات وزيادة النفقات بتخفيض هوامش االقتطاع الضريبي المترتب عليها

تقوم إدارات العديد من : حسين األداء المالي للمنشأة بهدف تحقيق مصالح شخصيةت .5

منشآت األعمال بتحسين قيم المنشآت التي تقوم بإدارتها لعكس صورة إيجابية عن أدائها 

 .لغايات شخصية تتمثل في تحسين صورة هذه اإلدارة أمام مجالس اإلدارة

في ذات القطاع العاملة ن منشآت األعمال تتنافس العديد م: لغايات التصنيف المهني .6

التي  )Rating(للحصول على تصنيٍف متقدمٍ على منافسيها في عمليات التصنيف المهني

 مؤشرات ومعايير مالية تستخلص مناستناداً إلى  متخصصة تجريها مؤسسات دولية

عمال، لذلك دها منشآت األالبيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية التي تع

.إلى تحسين بعض قيمها المالية للحصول على تصنيف متقدم المنشآت تلجأ هذه

  في المحاسبة اإلبداعية واإلجراءات المتبعةاألساليب  2-8

يمكن حصر األساليب المستخدمة ضمن إطار المحاسبة اإلبداعية في أربعة أساليب 

  )Oriol et. al., 1999: 41- 44: (أساسية هي

القواعد المحاسبية للمنشأة باختيار أساليب محاسبية مختلفة وسياسات تسمح بعض  .1

محددة بهدف إعطاء صورة مالية مرغوبة عن المنشأة ولمواجهة وتقليل فرص 
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تعتمد بعض العمليات المحاسبية بشكل كبير على درجة تقدير وتوقع األشخاص،  .2

وهذه التقديرات عادة يتم . الكتهالحساب ا لغرضعمر الموجودات  مثل تقدير

.  إنجازها داخل المنشأة، وهنا تكون إمكانية التالعب بتقدير عمر هذه الموجودات

ن المنشأة إون فيها الجهة المقدرة لعمر الموجودات خارجية، فوفي الحاالت التي تك

تقوم باختيار المقدرين المعروفين لديها من قبل، وبالتالي تعمل على التأثير على 

ورغباتهم ولمواجهة وتقليل فرص التالعب بقيم األصول  يتالءمتقديراتهم بما 

جاالت التقدير لصالح وتقدير عمرها، تعمل هيئات المحاسبة الدولية على تقليل م

 .اعتماد القيم الفعلية

الميزانية ونقل األرباح  قيمالقيود المزيفة المحاسبية، يمكن أن تستخدم للتالعب في  .3

تحقق ذلك من خالل إدخال القيود المحاسبية ذات العالقة يو.  بين الفترات المحاسبية

حتى تنتهي فترة  لمنشأة وإعادة استئجارهاابيع أحد أصول مثل  بتعاون طرف ثالث

إن سعر البيع المشترط بإعادة التأجير يمكن أن يكون أعلى أو أقل من . اهتالكها

قيمة األصول تخفيض  أوالقيمة الفعلية لألصل، بحيث يستخدم الفرق لزيادة 

تقليل فرص استخدام القيود المحاسبية المزيفة للتالعب في البيانات لو ،واألرباح

القيود  إلثباتالمحاسبية الدولية على استخدام نماذج خاصة المحاسبية تشجع الهيئات 

  .وتفاصيلها

عن  ينجيد وانطباعٍ يمكن أن توظف إلعطاء صورٍة :ةيالقيود المحاسبية الحقيق .4

دينار، وأصبحت ) 10000(في فترات سابقة بقيمة  أصلمثل شراء الحسابات، 
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  القوائم المالية علىثر المحاسبة اإلبداعية أ 2-9

  -:على القوائم المالية اإلبداعيةآثار المحاسبة  أهمفيما يلي          

  :خلقائمة الدفي المستخدمة أساليب المحاسبة اإلبداعية  9-1- 2

  )Schilit, 2002: 24-25(:اآلتيةالتالعب في مبلغ صافي الدخل من خالل النقاط  متي        

 ثمنها الزبون بدفعالتزام تسجيلها قبل  وأ قبل شحنهاتسجيل إيرادات المبيعات مبكراًً و - 1

األرباح من خالل بيع  الدخل من خالل عائد لمرة واحدة، وهو يشمل زيادة زيادة - 2

قل من الحقيقة، وكذلك اعتبار عائد االستثمار جزءاً من اإليرادات، إضافة أأصل مقيم 

ابتداع دخل من خالل إعادة  مار باعتباره دخالً تشغيلياً، وأخيراًإلى تسجيل عائد االستث

 . تصنيف حسابات الميزانية

نقل المصاريف الجارية إلى فترات محاسبية سابقة أو قادمة، وتشمل رسملة التكاليف  - 3

الك التكاليف بشكل بطيء تالتشغيلية العادية وتغيير السياسات المحاسبية إضافة إلى اه

 .في تسجيل األصول التالفة، وتخفيض خدمات األصولجداً، والفشل 

 .نقل االيردات الحالية إلى فترة زمنية محاسبية الحقة - 4
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نقل المصاريف المستقبلية إلى الفترة المحاسبية الحالية، وهي تشمل تسريع وزيادة  - 5

 .المصاريف التي تعتمد على تقدير المرء في الفترة المحاسبية الحالية

 قائمة الدخلفي األساليب والطرق المستخدمة للتالعب أهم  استعراض استناداً لذلك يمكن

   -:باألساليب اآلتية في إطار المحاسبة اإلبداعية

حسب األصول المتبعة : "موضع شكال تزال بشكل سريع فيما عملية البيع  اإليرادتسجيل - 1

يتم االعتراف  وفي هذه الطريقة ،فإن تسجيل الدخل يتم بعد اكتمال عملية تبادل المنفعة

محاسبياً ودفترياً بالدخل المترتب على عملية البيع قبل أن تكتمل العملية ذاتها على أرض 

للمحاسبة هذه الطريقة هناك ستة أساليب استناداً ل ،الواقع وقبل اكتمال عملية تبادل المنفعة

  ).  Howard, 2002: 63-70( -:اإلبداعية هي

ها في حين أن الخدمات المترتبة فيات واالعتراف تسجيل اإليراد: األسلوب األول. أ

إن تغيير أساليب . على عملية البيع لم يتم تقديمها بعد بل سيتم تقديمها في المستقبل

من شأنه أن  تقديم الخدمة للزبون فيه االعتراف بالدخل دفترياً في الوقت الذي لم يتم

بعض الشركات تقوم  يخفي مشكالت تواجهها اإلدارة في بعض الفترات المالية،

إال بعد  فيهنها ال تعترف ألالعتراف بالدخل دفترياً، إذ  تحفظةم أساليب ماباستخد

في قوائمها المالية عن  مع اإلفصاح الدخل مقابل الخدمة(استكمال عملية تبادل المنفعة 

ترغب إدارة وعلى الرغم قد ال  ،عامالاستخدام هذه األساليب في الربع األخير من 

اإلفصاح عن إن عدم مها، هسأ أسعار فيالتأثير رغبةً في عدم  في اإلفصاح ةالشرك

بنسبة ض اإليرادات اانخف قد  يؤدي إلى استمرار تغيير أسلوب االعتراف بالدخل

ويندرج هذا النوع من الممارسات في إطار  .سعر سهم الشركةكبيرة ومن ثم انهيار 

  .Aggressive Accountingالمحاسبة النفعية ب يسمىما 
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ها قبل شحن البضاعة، وقبل فيتسجيل اإليرادات واالعتراف " :األسلوب الثاني. ب

جرت العادة محاسبياً أن يتم إغالق ، على الشراء" الموافقة النهائية من قبل الزبون

عملية البيع بعد شحن البضاعة وتسليمها للزبون وضمان عدم إرجاعها ألي سبب 

بخاصة الملموسة تسمح قوانين السوق بإعادتها خالل ن هناك بعض السلع وأكان، إذ 

وعادة ال يتم االعتراف  ،نطبق عليها الشروط المتفق عليهاتفترة زمنية محددة، إذا لم 

. باإليراد خالل فترة زمنية محددة دون إغالق عملية البيع نفسها التي نشأ عنها اإليراد

  "نسبة االكتمال"األولى تدعى  .وهناك طريقتان لتسجيل اإليرادات قبل عملية الشحن

يتم  الطريقة األولى ، بموجب"تقديم الفاتورة وتجميد تحقق اإليرادات"والثانية تدعى 

تسجيل اإليرادات خالل عملية اإلنتاج وقبل شحن البضاعة إلى الزبون حسب المرحلة 

يطبق هذا التي تم الوصول إليها في عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمة عند تسجيل القيد، و

فيها عمليات اإلنتاج فترات زمنية طويلة،  تستغرقاألسلوب فقط في الشركات التي 

مبلغ وكمية اإليراد المعترف ، ومثل صناعة الطائرات وغيرها من الصناعات الشبيهة

دفترياً في ظل استخدام أسلوب نسبة االكتمال يتفاوت حسب مرحلة اإلنتاج التي تم  فيه

 Mulford(فإن هذا األسلوب يخلق فرصاً للتالعب بالحسابات الوصول إليها، لذلك 

& Comiskoy, 2002: 195( الزبون على عملية  يوافق الطريقة الثانية وبموجب

، حيث تبقى البضاعة عند البائع حتى يتم شحن مستقبالً الثمن الشراء على أن يتم دفع

 ,Howard .(محاسبياًباتها إلث البضاعة إلى المشترين وتكتمل عملية الشراء ويتم الدفع

2002: 71(.  

ن إ. "تسجيل اإليرادات على الرغم من أن الزبون لم يلتزم بالدفع": األسلوب الثالث. ج

المتطلب الرئيس لالعتراف باإليراد يتمثل في انتقال العبء المالي من البائع إلى 
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ها ئالبيع لجهة قريبة ضمن مجموعة المنشأة أو شركا :األسلوب الرابع. د

تقوم بعض الشركات وبهدف زيادة إيراداتها لفترة مالية جارية محددة ".االستراتيجيين

، ستراتيجيهاترتبط معها بعالقات شراكة ها أو تمن مجموعببيع بضاعة إلى شركات 

ينطبق هذا األسلوب على الشركات التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع مقابل عمليات شراء 

 ,Howard(يرادات في سجالتها المحاسبية إها كفيتم االعتراف يونفسها  من الشركة

2002: 79(.  

تستخدم  "إعطاء الزبون جزءاً من القيمة على شكل مقايضة": األسلوب الخامس . هـ

غب بزيادة إيراداتها خالل سنة مالية محددة، هذا األسلوب من بعض الشركات التي تر

خالل تسليم المشتري سلعاً إضافية من البائع كجزء من القيمة، وتكون هذه القيمة 

المضاعفة على شكل جزء من أسهم الشركة أو كفاالت أو ضمانات أو المشاركة في 

 )Naser, 1993: 39( استثمار معين متفق عليه كشرط إلتمام عملية البيع

(Howard, 2002: 80)  

يث تقوم ح: Grossing up Revenue" تجمع اإليرادات"  : األسلوب السادس. و

بعض الشركات بزيادة إيراداتها من خالل تسجيل قيم إضافية زيادة على القيمة 

أو خدمات مكملة، إذ يتم  اًاالتفاق مع شركات أخرى تقدم سلع ساطةوذلك بو .الفعلية
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تتمثل هذه الطريقة في تسجيل  Recording Bogus Revenue" مزيف ايراد تسجيل" -2

   -:هيأساليب  إيرادات وهمية أو مزيفة، ويندرج تحت هذه الطريقة خمسة

يعتبر هذا األسلوب من  ":تسجيل مبيعات ليست لها قيمة اقتصادية":األسلوب األول.أ

زيادة إيراداتها بأساليب في أكثر األساليب استخداماً عندما ترغب منشأة األعمال 

غير ملتزم  وهو ملتوية، ويتمثل ذلك في إعداد جدول لمبيعات منتج معين ألحد الزبائن

كذلك عقد اتفاقيات جانبية مع زبائن . ظة بشراء السلعة أو دفع ثمنهاحتى تلك اللح

دون االتفاق على تفاصيل تسليمها  لتزويدهم بمنتجات معينة خالل فترات زمنية محددة

. لسابقةودفع قيمتها، يلتقي هذا األسلوب مع بعض أساليب الطريقة األولى ا

)Mulford & Comisky, 2002: 196( )Howard, 2002: 84(  

: "م من عمليات االقتراض باعتباره إيراداتلّتستسجيل النقد الم" :األسلوب الثاني. ب

معها على شكل اقتراض يختلف عن النقد م التعامل م من البنوك التي يتلّتسن النقد المإ

ن النوع األول يسجل في بند إ، حيث اتالخدمسلع والمستلم نتيجة عمليات بيع ال

م نتيجة عمليات البيع فيتم لّتسأة إعادة تسديده، بينما النقد الموعلى المنش تااللتزاما

  ).Howard, 2002: 91(.التعامل معه باعتباره إيرادات
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إن أي دخل ناتج   تسجيل الدخل االستثماري باعتباره إيرادات": األسلوب الثالث. ج

اره عن بيع موجودات أو أية عمليات استثمارية أخرى، ال يتم التعامل معه باعتب

إيرادات، إال أن بعض الشركات التي ترغب في زيادة إيراداتها خالل سنة مالية معينة 

  )Naser, 1993: 51( )Howard, 2002: 93( .تقوم بتسجيله كإيرادات

 "تسجيل العائدات الناشئة عن رديات المشتريات باعتبارها إيرادات":األسلوب الرابع. د

سجيل العائدات الناجمة عن رديات في بعض الحاالت تقوم بعض الشركات بت

. وذلك بهدف زيادة إيراداتها في سنة مالية معينة المشتريات باعتبارها إيرادات

)Muferd & Comiskey, 2002: 169 ()Howard, 2002: 94(  

 "اإلقرار بإيرادات غير حقيقية قبل عملية اندماج الشركات": األسلوب الخامس. هـ

 ادة إيراداتها خالل عمليات اندماج الشركات مع بعضهاتقوم العديد من الشركات بزي

ثناء عملية اندماجه أللتالعب باإليرادات وتضخيمها  من خالل توفر فرصٍ بعضاً

عندما تكون السنوات المالية للشركات المندمجة مختلفة، إذ ترغب كل شركة السيما 

  .)Howard, 2002: 95-96.(بزيادة حصتها من اإليرادات قبل عملية الدمج

ما  تتمثل هذه الطريقة في قيام إدارة شركٍة "زيادة اإليرادات من خالل عائد لمرة واحدة" - 3

تم ممارسة هذا النوع ت. بزيادة إيراداتها خالل فترة مالية محددة من خالل زيادتها لمرة واحدة

عتبر من تُها، وهي فيمن التالعب من خالل استخدام أربعة أساليب يمكن إلدارة الشركة القيام 

يجابية عن إدارة الشركة من خالل إإذ تعطي هذه الممارسات صورة  ،أساليب التالعب الشائعة

ما يتم التعامل مع هذا  ها سيئاً وعادةًؤزيادة إيراداتها وأرباحها في الوقت الذي يكون فيه أدا

وفيما يلي . ةغير تشغيليونه ناجم عن عمليات غير جوهرية أالنوع من العائدات، باإلشارة إلى 
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زيادة األرباح من خالل بيع أحد األصول بسعر عالٍ يكون مسجالً " :األسلوب األول. أ

إدارات بعض الشركات  لَِبيستخدم هذا األسلوب عادة من ِق: "لديها بسعر منخفض

بالتالي أرباحها لفترة زمنية محددة، ويستند هذا األسلوب إلى أن لزيادة إيراداتها و

هناك بعض األصول مثل العقارات واألراضي واألسهم وغيرها يكون سعرها مرتفعاً 

مقارنة مع سعر الشراء، فتلجأ لبيعه بشكل مفاجئ لتغطية ضعف إيراداتها خالل تلك 

  .الفترة

أشارت ".ارات واعتبارها إيراداتتضمين عائدات االستثم": األسلوب الثاني. ب

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلى ضرورة فصل عائدات االستثمارات عن 

إال أن بعض الشركات التي تكون فيها . العائدات التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية

مع العائدات الناجمة عن  هاتقوم بخلطف عائداتها التشغيلية في سنة معينة منخفضةً

لتغطية ضعف أدائها ) األسهم والسنداتك ( ملياتها االستثمارية غير التشغيليةع

  . التشغيلي

عتبارها تخفيضاً اتسجيل عائدات االستثمار ومكاسبها، ب": األسلوب الثالث. ج

هناك حاالت تجد فيها إدارة الشركة نفسها بحاجة لتخفيض  ".للمصاريف التشغيلية

إيرادات غير (جيل عائدات االستثمار ومكاسبه وهي تس من خالل مصاريفها التشغيلية

أساليب التالعب  حدىإوهذه  .باعتبارها تخفيضاً لهذا النوع من المصاريف) تشغيلية

تخفيض المصاريف  ساطةبالحسابات التي يتم من خاللها زيادة اإليرادات التشغيلية، بو

   .التشغيلية
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تجد  "تصنيف حسابات الميزانية  ابتداع دخل من خالل إعادة" :األسلوب الرابع. د

بعض الشركات نفسها بحاجة إلى زيادة عائدات استثمارات محددة دون غيرها، 

أو نشاط معين، مثل التخفيض  ما خاصة إذا كانت هناك عمليات تقدير الستثمارٍوب

الضريبي أو غيره، لذلك تلجأ إلى إعادة تصنيف بعض الحسابات في الميزانية بطريقة 

لنوع محدد من االستثمارات مستفيدة من التعديالت التي  تسجيل دخلٍ تمكنها من

  .FASBأجراها 

ن هذا النوع من التالعب إ "نقل المصاريف الجارية إلى فترات محاسبية سابقة أو الحقة" - 4

ذو عالقة بحسابات الموجودات حيث من المعروف أن المصاريف المترتبة على تنفيذ األعمال 

 التي تحسمق منافع قصيرة األجل مثل اإليجارات والرواتب واإلعالنات ؤدي إلى تحقيقد ت

 أصوالً التي تعد ؤدي إلى منافع بعيدة األجل مثل المباني واآلالتت وقدمباشرة من اإليرادات، 

حسم اهتالكها على مدى طويل األجل، في الوقت الذي تكون الفائدة منها قد تحققت فعلياً، ي

المنفعة، وبالتالي يتم تسجيله  ةعض بنود هذه األصول تصبح عديموفي بعض األحيان فإن ب

ولمعالجة هذه الحاالت في إطار هذه الطريقة، هناك . كمصاريف تخصم مباشرة من الدخل

 & Howard, 2002: 113-123( )Mulford( - :خمسة أساليب تتمثل فيما يلي

Comiskey, 2002: 174-176(  

خاصة تلك الناجمة عن بو" يف التشغيلية العاديةرسملة التكال": األسلوب األول. أ

يتضمن هذا األسلوب إضافة لعملية رسملة التكاليف . تغيرات جديدة في المصاريف

التشغيلية العادية نقل المصروفات لفترات مالية مستقبلية، حيث تجد بعض الشركات 

النية و حملة إعأل وصاألنفسها بحاجة إلخفاء مصاريف عالية ناجمة عن اهتالك 

  . ضخمة فتقوم برسملة هذه المصروفات
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الجارية إلى فترات  تغيير السياسات المحاسبية ونقل النفقات": األسلوب الثاني. ب

هذا األسلوب اإلدارة من معالجة مشكالت النفقات الجارية من  ُنيمكِّ :"مالية سابقة

في  عالن عن تغييرٍاإل من خالل .خالل إخفائها كلياً بترحيلها إلى فترات مالية سابقة

  .في األسابيع األخيرة من السنة المالية مصاريفالسياستها المحاسبية المتعلقة ب

من المعروف أن مصاريف  "احتساب االهتالك بشكل بطيء": األسلوب الثالث. ج

اهتالك الموجودات يتم خصمها على فترات مالية يتم تحديدها وفقاً لطبيعة كل أصل 

إن هذا األسلوب يمكّن المديرين من إبقاء هذه . اإلدارة مناسبةوالطريقة التي تجدها 

 زيادة قيمة األصول المسجلة في الميزانية ومن ثم  األصول ألطول فترة ممكنة

السيما عند عدم اإلفصاح  أرباحها لزيادةالمصاريف المترتبة على الشركة وتخفيض 

  .عن تغيير سياسات احتساب االهتالك

من المتعارف  "اإلخفاق في تسجيل أو شطب األصول التالفة": األسلوب الرابع. د

عليه، أنه وعند تلف أي من األصول المعمرة على اإلدارة أن تقوم بتسجيل ذلك بشكل 

إال انه ولغايات إدارية بحتة تقوم بعض الشركات باستخدام هذا  اً،فوري وليس تدريجي

مع قيمته الحقيقة، األمر الذي  قيمة األصل التالف ال تتناسبخاصة عندما وباألسلوب، 

، ومن شأن تراكم هذه يةيؤدي إلى تراكمه مع الزمن وتصبح قيمة األصول غير حقيق

   .األصول الوهمية خلق مصاعب للشركة يمكن أن يؤدي إلى انهيارها

من المعروف أن على " تخفيض مخصصات األصول": األسلوب الخامس. هـ

لها لتعكس قيمتها الحقيقية، لذلك تقوم الشركات الشركات القيام بتعديل قيم بعض أصو

حسابات  :مثل, ببناء مخصصات متنوعة، بحيث يتم تعديلها في كل فترة مالية

 مخصصات االهتالك ومخصصات الديون المشكوك فيهاومخصصات تلف المخزون، 
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فـي  بعض الشركات  إدارة تقوم  "غير مالئم لاللتزامات أو تخفيضٍ اإلخفاق في تسجيلٍ" -5

االلتزامـات  ها مثل ارتباط االلتزامات بشـؤون قضـائية، أو   فيلغايات خاصة بعض األحيان 

بالشراء باإلفصاح المتحفظ عن التغيرات التي تحدث في حسابات االلتزامات، وإلجراء ذلـك  

 & Howard, 2002: 137-149) (Mulford( -:اآلتي تستخدم عدد من األساليب تتمثل في

Comiskey, 2002: 199.(  

ود عند وجاإلخفاق في تسجيل المصروفات وبعض االلتزامات  :األسلوب األول. أ

المصروفات إثبات ن عدم أل يستخدم هذا األسلوب لزيادة الدخل.التزامات على الشركة

  .وااللتزامات يؤدي بالضرورة إلى زيادة الدخل

تخفيض االلتزامات من خالل تغيير االفتراضات المحاسبية ":األسلوب الثاني. ب

 كاتيستخدم هذا األسلوب من قبل بعض الشر: "وسياسات تقدير بعض الحسابات

خاصة تلك المتعلقة بمنافع التقاعد بالمرونة في اختيار السياسات المحاسبية، و لعكس

وتعويضات نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين، حيث يؤدي هذا التغيير إلى تخفيض 

  ..االلتزامات والمصاريف وسياسات التأجير وتقدير الحسابات

عادة ما تقوم الشركات " خلتحرير ادخارات وتحويلها إلى د": األسلوب الثالث. ج

وهو ما  بتأسيس حسابات ادخارية ألغراض التطوير والتحديث وغيرها من األهداف

ن استخدامها لزيادة الدخل من خالل تحرير هذه االدخارات م في أوقات محددة هانُيمكِّ

   .وتحويلها إلى دخل
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تلجأ   "Creating Sam Rebates"اختالق حسومات وهمية  :األسلوب الرابع. د

تنفيذ  تسلُّمبعض الشركات وبهدف تخفيض المصروفات وتضخيم األرباح، إلى 

   .همبالتعاون معوحسومات وهمية من قبل الموردين 

"  النقد مع بقاء االلتزامات المستقبلية تسلّمتسجيل اإليراد عند ": األسلوب الخامس. هـ

م الخدمات والسلع أو جزء النقد قبل تقدي تسلُّمبعض الشركات في بعض األحيان بتقوم 

الدوائر المحاسبية من تسجيل الدخل في دفاترها بشكل فوري،  ُنمنها، األمر الذي يمكِّ

، وهذه ومصروفاٍت االلتزامات المترتبة عليها من خدماٍت لم تقدم بعدفي حين 

ي السنة التي سجلت الخدمات يمكن أن تمتد ألكثر من عام، األمر الذي يزيد الدخل ف

   .الحساباتفيها 

تهدف هذه الطريقة إلى تخفيض األربـاح   "نقل اإليرادات الجارية إلى فترة مالية الحقة" -6

مـا   وعـادةً . ونقلها إلى فترة مالية الحقة تكون الحاجة لها أكثـر إلحاحيـة  ) الحالية(الجارية 

ترحيل هذه ستخدم هذه الطريقة عندما تكون أوضاع الشركة في السنة الجارية ممتازة، فتقوم بتُ

مـن المعـروف    .نه يمكن أن تكون عصيبةأرباح إلى فترات مستقبلية تعتقد إدارة الشركة ألا

 تمتها، إذا فين اإليرادات يجب أن تسجل خالل الفترة المالية التي تحققت واكتسبت أمحاسبياً 

يقة يستخدم ، وفي إطار هذه الطرنفسها الخدمات المقدمة مقابل هذه اإليرادات في الفترة المالية

  )Howard, 2002:148- 153: (أسلوبان هما

تقوم "إنشاء حسابات ادخارية وتحريرها في فترات مالية الحقة":األسلوب األول. أ

ها وإيراداتها أعلى من المتوقع، بإنشاء حسابات ؤبعض الشركات وعندما يكون أدا

دات في ادخارية خاصة بهدف تحريرها وتحويلها مرة أخرى إلى حسابات اإليرا

  . ها فيها صعباًؤفترات مالية الحقة يمكن أن يكون أدا
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تقوم العديد من الشركات " عملية الدمج إتمامقبل  إيراداتامتالك " :األسلوب الثاني. ب

 ألطرافا، وتتم عمليات الدمج وفق شروط يتفق عليها بين بعضاً باالندماج مع بعضها

إلتمام وتنفيذ  اًشهرأزمنية عادة ما تكون االندماج، تأخذ هذه الشركات فترة راغبة بال

 أوللتحايل على طرف  اًعملية االندماج األمر الذي يوفر ألطراف االندماج فرص

أطراف أخرى من خالل امتالكها إليرادات بتم تحقيقها خالل فترة االندماج، وبالتالي 

  .األطراف المندمجة بينيزيد من حصتها المتفق عليها 

لظـروف   إلى الفترة الماليـة الحاليـة   مستقبالًالمترتبة على الشركة  نقل المصروفات" -7

ـ تستخدم هذه األساليب في األوقات التي تواجه فيها الشـركات    ."خاصة صـعبة، ألن   اأوقات

تراجع األعمال وغيرها من النكسات يدفع المديرين إلـى عمـل إجـراءات فـي السـجالت      

وبهدف التخفيف من األعباء عن . ل سيكون أفضلالمحاسبية لمواجهة ذلك على أمل أن المستقب

وهناك ثالثة أساليب تستخدم فـي إطـار هـذه    .الوقت الراهن على حساب مستقبل جيد متوقع

  ).Howord,2002: 160-164) (Mulford & Comiskey, 2002: 200(: الطريقة هي

  

 حيث "صةالقيام بتضخيم مبالغ بنود معينة في إطار ترتيبات خا": األسلوب األول. أ

الفترة المالية  فيتقوم الشركات أحياناً بتضخيم المصروفات التشغيلية وتسجيلها 

  . مستقبلية وخدماٍت الحالية، مع أنها تخص أعماالً

الشطب غير المالئم لتكاليف عمليات التطوير والتدريب من ": األسلوب الثاني. ب

و شطب تكاليف عمليات أ/ تقوم إدارات بعض الشركات بعدم تسجيل  " عمليات الدمج

التطوير والتدريب أثناء عمليات الدمج، بهدف تحقيق أغراض خاصة، ال يستطيع 

  .المدققون اكتشافها أو تبريرها
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/ ةتسريع عملية تسجيل النفقات االختيارية في الفترة الجاري": األسلوب الثالث. ج

ة قد حققت أهدافها ويستخدم هذا األسلوب في األوقات التي تكون فيها الشرك "الحالية

الحالية، حيث تقوم اإلدارة بتسجيل بعض النفقات /المتوقعة للفترة المالية الجارية

   .الخاصة بفترة مالية الحقة في الفترة المالية الحالية

" تقليص مبالغ الدخل بشكل غير صحيح وقبل إتمام عملية الدمج": األسلوب الرابع. د

حد الشركات أالت اندماج الشركات أو شراء يمارس هذا النوع من التالعب في حا

جري إتمامها خالل فترة يأن قبل خرى، إذ يشترط عند إتمام هذه الصفقات ألشركة 

زمنية محددة يتفق عليها، وتوضع بعض الشروط للتعامل مع اإليرادات فيتم في هذه 

، لتحقيق الحالة تقليص قيم الدخل خالل الفترة الزمنية التي تسبق عملية إتمام الدمج

   .متنوعة ألحد األطراف أهداف

والجدول اآلتي يبين أهم أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تعتمدها إدارات الشركات للتالعب في 

