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مقدمة
تواجو مينة المراجعة خالل اآلوانة األخيرة العديد من التحديات من جانب مجتمع األعمال خاصة بعد
انييار مؤسسة (انرون) وتحميل مكتب (آرثر أندرسون) جزءا كبي ار من مسؤولية انييار تمك المؤسسة بكونو
مسؤول عن مراجعة وتدقيق حسابات المؤسسة واتيامو بالتالعب بالبيانات المحاسبية لممؤسسة ،عن طريق
استغالل تعدد البدائل المتوفرة في السياسات المحاسبية التي تتيحيا المعايير المحاسبة الدولية عند إعداد
القوائم المالية بيدف تحسين صورتيا في بيئة العمل مما يؤثر عمى نوعية األرقام التي تظيرىا تمك القوائم
وعمى مصداقيتيا ،واختيار الطرق التي تحقق مصالح وأغراض معينة مستقال خبرتو في تطبيق المبادئ
المحاسبية من أجل إظيار المؤسسة بوضع عمى غير حقيقتو لخدمة أغراض خاصة باإلدارة وقد أطمق عمى
ىذا النوع من الممارسات بالمحاسبة اإلبداعية+.
حيث تمجأ تمك المؤسسات إلى استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية مستغمة بذلك تنوع البدائل التي
يمكن االعتماد عمييا في إعداد القوائم المالية مما يؤثر سمبا عمى مصداقية ىذه القوائم ،ففي بعض األحيان
يتم اكتشاف أساليب المحاسبة اإلبداعية وفي بعض األحيان األخرى ال يتم اكتشافيا إال عند انييار المؤسسة
وانفصال الممكية عن التسيير األمر الذي أدى إلى االىتمام المتزايد من قبل المؤسسات بوظيفة التدقيق.
 -1أىمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة من أىمية موضوع المحاسبة اإلبداعية كونيا تمثل مشكمة السيما في ظل قيام
إدارات المؤسسات باستخدام أساليبيا إلظيار نتيجة النشاط والمركز الذي يخدم أىدافيا الطويمة وقصيرة
األجل ولو كان ذلك عمى حساب الفئات األخرى ،وكذلك تكمن أىمية الدراسة في الدور الذي يقوم محافظ
الحسابات في كشف التضميل والتالعبات التي تؤدي إلى الحد من اتساع ممارسة المحاسبة اإلبداعية.
 -2أىداف الدراسة
تيدف الدراسة الى الوصول:
 -1التعرف عمى أساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة.
 -2توضيح دوافع استخدام المؤسسات االقتصادية ألساليب المحاسبة اإلبداعية.
 -3بيان اإلجراءات التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من آثار المحاسبة اإلبداعية.
أ
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 -3إشكالية الدراسة
تمثل المحاسبة اإلبداعية في الوقت الحاضر تحديا حقيقيا لمينة الرقابة ،إذ يتطمب األمر من محافظ
الحسابات اإللمام والمعرفة التامة بالقواعد والمعايير المحاسبية وقواعد السموك الميني وااللتزام بيا ،لذا جاء
ىذا البحث لمتركيز عمى أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية ودور محافظ الحسابات في الحد منيا،
وعميو تتبمور إشكالية البحث كما يمي:
ما دور محافظ الحسابات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيو في المؤسسات االقتصادية
الجزائرية؟
ولإلجابة عمى االشكالية تم تقسيميا إلى األسئمة الفرعية اآلتية:
 ىل تمارس المؤسسات االقتصادية الجزائرية أساليب المحاسبة اإلبداعية؟ ىل تساىم كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟ ىل يطبق محافظ الحسابات اإلجراءات الالزمة لمحد من آثار المحاسبة اإلبداعية؟ -4فرضيات الدراسة
تتمثل فرضيات الدراسة فيما يمي:
 ال تمارس المؤسسات االقتصادية الجزائرية أساليب المحاسبة اإلبداعية. تساىم كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية. يطبق محافظ الحسابات اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية. -5حدود الدراسة
تكمن حدود الدراسة في:
أ -الحدود المكانية :تم اقتصار توزيع استمارة االستبيان عمى محافظي الحسابات لوالية المسيمة
ووالية برج بوعريريج.
ب -الحدود الزمانية :تتمثل الحدود الزمنية ليذه الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة بداية شير مارس
إلى نياية شير أفريل .2112
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 -6أدوات الدراسة
تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى الكتب ،وأطروحات دكتوراه ،ورسائل ماجيستر ،والمجالت،
والمقاالت ،والمراسيم القانونية ،كما استخدمت ىذه الدراسة االستبيان كأداة دراسة استطالعية بيدف اختبار
الفرضيات.
 -7منيج الدراسة
لدراسة ىذا الموضوع ومن أجل اإلجابة عمى األسئمة المطروحة المتعمقة بيذا البحث ووفقا لطبيعة
البحث يستدعى استخدام المنيج الوصفي ،حيث تم استخدام استبيان موجو لمحافظي الحسابات والخبراء
المحاسبين ،من أجل استقصاء آراءىم فيما يخص جوانب الدراسة واختبار الفرضيات من خالل برنامج
المعالجة اإلحصائية .SPSS
 -8الدراسات السابقة
من بين اىم الدراسات التي تم االعتماد عمييا مايمي:
ا -دراسة مريم مصطفى عبد الحميم ،دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساىمة
السورية وتقيم إجراءات كشفيا من قبل المدقق الخارجي ،أطروحة دكتوراه ،قسم المحاسبة ،كمية
االقتصاد ،جامعة تشرين ،سوريا.2014 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دوافع المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات السورية ،والتحري عمى
أساليب المحاسبة اإلبداعية المطبقة في تمك المؤسسات ،وتقيم اإلجراءات المطبقة من قبل المدقق الخارجي
في سبيل كشف تمك األساليب ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانو مع الحرص عمى تقديم مقياس
يقدم رؤية شاممة لممحاسبة اإلبداعية بما يخدم أىداف الدراسة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المدققين
المعتمدين من قبل و ازرة المالية ،والمسموح ليم بتدقيق المؤسسات ،والبالغ عددىم  493محاسبا قانونيا حسب
موقع المحاسبين القانونيين وبمغ حجم عينة الدراسة  391محاسبا قانونيا ،حيث تم توزيع االستبانة عمييم،
فاسترد منيا  224استبانو كونيا صالحة لتحميل.
حيث توصمت الدراسة إلى النتائج من أىميا أن المؤسسات السورية تطبق أساليب المحاسبة
اإلبداعية ،وأن إدارة ىذه المؤسسات تيتم بدوافع المحاسبة اإلبداعية بشكل كبير ،كما أن ىناك إجراءات
يطبقيا المدقق الخارجي لمكشف عن أساليب المحاسبة اإلبداعية الممارسة من قبل المؤسسات السورية.
ج
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ب -أميرة شريف فضل عبد العظيم ،دراسة تحميمية ألساليب المحاسبة االختالقية وانعكاساتيا العممية
عمى نطاق مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي ،رسالة ماجيستر ،كمية التجارة ،جامعة القاىرة،
مصر.2112 ،
ىدفت ىذا الدراسة إلى التوصل إلى آليات تفعيل دور المراجع الخارجي في الكشف عن ممارسات
المحاسبة االختالقية والحد منيا ،وذلك من خالل إجراء دراسة تحميمية وميدانية ،بمغ حجم العينة في الدراسة
الميدانية  111مفرده ،موزعة كاآلتي 21 :مفردة من المراجعين الخارجيين ومراجعون في الجياز المركزي
لممحاسبات ومراجعون في مكاتب المراجعة 41 ،مفردة من أساتذة الجامعات تخصص محاسبة مالية
ومراجعة ،وقد اشترط في ىذه العينة أن تكون سنوات خبرتيم عشر سنوات فأكثر ،حتى يكون قد مر عمييم
أكثر من أسموب من أساليب التالعب المختمفة ،سواء في الواقع العممي بالنسبة لممراجعين الخارجيين أو في
الواقع النظري بالنسبة ألساتذة الجامعات.
وقد أوضحت نتائج التحميل اإلحصائي ما يمي:
 ألن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل الخارجية لممؤسسة توقعات المحممين الماليينومرونة المعايير والمنافسة واالستفادة من االئتمان والسياسات الضريبية والتكاليف السياسة والنشاط
الزائد في سوق المال والتحفيز عمى ممارسة أساليب المحاسبة االختالقية.
 أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين العوامل الداخمية لممؤسسة مكافآت اإلدارة وحجم المؤسسةوربحية المؤسسة وثقافة المؤسسة واغراءات االندماج واألصول الثابتة القابمة لإلىالك والتحفيز عمى
ممارسة أساليب المحاسبة االختالقية.
 أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين آليات تفعيل دور المراجع الخارجي وتفعيل فرضية الثباتفي استخدام السياسات المحاسبية وخفض مجال اختيار البدائل والمعالجات المحاسبية.
ت -دراسة ليندا حسن نمر الحمبي ،دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة
اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة األردنية ،رسالة
ماجيستر ،األردن.2119 ،
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة وأثرىا في موثوقية البيانات
المحاسبية ،وبيان دوافع اإلدارة من استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية ،والتعرف عمى الدور الذي يقوم بو

د

مقدمــــــــــــــــــــــــة
مدققو الحسابات لتمك المؤسسات في الحد من إجراءات المحاسبة اإلبداعية التي تمارسيا مجالس إدارات
المؤسسات العامة األردنية في القوائم المالية المدققة.
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات من أىميا أن المحاسبة اإلبداعية ىي عممية
تالعب باألرقام المحاسبية من خالل انتياز الفرصة لمتخمص من االلتزام بالقواعد المحاسبية وبدائل القياس
وتطبيقات اإلفصاح لنقل البيانات المالية مما يجب أن تكون عميو إلى ما يفضمو معدو ىذه البيانات ،وأيضا
تؤثر أساليب المحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية الصادرة عن المؤسسات العامة األردنية.
ومن أىم التوصي ات الخاصة بيذا الدراسة أن المدققين الخارجيين يجب أن يعطوا عند تنفيذ عممية
تدقيق جميع عناصر ومكونات القوائم المالية االىتمام الكافي ،لمتعرف عمى كافة ممارسات وأساليب المحاسبة
اإلبداعية المحتمل تطبيقيا ،واصدار قوانين صارمة تتضمن عقوبات لحاالت الغش واالحتيال عند تقديم
البيانات المالية ،وحماية المحاسبين من الضغوطات والتدخالت من قبل اإلدارة التي تفرض عمييم في بعض
األحيان تجاوز المتطمبات القانونية المحاسبية.
ث -دراسة عمي محمود الخشاوي ،محسن ناصر الدوسري ،المحاسبة اإلبداعية ودور المدقق في
التحقق من ممارساتيا ونتائجيا ،مسابقة البحوث التاسعة عمى مستوى جميع القطاعات ،ديوان
المحاسبة ،الكويت.2008 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مفيوم المحاسبة اإلبداعية من عدة جوانب وركزت عمى
دور المدقق في التحقق واكتشاف ممارسات ونتائج المحاسبة اإلبداعية ،حيث استعرضا الباحثان أىم
االتجاىات والوسائل واألساليب المستخدمة لمكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد منيا ،كما عالجا
دور المنظمات المينية لمواجية أي مشاكل أو أي أخطار قد تؤثر عمى المينة ،من خالل بيان دور مجمس
إصدار معايير المحاسبة الدولية المنبثق من االتحاد الدولي لممحاسبين في الحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية ،وناقشا الباحثان الدور األخالقي وعالقتو بمفيوم المحاسبة اإلبداعية.
توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا أنو ىناك العديد من الوسائل التي تستخدم في المحاسبة اإلبداعية
وأوضحت العديد من االتجاىات واألساليب لكشف ىذه الممارسات ،وبيان ميمة المدقق في الكشف عن ىذه
الممارسات ،حيث أوصت الدراسة بضرورة قيام جمعيات المدققين والمحاسبين بتوضيح التأثيرات السمبية
ألساليب واجراءات المحاسبة اإلبداعية عمى مينتي المحاسبة والتدقيق مع ضرورة تركيز الجيات المحاسبية
المعنية بإيجاد آليات كفيمة بتعزيز ورفع السموك األخالقي.
ه

مقدمــــــــــــــــــــــــة
اوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة :اشتركت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة من
خالل أنو تم التركيز عمى محافظ الحسابات ( المدقق الخارجي ) في كشف والحد من ممارسات وآثار
المحاسبة االبداعية ،وكذلك أنو تم االعتماد في تحميل البيانات عمى توزيع استمارة استبيان وتحميميا من
خالل استخدام برنامج الحزمة االحصائية .SPSS
اوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :من حيث النطاق المكاني والزماني ،اضافة
إلى بيان مساىمة كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة االبداعية.
 -9ىيكل الدراسة
لمعالجة اإلشكالية المطروحة ،واختبار صحة الفرضيات تم تقسيم الدراسة إلى فصمين كاآلتي:
 الفصل األول :الذي عالج اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة االبداعية تم تقسيم ىذاالفصل إلى ثالث مباحث حيث عالج المبحث األول اإلطار النظري لمينة محافظ الحسابات ،وكذلك
عرض أىم جوانب اإلطار النظري والمتمثل في مفيوم محافظ الحسابات ،ميام ومسؤوليات محافظ
الحسابات إضافة إلى معايير األداء الميني لمحافظ الحسابات في الجزائر ،أما المبحث الثاني
فتضمن ماىية المحاسبة اإلبداعية من حيث المفيوم وأشكال المحاسبة اإلبداعية ودوافع استخدام
المحاسبة اإلبداعية ،بينما المبحث الثالث عالج مساىمة محافظ الحسابات في الحد من ممارسات
المحاسبة اإلبداعية والذي تضمن دور محافظ الحسابات في التحقق من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية ،مداخل ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البيئة الجزائرية ،واإلجراءات التي يطبقيا محافظ
الحسابات لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 الفصل الثاني :تم القيام بدراسة ميدانية من خالل استبيان موجو لعينة من محافظي الحساباتوالخبراء المحاسبيين ،حيث تم تسميط الضوء في المبحث األول عمى منيجية واجراءات الدراسة
الميدانية وتضمن المنيج العممي المستخدم في الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة وكذلك أداة الدراسة
الميدانية ،بينما المبحث الثاني فعالج تحميل خصائص العينة وتضمن صدق وثبات أداة الدراسة
إضافة إلى أساليب التحميل اإلحصائي وكذلك توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات ،وفي المبحث
الثالث تم تحميل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات.

و

الفصل األول

اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

تمييد
نظ ار لمظروؼ التي كانت سائدة في عالـ األعماؿ فقد لجأ كثير مف المؤسسات إلى تجميؿ
البيانات المالية الخاصة بيا سعياً منيا لتحسيف صورتيا أماـ مستخدمييا ،وذلؾ إما مف حيث المركز
المالي أو الربحية لتحقيؽ أىداؼ ذاتية خفية ،مستغمةً بذلؾ تنوع البدائؿ المحاسبية التي يمكف االعتماد
عمييا في إعداد القوائـ المالية ،مما يؤثر سمباً في مصداقية تمؾ القوائـ وىو ما يطمؽ عميو المحاسبة
اإلبداعية.
حيث أف لمحافظ الحسابات دو ار ىاما في فحص القوائـ المالية وابداء الرأي حوؿ صحتيا
ومصداقيتيا ،فمحافظ الحسابات باستقالليتو وكفاءتو والتزامو بتطبيؽ معايير التدقيؽ المتعارؼ عمييا
سيؤدي إلى استمرار ونجاح المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا ،وأىداؼ باقي شرائح المجتمع ومختمؼ
األطراؼ المتأثرة بمستوى متانة المركز المالي لممؤسسة ونجاحيا في أداء مياميا.
مما سبؽ تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث:
 المبحث األول :اإلطار النظري لمحافظ الحسابات.
 المبحث الثاني :ماىية المحاسبة اإلبداعية.
 المبحث الثالث :مساىمة محافظ الحسابات في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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الفصل األول

المبحث األول :اإلطار النظري لمحافظ الحسابات
يعرض ىذا المبحث اإلطار النظري لمحافظ الحسابات مف حيث المفيوـ والمياـ والمسؤوليات
إضافة إلى معايير األداء الميني لمحافظ الحسابات في الجزائر.
المطمب األول :مفيوم محافظ الحسابات وشروط ممارسة المينة
يتـ تسميط الضوء في ىذا المطمب بمفيوـ محافظ الحسابات وشروط ممارسة المينة.
أوال :مفيوم محافظ الحسابات
 عرؼ القانوف التجاري محافظ الحسابات حسب المادة  715مكرر  4عمى أنو" :الشخص الذييدقؽ في صحة الحسابات المقدمة في تقرير مجمس اإلدارة أو مجمس المديريف حسب الحالة وفي
الوثائؽ المرسمة إلى المساىميف حوؿ الوضعية المالية لممؤسسة وحساباتيا ،ويصادؽ عمى انتظاـ
الجرد وحسابات المؤسسة والموازنة وصحة لذلؾ يتحقؽ مندوبو الحسابات إذا ما تـ احتراـ مبدأ
المساواة بيف المساىميف".

1

 حسب ما نصت عميو المادة  22مف القانوف  01-10المؤرخ في  29جواف " :2010يعد محافظالحسابات في مفيوـ ىذا القانوف كؿ شخص يمارس بصفة عادية وبإسمو الخاص ،وتحت
مسؤوليتو ،ميمة المصادقة عمى صحة حسابات المؤسسات والييئات وانتظاميا ومطابقتيا ألحكاـ
التشريع المعموؿ بو".
-

2

محافظ الحسابات ىو شخص مستقؿ يعطي رأيو حوؿ الحسابات السنوية لممؤسسات ويصادؽ
عمى شرعية وقانونية القوائـ المالية حسب المبادئ المحاسبة العامة ومعايير المراجعة المتعارؼ
عمييا.

3

 تعتبر محافظة الحسابات نوع مف أنواع المراجعة التي تعد إلزامية بقوة القانوف بالنسبة لبعضأنواع المؤسسات التي حددىا المشرع في كؿ بمد ،يتولى مف خالليا شخص ميني مؤىؿ ومستقؿ
 1الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانوف التجاري ،الصادر في  ،2007مادة  ،715ص .188
2

قانوف  01-10المتعمؽ بميف الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،الجريدة الرسمية الجميورية

الجزائرية ،العدد  42الصادر في  ،2010-6-11المادة  ،22ص.7

3

عبد العالي محمدي ،مداخمة بعنوان محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك ،الممتقى الوطني حول :حوكمة

الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 7 ،ماي  ،2012ص.4
8

اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

الفصل األول

التعبير عف أريو الفني المحايد في مدى عدالة القوائـ المالية وحسابات النتائج ومدى تعبيرىا عف
المركز المالي لممؤسسة.

1

 مف خالؿ ىذه المفاىيـ يستخمص أف :محافظ الحسابات ىو شخص مؤىؿ عمميا وعمميا لتدقيؽحسابات المؤسسة ،ويتمتع باستقاللية تامة ،ويقوـ عادة بتدقيؽ نظاـ الرقابة الداخمية والسجالت
المحاسبية تدقيؽ انتقادي قبؿ إبداء رأيو في عدالة المركز المالي.
ثانيا  :شروط ممارسة مينة محافظ الحسابات
لممارسة مينة محافظ الحسابات يجب أف يتوفر عمى الشروط اآلتية:
أ -الشروط العامة :نصت المادة  8مف قانوف  01-10الشروط اآلتية:
 -1أف يكوف جزائري الجنسية.
 -2أف يحوز عمى شيادة لممارسة المينة عمى النحو اآلتي:
 بالنسبة لمينة الخبير المحاسب يجب أف يكوف حائ از عمى شيادة جزائرية لمخبرة المحاسبية أوشيادة معترؼ بمعادلتيا.
 بالنسبة لمينة محافظ الحسابات أف يكوف حائ از الشيادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شيادةمعترؼ بمعادلتيا.
 -3أف يتمتع بجميع الحقوؽ السياسية والمدنية.
 -4أف ال يكوف قد صدر في حقو حكـ بارتكاب جناية أو جنحة مخمة بشرؼ المينة.
 -5أف يكوف معتمدا مف الوزير المكمؼ بالمالية وأف يكوف مسجال في المصؼ الوطني لمخبراء
المحاسبيف أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية لممحاسبيف المعتمديف
وفؽ الشروط المنصوص عميو في ىذا القانوف.
 -6أف يؤدي اليميف بعد االعتماد وقبؿ التسجيؿ في المصؼ الوطني أو الغرفة الوطنية في المنظمة
الوطنية وقبؿ القياـ بأي عمؿ.

1

2

شريفي عمر ،محافظ الحسابات بين الميام والمسؤوليات ،دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس ،المغرب ،الممتقى

الوطني الثامن حول مينة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق ،جامعة  20أوت  ،1955سكيكدة12-11 ،

أكتوبر ،2010ص .02
2

قانون  ،10-01مرجع سابؽ ،المادة  ،08ص.5
01

اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

الفصل األول

ب -المؤىالت العممية :المؤىالت العممية المتمثمة في حيازة شيادات التعميـ العالي في العموـ المالية شيادة
المدرسة العميا لمتجارة فرع مالية ومحاسبة أو فرع تدقيؽ ،الجزء األوؿ أو الثاني مف االمتحاف األولي في
الخبرة المحاسبية.
 أما المؤىالت المينية فتتمثؿ في متابعة تدريب ميني مدتو سنتاف يتوج بشيادة نياية التدريبالقانوني واثبات خبرتو قدرىا  10سنوات في ميداف المحاسبي والمالي ومتابعة تدريب ميني مدتو
ستة أشير وكذلؾ بالنسبة ألعواف المفتشية العامة لممالية المتحصمييف عمى رتبة مفتش المالية مف
الدرجة الثانية أو مفتش عاـ لممالية عمى األقؿ والمتمتعوف بخبرة قدرىا  10سنوات ضمف الييئة.

1

ت -االستقاللية :يقصد باستقاللية محافظ الحسابات عدـ وقوعو ضمف حاالت التنافي والموانع التي نص
عمييا القانوف والتي مف بينيا:
 ممارسة نشاط تجاري. القياـ بمراقبة حسابات الشركات التي يمتمؾ فييا مساىمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة. قبوؿ مياـ التنظيـ في حسابات المؤسسة التي يراقب حساباتيـ. ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو ميمة خبير قضائي لدى نفس المؤسسة التي يراقبيا. الجمع بيف ممارسة مينة خبير محاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب معتمد لنفس المؤسسة. البحث عف الزبائف بتخفيض األتعاب أو منح تعويضات أو استعماؿ أي شكؿ مف أشكاؿ اإلشيار2

لدى الجميور.

المطمب الثاني :ميام ومسؤوليات محافظ الحسابات
بعد توكيؿ أو تكميؼ محافظ الحسابات وتحديد طبيعة ومجاؿ العمؿ المطموب منو تنفيذه يتوجب
عميو القياـ بالعديد مف بالمياـ والمسؤوليات وىي كاآلتي:
أوال  :ميام محافظ الحسابات
حسب المواد  23،24مف القانوف  01-10فإف مياـ محافظ الحسابات تتمثؿ في اآلتي:

1

حكيمة مناعي ،تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر ،مذكرة لنيؿ

شيادة الماجيستر ،تخصص محاسبة غير منشورة ،قسـ عموـ التسيير ،كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير،
جامعة لحاج لخضر باتنة ،2009/2008 ،ص .25

2

القانوف  ،01-10مرجع سابؽ ،المواد  ،23،24ص .7
00
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 يشيد أف الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمميات السنة المنصرمةوكذلؾ األمر بالنسبة لموضعية المالية وممتمكات الشركات والييئات؛
 يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتيا لممعمومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدموالمسيروف لممساىميف أو الشركاء أو حاممي الحصص؛
 يبدي رأيو في شكؿ تقرير خاص حوؿ إجراءات الرقابة الداخمية؛ يعمـ المسيريف والجمعية العامة بكؿ نقص قد يكتشفو والذي يعرقؿ استمرار استغالؿ المؤسسة؛ عندما تعد الشركة أو الييئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة ،يصادؽ محافظ الحسابات أيضاعمى صحة وانتظاـ الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتيا الصحيحة وذلؾ عمى أساس الوثائؽ
1

المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع التابعة لنفس مركز القرار.
ثانيا :مسؤوليات محافظ الحسابات

يتحمؿ محافظ الحسابات في الجزائر أثناء ممارسة ميامو المسؤوليات اآلتية:
المسؤولية المدنية :لقد بيف القانوف المنظـ في الجزائر  01-10حسب المادة  59عمى أف محافظي
الحسابات يتحمموف المسؤولية العامة عف العناية بمينتيـ ويمتزموف بتوفير الوسائؿ دوف النتائج.
ويعد محافظ الحسابات مسؤوال عف األخطاء التي يرتكبيا أثناء تأدية ميامو ،ويتحمؿ بالتضامف
في حالة تعدد محافظي الحسابات اتجاه الشركة أو الغير األضرار الناجمة عف مخالفة أحكاـ القانوف
المنظـ لممينة.
 -1المسؤولية التأديبية :يتحمؿ الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات المسؤولية التأديبية أماـ المجنة
التأديبية لممجمس الوطني لممحاسبة حتى بعد استقالليـ مف مياميـ ،عف كؿ مخالفة أو تقصير تقني أو
أخالقي في القواعد المينية عند ممارسة وظائفيـ.
تتمثؿ العقوبات التأديبية التي يمكف اتخاذىا وفؽ الترتيب التصاعدي حسب خطورتيا ،فتتخذ درجات
األخطاء والعقوبات التي تقابميا عف طريؽ التنظيـ وتتمثؿ العقوبات في ما يمي:
 اإلنذار؛ 1القانوف  ،01-10مرجع سابؽ ،المادة  ،59ص .7
 2المرجع نفسو ،المادة  ،63ص.10
01
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 التوبيخ؛ التوقيؼ المؤقت لمدة أقصاىا ستة()6أشير؛ الشطب مف الجدوؿ. -2المسؤولية المينية

مفيوـ بذؿ العناية المينية الواجبة يفترض بالضرورة مستوى مف مسؤولية األداء يجب تحقيقو وىذا
المستوى يدخؿ في نطاؽ ما يعرؼ بالمسؤولية المينية ،وتتمثؿ ىذه المسؤولية في المبادئ األخالقية
التي يجب أف يتمتع بيا محافظ الحسابات والتي تعمؿ عمى زيادة الثقة بصفة عامة فيما يقوـ بو مف
عمؿ وما يبذلو مف أراء وما يعده مف تقارير.

1

تتمحور مسؤولية محافظ الحسابات ومسؤولية تدقيؽ الحسابات المينية في النواحي اآلتية:
أ -المسؤولية المينية في اكتشاف األخطاء :مف األخطاء الواجب عمى المدقؽ اكتشافيا والتي تدخؿ
في نطاؽ المسؤولية المينية ما يمي:
 -1أخطاء دفترية أو حسابية :وىي التي ترتكب عند تسجيؿ العمميات المالية في السجالت والدفاتر
مثؿ الخطأ في كتابة أرقاـ ىذه العمميات أو في التوجيو المحاسبي ليا.
 -2أخطاء فنية :وىي التي تتعمؽ بعدـ االلتزاـ بتطبيؽ القواعد المحاسبية المتعارؼ عمييا بطريقة
سميمة أو عدـ فيـ بعض العمميات اآللية عند تسجيميا دفتريا أو الجيؿ بيذه القواعد أو التفسير الخاطئ
لطبيعة ىذه العمميات.
 -3أخطاء إجرائية  :وىي التي تتعمؽ بعدـ االلتزاـ بالخطوات الالزمة لتنفيذ عمميات معينة أو إنياء
إجراءات خاصة أو عدـ توفر أدلة اإلثبات المستندة لبعض ىذه العمميات.
ب -المسؤولية المينية في اكتشاف المخالفات النظامية
تتمثؿ ىذه المخالفات في نوعيف مف المخالفات وىي:
 -1المخالفات المالية والحسابية
-

مخالفات إجراءات صرؼ بعض المبالغ والنفقات وعدـ االلتزاـ بيا.

-

الخطأ في تسجيؿ المبالغ المعنية زيادة أو نقصاف.

-

الخطأ في توجيو المحاسبي داخؿ السجالت والدفاتر لبعض العمميات.

-

مخالفة إجراءات بعض المناقصات أو المزايدات لغرض ما.

1

سامي محمد ،لؤي محمد ،تدقيق الحسابات ،مكتبة المجتمع العربي ،عماف ،2010 ،ط ،1ص ص .61-60
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 -2المخالفات القانونية لمنظام العام لمدولة

وىي المخالفات بمختمؼ القوانيف التي تحكـ طبيعة العمؿ في المؤسسات موضوع تدقيؽ الحسابات
منيا ما يمي:

1

-

مخالفة الموائح المنظمة لمعمؿ داخؿ الشبكة.

-

مخالفة بنود تكويف عقد الشركة في بعض النواحي.

-

مخالفة القانوف المنظـ لمنشاط المعيف أو الصناعة المعينة عمى مستوى القطاع أو الو ازرة.

-

مخالفة القانوف العاـ عمى مستوى الدولة.

 -3المسؤولية الجزائية
يتحمؿ محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية في حالة ارتكابو لجرائـ يعاقب عمييا القانوف كما جاء
في نص المادة  62مف قانوف  01-10عمى أنو " :يتحمؿ محافظ الحسابات المسؤولية الجزائية عف كؿ
تقصير في القياـ بالتزاـ قانوني".

2

وتنقسـ ىذه الجرائـ إلى قسميف:

3

 جرائـ مرتكبة مف طرفو وتأخذ أحد األشكاؿ اآلتية:
 -1قبوؿ الميمة رغـ وجود مانع مف الموانع التي ينص عمييا القانوف.
 -2إعطاء معمومات كاذبة أو تأكيدىا عف وضعية المؤسسة.
 -3عدـ الكشؼ عف الوقائع اإلجرامية لوكيؿ الجميورية.
 -4إفشاء السر الميني.
 -5الممارسة غير المشروعة لمينة محافظ الحسابات.
 المشاركة في الجرائـ التي يرتكبيا الغير وتكوف بالتواطؤ مع المسير أو القائميف عمى إدارة
المؤسسة كتقديـ معمومات خاطئة بما يخص بعض الحسابات ووضعية المؤسسة ،التستر عمى
أفعاؿ المسيريف ،النصب واالحتياؿ.
-4

مسؤولية جنائية :قد يجد محافظ الحسابات نفسو مسؤوال جنائيا ،عند مخالفتو بعض نصوص

قانوف العقوبات ،في الحاالت التالية:
1

رأفت سالمة محمود ،يوسؼ أحمد ،وآخروف ،عمم تدقيق الحسابات العممي ،دار الميسرة لمنشر ،عماف ،2011 ،ط،1

2

قانوف  ،01-10مرجع سابؽ ،المادة  ،62ص.10

ص ص .192-191

3

محمد سيد سرايا ،أصول قواعد المراجعة والتدقيق ،دار المعرفة ،اإلسكندرية ،مصر ،2002،ص.74
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 إذا استثنينا حالة عدـ التصريح باألعماؿ غير الشرعية لوكيؿ الجميورية. تقديـ معمومات كاذبة حوؿ وضعية المؤسسة.1

 -عدـ احتراـ سر المينة.

المطمب الثالث :معايير األداء الميني لمحافظ الحسابات في الجزائر
تـ تحديد ستة توصيات إلزامية ينبغي عمى محافظ الحسابات إتباعيا ،وعمى مجمس الخبراء
المحاسبيف ،محافظي الحسابات والمحاسبيف المعتمديف السير عمى تطبيقيا مف طرؼ أعضائو.
تتمثؿ معايير األداء الميني لمحافظ الحسابات في الجزائر باختصار فيما يمي:

2

 .1قبول الميمة وبداية العمل
 عمى محافظ الحسابات في البداية التأكد مف توافر عدة شروط أىميا سالمة تعيينو وأنو لـ يقع فيالحاالت المتعارضة والممنوعة المنصوص عمييا في القوانيف.
 عميو الحصوؿ عمى قائمة أعضاء مجمس اإلدارة وأعضاء مجالس إدارة الشركات الحميفة وكذاقائمة شركاء الحصص العينية إف وجدت.
 التأكد مف أنو سيؤدي ميمتو باستقاللية تامة وخاصة اتجاه مسؤولي المؤسسة التي سيراقبيا. .2ممفات العمل
كوف المراجعة مستمرة ،فإف ذلؾ يجعؿ المحافظ مضطر إلى مسؾ ممفيف ضرورييف لمقياـ
بالميمة أما الممؼ الدائـ والممؼ السنوي ،فوجودىما يمثؿ بنؾ معمومات دائـ وأدلة إثبات يسمح
باإلشراؼ عمى أعماؿ مساعديو ودليؿ عمى إتباع معايير األداء الميني المتفؽ عمييا جيويا ودوليا.
 .3التقارير
أكد المشرع الجزائري في القرار المؤرخ في  24جواف ،2013المحدد محتوى معايير تقارير
محافظ الحسابات ،عمى مياـ محافظ الحسابات كالمصادقة عمى الحسابات السنوية ومراجعة صدؽ
3

وتطابؽ المعمومات لتحرير تقرير عاـ يوجو إلى الجمعية العامة لممساىميف.

 1زاىرة توفيؽ سواد ،مراجعة الحسابات والتدقيق ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عماف ،2009 ،ط ،1ص .47
2

مرسوم تنفيذي مؤرخ في  22صفر عاـ  1432الموافؽ  27يناير سنة ،2011يحدد شروط وكيفيات االعتماد

لممارسة مينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،المادة  ،20ص.21

3عزة لزىر" ،واقع ممارسة مينة المراجعة في الجزائر" ،مجمة الدراسات االقتصادية والمالية ،العدد الخامس ،مطبعة

منصور ،جامعة الوادي ،الجزائر ،2013 ،ص .27
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 .4التصريح باألعمال غير الشرعية

قد يعثر محافظ الحسابات عمى أعماؿ غير شرعية أثناء المراجعة والمراقبة ،حماية ودفاعا عمى
مصالح المساىميف ،المستخدميف والمتعامميف مع المؤسسة المعنية ،فعمى المراجع باعتباره مساعدا
لمعدالة ،أف يحقؽ في القضية ويخبر وكيؿ الجميورية في أقرب وقت ممكف ،عمى أف ينشرىا في تقريره
1

العاـ الذي سيقدـ لمجمعية العامة لممساىميف.

 .5إجراءات محافظ الحسابات :توجد ثالث مراحؿ لمقياـ بعمؿ المراجع وىي:
 مرحمة التأكد مف سالمة تعيينو وتوفر اإلمكانيات بجميع أشكاليا لمقياـ بميمتو ،إضافة لحصولوعمى معرفة عامة حوؿ المؤسسة.
 مرحمة فحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية. مرحمة فحص الحسابات ،وقد خصصت ليا التوصية السادسة بعنواف" االجتيادات المينيةالخاصة بمحافظ الحسابات.
 .6فحص الحسابات :وىي مرحمة قد تتسع وقد تضيؽ األشغاؿ فييا ،وذلؾ حسب النتائج التي
توصؿ إلييا المراجع في المرحمتيف السابقتيف.

2

1

سايج فايز ،أىمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي– دراسة حالة الجزائر ،-أطروحة مقدمة

2

ثمار خديجة" ،ممارسة مينة تدقيق الحسابات في المؤسسة االقتصادية الجزائرية" ،مجمة المالية واألسواؽ ،جامعة

لنيؿ درجة الدكتوراه في عموـ التسيير تخصص :عموـ التسيير ،جامعة البميدة ،2015 ،ص.194
عبد الحميد بف باديس ،مستغانـ ،ص.357
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المبحث الثاني :ماىية المحاسبة اإلبداعية
بيدؼ تحسيف صورة المؤسسة تمجأ إلى استخداـ ما يعرؼ بالمحاسبة اإلبداعية لذلؾ سيتـ تسميط
الضوء في ىذا المبحث بإعطاء عرض لمفيوـ المحاسبة اإلبداعية وأشكاؿ المحاسبة اإلبداعية إضافة
إلى دوافع استخداـ المحاسبة اإلبداعية.
المطمب األول :مفيوم المحاسبة اإلبداعية
تعددت المفاىيـ التي عالجت المحاسبة اإلبداعية ومف بينيا:
 المحاسبة اإلبداعية :ىي عممية تحويؿ القيـ المحاسبية المالية مف صورتيا الحقيقية إلى صورة أخرىمرغوبة لتعطي القيـ الجديدة ميزة ايجابية لممؤسسة.

1

 المحاسبة اإلبداعية :ىي وسيمة ممكف استخداميا لمتالعب في العناصر الخاصة بالقوائـ المالية،ولوصؼ حاالت إظيار الدخؿ والموجودات وااللتزامات لممؤسسات بصورة غير صادقة وغير
حقيقية.

2

 المحاسبة اإلبداعية :ىي االجراءات أو الخطوات التي تستخدـ لتالعب باألرقاـ المالية مف خالؿ3

االستفادة مف الخيارات والمبادئ المحاسبية.

 تعرؼ المحاسبة اإلبداعية" :العممية التي يستخدـ مف خالليا المحاسبوف معرفتيـ بالقواعد المحاسبية4

لمعالجة األرقاـ المسجمة في حسابات المؤسسات".

 أما مف وجية نظر المحمؿ االستثماري فتمثؿ المحاسبة اإلبداعية بالنمو الظاىري في األرباح الذي5

يحدث نتيجة لخفة يد البراعة المحاسبية وليس نتيجة لمنمو االقتصادي الحقيقي.