  :الدخل قائمة

  ) 1( جدول رقم 

 قائمة الدخلأهم أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعب في  

  إجراءات المحاسبة اإلبداعية  البند

  .ء صفقات بيع صورية في نهاية العام ليتم إلغائها خالل العام التاليإجرا  1  المبيعات

  .إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع سهلة  2

  .تسجيل بضاعة األمانة المرسلة للوكالة كمبيعات  3

كلفة البضاعة 

  المباعة

  .LIFOقيام المنشأة بتسييل المخزون السلعي الذي قيم بطريقة   1

  .في الطريقة المتبعة في تقويم المخزون تغيير غير مبرر  2
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  .تضمن كشوف الجرد أصنافا راكدة  3

  .تأجيل إثبات فواتير مشتريات تتم في نهاية العام الجاري إلى القادم  4

ــروفات  مص

  التشغيل

  .رسملة مصروف إيرادي ال تنطبق عليه شروط الرسملة  1

  .طفاءاإلهتالك والإجراء تغيير غير مبرر في طرق ا  2

  .قل من المعدل المتعارف عليه في الصناعةاستخدام معدالت اهتالك أ  3

نتيجة أعمال 

األنشطة غير 

  المتكررة

عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن األثر المترتب على قرار إغالق خط   1

  .إنتاجي السيما إذا كانت مساهمته جوهرية في نتيجة أعمال المنشأة

البنود غيـر  

ــة  العاديــ

  ائيةواالستثن

  إدراج مكاسب البنود غير العادية واالستثنائية ضمن الربح التشغيلي  1

دمج نصيب الشركة األم في شركاتها التابعة أو الزميلة دون اإلفصـاح    2

  .عنها

  بتصرف )107-102: 2006مطر، : ( المصدر

   قائمة المركز الماليأساليب المحاسبة اإلبداعية في  2-9-2

ي يطلق عليها أيضاً قائمة المركز المالي، من القوائم المالية تعتبر الميزانية الت

إذ يجب أن القوائم المالية في أعمالهم،  والهامة التي يعتمد عليها المستثمرون ومستخدم

. ماليةالسنة النهاية صحيحة وصادقة للوضع المالي للمنشأة بتاريخ كس الميزانية صورة تع

موارد المتاحة لدى معلومات حول طبيعة وحجم الن م هتوفربما أهمية الميزانية ترتبط 

التنبؤ بمبالغ وتوقيت التدفقات في تساعد  كماوالتزاماتها تجاه المقرضين والمالكين،  الشركة

يجب أن تقيم في ضوء  قائمة المركز المالي، إن المنافع التي تحققها النقدية المستقبلية
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 المحاسبية باستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية قيموفيما يلي عرض لفرص التالعب بال

  -:ماليقائمة المركز الفي 

حيث يتم المبالغة في تقييم بنود األصول غير : األصول غير الملموسة )1

الملموسة مثل العالمات التجارية، إضافة إلى االعتراف المحاسبي باألصول 

غير الملموسة، بما يخالف األصول والقواعد المنصوص عليها ضمن معايير 

ضافة إلى إجراء المحاسبة الدولية مثل االعتراف بالشهرة غير المشتراة، إ

 .رات غير مبررة في طرق اإلطفاء المتبعة في تخفيض هذه األصوليتغي

 ).103 :2003مطر، (

حيث ال يتم االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية في تحديد القيمة : األصول الثابتة )2

طريقة إعادة التقييم وإظهار الفائض ضمن  تباعواالمدرجة لها في الميزانية 

كذلك يتم التالعب في  ،من إظهاره ضمن حقوق المساهمين قائمة الدخل بدالً

نسب االهتالك المتعارف عليها لألصول عن طريق تخفيضها عن تلك النسب 

المستخدمة في السوق، يضاف إلى ذلك العمل على إجراء تغييرات غير مبررة 

في استخدام طرائق االهتالك، مثل تحويل طريقة القسط الثابت إلى طريقة 

ويتم كذلك التالعب في تصنيف بعض بنود . المتناقص أو العكسالقسط 

ها في فياألصول بهدف التأثير على مصاريف االهتالك والقيم التي تدرج 
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حيث يتم التالعب في أسعار السوق التي تستخدم في : االستثمارات المتداولة )3

ق تقييم محفظة األوراق المالية، والتالعب في تصنيف االستثمارات عن طري

تصنيف هذه االستثمارات إلى استثمارات طويلة األجل عندما تنخفض أسعارها 

السوقية، إضافة إلى إجراء تخفيضات غير مبررة في مخصصات انخفاض 

 ).103 :2003مطر، (األسعار 

بنود النقدية المقيدة، والتالعب الويتم في هذا البند عدم اإلفصاح عن : النقدية )4

بنود النقدية المتوفرة من العمالت الفي ترجمة في أسعار الصرف المستخدمة 

 ).103 :2003مطر، (. ةاألجنبي

ويتم التالعب هنا من خالل عدم الكشف عن الديون المتعثرة، : الذمم المدينة )5

بهدف تخفيض قيمة مخصص الديون المشكوك فيها، وعدم الكشف عن 

المدينين حسابات  قيمالحسابات الثابتة، يضاف إلى ذلك العمل على تضمين 

وفي هذا البند يتم كذلك  .مدينة ألطراف ذات صلة أو شركات تابعة ذمماً

إجراء أخطاء متعمدة في تصنيف حسابات الذمم المدينة، من تصنيف الذمم 

 ,Joel(طويلة األجل على أنها أصول متداولة بهدف تحسين سيولة المنشأة 

1985: 78.( 
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تغيير باليب المحاسبة اإلبداعية تم ممارسة أستو: االستثمارات طويلة األجل )6

ت طويلة األجل، من استثمارالالطرق المحاسبية المتبعة في المحاسبة عن ا

كذلك العمل على تجنب إظهار  ،طريقة التكلفة إلى طريقة حقوق الملكية كمثال

نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة أو الزميلة، وعدم القيام باستبعاد 

القوائم المالية  إعدادادلة بين الشركة األم وشركاتها التابعة لدى العمليات المتب

الموجودة للمجموعة، مثل المبيعات المتبادلة والقروض المتبادلة، يضاف إلى 

ذلك قيام المنشأة بتملك أصول شركة تابعة بطريقة دمج حقوق المساهمين 

دمج في رقم بقيمتها الدفترية، ثم بيع أحد األصول، وتحقيق مكاسب مادية ت

 ).Oliver, et al., 1989: 70(عن ذلك  اإلفصاحالربح دون 

حيث يتم إثبات الموجودات المحتملة قبل التأكد من : الموجودات الطارئة )7

تحققها، مثل إثبات اإليرادات المتوقع تحصيلها من دعوى قضائية على أحد 

 ).Joel, 1985: 84(الحكم فيه  إصدارالعمالء قبل 

تم ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية في هذا البند من تو: تداولةالمطلوبات الم )8

دراج األقساط المستحقة خالل العام الجاري من القروض طويلة إخالل عدم 

والعمل كذلك . األجل ضمن المطلوبات المتداولة، بهدف تحسين نسب السيولة

ليل رات غير معتادة في الفرضيات التي يقوم عليها التحيعلى إجراء تغي

يضاف إلى ذلك . ت نهاية الخدمة للعاملينآاالكتواري المتبع في تحديد قيم مكاف

تراض طويل األجل، ققيام اإلدارة بتسديد القروض قصيرة األجل عن طريق اال

بهدف تحسين نسب السيولة، وتمارس بعض شركات المقاوالت عملية تأجيل 
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حيث تقوم إدارات المنشأة بالحصول على قروض : المطلوبات طويلة األجل )9

في تسديد القروض  اطويلة األجل قبل إعالن الميزانية، بهدف استخدامه

القابلة كذلك تعمل على إطفاء السندات . قصيرة األجل، لتحسين نسب السيولة

لالستدعاء، قبل موعد استحقاقها، وإضافة المكاسب المحققة إلى صافي الربح، 

 ).Oliver, et al., 1989: 74(دون اإلفصاح عنها ضمن البنود غير العادية 

في هذا البند تتركز عمليات التالعب وممارسة أساليب المحاسبة  :لمخزونا )10

ومتقادمة إضافة إلى  راكدةاإلبداعية في تضمين كشوفات الجرد بنود بضاعة 

عمليات التالعب في أسعار تقييمها، وتغيير غير مبرر في طريقة تسعير 

 ).W A  .)Oliver, et al., 1989: 76إلى   FIFO طريقةالمخزون من 

تم ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية في هذا البند من ت: حقوق المساهمين )11

إلى صافي ربح العام الجاري،  خالل إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة

بدالً من معالجته ضمن األرباح المحتجزة كما يجب، باعتباره بنداً من بنود 

تم ممارستها من خالل معالجة مكاسب وخسائر تقلب تسنوات سابقة، وكذلك 

أسعار الصرف المرتبطة بالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في حقوق 

يضاف إلى ذلك العمل على معالجة المكاسب  ،لدخلالمساهمين بدالً من قائمة ا

التي تنشأ عن ترجمة البيانات المالية للشركات التابعة المعدة بالعمالت األجنبية 
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مـدها إدارات الشـركات   والجدول اآلتي يبين أهم أساليب المحاسبة اإلبداعيـة التـي تعت      

  -:قائمة المركز الماليللتالعب في 

  ) 2( جدول رقم 

 قائمة المركز الماليأهم أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعب في  

  إجراءات المحاسبة اإلبداعية  البند

  .عدم اإلفصاح عن بنود النقدية المقيدة  1  النقدية

  .ملة أجنبيةالتالعب بأسعار صرف عند ترجمة المعامالت بع  2

ــتثمارات  االسـ

  المتداولة

  .التالعب في أسعار السوق عند تقويم محفظة األوراق المالية  1

التالعب في تصنيف االستثمارات مثل تصنيف المتداولة منهـا إلـى     2

  .طويلة األجل عند هبوط أسعارها

  .تخفيض غير مبرر في مخصص هبوط أسعار األوراق المالية  3

عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثـرة بقصـد تخفـيض      1  الذمم المدينة

  .مخصص الديون المشكوك فيها

  ).تابعة أو زميلة(تضمين رقم المدينين ذمماً مدينة ألطراف ذات صلة   2

خطأ متعمد في تصنيف الذمم المدينة بتحويل الذمم طويلة األجل إلـى    3

  .قصيرة األجل لتحسين نسبة السيولة

  .تضمين كشوف الجرد بنود بضاعة راكدة أو متقادمة  1  ونالمخز

  .تعمد التالعب باألسعار  2
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  WA.إلى  FIFOتغيير غير مبرر في طريقة تسعير المخزون من   3

ــتثمارات  االسـ

  طويلة األجل

تغيير طريقة المحاسبة عن االستثمارات طويلة األجـل مـن طريقـة      1

  .الكلفة إلى طريقة حقوق الملكية

  جنب إظهار نصيب الشركة األم في خسائر الشركة التابعة أو الزميلةت  2

  .ثر المعامالت المتبادلة بين الشركة القابضة والتابعةعدم استبعاد أ  3

الممتلكــــات 

والمنشــــآت 

والمعـــــدات 

  )األصول الثابتة(

عدم االلتزام بمبدأ الكلفة التاريخية واعتماد إعـادة التقـويم بالقيمـة      1

  .بدالً من حقوق الملكية قائمة الدخلهار الفائض في السوقية وإظ

  .تخفيض نسب االهتالك عن النسب المتعارف عنها في السوق  2

  .إجراء تغيير غير مبرر في طريقة االهتالك  3

إعادة تصنيف بعض األصول بين الموجـودات الثابتـة والمتداولـة      4

  .واالستثمارات طويلة األجل

  .صول المرهونة كضمانات القروضعدم اإلفصاح عن األ  5

األصــول غيــر 

  الملموسة

  .المبالغة في تقويم األصول غير الملموسة الناشئة عن االندماج  1

  .إثبات األصول غير الملموسة غير المشتراة  2

تخفيض نسب إطفاء األصول غير الملموسة عن المعدالت المتعـارف    3

  .عليها

ــات  المطلوبــ

  المتداولة

  

1  

قساط المستحقة من القروض طويلـة األجـل ضـمن    ج األعدم إدرا

  .المطلوبات المتداولة لتحسين نسب السيولة

2  

  

سداد قرض قصير األجل عن طريق االقتراض طويل األجل لتحسين 

  .نسب السيولة
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  .تأجيل إثبات استالم الدفعات المقدمة لتحسين نسب الرفع المالي  3

المطلوبات طويلة 

  األجل

ى قرض طويل األجل قبل نهاية السنة المالية لسداد قرض الحصول عل  1

  .قصير األجل لتحسين نسب السيولة

إطفاء سندات قابلة لالستدعاء قبل استحقاقها وإضافة مكاسب ذلك إلى   2

  .صافي الربح وليس البنود غير العادية

من إدراجها  إضافة مكاسب سنوات سابقة إلى أرباح السنة الحالية بدالً  1  حقوق المساهمين

  .ضمن األرباح المحتجزة

إدراج مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف في حقوق الملكية بدالً   2

  .من قائمة الدخل

إدراج مكاسب أو خسائر ترجمة القوائم المالية في قائمة الدخل بـدالً    3

  .من حقوق الملكية

الموجــــودات 

وااللتزامـــات 

ــة أو  الطارئــ

  المشروطة

إثبات موجودات محتملة قبل اكتسابها كاإليراد المتوقع تحصيله مـن    1

  .الدعاوى القضائية قبل إصدار الحكم فيها

  .إهمال اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة أو المشروطة  2

  بتصرف) 107-102: 2006مطر، : ( المصدر 

  

  :أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية 9-3- 2

جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من حيث قائمة التدفقات النقدية رض تع   

مصادرها واستخداماتها خالل فترة زمنية معينة، ويهدف إعداد هذه القائمة إلى مساعدة 
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والتي تتضمن جميع التدفقات النقدية  :شغيليةالتدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة الت. أ

  .اهفيالناتجة عن العمليات التشغيلية األساسية للمنشأة والمصاريف ذات العالقة 

وهي تتضمن جميع التدفقات النقدية  :التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة االستثمارية. ب

ة مثل االستثمارات أة للمنشمن غير النشاطات التشغيليالناجمة عن األنشطة االستثمارية 

  .وغيرها، إضافة إلى المصاريف المترتبة عليها

وهي تتضمن فقرات المطلوبات وحقوق : التدفقات النقدية الناجمة عن األنشطة التمويلية. ج

المالكين بحيث تشمل الحصول على المصادر من المالكين وإعادتها مع الفائدة 

  .واقتراض النقد وإعادة دفعه

ية قائمة التدفقات النقدية في أنها توضح مدى نجاح المنشأة في توليد نقد تكمن أهم

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية خالل  ةمن أنشطتها التشغيلية، واتجاهات صافي صاٍف

الفترة الماضية إضافة إلى تبيان األسباب الرئيسة لصافي النقد الموجب أو السالب الذي 

هذا إضافة إلى حجم ومصادر التدفقات النقدية الناجمة عن  توفره األنشطة التشغيلية،

إن محاسبة التدفقات النقدية تقوم على ، ة، وعمليات التمويلأالنشاطات غير التشغيلية للمنش

جرار، (. مقابلة التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة خالل فترة زمنية محددة
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يقوم المحاسب بتصنيف النفقات التشغيلية، باعتبارها نفقات استثمارية أو نفقات  .1

ات نقدية تمويلية، ويمكن كذلك تصنيف التدفقات النقدية التمويلية باعتبارها تدفق

 .تشغيلية، وهذه اإلجراءات والممارسات ال تؤثر وال تغير في القيم النهائية

وتستطيع المنشأة كذلك دفع تكاليف التطوير الرأسمالي وتسجلها باعتبارها  .2

. ونبعدها عن التدفقات النقدية الخارجة التشغيلية ةتدفقات نقدية استثمارية خارج

 .من التدفقات النقدية الداخلةزيد ن هذه الممارسات تإوبالتالي ف

وتتوفر كذلك إمكانية التالعب بالتدفقات النقدية التشغيلية بهدف التهرب جزئياً  .3

من دفع الضرائب، فتقوم ببعض الممارسات التي تندرج تحت باب المحاسبة 

في التدفقات النقدية التشغيلية، مثل تخفيض  ، من خالل عمل تعديالتاإلبداعية

ثمارات وبعض حقوق الملكية أو بعض المعدات من الدخل مكاسب بيع االست

تم إضافة الخسائر قبل تالصافي أثناء حساب التدفقات النقدية التشغيلية وكذلك 

ثناء حساب التدفقات النقدية التشغيلية، أي يتم أالضريبة على صافي الدخل 

وكذلك  .خصم التأثيرات الضريبية لهذه البنود من التدفقات النقدية التشغيلية

التدفقات النقدية  فينها تؤثر إالحال بالنسبة للعمليات غير المكتملة، حيث 

التشغيلية، من خالل إزالة تأثير الضريبة عن هذه العمليات من التدفقات النقدية 

نتيجة العمليات غير المكتملة أو نتيجة  تََسلُُّمُهن أي نقد يتم أالتشغيلية، إذ 

عن نشاطات استثمارية، لذلك وأثناء حساب  اًره ناجماعتبا َيِتمُّللتخلص منها، 
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التالعب بالدخل من العمليات المستمرة، وذلك إلزالة البنود غير المتكررة،   .4

 اًعدم تصنيف األسهم المملوكة للمنشأة باعتبارها أسهموكذلك من خالل 

اعتماداً على  جاريةأو غير  جاريةتجارية، حيث يمكن تصنيفها كاستثمارات 

  .هافيفترة االحتفاظ 

  

  أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية 2-9-4

ركز ائمة الدخل وبين قائمة المتعتبر قائمة تغيرات حقوق الملكية، حلقة الربط بين ق

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

     من بداية الفترة المالية وحتى نهايتها ويتم االعتماد في عرضها على أساس االستحقاق

Accrual Basis ) ،عرضة جميع عناصر بنود هذه القائمة م أن ).292 :2003حنّان

الستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعية من خالل إجراءات تغيرات وهمية في زيادة رأس 

رأس المال المكتسب ورأس المال المحتسب، والتي كذلك ، وأو تخفيضه المال المدفوع

تمارس على إعادة تقدير حجم األخطاء السابقة أو خسائر الخيارات السابقة وأرصدة 

  )66-65: 2006، جرار( .العمالت األجنبية

 

  أثر المحاسبة اإلبداعية على وظيفة التدقيق 2-10

في الفكر المحاسبي واألكثر إثارة للجدل والضغوط مهمة تعد قضية الغش من القضايا ال       

التي تواجهها مهنة التدقيق في معظم دول العالم ، وتختلف اآلراء داخل المهنة بشـكل كبيـر   
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والمعروف بانهيار  1987ر إن االنهيار غير المتوقع لعدد كبير من المنشآت منذ أكتوب       

سوق المال والذي كان نتيجة الغش بوساطة المديرين والتنفيذيين وكذلك انكشاف الغطاء عـن  

 , Enron , World Comمثل   2001العام فضائح انهيار العديد من المنظمات العالمية في 

Zerox  متاحة وتـدني  وغيرها والتي كان من أهم أسبابها التالعب وسوء استخدام الموارد ال

مية مثل آرثر أندرسون وكذلك إخفـاء  لأخالقيات بعض إدارات المنظمات ومكاتب التدقيق العا

كل ذلك قد دفع وحث على االهتمـام بالقضـية   . بعض المعلومات الداخلية ومحاولة التضليل

وتأسيسا على ما تقدم يبذل مجلس االتحاد الـدولي  )  41: 2005لطفي، . (ودور المدققين فيها

جهودا أكثر إثارة لمواكبة رغبات وحاجات المجتمع المالي وفـي هـذا   )  (IFACللمحاسبين 

سلسلة متعاقبة من المعايير لتطوير مسؤوليات مدققي الحسابات بشأن    IFACصدر اإلطار أ

واختتمت بمعيار التدقيق الـدولي   1989لعام  10الغش، ولقد ابتدأت هذه السلسلة بمعيار رقم 

   .2005تعديالته عام  بآخر 240رقم 
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  األخطاء والغش في البيانات المالية وعالقتها بأساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية 2-11

بصفة ، األخطاء والغش اتميز معايير التدقيق عموما بين نوعين من التحريفات هم        

بمثابـة   عامة يعبر الخطأ عن تحريف غير عمدي في البيانات المالية بينما يعتبر الغـش 

أما الغش  فيتعين التميز بين اختالس األصـول وبـين التقريـر المـالي      ،تحريف متعمد

  .والذي يعرف بغش اإلدارة االحتيالي أو المضلل

 بتقيـيم   الخـاص  المتطلب في ) 82(  رقم التدقيق معيار لبيان الهامة األجزاء أحد إن       

 تختلـف  حيـث  ، الغـش  بسبب هريالجو التحريف  لمخاطر الخصوص وجه على المدققين

 طبيعة نأل نتيجة األصول باختالس المرتبطة تلك عن االحتيالي المالي القرير مخاطر عوامل

 عوامل من  أنواع عدة توجد االحتيالي المالي للتقرير فبالنسبة، مختلفة الموقفين ظل في الغش

 من أنواع ثالثة المعيار نتضم حيث)  82(  رقم التدقيق معيار  بيان في تحديدها تم المخاطر

  -:هي نوع بكل  المرتبطة واألمثلة االحتيالي المالي بالتقرير المرتبطة المخاطر عوامل

 بقدرات العوامل تلك تتعلق :الرقابة بيئة على وأثرها اإلدارة خصائص مجموعة: أوالً

 تقريـر ال وعمليـة  الداخلية بالرقابة ةالمرتبط اتواالتجاه طانمواأل والضغوط اإلدارة

   -:المجموعة بهذه المرتبطة المخاطر ومن المالي،

 المثـال  سبيل على المضلل المالي التقرير في للتورط لإلدارة حافز وجود - 1

 أسـهم  سعر بزيادة لالحتفاظ أو اإلدارة طريق عن مبالغ فيه اهتمام وجود

 اسـتفزازية  محاسبية ممارسة استخدام خالل من أرباحها اتجاه أو الشركة

  .عادة

 الداخلية الرقابة بخصوص مالئم اتجاه وتوصيل عرض في إلدارةا فشل  - 2

 قبـل  مـن  اإلدارة على السيطرة المثال سبيل على المالي التقرير وعملية
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 لمجلـس  أو للمستشـارين  أو العليا لإلدارة مرتفع دوران  معدل وجود  - 3

  .اإلدارة

 التـي  التنظيمية بالبيئة المتعلقة العوامل تلك تتضمن :الصناعة ظروف مجموعة: ثانياً

   -:المجموعة بهذه المرتبطة المخاطر نالمنشأة، وم فيها تعمل

 مـن  تضـعف  أن يمكـن  وتنظيميـة  وقانونية محاسبية متطلبات وجود - 1

  .المنشأة وربحية المالي االستقرار

 طلـب  فـي  جوهري وهبوط لمشروعل  متزايد  فشل مع الصناعة هبوط - 2

 .المستهلك

 والمرتفعة للتدهور القابلية المثال سبيل على الصناعة في سريعة تغيرات - 3

  .للمنتج السريع التقدم أو التكنولوجيا في السريع التغير بسبب

 بطبيعـة  العوامـل  تلـك  تتعلق :المالي واالستقرار التشغيل خصائص مجموعة: ثالثاً

 بهـذه  المرتبطـة  المخـاطر  ومن ربحيتهاو  المالية وحالتها تهاوعمليا نشأةمال وتعقيد

  -:المجموعة

 فـي  للبقـاء  ضروري إضافي مال رأس على للحصول جوهري ضغط - 1

 .للمنشأة المالي المركز ضوء في المنافسة وضع

 التـي  تلـك  السـيما  مرتفعة بدرجة ومعقدة عادية غير جوهرية عمليات - 2

 بـالجوهر  متعلقةال األسئلة فرض شأنها من والتي السنة نهاية مع تحدث

 .الشكل قبل
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 أو العاديـة  غير القانونية الكيانات من كبيرا عددا يتضمن تنظيمي هيكل - 3

  .للعمل واضحة أهداف بدون اإلدارية السلطة خطوط

 مختلفة األصول اختالس تقييم في نوالمدقق عليها يعتمد التي المخاطر  عوامل تعتبر         

 الخاصـة  المخـاطر  عوامل مجموعتي وفي االحتيالي المالي بالتقرير بطةالمرت تلك عن نسبياً

  -:يلي كما نوع كل على وأمثلة األصول باختالس

 أصـول  بطبيعة العوامل تلك تتعلق :لالختالس األصول تعرض قابلية مجموعة: أوال

 استخدام أو وجود المخاطر هذه األمثلة ومن للسرقة لها تتعرض التي والدرجة المنشأة

فضـالً   لحاملها السنداتك بسهولة للنقل قابلة أصول وجود، والنقدية من ضخم مقدار

  .تهاملكي تحديد ونقص لتداولتها لوقابليلألصول الثابتة  الصغير حجمعن ال

 الرقابـة  أنظمة في بنقص هذه المجموعة تتعلق :الداخلية الرقابة أنظمة مجموعة: ثانياً

   -:المخاطر هذه على األمثلة ومن األصول تالساخ واكتشاف لمنع المصممة الداخلية

 كاف غير إشراف وجود المثال سبيل على لإلدارة المالئم اإلشراف نقص •

 .بعيدة مواقع من المتابعة أو

 .لالختالس للتعرض القابلة لألصول كاف غير تسجيل •

مثـل   الماليـة  للعمليـات  المناسب التوقيت في وتوفيرها المالئم التوثيق نقص •

 .عةالبضا دوداتلمر الدائنة الحركة مستندات

  -:يلي بما األصول واختالس الحتيالي المالي التقريرفي ظل  المدقق يقوم أن يجب       

  .الغش حدوث الحتمال تقييمهم بخصوص لإلدارة استفسارات إجراء - 1

ـ الحت المدقق إدراك يتغير ما وكثيراً ، التدقيق لعملية كنواتج الغش مخاطر تقييم - 2  الم

  عمليـة  خالل اإلدارة من ستفسارالوا التدقيق إجراءات بأداء يقوم بينما الغش حدوث
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  مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش الجوهري 2-12

ت المدقق عند البحـث عـن األخطـاء    لم تحدد معايير التدقيق أي فرق بين مسؤوليا        

 امن تقارير مالية مضللة أم ناتج اوالغش أو مسؤولياته عن البحث عما إذا كان التحريف ناشئ

بالنسبة لكل من األخطاء والغش يتعين على المدقق أن يحصـل علـى    .من اختالس األصول

تعترف المعايير  .جوهريةتأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية تخلو من التحريفات ال

أن اإلدارة  إذأيضا بأنه غالبا ما يكون من الصعوبة أن يتم اكتشاف الغش مقارنة باألخطاء ، 

ها الذين يرتكبون الغش يحاولون إخفاء ذلك الغش ، إن الصعوبة في اكتشـاف  فيأو العاملين 

احـد   ، إنجه سليمتخطيط وأداء عملية التدقيق على و نالغش لن يغير من مسؤولية المدقق ع

أهم أجزاء التخطيط لكل عملية تدقيق تتمثل في تقييم مخاطر حدوث األخطاء والغش، وعنـد  

  -:إجراء تقييم الغش لعل من المفيد الوضع في االعتبار أن الغش يتضمن عادة خاصيتين هما

عندما يكون ذلك الضغط مرغوبا ألغـراض  :الضغط والحافز على ارتكاب الغش - 1

المباشر في حالة اختالس األصول أو كسب مالي غير مباشر فـي  الكسب المالي 

قد يمثل الكسب في الحالة الثانية على سبيل المثـال   ،حالة التقرير المالي المضلل

  .اإلدارة فيهاالقيمة السوقية ألسهم الشركة التي تحتفظ 

الرتكاب الغش،  اعلى الرغم من أن هناك حافز: الفرص المدركة الرتكاب الغش - 2

انه من غير المحتمل أن يحدث الغش إال إذا كان الشخص أو األشـخاص ذو   إال

  .الصلة يعتقدون بأنهم يمكنهم ارتكابه بدون أن يتم اكتشافه
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أن  إذهناك اختالف رئيسي فيما بين القرير المالي االحتيالي واختالس األصـول،   - 3

غيـر  التقرير المالي االحتيالي يضر المستخدمين عن طريق تـوفير معلومـات   

أما عندما يتم ، صحيحة تتضمنها البيانات المالية التي يتخذون قراراتهم بناء عليها

اختالس األصول فان حملة األسهم والدائنين واآلخرين قد يصابون بأضرار بسبب 

أن األصول لم تعد ملكيتها متاحة كحقوق وموجودات الشركة ، وبالتالي فان كـال  

عادة ما يـتم   .ؤديا إلى الضرر بالمستخدمينالغش من المحتمل أن ي وعين منالن

إعداد التقرير المالي الغشي عن طريق اإلدارة ، وأحيانا بدون معرفـة العـاملين   

بالمنشأة ، حيث أن اإلدارة في وضع يمكنها من اتخاذ قرارات مرتبطة بالمحاسبة 

ب سرقة ها ، وعادة وليس دائما ما يتم ارتكافيوإعداد التقارير بدون علم العاملين 

األصول عن طريق العاملين وليس عن طريق اإلدارة ، وغالبا ما تكون قيمتهـا  

غير جوهرية ، إن احد األمور الهامة الختالس األصول تتمثل في التمييـز بـين   

 .سرقة األصول والتحريفات الناشئة من سرقة األصول 

  