1

ميساء محمد أبو تماـ ،مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحممين الماليين ومستخدمي البيانات المالية لممارسة

المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التدفق النقدي ،مذكرة ماجيستر ،قسـ المحاسبة والتمويؿ ،جامعة الشرؽ األوسط،

 ،2013-2012ص.20
2

عالء مصطفى أحمد نفاع ،اثر التزام المدقق الخارجي األردني باإلجراءات التحميمية في الحد من ممارسات المحاسبة

اإلبداعية ،مذكرة ماجيستر ،تخصص :محاسبة ،جامعة جرش ،سوريا ،2015 ،ص.88
Mulford, C. E. Comisky (2002), The Financial Numbers Game. John Wiley & Sons Inc, P 13.

3

4

سوياد آمنة" ،دور مراجع الحسابات في اكتشاف التضميل في القوائم المالية والتقرير عنو" -دراسة استقصائية آلراء

5

السعدي عياد" ،مدى إدراك مراجع الحسابات ألساليب التالعب في النتائج والمراكز المالية ودوره في منع حدوث

مراجعي الحسابات في والية سطيؼ -مجمة األبحاث االقتصادية لجامعة البميدة  ،2العدد ،14جواف  ،2016ص .285
الغش المحاسبي" ،مجمة إدارة األعماؿ والدراسات االقتصادية ،العدد الثالث ،جامعة تيبازة ،ص .230
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 المحاسبة اإلبداعية :ىي عممية تالعب باألرقاـ المحاسبية مف خالؿ انتياز الفرصة لمتخمص مفااللتزاـ بالقواعد المحاسبية وبدائؿ القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقؿ الكشوفات المالية مما يجب أف
تكوف عميو إلى ما يفضؿ معدو ىذه الكشوفات أف يبمغ عنو ،وىذه أيضاً عممية تتـ مف خالؿ ىيكمة
المعامالت لكي تنتج نتائج محاسبية مطموبة بدال مف اإلبالغ عف ىذه المعامالت بطريقة منسقة
1

وحيادية.

 المحاسبة اإلبداعية :ىي األساليب التي تستخدميا اإلدارة إلظيار نتائج نشاط المؤسسات ومركزىاالمالي بصورة مخالفة لمواقع االقتصادي ،وبالتالي إخفاء بعض األنشطة أو تعديميا بما يالءـ أغراض
اإلدارة ،وىناؾ عدة مصطمحات تطمؽ عمى الغش والتالعب في القوائـ المالية منيا :المحاسبة
المتعدية ،إدارة األرباح ،التقارير المالية المغشوشة ،الممارسات االحتيالية لممحاسبة ،تمييد الدخؿ.

2

 المحاسبة اإلبداعية :عبارة عف تحويؿ أرقاـ المحاسبة عما ىي عميو فعالً إلى ما يرغب فيو المعدوف3

مف خالؿ استغالؿ أو االستفادة مف القوانيف الموجودة و/أو تجاىؿ بعضيا و/أو جميعيا.

من المفاىيم السابقة يمكن استخالص النقاط اآلتية:

 المحاسبة اإلبداعية شكؿ مف أشكاؿ التالعب واالحتياؿ في مينة المحاسبة. تمارس المحاسبة اإلبداعية عمى تغير القيـ المحاسبية إلى قيـ غير حقيقة. ممارسة المحاسبة اإلبداعية تنحصر في إطار ممارسة الخيار بيف المبادئ والمعايير والقواعدالمحاسبية المتعارؼ عمييا ،وبالتالي فيي ممارسة قانونية.
 ممارسي المحاسبة اإلبداعية غالبا ما يمتمكوف قدرات مينية محاسبية عالية تمكنيـ مف التالعب4

بالقيـ وتحويميا وتحريرىا بالشكؿ الذيف يرغبوف فيو.

1

البارودي محمد شريؼ ،تحميل أساليب التأثير عمى النتائج والمركز المالي وأثره عمى جودة المعمومات المالية بالقوائم

المالية ،مجمة الفكر المحاسبي ،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس ،العدد ،2002 ،1ص.10

2

عالء محمد موسى حمداف ،دور التدقيق الخارجي في التنبؤ باألزمات المالية ،رسالة دكتوراه ،كمية العموـ اإلدارية

والمالية ،الجامعة األىمية ،مممكة البحريف ،بدوف سنة ،ص.4

3

Amat,o, Blake, J: The Ethics of creative accounting , journal of economic literature, Centre l ancachire
university,1999, P 8.
4

أسامة عمر جعارة ،كماؿ أحمد القضاة ،وآخروف" ،اثر إدراك المدققين الماليين ،لممارسة المحاسبة اإلبداعية في

قائمة التدفق النقدي"  ،دارسة ميدانية في شرؾ المساىمة الصناعية األردنية ،دراسات العموـ اإلدارية ،المجمد ،42
العدد ،2015 ،1ص .230
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مف خالؿ ما سبؽ يمكف استخالص التعريؼ اآلتي :المحاسبة اإلبداعية ىي وسيمة تمجأ إلييا
المؤسسات في بعض األحياف مف أجؿ تحسيف صورتيا ،وذلؾ مف خالؿ استغالؿ الثغرات الموجودة
في النظاـ المحاسبي والمعايير الدولية ،وبالتالي إعطاء صورة غير صادقة عف المؤسسة.
المطمب الثاني :أشكال المحاسبة اإلبداعية
لممحاسبة اإلبداعية عدة أشكاؿ يمكف اجازىا فيما يمي:
 -1المحاسبة النفعية ( :(Aggressive Accountingىي اإلصرار عمى اختيار وتطبيؽ أساليب
محاسبة محددة لتحقيؽ أىداؼ مرغوبة منيا تحقيؽ أرباح عالية ،سواء كانت الممارسات المحاسبية
المتبعة مستندة إلى المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا أـ ال.

1

 -2إدارة الدخل) :(Earnings Managementىي التالعب النشط في الدخؿ لموصوؿ إلى ىدؼ
محدد مسبقا مف قبؿ اإلدارة ،وىي توقعات تـ إعدادىا مف قبؿ المحمموف ،أو ليكوف متوافقًا مع مسارات
محددة لمعمؿ.

2

 -3تمطيف صورة الدخل ) :(Income Smoothingىو شكؿ مف أشكاؿ التالعب في الدخؿ يتضمف
نقؿ الدخؿ بيف الفترات المتفاوتة المستوى وذلؾ بتخفيض الدخؿ في السنوات ذات الدخؿ الجيد ونقميا
إلى السنوات ذات الدخؿ السيئ يعد مف أشكاؿ التالعب التي تعتمد عمى تخفيض األرباح المتزايدة في
3

الدخؿ واالحتفاظ فييا بشكؿ مخصصات لمفترات الزمنية ذات الدخؿ السيئ.

 -4التالعب بالتقارير المالية ( :)Fraudulent Financial Reportingيعرؼ التالعب بالتقارير
المالية بأنيا الخطوات المستخدمة لمعب لعبة األرقاـ المالية بما في ذلؾ االختيار العدواني وتطبيؽ
مبادئ المحاسبة ،والتقارير المالية االحتيالية ،والخطوات المتبعة في ادارة االرباح وتدعيـ الدخؿ ،وىذا
4

النوع مف التالعب يعتبر عمال مخالفًا لمقانوف.

 -5ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية ) :(Creative Accounting Practicesيشير
(  (Bambooweb Dictionaryإلى إف المحاسبة اإلبداعية ىي استخداـ أو استعماؿ الممارسات
المنحرفة عف الممارسات المحاسبية القياسية أو المعيارية أو المألوفة ،وتتميز باستعماؿ األساليب
 1آمينو فداوي فريد" ،دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية" ،المجمة الجامعية ،جامعة
الجزائرية ،العدد  ،16المجمد  ،1فبراير  ،2014ص.252

2

Brijesh Yadav, "Creative Accounting: A Literature Review", The SIJ Transactions on Industrial, Financial
& Business Management (IFBM), Vol. 1, No. 5, November-December 2013, P 182.

 3آمينو فداوي فريد ،مرجع سابؽ ،ص .252
Brijesh Yadav, Op.Cit, P 182.
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والممارسات الحديثة والمعقدة والمبتكرة لمحصوؿ عمى أرباح صورية عف طريؽ التالعب في قيـ
المصروفات واإليرادات.

1

المطمب الثالث :دوافع استخدام المحاسبة اإلبداعية
ىناؾ مجموعة مف الدوافع التي دفعت مدراء ومحاسبي المؤسسات االقتصادية الستخداـ المحاسبة
اإلبداعية ومف أىـ ىذه الدوافع مايمي:
 -0التأثير االيجابي عمى سمعة المؤسسة في السوق :تستخدـ أساليب المحاسبة اإلبداعية أحيانا
بيدؼ تحسيف القيمة المالية المتعمقة بأداء المؤسسات والتي ال تسمح ظروفيا التشغيمية أو االستثمارية
مف تحقيؽ ىذا التحسف بشكؿ طبيعي ودوف تدخؿ مف إدارة المؤسسة ،واذا لـ يحدث ذلؾ التدخؿ مف
قبؿ إدارة المؤسسة سوؼ تتأثر صورتيا بسمعة سمبية تجاه السوؽ خصوما أماـ مساىمييا.

2

 -1التالعب الضريبي :تقوـ بعض المؤسسات المالية مف خالؿ استخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية
بتخفيض اإليرادات واألرباح وزيادة النفقات ،وذلؾ مف أجؿ تخفيض الوعاء الضريبي الذي يستخدـ
احتساب قيمة االقتطاع بناء عمى قيمة ىذا الوعاء.

3

 -2التصنيف الميني :لمحصوؿ عمى تصنيؼ ميني متقدـ عمى منافسييا في عمميات التصنيؼ
الميني التي تجرييا مؤسسات دولية متخصصة استثناء إلى المؤشرات والمعايير المالية تستخمص
البيانات المالية السنوية ونصؼ السنوية وربع السنوية التي تعدىا المؤسسات ،لذلؾ تمجأ ىذه المؤسسات
4

إلى تحسيف بعض قيميا المالية لمحصوؿ عمى تصنيؼ متقدـ.

 -3زيادة االقتراض من البنوك :يستخدـ العديد مف البنوؾ التجارية جممة مف المعايير والمؤتمرات
االئتمانية بيدؼ تقييـ المؤسسات كخطوة تسبؽ اتخاذ قرار منح القروض ليذه المؤسسات لذلؾ تمجأ ىذه

1

Syed Zulfiqar Ali Shah, Safdar Butt, "Use or Abuse of Creative Accounting Techniques", International
Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 6, December 2011, P 532.

2

بالرقي التجاني" ،المحاسبة اإلبداعية المفاىيم واألساليب المبتكرة لتجميل صورة الدخل" ،مجمة العموـ االقتصادية

3

عالء فريد بطو ،أثر التحدي الالأخالقي لممحاسبة اإلبداعية في تحديد الدخل الخاضع لمضريبة ،رسالة دكتوراه ،كمية

وعموـ التسيير جامعة سطيؼ ،العدد  ،2012 ،12ص ص .37-36
االقتصاد واإلدارة ،جامعة البصرة ،العراؽ ،2006 ،ص.17

4عصاـ عمي أحمد الجنادية :أثر التجارة االلكترونية في زيادة استخدام تقنيات المحاسبة اإلبداعية في البنوك التجارية
األردنية من وجية نظر المدقق الخارجي ،رسالة ماجيستر ،في المحاسبة ،كمية إدارة الماؿ واألعماؿ ،جامعة البيت،

 ،2008ص .90
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المؤسسات أل ساليب المحاسبة اإلبداعية بيدؼ تحسيف تمؾ المؤشرات والمعايير ،األمر الذي سوؼ يؤثر
1

ايجابيا عمى عممية اتخاذ القرار االئتماني بمنح القروض.

 -4تحسين األداء المالي بيدف تحقيق مصالح شخصية :تقوـ إدارات العديد مف المؤسسات بتحسيف قيـ
المؤسسات التي تقوـ بإدارتيا لعكس صورة ايجابية عف أدائيا المالي لغايات شخصية تتمثؿ في تحسيف
صورة ىذه اإلدارة أماـ مجالس اإلدارة.

2

 -5دوافع التخفيض المتعمد في األرباح :التي تمثؿ تجنب التكاليؼ السياسية والتفاوض مع نقابات األعماؿ
وتخفيض األرباح لزيادة المكافآت المستقبمية وتخفيض ما يزيد مف األرباح الحالية عف الحد األقصى
لممكافآت ،وعند تولي مجمس اإلدارة.

3

 -6الحصول عمى التمويل أو المحافظة عميو :غالبا ما تسعى المؤسسات إلى الحصوؿ عمى التمويؿ
الالزـ بأشكالو المختمفة عندما تعاني المؤسسات مف مشاكؿ في السيولة الالزمة الستمرار عممياتيا
التشغيمية أو االستثمارية وأحياناً لسداد التزاماتيا ،وىنا تمجأ إلعادة تمويؿ نفقاتيا ،والتزاماتيا ،مف خالؿ
المؤسسات المالية بالمجوء إلى أساليب المحاسبة اإلبداعية لتحسيف نتيجة النشاط والموقؼ المالي
محاسبياً وليس حقيقياً لتحقيؽ شروط التمويؿ المفروضة مف المؤسسات المالية ،واظيار الوضع المالي
لممؤسسة بشكؿ أفضؿ مما ىو في أرض الواقع ،حيث يرتاح المستثمروف عندما يجدوف أف مبيعات
المؤسسة تزداد بشكؿ تدريجي ومتوقع مف سنة ألخرى وما ينتج عنو مف إبقاء األرباح ضمف ما
يتوقعونو ،واف إظيار الوضع المالي لممؤسسة بشكؿ أفضؿ مما ىو في أرض الواقع دفع بعض المديريف
إلى االعتقاد بأف المستثمريف يركزوف فقط عمى المكاسب المالية قصيرة األمد ،مما جعميـ يسعوف إلى
تعديؿ األرباح المعمنة مف خالؿ تقنيات المحاسبة اإلبداعية.

1

4

عماد سميـ اآلغا ،دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبي لممحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية البيانات

المالية ،رسالة ماجيستر ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة ،2011 ،ص.83

2

عماد اآلغا" ،المحاسبة اإلبداعية" ،مجمة ماؿ وأعماؿ ،العدد  ،02كمية العموـ التطبيقية ،جامعة األزىر ،غزة،2012 ،

3

محمد أحمد الحنفي ،دراسة أثر ظاىرة إدارة األرباح عمى جودة القوائم المالية ،مع دراسة تطبيقية ،أطروحة دكتوراه،

4

حسيف فميح ،مفمح القطيس ،وآخروف " ،أساليب استخدام المحاسبة اإلبداعية في قائمتي الدخل والمركز المالي في

ص .20

كمية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،2010 ،ص .36

الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان" ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية ،العدد ،27

جامعة اإلسراء  ،2011ص .252
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المبحث الثالث :مساىمة محافظ الحسابات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
يتضمف ىذا المبحث دور محافظ الحسابات في التحقؽ مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وكذلؾ
مداخؿ ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البيئة الجزائرية إضافة إلى اإلجراءات التي يطبقيا محافظ
الحسابات لمحد مف أساليب المحاسبة اإلبداعية.
المطمب األول :دور محافظ الحسابات في التحقق من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
عرؼ التدقيؽ أو المراجعة بشكؿ عاـ بأنيا تمؾ العممية المنظمة التي تؤدي عف طريؽ مدقؽ أو
مراجع مؤىؿ وحيادي لمتحقؽ مف صحة معمومات ومزاعـ قابمة لمتحقؽ منيا تتعمؽ بأنشطة وأحداث
مالية ومطابقة نتائجيا االقتصادية مع معػػايير المحاسبيػػة المقػػررة عف طريؽ جمع وتقييـ أدلة إثبات
المراجعة (إق اررات ومصادقات ومالحظات واستفسارات الفحص) مع التقرير عف نتائج تمؾ العممية
لألطراؼ المستخدمة لتمؾ المعمومات الستخداميا في اتخاذ ق ارراتيا.

1

وقد نشأت مينة المحاسبة والمراجعة في ظؿ بيئة تمارس فييا األنشطة االقتصادية وتتسـ بدرجة
كبيرة مف التعقيد ،كما توفر خالليا إدارة المؤسسة معمومات عف مواردىا وما تتحممو مف التزامات
لمساعدة المستثمريف والمورديف والمقرضيف وغيرىـ مف األطراؼ في اتخاذ ق ارراتيـ عف طريؽ إعداد
قوائـ مالية تتضمف مزاعـ وايضاحات اقتصادية ،وحيث أف اإلدارة التي تمثؿ معدي القوائـ المالية لدييا
أىدافيا التشغيمية ومصالحيا الخاصة التي قد تختمؼ عف المصالح الخاصة بمستخدمي المعمومات ومف
ثـ يتعيف أف يتـ تدقيؽ وفحص تمؾ المعمومات عف طريؽ محاسب ميني وحيادي إلبداء رأيو عف مدى
مصداقيتيا وامكانية االعتماد عمييا.

2

1

بف عبد العزيز سفياف ،منصوري ىواري" ،دور المدقق في الحد من الممارسات االحتيالية لممحاسبة اإلبداعية وفق

2

ناىض نمر محمد الخالدي" ،دور المحاسبة القضائية في مواجية ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد من آثارىا

المعايير المحاسبة الدولية" ،مجمة الدراسات المالية والمحاسبة واإلدارية ،العدد الثامف ،ديسمبر  ،2017ص .504

عمى القوائم المالية (دراسة تطبيقية عمى مدققي الحسابات الخارجيين والعاممين في سمك القانون والقضاء الفمسطيني
في قطاع غزة)" ،مجمة جامعة فمسطيف لألبحاث والدراسات ،العدد السادس ،يناير ،2014ص.26
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ويتوقع المجتمع المالي مف المدققيف اكتشاؼ األخطاء المادية في القوائـ المالية سواءا المتعمدة أو
غير المتعمدة والحد مف إصدار البيانات المظممة.

1

ومف ىنا يمكف القوؿ بأف مينة التدقيؽ قد نشأت استجابة أو تمبية لمحاجة إلى التدقيؽ الحيادي
لتمؾ المعمومات ،وحتى يتـ تقديـ تمؾ الخدمة يسعى المراجع عمى نحو موضوعي وحيادي إلى جمع
أدلة اإلثبات المتعمقة بالمزاعـ موضوع الفحص ،حيث قد تتمثؿ تمؾ األدلة في البيانات المحاسبية
الموجودة بالدفاتر واليوميات والحسابات والمستندات المؤيدة والمصادقات وما إلى ذلؾ ،ثـ يقارف كمدقؽ
تمؾ المزاعـ والمعمومات مع معايير مقررة ( بما في ذلؾ المعايير المحاسبية أو أي أسس محاسبية متفؽ
عمييا ) عمى أساس أف تمؾ المزاعـ والمعمومات التي تتضمنيا القوائـ المالية قد عرضت بصدؽ وبعدالة
وال تتضمف أي ممارسة مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،األمر الذي مف شأنو جعؿ تقرير المراجع
أداة التوصيؿ إلى مستخدمي تمؾ المعمومات بما يفيد مدى إمكانية مصداقيتيا وامكانية االعتماد عمييا.