والحد من المحاسبة اإلبداعية وإجراءات في مواجهة أساليب  مدققدور ال 2-13

  آثارها

على الرغم من اهتمام المدقق باكتشاف األخطاء والغش الذي يقع في الدفاتر والتقارير        

المالية سواء أكان يقوم بتدقيق اختباري أم شامل وكذلك اهتمام المنظمات المهنية والباحثين في 

الجـوهري علـى   مجال المحاسبة والتدقيق بضرورة إلقاء مسؤولية اكتشاف األخطاء والغش 

في مواجهة رغبات المجتمع المالي والقضاء ، إال أن هذه األخطاء والغش في تزايـد   قالمدق

  )42: 2002حماد، ) (17: 2000، جمعة( -:مستمر حتى اآلن لعدة أسباب أهمها
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   .تدقيقلت األعمال واتساع نطاق أعمالها ، والخدمات الخاضعة لآكبر حجم منش -

والباحثين في مجال المحاسبة والتدقيق حول تحديد ارتبـاط   اختالف المنظمات المهنية -

 .مسؤولية اكتشاف األخطاء والغش بالدفاتر والتقارير المالية باإلدارة أم المدقق

إن المعايير والتشريعات المهنية اقتصرت مسؤولية المدقق عن األخطاء والغش فـي    -

  .الالزمة ه إذا بذل العناية المهنيةفيحدود نطاق الفحص الذي قام 

تلعب مهنة التدقيق دورا هاما في رفع مستوى كفاءة أسواق رأس المال ، وذلك مـن          

خالل تدقيق البيانات المالية التي تعدها وتنشرها الشركات سواء عند إصدار أوراقها الماليـة  

 بورصة األوراق المالية ، حيـث في وطرحها للبيع في اكتتاب عام أو خاص أو عند تداولها 

يجب أن توفر هذه البيانات المالية المعلومات الصحيحة والكافيـة للمسـتثمرين فـي الوقـت     

 .المناسب التخاذ قراراتهم االستثمارية على أسس موضوعية بعيدا عن المضاربة والشـائعات 

وقد أثير كثيرا من الجدل مؤخرا في أسواق رأس المال الكبرى حول مدى فاعلية مهنة التدقيق 

بدورها في هذا المجال ، وذلك بعدما تكشفت عددا من الفضـائح الماليـة بـبعض    في القيام 

الشركات األمريكية الكبرى ، وأشارت أصابع االتهام فيها إلى المحاسبين والمدققين إلى جانب 

من كبرى الشركات العالميـة لخـدمات    ةولين عن إدارة تلك الشركات وشمل ذلك واحدالمسؤ

تشارات وهي شركة آرثر أندرسون المشرع األمريكـي الستصـدار   المحاسبة والتدقيق واالس

لتشديد الرقابة على المسـئولين   ( Sarbanes Oxley)هو قانون  2002قانونا جديدا في عام 

تداول األوراق الماليـة فـي   وقد قامت هيئة  .التنفيذيين والماليين بالشركات ومراقب حساباتها

لمخالفات التي تكشفت خالل السنوات الماضية فيما يتعلق بدارسة ا الواليات المتحدة األمريكية

بالمحاسبة والتدقيق واإلفصاح في القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة ، وذلك بغـرض  

تحديد مواطن الضعف في القوانين والقواعد المنظمة لسوق رأس المـال ، وتحديـد وسـائل    



57 
 

يجـب علـى   بعض االعتبارات التـي  ) 240(الدولي رقم  وقد حدد معيار التدقيق           

تدقيق البيانات المالية، ومن أهـم هـذه    عندبشأن أساليب المحاسبة اإلبداعية المدقق مراعاتها 

   )279-274: 2007مجلس معايير التدقيق، ( -:االعتبارات ما يلي

 ادنـي  إلـى  التـدقيق  مخاطر لتخفيض التدقيق وأداء التخطيط عند المدقق على يجب - 1

 المالية البيانات في المادية االنحرافات مخاطر اراالعتب بعين يأخذ أن مقبول، مستوى

  .الغش عن الناتجة

 المكلفـين  األشـخاص  مـن  كل على تقع الغش واكتشاف لمنع الرئيسة المسؤولية إن - 2

 المكلفـين  األشـخاص  من بكل الخاصة والمسؤوليات ، وإدارتها المنشأة في بالرقابة

 . آلخر بلد ومن المنشأة حسب تختلف أن يمكن واإلدارة بالرقابة

 ضـمانا  تـوفر  بحيـث  تصمم الدولية التدقيق لمعايير وفقا تتم التي التدقيق عملية إن - 3

 حـدث  سـواء  مادي تحريف أي من خالية ككل أخذت إذا المالية البيانات بأن معقوال

 بأنـه  مطلق ضمان على يحصل أن يمكنه ال المدقق أن حيث ، خطأ أو الغش نتيجة

 . المالية البيانات في اديةالم التحريفات اكتشاف سيتم
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 عـدم  مخـاطر  مـن  كبرأ هي غش عن ناتج مادي تحريف اكتشاف عدم مخاطر إن - 4

 متقنـة  خططـا  يتضـمن  قـد  الغش الن وذلك خطأ عن ناتج مادي تحريف اكتشاف

 تسـجيل  فـي  المقصـود  واإلخفـاق  التزويـر  مثل الغش هذا إلخفاء بعناية ومنظمة

 . للمدقق إجراؤه تم لذيا المقصود التمثيل سوء أو المعامالت

 غـش  عـن  نـاتج  مادي فيتحر اكتشاف لعدم نتيجة المدقق يواجهها التي المخاطر - 5

 غـش  عـن  نـاتج  تحريف اكتشاف عدم عند يواجهها التي المخاطر من كبرأ اإلدارة

 وضـع  فـي  يكونوا ما غالبا واإلدارة بالرقابة المكلفين األشخاص نأل وذلك العاملين

 . الرسمية الرقابة إجراءات بتجاوز لهم ويسمح أمانتهم يفترض

  -:بأنها اإلدارة من تمثيالت على يحصل أن المدقق على يجب - 6

 واكتشـاف  لمنـع  الداخلية الرقابة وتنفيذ تصميم عن بمسؤوليتها تعترف •

 .الغش

 تكـون  ربمـا  المالية البيانات أن لخطر تقييمها نتائج عن مدققلل أفصحت •

 .للغش كنتيجة ماديا محرفة

 تأثير لهاأن  في المشتبه بالغش ادعاءات بأية معرفتها عن للمدقق أفصحت •

 ،والمـوفين  المـوظفين  بوساطة إيصالها تم للشركة المالية البيانات على

  .آخرين أو والمنظمين والمحللين، الرئيسين،

 الشـركة  في بالغش االشتباه أو الغش بتأثير معرفتها عن للمدقق أفصحت •

 الرقابـة  فـي  هامة أدوارا يؤدون الذين وظفين، والماإلدارة يتضمن الذي

 .المالية البيانات على مادي تأثير فيها للغش يكون أعمال أيةو الداخلية
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 عـادة  يسـمح  ال العميـل  معلومات سرية على الحفاظ في للمدقق المهني الواجب إن -7

 القانونية المدقق مسؤولية أن ،على العميل شركة خارج آخر طرف إلى الغش بإبالغ

 خـالل  من السرية واجب تجاوز الممكن من معينة ظروف آلخر،وفي بلد من تختلف

 العامـل  المدقق على البلدان بعض فيإذ انه  القانونية، المحاكم أو القانون أو التشريع

  .المشرفة السلطات إلى غش بحدوث بالتقرير قانوني واجب مالية مؤسسة في

 عـن  نـاتج  لوجود نتيجة التدقيق عملية إكمال الممكن غير من انه المدقق استنتج إذا -8

  -:المدقق على يجب هغش، فان بوجود االشتباه أو غش

 كهذه ظروف في تطبيقها الممكن والقانونية المهنية المسؤوليات في النظر •

 الشخص إلى التقارير بتقديم يقوم نأب متطلب هناك كان إذا ما ذلك في بما

 بعـض  فـي  أو التدقيق عملية تعيين خطاب أصدروا الذين األشخاص أو

  .التنظيمية السلطات إلى الحاالت

  .العملية أداء من انسحابه إمكانية في ينظر أن •

  -:يجب المدقق انسحاب حال وفي •

 المسـتوى  مـن  لالنسحاب دعته التي واألسباب العملية من االنسحاب مناقشة -

  .بالرقابة المكلفين أولئك مع أو المناسب اإلداري

 الشـخص  إلى التقارير بتقديم قانوني أو مهني متطلب هناك كان إذا فيما النظر -

 الحـاالت  بعض في أو التدقيق، لعملية التعيين كتاب أصدروا الذين األشخاص أو

  .ذلك وأسباب العملية من المدقق انسحاب حول التنظيمية السلطات إلى

 المادية االنحرافات لمخاطر وتقييمه ولبيئتها للشركة فهمه يوثق أن المدقق على يجب -9

 توثيـق  أيضـا  المدقق على يجب ،كما 315 رقم الدولي التدقيق لمعيار وفقاً المطلوبة
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التي تمكـن   رشاداتعلى بعض اإل 99التدقيق األمريكي رقم  معيارومن جانبه نص      

، بالغش المرتبطة اإلبداعية المحاسبةتجاه أساليب وإجراءات  همن إخالء مسؤوليات لمدققا

  3:المعيار بالنقاط اآلتية ويمكن تلخيص أهم متضمنات

  .الغش خصائص وصف -أ         

 الناشئة الجوهري التحريف مخاطر بخصوص التدقيق مهمة أعضاء بين المناقشة -ب

  .الغش من

 عن الناشئ الجوهري التحريف مخاطر لتحديد المطلوبة المعلومات على الحصول -ج

  .الغش

  .الغش بسبب جوهري تحريف إلى تؤدي التي المخاطر تحديد -د

   .للمنشأة الداخلية الرقابةنظام  تقييم االعتبار في األخذ بعد المحددة المخاطر تقييم -ه

  .التقييم نتائج إلى االستجابة -و

  .التدقيق اختبار نتائج تقييم -ز

  .بالغش األخرى واألطراف التدقيق ولجنة اإلدارة إبالغ -ح

  .الغش عن المدقق دراسة توثيق -ط

 معيـار  بيـان  فـي  المقدمة واإلرشادات المتطلبات أن التدقيق معايير مجلس ويعتقد         

 تحسـين  ثم ومن ، المدقق أداء في جوهري تغيير إلى يؤدي تبنيها تم ما إذا) 99( رقم التدقيق

                                                 
  )AICPA  ،2002(  99يراجع معيار التدقيق الدولي رقم لمزيد من التفاصيل  3
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   4اإلبداعية المحاسبة أساليب اكتشاف عناألردني  المدقق مسؤولية 2-14

 مدقق يكون" المعدل 1997 لسنة 22 رقم الشركات قانون من)  201(  المادة أشارت        

 واجباتـه  أو المفعول سارية حساباتها بتدقيق يقوم التي الشركة من كل تجاه مسئوال الحسابات

 غيـر  ماليـة  بيانات إصدار بسبب أو المعتمدة الدولية والتدقيق المحاسبة معايير تقتضيها التي

 تعـويض  عن المدقق ويسأل البيانات هذه على مصادقته عن أو  جوهري بشكل للواقع مطابقة

 للشركة كان ،وإذا ارتكبه الذي الخطأ بسبب النية حسب غيره أو مساهمبال يلحقه الذي الضرر

  المادة هذه أحكام  وفق بالتضامن ولينؤمس كانوا  بالخطأ واشتركوا ، حسابات مدقق من أكثر

 الـذي  الحسـابات  مدقق يعاقب"  نهأ األردني الشركات قانون من)  278( المادة أشارت كما

 للواقع مطابقة غير بصورة وخسائرها أرباحها وحسابات شركة أي ميزانية تنظيم على يصادق

 إلـى  واإلدالء صحيحة غير بيانات حساباتها مدققي تقرير أو إدارتها مجلس تقرير تضمين أو

 وذلك ذكرها القانون يوجب وإيضاحات معلومات كتم أو صحيحة غير بمعلومات العامة هيئتها

 ربـاح أ توزيع إلى باإلضافة العالقة ذوي أو اهمينالمس عن الحقيقية الشركة حالة إخفاء بقصد

 عن تقل ال وبغرامة سنوات ثالث إلى سنة من بالحبس الحقيقية الشركة لحالة مطابقة صورية

  " .دينار آالف عشرة على تزيد وال دينار ألف

 
  1997لسنة  22لمزيد من التفاصيل يراجع قانون الشركات األردني رقم  4
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 مدقق"  يعتبر وتعديالته 1997 سنة 22 رقم الشركات قانون من)  280(  المادة تضمنت كما

 حسـابات  وواقـع  تتفق ال بيانات أو تقارير بتقديم القانون هذا أحكام  يخالف ،الذي باتالحسا

 وال أشهر ستة عن تقل ال مدة سبالحب عليه ويعاقب جرما ارتكب نهأ بتدقيقها قام التي الشركة

 عـن  ارتكـب  إذا ، العقوبتين كلتا أو دينار ألف عن تقل ال بغرامة أو سنوات ثالث عن تزيد

  -:التالية األفعال من أيا جسيم إهمال تيجةن أو قصد

  .المهنة مزاولة أثناء بإعدادها قام وثيقة أو حسابات أو تقرير أي في كاذبة بيانات دون – أ

  .المهنة بمزاولة متعلقة وثيقة أي في أو للحقيقة مغايراً تقريراً وضع – ب

 لسـنة  73 رقـم  القانونيـة  المحاسبة مهنة تنظيم قانون من)  35(  المادة نصت كما        

 هـذا  ألحكام مخالفة أي المتدرب أو القانوني المحاسب ارتكب إذانه على أ اآلتي على 2003

 سـلوك  بقواعـد  أو  عملـه  بواجبات أخل أو بمقتضاه الصادرة  والتعليمات واألنظمة القانون

 تنظـيم  قانون من)  36(  المادة أشارت كما .التأديبية اللجنة إلى المجلس يحيله وآدابها المهنة

بالمحاسـب القـانوني    التأديبية اللجنة توقع بأن 2003 لسنة 73 رقم القانونية المحاسبة مهنة

  -:التالية  التأديبية العقوبات من أيالمخالف 

  .أو اإلنذار الخطي التنبيه -

  .سنتين على تزيد ال لمدة المزاولة بإجازة العمل وإيقاف التسجيل تعليق -

   .المزاول سجل من نهائيا القانوني المحاسب اسم وشطب المزاولة ةإجاز إلغاء -

  

دقق للحد من آثار المحاسبة المواالختبارات التي يطبقها جراءات إلا 2-15

   اإلبداعية
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 اإلدارةواالختبارات التي ينفذها المدقق للحد من آثار استخدام  اإلجراءات أهمفيما يلي         

  -:طراف ذات المصالح في الشركةاأللحماية حقوق  يةاإلبداعالمحاسبة  ألساليب

دقق للحد من آثار المحاسبة المواالختبارات التي يطبقها جراءات اإل 2-15-1

  في قائمة الدخل اإلبداعية

التي تمارسها على عناصر قائمة الدخل  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبمن  اإلدارةتهدف 

وذلك من ) غير حقيقية(صورية  أرباح بإظهارح تحسين الرب إلى) والمصروفات اإليرادات(

النسب ين سجل تحكليهما معاً وذلك من أ أوخالل تضخيم المبيعات أو تخفيض المصروفات 

المالية التي تدخل أرقام المبيعات وكلفتها وصافي الدخل في احتسابها كنسب الربحية وكفاءة 

 قائمةالمتعلقة ب بداعيةاسبة اإلألهم إجراءات المح ، والجدول اآلتي يتضمن عرضاًالنشاط

  -:تطبيقهاالخارجي  دققوالهدف من تنفيذها واإلجراءات المضادة التي يتوجب على المالدخل 

  

  

  

  

  

  

  

  ) 3( جدول رقم 

  الدخل قائمةالمضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية في  دققإجراءات الم
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 المبيعات رقم

 ومـن  صـورية،  بمبيعـات  زيادته طريق عن الدخل قائمة في المبيعات رقم تحسين: الهدف

 السابقة السنوات عن المبيعات حجم في االعتيادية غير الزيادة اإلجراءاتهذه  على المؤشرات

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 ةالفتـر  انتهاء قبيل صورية بيع تصفقا إجراء

 يـة المال الفتـرة  في الحقا غاؤهلإ ليتم ، المالية

 .التالية

 للصفقات وخصوصاً البيع فواتير من التحقق

 بالشـركة  العالقة ذات فاألطرا مع المنفذة

 .زميلةوال التابعة كالشركات

 شـروط  يهاف بما االئتمان شروط من التحقق .سهلة بشروط ولكن حقيقية بيع تصفقا إجراء

 الـديون  مخصصات ايةفوك والخصم السداد

  .فيها المشكوك

 للـوكالء  المرسـلة  األمانـة  ةبضـاع  تسجيل

 .كمبيعات

 اإلرسـاليات  شـحن  مسـتندات  من التحقق

 أثمـان  تسـدي  مسـتندات  مـع  ومطابقتها

 .الوكالء من الواردة البضاعة

 المباعة البضاعة تكلفة

 .األرباح لزيادة الدخل قائمة في المباعة البضاعة تكلفة ضتخفي :الهدف

 مدقق المضادةإجراءات ال بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 الـذي  السـلعي  مخزونها بتسييل المنشأة قيام

 .( LIFO ) بطريقة تقييمه سبق

 وليسـت  حقيقية البيع صفقات أن من التحقق

 .صورية

لتغيير طريقـة   اإلدارةمبررات  إلى الرجوع.المخزون تقييم طريقة في المبرر غير التغيير

 .المالية البيانات على وأثرهتقييم المخزون 
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 .األسعار  لهبوط مخصص تكوين من التحقق .راكدة أصنافا الجرد كشوف ينتضم

ـ  خاصة مشتريات واتيرف إثبات تأجيل  ةالفترب

 .التالية المالية للفترة الحالية المالية

 .المشتريات لفواتير المستندية المراجعة

 التشغيل مصروفات

 . األرباح يفصازيادة  ثم ومن التشغيلية األرباح لزيادة التشغيل اتفمصرو يضفتخ: الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 عليهـا  تنطبـق  ال ايرادية مصروفات رسملة

 . صيانةات المصروف مثل الرسملة شروط

 ذلك يف الرسملة شروط تور مدى من التحقق

 .المصروف

 األصول الكهتا طرق في المبرر غير التغيير

 . الملموسة غير ألصولا وإطفاء الثابتة

 أسـباب معرفـة  لدارة اإل أيإلى ر الرجوع

  .المالية قوائمال على آثاره بيانو التغيير

 مـن  أقـل  إطفاء أو اهتالك معدالت استخدام

 ضمنها تعمل التي الصناعة في عليه فالمتعار

  .المنشأة

 مصـروف  احتساب وإعادة ذلك من التحقق

 . عليها المتعارف للمعدالت وفقاً االستهالك

 المستمرة غير لألنشطة األعمال نتيجة

 .ازيادته أو الحالية األرباح مستوى على ةالمحافظ :فالهد

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 قـرار  على المترتب األثر عن احفصاإل عدم

فـي   جـوهري  بشكل يؤثر إنتاج خط إغالق

 .المنشأة أعمال نتيجة

 نتيجـة  على ينتاجاإل خطال غالقإ أثر تقدير

 .االعتبارنظر ب وأخذه األعمال

 العادية غير والبنود االستثنائية دنوبال
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 . تشغيلية غير أنشطةخالل  من التشغيلية عملياتها من الشركة ربحية تحسين: الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 نـود ب عن ناتجة أرباح التشغيل ربح تضمين

 عـن  إلفصـاح ا دون عادية غير أو نائيةثاست

 . البنود تلك يعةبط

 .التشغيلي الربح من البنود تلك أرباح استبعاد

 شركاتها احبأر يف األم الشركة نصيب دمج

 .ذلك عن صاحفاإل دون الزميلة أو التابعة

 تلك استبعاد بعد األعمال نتيجة احتساب إعادة

 .مستقل دببن عنها واإلفصاح األرباح

  ) 123-121 :2006مطر، ( :المصدر

  

للحد من آثار المحاسـبة   دققالمواالختبارات التي يطبقها جراءات اإل 2-15-2

  اإلبداعية على قائمة المركز المالي

تهدف اإلدارة من أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارسها علـى عناصـر قائمـة              

المالي للشركة وذلك من خالل تضخيم قـيم األصـول أو    المركز المالي إلى تحسين المركز

 مثـل  منها لمشتقةا سبنال ضرع تحسين بغرضتخفيض قيم المطلوبات أو كليهما معاً وذلك 

ألهم إجـراءات المحاسـبة    والجدول اآلتي يتضمن عرضاً وغيرها، الربحية أو لسيولةا بنس

فيذها واإلجراءات المضادة التي يتوجـب  الهدف من تنقائمة المركز المالي المتعلقة ب بداعيةاإل

   -:تطبيقها دقق الخارجيعلى الم

  

  ) 4( جدول رقم 

  قائمة المركز الماليالمضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية في  دققإجراءات الم 



67 
 

 النقدية

  السيولة نسب على تحسين :الهدف

  المضادة دققالم إجراءات بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 .السيولة احتساب عند المقيدة النقدية بعاداست . المقيدة النقدية نودب عن فصاحاإل عدم

 فـي  المسـتخدمة  الصرف أسعار في التالعب

 .األجنبية العمالت من النقدية بنود ترجمة

 وتصحيح الصرف أسعار صحة من ققالتح

 .وجد إن الخطأ

 المتداولة االستثمارات

 .السيولة نسب لتحسين المتداولة األصول قيمة على ظةفحامال أو زيادة :الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

 غير السوق بأسعار المتداولة االستثمارات تقييم

 .الصحيحة

 . المستخدمة األسعار صحة من ققالتح

 إلـى   متداولة من االستثمارات تصنيف إعادة

 .السوقية أسعارها هبوط عند األجل طويلة

  حسـب  التصنيف إعادة مبررات من التحقق

ـ  عليهـا  المنصـوص  واعدقال  معـايير  يف

 .الدولية المحاسبة

  الذمم المدينة

  المحافظة على قيمة الذمم المدينة أو زيادتها بغرض التحسين على نسب السيولة: الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

متعثرة بقصد عدم الكشف عن الديون ال

تخفيض قيمة المخصص وعدم الكشف عن 

طلب كشف بالذمم المدينة والتحقيق من نسبة 

   .المخصص إلى إجمالي الذمم المدينة
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  .الحسابات الراكدة

طراف تضمين رقم المدينين بذمم مدينة أل

   .ذات صلة أو لشركات تابعة أو زميلة

فحص كشوفات الذمم المدينة والتحقق من 

مم المدينة للشركات التابعة والزميلة استبعاد الذ

  .واإلفصاح عنها في بند مستقل

إدراج بعض الذمم المدينة طويلة األجل 

   .ضمن األصول المتداولة

التحقق من صحة التصنيف واستبعاد الذمم 

   .المدينة األجل من الذمم المتداولة

  المخزون السلعي

   .نسب السيولةالتأثير في ة األصول المتداولة وزيادة قيمة المخزون السلعي لزيادة قيم: الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

تضمين كشوفات الجرد بضاعة راكدة أو 

   .أو تالفة متقادمة

من الوجود فحص كشوفات الجرد والتحقق 

  .ألصناف في المخزنلالفعلي 

  .التالعب في أسعار تقييم المخزون السلعي
المخزون قياسا ق من صحة أسعار التحق

   .األسعار الجاريةب

التغيير غير المبرر في طريقة تسعير 

 FIFOإلى  W.Aالمخزون مثال التحول من

 التغييرحول مبررات  اإلدارةمراجعة رأي 

   .ثر ذلك على القوائم الماليةوأ

  االستثمارات طويلة األجل

الشركة القابضة ونتيجة أعمالها بإظهار  في دفاتر اتحساب االستثمار فيالتأثير : الهدف

  .نصيبها في األرباح فقط دون الخسائر

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

قرير مدقق التحقق من ذلك التغيير عن طريق تالتغيير في طريقة المحاسبة عن االستثمارات 
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طويلة األجل من طريقة التكلفة مثال إلى 

   .طريقة حقوق الملكية

قائمتي الدخل  فيالحسابات واآلثار المترتبة 

   .ركز الماليوالم

عدم إظهار نصيب الشركة األم في خسائر 

   .الشركات التابعة أو الزميلة

بنصيب الشركة األم إعادة تعديل رقم الربح 

  .الشركات التابعة أو الزميلة خسائرب

عدم استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركة 

   .م وشركاتها التابعة من القوائم الموحدةاأل

استبعاد تلك العلميات وإظهار آثارها على 

   .القوائم المالية

  ةتاألصول الثاب

   .تحسين أرباح الشركة بتضمينه فائض إعادة التقييم أو بتخفيض مصروف االستهالك: الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

زام بمبدأ التكلفة التاريخية وإتباع عدم االلت

طريقة إعادة التقييم وإظهار الفائض ضمن 

قائمة الدخل بدال من إظهاره ضمن حقوق 

  .المساهمين

التحقق من االلتزام بمبدأ التكلفة التاريخية 

والتحقق من صحة عملية التقييم وبأنها تمت 

مختصين واستبعاد الفائض من قائمة  بوساطة

  .ضمن حقوق المساهمينالدخل وإدراجه 

  .تخفيض نسب االستهالك المتعارف عليها
التحقق من تلك النسب وتعديل مصروف 

   .االستهالك

   .التغيير غير المبرر في طرق االستهالك
التغيير والتحقق  كحول ذل دارةمراجعة رأي اإل

   .ثاره المتراكمة على البيانات المحاسبيةآمن 

 فيير لتأثلتصنيف األصول بالتالعب 

تصنيف العقارات  مثل ،مصروف االستهالك

المملوكة بين االستثمارات طويلة األجل 

من صحة ومبررات إعادة التصنيف  التحقق

قائمتي الدخل  متضمناتثر ذلك على وأ

   .ركز الماليوالم
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عدم اإلفصاح عن األصول المرهونة أو 

المقدمة كضمانات لقروض أو األصول 

  .مؤجرة منهاال

التحقق من المستندات والعقود الخاصة بتلك 

األصول ودراسة أثرها على النسب المالية ذات 

   .العالقة

  األصول غير الملموسة

قم رة المالية باإلضافة إلى تحسين مءتحسين نسب الماللكة رزيادة قيمة موجودات الش: الهدف

  .الربح عن طريق تخفيض مصروف إطفاء هذه األصول

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا جراءاتإ

غير الملموسة بما المبالغة في تقييم األصول 

  .يخالف األسس الصحيحة

التحقق من صحة األسس المتبعة في التقييم 

   .وتعديل القيمة وفق األسس الصحيحة

االعتراف بأصول غير ملموسة بشكل يخالف 

شهرة غير المعايير المحاسبية كاالعتراف بال

   .المشتراة

االعتراف باألصول غير الملموسة التحقق من 

وإجراء التعديالت الالزمة ألثر غير المشتراة 

   .ذلك على المركز المالي

تخفيض نسب إطفاء تلك األصول عن 

 المعدالت المتعارف عليها

قائمة بقيمة تلك األصول في إعادة النظر 

  الدخلبقائمة ومصروف اإلطفاء  المركز المالي

التغيير غير المبرر في طرق اإلطفاء لهذه 

  األصول 

طرق تغيير اإلدارة بشأن التحقق من مبررات 

في ثاره آودراسة إطفاء األصول غير الملموسة 

   .القوائم المالية

  ولةاالمطلوبات المتد

   .تخفيض قيمة المطلوبات المتداولة لتحسين نسب السيولة: الهدف
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 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

عدم إدراج أقساط القروض طويلة األجل 

   .المستحقة ضمن المطلوبات المتداولة

تلك األقساط ضمن المطلوبات  إثباتالتحقق من 

   .المتداولة وإعادة احتساب نسب السيولة

 معتمدة فيال ضالتغيير غير المألوف في الفرو

  .نهاية الخدمةتحديد مكافأة لالتحليل االكتواري 

التحقق من مبررات التغيير وتأثير ذلك على 

   .رصيد مكافأة نهاية الخدمة

تسديد قروض قصيرة األجل عن طريق 

   .االقتراض طويل األجل

 الفوائد والتحقق من ذلك ودراسة أثره على 

 األصول المقدمة كضمانات ونسب الرفع المالي 

من قبل تأجيل إثبات الدفعات المقدمة المدفوعة 

   .ل في شركات المقاوالتيالعم

على نسب الرفع الدفعات المقدمة تحديد أثر 

   .المالي وتعديلها حسب األصول

  المطلوبات طويلة األجل

  .مكاسب إطفاء السندات قبل استحقاقها هاتحسين نسب السيولة وأرباح الشركة بتضمين: الهدف

 مضادةإجراءات المدقق ال بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

الحصول على قرض طويل األجل قبل انتهاء 

الفترة المالية واستخدامه في تسديد قرض 

   .قصير األجل

الحصول على قرض طويل األجل التحقق من 

ذلك د قرض قصير األجل اسدل سنةقبل انتهاء ال

 نسب الرفع المالي  فيالزمة وعمل التعديالت ال

ة سندات قبل موعد استحقاقها وإضافاستدعاء 

إلى صافي الربح دون  ةحققتالمكاسب الم

   .اإلفصاح عنها ضمن البنود غير العادية

تخفيض صافي الربح ومعالجة أثر ذلك على 

   .النسب المالية

  حقوق المساهمين

تحسين نتيجة أعمال المنشاة بتضمينها بشكل خاطئ أرباح محققة من سنوات سابقة : الهدف
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 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى 

صافي ربح العام الجاري بدال مع معالجته 

   .ضمن األرباح المتحجرة

 فيهتعديل ربح العام الجاري والنسب المرتبطة 

   .ات األرباحونسبة توزيع

  الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطة

  زيادة الموجودات وتخفيض المطلوبات من خالل التأثير على النسب المالية : الهدف

 إجراءات المدقق المضادة بداعيةاإل لمحاسبةا إجراءات

توفر شروط  إثبات موجودات محتملة قبل

ن تحققها مثل إثبات إيراد متوقع تحصيله م

   .دعوى قضائية قبل الحكم فيه

دراسة أثر ذلك على النسب المالية ذات العالقة 

  وتعديلها بالشكل المناسب

عدم اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة أو 

المشروطة مثل عدم اإلفصاح عن مطالبات 

   .قضائية مرفوعة ضد الشركة

دراسة أثر ذلك على النسب المالية المرتبطة 

 لهاالمالي وتعدي علرفبذلك وخصوصا نسب ا

  .بالشكل المناسب

   ). 127- 124: 2006مطر، :(المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أثر المحاسبة اإلبداعية على وظيفة المحلل المالي 2-16
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شهد األدب المحاسبي اهتماما متزايدا باألبعاد السلوكية لتدخل اإلدارة فـي عمليـات            

تقارير المالية تمثل المصدر الرئيس للمعلومات التي القياس واإلفصاح المحاسبي السيما وإن ال

يعتمد عليها مستخدموها في اتخاذ قراراتهم الرشيدة، واألرقام التي تتضـمنها هـي محصـلةً    

 .للطرائق المحاسبية وعمليات القياس المستخدمة

إن ظاهرة المحاسبة اإلبداعية من وجهة نظر المحلل المالي تعني بأحسـن األحـوال            

لة القانونية وفي هذه الحالة يعد العمـل إبـداعيا، ويـنجح    استخدام القانون للتهرب من المساء

وكـذلك البحـث عـن    ) غير المتفق عليهـا (استخدامها في المناطق ذات التفسيرات الرمادية 

. الثغرات الموجودة في قواعد محدده صادرة من جهات فوق األجهزة الرقابية وفوق التنظـيم 

ذي أنشئ لمكافحة المحاسبة اإلبداعية في أعقاب التوصيات بخطـورة المحاسـبة   في النظام ال

بما فـي   ماإلبداعية تم التركيز على استخدام قواعد معينه ومعايير دقيقة جدا وتدعو إلى االلتزا

مـن   االمحاسبة اإلبداعية تغطي مدى واسع نإ (Villiers, 2006: 47) .القانون وليس روحه

ويرى المحللون . ليل المستخدمينعي وأغلب البعض اآلخر صمم لتضا شرالممارسات بعضه

 -:الماليون إن دوافع اإلدارة من اسـتخدام المحاسـبة اإلبداعيـة تنحصـر بالنقـاط اآلتيـة      

(Rodgers, 2007: 208) )Jones, 1995: 72(  

يعد التهرب الضريبي مـن دوافـع اإلدارة الرئيسـية السـتخدام      :التهرب الضريبي .1

إلبداعية بمباركة المالكين الرئيسين وبالتعاون مع مدقق الحسابات الخارجي، المحاسبة ا

إن هذا الدافع يؤخذ بنظر االعتبار من قبل كافة الفئات المستخدمة للبيانات الماليـة، إذ  

أنهم يتوقعون قيام غالبية الشركات الرابحة بتخفيض أرباحها لتخفيض مقدار الضريبة 

ن قوانين الضريبة في كافة دول العالم فقـرات تتعلـق   المفروضة عليهم، لذلك تتضم

  .بالعقوبات عن عمليات التالعب التي من شأنها تخفيض مقدار الضريبة على الموكل
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تعد المكاسب الشخصية من أهـم دوافـع اإلدارة السـتخدام    : تحقيق مكاسب شخصية .2

فة الفئـات  المحاسبة اإلبداعية بالتعاون مع مدقق الحسابات الخارجي وعلى حساب كا

ذات المصالح في الشركة بل يكون أحيانا على حساب االقتصاد والمجتمع ككل كمـا  

ومن هنا ظهرت  )Schilit, 2002: 2(.ظهر بشكل واضح خالل األزمة المالية الحالية

وجهة نظر بعض المحللين باعتبار التالعب بالحسابات والمحاسبة اإلبداعية هي أسماء 

إن هذا الـدافع  )Duska, 2003: 13. (لخداع المستخدمينمقترحة لعنصر ال أخالقي 

ي الوكالة ومظاهر تطبيقها الواردة فيجب أن يتم تقييده بشكل كبير استناداً إلى نظرية 

 .عقد التعاقد بين الشركة وأفراد اإلدارة العليا

 تقيد الشركات وإداراتها بالعديد من المتطلبـات القانونيـة   :الوفاء بالمتطلبات الالزمة .3

والتعاقدية وأحيانا أخرى بالمتطلبات التنافسية الالزمة لالستمرار والمحافظـة علـى   

الحصة السوقية، إن تحقيق هذه المتطلبات يمكن الشركة من المحافظة على عمالئهـا  

وزبائنها واستمرار تطورها، تستخدم أساليب المحاسبة اإلبداعية للوفـاء بالمتطلبـات   

ا التشغيلية واالستثمارية بتحقيق تلك المتطلبات لـذلك  الالزمة عندما ال تسمح ظروفه

تقوم إدارة الشركة بمباركة المساهمين الرئيسين وتعاون مدقق الحسابات الخارجي من 

خالل أساليب المحاسبة اإلبداعية بتحسين نتيجة النشاط والوضع المالي كالَ أو جـزءا   

 .لتحقيق المتطلبات الالزمة

غالباً مـا تسـعى إدارات الشـركات إلـى      :عليه حافظةأو الم الحصول على تمويل .4

الحصول على التمويل الالزم بأشكاله المختلفة عندما تعاني الشركات من مشاكل فـي  

. السيولة الالزمة الستمرار عملياتها التشغيلية أو االستثمارية وأحيانا لسداد التزاماتهـا 

غالباً مـا تضـع شـروطاً     إن المؤسسات المالية التي تكون مصدرا لتمويل الشركات
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 :رض الواقـع فـي أ  إظهار الوضع المـالي للشـركة بشـكل أفضـل ممـا هـو        .5

)Cunningham, 2007: 38 (  يرتاح المستثمرون عندما يجدون أن مبيعات الشـركة

متوقع من سنة ألخرى وما ينتج عنه من إبقاء األرباح ضمن ما تزداد بشكل تدريجي و

إن هذا التفضيل واعتقاد بعـض المـدراء إن   ) Thomsett, 2005: 185(يتوقعونه، 

المستثمرين يركزون فقط على النتائج المالية في األمد القصير دفـع بعـض اإلدارات   

سـبة اإلبداعيـة ابتـداًء،    إلى السعي لتعديل األرباح من خالل التقنيات الشرعية للمحا

)Kaen, 2003: 51 (  وإذا لم يتمكن المدير من إبقاء موقفه جيداً من خالل المحافظـة

على األرباح المطلوبة من خالل التقنيات الشرعية للمحاسبة اإلبداعية فإنه يقنع معدي 

 الحسابات بشيء ال يمكن تحقيقه وفق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوالً عامـاً وذلـك  

بالتالعب في األرقام ضمن نطاق المحاسبة اإلبداعية بتقنياتها غيـر الشـرعية علـى    

ـ    د االرغم من أن البيانات المالية يجب أن تكون موثوقة ومحايدة كـي يمكـن االعتم

 )  :Alexander & Britton, 2004.(عليها
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تهم في القواعد إن المحاسبة اإلبداعية هي عملية يستخدم المحاسبون بموجبها معرف           

وان غالبية الشركات في العالم تقـوم بعمليـة    ،المحاسبية لمعالجة األرقام في التقارير المالية

لية اتخاذ القـرارات  مفي عن المستثمروالتالعب في دخلها والقوائم المنشورة التي يستخدمها 

ــن ــف يرضــي   م ــي دخــل لطي ــام للوصــول إل ــديل األرق ــام اإلدارة بتع خــالل قي

االختالف يتركز في حجم هذا التالعب  وان (Owthorpe, et.al., 1998: 24).ينالمستخدم

   .واألساليب المستخدمة لتحقيق ذلك فضالً عن اختالف النوايا التي تحكم هذا التالعب

تعاني من تشوهات بفعل أخطاء مقصـودة أو غيـر   إن البيانات المالية المنشورة قد         

المحاسبة اإلبداعية قد تشير إلـى  إن ) Rayman, 2006: 79(ء، ة نتيجة اختالف اآلراقانوني

سياسة متعمدة من قبل اإلدارة العليا لخداع المساهمين وغيرهم مـن مسـتخدمي المعلومـات    

غير متعمد مـن   وأالتأكيد على ما هو متعمد ان و، المالية فيما يتعلق بالوضع الحقيقي لألمور

بين الخداع وبين النتائج العرضية من  يتم التفرقة فذة كيلممارسات المحاسبية المنفي االنتائج 

فالمحاسبة اإلبداعيـة تشـير إلـى     قبوالً عاما، تطبيق األساليب المحاسبية والمبادئ المقبولة

إن . واجبـة التطبيـق  ة يالقانونية والمحاسبالمتطلبات الممارسات التي تبقى كلها ضمن نطاق 

الممارسات هي نية خداع مستخدمي المعلومات وهزيمـة   السمة الحاسمة واآلثار السلبية لهذه

 (Marnet, 2008: 271).ةيروح المحاسبال

اإلفراط في الممارسات االنتقائية ضمن أو خارج حدود المبادئ المحاسبية المقبولة إن        

قبوال عاما غالبا ما يعرف بالمحاسبة اإلبداعية وهذا سوف يؤدي لتوليد مخالفات في القـوائم  

الحـدود القائمـة ومبـادئ     اإلبداع داخلأولهما لمالية المحاسبة اإلبداعية تنظر في مستويين ا

 (Kwork, 2005: 24) .الحدود القائمة ومبادئ المحاسبة خارجاإلبداع المحاسبة، وثانيهما 
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 جهود اإلصـالح  من المحاسبة اإلبداعية قد أدى إلى تركيزالمحللين الماليين قلق إن          

المختلفة المتاحة معلومات تعتمدها اإلدارة في معالجة البيانات والالتي واألساليب الطرق على 

غيـر   الغايات والمطالبعدد كبير من وسيلة لتحقيق تعد المحاسبة اإلبداعية ن لديها السيما وأ

تقـديم المزيـد مـن    إلى السـعي ل للشركات استناداً لما سبق يشير التوجه الحديث . الشرعية

 لمحاسبة اإلبداعيـة مخاطر امات المفيدة بأقل قدر من التالعب بحيث تحمي نفسها من المعلو

ألسـاليب  االحتيال التـام   بمواردها المختلفة أصبحت ضحيةالكثير من المنظمات  نالسيما وأ

  (Atrill & Mclaney, 2008: 9). المحاسبة اإلبداعية

  

   الدراسات السابقة :ثانيا

  -:سات ذات العالقة بموضوع البحثفيما يلي مجموعة من الدرا

  :الدراسات العربية 

ستراتيجية للحد من اآلثار السلبية السـتخدام  تطوير ا" بعنوان ) 2006جرار، ( ة دراس  -1

  "المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة العامة األردنية

دمها هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب المحاسبة اإلبداعيـة التـي تسـتخ           

ستراتيجية للحد مـن اآلثـار السـلبية    همة العامة األردنية لغرض تطوير االشركات المسا

  .الستخدام المحاسبة اإلبداعية في هذه الشركات

استندت هذه الدراسة إلى فرضيات ترتبط بقيام الشـركات المسـاهمة األردنيـة            

ائمة التدفقات النقدية باسـتخدام  وق ركز الماليالمقائمة وقائمة الدخل بالتالعب في عناصر 
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توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات منها إن الشركات المساهمة العامة         

بداعية بدرجات متفاوتة وهي تتالعب بعناصر القـوائم  األردنية تطبق أساليب المحاسبة اإل

المالية وتمارس عمليات التضليل فيها، وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منهـا  

إصدار تشريعات تعزز استقاللية عمل المحاسبين القانونيين وتنظم عملهـم بعيـداً عـن    

ين فـي مجـال معـايير    تأثيرات مديري الشركات وتطوير مهارات المحاسبين القـانوني 

  .المحاسبة والتدقيق الدولية وممارسات المحاسبة اإلبداعية

  

تحليل وتقييم ممارسـات اإلدارة فـي اسـتغالل    " بعنوان )   2006المومني، ( دراسة  -2

دراسة :المرونة المتاحة بالمعايير المحاسبية إلدارة األرباح ومدى وعي المستثمرين لها

  " .اهمة العامة المدرجة في بورصة عمان تحليلية على الشركات المس

حجـم الشـركة، وربحيتهـا،    (هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير العوامل التاليـة         

مديونيتها، وسيولتها، والتدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، ومعدل نموهـا، ونسـبة   و

  .ه إدارة األرباحفي سلوك اإلدارة تجا) ملكية كبار المستثمرين ونوع تقرير المدقق

توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات من أهمها ممارسة أغلبية الشـركات          

المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان إلدارة األرباح من خالل استغالل المرونـة  

ن هذه الممارسة تتباين بين القطاعات االقتصادية، وكذلك المتاحة في المعايير المحاسبية وأ

وجود عالقة طردية بين حجم األصول ومعدل المديونية وبين إدارة األرباح في قطاعات 
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ـ  حث مجموعة من التوصيااوقد قدم الب         ة ت أهمها ضرورة اهتمام الجهـات المهني

بعاد السلوكية لإلدارة للحد من تـدخلها بعملـة القيـاس    بجودة المعلومات المحاسبية واأل

  .المحاسبي

  

دور النظرية االيجابية في قرار اختيار السياسـات  "بعنوان ) 2006أبو ليلى، (دراسة  -3

  "يةالمحاسبية في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردن

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور النظرية االيجابية في قرار اختيار السياسات        

المحاسبية من خالل إلقاء الضوء على مفهوم وأهمية تنظيم السياسات المحاسـبية وتقيـيم   

  .دور هذه النظرية في تحليل دواعي وآثار قرار اختيار تلك السياسات

عة من االستنتاجات من أهمها اختالف أساليب المعالجة وقد توصل الباحث إلى مجمو     

المحاسبية لبعض السياسات المحاسبية في العينة محل الدراسة وان العوامـل االقتصـادية   

درجـة  (والعوامل البيئيـة  ) حجم المنشأة، ونسبة الملكية الحكومية، والتغير في األرباح (

االيجابية تـؤثر فـي قـرار اختيـار      ذات العالقة بالنظرية) العرف المحاسبيوالتحفظ، 

  .السياسات المحاسبية في األردن

وقد قدم البحث مجموعة من التوصيات أهمها تقليص عدد البدائل المتاحة لالختيار         

بين السياسات المحاسبية وبما يتماشى مع االتجاه الحديث الذي تتبناه معـايير المحاسـبة   

ثر النظرية االيجابية في مختلـف القطاعـات   ي دراسة أوسع فالدولية حالياً فضالً عن الت

  .االقتصادية في المملكة األردنية الهاشمية

 : الدراسات األجنبية
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 The fraudulent financial reportingبعنوان    ( Chen, 2002 )دراسة  -1

characteristics of the computer industry   

اإلبالغ المالي المضلل فـي شـركات   هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص       

تناولت الدراسـة  . صناعة الحاسوب من خالل العمل والتحليل الجماعي لجميع المعطيات

شركة من شركات صناعة الحاسوب في الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها عينـةًًً   52

العوامـل  للبحث وذلك سعياً للتعرف على طرق اإلبالغ المضللة المتبعة فيها فضالً عـن  

  .المتغيرة المؤثرة في نماذج اإلبالغ المالي

توصلت الدراسة إلى إن بعض الشركات في عينة الدراسة قد تمكنـت مـن زيـادة          

هامش الربح والعائد على األصول كما خفضت تدفقاتها النقدية وذلك علـى الـرغم مـن    

حاسـبة اإلبداعيـة،   االنخفاض الملحوظ في مبيعاتها اآلجلة باستخدام بعـض أسـاليب الم  

وتوصلت أيضا إلى أن من مظاهر التضليل األخرى عـدم تنـاغم إيـرادات المبيعـات     

والمدينين ومخزون آخر المدة مع مجموع األصول وان النسب الماليـة تظهـر ضـعف    

  .الموقف المالي للشركة والمخاطر التي تواجهها على الرغم من تحسن صورة الدخل

  

  A case in earning qualityبعنوان       ( Martin, 2002 )دراسة  -2

لدراسة إلى البحث في التغيرات األخيرة في تعيين مدراء وأعضاء مجلس اهدفت         

األمريكية نظراً للتدني االقتصادي الكبير الذي يعـاني   ZARاإلدارة وتنقالتهم في شركة 

ة الطـرق المسـتخدم  منه االقتصاد األمريكي لالطالع على وجهات نظرهم في اآلليات و

ات فائقة التكنولوجيا ولهـا  ن هذه الشركة تعد من الشركلرفع مبلغ الدخل على الرغم من أ

  .جداً في السوق مركز مهم
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توصلت الدراسة إلى أن توجهات المدراء ترتكز على تحسين الوضع المالي للشـركة      

وضع مالي مسـتقبلي  من خالل استخدام جميع السياسات المحاسبية التي تسهم في إظهار 

أفضل والذي ينعكس في صورة األرباح على الرغم من عدم إدراكهم لخطورة اسـتخدام  

  .هذه األساليب

  

  بعنوان  ( Trussel, 2003 )دراسة  -3

  Assessing potential accounting manipulation: characteristics 

charitable organization. 

ييم عمليات التالعب في حسابات المنظمات الخيرية والمؤسسـات  هدفت الدراسة إلى تق         

  .غير الهادفة للربح في الواليات المتحدة األمريكية

عى إلى ن المنظمات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح تسوقد توصلت الدراسة إلى أ      

عب فـي نسـب   جل الحصول على تبرعات إضافية من خالل التالتحسين صورتها المالية من أ

اإلنفاق، وتوصلت الدراسة بعد تحليل الخصائص المالية للمنظمات التي تمارس عمليات التالعب 

  .إلى أنها منظمات كبيرة الحجم ونفقاتها عالية

  

  بعنوان ( Oliveras & Amat, 2003 )دراسة  -4

Ethics and creative accounting: Some empirical evidence on 

accounting for intangibles in Spain. 

هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض الجوانب واألدلة علـى ممارسـات المحاسـبة            

اإلبداعية وعالقتها بأخالقيات ممارسة مهنة المحاسبة في المعالجة المحاسـبية لألصـول غيـر    

  .الملموسة في اسبانيا
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راتيجية في ستأهمية كبيرة ومكانة اير الملموسة وقد توصلت الدراسة إلى أن لألصول غ        

ن زيادة وتخفيض قيمة األصول غير الملموسة في القوائم المالية يجعلهـا  تقييم أداء المنشآت وأ

  .أكثر ارتباطاً بواقع المنشأة

  

  بعنوان ( Shaw, 2003 )دراسة  -5

Corporate disclosure quality, earning smoothing and earnings 

timelines. 

العالقة بين تقديرات المحلل المالي لمستوى جودة اإلفصاح  إبرازهدفت الدراسة إلى             

  .والتراكمات االختيارية لألرباح من جهة وعالقة العائد مع الدخل من جهة أخرى

وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية أساليب التالعب المسـتخدمة فـي األصـول غيـر               

  .تهدف ترغيب المؤسسات المصرفية لمنح المنشآت قروضاً عند طلب ذلكالملموسة للمنشآت تس

   

  بعنوان (Desai, et. al., 2003 )دراسة  -6

The reputational penalty for aggressive accounting earnings 

restatements and management turnover. 

لق بسمعة المديرين الـذين يمارسـون   هدفت الدراسة إلى تقييم نظام العقوبات المتع            

  .عمليات التالعب في الحسابات في الواليات المتحدة األمريكية المرتبطة بالمحاسبة النفعية

الذين يخرجون عن المبادئ على المديرين عقوبات  ضرورة فرض توصلت الدراسة إلى        

ـ  ى وظيفـة مسـتقبالً   المحاسبية المتعارف عليها وذلك بهدف حرمانهم من فرص الحصول عل

  .والتشكيك في القوائم المالية الصادرة عن المنشآت التي يعملون فيها
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  بعنوان  ( Amat & Gowthorpw, 2004 )دراسة  -7

Creative accounting: Nature, incidence and ethical issues. 

درجتها فـي إطـار   هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة ممارسات المحاسبة اإلبداعية و          

االعتبارات األخالقية في اسبانيا فضالً عن تحديد مفاهيم العديد من الممارسات المعتمـدة مـن   

  .2001 – 1999شركة اسبانية للفترة من  39خالل عينة من 

من الشركات في عينة الدراسة قد مارسـت أسـاليب   % 20وتوصلت الدراسة إلى أن          

  .الدخل قائمةطة بالمحاسبة اإلبداعية المرتب

  

  بعنوان  ( Rabin, 2004 )دراسة  -8

Determinates of auditors attitudes toward creative accounting 

هدفت الدراسة إلى قياس اتجاهات المدققين بشأن ممارسات المحاسبة اإلبداعية والعوامل         

  .حدةالتي تؤثر في ممارسات المحاسبة اإلبداعية في المملكة المت

توصلت الدراسة إلى أن اتجاهات المدققين بشأن ممارسات المحاسبة اإلبداعية تعتمد على        

طبيعة األسلوب المستخدم وموقف اإلدارة من هذه الممارسات وأشارت أيضا إلى أن ممارسـة  

بالنتـائج  المحاسبة اإلبداعية تتأثر بعدد من العوامل الداخلية والخارجية، ترتبط العوامل الداخلية 

المالية غير المتوقعة والرغبة في الحصول على تمويل وقروض خارجية فضالً عـن ضـعف   

السيطرة على المنشأة الناجم عن ضعف اإلدارة وأخالق المـديرين والنظـام اإلداري المـرتبط    

  .طبيعة ملكية المنشأةبتركز الصالحيات بعدد محدد من األفراد، أما العوامل الخارجية فترتبط ب
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  خصوصية الدراسة الحالية: ثالثا

استناداً إلى متضمنات الفصلين األول والثاني من هذه الدراسة يمكن إبراز خصوصـية          

  -:الدراسة الحالية في النقاط اآلتية

على الرغم من تطابق مجال الدراسة الحالية مع مجال دراسة جرار المتمثـل بالشـركات    - 1

تالف األساسي يتمثل باتساع مجتمع الدراسة وعينتها ليشـمل  المساهمة األردنية إال أن االخ

قدمت للمدقق األدوات  ها، كما تتميز عنها في أنفئات المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين

  .المالئمة التي يمكنه استخدامها للحد من آثار أساليب المحاسبة اإلبداعية على القوائم المالية

الدراسة الحالية مع مجال دراسة أبو ليلـى جـرار المتمثـل    على الرغم من تطابق مجال  - 2

ن االختالف األساسي بتنـاول الدراسـة الحاليـة لكافـة     إال أ بالشركات المساهمة األردنية

متضمنات المحاسبة اإلبداعية وعدم اختصارها على تناول موضـوع اختيـار السياسـات    

ساع مجتمع الدراسة وعينتها ليشمل المحاسبية كأحد مظاهر المحاسبة اإلبداعية فضالً عن ات

ثالث فئات أساسية من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية المتأثرة بأساليب المحاسبة اإلبداعيـة  

 .وهم المحاسبين والمدققين والمحللين الماليين

إن خصوصية الدراسة الحالية عن دراسة المومني تتمثل ابتداًء بتركيز دراسة المومني على  - 3

ـ الجانب اال واحتيـاالً نتيجـة    ايجابي للمحاسبة اإلبداعية المتمثل كونها عمالً ال يعد تالعب

لة، بينمـا تركـز الدراسـة    َءاستغالل المرونة في المعايير المحاسبية وهو يقع ضمن المسا

الحالية على جانبي المحاسبية اإلبداعية السلبي وااليجابي أي ما يقع تحت طائلة المسـؤولية  

 .ال يقع تحت طائلتهمالة وما َءوالمسا

إن الخصوصية األولى للدراسة الحالية عن الدراسات األجنبية تتمثل باختالف  بيئة الدراسة  - 4

المتمثلة بالبيئة األردنية، واختالف مجتمع الدراسة المتمثل بالشركات المساهمة العامة فضال 
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  الطريقة واإلجراءات: الـفـصل الثالث

  

  

  المقدمة 1- 3

  منهجية الدراسة 2- 3

  مصادر الحصول على البيانات 3- 3

  ة وعينتهامجتمع الدراس 4- 3

  االختبارات الخاصة بأداة الدراسة 5- 3

  إجراءات توزيع االستبيان 6- 3

  األساليب اإلحصائية المستخدمة 7- 3
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  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  المقدمة 3-1

إبراز دور المدقق الخارجي في الحـد   محاولة في يتمثل الدراسة لهذه األساسي الهدف إن

إلبداعية على موثوقية البيانات المالية فـي الشـركات المسـاهمة العامـة     من آثار المحاسبة ا

،  ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير أداة الستطالع آراء أفراد عينة الدراسة،  وتكونـت  األردنية 

:  فقرة،  وتم توزيع أداة الدراسة على عينة طبقية ممثلة لمجتمـع الدراسـة  )  75( األداة من 

،  ومن ثم تمت إجراءات تصـحيح  المحللين الماليين وموظفي الشركاتالمدققين الخارجيين و

األداة وإدخال البيانات إلى الحاسوب وتم إجراء التحليل اإلحصائي المناسب الختبار فرضيات 

  .الدراسة 

: ستتناول الباحثة في هذا الفصل المنهجية المطبقة في إجراء الدراسـة حيـث تبـين           

در الحصول على المعلومات،  ومجتمع الدراسة وعينتها،  ومتغيرات تصميم الدراسة،  ومصا

الدراسة ونموذجها،  ومراحل تطوير القياس،  واألساليب اإلحصائية المستخدمة فـي إيجـاد   

  .العالقة بين متغيرات الدراسة ومحددات الدراسة

  

  :منهجية الدراسة 3-2

ري وثانيهما الجانب التطبيقي، سيستخدم تتألف الدراسة من جانبين أولهما الجانب النظ        

في الجانب النظري وبما يؤمن التطرق إلى معظـم األفكـار   ) االستقرائي ( المنهج الوصفي 

العملية ذات العالقة بالموضوع لبيان الدور الذي يمكن أن يؤديه المدقق الخارجي في الحد من 

مالية وبالشكل الذي يعيـد الثقـة فـي    آثار أساليب المحاسبة اإلبداعية في موثوقية البيانات ال
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  :مصادر الحصول على البيانات 3-3

  -:جمع بيانات الدراسة إلى المصادر اآلتية تستند الدراسة في     

الكتب والدوريات والرسائل الجامعية ذات العالقة بموضـوع الدراسـة ومتغيراتهـا     - 1

المختلفة المتوفرة في المكتبات الجامعية فضالً عن االستعانة بشبكة المعلومات الدولية 

  ).االنترنت(

دراسة على االستبانة التـي تـم   البيانات التي سيتم الحصول عليها من إجابات عينة ال - 2

الخماسي بحيـث   Likertصياغتها بشكل يتيح للعينة اإلجابة عليها وفق تدرج مقياس 

االستبانة هي أداة القيـاس الرئيسـية   إن ). 5-1(تأخذ كل إجابة أهميتها النسبية من 

والمعول عليها في هذه الدراسة لجمع البيانات وقد صممت لتغطي جميـع متغيـرات   

سؤاال وجهت إلـى عينـة   ) 25( محاور كل محور مقسم إلى ذج،  ضمن ثالثةاألنمو
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مدى ممارسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية ألساليب وإجـراءات  : المحور األول