2

والتدقيؽ الموضوعي الحيادي ىو الذي يتـ عف طريؽ المدقؽ المؤىؿ الذي يبدي رأيو عف تمؾ
المعمومات المالية المقدمة عف طريؽ إدارة المؤسسة إلى المستخدميف المعنييف.
تأسيساً عمى ذلؾ فإف المسؤولية األساسية لممدقؽ تتمثؿ في أف يوضح في تقريره رأيو لألطراؼ
المستخدمة لممعمومات المحاسبية عما إذا كانت القوائـ المالية التي تتضمف مزاعـ اإلدارة قد عرضت
بشكؿ صادؽ وعادؿ أـ ال ،وكذلؾ دوف وجود أي تجاوزات أو تحريفات ،وأنيا ال تتضمف أي ممارسة
مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
إال أنو ال بد اإلشارة إلى أمر ميـ وحيوي وىو أف عممية التدقيؽ ال توفر ضماناً كامالً الكتشاؼ
كافة ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،ألنيا ببساطة ليست عممية مثالية ،حيث أنو يوجد احتماؿ لعدـ
اكتشاؼ بعض مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،وىذا يتـ حتى في ظؿ أفضؿ أداء ممكف إلجراءات
المدقؽ التي تتطمبيا معايير المراجعة المينية ،حيث إذا ما حاوؿ أي مدقؽ اكتشاؼ كافة ممارسات
المحاسبة اإلبداعية فإف تكمفة التدقيؽ ستكوف كبيرة وغير مقبولة ،لذا فإنو يجب أف يركز جيده في
المجاالت التي يوجد بيا مخاطر كبيرة لحدوث تحريفات أو تالعبات ،وأثناء التنفيذ الفعمي لعممية
1
2

أحمد حممي جمعة ،دراسات وبحوث في التدقيق والتأكيد ،دار الصفاء لمنشر ،عماف ،2009 ،ص.87

أميف السيد أحمد لطفي ،مسؤوليات وادراك المدقق في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية الخاطئة ،الدار

الجامعية ،اإلسكندرية ،2005 ،ص.20
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التدقيؽ يتوافر لديو قدر كبير مف التأكيد الكتشافيا ،وعمى الرغـ مف أنو ليس تأكيدا مطمقا إال أنو
مستوى ايجابي مرتفع جدا مف التأكيد ،وبالتالي فإف دقة المعمومات بالقوائـ المالية لكافة المؤسسات
سترتفع مما سيمكف أسواؽ رأس الماؿ مف العمؿ كما يجب أف تكوف عميو األسواؽ ذات الكفاءة ،ومف
ىنا يمكف القوؿ بأف التدقيؽ يقدـ منافع اقتصادية عديدة لممجتمع.

1

المطمب الثاني :مداخل ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البيئة الجزائرية
يتيح النظاـ المحاسبي المالي استخداـ قواعد القياس واإلفصاح بما يتماشى وانتاج معمومات مالية
ذات جودة الشيء الذي يمكف معدي القوائـ المالية مف استغالؿ الثغرات التي قد تكوف واستخداميا في
تحقيؽ أىداؼ المؤسسات ،ومف خالؿ ىذا المطمب سيتـ تسميط الضوء عمى إبراز بعض السياسات
المحاسبية التي تحتاج إلى تقدير وأحكاـ اجتيادية وذلؾ فيما يمي:
 -0أساس االستحقاق
وفقا ليذا الفرض يتـ االعتراؼ وتسجيؿ مختمؼ األحداث والعمميات المحاسبية ،وقت التعاقد أي
فور التعيد بيا ،ويتـ إثباتيا بوثيقة وتسجؿ محاسبيا ،وجاء ىذا الفرض في المادة  6مف المرسوـ
التنفيذي  156-08والتي تنص عمى" :تتـ محاسبة آثار المعامالت وغيرىا مف األحداث عمى أساس
محاسبة االلتزاـ عند حدوث ىذه المعامالت أو األحداث وتعرض في القوائـ المالية لمسنوات المالية التي
ترتبط بيا ويتيح ىذا الفرض العديد مف الثغرات والتي تتعمؽ بمدى تحصيؿ اإليرادات فعميا أو دفع
2

المصاريؼ لتطبيؽ ممارسات المحاسبة اإلبداعية".
 -2تغيير التقديرات والطرق المحاسبية

يقضي مبدأ الثبات عمى طرؽ التقييـ بإتباع نفس طرؽ التقييـ المعتمدة في المؤسسة مف سنة إلى
أخرى وىذا لممحافظة عمى قابمية المعمومات المالية لممقارنة ،ويمزـ النظاـ المحاسبي المؤسسات التي
تنشط في الجزائر ،وتدخؿ في حيز التطبيؽ عمى تكييؼ مبالغ السنة المالية مع مبالغ السنة التي تمييا

1
2

ناىض نمر محمد الخالدي ،مرجع سابؽ ،ص .27
المرسوم التنفيذي  ،156-08الصادر بتاريخ  26ماي  2008المتضمف بتطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ  11-07الجريدة

الرسمية 27 ،ماي  ،2008المادة  ،06ص.11
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في حالة تغيير لطرؽ التقييـ والتسجيؿ ،ونص النظاـ المحاسبي المالي عمى ىذا المبدأ مف خالؿ المادة
1

 15مف المرسوـ التنفيذي  156-08والتي جاء فييا ما يمي:

 يقضي انسجاـ المعمومات المالية وقابمية مقارنتيا خالؿ الفترات المتعاقبة دواـ تطبيؽ القواعدوالطرؽ المتعمقة بتقييـ العناصر وعرض المعمومات؛
 ال يبرر أي استثناء عف مبدأ ديمومة الطرؽ إال بالبحث عف معمومة أفضؿ أو تغير فيالتنظيـ.
إال أف النظاـ المحاسبي المالي استثنى مبدأ ثبات طرؽ التقييـ في حالة الرغبة في تحسيف نوعية
القوائـ المالية ،ونص عمى ىذا مف خالؿ الفصؿ السادس لمقانوف  11-07والذي جاء فيو مايمي:

2

 يمكف أف تمجأ المؤسسة إلى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرؽ المحاسبية إذا كاف الغرضمنيا تحسيف نوعية القوائـ المالية؛
 يرتكز تغيير التقديرات المحاسبية عمى تغيير الظروؼ التي تـ عمى أساسيا التقدير ،أو عمىأحسف تجربة أو عمى معمومات جديدة والتي تسمح بتقديـ معمومات موثوقة أكثر والحصوؿ
عمييا؛
 تغيير الطرؽ المحاسبية يخص تغيير المبادئ واألسس واالتفاقيات والقواعد والممارساتالخاصة التي تطبقيا المؤسسة بيدؼ إعداد وعرض القوائـ المالية؛
 ال يتـ تغيير في الطرؽ المحاسبية إال إذا فرض في إطار تنظيـ جديد أو إذا كاف يسمحبتحسيف عرض القوائـ المالية لممؤسسة المعنية ،وعندما يتـ تغيير الطرؽ البد مف إيضاح ذلؾ
لمساعدة متخذ القرار عمى القياـ بالمقارنة .
-

االستثناء يتيح النظاـ المحاسبي المالي مرونة في تغيير طرؽ التقييـ أماـ معدي القوائـ المالية
بما يتماشى وأىداؼ المؤسسات.

 -3النتيجة غير العادية
في جدوؿ حسابات النتائج حسب النظاـ المحاسبي المالي نالحظ أف النتيجة غير عادية جاءت
بعد فرض الضريبة عمى النتائج ،باإلضافة إلى ىذا فإف النظاـ المحاسبي المالي لـ يحدد المصاريؼ
1

المرسوم التنفيذي  ،156-08مرجع سابؽ ،المادة  ،15ص .12

2

القانوف  11-07المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية العدد  74نوفمبر 2007

المواد مف  37الى  ،40ص.06
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واإليرادات غير عادية فمثال في المخطط المحاسبي الفرنسي  PCGنالحظ تحديد ىذه المصاريؼ
واإليرادات ،وعميو تعتبر ىذه ثغرة مف الثغرات أماـ معدي القوائـ المالية لتضخيـ اإليرادات ومف تـ
تضخيـ األرباح المفصح عنيا.
 -4دمج المعمومات في التقارير المالية
قبؿ اإلفصاح عف المعمومات المالية يقوـ معدو التقارير المالية بعممية دمج المعمومات في
التقارير المالية والتي تيدؼ إلى تقميص البنود التي يتـ اإلفصاح عنيا إلى اقؿ حدا ممكف وىذا
لتخفيض تكاليؼ نشرىا وتسييؿ عممية قراءتيا مع اإلشارة إلى أف عممية الدمج تخضع إلى التقدير
الشخصي لمعدي التقارير المالية ،وىذا سواء بالنسبة لتحديد األىمية النسبية لمبنود المراد دمجيا أو
لمستوى الدمج نفسو ،وقد نص النظاـ المحاسبي المالي عمى ىذه العممية مف خالؿ المادة  11مف
المرسوـ التنفيذ  156-08التي جاء مف بيف ما فييا "يمكف جمع المبالغ غير المعتبرة مع المبالغ
الخاصة بعناصر مماثمة ليا مف حيث الطبيعة أو الوظيفة".

1

المطمب الثالث :اإلجراءات التي يطبقيا محافظ الحسابات لمحد من أساليب المحاسبة اإلبداعية
يمتمؾ ممارسي المحاسبة اإلبداعية قدرات محاسبية عالية تمكنيـ مف التالعب بالقيـ وتحويميا
بالشكؿ الذي يرغبوف فيو ،وبالتالي فإف ىذه الممارسات تعمؿ عمى تغيير القيـ المحاسبية إلى قيـ غير
حقيقية تنحصر في إطار ممارسة الخيار بيف المبادئ والمعايير والقواعد المتعارؼ عمييا ،وبالتالي فيي
ممارسات قانونية ،تمجأ إلى تضميؿ والتالعب بالبنود المحاسبية بطريقة تؤدي إلى إظيار األداء المالي
بشكؿ طبيعي وال يثير الشكوؾ والتساؤالت واالنتقادات الموجية إلدارة المؤسسة.

2

في مايمي أىـ االتجاىات الحديثة المستخدمة لمكشؼ عف ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد
منيا وذلؾ كاآلتي:

1

بدر الزماف خمقاني ،مسعودي الصديؽ" ،واقع ممارسات المحاسبة اإلبداعية في البيئة الجزائرية واجراءات استبعادىا

من التقارير المالية دراسة حالة عينة من الشركات البترولية لمفترة  ،"2103 -2012مجمة أداء المؤسسات الجزائرية،
العدد  ،2015 ،08ص ص .64-63

2

الشحادة عبد الرزاؽ ،حميداف عبد الناصر ،قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة بين اإلدارة والمساىمين في

إدارة األرباح من وجية نظر الفئات ذات العالقة بالبيئة المحاسبية ،جامعة الزيتونة األردنية ،كمية االقتصاد والعموـ

اإلدارية ،2007،ص.3
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أ -اإلجراءات واالختبارات التي يطبقيا محافظ الحسابات لمحد من آثار المحاسبة اإلبداعية عمى
قائمة المركز المالي
لمحد مف أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة المركز المالي يطبؽ محافظ الحسابات مجموعة
مف االجراءات وىي كاآلتي:
قائمة المركز المالي :تعتبر قائمة المركز المالي مف القوائـ المالية األساسية ألي مؤسسة ألنيا تعكس
حقيقة المركز المالي ليا والوضع االقتصادي ليذه المؤسسة وأيضا حجـ األصوؿ والموجودات التي
تممكيا وااللتزامات التي عمييا تجاه الدائنيف والحقوؽ الواجبة عمييا تجاه المالؾ.

1

 مف أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارس عمى عناصر قائمة المركز المالي إلى تحسيفالمركز المالي لممؤسسة وذلؾ مف خالؿ تضخيـ قيـ األصوؿ أو تخفيض قيـ المطموبات أو
كمييما معا ،وذلؾ بغرض تحسيف عرض النسب المشتقة منيا مثؿ نسب السيولة أو الربحية
وغيرىا .والمصروفات إلى تحسيف الربح بإظيار أرباح صورية غير حقيقة مف خالؿ تضخيـ
المبيعات أو تخفيض المصروفات أو كمييما معا ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف النسب المالية التي
تدخؿ أرقاـ المبيعات وكمفتيا وصافي الدخؿ في احتسابيا كنسب الربحية وكفاءة النشاط.

2

عرضا ألىـ إجراءات المحاسبة اإلبداعية المتعمقة بقائمة المركز المالي
والجدوؿ اآلتي يتضمف
ً

واليدؼ مف تنفيذىا واإلجراءات المضادة التي يتوجب عمى المدقؽ تطبيقيا:

جدول رقم  :10إجراءات المدقق المضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية في قائمة المركز المالي
النقدية
اليدف :تحسيف نسب السيولة.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

عدـ اإلفصاح عف بنود النقدية المقيدة.

استبعاد النقدية المقيدة عند احتساب السيولة

التالعب في أسعار الصرؼ المستخدمة في ترجمة بنود

التحقؽ مف صحة أسعار الصرؼ وتصحيح الخطأ إف
وجد.

النقدية مف العمالت األجنبية.

االستثمارات المتداولة
1

عالء مصطفى أحمد نفاع ،اثر التزام المدقق الخارجي األردني باإلجراءات التحميمية في الحد من ممارسات المحاسبة

اإلبداعية ،دراسة ميدانية مذكرة ماجيستر ،تخصص محاسبة ،جامعة جرش ،سوريا ،2015 ،ص.94
2

ليندا حسف الحمبي ،دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية عمى موثوقية

البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة األردنية ،مذكرة ماجيستر ،كمية األعماؿ قسـ
محاسبة ،جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا ،2009 ،ص .16
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اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

الفصل األول

اليدف :زيادة أو المحافظة عمى قيمة األصوؿ المتداولة لتحسيف نسب السيولة.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

تقييـ االستثمارات المتداولة بأسعار السوؽ غير

التحقؽ مف صحة األسعار المستخدمة.

إعادة تصنيؼ االستثمارات مف متداولة إلى طويمة

التحقؽ مف مبررات إعادة التصنيؼ حسب القواعد

الصحيحة.

المنصوص عمييا في معايير المحاسبة الدولية.

األجؿ عند ىبوط أسعارىا السوقية.

الذمم المدينة
اليدف :المحافظة عمى قيمة الذمـ المدينة أو زيادتيا بغرض تحسيف نسب السيولة.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

عدـ الكشؼ عف الديوف المتعثرة بقصد تخفيض قيمة

طمب كشؼ بالذمـ المدينة والتحقيؽ مف نسبة

المخصص وعدـ الكشؼ عف الحسابات الراكدة.

المخصص إلى إجمالي الذمـ المدينة.

إدراج بعض الذمـ المدينة طويمة األجؿ ضمف األصوؿ

التحقؽ مف صحة التصنيؼ واستبعاد الذمـ المدينة

المتداولة.

طويمة األجؿ مف الذمـ المتداولة.
المخزون السمعي

اليدف :زيادة قيمة المخزوف السمعي لزيادة قيـ األصوؿ المتداولة والتأثير في نسب السيولة.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

تضميف كشوفات الجرد بضاعة راكدة أو متقادمة أو

فحص كشوفات الجرد والتحقؽ مف الوجود الفعمي

التالعب في أسعار تقييـ المخزوف السمعي.

التحقؽ مف صحة أسعار المخزوف قياسا باألسعار

التغيير غير المبرر في طريقة تسعير المخزوف مثال

مراجعة رأي اإلدارة مبررات حوؿ التغيير وأثر ذلؾ

لألصناؼ في المخزف.

تالفة.

الجارية.

التحوؿ مف الوارد أوال الصادر أوال ) ( FIFOإلى عمى القوائـ المالية.
) )WAالتكمفة الوسطية المرجحة .
االستثمارات طويمة األجل
اليدف :التأثير في حساب التثبيتات في دفاتر المؤسسة القابضة ونتيجة أعماليا بإظيار نصيبيا في األرباح
فقط دوف الخسائر.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

عدـ إظيار نصيب المؤسسة األـ في خسائر

إعادة تعديؿ رقـ الربح بنصيب المؤسسة األـ بخسائر

عدـ استبعاد العمميات المتبادلة بيف المؤسسة األـ

استبعاد تمؾ العمميات واظيار آثارىا عمى القوائـ

ومؤسساتيا التابعة مف القوائـ الموحدة.

المالية.

الشركات التابعة أو الزميمة.

المؤسسات التابعة أو الزميمة.

األصول الثابتة
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اليدف :تحسيف أرباح المؤسسة بتضمينو فائض إعادة التقييـ أو بتخفيض مصروؼ االستيالؾ.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

عدـ االلتزاـ بمبدأ التكمفة التاريخية واتباع طريقة إعادة

التحقؽ مف االلتزاـ بمبدأ التكمفة التاريخية والتحقؽ مف

إظياره ضمف حقوؽ المساىميف.

واستبعاد الفائض مف قائمة الدخؿ وادراجو ضمف

صحة عممية التقييـ وبأنيا تمت بوساطة مختصيف

التقييـ واظيار الفائض ضمف قائمة الدخؿ بدال مف

حقوؽ المساىميف.

التالعب في نسبة االىتالؾ المتعارؼ عمييما مراجعة رأي اإلدارة حوؿ ذلؾ التغيير والتحقؽ مف
لألصوؿ عف طريؽ تخفيضيا عف تمؾ النسب آثاره المتراكمة عمى البيانات المحاسبية.

المستخدمة في السوؽ.

األصول غير الممموسة
اليدف :زيادة قيمة موجودات المؤسسة لتحسيف نسب المالئمة المالية باإلضافة إلى تحسيف رقـ الربح عف
طريؽ تخفيض مصروؼ إطفاء ىذه األصوؿ.

إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

المبالغة في تقييـ األصوؿ غير الممموسة بما يخالؼ

التحقؽ مف صحة األسس المتبعة في التقييـ وتعديؿ

األسس الصحيحة.

القيمة وفؽ األسس الصحيحة.

االعتراؼ بأصوؿ غير ممموسة بشكؿ يخالؼ المعايير

التحقؽ مف االعتراؼ باألصوؿ غير الممموسة غير
المشتراة واجراء التعديالت الالزمة ألثر ذلؾ عمى

المحاسبية كاالعتراؼ بالشيرة غير المشتراة.

المركز المالي.
تخفيض نسب إطفاء تمؾ األصوؿ المعدالت المتعارؼ

إعادة النظر بقيمة تمؾ األصوؿ في قائمة المركز

التغيير غير المبرر في طرؽ االىتالؾ ليذه األصوؿ.

التحقؽ مف مبررات اإلدارة بشأف تغيير طرؽ االىتالؾ

المالي ومصروفات بجدوؿ حساب النتائج.

عمييا.

األصوؿ غير الممموسة ودراسة آثاره في القوائـ
المالية.
المطموبات المتداولة
اليدف :تخفيض قيمة المطموبات المتداولة لتحسيف نسب السيولة.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

عدـ إدراج أقساط القروض طويمة األجؿ المستحقة

التحقؽ مف إثبات تمؾ األقساط ضمف المطموبات

تسديد قروض قصيرة األجؿ عف طريؽ االقتراض

التحقؽ مف ذلؾ ودراسة أثره عمى الفوائد واألصوؿ

طويؿ األجؿ.

المقدمة كضمانات ونسب الرفع المالي.

تأجيؿ إثبات الدفعات المقدمة المدفوعة مف قبؿ العميؿ

تحديد أثر الدفعات المقدمة عمى نسب الرفع المالي

في مؤسسات المقاوالت.

وتعديميا حسب األصوؿ.

المتداولة واعادة احتساب نسب السيولة.

ضمف المطموبات المتداولة.
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المطموبات طويمة األجل
اليدف :تحسيف نسب السيولة وأرباح المؤسسة بتضمينيا مكاسب إطفاء السندات قبؿ استحقاقيا.
إجراءات المدقق المضادة

إجراءات المحاسبة اإلبداعية

التحقؽ مف الحصوؿ عمى قرض طويؿ األجؿ قبؿ

الحصوؿ عمى قرض طويؿ األجؿ قبؿ الفترة المالية

انتياء السنة لسداد قرض قصير األجؿ ذلؾ وعمؿ

واستخدامو في تسديد القرض قصير األجؿ.

التعديالت الالزمة في نسب الرفع المالي.
حقوق المساىمين
اليدف :تحسيف نتيجة المؤسسة بتضمينيا بشكؿ خاطئ أرباح محققة مف سنوات سابقة.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

إضافة مكاسب محققة مف سنوات سابقة إلى صافي

تعديؿ ربح العاـ الجاري والنسب المرتبطة فيو ونسبة

ربح العاـ الجاري بدال مع معالجتو ضمف األرباح

توزيعات األرباح.

المتحجرة.

الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطة
اليدف :التأثير عمى النسب المالية مف خالؿ زيادة الموجودات وتخفيض المطموبات.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

إثبات موجودات محتممة قبؿ توفر شروط تحققيا مثؿ

دراسة أثر ذلؾ عمى النسب المالية ذات العالقة

إثبات إيراد متوقع تحصيمو مف دعوى قضائية قبؿ

وتعديميا بالشكؿ المناسب.

عدـ اإلفصاح عف االلتزامات الطارئة أو المشروطة

دراسة أثر ذلؾ عمى النسب المالية المرتبطة بذلؾ

الحكـ فيو.

مثؿ عدـ اإلفصاح عف مطالبات قضائية مرفوعة ضد

وخصوصا نسب الرفع المالي وتعديميا المناسب

الشركة.

بالشكؿ.

المصدر :ليندا حسف الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص.72
ب .اإلجراءات واالختبارات التي يتوجب تطبيقيا لمحد من آثار المحاسبة اإلبداعية في جدول حساب
النتائج
لمحد مف آثار المحاسبة اإلبداعية في جدوؿ حسابات النتائج يطبؽ محافظ الحسابات مجموعة مف
االجراءات وىي كاآلتي:
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جدول حساب النتائج :يمثؿ جدوؿ حسابات النتائج القائمة التي تعرض نتائج المؤسسات مف ربح أو
خسارة عف فترة مالية محددة.

1

تيدؼ اإلدارة مف أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تمارس عمى عناصر جدوؿ حساب النتائج
اإليرادات والمصروفات إلى تحسيف الربح بإظيار أرباح صورية غير حقيقة وذلؾ مف خالؿ تضخيـ
المبيعات أو تخفيض المصروفات أو كمييما معا ،وذلؾ مف اجؿ تحسيف النسب المالية التي تدخؿ أرقاـ
المبيعات وكمفتيا وصافي الدخؿ في احتسابيا كنسب الربحية وكفاءة النشاط.

2

عرضا ألىـ إجراءات المحاسبة اإلبداعية المتعمقة بجدوؿ حساب النتائج
والجدوؿ اآلتي يتضمف
ً

واليدؼ مف تنفيذىا واإلجراءات المضادة التي يتوجب عمى المدقؽ تطبيقيا:

جدول رقم  :12إجراءات المدقق المضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية في جدول حساب النتائج
رقم المبيعات
اليدف :تحسيف رقـ المبيعات في جدوؿ حساب النتائج عف طريؽ زيادتو بمبيعات صورية ،ومف المؤشرات
عمى ىذه اإلجراءات الزيادة غير االعتيادية في حجـ المبيعات عف السنوات السابقة.
إجراءات المدقق المضادة

إجراءات المحاسبة اإلبداعية

وخصوصا لمصفقات المنفذة مع
إجراء صفقات بيع صورية قبؿ انتياء الفترة التحقؽ مف فواتير البيع
ً
المالية ليتـ إلغاؤه الحقا في الفترة المالية األطراؼ ذات العالقة بالمؤسسات كالمؤسسات التابعة
التالية.

والزميمة.

إجراء صفقات بيع حقيقية ولكف بشروط سيمة.

التحقؽ مف شروط االئتماف بما فييا شروط السداد
والخصـ وكفاية مخصصات الديوف المشكوؾ فييا.

تسجيؿ بضاعة األمانة المرسمة لموكالء التحؽ مف مستندات شحف اإلرساليات ومطابقتيا مع

كمبيعات.

مستندات تسديد أثماف البضاعة الواردة مف الوكالء.

تكمفة البضاعة المباعة
اليدف :تخفيض تكمفة البضاعة المباعة في جدوؿ حساب النتائج لزيادة األرباح.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

1

أبو نصار حميدات جمعة ،معايير اإلبالغ المالي الدولي ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2013 ،ط،2

2

ليندا حسف الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص .16

ص.44
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التغيير غير المبرر في طريقة تقييـ

الرجوع إلى مبررات اإلدارة لتغيير طريقة تقييـ المخزوف

تضميف كشوؼ الجرد أصنافا راكدة.

التحقؽ مف تكويف مخصص ليبوط األسعار.

وأثره عمى البيانات المالية.

المخزوف.

تأجيؿ إثبات فواتير مشتريات خاصة بالفترة المراجعة المستندية لفواتير المشتريات.
المالية الحالية لمفترة المالية التالية.
مصروفات التشغيل
اليدف :تخفيض مصروفات التشغيؿ لزيادة األرباح التشغيمية ومف ثـ زيادة صافي األرباح.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

رسممة مصروفات ايرادية ال تنطبؽ عميو

التحقؽ مف مدى توفر شروط الرسممة في ذلؾ

شروط الرسممة مثؿ مصروفات الصيانة.

المصروؼ.

استخداـ معدالت اىتالؾ أو إطفاء أقؿ مف التحقؽ مف ذلؾ واعادة احتساب مصروؼ االستيالؾ
المتعارؼ عميو في الصناعة التي تعمؿ

ضمنيا المؤسسة.

وفقًا لممعدالت المتعارؼ عمييا.

نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة
اليدف :المحافظة عمى مستوى األرباح الحالية أو زيادتيا.
إجراءات المدقق المضادة

إجراءات المحاسبة اإلبداعية

عدـ اإلفصاح عف األثر المترتب عمى قرار تقدير أثر إغالؽ الخط اإلنتاجي عمى نتيجة األعماؿ

إغالؽ خط إنتاج يؤثر بشكؿ جوىري في نتيجة

وأخذه بنظر االعتبار.

المؤسسة.
البنود االستثنائية والبنود غير العادية
اليدف :تحسيف ربحية المؤسسة مف عممياتيا التشغيمية مف خالؿ أنشطة غير تشغيمية.
إجراءات المحاسبة اإلبداعية

إجراءات المدقق المضادة

تضميف ربح التشغيؿ أرباح ناتجة عف بنود استبعاد أرباح تمؾ البنود مف الربح التشغيمي.
استثنائية أو غير عادية دوف اإلفصاح عف

طبيعة تمؾ البنود.

دمج نصيب المؤسسة األـ في أرباح مؤسساتيا
التابعة أو الزميمة دوف اإلفصاح عف ذلؾ.

إعادة احتساب نتيجة األعماؿ بعد استبعاد تمؾ األرباح
واإلفصاح عنيا ببند مستقؿ.

المصدر :محمد مطر ،التأصيل النظري لمممارسات المينية المحاسبية في مجاالت القياس ،العرض ،اإلفصاح ،عماف،
دار وائؿ لمنشػر ،2008 ،ص.123-121

21

الفصل األول

اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

ج .أساليب المحاسبة اإلبداعية واإلجراءات واالختبارات التي يتوجب تطبيقيا لمحد من آثارىا في
قائمة التدفقات النقدية
أ -أساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة في قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية :تبيف التدفقات النقدية الداخمة والخارجة خالؿ فترة معينة وتبيف مصادر
ىذه التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية ،والتدفقات النقدية مف األنشطة االستثمارية ،والتدفقات
النقدية مف األنشطة التمويمية ،وتعتبر مكممة لمقوائـ األخرى كونيا تقدـ معمومات مبنية عمى األساس
النقدي.

1

 -1يقوـ بتصنيؼ النفقات التشغيمية باعتبارىا نفقات استثمارية أو نفقات تمويمية ويمكف كذلؾ تصنيؼ
التدفقات النقدية التمويمية باعتبارىا تدفقات نقدية تشغيمية وىذه اإلجراءات والممارسات ال تؤثر
وتغير في القيمة النيائية.
 -2تتوفر كذلؾ إمكانية التالعب بتدفقات التمويمية التشغيمية بيدؼ التيرب جزئيا مف دفع الضرائب،
ويتـ القياـ ببعض الممارسات التي يجب أف تندرج تحت باب المحاسبة اإلبداعية مف عمؿ
التعديالت في التدفقات النقدية التشغيمية ،مثؿ تخفيض مكاسب بيع االستثمارات وبعض حقوؽ
الممكية أو بعض المعدات مف خالؿ الدخؿ الصافي أثناء حساب التدفقات النقدية التشغيمية ،أي يتـ
خصـ التأثيرات الضريبة ليذه البنود بتدفقات النقدية التشغيمية.
 -3كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمعمميات غير المكتممة حيث أنيا تؤثر عمى تدفقات النقدية التشغيمية مف خالؿ
إزالة تأثير الضريبة عف ىذه العمميات مف التدفقات النقدية التشغيمية ،إذ أف أي تقديـ تسممو نتيجة
العمميات غير المكتممة أو نتيجة التخمص منيا يتـ اعتباره ناجما عف نشاطات استثمارية لذلؾ
وأثناء حساب التدفقات النقدية التشغيمية يتـ إزالة تأثير مكاسب أو خسائر العمميات التشغيمية غير
المكتممة أو التخمص منيا مف الدخؿ الصافي.
 -4إضافة إلى ذلؾ فإف إدراكات بعض المؤسسات تمارس المحاسبة اإلبداعية مف خالؿ التالعب
بالدخؿ مف العمميات المستمرة ،وذلؾ إلزالة البنود غير المتكررة وكذلؾ مف خالؿ عدـ تصنيؼ

1

أبو نصار حميدات جمعة ،معايير اإلبالغ المالي الدولي ،مرجع سابؽ ،ص.22
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األسيـ الممموكة لممؤسسة باعتبارىا أسيما تجارية ،حيث يمكف تصنيفيا كاستثمارات جارية أو غير
جارية اعتمادا عمى فترة االحتفاظ بيا.

1

ب -اإلجراءات واالختبارات التي يتوجب تطبيقيا لمحد من آثار المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة
التدفقات النقدية
مف اإلجراءات واالختبارات التي يتوجب تطبيقيا لمحد مف آثار المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة
التدفقات النقدية مايمي:

2

 -1عمى كؿ المحاسبيف والمحمميف والمالييف ومستخدمي البيانات المالية السعي لمعرفة التطورات
المينية الخاصة بالمحاسبة اإلبداعية وكذلؾ إجراءات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التدفقات
النقدية وقائمة المركز المالي وجدوؿ حسابات النتائج حتى يكوف ىذا اإلجراء متبوعا بإجراء
مضاد لإلجراء اإلبداعي وادارتو وجعمو موضوع عناية مف قبميـ ومف بيف اإلجراءات المضادة:
 -2التحقؽ مف مدى توفر الشروط الرسممة لممصاريؼ التشغيمية.
 -3التحقؽ حوؿ طريقة احتساب قسط إطفاء األصوؿ غير الممموسة.
 -4إعادة احتساب مصروؼ االىتالؾ واإلطفاء وفقا لمعادالت االىتالؾ واإلطفاء المتعارؼ عمييا
مف الصناعة التي تنتمي ليا المؤسسات.
 -5التحقؽ مف صحة أسعار الصرؼ وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية المتوفرة مف العمالت
األجنبية.
 -6التحقؽ مف نتيجة أعماؿ المؤسسات التابعة وتأثيرىا عمى جدوؿ حسابات النتائج والمركز
المالي.
 -7استبعاد النقدية المقيدة مف احتساب نسب السيولة ،بيدؼ التعرؼ عمى مستوى السيولة الفعمي.
 -8التحقؽ مف الوجود الفعمي لممخزوف ومف طرؽ التقييـ والتسعير.
 -9إف العمؿ عمى تنمية الثقافة المحاسبية وايضاح أساليب المعالجة لممارسة المحاسبة اإلبداعية
ضمف عرض برامج محاسبية وتعميمية وعقد حمقات نقاشية يمثؿ بحد ذاتيا إجراء مضاد
لممارسة المحاسبة اإلبداعية.
1
2

ليندا حسف الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص ص .48-46
أسامة عمر جعارة ،كماؿ أحمد القضاة ،وآخروف ،مرجع سابؽ ،ص .231
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اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

 -10توفير لجاف المراجعة والتوصية بضرورة إنشاء لجنة مكونة مف أعضاء غير تنفيذييف يكوف مف
مياميـ تعييف مراجع خارجي وتحديد أتعابو بيدؼ زيادة استقالليتو عند إبداء الرأي في القوائـ
المالية.
 -11وضع أسس ومعايير أخالقية ومينية يطمؽ عمييا حوكمة الشركات التجارية في ظؿ االنفتاح
عمى األسواؽ المالية العالمية وعولمة األسواؽ اعتماد أسواؽ القطاع الخاص لزيادة معدالت
النمو االقتصادي.
 -12خفض المجاؿ في اختيار البدائؿ المحاسبية بوضع معالجة قياسية في المعايير.
 -13الحد مف سوء استخداـ بعض السياسيات المحاسبية ،وتفعيؿ فرضية الثبات في استخداـ
السياسات المحاسبية مف قبؿ معدي القوائـ المالية.
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اإلطار النظري لمحافظ الحسابات والمحاسبة اإلبداعية

خالصة الفصل األول
مف خالؿ ما سبؽ تـ التوصؿ إلى أف محافظ الحسابات يتـ تعينو مف طرؼ الييئات المختصة
ووفقا لشروط معينة ،وىو ميني مستقؿ عف المؤسسة يقوـ بمياـ المراجعة القانونية لحسابات المؤسسة
والفحص اإلنتقادي لمقوائـ المالية ،والذي تتوفر فيو كؿ مف النزاىة واألمانة ألداء المينة ،إلى جانب
المؤىالت العممية والعممية كما ىو مسؤوؿ عف األعماؿ التي قاـ بيا والتي تنتيي بإبداء رأي فني محايد
حوؿ صحة الحسابات والبيانات المالية لممؤسسة.
كما تبيف أف المحاسبة اإلبداعية سموؾ غير أخالقي لما ليا مف مخالفات جسيمة ينتيجيا
المحاسبوف في مينتيـ وذلؾ لتحقيؽ غايات وأىداؼ معينة تستفيد منيا فئة معينة عمى حساب باقي
الفئات المستفيدة داخؿ وخارج المؤسسة ،مع العمـ أف ىذه االستفادة قد تكوف آنية وقصيرة األجؿ
وستعود باإلساءة الكبيرة الحقا عمى تمؾ الفئة وباقي أصحاب المصمحة ليذا يتطمب التصدي ليذه
السموكات والممارسات لمحصوؿ عمى بيانات مالية عمى قدر عاؿ مف الشفافية والموثوقية ،وتـ مالحظة
أف لمحافظ الحسابات دور في الحد مف آثار المحاسبة اإلبداعية مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات
واالختبارات الواجب تطبيقيا عمى القوائـ المالية.
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الفصل الثاني

تمييد
تيدف الدراسة الميدانية إلى محاولة التحقق من االستنتاجات التي تم التوصل إلييا من خالل الدراسة
النظرية لمموضوع ،حيث يعالج ىذا الفصل منيجية واجراءات الدراسة الميدانية ،من خالل تحديد دور محافظ
الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية بالتطبيق عمى عينة من محافظي الحسابات بوالية المسيمة
ووالية برج بوعريريج ،وىذا باالعتماد عمى تحميل وتفسير محاور االستبيان المستخدم كأداة رئيسية لجمع
البيانات وتفسير النتائج ،وفقا لفرضيات الدراسة.
تم تقسيم ىذا الفصل إلى ثالث مباحث ،خصص المبحث األول لمنيجية واجراءات الدراسة المتبعة،
حيث شمل منيج الدراسة ،وطرق جمع البيانات ،وتحديد مجتمع وعينة الدراسة ،باإلضافة إلى شرح كيفية
إعداد أداة الدراسة ،والمتمثمة في االستبيان ،وقياس ثبات وصدق ىذه االستمارة ،من أجل التأكد من سالمة
ووضوح فقراتيا ،بما يعزز الثقة والدقة في النتائج المتوصل إلييا ،ويشمل المبحث الثاني تحميل خصائص
عينة الدراسة ،من خالل بيانات الجزء األول من االستبيان.
أما المبحث الثالث فيعالج تحميل ومناقشة فقرات أداة الدراسة حيث خصص لعرض النتائج واختبار
فرضيات الدراسة ،بواسطة استخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

المبحث األول :منيجية واجراءات الدراسة الميدانية
يعتبر ىذا الجانب تمييدا لمرحمة التحميل الوصفي لخصائص العينة المدروسة ولنتائج االستبيان
واختبار الفرضيات ،حيث يشمل ىذا المبحث عمى المنيج العممي المستخدم في الدراسة الميدانية ،والتعريف
بمجتمع وعينة الدراسة المختارة واألدوات البحثية المستخدمة في جمع البيانات.
المطمب األول :المنيج العممي المستخدم في الدراسة
يخضع اختيار منيج دراسة معين لطبيعة الموضوع المدروس ،كذلك الغاية منو ويعرف المنيج أنو
"الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو الكتشاف الحقيقة ولإلجابة عمى األسئمة واالستفسارات التي يثيرىا
موضوع البحث".