 .داعيةالمحاسبة اإلب

مدى تأثير أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية علـى مصـداقية البيانـات    : المحور الثاني

  .المالية

مدى تقيد مدققي الحسابات بإجراء االختبارات الالزمة للكشف عـن أسـاليب   : المحور الثالث

  .يةوإجراءات المحاسبة اإلبداعية التي تمارسها إدارات الشركات المساهمة العامة األردن

  

تتألف الدراسة من جزئين، أولهما الجانب النظري الذي تناولت فيه الباحثـة مفهـوم           

وأشكال المحاسبة اإلبداعية فضالً عن دوافع اإلدارة في استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعيـة،  

قيق، كما تضمن الجانب النظري بيان أثر المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية ووظيفـة التـد  

وكذلك دور اإلجراءات واالختبارات التي يجب أن يستخدمها المدقق للحد من آثارها المختلفة 

والمسؤولية المترتبة عليه نتيجة هذا الدور، وثانيهما الجانب الميداني الذي تناول دراسة واقـع  

  .نات الماليةالمحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة العامة األردنية وأثرها في موثوقية البيا

  

  مجتمع الدراسة وعينتها 3-4

أولها الفئة التي تقوم بتنفيـذ أسـاليب   ) طبقات(يتكون مجتمع الدراسة من ثالث فئات         

إدارة، ومحاسـبين، ومـدققين   (المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة العامـة األردنيـة   

المالية والكشـف عـن أسـاليب المحاسـبة     ، وثانيها الفئة التي تتولى تدقيق البيانات )داخليين
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وتم أخذ عينة طبقية من مجتمع الدراسة لتمثيل الفئات المحددة أعاله استناداً لألساليب         

لضـمان  ) طبقـة (اإلحصائية المعتمدة في اختيار العينات، وتم اخذ عينة عشوائية من كل فئة 

من الفئات المحددة وقد تم  فرداً 60عدم التحيز في نتائج القياس، تكونت العينة العشوائية من 

  -:توزيع االستبانات، وقد كانت نتائج عملية التوزيع كاآلتي

  )5(جدول رقم 

  جدول توزيع االستبيانات على أفراد العينة

االستبانات  التفاصيل

 الموزعة

  االستبانات

 المسترجعة

  االستبانات

 المستثناة

  االستبانات

 المعتمدة

 50 - 50 60 موظفو الشركات

 50 5 55 60 ققون الخارجيينالمد

 50 2 52 60 المحللون

 150 7 157 180 المجموع

  

استبانة مقسمة بالتساوي على طبقات المجتمـع   180يالحظ من الجدول أعاله، أنه تم توزيع 

استبانه خضعت للتقييم الـذي   157لضمان التأثير المتوازن في نتائج التحليل، وقد تم استالم 

فرداً  150استبانات ألسباب مختلفة، وبذلك أصبحت عينة الدراسة النهائية  7نتج عنه استبعاد 
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  )6(جدول رقم 

  عوامل الديموغرافيةتوزيع محللي االئتمان استناداً إلى ال

 الفئة المتغير الرقم
 محللي االئتمان

  النسبة التكرار

 المؤهل العلمي 1

 %74 37 بكالوريوس

 %26 13 ماجستير

 %0 0 دكتوراه

التخصص العلمي 2

 %14 7 محاسبة

 %18 9 إدارة أعمال

 %0 0 اقتصاد

 %58 29 تمويل

 %10 5 أخرى

 لعمليةالخبرة ا 3

 %22 11 10أقل من 

10-20 35 70% 

 %8 4 20أكثر من 

 المسمى الوظيفي 4

 %8 4 مدير ائتمان

 %16 8 ضابط ائتمان

 %76 38 محلل ائتمان

   

 %100 50 المجموع
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  -:الجدول اآلتي توزيع موظفي الشركات استناداً إلى العوامل الديموغرافيةويبين  

  )7(رقم جدول 

  توزيع موظفي الشركات استناداً إلى العوامل الديموغرافية

 الفئة المتغير الرقم
 موظفو الشركات

 النسبة المئوية التكرار

  

1 

 المؤهل العلمي

 %94 47 بكالوريوس

 %4 2 ماجستير

 %2 1 دكتوراه

التخصص العلمي 2

 %84 42 محاسبة

 %6 3 إدارة أعمال

 %0 0 اقتصاد

 %4 2 تمويل

 %6 3 أخرى

 الخبرة العملية 3

 %34 17 10أقل من 

10-20 24 48% 

 %18 9 20أكثر من 

 المسمى الوظيفي 4

 %8 4 مدير مالي

 %10 5 مدير الحسابات

 %58 29 محاسب

 %24 12 مدقق داخلي

 %100 50 المجموع
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ن المدققين الخارجيين استناداً إلى العوامل توزيع عينة الدراسة م) 8(الجدول اآلتي رقم ويبين 

  -:الديموغرافية

  )8(جدول رقم 

  توزيع المدققين الخارجيين استناداً إلى العوامل الديموغرافية

 الفئة المتغير الرقم
 المدقق الخارجي

  النسبة التكرار

 المؤهل العلمي 1

 %66 33 بكالوريوس

 %22 11 ماجستير

 %12 6 دكتوراه

 التخصص العلمي 2

 %70 35 محاسبة

 %6 3 إدارة أعمال

 %0 0 اقتصاد

 %6 3 تمويل

 %18 9 أخرى

 الخبرة العملية 3

 16 10أقل من 
32% 

10-20 23 46% 

 %22 11 20أكثر من 

 المسمى الوظيفي 4

 %8 4المدقق الشريك

 %14 7 مدير تدقيق

 %20 10 مدقق رئيسي

 %58 29 مدقق

 %100 50 المجموع
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  االختبارات الخاصة بأداة الدراسة  3-5

قامت الباحثة بصياغة االستبانة، وتـم تحكيمهـا مـن خـالل     لقياس صدق المحتوى         

عرضها على عدد من المختصين والمهتمين بالبحث العلمي، وقد تم أخذ كافـة المالحظـات   

ى هذه المالحظات إلـى أن وصـلت إلـى صـيغتها     بشأنها، حيث تم تعديل االستبانة بناًء عل

  .النهائية

). Cronbach Alpha(كما تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق معادلة كرونبـاخ ألفـا   

ن أسلوب كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى،  وهو يشـير  إحيث 

يـزود  ) Alpha(إضافة لذلك فإن معامـل  التماسك بين فقرات المقياس،  ط ورتباإلى قوة اال

  -:حيث بلغت قيم كرونباخ ألفا ألبعاد الدراسة على النحو اآلتي. بتقدير جيد للثبات

  )  9(جدول رقم 

  معامالت الثبات ألداة الدراسة 

 قيمة كرونباخ ألفا البعد

 0.98 األول

 0.95 الثاني

 0.96 الثالث

 0.98 الدرجة الكلية
 
  )Sekaran, 2003: 225(وفقاً لـ  ة ألغراض الدراسةوهي نسب مقبول  

  

   إجراءات توزيع االستبيان 3-6

 بعد إكمال االستبيان والتأكد من صدقه وثباته،  تم توزيعه على أفراد عينـة الدراسـة  

يوضح فيه الهدف مـن الدراسـة    ستبانةوكان يسبق عملية التوزيع لقاء مع المعنيين بتعبئة اال
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  األساليب اإلحصائية المستخدمة 3-7
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قامت الباحثة باسـتخدام األسـاليب        

  -:اإلحصائية المناسبة التي تتألف مما يأتي

  .لعينة لمتغيرات الدراسةالمتوسطات الحسابية لتحديد معدل استجابة أفراد ا •

 . االنحرافات المعيارية لقياس درجة التشتت المطلق لقيم اإلجابات عن وسطها الحسابي •

 ).(One Sample T-Testلعينة واحدة ) (Tاختبار  •

 0.05بمستوى معنوية ) ANOVA(تم استخدام تحليل التباين األحادي  •

روقات بين آراء الفئـات الـثالث   للمقارنات البعدية للف) Scheffe(تم استخدام اختبار  •

 .المشمولة بالدراسة

 
 



  الفصل الرابع

  مناقشة نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات

  

  

  المقدمة 4-1

  اختيار مقياس االستبيان 4-2

  عرض بيانات الدراسة 4-3

  اختبار فرضيات الدراسة 4-4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المقدمة 4-1

 بداعيـة اإلالمحاسبة  آثاردور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من بقصد التحقق من            

تكونـت أداة الدراسـة   ، األردنيـة في الشركات المساهمة العامة  البيانات الماليةعلى موثوقية 

عينـة   الشركات فيوالمحللين الماليين وموظمدققي الحسابات  ىلإبصورتها النهائية والموجهة 

 ازإبـر ترغب الباحثة في محاور بعدد المجاالت التي  ةثالثقسمت إلى  فقرة) 75(الدراسة من 

  -:وهذه المحاور هي.في هذه الدراسةدورها 

 وإجـراءات  ألساليب األردنيةالشركات المساهمة العامة  إداراتمدى ممارسة  :المحور األول

  . اإلبداعيةالمحاسبة 

البيانـات   مصـداقية علـى   اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبمدى تأثير  :المحور الثاني 

  .المالية 

ـ االختبارات الالزمة للكشف عـن   بإجراءتقيد مدققي الحسابات مدى  :المحور الثالث  ليباأس

  . األردنيةالشركات المساهمة العامة  إداراتالتي تمارسها  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات

  .فرعية هفقر) 25(وقد اشتمل كل محور من هذه المحاور على

  

  اختيار مقياس االستبيان 4-2

من أكثر المقـاييس اسـتخداماً    ّديع ألنه الخماسي Likertرت لقد تم اختيار مقياس ليك       

الخاضعة لالختبـار علـى    يشير أفراد العينة إذلقياس اآلراء لسهولة فهمه وتوازن درجاته،  

وقـد   ، مدى موافقتهم على كل عبارة من العبارات التي يتكون منها مقياس االتجاه المقتـرح 

  -:االستجابات على النحو التالي قسمت

  



  

  )10(جدول رقم 

  الخماسي Likertليكرت عينة الدراسة وفق مقياس  إجاباتجدول تقسيم 

  

المحور 

  األول

  ال تمارس  محايد  تمارس  تمارس دائما
ال تمارس 

  مطلقا

)5(  

  درجات

)4(  

  درجات

)3(  

  درجات

)2(  

  درجة

)1(  

  درجة

  

  المحور

  الثاني

تأثير قوي 

  جدا
  ال يؤثر مطلقا  ال يؤثر  محايد  تأثير قوي

)5(  

  درجات

)4(  

  درجات

)3(  

  درجات

)2(  

  درجة

)1(  

  درجة

  

المحور 

  الثالث

  غير موافق  غير متأكد  وافقم  بشدةموافق 
غير موافق 

  بشدة

)5(  

  درجات

)4(  

  درجات

)3(  

  درجات

)2(  

  درجة

)1(  

  درجة

  

  -:يمكن اظهار درجة الموافقة كما في الجدول اآلتي     

  

  

  



  )11(جدول رقم 

  الموافقة جدول تقسيم درجات

  درجة الموافقة  المتوسط الحسابي

  ضعيفة جداً  2قل من أ

  ضعيفة  3قل من أ – 2

  متوسطة  3.75قل من أ – 3

  مرتفعة  4.5قل من أ – 3.75

  مرتفعة جداً  4.5أكثر من 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  عرض بيانات عينة الدراسة 3- 4 

 اإلبداعيـة المحاسبة  ارآثدور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من للتعرف على           

من وجهة نظـر المـدقق    األردنيةفي الشركات المساهمة العامة  البيانات الماليةعلى موثوقية 

فقـد تـم اسـتخدام المتوسـطات الحسـابية       محللين الماليين وموظفي الشركاتالخارجي وال

  . واالنحرافات المعيارية، ودرجة أهمية الفقرة ومستوى الموافقة

رسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية ألساليب وإجراءات المحاسبة مدى مما:  أوال

  . اإلبداعية

 إدارات أنكمرجعية لتقييم درجة الموافقة على ) 3(اعتمدت الباحثة الوسط الحسابي  لقد

   واإلجراءات األساليبالشركات تمارس مثل هذه 

  :يتضح ما يلي ) 12(البيانات الموضحة في جدول رقم  إلىومن خالل النظر 

عينة الدراسة من الفئات الثالث المشمولة في  أفراد إلجاباتالوسط الحسابي  إن - 1

 األردنيةاهمة العامة سالشركات الم إدارات أن إلىيشير ) 2.86(الدراسة يساوي 

  . اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبتمارس بشكل عام 

) 2.1(قة من ة الموافتراوحت درج إذتتفاوت ،  األساليبلتلك  اإلداراتممارسة  إن - 2

) 4.11( إلى مقبولة،وهو تغيير طريقة االستهالك دون مبررات ) 17(للبند رقم 

 .الثابتة بمعدالت مختلفة عن تلك السائدة في السوق األصولالستهالك 

 أساليبمن % 32تمارس  اإلداراتبناء لما تقدم ترى عينة الدراسة بأن تلك   - 3

 منها% 68ال تمارس  أنهافي حين  اإلبداعيةالمحاسبة 

وجهات  نأالحسابية للفقرات مؤشر على  لألوساطتفاوت االنحرافات المعيارية  إن  - 4

  .العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة أفرادنظر 



  

  )12(جدول 

مدى ممارسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية العينة كوحدة واحدة حول  آراءتقييم 

  وإجراءات المحاسبة اإلبداعيةألساليب 

  الفقرة  الرقم
 المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة

16  
 عن تختلف بمعدالت الثابتة أصولها تستهلك

 .السوق في السائدة تلك
 مرتفعة  1 0.56 4.11

 متوسطة  2 1.03 3.62 .المالية لألصول العادلة القيم تقييم في تبالغ 18

12 
 القصـيرة  الـذمم  تصـنيف   فـي  تتالعب

 .األجل والطويلة
 متوسطة  3 0.95 3.31

4 
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب تعتمد

 .المدينين إجمالي إلى تحصيلها في المشكوك
 متوسطة  4 1.18 3.27

23 
 المخصصة غير االستثمارات مكاسب تثبت

 . الدخل قائمة في للمتاجرة
 متوسطة  5 0.89 3.23

24 
 المقدمة أو المرهونة األصول عن حتفص ال

 للقروض كضمانات
 متوسطة  6 0.83 3.13

22 
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب تثبت

 األربـاح  ضـمن  إدراجها من بدال الدخل
 متوسطة  7 0.84 3.13

2 
 وشروط كالخصم االئتمان شروط من يخفف

 . السداد
 متوسطة  8 1.14 3.02

11 
 بشـكل  المالية قاألورا محفظة بنود تصنف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
 ضعيفة  9 1.09 2.96

       
13 

 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة تدرج

 .السلعي المخزون ضمن
 ضعيفة  10 1.02 2.90



 ضعيفة  11 1.10 2.89 .األسعار لهبوط عادلة مخصصات تكون ال 3

6 
 فـي  إنتـاجي  خط القإغ أثر عن تفصح ال

 .مستقل بشكل الدخل قائمة
 ضعيفة  12 0.71 2.88

19 
 يتوافق ال بما الملموسة غير األصول تطفئ

 الدوليـة  المحاسـبة  معـايير  توجهات مع
 ضعيفة  13 0.79 2.86

20 
 طويلة القروض من المستحقة األقساط تدرج

 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل
 ةضعيف  14 0.89  2.85

14 
 السـلعي  للمخـزون  السوقية القيمة تضخم

 .األصناف لهذه الجارية باألسعار مقارنة
 ضعيفة  15 1.04 2.85

1 
 فـي  وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير تعد

 .التالي العام في إلغاءها ويتم العام نهاية
 ضعيفة  16 1.09 2.8

8 
 عند واستبعادها المقيدة النقدية عن تفصح ال

 .لسيولةا نسب احتساب
 ضعيفة  17 0.76 2.77

5 
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات ترسمل

 .الرسملة شروط
 ضعيفة  18 1.09 2.74

7 
 البنـود  من مكاسب التشغيلي الربح تضمن

 .العادية غير
 ضعيفة  19 0.99 2.54

25 
 ذممـا  الميزانيـة  في المدينين رقم تضمن

 .تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف
 عيفةض  20 0.73 2.43

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار تعتمد

 .المالية األوراق
 ضعيفة  21 0.99 2.38

21 
 نهاية قبل األجل طويل قرض على تحصل
 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة

 ضعيفة  22 0.61 2.33

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار تعتمد

 .أجنبية بعملة تتم التي تالمعامال وتسوية
 ضعيفة  23 0.95 2.31



15 
ي دون السـلع  المخزون تسعير طريقة تغير

  .ةمبررات مقبول

  

 ضعيفة  24 0.76 2.11

17 
  مقبولة مبررات دون االستهالك طريقة تغير

 .للتغيير المتراكم األثر عن اإلفصاح وعدم 
 ضعيفة  25 0.81 2.1

 0.80 2.86  العامالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
    

  

  :يتضح ما يلي ) 13(البيانات الموضحة في جدول رقم  إلىومن خالل النظر 

عينة الدراسة من فئة محللي االئتمان يساوي  أفراد إلجاباتالوسط الحسابي  إن - 1

تمارس بشكل عام  األردنيةالشركات المساهمة العامة  إدارات إن إلىيشير ) 2.78(

  . اإلبداعيةبة المحاس وإجراءات أساليب

تراوحت درجة الموافقة من  إذتتفاوت ،  األساليبلتلك  اإلداراتممارسة  إن  - 2

 األوراقسوق غير عادلة لتقييم محفظة  أسعاروهو اعتماد ) 10(للبند رقم ) 1.78(

وهو استهالك ) 16(للبند رقم ) 4.04( إلى ،جدا  فكانت موافقة ضعيفة المالية

 .بموافقة مرتفعة لفة عن تلك السائدة في السوقالثابتة بمعدالت مخت األصول

% 24تمارس  اإلداراتاالئتمان في عينة الدراسة بأن تلك  بناء لما تقدم يرى محللو   - 3

 .منها% 76ال تمارس  أنهافي حين  اإلبداعيةالمحاسبة  أساليبمن 

 وجهات نأالحسابية للفقرات مؤشر على  لألوساطتفاوت االنحرافات المعيارية  إن   - 4

 .العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة أفرادنظر 

  

  



  )13(جدول 

مدى ممارسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية حول  محللي االئتمان  آراءتقييم 

  ألساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية

  الفقرة  الرقم
 المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

16  
 عن تختلف بمعدالت الثابتة أصولها تستهلك

 .السوق في السائدة تلك
 مرتفعة  1 0.67  4.04

 متوسطة 2 1.16 3.64 .المالية لألصول العادلة القيم تقييم في تبالغ  18

23  
 المخصصة غير االستثمارات مكاسب تثبت

 . الدخل قائمة في للمتاجرة
 متوسطة 4 0.89 3.24

24  
 المقدمة أو المرهونة لاألصو عن تفصح ال

  للقروض كضمانات
 متوسطة 5 0.85 3.12

13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة تدرج
 .السلعي المخزون ضمن

 متوسطة 6 0.97 3.04

20  
 القـروض  مـن  المستحقة األقساط تدرج
 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل طويلة

 متوسطة 7 0.81 3.00

4  
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب تعتمد

 إجمـالي  إلـى  تحصـيلها  فـي  المشكوك
 ضعيفة 8 1.14 2.98

22  
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب تثبت
 األربـاح  ضـمن  إدراجها من بدال الدخل

 ضعيفة 10 0.81 2.96

14  
 السـلعي  للمخـزون  السوقية القيمة تضخم
 .األصناف لهذه الجارية باألسعار مقارنة

 فةضعي 11 1.05 2.92

8 
 عند واستبعادها المقيدة النقدية عن تفصح ال

 .السيولة نسب احتساب
 ضعيفة 12 0.72 2.88

6 
 فـي  إنتاجي خط إغالق أثر عن تفصح ال

 .مستقل بشكل الدخل قائمة
 ضعيفة  13 0.81 2.86



1 
 في وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير تعد
  . التالي العام في إلغاءها ويتم العام نهاية

 ضعيفة 9 1.08  2.84

11  
 بشكل المالية األوراق محفظة بنود تصنف
 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف

 ضعيفة  14 1.13 2.68

 ضعيفة  15 0.87 2.66.األسعار لهبوط عادلة مخصصات تكون ال  3

2 
 كالخصـم  االئتمـان  شـروط  من يخفف

 . السداد وشروط
 ضعيفة  17 1.05 2.62

5  
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات ترسمل
 .الرسملة شروط

 ضعيفة  17 1.05 2.62

19  
 يتوافق ال بما الملموسة غير األصول تطفئ
 الدوليـة  المحاسـبة  معـايير  توجهات مع

 ضعيفة  18 0.76 2.58

25  
 ذممـا  الميزانيـة  في المدينين رقم تضمن

 .تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف
 يفةضع  19 0.79 2.56

12 
 القصـيرة  الـذمم  تصـنيف   في تتالعب
 .األجل والطويلة

 ضعيفة 3 0.88 2.56

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على تحصل
 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة

 ضعيفة  20 0.69 2.34

7 
 البنـود  من مكاسب التشغيلي الربح تضمن
 .العادية غير

 ضعيفة  21 0.71 2.32

17  
 مبـررات  دون االسـتهالك  طريقة تغير

 المتراكم األثر عن اإلفصاح وعدم مقبولة
 ضعيفة  22 0.88 2.14

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار تعتمد

 .أجنبية بعملة تتم التي المعامالت وتسوية
 ضعيفة  23 1.22 2.1

15  
 دون السلعي المخزون تسعير طريقة تغير

 .لةمقبو مبررات
 ضعيفة  24 0.74 2.06



  

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار تعتمد

 .المالية األوراق
1.78 1.00 25  

ضعيفة 

 جدا

 0.82  2.78  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
    

  -:يتضح ما يلي) 14(ومن خالل النظر إلى البيانات الموضحة في جدول رقم 

راد عينة الدراسة من فئة موظفي الشركات يساوي إن الوسط الحسابي إلجابات أف - 1

ن إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية تمارس بشكل عام يشير إلى أ) 2.83(

  .بموافقة ضعيفةأساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية 

) 2.1(إن ممارسة اإلدارات لتلك األساليب تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من  - 2

 وهو تغيير طريقة تسعير المخزون السلعي دون مبررات مقبولة )15(للبند رقم 

وهو استهالك األصول ) 16(للبند رقم ) 4.22( رتفعةم ، إلىفكانت موافقة ضعيفة

 .الثابتة بمعدالت مختلفة عن تلك السائدة في السوق

الشركات في عينة الدراسة بأن تلك اإلدارات تمارس  بناء لما تقدم يرى موظفو - 3

 .منها% 64اليب المحاسبة اإلبداعية في حين أنها ال تمارس من أس% 36

ن وجهات وساط الحسابية للفقرات مؤشر على أإن تفاوت االنحرافات المعيارية لأل - 4

 .نظر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة

  

  

  

  

  

  



  )14(جدول 

العامة األردنيـة   مدى ممارسة إدارات الشركات المساهمةحول   وظفي الشركاتتقييم آراء م

  .ألساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

16  
 عن تختلف بمعدالت الثابتة أصولها تستهلك

 . السوق في السائدة تلك
 مرتفعة  1 0.42 4.22

2 
 وشروط كالخصم االئتمان شروط من يخفف

  . سدادال
 متوسطة 2 1.05 3.64

 متوسطة 3 1.06 3.34 .المالية لألصول العادلة القيم تقييم في تبالغ  18

23  
 المخصصة غير االستثمارات مكاسب تثبت

 . الدخل قائمة في للمتاجرة
 متوسطة 4 0.78 3.28

12 
 والطويلة القصيرة الذمم تصنيف  في تتالعب

 .األجل
 متوسطة  5 1.04 3.24

24  
 المقدمة أو المرهونة األصول عن فصحت ال

 للقروض كضمانات
 متوسطة  6 0.93 3.22

11  
 بشكل المالية األوراق محفظة بنود تصنف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
 متوسطة  7 1.06 3.18

22  
 الدخل كشف ضمن سابقة سنوات مكاسب تثبت

 .المحتجزة األرباح ضمن إدراجها من بدال
 متوسطة  8 0.88 3.08

4  
 المشكوك الديون لمخصص متدنية نسب تعتمد

  .المدينين إجمالي إلى تحصيلها في
 متوسطة  9 1.20 3.04

6 
 قائمة في إنتاجي خط إغالق أثر عن تفصح ال

 .مستقل بشكل الدخل
 ضعيفة  10 0.49 2.96



19  
 مع يتوافق ال بما الملموسة غير األصول تطفئ

 .المعتمدة الدولية اسبةالمح معايير توجهات
 ضعيفة  11 0.71 2.90

13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة تدرج

 .السلعي المخزون ضمن
 ضعيفة  12 1.08 2.76

14  
 مقارنة السلعي للمخزون السوقية القيمة تضخم

 .األصناف لهذه الجارية باألسعار
 ضعيفة  14 1.03 2.74

20  
 طويلة القروض من المستحقة األقساط تدرج

 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل
 ضعيفة 14 0.97 2.74

1 
 نهاية في وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير تعد

 .التالي العام في إلغاءها ويتم العام
 ضعيفة 16 1.01 2.58

5  
 فيها تتوفر ال ايرادية مصروفات ترسمل

 .الرسملة شروط
 ضعيفة 17 1.13 2.56

7 
 غير البنود من سبمكا التشغيلي الربح تضمن

 .العادية
 ضعيفة  18 1.31 2.52

25  
 ألطراف ذمما الميزانية في المدينين رقم تضمن

 .تابعة لشركات أو صلة ذات
 ضعيفة 15 0.64 2.52

8 
 عند واستبعادها المقيدة النقدية عن تفصح ال

 .السيولة نسب احتساب
 ضعيفة 21 0.76 2.50

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار تعتمد

 .أجنبية بعملة تتم التي المعامالت وتسوية
 ضعيفة 21 0.84 2.50

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار تعتمد

 .المالية األوراق
 ضعيفة 21 0.76 2.50

 ضعيفة 22 1.01 2.38 .األسعار لهبوط عادلة مخصصات تكون ال  3

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على تحصل

 للتأثير األجل قصير ضقر لسداد المالية السنة
 ضعيفة 23 0.44 2.18



  

15  
 دون السلعي المخزون تسعير طريقة تغير

 .مقبولة مبررات
 ضعيفة 25 0.89 2.1

17  
 مقبولة مبررات دون االستهالك طريقة تغير

 .للتغيير المتراكم األثر عن اإلفصاح وعدم
 ضعيفة 25 0.89 2.1

 0.81 2.83  نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي واال
    

  

  -:يتضح ما يلي) 15(ومن خالل النظر إلى البيانات الموضحة في جدول رقم 

إن الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة من فئة مدققي الحسابات يساوي  - 1

ن إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية تمارس بشكل عام يشير إلى أ) 2.97(

 .بموافقة ضعيفةوإجراءات المحاسبة اإلبداعية أساليب 

) 2.06(إن ممارسة اإلدارات لتلك األساليب تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من  - 2

وهي موافقة وهو تغيير طريقة تسعير االستهالك دون مبررات مقبولة،) 17(للبند رقم 

عدالت مختلفة وهو استهالك األصول الثابتة بم) 16(للبند رقم ) 4.08(إلى  ضعيفة،

 .بموافقة مرتفعة عن تلك السائدة في السوق

% 52في عينة الدراسة بأن تلك اإلدارات تمارس  الحسابات دققوبناء لما تقدم يرى م - 3

 .منها% 48من أساليب المحاسبة اإلبداعية في حين أنها ال تمارس 

وجهات ن وساط الحسابية للفقرات مؤشر على أإن تفاوت االنحرافات المعيارية لأل - 4

 .نظر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة

  

  

  

  



  )15(جدول 

مدى ممارسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنيـة  حول   دققي الحساباتتقييم آراء م

  .ألساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  لموافقةا 

16  
 عن تختلف بمعدالت الثابتة أصولها تستهلك

 . السوق في السائدة تلك
  مرتفعة  1 0.57 4.08

 مرتفعة  2 0.80 3.88 .المالية لألصول العادلة القيم تقييم في تبالغ  18

4  
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب تعتمد

.المدينين إجمالي إلى تحصيلها في المشكوك
 مرتفعة  3 1.06 3.78

متوسطة  4 1.03 3.62 .األسعار لهبوط عادلة مخصصات تكون ال  3

22  
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب تثبت

 األربـاح  ضـمن  إدراجها من بدال الدخل
متوسطة  5 0.80 3.34

23  
 المخصصة غير االستثمارات مكاسب تثبت

 . الدخل قائمة في للمتاجرة
متوسطة  6 1.00 3.16

12 
 القصـيرة  الـذمم  فتصـني   في تتالعب

 .األجل والطويلة
متوسطة  7 0.88 3.14

19  
 يتوافق ال بما الملموسة غير األصول تطفئ

 الدوليـة  المحاسـبة  معـايير  توجهات مع
متوسطة  8 0.85 3.1

24  
 المقدمة أو المرهونة األصول عن تفصح ال

 للقروض كضمانات
متوسطة  9 0.71 3.06

5  
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات ترسمل

 .الرسملة شروط
متوسطة  10 1.05 3.04



11  
 بشكل المالية األوراق محفظة بنود تصنف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
متوسطة  11 1.04 3.02

14  
 السـلعي  للمخـزون  السوقية القيمة تضخم

 .األصناف لهذه الجارية باألسعار مقارنة
متوسطة  12 1.06 3.02

1 
 فـي  وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير تعد

 . التالي العام في إلغاءها ويتم العام نهاية
 ضعيفة  13 1.13 2.98

8 
 عند واستبعادها المقيدة النقدية عن تفصح ال

  .السيولة نسب احتساب
 ضعيفة  14 0.72 2.92

13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة تدرج

 .السلعي المخزون ضمن
 ضعيفة  15 1.00 2.9

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار تعتمد

 .المالية األوراق
 ضعيفة  16 0.88 2.86

2 
 وشروط كالخصم االئتمان شروط من يخفف

 . السداد
 ضعيفة  17 1.09 2.8

20  
 طويلة القروض من المستحقة األقساط تدرج

 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل
 ضعيفة  18 0.90 2.8

7 
 البنـود  من مكاسب التشغيلي الربح تضمن

 .العادية غير
 ضعيفة  19 0.82 2.78

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على تحصل

 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة
 ضعيفة  20 0.65 2.48

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار تعتمد

 .يةأجنب بعملة تتم التي المعامالت وتسوية
 ضعيفة  21 0.68 2.32

6 
 فـي  إنتاجي خط إغالق أثر عن تفصح ال

 .مستقل بشكل الدخل قائمة
 ضعيفة  22 0.80 2.28

25  
 ذممـا  الميزانيـة  في نينالمدي رقم تضمن

 . تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف
 ضعيفة  23 0.68 2.22



  

15  
 دون السلعي المخزون تسعير طريقة تغير

 .مقبولة مبررات
 ضعيفة  24 0.63 2.18

17  
 مقبولة مبررات دون االستهالك طريقة تغير

 .للتغيير المتراكم األثر عن اإلفصاح وعدم
 ضعيفة  25 0.65 2.06

 0.78 2.97  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام
    

  

  .على مصداقية البيانات المالية أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية تأثيرمدى : ثانيا

، فقد )المدققين الخارجيينو موظفي الشركات ومحللي االئتمان(وجهة نظر الفئات الثالث  من

  -:ما يلي ) 16(رقم  وكما هو موضح بالجدول هذا البعدتبين أن 

موافقة يشير إلى ) 3.85(إن الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة يساوي  - 1

إلبداعية على مصداقية البيانات أساليب وإجراءات المحاسبة ا تأثيرمدى ل مرتفعة

 .المالية

، فاوتتت أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على مصداقية البيانات الماليةتأثير إن  - 2

الحصول على قرض وهو ) 21(للبند رقم ) 2.97(إذ تراوحت درجة الموافقة من 

، عيفةضوهي موافقة  األجلقبل نهاية السنة المالية لسداد قرض قصير  األجلطويل 

فواتير شراء وبيع لعمليات وهمية، وهنا  إعدادوهو ) 1(للبند رقم ) 4.55(إلى 

 .الموافقة مرتفعة جدا

تؤثر على  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبرى عينة الدراسة بأن تبناء لما تقدم  - 3

 أنمن عينة الدراسة يرون % 4ن ما نسبته وأ% 96 بنسبة المالية مصداقية البيانات

 .المالية تؤثر على مصداقية البياناتال  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات ليبأسا



ن وجهات وساط الحسابية للفقرات مؤشر على أإن تفاوت االنحرافات المعيارية لأل - 4

 .نظر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة

  )16(جدول رقم 

 اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبالعينة جميعها كوحدة واحدة حول مدى تأثير  آراءتقييم 

  على مصداقية البيانات المالية

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

  1 0.50 4.55 .وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير إعداد 1
مرتفعة 

 جدا

18  
 لألصـول  العادلـة  القيم تقييم في المبالغة

 .المالية
 مرتفعة  2 0.50 4.49

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار اعتماد

 .المالية األوراق
 مرتفعة  3 0.40 4.20

24  
 أو المرهونـة  األصول عن اإلفصاح عدم

 .للقروض كضمانات المقدمة
 مرتفعة  4 0.37 4.17

17  
 مبـررات  دون االسـتهالك  طريقة تغيير

 المتـراكم  األثر عن اإلفصاح وعدم مقبولة
 مرتفعة  5 0.36 4.15

8 
 واستبعادها المقيدة النقدية عن اإلفصاح عدم

 .السيولة نسب احتساب عند
 مرتفعة  6 0.50 4.05

15  
 دون السلعي المخزون تسعير طريقة تغيير

 .مقبولة مبررات
 مرتفعة  7 0.00 4

13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة إدراج

 .السلعي المخزون ضمن
 مرتفعة  8 0.43 3.99



11  
 بشكل المالية األوراق محفظة بنود تصنيف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
 مرتفعة  9 0.47 3.95

5  
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات رسملة

 .الرسملة شروط
 مرتفعة  10 0.46 3.93

22  
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب إثبات

ـ  إدراجهـا  وعدم .الدخل  األربـاح  منض
 مرتفعة  11 0.39 3.91

19  
 بما الملموسة غير األصول إطفاء احتساب

 المحاسـبة  معـايير  توجهات مع يتوافق ال
 مرتفعة  12 0.49 3.84

3  
 لهبـوط  عـادل  غيـر  مخصص احتساب

 .األسعار
 مرتفعة  13 0.52 3.83

2 
 كالخصـم  االئتمـان  شـروط  في التساهل

 .الديون مخصص وكفاية السداد وشروط
 مرتفعة  14 0.55 3.79

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار اعتماد

 .أجنبية بعملة المعامالت وتسوية
 مرتفعة  15 0.55 3.79

7 
 البنود من مكاسب التشغيلي الربح تضمين

 .العادية غير
 مرتفعة  16 0.54 3.78

4  
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب اعتماد

.المدينين إجمالي إلى يلهاتحص في المشكوك
 مرتفعة  17 0.54  3.76

20  
 القروض من المستحقة األقساط إدراج عدم

 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل طويلة
 مرتفعة  18 0.47 3.75

23  
 أسـعار  تقلـب  خسـائر  أو مكاسب إثبات

 في للمتاجرة المخصصة غير االستثمارات
متوسطة  19 0.69 3.71

12 
 وطويلـة  قصيرة الذمم بتصنيف التالعب

 األجل
متوسطة  20 0.86 3.71

14  
 السـلعي  للمخزون السوقية القيمة تضخيم

 .األصناف لهذه الجارية باألسعار مقارنة
متوسطة  21 0.70 3.68



16  
 غير بمعدالت االستهالك مصروف احتساب

 .السوق في عليها المتعارف تلك
متوسطة  22 0.77 3.61

6 
 إنتـاجي  خط إغالق أثر عن اإلفصاح عدم

  .مستقل بشكل الدخل قائمة في
متوسطة  23 0.80 3.37

25  
 ذممـا  الميزانيـة  في المدينين رقم تضمين

 . تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف
متوسطة  24 0.82 3.33

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على الحصول

 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة

  

 ضعيفة  25 0.83 2.97

    0.40 3.85 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  - :ما يلي ) 17(رقم  وكما هو موضح بالجدول

) 3.74(إن الوسط الحسابي إلجابات محللي االئتمان من أفراد عينة الدراسة يساوي  - 1

أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على  يرتأثمدى ل متوسطةيشير إلى موافقة 

  .مصداقية البيانات المالية

تتفاوت،  أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على مصداقية البيانات الماليةإن تأثير  - 2

 عدموهو ) 6(للبند رقم  متوسطةوهي موافقة ) 3.12(إذ تراوحت درجة الموافقة من 

 موافقة مرتفعة ، إلى.مستقل بشكل الدخل قائمة في إنتاجي خط إغالق أثر عن اإلفصاح

 .فواتير شراء وبيع لعمليات وهمية إعدادوهو ) 1(للبند رقم ) 4.44(

المحاسبة  وإجراءات أساليبعينة الدراسة بأن  الئتمان من محللو رىيتقدم  لمابناء  - 3

 %52موافقة مرتفعة و% 48 بنسبة المالية تؤثر على مصداقية البيانات اإلبداعية

  موافقة متوسطة



ن وجهات وساط الحسابية للفقرات مؤشر على أإن تفاوت االنحرافات المعيارية لأل - 4

 .نظر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة

  

  

  )17(جدول رقم 

 اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبمحللي االئتمان حول مدى تأثير من العينة  آراءتقييم 

  ات الماليةعلى مصداقية البيان

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

 مرتفعة  1 0.50 4.44 .وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير إعداد 1

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار اعتماد

 .المالية األوراق
 مرتفعة  2 0.39 4.18

18  
 لألصـول  العادلـة  القيم تقييم في المبالغة

 .المالية
 مرتفعة  3 0.39 4.18

8 
 واستبعادها المقيدة النقدية عن اإلفصاح عدم

 .السيولة نسب احتساب عند
 مرتفعة  4 0.63 4.08

13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة إدراج

 .السلعي المخزون ضمن
 مرتفعة  5 0.55 4.06

15  
 دون السلعي المخزون تسعير طريقة تغيير

 .مقبولة برراتم
 مرتفعة  6 0.00 4

17  
 مبـررات  دون االسـتهالك  طريقة تغيير

 المتـراكم  األثر عن اإلفصاح وعدم مقبولة
 مرتفعة  7 0.00 4



24  
 أو المرهونـة  األصول عن اإلفصاح عدم

 .للقروض كضمانات المقدمة
 مرتفعة  8 0.00 4

23  
 أسـعار  تقلـب  خسـائر  أو مكاسب إثبات

 في للمتاجرة المخصصة غير االستثمارات
 مرتفعة  9 0.24 3.94

11  
 بشكل المالية األوراق محفظة بنود تصنيف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
 مرتفعة  10 0.58 3.90

22  
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب إثبات

 األربـاح  ضـمن  إدراجهـا  وعدم .الدخل
 مرتفعة  11 0.35 3.86

25  
 ذممـا  الميزانيـة  في نينالمدي رقم تضمين

 . تابعة لشركات أو صلة ذات طرافأل
 مرتفعة  12 0.52 3.76

5  
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات رسملة

 .الرسملة شروط
 متوسطة  13 0.48 3.66

20  
 القروض من المستحقة األقساط إدراج عدم

 .المتداولة لمطلوباتا ضمن األجل طويلة
 متوسطة  14 0.48 3.66

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار اعتماد

 .أجنبية بعملة المعامالت وتسوية
 متوسطة  15 0.49 3.64

3  
 لهبـوط  عـادل  غيـر  مخصص احتساب

 .األسعار
 متوسطة  16 0.50 3.54

19  
 بما الملموسة غير األصول إطفاء احتساب

 لمحاسـبة ا معـايير  توجهات مع يتوافق ال
 متوسطة  17 0.50 3.54

7 
 البنود من مكاسب التشغيلي الربح تضمين

 .العادية غير
 متوسطة  18 0.76 3.46

12 
 وطويلـة  قصيرة الذمم بتصنيف التالعب

 األجل
 متوسطة  19 0.73 3.46

14  
 السـلعي  للمخزون السوقية القيمة تضخيم

 .نافاألص لهذه الجارية باألسعار مقارنة
 متوسطة  20 0.84 3.42



16  
 غير بمعدالت االستهالك مصروف احتساب

 .السوق في عليها المتعارف تلك
 متوسطة  21 0.76 3.42

2 
 كالخصـم  االئتمـان  شـروط  في التساهل

 .الديون مخصص وكفاية السداد وشروط
 متوسطة  22 0.49 3.38

4  
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب اعتماد

.المدينين إجمالي ىإل تحصيلها في المشكوك
 متوسطة  223 0.49 3.36

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على الحصول

 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة
 متوسطة  24 0.69 3.34

6 
 إنتـاجي  خط إغالق أثر عن اإلفصاح عدم

 .مستقل بشكل الدخل قائمة في

  

 متوسطة  25 0.85 3.12

    0.41 3.74 ط الحسابي واالنحراف المعياري العامالمتوس

  

  - :ما يلي ) 18(رقم  وكما هو موضح بالجدول

من أفراد عينة الدراسة يساوي  وظفي الشركاتإن الوسط الحسابي إلجابات م - 1

أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية  تأثيرمدى ل مرتفعةيشير إلى موافقة ) 3.76(

  .ماليةعلى مصداقية البيانات ال

تتفاوت،  أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على مصداقية البيانات الماليةإن تأثير  - 2

 قرض على الحصولوهو ) 21(للبند رقم ) 2.78(إذ تراوحت درجة الموافقة من 

،  وهي موافقة ضعيفة األجل قصير قرض لسداد المالية السنة نهاية قبل األجل طويل

فواتير شراء وبيع  إعدادوهو ) 1(للبند رقم ) 4.8( اليصل إلى موافقة مرتفعة جد

 .لعمليات وهمية



 وإجراءات أساليببأن  الشركات وهم موظفو بناء لما تقدم ترى عينة الدراسة - 3

وان ما نسبته  %92 بنسبة المالية تؤثر على مصداقية البيانات اإلبداعيةالمحاسبة 

تؤثر على ال  اإلبداعيةاسبة المح وإجراءات أساليب أنمن عينة الدراسة يرون % 8

 المالية مصداقية البيانات

إن تفاوت االنحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للفقرات مؤشر على إن وجهات  - 4

 .نظر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة

  

  )18(جدول رقم 

 اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبحول مدى تأثير  وظفي الشركاتممن العينة  آراءتقييم 

  على مصداقية البيانات المالية

  
  

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

  1 0.37 4.8 .وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير إعداد 1
مرتفعة 

 جدا

18  
 لألصـول  العادلـة  القيم تقييم في المبالغة

 .المالية
 رتفعةم  2 0.45 4.28

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار اعتماد

 .المالية األوراق
 مرتفعة  3 0.43 4.24

24  
 أو المرهونـة  األصول عن اإلفصاح عدم

 .للقروض كضمانات المقدمة
 مرتفعة  4 0.35 4.14

5  
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات رسملة

 .الرسملة شروط
 مرتفعة  5 0.45 4.04



15  
 دون السلعي المخزون سعيرت طريقة تغيير

 .مقبولة مبررات
 مرتفعة  6 0.00 4.00

17  
 مبـررات  دون االسـتهالك  طريقة تغيير

 المتـراكم  األثر عن اإلفصاح وعدم مقبولة
 مرتفعة  7 0.00 4.00

13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة إدراج

 .السلعي المخزون ضمن
 مرتفعة  8 0.49 3.92

11  
 بشكل المالية األوراق محفظة ودبن تصنيف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
 مرتفعة  9 0.45 3.86

7 
 البنود من مكاسب التشغيلي الربح تضمين

 .العادية غير
 مرتفعة  10 0.33 3.86

8 
 واستبعادها المقيدة النقدية عن اإلفصاح عدم

 .السيولة نسب احتساب عند
 تفعةمر  11 0.35 3.84

19  
 بما الملموسة غير األصول إطفاء احتساب

 المحاسـبة  معـايير  توجهات مع يتوافق ال
 مرتفعة  12 0.39 3.82

2 
 كالخصـم  االئتمـان  شـروط  في التساهل

 .الديون مخصص وكفاية السداد وشروط
 مرتفعة  13 0.43 3.76

3  
 لهبـوط  عـادل  غيـر  مخصص احتساب

 .األسعار
 مرتفعة  14 0.43 3.76

4  
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب اعتماد

.المدينين إجمالي إلى تحصيلها في المشكوك
 مرتفعة  15 0.43 3.76

22  
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب إثبات

 األربـاح  ضـمن  إدراجهـا  وعدم .الدخل
 مرتفعة  16 0.43 3.76

23  
 أسـعار  تقلـب  خسـائر  أو مكاسب إثبات

 في للمتاجرة لمخصصةا غير االستثمارات
منخفضة  17 0.53 3.74

14  
 السـلعي  للمخزون السوقية القيمة تضخيم

 .األصناف لهذه الجارية باألسعار مقارنة
منخفضة  18 0.54 3.70



12 
 وطويلـة  قصيرة الذمم بتصنيف التالعب

 األجل
منخفضة  19 0.55 3.68

9 
 لترجمة صحيحة يرغ صرف أسعار اعتماد

 .أجنبية بعملة المعامالت وتسوية
متوسطة   20 0.58 3.58

16  
 غير بمعدالت االستهالك مصروف احتساب

 .السوق في عليها المتعارف تلك
متوسطة   21 0.84 3.54

20  
 القروض من المستحقة األقساط إدراج عدم

 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل طويلة
متوسطة   22 0.50 3.20

6 
 إنتـاجي  خط إغالق أثر عن اإلفصاح عدم

 .مستقل بشكل الدخل قائمة في
متوسطة   23 0.73 3.1

25  
 ذممـا  الميزانيـة  في نينالمدي رقم تضمين

 . تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف
  ضعيفة  24 0.76 2.86

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على الحصول

 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة

  

  ضعيفة  25 0.79 2.78

    0.38 3.76 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  - :ما يلي ) 19(رقم  وكما هو موضح بالجدول

) 4.06(إن الوسط الحسابي إلجابات مدققي الحسابات من أفراد عينة الدراسة يساوي  - 1

اليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على أس تأثيرمدى ل مرتفعةيشير إلى موافقة 

  .مصداقية البيانات المالية

 أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على مصداقية البيانات الماليةإن تأثير  - 2

 على الحصولوهو ) 21(للبند رقم ) 2.8(تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من 

أي  )5(، إلى  األجل قصير قرض لسداد المالية السنة نهاية قبل األجل طويل قرض



 العادلة القيم تقييم في المبالغةوهو ) 18(لبند رقم لهذا ا% 100درجة الموافقة 

 .المالية لألصول

 أساليببأن  من مدققي الحسابات الخارجيين بناء لما تقدم ترى عينة الدراسة - 3

ن وأ %96 بنسبة المالية تؤثر على مصداقية البيانات اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات

ال  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليب أنمن عينة الدراسة يرون % 4ما نسبته 

 المالية تؤثر على مصداقية البيانات

  

  )19(جدول رقم 

 اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبمدققي الحسابات حول مدى تأثير من العينة  آراءتقييم 

  على مصداقية البيانات المالية

  

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

18  
 لألصـول  العادلـة  القيم تقييم في المبالغة

 .المالية
 تامة  1 0.00 5.00

17  
 مبـررات  دون االسـتهالك  طريقة تغيير

 المتـراكم  األثر عن اإلفصاح وعدم مقبولة
 مرتفعة  2 0.50 4.44

 مرتفعة  3 0.50 4.40 .وهمية لعمليات وبيع شراء فواتير إعداد 1

24  
 أو المرهونـة  األصول عن اإلفصاح عدم

 .للقروض كضمانات المقدمة
 مرتفعة  4 0.49 4.36

2 
 كالخصـم  االئتمـان  شـروط  في التساهل

 .الديون مخصص وكفاية السداد وشروط
 مرتفعة  5 0.40 4.22



16  
 غير بمعدالت االستهالك مصروف احتساب

 .السوق في عليها ارفالمتع تلك
 مرتفعة  6 0.40 4.22

8 
 واستبعادها المقيدة النقدية عن اإلفصاح عدم

 .السيولة نسب احتساب عند
 مرتفعة  7 0.42 4.22

3  
 لهبـوط  عـادل  غيـر  مخصص احتساب

 .األسعار
 مرتفعة  8 0.39 4.18

10 
 محفظة لتقييم عادلة غير سوق أسعار اعتماد

 .المالية األوراق
 مرتفعة  9 0.39 4.18

4  
 الـديون  لمخصـص  متدنيـة  نسب اعتماد

.المدينين إجمالي إلى تحصيلها في المشكوك
 مرتفعة  10 0.37 4.16

9 
 لترجمة صحيحة غير صرف أسعار اعتماد

 .أجنبية بعملة المعامالت وتسوية
 مرتفعة  11 0.37 4.16

19  
 بما الملموسة غير األصول إطفاء احتساب

 المحاسـبة  يرمعـاي  توجهات مع يتوافق ال
 مرتفعة  12 0.37 4.16

6 
 إنتـاجي  خط إغالق أثر عن اإلفصاح عدم

 .مستقل بشكل الدخل قائمة في
 مرتفعة  13 0.35 4.14

5  
 فيهـا  تتوفر ال ايرادية مصروفات رسملة

 .الرسملة شروط
 مرتفعة  14 0.30 4.10

11  
 بشكل المالية األوراق محفظة بنود تصنيف

 المحاسبة معايير في الواردة للقواعد مخالف
 مرتفعة  15 0.30 4.10

22  
 كشـف  ضمن سابقة سنوات مكاسب إثبات

 األربـاح  ضـمن  إدراجهـا  وعدم .الدخل
  مرتفعة  16 0.30 4.10

7 
 البنود من مكاسب التشغيلي الربح تضمين

 .العادية غير
 مرتفعة  17 0.14 4.04

20  
 القروض من المستحقة األقساط إدراج عدم

 .المتداولة المطلوبات ضمن األجل طويلة
 مرتفعة  18 0.20 4.04



13  
 البضاعة في والعجز التالفة البضاعة إدراج

 .السلعي المخزون ضمن
 مرتفعة  19 0.00 4.00

15  
 دون السلعي المخزون تسعير طريقة تغيير

 .مقبولة مبررات
 مرتفعة  20 0.00 4.00

12 
 وطويلـة  قصيرة الذمم بتصنيف التالعب

 األجل
 مرتفعة  21 0.00 4.00

14  
 السـلعي  للمخزون السوقية القيمة تضخيم

 .األصناف لهذه الجارية باألسعار مقارنة
 مرتفعة  22 0.60 3.92

23  
 أسـعار  تقلـب  خسـائر  أو مكاسب إثبات

 في للمتاجرة المخصصة غير االستثمارات
 متوسطة  23 0.99 3.44

25  
 ذممـا  الميزانيـة  في المدينين رقم تضمين

 .تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف
 متوسطة  24 0.94 3.12

21  
 نهاية قبل األجل طويل قرض على الحصول

 األجـل  قصـير  قرض لسداد المالية السنة

  

 ضعيفة  25 0.88 2.8

    0.32 4.06 لمعياري العامالمتوسط الحسابي واالنحراف ا

 أسـاليب مة للكشف عن االختبارات الالز بإجراءلخارجيين مدى تقيد مدققي الحسابات ا: ثالثا

  .األردنيةالشركات المساهمة العامة  إداراتالتي تمارسها  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات

، فقـد  )قين الخارجيينموظفي الشركات، محللي االئتمان، المدق(من وجهة نظر الفئات الثالث 

  -:نأ) 20(تبين وكما هو موضح بالجدول 

يشـير إلـى موافقـة    ) 3.30(الوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة يسـاوي   - 1

مة للكشـف  االختبارات الالز بإجراءلخارجيين مدى تقيد مدققي الحسابات ال متوسطة



الشركات المسـاهمة   تإداراالتي تمارسها  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبعن 

  .األردنيةالعامة 

مة للكشف عـن  االختبارات الالز بإجراءلخارجيين مدى تقيد مدققي الحسابات اإن    - 2

الشركات المساهمة العامة  إداراتالتي تمارسها  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليب

نـد رقـم   للب موافقة ضعيفة )2.52(تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من  األردنية

 وتعديل السائدة النسب مع بمقارنتها االستهالك نسب الحسابات مدقق فحصلوهو ) 16(

 مـدقق  يتحقـق ) 2(للبند رقـم   موافقة مرتفعه )3.79(، إلى  لذلك استناداً االستهالك

 . من شروط االئتمان كالخصم وشروط السداد وكفاية المخصص الحسابات

مـدققي الحسـابات    موافقة بأن العينةمن % 92 بناء لما تقدم ترى عينة الدراسة بأن  - 3

 .اإلبداعيةالمحاسبة  أساليباالختبارات الالزمة للكشف عن  يتقيدون بإجراء

  

  )20(جدول رقم 

 بإجراءلخارجيين مدى تقيد مدققي الحسابات االعينة جميعها كوحدة واحدة حول  آراءتقييم 

 إداراتالتي تمارسها  اإلبداعيةاسبة المح وإجراءات أساليبمة للكشف عن االختبارات الالز

  .األردنيةالشركات المساهمة العامة 

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

2 
 االئتمان شروط من الحسابات مدقق يتحقق

 مخصص وكفاية السداد وشروط كالخصم
 ةمرتفع  1 0.55 3.79

3  
 مخصص تكوين من الحسابات مدقق يتحقق

 .األسعار لهبوط عادل
 مرتفعة  2 0.70 3.75



1 
 فـواتير  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .العام نهاية في تتم التي والبيع الشراء
 متوسطة  3 0.55 3.65

13  
 الجـرد  كشـوف  الحسابات مدقق يفحص

 ألصـناف  الفعلـي  الوجـود  من ويتحقق
 متوسطة  4 0.76 3.60

22  
 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 األربـاح  ضـمن  سـابقة  سنوات مكاسب
 متوسطة  5 0.67 3.56

9 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .وجد إن الخطأ وتصحيح الصرف
 متوسطة  6 0.81 3.49

5  
 تـوفر  مـدى  مـن  اتالحساب مدقق يتحقق

 .المختلفة المصروفات في الرسملة شروط
 متوسطة  7 0.82 3.45

18  
 المسـتندات  مـن  الحسـابات  مدقق يتحقق

 تقييمها أن ومن باألصول الخاصة والعقود
 متوسطة  8 0.77 3.40

7 
 بعد التشغيلي بحالر الحسابات مدقق يحتسب

 . العادية غير البنود مكاسب استبعاد
 متوسطة  9 0.69 3.40

12 
 تصـنيف  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 األجـل  الطويلة الذمم الستبعاد تمهيداً الذمم
 متوسطة  10 0.84 3.39

20  
 األقساط إدراج من الحسابات مدقق يتحقق

 ضـمن  األجـل  طويلة للقروض المستحقة
 متوسطة  11 0.70 3.39

10 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .المالية األوراق لمحفظة السوق
 متوسطة  12 1.01 3.38

25  
 الذمم فصل ليتم المدينين رقم المدقق يفحص

 تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف المدينة
 متوسطة  13 0.70 3.37

11  
 بنود تصنيف أن من الحسابات مدقق يتحقق

 إلـى  استناداً تم قد المالية األوراق محفظة
 متوسطة  14 0.69 3.31

8 
 المقيـدة  النقدية عن الحسابات مدقق يفصح

 .السيولة سبن احتساب عند واستبعادها
 متوسطة  15 0.73 3.28



24  
 من ويتحقق القروض عقود المدقق يفحص

 االلتزامـات  ضمن الكفاالت عن اإلفصاح
 متوسطة  16 0.78 3.26

17  
 تغييـر  سـبب  من الحسابات مدقق يتحقق

 األثـر  عـن  واإلفصاح االستهالك طريقة
 متوسطة  17 0.65 3.19

19  
 إطفـاء  احتساب من الحسابات مدقق يتحقق

 للمعـدالت  استناداً الملموسة غير األصول
 متوسطة  18 0.59 3.18

21  
 اسـتخدام  عدم من الحسابات مدقق يتحقق

 المالية السنة نهاية قبل األجل طويل قرض
 متوسطة  19 0.66 3.13

23  
 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 االستثمارات أسعار تقلب خسائر أو مكاسب
 متوسطة  20 0.65 3.13

6 
 الـدخل  قائمـة  إعداد الحسابات مدقق يعيد

 اإلنتـاجي  الخط إغالق تيجةن أثر إلظهار
 متوسطة  21 0.34 3.09

15  
 تغيير مبررات من الحسابات مدقق يتحقق

 ذلـك  واثر السلعي المخزون تسعير طريقة
 متوسطة  22 0.53 3.07

14  
 أسـعار  عدالة من الحسابات مدقق يتحقق

 األسـعار  قـوائم  مـع  بالمقارنة البضاعة
 متوسطة  23 0.73 3.06

4  
 المـدينين  بأعمار كشفا الحسابات مدقق يعد

 إجمالي إلى الديون مخصص نسبة ويختبر
 متوسطة  24 0.97 3.01

16  
 االسـتهالك  نسب الحسابات مدقق يفحص

 وتعـديل  السـائدة  النسـب  مـع  بمقارنتها

ً

  

 ضعيفة  25 0.71 2.52

    0.53 3.30 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  -:أن) 21(وكما هو موضح بالجدول 