1

من خالل التعرف مسبقا عمى جوانب وأبعاد الظاىرة موضوع الدراسة من خالل االطالع عمى
الدراسات السابقة ،المتعمقة بموضوع البحث ،ومن أجل معرفة دور محافظ الحسابات في الحد من آثار
المحاسبة اإلبداعية بالتطبيق عمى عينة من محافظي الحسابات بواليتي المسيمة وبرج بوعريريج ،فقد تم
استخدام المنيج الوصفي الذي يعرف عمى أنو" :مجموعة من اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاىرة
اعتمادا عمى جمع الحقائق والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال كافيا ودقيقا الستخالص داللتيا
والوصول إلى نتائج الظاىرة محل الدراسة".

2

تم االعتماد عمى مجموعة من البيانات األولية والثانوية ذات العالقة بموضوع الدراسة وتتمثل في
مايمي:
 .1المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظري لمبحث ،والمتمثمة أساسا في الكتب ،وكذا المقاالت
والتقارير التي عالجت موضوع الدراسة.
 .2المصادر األولية :ولمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث ،تم المجوء إلى جمع البيانات األولية
من خالل االستبيان كأداة رئيسية لمبحث ،صمم خصيصا ليذا الغرض ،ووزع عمى محافظي
الحسابات الممثمة في عينة الدراسة ،وتم القيام بجمع وتفريغ وتحميل االستبيان باستخدام البرنامج
اإلحصائي.SPSS

1
2

محمد شفيق ،البحث العممي ،الخطوات المنيجية إلعداد البحوث ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ،1990 ،ص.30
بشير صالح الرشيدي ،مناىج التربوي –رؤية تطبيقية مبسطة ،-دار الكتاب الحديث ،بالكويت ،2000 ،ص.50
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني
المطمب الثاني :مجتمع وعينة الدراسة

تم مراعاة في اختيار مجتمع الدراسة أن يكون أفرادىا من بين األشخاص ذوي االختصاص الذي تتوفر
لدييم الخبرة المينية (العممية) والعممية ،وقد شممت الدراسة محافظي الحسابات ،والخبراء المحاسبين ،لواليتي
المسيمة وبرج بوعريريج ،والذي بمغ عددىم  34فرد.
 -1محافظ الحسابات :حسب المادة  22من قانون  01-10حيث يعد محافظ الحسابات في مفيوم ىذا
القانون" :كل شخص الذي يمارس بصفة عادية وبإسمو وتحت مسؤوليتو ميمة المصادقة عمى صحة
حسابات الشركات والييئات وانتظاميا ومطابقتيا ألحكام التشريع المعمول بيا".
 -2الخبير المحاسب :حسب المادة  18من القانون  01-10يعد خبير محاسب " :كل شخص الذي
يمارس بصفة عادية وبإسمو وتحت مسؤوليتو ميمة تنظيم وتحميل المحاسبة ومختمف أنواع الحسابات
لممؤسسات والييئات في الحاالت التي ينص عمييا القانون".
يعرف موريس انجرس عينة الدراسة بأنيا :ذلك الجزء من مجتمع البحث الذي نسمع من خاللو
المعطيات حول مشكمة الدراسة لموصول الى التقديرات التي يمكن تعميميا عمى كل مجتمع البحث
االصمي.

1

وتتبع مناقشة مجتمع الدراسة تحديد العناصر اآلتية:
 -1الحدود المكانية :تتمثل الحدود المكانية ليذه الدراسة في والية المسيمة ووالية برج بوعريريج.
 -2الحدود الزمانية :ارتبطت الدراسة الميدانية بمجال زمني يمتد من بداية مارس إلى غاية نياية شير
أفريل .2018

 1موريس انجرس ،منيجية البحث العممي في العموم االنسانية ،ترجمة بوزيد صحراوي ،بوشرق كمال ،واخرون ،دار القصبة
لمنشر والتوزيع ،الجزائر،2002 ،

ص.301
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الفصل الثاني

الجدول رقم( :)03اإلحصائيات الخاصة باستمارة االستبيان
والية المسيمة

البيان

النسبة

العدد

والية برج بوعريريج
النسبة

العدد

المجموع
العدد

النسبة

عدد االستمارات الموزعة

26

%63.42

15

%36.58

41

%100

عدد االستمارات الضائعة

3

%7.32

4

%9.75

7

%17.07

23

%56.10

11

%26.83

34

%82.93

عدد االستمارات الصالحة

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى معطيات االستبيان.
يالحظ من خالل الجدول رقم ( )03ما يمي :بمغ عدد محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين الممثمة
لعينة الدراسة  34فرد ،تم توزيع فييا  41استمارة استبيان وتم استرجاع  34استمارة أي بنسبة ،%82.93
في حين بمغ عدد االستمارات الضائعة  7استمارات استبيان بنسبة  %17.07من عدد االستمارات الكمية
الموزعة.
الشكل رقم ( :)01اإلحصائيات الخاصة باستمارة االستبيان

احصائيات خاصة باستمارة االستبيان

17.07

عدد االستمارات الضائعة
عدد االستمارات الصالحة

82.93

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى الجدول رقم .03
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الفصل الثاني
المطمب الثالث :أداة الدراسة الميدانية

تم إعداد استبيان حول "دور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية" حيث يعتبر
االستبيان األداة الرئيسية المالئمة لمدراسة الميدانية لمحصول عمى المعمومات والبيانات التي يجرى تعبئتيا من
قبل المستجيب.
تعد استمارة االستبيان من أكثر االدوات المستخدمة في جمع البيانات ،وىي عبارة عن مجموعة من
االسئمة حول موضوع معين ،والتي يتم إعدادىا إعدادا محددا ،بواسطة البريد ،أو تسمم إلى األشخاص
المختارين المبحوثين لتسجيل اجاباتيم واعادتيا ثانية.

1

وتعرف االستمارة عمى أنيا" :عبارة عن مجموعة من األسئمة التي توجو إلى المبحوثين في موقف
مقابمة شخصية".

2

كما يعرف االستبيان بأنو" :تمك الوسيمة التي تيتم بدراسة السموك المفظي لألفراد ،واتجاىاتيم وقياس
الرأي العام لمجماعة ،وجمع المادة العممية عن بعض الظواىر ،عن طريق مجموعة من األسئمة توجو إلى
عينة محددة من األفراد ،فيما يتعمق بموضوع معين".

3

 -1تصميم استمارة األسئمة :قبل التطرق لكيفية تصميم استمارة االستبيان يدرج أىم األىداف المرجوة من
خالل فقراتو ،باإلضافة إلى اليدف األساسي وىو تحديد دور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة
اإلبداعية بالتطبيق عمى عينة الدراسة ،ييدف من خالل تصميم االستمارة أيضا إلى ما يمي:
أ .التعرف عمى مدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
ب .التعرف عمى كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
ج .التعرف عمى اإلجراءات التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
وفيما يخص تصميم استمارة االستبيان ،فقد تم من خالل جممة من الوثائق والدراسات السابقة والجانب
النظري لمبحث ،وتم االعتماد في تصميم استمارة االستبيان ،عمى سمم لكارت خماسي األبعاد كمقياس لإلجابة
عن فقرات االستمارة المندرجة تحت ثالث محاور أساسية ،والجدول رقم ( )04يوضح سمم لكارت خماسي
األبعاد ودرجات المقياس.
1

محمد شفيق ،البحث العممي ومجال تطبيقاتو في مجال الدراسات االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر،2006 ،

ص.115

2
3

عبد اهلل عبد الرحمان ،عمى بدون ،مناىج البحث العممي ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،2002 ،ص .180

محمد عبيدات ،منيجية البحث العممي :القواعد -المراحل -التطبيقات ،دار وائل لمطباعة والنشر ،االردن ،1999 ،ط،2

ص.63
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جدول رقم ( :)04درجات مقياس لكارت الخماسي
المقياس
العالمة

موافق

موافق تماما

04

05

غير موافق

محايد
03

غير موافق تماما

02

01

المصدر :محمد خير سميم أبو زيد ،التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام برمجية ،SPSSدار صفاء ،دار
جرير ،عمان ،األردن ،2010 ،ص.27
لتحديد طول كل بعد من أبعاد مقياس لكارت الخماسي –الحدود الدنيا والعميا -المستخدم في محاور
الدراسة ،ثم حساب المدى ( ،)4=1-5ثم تقسيمو عمى أبعاد المقياس الخمسة لمحصول عمى طول البعد أي
( ،)0.80 =5/4و بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة ،إلى أقل قيمة في المقياس ،وىي الواحد الصحيح ،وذلك
لتحديد الحد األعمى لمبعد األول وىكذا كما يمي:
الجدول رقم ( :)05المتوسطات الحسابية وفقا لدرجات سمم لكارت الخماسي
المجاالت

اإلجابة

درجة السمم

غير موافق بشدة

1

1.79 – 1

غير موافق

2

2.59 – 1.80

محايد

3

3.39 – 2.60

موافق

4

4.19 -3.40

موافق بشدة

5

5 – 4.20

المصدر :عز عبد الفتاح ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام ( SPSSالجزء الثالث
موضوعات مختارة) ،جدة ،السعودية ،ص.540
وتم القيام باإلجراءات اآلتية:
 إعداد استمارة أسئمة أولية ،من أجل استخداميا في جمع البيانات والمعمومات. عرض استمارة األسئمة عمى األستاذ المشرف ،من أجل اختبار مدى مالءمتيا لجمع البيانات. -تعديل استمارة األسئمة بشكل أولي ،حسب ما رآه المشرف الزما لمتعديل.
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الفصل الثاني

 تم عرض استمارة األسئمة عمى مجموعة من المحكمين ،والذين قاموا بدورىم بتقديم النصح واإلرشاد،وتعديل من إضافة و حذف لبعض العبارات وتعديل البعض.

1

 تم توزيع االستمارات عمى عينة من محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين. إجراء دراسة تحميمية الستمارة األسئمة. القيام بتحميل وتفسير واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج اإلحصائي .SPSS -2محتوى االستبيان

2

تم تقسيم استمارة االستبيان إلى جزأين:
الجزء األول :خاص بالخصائص الديمغرافية لمعينة وىو مقسم كما يمي( :المؤىل العممي ،عدد سنوات الخبرة،
الوظيفة الحالية).
الجزء الثاني :يعالج محاور الدراسة األساسية ،والمتعمقة بتحديد دور محافظ الحسابات في الحد من آثار
استخدام المحاسبة اإلبداعية بالتطبيق عمى عينة من محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين بوالية المسيمة
ووالية برج بوعريريج ،وتم تقسيمو إلى ثالث محاور ،كما يوضحو الجدول رقم ( ،)06والذي يبين عنوان
المحور ،وأرقام الفقرات وعددىا ،والنسبة المئوية لكل محور ،بالمقارنة مع العدد الكمي من فقرات الجزء الثاني
من االستمارة.

1
2

انظر الممحق رقم .02
يوجد استمارة االستبيان بشكميا النيائي في قائمة المالحق ،انظر الممحق رقم .01
00

الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

جدول رقم ( :)06محاور االستبيان وعدد فقرات كل محور ونسبتيا المئوية
رقم

المحور
01
02
03

أرقام

العنوان

الفقرات

مدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في

المؤسسات االقتصادية.

كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة
اإلبداعية.
اإلجراءات الالزمة التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

المجموع -

14-1
21-15

العدد
14
07

النسبة

المئوية%

43.75
21.87

32-22

11

34.38

32-1

32

100

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى معطيات العينة.
يالحظ من خالل الجدول رقم ( )06أن عدد فقرات المحور األول والمعنون "مدى توفر ممارسات
أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية" بمغ ( )14فقرة بنسبة  % 43.75من العدد الكمي
لفقرات االستبيان ،وبمغ عدد فقرات المحور الثاني والمعنون "كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات
المحاسبة اإلبداعية" ( )07فقرات بنسبة  %21.87من العدد الكمي لفقرات االستبيان ،وبمغ عدد فقرات
المحور الثالث المعنون "اإلجراءات الالزمة التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية" ( )11فقرة بنسبة .%34.38
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

المبحث الثاني :تحميل خصائص العينة
يتم في ىذا المبحث عرض صدق وثبات أداة الدراسة من خالل المطمب األول ،وفي المطمب الثاني تم
ذكر أساليب التحميل اإلحصائي ،أما المطمب الثالث فيتم تحميل أفراد العينة حسب المتغيرات من المؤىل
العممي إضافة إلى سنوات الخبرة والوظيفة الحالية.
المطمب األول :صدق وثبات أداة الدراسة
لمعرفة مدى صدق وثبات أداة الدراسة من خالل صدق االستبيان من الصدق الظاىري وثبات
االستبيان.
صدق االستبيان :يقصد بصدق أداة الدراسة ،أن تقيس فقرات استمارة األسئمة ما وضعت لقياسو ،ولقد تم
التأكد من صدق االستبيان من خالل ،الصدق الظاىري لممقياس (صدق المحكمين).
ا -صدق المحكمين (الصدق الظاىري) :تم عرض أداة الدراسة المتمثمة في االستبيان في صورتيا األولية
لتحكيميا من قبل مجموعة من األساتذة ،وىذا بغية التأكد من سالمة بناء استمارة االستبيان من مختمف
الجوانب ،خاصة من حيث:
 دقة صياغة فقرات االستبيان وصحة العبارات. مدى شمولية استمارة االستبيان لمعالجة مشكل الدراسة. مدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي ينتمي إليو. التأكد من سالمة المغة.ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروري من تعديل لصياغة الفقرات أو حذفيا ،أو إضافة فقرات
جديدة ،وفي األخير وبناء عمى المالحظات والتوصيات الواردة من لجنة التحكيم ،تم االستجابة آلراء
المحكمين وتم إجراء ما يمزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتيم ،وتمت صياغة استمارة االستبيان بشكل
نيائي.

1

ب -ثبات االستبيان :يقصد بثبات استمارة االستبيان ،أنيا تعطي نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع استمارة
االستبيان أكثر من مرة ،تحت نفس الظروف والشروط ،أو بعبارة أخرى ،أن ثبات االستمارة يعني االستقرار

1

انظر الممحق رقم ( 02الخاص بقائمة المحكمين).
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

في نتائج استمارة االستبيان ،وعدم تغييرىا بشكل كبير ،فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة ،عدة
مرات ،خالل فترات زمنية معينة ،وقد تم التحقق من ثبات استمارة أسئمة الدراسة من خالل معامل ألفا
كرونباخ ،والجدول رقم ( )07يمثل معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات استمارة االستبيان.
جدول رقم ( :)07صدق وثبات االستبيان وقيمة معامل Alpha Crombach
عدد الفقرات

محاور ومجاالت الدراسة

المحور األول :مدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة 14

معامل ألفا كرونباخ
0.893

اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
المحور الثاني :كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات 07

0.717

المحور الثالث :اإلجراءات الالزمة التي يقوم بيا محافظ 11

0.877

32

0.826

المحاسبة اإلبداعية.

الحسابات لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

جميع فقرات االستبيان

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستبيان ومخرجات .SPSS
من خالل الجدول رقم ( )07يتبين أن معامل ألفا كرونباخ لكل محاور ومجاالت استمارة االستبيان
يتراوح بين (  )89.3 -71.7وىي معامالت مرتفعة ،وكذلك معامل ألفا لجميع محاور استمارة االستبيان معا
بمغ  %82.6وىذا يدل عمى أن قيمة الثبات مرتفعة ،مما تدل عمى أن أداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يبن
مدى صدق استمارة االستبيان وصالحيتيا لتحميل وتفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتيا.
ومنو ي ستنتج أن أداة الدراسة التي تم إعدادىا لمعالجة الموضوع ىي صادقة وثابتة في جميع فقراتيا
وىي جاىزة لمتطبيق عمى عينة الدراسة.
المطمب الثاني :أساليب التحميل اإلحصائي
بعد أن تم تحصيل العدد النيائي الستمارات االستبيان المقبولة تم االعتماد في عرض وتحميل البيانات
عمى الجداول االلكترونية لمعالجة البيانات من خالل الدراسة واستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية ( SPSS
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

 ،)22ولتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات تم تجميعيا ،كما تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية
التي تتمثل فيما يمي:

1

 -1التك اررات والنسب المئوية :لبيان وصف خصائص مفردات العينة.
 -2الوسط الحسابي :وذلك لمعرفة اتجاه أراء المستجوبين حول كل عبارة من عبارات االستمارة.
 -3االنحراف المعياري :تم استخدامو لمتعرف عمى مدى انحراف إجابات أفراد العينة لكل عبارة عن
متوسطيا الحسابي ،ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في إجابات أفراد العينة.
 -4معامل االختالف :إلجراء المقارنة بين عبارات كل محور وترتيبيا حسب درجة استخداميا وتأثيرىا.
 -5اختبار الثبات :وذلك من خالل معرفة صدق أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين،
الذين أبدو مجموعة من المالحظات ،وتم التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق االتساق الداخمي
بحساب معامل الثبات كرونباخ ألفا (.)Cronbach Alpha
 -6اختبار شبيرو ويمك لمعرفة طبيعة توزيع بيانات االستمارة ومدى معمميتيا ،ويستخدم عندما يكون
حجم العينة أقل من. 50
المطمب الثالث :توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات
يشمل ىذا المطمب دراسة تحميمية وصفية ألفراد العينة حسب المتغيرات اآلتية:
 .1المؤىل العممي.
 .2سنوات الخبرة.
 .3الوظيفة الحالية.
أوال :توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي
يؤثر المستوى التعميمي عمى أداء األفراد في ممارسة وظائفيم ،فكمما كان المستوى التعميمي مرتفعا
كان األداء أكثر ايجابية خاصة إذا كان مستوى الفرد يرتبط بقدرتو وكفاءتو في إدارة العمل الموكل إليو،
ولقد تم تجزئة مستويات التعميم في ىذه االستمارة إلى أربع فئات يتوزع أفراد العينة فييا وفق الجدول
اآلتي:

1

نافذ محمد بركات ،التحميل االحصائي باستخدام  ،SPSSقسم االقتصاد واإلحصاء التطبيقي ،الجامعة اإلسالمية،2006 ،

ص.3
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

جدول رقم ( )08توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة%

ليسانس

11

32.4

ماجيستر

13

38.2

دكتوراه

6

17.6

شيادة مينية

4

11.8

المجموع

34

100

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى االستبيان ومخرجات .SPSS
الشكل رقم ( : )02التمثيل البياني ألفراد العينة حسب المؤىل العممي