) 3.12(أفراد عينة الدراسة يسـاوي  محللي االئتمان من إن الوسط الحسابي إلجابات  - 1

االختبـارات   بإجراءلخارجيين يشير إلى موافقة متوسطة لمدى تقيد مدققي الحسابات ا



 إداراتالتـي تمارسـها    اإلبداعيـة المحاسبة  وإجراءات أساليبمة للكشف عن الالز

  .األردنيةالشركات المساهمة العامة 

مة للكشـف عـن   االختبارات الالز بإجراءلخارجيين إن مدى تقيد مدققي الحسابات ا  - 2

الشركات المساهمة العامة  إداراتالتي تمارسها  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليب

وهو ) 16(للبند رقم ضعيفة ) 2.72(تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من  ردنيةاأل

 االستهالك وتعديل السائدة النسب مع بمقارنتها االستهالك نسب الحسابات مدقق فحصل

 أسـعار  صـحة  من الحسابات مدقق يتحقق) 9(للبند رقم ) 3.64(، إلى  لذلك استناداً

 .وجد إن الخطأ وتصحيح الصرف

غير موافق  العينةمن % 28 عينة الدراسة بأنمحللي الئتمان من رى لما تقدم ي بناء  - 3

المحاسبة  أساليباالختبارات الالزمة للكشف عن  بإجراءمدققي الحسابات متقيدين بأن 

 .منها ترى عكس ذلك% 72اإلبداعية و 

  )21(جدول رقم 

االختبـارات   بـإجراء رجيين لخاحول مدى تقيد مدققي الحسابات امحللي االئتمان  آراءتقييم 

الشـركات   إداراتالتي تمارسـها   اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبمة للكشف عن الالز

  .األردنيةالمساهمة العامة 

  

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

9 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .وجد إن الخطأ وتصحيح الصرف
 متوسطة  1 0.49 3.64

22  
 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 األربـاح  ضـمن  سـابقة  سنوات مكاسب
 متوسطة  2 0.65 3.50



12 
 تصـنيف  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 األجـل  الطويلة الذمم الستبعاد تمهيداً الذمم
 متوسطة  3 0.80 3.34

20  
 األقساط إدراج من الحسابات مدقق يتحقق

 ضـمن  األجـل  طويلة للقروض المستحقة
 متوسطة  4 0.63 3.34

5  
 تـوفر  مـدى  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 .المختلفة المصروفات في الرسملة شروط
 متوسطة  5 0.54 3.28

7 
 بعد التشغيلي الربح الحسابات مدقق يحتسب

 . العادية غير البنود مكاسب استبعاد
 متوسطة  6 0.90 3.28

2 
 االئتمان شروط من الحسابات مدقق يتحقق

 مخصص وكفاية السداد وشروط كالخصم
 متوسطة  7 0.47 3.22

1 
 فـواتير  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .العام نهاية في تتم التي يعوالب الشراء
 متوسطة  8 0.61 3.2

13  
 الجـرد  كشـوف  الحسابات مدقق يفحص

 ألصـناف  الفعلـي  الوجـود  من ويتحقق
 متوسطة  9 0.50 3.2

14  
 أسـعار  عدالة من الحسابات مدقق يتحقق

 األسـعار  قـوائم  مـع  بالمقارنة البضاعة
 متوسطة  10 0.57 3.2

25  
 الذمم فصل ليتم المدينين رقم المدقق يفحص

 تابعة لشركات أو صلة ذات ألطراف المدينة
 متوسطة  11 0.64 3.2

4  
 المـدينين  بأعمار كشفا الحسابات مدقق يعد

 إجمالي إلى الديون مخصص نسبة ويختبر
 متوسطة  12 0.51 3.16

6 
 الـدخل  قائمـة  إعداد الحسابات قمدق يعيد

 اإلنتـاجي  الخط إغالق نتيجة أثر إلظهار
 متوسطة  13 0.47 3.16

11  
 بنود تصنيف أن من الحسابات مدقق يتحقق

 إلـى  استناداً تم قد المالية األوراق محفظة
 طةمتوس  14 0.51 3.16

18  
 المسـتندات  مـن  الحسـابات  مدقق يتحقق

 تقييمها أن ومن باألصول الخاصة والعقود
 متوسطة  15 0.47 3.16



21  
 اسـتخدام  عدم من الحسابات مدقق يتحقق

 المالية السنة نهاية قبل األجل طويل قرض
 متوسطة  16 0.59 3.12

19  
 إطفـاء  احتساب من الحسابات مدقق يتحقق

 للمعـدالت  استناداً الملموسة غير األصول
 متوسطة  17 0.49 3.08

17  
 تغييـر  سـبب  من اتالحساب مدقق يتحقق

 األثـر  عـن  واإلفصاح االستهالك طريقة
 متوسطة  18 0.67 3.04

3  
 مخصص تكوين من الحسابات مدقق يتحقق

 .األسعار لهبوط عادل
 ضعيفة  19 0.40 2.92

15  
 تغيير مبررات من الحسابات مدقق يتحقق

 ذلـك  واثر السلعي المخزون تسعير طريقة
 ضعيفة  20 0.52 2.88

24  
 من ويتحقق القروض عقود المدقق يفحص

 االلتزامـات  ضمن الكفاالت عن اإلفصاح
 ضعيفة  21 0.59 2.88

10 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .المالية األوراق لمحفظة السوق
 ضعيفة  22 0.86 2.8

23  
 إدراج عـدم  مـن  تالحسابا مدقق يتحقق

 االستثمارات أسعار تقلب خسائر أو مكاسب
 ضعيفة  23 0.61 2.8

8 
 المقيـدة  النقدية عن الحسابات مدقق يفصح

 .السيولة نسب احتساب عند واستبعادها
 ضعيفة  24 0.52 2.76

16  
 االسـتهالك  نسب الحسابات مدقق يفحص

 وتعـديل  السـائدة  نسـب ال مـع  بمقارنتها

ً

  

 ضعيفة  25 0.54 2.72

    0.49 3.12 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

  -:أن) 22(وكما هو موضح بالجدول 

) 3.23(أفراد عينة الدراسة يساوي من  وظفي الشركاتمإن الوسط الحسابي إلجابات  - 1

االختبـارات   بإجراءمدققي الحسابات الخارجيين  لمدى تقيد موافقة متوسطةيشير إلى 



 إداراتالتـي تمارسـها    اإلبداعيـة المحاسبة  وإجراءات أساليبمة للكشف عن الالز

  .األردنيةالشركات المساهمة العامة 

مة للكشـف عـن   االختبارات الالز بإجراءإن مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين   - 2

الشـركات المسـاهمة    تراداراالتي تمارسها  ةاإلبداعيالمحاسبة  وإجراءات أساليب

للبنـد   موافقة ضعيفة )2.44(تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من  األردنيةالعامة 

 السـائدة  النسب مع بمقارنتها االستهالك نسب الحسابات مدقق فحصلوهو ) 16(رقم 

 من الحسابات ققمد يتحقق) 3(للبند رقم ) 4.22(، إلى  لذلك استناداً االستهالك وتعديل

 ..األسعار لهبوط عادل مخصص تكوين

بأن  مدققي  ذات موافقة ضعيفة العينةمن % 16 بناء لما تقدم ترى عينة الدراسة بأن - 3

اإلبداعية المحاسبة  أساليباالختبارات الالزمة للكشف عن  بإجراءالحسابات متقيدين 

 .االختبارات االزمةمن آراء موظفي الشركات يرون أن المدقق يقوم بإجراء % 84و

إن تفاوت االنحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للفقرات مؤشر على إن وجهـات    - 4

 .نظر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسة

  

  

  

  

  

  

 



  )22(جدول رقم 

ات االختبـار  بإجراءحول مدى تقيد مدققي الحسابات الخارجيين  وظفي الشركاتم آراءتقييم 

الشـركات   إداراتالتي تمارسـها   اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبعن  مة للكشفالالز

  .األردنيةالمساهمة العامة 

  

  الفقرة  الرقم
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

3  
يتحقق مـدقق الحسـابات مـن تكـوين     .

 .مخصص عادل لهبوط األسعار
 مرتفعة  1 0.42 4.22

2 

 االئتمان شروط من الحسابات مدقق يتحقق

 مخصص وكفاية السداد وشروط كالخصم

 .فيها المشكوك الديون

 مرتفعة  2 0.42 4.1

1 
 فـواتير  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .العام نهاية في تتم التي والبيع الشراء
 متوسطة  3 0.44 3.74

9 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .وجد إن الخطأ وتصحيح الصرف
 متوسطة  4 0.81 3.62

18  

 المسـتندات  مـن  الحسـابات  مدقق يتحقق

 تقييمها أن ومن باألصول الخاصة والعقود

 فـي  أثرها وبيان معتمد خبير قبل من تم قد

 .العالقة ذات المالية النسب

 متوسطة  5 0.76 3.58

25  

 الذمم فصل ليتم المدينين رقم المدقق يفحص

 تابعة ركاتلش أو صلة ذات إلطراف المدينة

 . الميزانية في منفصل بند في

 متوسطة  6 0.65 3.54

13  
 الجـرد  كشـوف  الحسابات مدقق يفحص

 . التالفة البضاعة ويستبعد المخزون
منخفضة  7 0.74 3.54



22  

 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 األربـاح  ضـمن  سـابقة  سنوات مكاسب

 .الدخل كشف من واستبعادها المحتجزة

 متوسطة  8 0.76 3.28

10 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .المالية األوراق لمحفظة السوق
 متوسطة  9 1.19 3.26

8 
 المقيـدة  النقدية عن الحسابات مدقق يفصح

 .السيولة نسب احتساب عند واستبعادها
 متوسطة  10 0.48 3.24

23  

 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 ستثماراتاال أسعار تقلب خسائر أو مكاسب

 . الدخل قائمة في للمتاجرة المخصصة غير

 متوسطة  11 0.45 3.2

21  

 اسـتخدام  عدم من الحسابات مدقق يتحقق

 المالية السنة نهاية قبل األجل طويل قرض

 مـن  يتحقق كما األجل قصير قرض لسداد

 ذلك اثر ويفحص المالي الرفع نسب في أثره

 .السيولة نسب على

 متوسطة  12 0.39 3.18

24  
 من ويتحقق القروض عقود المدقق يفحص

 االلتزامـات  ضمن الكفاالت عن اإلفصاح
 متوسطة  13 0.96 3.18

7 
 بعد التشغيلي الربح الحسابات مدقق يحتسب

 . العادية غير البنود مكاسب استبعاد
 متوسطة  14 0.36 3.10

20  

 األقساط إدراج من الحسابات مدقق يتحقق

 ضـمن  األجـل  طويلة للقروض تحقةالمس

 على أثرها يفحص كما المتداولة المطلوبات

 . السيولة نسبة

 متوسطة  15 0.42 3.10

14  

 أسـعار  عدالة من الحسابات مدقق يتحقق

 األسـعار  قـوائم  مـع  بالمقارنة البضاعة

 .الجارية

 متوسطة  16 0.78 3.08



6 

 الـدخل  قائمـة  إعداد الحسابات مدقق يعيد

 اإلنتـاجي  الخط إغالق نتيجة أثر إلظهار

 .التشغيلي النشاط نتيجة على

 متوسطة  17 0.24 3.06

19  

 إطفـاء  احتساب من الحسابات مدقق يتحقق

 للمعـدالت  استناداً الملموسة غير األصول

 .الالزمة التعديالت وإجراء عليها المتعارف

 متوسطة  18 0.37 3.06

5  
 تـوفر  مـدى  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 .المختلفة المصروفات في ملةالرس شروط
 متوسطة  19 0.97 3.04

15  

 تغيير مبررات من الحسابات مدقق يتحقق

 ذلـك  واثر السلعي المخزون تسعير طريقة

 .المالي والموقف الدخل قائمتي في

 متوسطة  20 0.38 3.02

17  

 تغييـر  سـبب  من الحسابات مدقق يتحقق

 األثـر  عـن  واإلفصاح االستهالك طريقة

 .لتغييرل المتراكم

 متوسطة  21 0.38 3.02

12 

 تصـنيف  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 األجـل  الطويلة الذمم الستبعاد تمهيداً الذمم

 . األجل قصيرة الذمم من

 ضعيفة  22 0.76 2.9

11  

 بنود تصنيف أن من الحسابات مدقق يتحقق

 إلـى  استناداً تم قد المالية األوراق محفظة

.الدولية المحاسبة معايير في الواردة القواعد

 ضعيفة  23 0.68 2.88

4  

 المـدينين  بأعمار كشفا الحسابات مدقق يعد

 إجمالي إلى الديون مخصص نسبة ويختبر

 .المدينين

 ضعيفة  24 1.12 2.82

16  

 االسـتهالك  نسب الحسابات مدقق يفحص

 وتعـديل  السـائدة  النسـب  مـع  بمقارنتها

 .لذلك استناداً االستهالك

  

 فةضعي  25 0.73 2.44

     0.52 3.23 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام



  

  -:أن) 23(وكما هو موضح بالجدول 

أفراد عينـة الدراسـة يسـاوي    من  دققين الخارجيينمالإن الوسط الحسابي إلجابات  - 1

 بـإجراء لمدى تقيد مدققي الحسابات الخـارجيين   موافقة متوسطةيشير إلى ) 3.57(

التي تمارسـها   اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبكشف عن مة للاالختبارات الالز

  .األردنيةالشركات المساهمة العامة  إدارات

مة للكشـف عـن   االختبارات الالز بإجراءلخارجيين إن مدى تقيد مدققي الحسابات ا  - 2

الشركات المساهمة العامة  إداراتالتي تمارسها  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليب

 يتحقـق وهو ) 3(للبند رقم ) 4.12(تتفاوت، إذ تراوحت درجة الموافقة من  األردنية

) 2.4(، إلى بموافقة مرتفعة األسعارمن تكوين مخصص عادل لهبوط  الحسابات مدقق

 النسـب  مـع  بمقارنتها االستهالك نسب الحسابات مدقق يفحص وهو) 16(للبند رقم 

 ..افقة ضعيفة وهي مو لذلك استناداً االستهالك وتعديل السائدة

موافقـة   العينةمن % 88 بأن من مدققي الحسابات بناء لما تقدم ترى عينة الدراسة   - 3

المحاسبة  أساليباالختبارات الالزمة للكشف عن  بإجراءمدققي الحسابات متقيدين بأن 

 .اإلبداعية

 

إن تفاوت االنحرافات المعيارية لألوساط الحسابية للفقرات مؤشر على إن وجهـات    - 4

 .ر أفراد العينة حول بعض الممارسات غير متجانسةنظ

  

  

 



  )23(جدول رقم 

االختبـارات   بـإجراء لخارجيين حول مدى تقيد مدققي الحسابات امدققي الحسابات  آراءتقييم 

الشـركات   إداراتالتي تمارسـها   اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبمة للكشف عن الالز

  .األردنيةالمساهمة العامة 

  

  الفقرة  مالرق
  المتوسط 

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

مستوى 

  األهمية
  درجة

  الموافقة 

3  
 مخصص تكوين من الحسابات مدقق يتحقق

 .األسعار لهبوط عادل
  مرتفعة 1 0.33 4.12

10 
 أسـعار  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .المالية األوراق لمحفظة السوق
 مرتفعة 2 0.27 4.08

13 

 الجـرد  كشـوف  تالحسابا مدقق يفحص

 ألصـناف  الفعلـي  الوجـود  من ويتحقق

 .التالفة البضاعة ويستبعد المخزون

 مرتفعة 3 0.24 4.06

2 

 االئتمان شروط من الحسابات مدقق يتحقق

 مخصص وكفاية السداد وشروط كالخصم

 .فيها المشكوك الديون

 مرتفعة 4 0.20 4.04

5 
 تـوفر  مـدى  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 .المختلفة المصروفات في الرسملة شروط
 مرتفعة 5 0.55 4.02

1 
 فـواتير  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 .العام نهاية في تتم التي والبيع الشراء
 مرتفعة 6 0.00 4.00

8 
 المقيـدة  النقدية عن الحسابات مدقق يفصح

 .السيولة نسب احتساب عند واستبعادها
 مرتفعة 7 0.65 3.94

12 

 تصـنيف  صحة من الحسابات مدقق يتحقق

 األجـل  الطويلة الذمم الستبعاد تمهيداً الذمم

 . األجل قصيرة الذمم من

 مرتفعة 8 0.63 3.92



22  

 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 األربـاح  ضـمن  سـابقة  سنوات مكاسب

 .الدخل كشف من واستبعادها المحتجزة

 مرتفعة 9 0.42 3.90

11  

 ودبن تصنيف أن من الحسابات مدقق يتحقق

 إلـى  استناداً تم قد المالية األوراق محفظة

.الدولية المحاسبة معايير في الواردة القواعد

 مرتفعة 10 0.45 3.86

7 
 بعد التشغيلي الربح الحسابات مدقق يحتسب

 . العادية غير البنود مكاسب استبعاد
 مرتفعة 11 0.48 3.82

20  

 األقساط إدراج من الحسابات مدقق يتحقق

 ضـمن  األجـل  طويلة لقروضل المستحقة

 على أثرها يفحص كما المتداولة المطلوبات

 . السيولة نسبة

 متوسطة 13 0.86 3.72

24  

 من ويتحقق القروض عقود المدقق يفحص

 االلتزامـات  ضمن الكفاالت عن اإلفصاح

 . المشروطة أو الطارئة

 متوسطة 13 0.45 3.72

17  

 تغييـر  سـبب  من الحسابات مدقق يتحقق

 األثـر  عـن  واإلفصاح ستهالكاال طريقة

 .للتغيير المتراكم

 متوسطة 14 0.74 3.50

18  

 المسـتندات  مـن  الحسـابات  مدقق يتحقق

 تقييمها أن ومن باألصول الخاصة والعقود

 فـي  أثرها وبيان معتمد خبير قبل من تم قد

 .العالقة ذات المالية النسب

 متوسطة 15 0.95 3.46

19  

 إطفـاء  اباحتس من الحسابات مدقق يتحقق

 للمعـدالت  استناداً الملموسة غير األصول

 .الالزمة التعديالت وإجراء عليها المتعارف

 متوسطة 16 0.78 3.40

23  

 إدراج عـدم  مـن  الحسابات مدقق يتحقق

 االستثمارات أسعار تقلب خسائر أو مكاسب

 . الدخل قائمة في للمتاجرة المخصصة غير

 متوسطة  18 0.73 3.38



25  
 الذمم فصل ليتم المدينين رقم المدقق يفحص

 تابعة لشركات أو صلة ذات إلطراف المدينة
 متوسطة 17 0.78 3.38

15  

 تغيير مبررات من الحسابات مدقق يتحقق

 ذلـك  واثر السلعي المخزون تسعير طريقة

 .المالي والموقف الدخل قائمتي في

 متوسطة 19 0.58 3.30

9 
 أسـعار  صحة من الحسابات قمدق يتحقق

 .وجد إن الخطأ وتصحيح الصرف
 متوسطة 20 1.00 3.22

21  

 اسـتخدام  عدم من الحسابات مدقق يتحقق

 المالية السنة نهاية قبل األجل طويل قرض

 مـن  يتحقق كما األجل قصير قرض لسداد

 ذلك اثر ويفحص المالي الرفع نسب في أثره

 .السيولة نسب على

 ةمتوسط 21 0.91 3.1

6 

 الـدخل  قائمـة  إعداد الحسابات مدقق يعيد

 اإلنتـاجي  الخط إغالق نتيجة أثر إلظهار

 .التشغيلي النشاط نتيجة على

 متوسطة 22 0.24 3.06

4  

 المـدينين  بأعمار كشفا الحسابات مدقق يعد

 إجمالي إلى الديون مخصص نسبة ويختبر

 .المدينين

 ضعيفة 23 1.15 2.98

14  

 أسـعار  عدالة من الحسابات مدقق يتحقق

 األسـعار  قـوائم  مـع  بالمقارنة البضاعة

 .الجارية

 ضعيفة 24 0.79 2.9

16 

 االسـتهالك  نسب الحسابات مدقق يفحص

 وتعـديل  السـائدة  النسـب  مـع  بمقارنتها

 .لذلك استناداً االستهالك

 

 ضعيفة  25 0.81 2.4

    0.49 3.57 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام



  اختبار فرضيات الدراسة 4

اختبار فرضيات الدراسة، من خالل استخدام األسلوب اإلحصائي  يتناول هذا الجزء      

  :المناسب، والتي تم صياغتها على أساس مشكلة الدراسة وأسئلتها، وذلك كما يلي
  

  الفرضية العدمية األولى

H0-1: وقية البيانات المالية الصـادرة  ال تؤثر أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على موث

  .عن الشركات المساهمة العامة األردنية

لعينة واحدة من اجل  test - Tاستخدام االختبار التائي  تم الختبار هذه الفرضية        

أساليب وإجراءات  تأثير اختبار الفرضية  والتأكد  من وجود فرق بين تقديرات العينة بشأن 

موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة  المحاسبة اإلبداعية على

والجدول التالي ) 3(من جهة وبين متوسط مدى اإلجابة على فقرات االستبانة وهو  األردنية

  .يبين النتائج

  ) 24( جدول 

إجراءات أساليب وتأثير لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة بشأن  test  - Tنتائج االختبار التائي 

وبين  المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية

  متوسط مدى اإلجابة
) ت( قيمة  

  الجدولية
) ت( قيمة 

  المحسوبة
متوسط 

 اإلجابةمدى
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي مستوى  الفئة

  الداللة

 0.41  3.75  محللي االئتمان

3  

12.937  2.009  0.000  

  0.000  2.009  14.924 3.80 0.38  موظفي الشركات

  0.000  2.009  24.315 0.32 4.10  مدققي الحسابات

  0.000  1.984  26.802 0.40 3.88الدرجة الكلية 

  
  بين المتوسطات الحسابيةوجود فرق ذي داللة إحصائية )  24( رقم يتضح من الجدول       

، والدرجة بين تقديرات محللي االئتمان، وموظفي الشركات، ومدققي الحسابات كل على حده
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  :الفرضية الثانية

H0-2:    إجـراءات  أسـاليب و ال تمارس مجالس إدارات الشركات المساهمة العامـة األردنيـة

  .لدى إعداد البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات المحاسبة اإلبداعية

  ) α ≤ 0.05( للعينة الواحدة بمستوى معنوية T-testالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

وذلك من اجل تقييم وجهة نظر كل فئة على حده من الفئات المشمولة بالدراسة حـول مـدى   

أسـاليب وإجـراءات المحاسـبة    إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية مجالس ممارسة  

  .لدى إعداد البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات اإلبداعية

  ):25(فكانت النتائج الموضحة في الجدول التالي رقم 
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  ) 25(جدول 

مجالس  ممارسة بشأن  لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة test - Tنتائج االختبار التائي 

إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية أساليب وإجراءات المحاسبة الخالقة لدى إعداد 

  وبين متوسط مدى اإلجابة البيانات المالية

مستوى ) t( قيمة ) t( قيمة متوسط االنحراف المتوسط   الفئة

 0.86  2.82  للي االئتمانمح

3 

1.467 2.009  0.149  

  0.167  2.009  1.403 0.81 2.84  موظفي الشركات

  0.817  2.009 0.233 0.78 2.97  مدققي الحسابات

  0.044 1.984 2.028 0.80 2.87الدرجة الكلية 

  

لصفرية إذا كانت قيمة بموجب قاعدة القرار لالختبار المشار إليه أعاله وهي ترفض الفرضية ا

)t (في حين تقبل الفرضية الصفرية .المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية ،)كانـت   إذا) العدمية

المحسوبة في الجدول بالنسبة لكل فئة من الفئات الثالث اقل مـن قيمتهـا الجدوليـة    ) t(قيمة 

 أني الشركات ترى كال من مدققي الحسابات ومحللي االئتمان وموظف أنالمناظرة، مما يعني 

ولكـن للمجمـوع الكلـي    . اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات أساليبال تمارس  اإلداراتمجالس 

للعينة تم رفض الفرضية الصفرية أي قبول البديلة أي تمـارس إدارات الشـركات أسـاليب    

  . وإجراءات المحاسبة اإلبداعية

  

  الفرضية الثالثة

H0-3: ين للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تـدقيق  ال يطبق مدققو الحسابات الخارجي

عن آثار أساليب  واالختبارات الالزمة للكشف اإلجراءاتالبيانات الصادرة عن تلك الشركات 

  .على تلك البيانات المحاسبة االبداعية
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من اجل اختبار لعينة واحدة  test  - Tاستخدام االختبار التائي الختبار هذه الفرضية         

الحسابات الخارجيين من وجود فرق بين تقديرات العينة بشأن تطبيق مدققي فرضية  والتأكد ال

للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركات 

من جهة  على تلك البيانات عن آثار أساليب المحاسبة اإلبداعية واالختبارات الالزمة للكشف

  .والجدول التالي يبين النتائج) 3(اإلجابة على فقرات االستبانة وهو  وبين متوسط مدى

  ) 26( جدول 

الحسابات لعينة واحدة للفرق بين تقديرات العينة بشأن تطبيق مدققي  test  - Tنتائج االختبار التائي 

وبين متوسط ت الخارجيين للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركا

  مدى اإلجابة
) ت( قيمة  

  الجدولية
) ت( قيمة 

  المحسوبة
متوسط 

 اإلجابةمدى
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي مستوى  الفئة

  الداللة

 0.52 3.15  محللي االئتمان

3  

2.050  2.009  0.046  

  0.000  2.009  3.953  0.52 2.29  موظفي الشركات

  0.000  2.009  8.232 0.49 3.57  مدققي الحسابات

  0.000  1.984  7.579 0.53 3.33الدرجة الكلية 

         

بـين   للمتوسـطات الحسـابية    يوجد فرق ذي داللة إحصائية)  26(يتضح من الجدول      

الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة تطبيق مدققي  بشأنتقديرات محللي االئتمان، 

استناداً  وبين متوسط مدى اإلجابة، ،دقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركات األردنية خالل ت

فأقل، ) 0.05(وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى) 2.050(المحسوبة، إذ بلغت ) ت(إلى قيم 

بين تقديرات مـوظفي الشـركات،   بين المتوسطات الحسابية و يوجد فرق ذو داللة إحصائية 

المحسوبة، ) ت(وتقديرات الفئات الثالث معاً، استناداً إلى قيم  ده،ومدققي الحسابات كل على ح
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  :رابعةالفرضية ال

H0-4: وقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات الثالث المشمولة بالدراسة ال توجد فر

تجاه تـأثير أسـاليب وإجـراءات    ) موظفي الشركات، محللي االئتمان، المدققين الخارجيين(

المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشـركات المسـاهمة العامـة    

  .األردنية

 وبمستوى معنوية )ANOVA(صد اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين االحادي بق

)0.05 ≥ α ( فكانت النتيجة الموضحة في الجدول التالي  

  
  )  27( جدول 

تجاه تأثير أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 ادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنيةالمالية الص

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
Fالمحسوبة  

 Fقيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 0.000 3.06  13.477  1.859  2  3.717 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
20.274  147  0.138      

        149  23.991 المجموع

المحسـوبة   Fمن الجدول السابق وجود فروق ذات داللة احصائية استنادا الى قيمـة  يتضح  

فأقل ونظرا لوجود فروق ذات داللـة تـم اسـتخدام    ) 0.05(وهي دالة احصائيا عند مستوى 

  :اختبار شيفيه لمعرفة الفروق والجدول التالي يبين تلك النتائج 

  

  

  

143 
 



  ) 28( جدول 
  لفئات الدراسةأفراد عينة الدراسة تبعاً للفروق بين إجابات لبعدية نتائج اختبار شافيه للمقارنات ا

  مدققين موظفين  
  الفئة

  محللين

  المتوسط
  2.26 2.20 1.90 

  *0.36  0.06  - 2.26  مدققين

  *0.30  -   2.20 موظفين

  -     1.90  محللين

α  )≥ 0.05(دالّة إحصائياً عند مستوى  (*)

  

اتجاه تأثير أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على جدول السابق أن الفروق في يالحظ من ال

، كانت لصالح   موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية

الشركات عند مقارنتھم ، وكذلك لصالح موظفي والموظفين المدققين عند مقارنتھم مع المحللين

ال توجد فروقات  :التي تنص على النتيجة يتم رفض الفرضية الرابعة  وبھذه .قطف مع المحللين

موظفي الشركات، (معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات الثالث المشمولة بالدراسة 

اتجاه تأثير أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على ) محللي االئتمان، المدققين الخارجيين

وقبول الفرضية  .ت المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنيةموثوقية البيانا

  .البديلة

  

  :خامسةالفرضية ال

Ho5:  ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات الثالث المشمولة بالدراسة

ات تجـاه ممارسـة مجـالس إدار   ) موظفي الشركات، محللي االئتمان، المدققين الخـارجيين (

144 
 



  )  29( جدول 
أساليب ممارسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية تجاه ال نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 لدى إعداد البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات وإجراءات المحاسبة اإلبداعية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
  0.489  0.718  0.464  2  0.927 بين المجموعات
      0.645  147  94.885 داخل المجموعات

        149  95.812 المجموع
 

فروق ذات داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية دم ع) 29(يتضح من الجدول       

ممارسة إدارات الشركات المساهمة العامة األردنية  تجاهالإحصائية بين المتوسطات الحسابية 

لدى إعداد البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات،  بداعيةاإلأساليب وإجراءات المحاسبة 

وهي  غير دالة إحصائيا عند ) 0.718( المحسوبة، إذ بلغت) ف(استناداً إلى قيمة 

ال توجد  :وبھذه النتيجة يتم قبول الفرضية الخامسة التي تنص على، فأقل) 0.05(مستوى

موظفي (فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات الثالث المشمولة بالدراسة 

س إدارات الشركات اتجاه ممارسة مجال) الشركات، محللي االئتمان، المدققين الخارجيين

لدى إعداد البيانات المالية  بداعيةاإلالمساهمة العامة األردنية أساليب وإجراءات المحاسبة 

  .ورفض الفرضية البديلة .الصادرة عن تلك الشركات

  

  :السادسةالفرضية 

H0-6:      ال توجد فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بـين آراء الفئـات الـثالث المشـمولة

اتجاه مدى تطبيق مـدققو  ) موظفي الشركات، محللي االئتمان، المدققين الخارجيين(بالدراسة 

الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصـادرة عـن   
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  )  30( جدول 
تطبيق مدققو الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة تجاه تأثير ال نتائج اختبار تحليل التباين األحادي

 األردنية

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

  0.000  10.124  2.538  2  5.076 بين المجموعات

      0.251  147  36.851 وعاتداخل المجم

        149  41.927 المجموع

 
فروق ذات داللة إحصائية وجود فروق ذات داللة إحصائية  )30(يتضح من الجدول       

تأثير تطبيق مدققو الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة تجاه البين المتوسطات الحسابية 

تلك الشركات اإلجراءات واالختبارات  العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصادرة عن

) ف(، استناداً إلى قيمة الالزمة للكشف عن آثار أساليب المحاسبة الخالقة على تلك البيانات

ونظرا لوجود . فأقل) 0.05(وهي دالة إحصائيا عند مستوى) 10.124(المحسوبة، إذ بلغت 

والجدول التالي يبين تلك الفروق، فروق ذات داللة فقد تم استخدام اختبار شيفيه لمعرفة عائدية 

  . النتائج
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  ) 31( جدول 
  لفئات الدراسةأفراد عينة الدراسة تبعاً للفروق بين إجابات نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية 

  دققينم موظفين  
  الفئة

  حللينم

  المتوسط
  2.88  2.71  2.43  

  *0.45  0.17  -  2.88  دققينم

  *0.28  -    2.71 موظفين

  -      2.43  حللينم

α  )≥ 0.05(دالّة إحصائياً عند مستوى  (*)

تأثير تطبيق مدققو الحسابات الخارجيين اتجاه يالحظ من الجدول السابق أن الفروق في         

للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركات 

على تلك  بداعيةاإلبارات الالزمة للكشف عن آثار أساليب المحاسبة اإلجراءات واالخت

الشركات ، وكذلك لصالح موظفي ، كانت لصالح  المدققين عند مقارنتھم مع المحللينالبيانات

ال  :وبھذه النتيجة يتم رفض الفرضية السادسة التي تنص على .فقط عند مقارنتھم مع المحللين

موظفي (لة إحصائية بين آراء الفئات الثالث المشمولة بالدراسة توجد فروقات معنوية ذات دال

اتجاه تأثير تطبيق مدققو الحسابات الخارجيين ) الشركات، محللي االئتمان، المدققين الخارجيين

للشركات المساهمة العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركات 

 .شف عن آثار أساليب المحاسبة الخالقة على تلك البياناتاإلجراءات واالختبارات الالزمة للك

 .وقبول الفرضية البديلة
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  المقدمة 5-1

في هـذه الدراسـة العديـد مـن      ةالباحث تمن أجل تحقيق أهداف الدراسة، استعرض  

 تإذ قدم. الموضوعات التي تتناول المحاسبة اإلبداعية من مختلف جوانبها النظرية والتطبيقية

 وأهميـة ، وفرضيات الدراسة، وأسئلتهاالعام للدراسة مشكلة الدراسة  اإلطارفي الفصل األول 

فضـالً عـن محـددات     اإلجرائيـة الدراسة، أنموذج الدراسة، والتعريفات  وأهدافالدراسة، 

النظري للدراسـة ومتضـمناً مفهـوم     اإلطار األولوتناول الفصل الثاني في قسمه . الدراسة

، ودوافع استخدامها، وأساليبها المستخدمة فـي القـوائم الماليـة    وأشكالها، بداعيةاإلالمحاسبة 

فيما تضمن القسـم الثـاني مـن    . المختلفة فضالً عن أثرها في وظيفة التدقيق والمحلل المالي

الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة واختتم بالقسم الثالث بتناول خصوصية 

الـذي تضـمن    وإجراءاتهاوتناولت الباحثة في الفصل الثالث طريقة الدراسة . ةالدراسة الحالي

 أداةمنهجية الدراسة، ومصادر الحصول على البيانات، ومجتمع الدراسة وعينتها، واختبارات 

المستخدمة، فيمـا تنـاول    اإلحصائية باألساليبتوزيع االستبيان واختتم  وإجراءاتالدراسة، 

  .نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضياتمناقشة  الفصل الرابع

  

  االستنتاجات 5-2

  :قد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةل            

مجموعة األساليب واإلجراءات التـي يعتمـدها المحاسـب    "  “هيإن المحاسبة اإلبداعية 

 لتحقيق مصلحة بعض أصحاب المصالح في الشركة، وأن للمحاسبة اإلبداعيـة مظهـرين  

أولهما قانوني يصادق عليه مدقق الحسابات الخارجي وينتج من االستفادة من الثغرات في 

القوانين والخيارات المتاحة في المعايير المحاسبية المعتمدة ، وثانيهما غير قانوني يصادق 
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التحدي األكبر للمحاسبة اإلبداعية ال ينحصر في البعد الفني للمحاسـبة وإنمـا    إن - 1

يتجاوزه إلى البعد األخالقي للمحاسبين وهو أكثـر خطـورةً علـى مسـتقبل مهنـة      

  .المحاسبة

ق الحسابات وخاصـة إذا  لية مدقوإن اكتشاف األخطاء والتالعب والغش هي من مسؤ - 2

  .لم ينفذ مهمته بالشكل المطلوب

 أساليبتمارس  األردنيةالشركات المساهمة العامة  إدارات أنتتفق كافة فئات العينة   - 3

  .ضعيفةفي القوائم المالية بصورة  اإلبداعيةالمحاسبة  وإجراءات

محاسـبة  ال ألساليب أنالشركات ومدققي الحسابات عينة الدراسة يرون   موظفيإن   - 4

بينما يرى المحللـين المـاليين ان   المالية،  مالقوائتأثير مرتفع في مصداقية  اإلبداعية

  .تأثيرها متوسط

يتقيدون  األردنيينمدققي الحسابات الخارجيين  أن تتفق كافة فئات عينة الدراسة على  - 5

 التـي  اإلبداعيـة المحاسبة  وإجراءات أساليباالختبارات الالزمة للكشف عن  بإجراء

  .وبصورة متوسطة األردنيةالشركات المساهمة العامة  إداراتتمارسها 

فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بـين  وجود مقاييس اختبار الفرضيات أظهرت  - 6

تجاه تأثير أساليب وإجـراءات المحاسـبة اإلبداعيـة علـى     لدراسة عينة اآراء فئات 

 ." موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة األردنية

فروقات معنوية ذات داللة إحصـائية  وجود عدم مقاييس اختبار الفرضيات أظهرت  - 7

اهمة العامة تجاه ممارسة مجالس إدارات الشركات المسلدراسة عينة افئات بين آراء 
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فروقات معنوية ذات داللة إحصائية بـين  وجود مقاييس اختبار الفرضيات أظهرت  - 8

الحسـابات الخـارجيين للشـركات     يتطبيق مدقق مدىالدراسة تجاه عينة آراء فئات 

العامة األردنية خالل تدقيق البيانات الصادرة عن تلك الشركات اإلجراءات المساهمة 

  ."واالختبارات الالزمة للكشف عن آثار أساليب المحاسبة الخالقة على تلك البيانات

  

  التوصيات 5-3

  -:وصي باآلتيت ةبناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الباحث        

الشـركات   حسـابات تـدقيق  ن الخارجيين عند تنفيذ عملية المدققيضرورة أن يولي  - 1

 االهتمام الكافي، للتعرف علىالقوائم المالية المساهمة العامة جميع عناصر ومكونات 

 .وأساليب المحاسبة اإلبداعية المحتمل تطبيقهاممارسات  كافة

ـ  المدققينضرورة تطوير التشريعات واألنظمة التي تنظم عمل  - 2 وا الخارجيين، ليتمكن

 إداراتبعيداً عن تأثيرات وضـغوط  عملية التدقيق باستقاللية ومهنية عالية  تنفيذمن 

 .الشركات

إصدار تشريعات حازمة تتضمن عقوبات رادعة لحاالت التالعـب والتحريـف فـي     - 3

المحاسـبة   أسـاليب البيانات المالية وبما يحد من استخدام التقنيات غير الشرعية من 

 .اإلبداعية

التـي قـد    اإلدارةللمحاسبين تتمتع باالستقاللية لحمايتهم من تدخالت  إيجاد مرجعية - 4

تفرض عليهم تجاوز المتطلبات القانونية والمحاسبية فضال عـن تـأمين اسـتقالليتهم    

151 
 



152 
 

يولي المحللين الماليين اهتماما اكبر بالجوانـب والتطبيقـات المحاسـبية     أنضرورة  - 5

وبما يمكنهم من مساعدة المستخدمين في اتخاذ قـرارات   اإلبداعيةوأساليب المحاسبة 

 .رشيدة

جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين بتنظـيم دورات  ديوان المحاسبة وضرورة قيام  - 6

طورات التي تحدث في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية تدريبية للمدققين، لمتابعة الت

ووسائل الحد من آثارها من خالل استعراض تجـارب   وممارسات المحاسبة اإلبداعية

 .الدول والشركات ومكاتب التدقيق في هذا المجال

تعميق تطبيقات نظرية الوكالة وبما يحقق حماية حقوق كافة األطـراف ذات العالقـة    - 7

 .بالشركات

نـدوات   بإقامـة  األردنيينرة قيام ديوان المحاسبة وجمعية المحاسبين القانونيين ضرو - 8
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  مالحق الدراسة 

  

 استبانة الدراسة .1

 جداول االحصاء الوصفي .2
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  بسم هللا الرحمن الرحيم .3

  

  الشرق األوسط للدراسات العليا ةجامع

  عمالكلية األ

  قسم المحاسبة

  )،للمدقق الخارجينموذج ج(ث بح استبانه

  :بعد التحية

ة بدراسة            د( يسرني أن أقدم لكم ھذه االستبانة المتعلق قق الحسابات دور م

ة  ات المالي ة البيان ى موثوقي ة عل بة اإلبداعي ار المحاس ن آث د م ي الح ارجي ف الخ

استكماالً لمتطلبات الحصول على ) الصادرة عن الشركات المساھمة العامة األردنية 

  .الماجستير في المحاسبة درجة

  
ي ةإن الباحث          ؤات وھ دائمين لم تعداد ال ام واالس يكم االھتم د ف ث عھ زرة البح

اونك ا، كلھامرھيويساھم في تطو المحاسبة علم ومھنةالعلمي الذي يخدم   مأمل بتع

ذه االستبانة  صادقال واردة في ھ من خالل االھتمام واإلجابة الدقيقة على األسئلة ال

ة د من أھم عوامل نجاح الدراسة ويساھم في  ،بموضوعية وحيادي ذي يع األمر ال

اة من داف المتوخ ق األھ اتحقي م  ستكون رك ،ھ اتكم وآرائك ا إن اقتراح زةكم ة اھ ي م

  .العلمية ةتساھم في إثراء البحث وشخصية الباحث

  
ة ستعامل بسريتقدمونھا إن كافة المعلومات التي سب ةؤكد الباحثتوھذا           ة تام

  .، شاكرةً حسن تعاونكموألغراض البحث العلمي فقط

  
  ......فائق االحترام والتقدير لكم منيھذا و

  
  
  

  ةإشراف                                             الباحث                             
                محمد مطر                      ليندا حسن نمر الحلبي:  األستاذ الدكتور
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   :معلومات شخصية عن عينة الدراسة: أوال
            

  -:أمام اإلجابة المناسبة لكل مما يأتي )√  (  رة الرجاء وضع إشا              

  

  :الجنس -1

  أنثى  (       )  ذكر (       )

  

 -2  :المؤھل العلمي

  دكتوراه  (    )  بكالوريوس  (    )  ماجستير  (    )

  

 -3  :التخصص العلمي

  اقتصاد  (    )  محاسبة  (    )  إدارة أعمال  (    )

  ..........أخرى  (    )  تمويل  (    )

  

 -4  : ..........................................اذكرھا من فضلك ان وجدت: شھادات مھنية

  

 -5  :سنوات الخبرة العملية

  سنة20أكثر من  (    )  سنوات10اقل من 20-10  (    )  سنة  (    )

  

  :الوظيفي سمىالم -6

  مدقق رئيسي  (    )  المدقق الشريك  مدير تدقيق   (    )  (    )

  ............................)اذكرھا( أخرى  ) (     مدقق   (    )

  

 -7  ...................................... :الشريك الخارجي ان وجد
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  : معلومات شخصية عن عينة الدراسة: أوال
            

  -:أمام اإلجابة المناسبة لكل مما يأتي) √  (  الرجاء وضع إشارة               

  

 -1  :لجنسا

  أنثى  (       )  ذكر (       )

  

 -2  :المؤھل العلمي

  دكتوراه  (    )  بكالوريوس  (    )  ماجستير  (    )

  

 -3  :التخصص العلمي

  اقتصاد  (    )  محاسبة  (    )  إدارة أعمال  (    )

  ...................................أخرى  (    )  تمويل  (    )

  

 -4  : ..........................................من فضلك ان وجدتاذكرھا : شھادات مھنية

  

 -5  :سنوات الخبرة العملية

  سنة20أكثر من  (    )  سنوات10اقل من 20-10  (    )  سنة  (    )

  

 -6  :الوظيفي سمىالم

   حساباتمدير  (    )  مدير مالي   (    )

  داخليمدقق  (    )  حاسب م   (    )

  )...................اذكرھا( أخرى   (    )
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  : معلومات شخصية عن عينة الدراسة: أوال

            

  -:أمام اإلجابة المناسبة لكل مما يأتي) √  (  الرجاء وضع إشارة               

  

 -1  :الجنس

  أنثى  (       )  ذكر (       )

  

 -2  :المؤھل العلمي

  راهدكتو  (    )  بكالوريوس  (    )  ماجستير  (    )

  

 -3  :التخصص العلمي

  اقتصاد  (    )  محاسبة  (    )  إدارة أعمال  (    )

  ..........أخرى  (    )  تمويل  (    )

  

 -4  : ..........................................اذكرھا من فضلك ان وجدت: شھادات المھنية

  

 -5  :سنوات الخبرة العملية

  سنة20أكثر من  (    )  سنوات10اقل من 20-10  (    )  نةس  (    )

  

 -6  :الوظيفي سمىالم

  ضابط ائتمان  (    )  مدير ائتمان  (    )

  ...................اذكرھا( أخرى  (    )  محلل ائتمان   (    )
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  :السؤال االول

يهدف هذا السؤال الى قياس مدى ممارسة ادارات الشركات المسـاهمه العامـه االردنيـة

لذا يرجى من فضـلك ابـداء رأيـك حـول مـدى. المحاسبة االبداعيةالساليب واجراءات 

  :ممارستها لما يلي 
  

  

  ت
  

  فقرات االستبانة
تمارس 

  دائماً 

  ال  محايد  تمارس

 تمارس

ال تمارس 

  مطلقاً◌ً 

لعمليات وھمية في نھاية  بيعشراء وفواتير  تعد  -1

  .العام ويتم الغاءھا في العام التالي 
          

ف  -2 روط ا يخف ن ش روط م م وش ان كالخص الئتم

  . السداد
          

            .لھبوط األسعار ةعادلال تكون مخصصات   -3

ديون المشكوك   -4 ة لمخصص ال تعتمد نسب متدني

  .في تحصيلھا الى اجمالي المدينين
          

ترسمل مصروفات ايرادية ال تتوفر فيھا شروط   -5

  .الرسملة
          

اجيال تفصح عن   -6 ر إغالق خط إنت ة في  أث قائم

  .الدخل بشكل مستقل

          

ر من الربح التشغيلي مكاسب تضمن   -7 ود غي البن

  .العادية
          

د ال تفصح   -8 تبعادھا عن دة واس ة المقي ن النقدي ع

  .احتساب نسب السيولة
          

ة   -9 حيحة لترجم ر ص رف غي عار ص د اس تعتم

  .وتسوية المعامالت التي تتم بعملة اجنبية
          

د   -10 عارتعتم وق أس ة س ر عادل يمل غي ة  تقي محفظ

  .األوراق المالية
          

نف  -11 كل  تص ة بش ة االوراق المالي ود محفظ بن

الف ل بة مخ ايير المحاس ي مع واردة ف د ال لقواع

  .الدولية
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  ت
  

  التفاصيل
تمارس 

  دائماً 

  ال  محايد  تمارس

 تمارس

ال تمارس 

  مطلقاً◌ً 

ي   -12 ذمم  تتالعب ف ةتصنيف ال  القصيرة والطويل

  .االجل
          

اعة   -13 ي البض ز ف ة والعج اعة التالف درج البض ت

  .ضمن المخزون السلعي
          

ة القيمة السوقية للمخزون السلعي م تضخم  -14 قارن

  .االصنافه لھذ األسعار الجاريةب
          

لعي   -15 زون الس عير المخ ة تس ر طريق دون تغي

  .مبررات مقبولة
          

ة بمع  -16 ولھا الثابت تھلك اص ن تس ف ع دالت تختل

  .دة في السوق ئتلك السا
          

ة اال  -17 ر طريق تھالكتغي ة  س ررات مقبول دون مب

  .اإلفصاح عن األثر المتراكم للتغييرعدم و
          

            .تبالغ في تقييم القيم العادلة لالصول المالية  -18

ا ال يتوافق مع ا تطفئ  -19 الصول غير الملموسة بم

  .الدولية المعتمدةتوجھات معايير المحاسبة 
          

درج  -20 ة األ ت روض طويل ن الق تحقة م اط المس قس

  .األجل ضمن المطلوبات المتداولة
          

على قرض طويل األجل قبل نھاية السنة  تحصل  -21

ل  ير األج رض قص داد ق ة لس أثير المالي ي للت ف

  .نسب الرفع المالي

          

دخل تثبت  -22  مكاسب سنوات سابقة ضمن كشف ال

  .األرباح المحتجزةادراجھا ضمن  من بدال
          

ة   -23 ر المخصص تثمارات غي ب االس ت مكاس تثب

  .للمتاجرة في قائمة الدخل 
          

ة   -24 ة او المقدم ول المرھون ن االص ح ع ال تفص

  لقروضلكضمانات 
          

ا   -25 ة ذمم ي الميزاني ديننين ف م الم من رق تض

  .الطراف ذات صلة او لشركات تابعة 
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  :السؤال الثاني

يهدف هذا السؤال الى قياس مدى تأثير اساليب واجـراءات المحاسـبة االبداعيـة علـى 

  :ما يليتأثيرلذا يرجى ابداء رأيك في.مصداقية البيانات المالية
            

  

  ت

  

  التفاصيل

وي  أثير ق ت

  جداً 

أثير  ت

  قوي

ؤثر  ال يؤثر محايد ال ي

  مطلقاً 

            .لعمليات وھمية يعبشراء وفواتير  اعداد  -1

ي  -2 ان كالخصم وشروط  التساھل ف شروط االئتم

  .وكفاية مخصص الديون السداد
          

            .عادل لھبوط األسعارغير مخصص  احتساب  -3

اعتماد نسب متدنية لمخصص الديون المشكوك   -4

  .في تحصيلھا الى اجمالي المدينين
          

ا شروط  رسملة مصروفات ايرادية ال تتوفر  -5 فيھ

  .الرسملة

          

ن   -6 دم االفصاح ع اجيع ط إنت ر إغالق خ ي  أث ف

  .قائمة الدخل بشكل مستقل
          

ر من الربح التشغيلي مكاسب تضمين   -7 ود غي البن

  .العادية
          

دم االفصاح   -8 تبعادھا ع دة واس ة المقي ن النقدي ع

  .عند احتساب نسب السيولة
          

ر ص  -9 رف غي عار ص اد اس ة اعتم حيحة لترجم

  .وتسوية المعامالت بعملة اجنبية
          

ة أسعار سوقاعتماد   -10 ر عادل يم  غي محفظة لتقي

  .األوراق المالية
          

نيف  -11 كل  تص ة بش ة االوراق المالي ود محفظ بن

الف ل بة مخ ايير المحاس ي مع واردة ف د ال لقواع

  .الدولية

          

            لقصيرة وطويلة االجتصنيف الذمم بالتالعب   -12
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  ت

  

  التفاصيل

وي  أثير ق ت

  جداً 

أثير  ت

  قوي

ؤثر  ال يؤثر محايد ال ي

  مطلقاً 

اعة   -13 ي البض ز ف ة والعج اعة التالف ادراج البض

  .ضمن المخزون السلعي
          

خيم  -14 لعي  تض زون الس وقية للمخ ة الس القيم

  .االصناف هلھذ األسعار الجاريةبقارنة م
          

عير المخ  -15 ة تس ر طريق لعي تغيي دون زون الس

  .مبررات مقبولة
          

ك  ستھالكاال احتساب مصروف  -16 ر تل بمعدالت غي

  .المتعارف عليھا في السوق
          

ة اال  -17 ر طريق تھالكتغيي ة  س ررات مقبول دون مب

  .اإلفصاح عن األثر المتراكم للتغييرعدم و
          

            .المبالغة في تقييم القيم العادلة لالصول المالية  -18

اء ا  -19 اب إطف ا ال احتس ة بم ر الملموس الصول غي

ة  بة الدولي ايير المحاس ات مع ع توجھ ق م يتواف

  .المعتمدة

          

دم إدراج األ  -20 روض ع ن الق تحقة م اط المس قس

  .طويلة األجل ضمن المطلوبات المتداولة
          

ة   -21 ل نھاي ل قب ل األج رض طوي ى ق ول عل الحص

أثير األجل السنة المالية لسداد قرض قصير  للت

  .في نسب الرفع المالي

          

ات  -22 ف  اثب من كش ابقة ض نوات س ب س مكاس

  .األرباح المحتجزةوعدم ادراجھا ضمن . الدخل
          

ات            -23 عار  اثب ب أس ائر تقل ب أو خس مكاس

اجرة ة للمت ر المخصص تثمارات غي ي  االس ف

  .حساب البضاعة المباعة او المشتراة
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ديھ: الثالث سؤالال اس مدى تقي ى قي ذا السؤال ال ارات دف ھ اجراء االختب دققي الحسابات ب م

ركات ھا ادارات الش ي تمارس ة الت بة االبداعي راءات المحاس اليب واج ن اس ه للكشف ع الالزم

  :لذا يرجى ابداء رأيك فيما يلي.المساھمة العامة االردنية 
    

  

  ت

  

  فقرات االستبانة

ق  مواف

  بشدة

ر   موافق غي

  متأكد

ر  غي

  موافق

ر  غي

ق  مواف

  بشدة

ق   -1 ابات يتحق دقق الحس ن م واتيرصحة م راء  ف الش

  .التي تتم في نھاية العامبيع وال
          

ق  -2 ابات يتحق دقق الحس ان  م روط االئتم ن ش م

ديون ة مخصص ال داد وكفاي  كالخصم وشروط الس

  .المشكوك فيھا

          

وين مخصص عادل مدقق الحسابات يتحقق   -3 من تك

  .ألسعارلھبوط ا
          

دينين وب اكشفمدقق الحسابات يعد   -4 ار الم رأعم  يختب

  .نسبة مخصص الديون إلى إجمالي المدينين
          

ق  -5 ابات يتحق دقق الحس روط  م وفر ش دى ت ن م م

  .الرسملة في المصروفات المختلفة
          

ر  مدقق الحسابات يعيد  -6 إعداد قائمة الدخل إلظھار أث

ة  ط اإلننتيج الق الخ اطإغ ة النش ى نتيج اجي عل  ت

  .التشغيلي

          

ب   -7 ابات يحتس دقق الحس د م غيلي بع ربح التش ال

  . استبعاد مكاسب البنود غير العادية
          

ح   -8 ابات يفص دقق الحس دة م ة المقي ن النقدي ع

  .واستبعادھا عند احتساب نسب السيولة

          

دقق الحسابات يتحقق  -9 من صحة أسعار الصرف  م

  .أ إن وجدوتصحيح الخط
          

ق  -10 ابات يتحق دقق الحس عار السوق  م ن صحة أس م

  .لمحفظة األوراق المالية
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  ت

  

  التفاصيل

ق  مواف

  بشدة

ر   موافق غي

  متأكد

ر  غي

  موافق

ر  غي

ق  مواف

  بشدة

ق  -11 ابات يتحق دقق الحس ن  م ود م نيف بن ان تص

م  د ت ة ق ى القواعد محفظة االوراق المالي استناداً إل

  .معايير المحاسبة الدوليةالواردة في 

          

ق   -12 ابات يتحق دقق الحس ذمم م نيف ال ن صحة تص م

ة ذمم الطويل تبعاد ال داً الس ل تمھي ن  االج ذمم م ال

  .االجل  قصيرة

          

من كشوف الجرد ويتحقق مدقق الحسابات يفحص   -13

ود  ناف الوج ي ألص زوناالفعل تبعد  لمخ ويس

  .البضاعة التالفة

          

ة قق الحسابات مديتحقق   -14  البضاعة سعارأمن عدال

  .بالمقارنة مع قوائم األسعار الجارية
          

دقق الحسابات يتحقق   -15 ة م ر طريق ررات تغيي من مب

 دخلتسعير المخزون السلعي واثر ذلك في قائمتي ال

  .والموقف المالي

          

ا ستنسب االمدقق الحسابات يفحص   -16 ھالك بمقارنتھ

  .ھالك استناداً لذلكستتعديل االمع النسب السائدة و
          

ق  -17 ابات يتحق دقق الحس ة  م ر طريق بب تغيي ن س م

  .ھالك واإلفصاح عن األثر المتراكم للتغييرستاال
          

ق   -18 ابات يتحق دقق الحس ن م تندات والم ود المس عق

ل الخاصة باألصول  ن قب م م د ت ا ق ن ان تقييمھ وم

د  ر معتم ب الماخبي ي النس ا ف ان أثرھ ة ذات وبي لي

  .العالقة

          

قي  -19 ن  تحق ابات م دقق الحس اءم االصول  احتساب اطف

ة ر الملموس ا  غي ارف عليھ دالت المتع تناداً للمع اس

  .وإجراء التعديالت الالزمة

          

قي  -20 ن تحق ابات م دقق الحس اط إدراج األ م قس

ات لالمستحقة  لقروض طويلة األجل ضمن المطلوب

  .على نسبة السيولة كما يفحص اثرھا المتداولة 
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  ت

  

  التفاصيل

ق  مواف

  بشدة

ر   موافق غي

  متأكد

ر  غي

  موافق

ر  غي

ق  مواف

  بشدة

اباتي  -21 دقق الحس ق م تخدام تحق دم اس ن ع رض  م ق

ة لسداد قرض  ة السنة المالي ل نھاي طويل األجل قب

ا يتحقق من أقصير األجل  ع كم ي نسب الرف ره ف ث

  .ةويفحص اثر ذلك على نسب السيول المالي

          

ق  -22 ابات يتحق دقق الحس ن م دم م ب  ع إدراج مكاس

سنوات سابقة ضمن األرباح المحتجزة واستبعادھا 

  .من كشف الدخل

          

دقق الحسابات يتحقق   -23 او إدراج مكاسب عدم من م

ر المخصصة  تثمارات غي عار االس ب اس ائر تقل خس

  .للمتاجرة في قائمة الدخل 

          

دقق عي  -24 ص الم ود فح ن ق ق م روض ويتحق الق

ة او  الكفاالت االفصاح عن ضمن االلتزامات الطارئ

  .المشروطة 

          

ذمم   -25 ل ال تم فص دينين لي م الم دقق رق ص الم يفح

د  المدينة الطراف ذات صلة او لشركات تابعة في بن

  .منفصل في الميزانية 
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