11.8

ليسانس

32.4
17.6

ماجيستر
دكتوراه
شهادة مهنية

38.2

المصدر :من إعداد الطالبة بناءا عمى الجدول رقم .08
من خالل الجدول رقم ( )08والمتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي يالحظ أن أعمى نسبة
كانت لحاممي شيادة ماجيستر والبالغ عددىم  13فردا بنسبة  ،%38.2وىذا يدل عمى أن العينة اشتممت
عمى نوعين اكاديميين ومينيين األمر الذي يمكن من الحصول عمى معمومات نظرية وميدانية حول موضوع
الدراسة ،تمييا فئة حاممي شيادة ليسانس وعددىم  11فردا وبمغت نسبتيم  ،%32.4وىذا ما يدل أن عينة
الدراسة ذات مستوى جامعي مما يمكن من الحصول عمى معمومات كافية لمعالجة التساؤالت المطروحة حول
موضوع الدراسة.
والفئة التي تمييا كانت لحاممي شيادة دكتوراه والبالغ عددىم  6أفراد بنسبة  ،%17.6ويتبين أن عينة
الدراسة تمتمك شيادات في دكتوراه ،مما يطبق المبادئ المعمول بيا ،ومعايير التدقيق الدولية.
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

وفي األخير حاممي شيادة مينية بنسبة  ،%11.8مما يستنتج أن عينة الدراسة تمتمك شيادات مينية
متعددة في ميدان الدراسة ،حيث ترتكز عمى مكاتب محاسبة ومحافظي الحسابات والخبراء المحاسبين
لممارسة مينة المراجعة ،مما يدعم لمحصول عمى معمومات متوازنة مع موضوع الدراسة.
ثانيا :توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المينية
اختمفت الخبرة المينية لمعينة المدروسة من خبرة تتراوح بين  5سنوات إلى  15سنة والجدول اآلتي
يوضح توزيع الخبرة المينية ألفراد العينة.
جدول رقم ( )09توزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة المينية
الخبرة المينية

التكرار

النسبة %

أقل من  5سنوات

04

11.8

من  5سنوات إلى  10سنوات

12

35.2

من  11إلى  15سنة

04

11.8

أكثر من  15سنة

14

41.2

المجموع

34

100

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجات .SPSS
الشكل رقم ( :)03التمثيل البياني ألفراد العينة حسب الخبرة المينية

الخبرة المهنية
11.8

اقل من  5سنوات

41.2

من  5الى  10سنوات
من 11الى  15سنة
اكثر من 15سنة

35.2

11.8

المصدر :من إعداد الطالبة بناءا عمى الجدول رقم .09
44

الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

يتبين من الجدول رقم ( )09والمتعمق بتوزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية أن أفراد عينة البحث
تتوزع حسب متغير الخبرة المينية بنسبة  %11.8لمذين ليم خبرة أقل من  5سنوات وكذلك لمذين ليم خبرة
من  11سنة إلى  15سنة ،في حين أن نسبة  %35.3لمذين ليم خبرة من  5إلى  10سنوات ،أما النسبة
األعمى فتعود لمذين لدييم خبرة أكثر من  15سنة بنسبة  %41.2مما يمكن من االستفادة من المعمومات
المتوفرة لدييم ،وىذه النتائج تدل عمى أن غالبية أفراد العينة تتمتع بخبرة مينية تسمح ليم اإللمام بالكثير من
المشاكل والقضايا المحاسبية من خالل ممارساتيم المينية.
ثالثا :توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الوظيفي
يتنوع توزيع أفراد العينة حسب متغير مستوى الوظيفي والجدول اآلتي يوضح تكرار ونسبة كل وظيفة.
جدول رقم ( )10يوضح أفراد العينة حسب متغير الوظيفة الحالية
الوظيفية الحالية

التكرار

النسبة %

محافظ حسابات

27

79.42%

خبير محاسبي

7

20.58%

المجموع

34

100

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة باستخدام برمجية .SPSS
الشكل رقم ( :)04توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة الحالية

الوظيفة الحالية
20.58

محافظ حسابات
خبير محاسب
79.42

المصدر :من إعداد الطالبة بناءا عمى الجدول رقم .10
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

من خالل الجدول رقم ( )10والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير الوظيفة الحالية يالحظ أن
نسبة وظيفة محافظ الحسابات مرتفعة وتقدر بنسبة  %79.42وىذا ما يساعد في الدراسة ،حيث أنيم
مسجمين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
أما نسبة الخبراء المحاسبين والتي تبمغ نسبة  ،%20.58وىي نسبة معتبرة ألخذ آراء الخبراء
المحاسبين عن اإلشكالية المدروسة ،وتمكنيم في مجال المحاسبة والمسجمين في المصف الوطني لمخبراء
المحاسبين.
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات

الفصل الثاني

المبحث الثالث :تحميل نتائج الدراسة
لتحميل فقرات استمارة االستبيان تم استخدام اختبار(  ) One Sample T testلمعينة الواحدة
ومستوى الداللة لكل فقرة وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا (إذا كانت القيمة
المطمقة لـ  Tالمحسوبة أكبر من قيمة  tالجدولية) وتكون الفقرة سمبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون عمى
محتواىا (إذا كانت القيمة المطمقة ل Tالمحسوبة اقل من قيمة  tالجدولية).
المطمب األول :تحميل فقرات المحور األول المتعمق بمدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في
المؤسسات االقتصادية.
يتم في ىذا المطمب تسميط الضوء حول إجابات أفراد العينة فيما يخص مدى توفر ممارسات أساليب
المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
جدول رقم ( :)11تحميل فقرات المحور األول المتعمق بمدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية
في المؤسسات االقتصادية
المتوسط االنحراف

الرقم العبارة
01

الحسابي المعياري

تكوين مخصص المؤونات مبالغ
فييا لمقابمة النقص المحتمل في

2.63

0.99

قيمة T

-2.10

القيمة

االحتمالية المجال الترتيب
SIG

0.04

محايد

07

قيم بعض األصول.
02

عدم ثبات المؤسسة عمى طرق

االىتالك الخاص باألصول دون

مبرر.
03

عدم االلتزام بمبدأ التكمفة

التاريخية في تحديد قيمة األصول

2.36

2.57

1.19

1.34

-3.06

-1.80

0.04

0.08

الثابتة المدرجة في الميزانية.
04

إجراء

مقاصة

بين

عناصر

األصول والخصوم في الميزانية.
05

إدماج أرباح غير موزعة مع ربح
الدورة المالية الحالية.

2.36

1.22

-2.99

.005

2.51

1.12

-2.48

.018
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غير

موافق
غير

موافق
غير

موافق
غير

موافق

12

08

13
09

الفصل الثاني
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عدم إدراج اىتالك القروض
طويمة األجل المستحقة ضمن

2.87

1.29

-0.53

0.59

محايد

02

الخصوم غير جارية.
07

نقل األعباء الجارية إلى دورة
محاسبية سابقة أو الحقة.

08

تسجيل اإليرادات قبل التأكد من
تحققيا.

09

التغيير غير المبرر في طريقة
تقييم المخزون.

10

نقل اإليرادات الحالية إلى دورة

11

المبالغة في تقدير المخزون يؤدي

محاسبية الحقة.

إلى التقميل من تكمفة البضاعة

المباعة ويزيد من ىامش الربح.
12

تأجيل إثبات فواتير الشراء خاصة
بالفترة المالية الحالية لمدورة المالية

2.81

1.15

-0.90

2.81

1.18

-0.88

0.38

2.30

1.23

-3.23

.003

2.87

1.08

-0.64

2.66

2.48

1.19

1.14

-1.60

-2.57

0.37

0.52

0.11

0.01

الالحقة.
13

تصنيف

النفقات

التشغيمية

باعتبارىا نفقات استثمارية.
14

تصنيف التدفقات النقدية التمويمية
باعتبارىا تدفقات نقدية تشغيمية.

كل فقرات المحور األول

2.51

0.97

-2.86

0.07

2.69

0.88

-1.97

0.05

2.58

0.73

-3.06

0.44

محايد

03

محايد

04

غير

موافق
محايد

محايد

غير

موافق
غير

موافق
غير

موافق
غير

موافق

14
01

06

11

10
05
/

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستبيان ومخرجات .SPSS
من خالل الجدول رقم ( )11والذي يبين إجابات أفراد العينة حول "مدى توفر أساليب المحاسبة
اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية" يالحظ أن المتوسط الحسابي يتراوح بين  2.30و  2.87وىو يقع بين
المجال الثاني والثالث أي أن أفراد العينة يرون أن المؤسسات االقتصادية ال تستخدم أساليب المحاسبة
اإلبداعية.
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الفصل الثاني

احتمت الفقرة رقم ( )10المرتبة األولى بمتوسط حسابي  2.87وانحراف معياري  ،1.08والذي تنص
عمى أنو تقوم المؤسسات "بنقل اإليرادات الحالية إلى دورة محاسبية الحقة" ،وىذا ما يؤكد أن أفراد العينة غير
موافقين عمى أن المؤسسات تقوم بنقل اإليرادات الحالية إلى دورة محاسبية الحقة ،أما الفقرة رقم ( )06احتمت
المرتبة الثانية وبدرجة ممارسة متوسطة بمتوسط حسابي  2.87وانحراف معياري  1.29والتي نصت عمى
"عدم إدراج اىتالك القروض طويمة األجل المستحقة ضمن الخصوم غير جارية " ،أما الفقرة رقم ( )07فقد
حازت عمى المرتبة الثالثة وبدرجة محايد بمتوسط حسابي  2.81وانحراف معياري  1.15والتي نصت عمى
"نقل األعباء الجارية إلى دورة محاسبية سابقة أو الحقة" ،أما الفقرة رقم ( )08حازت عمى المرتبة الرابعة
بمتوسط حسابي بمغ  2.79وانحراف معياري  1.17وبدرجة محايد والتي نصت عمى "تسجيل اإليرادات قبل
التأكد من تحققيا" ،أما الفقرة رقم ( )14فقد احتمت المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي  2.69وانحراف معياري
 0.88وبدرجة ممارسة منخفضة جدا والتي نصت عمى " تصنيف التدفقات النقدية التمويمية باعتبارىا تدفقات
نقدية تشغيمية" ،أما الفقرة رقم ( )09فقد جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ  2.30وانحراف
معياري  1.23والت نصت عمى "التغيير غير المبرر في طريقة تقييم المخزون".
التفسير
من خالل ما سبق يتبين أن المتوسط الحسابي ألفراد العينة بمغ  2.58وانحراف معياري  ،0.73بدرجة
غير موافق ،وىذا يبين أن أفراد العينة يرون أن المؤسسات االقتصادية الجزائرية التستخدم أساليب المحاسبة
اإلبداعية ،وىذا يعني أنو تتصف بنظام رقابي داخمي فعال بعيدا عن التضميل والتحريف.
المطمب الثاني :تحميل فقرات المحور الثاني المتعمق بكفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات
المحاسبة اإلبداعية.
يوضح المطمب اآلتي النتائج التي تم التوصل إلييا حول أسئمة المحور الثاني من االستبيان المتعمق
بكفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية
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جدول رقم ( :)12يوضح تحميل فقرات المحور الثاني المتعمق بكفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية

الرقم

العبارة

15

يممك محافظ الحسابات الحرية

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

القيمة
قيمة T

االحتمالية
SIG

درجة
الموافقة

الترتيب

في اختيار الميادين واألنشطة
التي يجب فحصيا األمر الذي
يساعده عمى اكتشاف أساليب

4.02

0.90

6.64

0.00

موافق

07

المحاسبة اإلبداعية.
16

يقوم محافظ الحسابات بأداء
ميامو بكل نزاىة وموضوعية
مما يساىم في كشف التضميل

4.38

0.49

16.34

0.00

المحاسبي.
17

بشدة

02

محافظ الحسابات في المؤسسة
لديو إلمام كاف بالمبادئ
المحاسبية والتقنيات المالية

4.26

0.75

9.81

0.00

الالزمة ألداء عممو.
18

موافق

موافق
بشدة

04

يمارس محافظ الحسابات
الشك الميني بدرجة مالئمة
تساعدكم في اكتشاف حاالت
الغش

والتصرفات

غير

4.11

0.32

19.9

0.00

موافق

06

القانونية.
19

يحرص محافظ الحسابات
عمى

التحصيل

العممي

4.76

0.60

44

15.2

0.00

موافق
بشدة
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الدراسة التطبيقية لعينة من محافظي الحسابات
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المستمر لتطوير مياراتو.
20

يقوم

محافظ

الحسابات

باالطالع عمى التقديرات
المحاسبية

وتقييم

مدى

4.20

0.84

8.32

0.00

واقعيتيا.
21

موافق
بشدة

05

يتبع محافظ الحسابات معايير
مينية واضحة تتوافق مع
معايير التدقيق الدولية.

كل فقرات المجال األول

4.29

0.71

10.4

0.00

4.27

0.41

17.6

0,00

موافق
بشدة
موافق
بشدة

03

/

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستبيان مخرجات .SPSS
من خالل الجدول رقم ( )10يتم معرفة آراء واتجاىات أفراد العينة وتحميميا بالترتيب التنازلي لمعبارة
حسب المتوسط الحسابي باالستعانة بداللة القيمة اإلحصائية لالختبار( Tستودنت).
يحرص محافظ الحسابات عمى التحصيل العممي المستمر لتطوير مياراتو :احتمت الفقرة رقم ()19
المرتبة األولى بمتوسط حسابي  4.76وانحراف معياري  0.60بدرجة موافق بشدة ،مما يبين أن اتجاه العينة
يتفق بأن التحصيل العممي المستمر يساعد محافظ الحسابات عمى تطوير مياراتو مما يساعده عمى اكتشاف
التالعبات وممارسات المحاسبة اإلبداعية.
يقوم محافظ الحسابات بأداء ميامو بكل نزاىة وموضوعية مما يساىم في كشف التضميل المحاسبي:
احتمت الفقرة رقم ( )16المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ  4.38وانحراف معياري  0.94وبمغت القيمة T
المحسوبة  16.34وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،وبمغت القيمة االحتمالية  0.00 Siggوىي أقل من
مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن الفقرة رقم ( )16ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة
يوافقون بشدة بأن نزاىة وموضوعية محافظ الحسابات ليا مساىمة في اكتشاف ممارسات المحاسبة
اإلبداعية.
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الفصل الثاني

احتمت الفقرة رقم ( )21المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ  4.29وانحراف معياري  0.71وبمغت
القيمة  Tالمحسوبة  10.49وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،وبمغت القيمة االحتمالية  0.00 Siggوىي
أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن الفقرة رقم ( )21ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد
العينة يوافقون بشدة عمى أن يتبع محافظ الحسابات معايير مينية واضحة تتوافق مع معايير التدقيق الدولية
وىذا ما يساعده في اكتشاف األخطاء والغش والتحريف المادي والممارسات المحاسبة اإلبداعية في القوائم
المالية.
احتمت الفقرة رقم ( )17المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بمغ  4.26وانحراف معياري  0.75وبمغت
القيمة  Tالمحسوبة  9.81وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،وبمغت القيمة االحتمالية  0.00 Siggوىي أقل
من مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن الفقرة رقم ( )17ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة
يوافقون بشدة عمى أن محافظ الحسابات في المؤسسة لديو إلمام كاف بالمبادئ المحاسبية والتقنيات المالية
الالزمة ألداء عممو ،مما يبين أن اتجاه العينة يتفق بأن اإللمام الكافي لمحافظ الحسابات بالمبادئ المحاسبية
تسيل عميو عممية التدقيق وتمكنو من اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
احتمت الفقرة رقم ( )20المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بمغ  4.20وانحراف معياري  0.84وبمغت
القيمة  Tالمحسوبة  8.32وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية ،وبمغت القيمة االحتمالية  0.00 Siggوىي أقل
من مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن الفقرة رقم ( )20ذات داللة إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة
يوافقون وبدرجة عالية جدا عمى أن محافظ الحسابات يقوم باالطالع عمى التقديرات المحاسبية وتقييم مدى
واقعيتيا ،يساعده عمى اكتشاف الغش واألخطاء.
احتمت الفقرة رقم ( )18المرتبة السادسة بمتوسط حسابي بمغ  4.11وانحراف معياري  0.32وبمغت
القيمة  Tالمحسوبة  19.92وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية التي تبمغ  ،1.69وبمغت القيمة
االحتمالية  0.00 Siggوىي أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن الفقرة رقم ( )18ذات داللة
إحصائية وايجابية أي أن أفراد العينة يوافقون عمى أن محافظ الحسابات يمارس الشك الميني بدرجة مالئمة
تساعدكم في اكتشاف حاالت الغش والتصرفات غير القانونية.
يممك محافظ الحسابات الحرية في اختيار الميادين واألنشطة التي يجب فحصيا األمر الذي يساعده
عمى اكتشاف أساليب المحاسبة اإلبداعية :حيث احتمت الفقرة رقم ( )15المرتبة السابعة بمتوسط حسابي بمغ
 4.02وانحراف معياري  0.90وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  6.64وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية التي تبمغ
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 ،1.69وبمغت القيمة االحتمالية  0.00 Siggوىي أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن الفقرة رقم
( )15ذات داللة إحصائية وايجابية ،مما يبين أن اتجاه العينة موافقين بخصوص الحرية الممنوحة لممحافظ
في اختيار الميادين واألنشطة عمى أن تمكنو من اكتشاف التالعبات والغش الممارس في جميع األنشطة
والميادين مما يؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
التفسير
عمى ضوء التحميل السابق يتضح أن محافظي الحسابات يمتزمون بمعايير واضحة وسميمة في عمميات
المراجعة ،مما يمنحيم القدرة عمى اكتشاف أساليب المحاسبة اإلبداعية ،واإللمام الكافي بالمبادئ المحاسبية
والتقنيات المالية الالزمة ألداء عمميم تساعدىم في اكتشاف التحريفات وحاالت الغش في القوائم المالية
وكذلك التحصيل العممي المستمر يزيد من كفاءة محافظي الحسابات مما يساعدىم عمى تعزيز قدراتيم
وبالتالي اكتشاف التضميل والتحريف المادي في القوائم المالية.
من خالل ما سبق يستنتج ما يمي:
محافظي الحسابات عمى دراية كافية بمعايير المراجعة الدولية التي تعزز من قدرتيم عمى اكتشاف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،وتقييم صحة القوائم المالية بدرجة كبيرة وفعالية ،وأيضا توفر كفاءة محافظ
الحسابات الفيم الجيد ليذه المعايير وتطبيقيا وبالتالي مساعدتيم في البناء السميم واألساسي لعممية التخطيط
لممراجعة ومساعدتيم في اتخاذ الق اررات حول القوائم المالية في إعداد التقرير.
المطمب الثالث :تحميل فقرات المحور الثالث المتعمق باإلجراءات التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية
يوضح المطمب اآلتي النتائج التي تم التوصل إلييا حول أسئمة المحور الثالث من االستبيان المتعمق
باإلجراءات التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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جدول رقم ( :)13تحميل فقرات المحور الثالث المتعمق باإلجراءات التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد
من ممارسات المحاسبة اإلبداعية

الرقم

العبارة

22

محافظ الحسابات يراقب كل
فواتير المصاريف المسجمة في

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.82

1.08

القيمة
قيمة T

االحتمالية
Sigg

4.40

0.00

الميزانية.
23

التأكد من ثبات المؤسسة عمى
طريقة

احتساب

الخاص باألصل.
24

االىتالك

4.26

0.56

13.0

0.00

درجة
الموافقة

موافق

موافق
بشدة

المؤونات مبالغ فييا لمقابمة

4.26

0.56

13.0

0.00

األصول.

موافق
بشدة

التأكد من تسجيل اإليرادات قبل

4.17

0.57

11.9

0.00

موافق

26

يتحقق محافظ الحسابات من

4.20

0.80

8.69

0.00

موافق

27

التأكد من عدم إجراء أي مقاصة

تحققيا.
المبالغة في تقدير المخزون.

بين عناصر األصول والخصوم

4.32

0.58

13.1

0.00

في الميزانية.

28
29

التأكد من عدم تأخير كتابة
شيكات الموردين.
التحقق من الوجود الفعمي
لممخزون ومن طرق التقييم

3.55

4.26

1.05

0.79

3.10

9.30

0.04

0.00

والتسعير.
30

التأكد من عدم تصنيف النفقات

05

التشغيمية

باعتبارىا

نفقات

3.76

0.88

5.01

التأكد من عدم نقل األعباء

4.38

0.65

44

12.3

بشدة
موافق
بشدة
موافق
موافق
بشدة

04

08
07

02

11

06

0,00

موافق

10

0,00

موافق

01

استثمارية وتمويمية.
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الجارية إلى فترات محاسبية

بشدة

الحقة من خالل تغيير السياسات
المحاسبية.

التأكد من عدم المبالغة في تقدير

32

المخزون الشيء الذي يقمل من

تكمفة البضاعة المباعة ويزيد من

4.32

0.68

11.2

0,00

صافي الدخل.
كل فقرات المجال األول

4.12

0.51

12.6

0,00

موافق
بشدة
موافق

03

/

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات االستبيان ومخرجات SPSS

من خالل الجدول رقم ( )13يتم معرفة اآلراء واتجاىات أفراد العينة وتحميميا بالترتيب التنازلي لمعبارة
حسب المتوسط الحسابي باالستعانة بداللة القيمة اإلحصائية لالختبار( Tستودنت).
يشير الجدول رقم ( )13إلى أن الفقرة رقم ( )31التي تنص" التأكد من عدم نقل األعباء الجارية إلى
فترات محاسبية الحقة من خالل تغيير السياسات المحاسبية" ،احتمت المرتبة األولى بدرجة موافق بشدة
بمتوسط حسابي  4.38وانحراف معياري  ،0.65كما يشير إلى أن الفقرة رقم ( )27والتي تنص عمى "التأكد
من عدم إجراء أي مقاصة بين عناصر األصول والخصوم في الميزانية" ،المرتبة الثانية برتبة موافق بشدة ،إذ
بمغ المتوسط حسابي  4.32وانحراف معياري  ،0.58كما جاءت الفقرة رقم ( )32في المرتبة الثالثة بدرجة
موافق بشدة بمتوسط حسابي  4.32وانحراف معياري  ،0.68والتي تنص عمى "التأكد من عدم المبالغة في
تقدير المخزون الشيء الذي يقمل من تكمفة البضاعة المباعة ويزيد من صافي الدخل" ،بينما جاءت الفقرة رقم
( )24في المرتبة الرابعة والتي تنص "التأكد من عدم تكوين مخصص المؤونات مبالغ فييا لمقابمة النقص
المتوقع في قيم بعض األصول" بدرجة موافق بشدة ،وبمتوسط حسابي  4.26وانحراف معياري ،0.56
واحتمت الفقرة رقم ( )30المرتبة العاشرة بدرجة موافق بمتوسط حسابي بمغ  3.76وانحراف معياري 0.88
والتي تنص "التأكد من عدم تصنيف النفقات التشغيمية باعتبارىا نفقات استثمارية وتمويمية" ،وفي األخير
جاءت الفقرة رقم ( )28في المرتبة الحادي عشر بدرجة موافق والتي تنص "التأكد من عدم تأخير كتابة
شيكات الموردين" ،بمتوسط حسابي بمغ  3.55وانحراف معياري .1.05
التفسير
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من خالل التحميل السابق يتضح أن المتوسط الحسابي لممحور الثالث بمغ  4.12وانحراف معياري
 0.51بدرجة موافق ،وبمغت القيمة  Tالمحسوبة  12.65وىي اكبر من القيمة  Tالجدولية التي تبمغ ،1.69
وبمغت القيمة االحتمالية  0.00 sigوىي أقل من مستوى المعنوية  0.05مما يعني أن المحور الثالث دال
إحصائيا وايجابيا أي أن أفراد العينة يوافقون وبدرجة عالية عمى جميع فقراتو أي أن "محافظ الحسابات يطبق
اإلجراءات الالزمة لمحد من آثار المحاسبة اإلبداعية".
المطمب الرابع :اختبار فرضيات الدراسة
في ىذا المطمب يتم اختبار فرضيات الدراسة بمستوى ثقة  %95أي بمستوى داللة  ،%5ويتم أوال
اختبار مدى إتباع البيانات في كل فرضية لمتوزيع الطبيعي من أجل تحديد االختبار المناسب لكل منيا ،عمما
أن فرضية العدم تتضمن عدم إتباع البيانات التوزيع الطبيعي وذلك عندما يكون مستوى الداللة المحسوبة اقل
من  0.05في حين أن الفرضية البديمة تتضمن إتباع البيانات لمتوزيع الطبيعي.
كما يتم اختبار فرضيات التي تتضمن إجابات مفردات العينة وفق مقارنة المتوسط العام لكل محور
مع المتوسط المعياري والذي قيمتو  3ألن فقرات المحور قد تم قياسيا وفق سمم لكارت الخماسي
( ))5+4+3+2+1(/5=3وذلك لتحديد إذا كان المتوسط المحسوب أعمى من المتوسط المعياري أم ال بشكل
دال إحصائيا.
لمحكم عمى معنوية الفروق بين متوسط العينة وقيمة ثابتة محددة سابقا وباستخدام اختبار  Tلمعينة
الواحدة من خالل استخدام المعادلة في حالة الفروق بين متوسط عينة ومتوسط المجتمع.
 تكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون عمى محتواىا إذا كان مستوى الداللة اكبر من 0.05والختبار الفرضيات تم استخدام اختبار اإلشارة الالمعممية ( ،)Sing testإذ يستخدم ىذا
االختبار لمتحقق من مجتمع إحصائي مع وسط المجتمع ،ويستخدم اختبار اإلشارة لتحديد اتجاه
الفروق بين آراء المجتمع.
 والختبار الفرضيات باستخدام اختبار اإلشارة يتم اختبار الفرضيات اإلحصائية اآلتية:  H0الفرضية الصفرية. H1 -الفرضية البديمة.
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 إذا كان  Singاكبر من  0.05نقبل  H0الفرضية الصفرية. إذا كان  Singاقل من  0.05نقبل  H1الفرضية البديمة.أوال -اختبار فرضية المحور األول المتعمق مدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في
المؤسسات االقتصادية
 -1اختبار الفرضية األولى
الفرضية الصفرية  :H0ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول توفر أساليب
المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
الفرضية البديمة  :H1توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول توفر أساليب المحاسبة
اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
باالعتماد عمى اختبار العينة األحادية أظيرت نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ليذا المحور الجدول الموالي:
جدول رقم ( :)14نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمحور األول
البيان

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

()sig-t

نتائج المحور األول

-3.067

1.69

0.44

نتيجة اختبار الفرضية
H0

H1

قبول

رفض

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجاتSPSS.
تم اجراء اختبار  t- testلمعرفة مدى توفر أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية،
وتشير النتائج في الجدول رقم ( )14إلى أن الداللة اإلحصائية  Sigتساوي  0.44اكبر من  0.05وبذلك
يتم رفض الفرضية البديمة وقبول الفرضية الصفرية :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر
المينيين حول توفر أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
 -2تحميل نتائج الفرضية األولى
يستنتج من موافقة افرد العينة عن فقرات المحور األول أنو ال تتوفر أساليب المحاسبة اإلبداعية في
المؤسسات االقتصادية ،وىذا راجع إلى قوة األساليب الداخمية ،كما يتوجب وجود نظام رقابة فعال يسيل
عممية المراجعة ويمنع من وجود تحريف أو تضميل من قبل اإلدارة في القوائم المالية.
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ثانيا -اختبار وتحميل نتائج فرضية المحور الثاني المتعمق بكفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات
المحاسبة اإلبداعية
الختبار صحة الفرضية تم تجزئتيا إلى فرضيتين فرضية صفرية وفرضية بديمة:
 -1اختبار الفرضية
الفرضية الصفرية  :H10ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول مساىمة كفاءة
محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
الفرضية البديمة  :H11توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول مساىمة كفاءة
محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
جدول رقم ( :)15نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمحور الثاني
البيان

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

()sig-t

نتائج المحور الثاني

17.690

1.69

0.00

نتيجة اختبار الفرضية
H0

H1

رفض

قبول

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجات .SPSS

تشير النتائج في الجدول السابق( )15إلى أن الداللة اإلحصائية تساوي  0.00اقل من  0.05وبذلك
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضيـة البديمة :توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر
المينيين حول مساىمة كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 -2تحميل نتائج اختبار الفرضية
مما سبق يستنتج أن كفاءة محافظ الحسابات تساىم في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية في
المؤسسات االقتصادية ،وعميو فإن كفاءة محافظ الحسابات ليا دور في اكتشاف حاالت التضميل ،ومن واقع
ىذه النتائج يمكن القول أن عدم توفر المعرفة الكافية لدى محافظ الحسابات بمعايير المراجعة الدولية فإنو قد
يؤدي إلى عدم تمكنو من اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية مما يتوجب عمى محافظ
الحسابات االلتزام باإلجراءات المطموبة لتنفيذ عممية المراجعة حسب معايير المراجعة الدولية واىتمام بتطوير
قدرتو وأدائو لرفع كفاءتو لكي يجعل عممية المراجعة واكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية أكثر سيولة،
وىذا يدل عمى صحة الفرضية.
ثالثا -اختبار فرضية المحور الثالث المتعمق باإلجراءات الالزمة التي يقوم بيا محافظ الحسابات لمحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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الختبار صحة الفرضية تم تجزئتيا إلى فرضيتين فرضية صفرية وفرضية بديمة:
 -1اختبار الفرضية
الفرضية الصفرية  :H20ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول أن محافظ
الحسابات يطبق اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
الفرضية البديمة  :H21توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول أن محافظ
الحسابات يطبق اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
جدول رقم ( :)16نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمحور الثالث
البيان

 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

()sig-t

نتائج المحور الثالث

12.65

1.69

0.00

نتيجة اختبار الفرضية
H0

H1

رفض

قبول

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات االستمارة ومخرجات برنامج .SPSS

من خالل الجدول رقم ( )16الذي يبين نتائج التحميل اإلحصائي باستخدام اختبار ) (tفإن محافظ
الحسابات يطبق اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،حيث كانت الفقرات ذات داللة
إحصائية  sigاقل من  0.05والقيمة المطمقة ل ) (tالمحسوبة اكبر  12.65من القيمة الجدولية 1.69
وحسب قاعدة القرار المعتمدة في بداية الفرضية ،فإنو يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة
بمعنى أنو :توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول أن محافظ الحسابات يطبق
اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 -2تحميل نتائج اختبار الفرضية الثالثة
يستنتج من موافقة العينة عمى فقرات المحور الثالث أن محافظ الحسابات يستخدم اإلجراءات الالزمة
لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،ومن واقع ىذه النتائج فإنو يتم الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
وبالتالي فإن القوائم المالية تمتاز بالشفافية والمصداقية وعميو يمكن اتخاذ ق اررات صحيحة ألن مستخدمي
قرراتيم.
القوائم المالية ينتظرون صدور تقرير حول صحة ىاتو القوائم واإلدارة التخاذ ا
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خالصة الفصل الثاني
تم في ىذا الفصل القيام بدراسة ميدانية من خالل إعداد استبيان وتوزيعو عمى عينة الدراسة ،حيث
شممت الدراسة محافظي الحسابات وخبراء المحاسبين عمى مستوى والية المسيمة ووالية برج بوعريريج وىذا
عمى اختالف خبراتيم ومؤىالتيم ،وقد قسم ىذا االستبيان إلى ثالثة محاور أساسية وتم توزيع أسئمة المحاور
عمى كل من لو عالقة بالم وضوع محل الدراسة ،وبعد تفريغ االستبيان تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات
التي تمثل إجابات آراء العينة ،وتمت دراسة وتحميل نتائج البرامج اإلحصائية المستعممة في إطار برنامج
الحزمة اإلحصائية ( )SPSS22وتم اختبار الفرضيات.
وفي األخير تم التوصل إلى جممة من النتائج وىي كاآلتي:
 المؤسسات االقتصادية الجزائرية ال تتوفر فييا أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 يتميز محافظي الحسابات بكفاءة عالية مما تسيل عمييم عممية التدقيق واكتشاف التضميل
وممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 يطبق محافظي الحسابات اإلجراءات الالزمة وبالتالي الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 يتبع محافظ الحسابات معايير مينية واضحة تتوافق مع معايير التدقيق الدولية.
 لمحافظ الحسابات دور في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية من خالل جممة من االجراءات التي
يطبقيا وبالتالي تقمل من اتساع انتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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الخات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة
الخاتمة
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة الدور الذي يقوم بو محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة
اإلبداعية من خالل الرأي الفني المحايد حول صدق القوائم المالية المعبرة عن المركز المالي لممؤسسة ،حيث
تظير أىمية محافظ الحسابات في كونو وسيمة تخدم األطراف الخارجية عن المؤسسة والتي بدورىا تعتمد
عمى نتائج أعمال المؤسسات حيث تذكر أىم األطراف المستخدمة لمتقارير محافظ الحسابات إلدارة المؤسسة
الجيات الحكومية ،مصمحة الضرائب ،المسيرين ،المساىمين ،إذ أن ىذه األطراف تسعى وراء معمومات
تتصف بالمصداقية وتعكس الصورة الحقيقة لممؤسسة.
من أجل تحديد الدور الذي يقوم بو محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية في
الجزائر وفي سياق اإلجابة عمى إشكالية الدراسة واالسئمة الفرعية التي تم طرحيا انطالقا من القوانين التي
نظمت المينة في الجزائر.
تم تقسيم الدراسة إلى فصمين أحدىما خصص لمجانب النظري واآلخر لمتطبيقي ،تم تسميط الضوء في
الفصل األول عمى محافظ الحسابات من حيث المفيوم والميام والمسؤوليات إضافة إلى معايير األداء الميني
لمحافظ الحسابات في الجزائر ،وىذا من خالل المبحث األول ،أما المبحث الثاني فعالج ماىية المحاسبة
اإلبداعية من حيث المفيوم وأشكال المحاسبة اإلبداعية ،دوافع استخدام المحاسبة اإلبداعية ،بينما المبحث
الثالث فتمحور حول مساىمة محافظ الحسابات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
وفي الفصل الثاني تم دراسة عينة من محافظي الحسابات وخبراء محاسبين ،تمحور المبحث األول
عمى المنيج العممي المستخدم في الدراسة ،أما المبحث الثاني فتضمن تحميل خصائص العينة ،في حين
المبحث الثالث خصص لتحميل نتائج الدراسة واختبار فرضياتيا.
 -1اختبار الفرضيات
اظيرت نتائج اختبار الفرضيات اآلتي:
الفرضية األولى :تمارس المؤسسات االقتصادية أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 إلثبات صحة الفرضية من خالل المحور األول من االستبيان تم تقسيم ىذه الفرضية إلى فرضيتينجزئيتين:
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  :H0ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول توفر أساليب المحاسبةاإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
  :H1توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نطر المينيين حول توفر أساليب المحاسبةاإلبداعية في المؤسسات االقتصادية.
تم إثبات صحة الفرضية الجزئية  ،H0حيث يستنتج أن المؤسسات االقتصادية الجزائرية ال
تتوفر فييا أساليب المحاسبة اإلبداعية.
 الفرضية الثانية :تساىم كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.من أجل إثبات صحة الفرضية من خالل أسئمة المحور الثاني من االستبيان تم تقسيم ىذه
الفرضية إلى فرضيتين جزئيتين:
  :H10ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول مساىمة كفاءة محافظالحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
  :H11توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول مساىمة كفاءة محافظالحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
تم إثبات صحة الفرضية الجزئية  ،H11حيث نستنتج أن كفاءة محافظ الحسابات تساىم في اكتشاف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 الفرضية الثالثة :يطبق محافظ الحسابات اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبةاإلبداعية.
من أجل إثبات صحة الفرضية من خالل أسئمة المحور الثالث من االستبيان تم تقسيم ىذه الفرضية إلى
فرضيتين جزئيتين:
  :H20ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول كون محافظ الحساباتيطبق اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
  :H21توجد فروقات ذات داللة إحصائية من وجية نظر المينيين حول كون محافظ الحساباتيطبق اإلجراءات الالزمة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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-

تم إثبات صحة الفرضية الجزئية  ،H21حيث نستنتج أن محافظ الحسابات يطبق اإلجراءات
الالزمة للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

 -2نتائج الدراسة
من خالل ما سبق نستنتج جممة من النتائج وىي كاآلتي:
 -1ميمة محافظ الحسابات ىي عممية منيجية ومنظمة تقوم عمى تخطيط مسبق من طرف شخص
مؤىل يكون عمى عمم لمقيام بمينتو عمى أحسن الوجو.
 -2استقاللية محافظ الحسابات وعدم تدخمو في شؤون تسيير وادارة المؤسسة محل المراجعة ،من
العوامل التي تؤدي إلى جودة المراجعة.
 -3تعتمد الممارسات المضممة لمقوائم المالية عمى ذكاء المحاسبين ويتجسد ىذا من خالل قدرتيم عمى
إخفاء تالعباتيم بالتقارير المالية.
 -4اليدف من التالعب باألرقام ىو تضميل مستخدمي التقارير المالية من خالل تقديم تقارير مالية ذات
جودة من منظورىم ،ومن ثم التأثير عمى ق ارراتيم.
 -5السبب الرئيسي وراء تمكن المحاسبين من تطبيق ممارسات المحاسبة اإلبداعية ىو تعدد البدائل
المحاسبية ،واستغالل الثغرات الموجودة في المبادئ المقبولة قبوال عاما.
 -6أىم أىداف المحاسبة اإلبداعية ىو تقديم انطباع مضمل عن البيانات المالية الواردة في القوائم
المالية ،وذلك لخدمة أغراض وأىداف المؤسسة ،وىناك العديد من األساليب والممارسات التي
تستخدم في سبيل تحقيق ذلك.
 -7يمتمك ممارسو المحاسبة اإلبداعية قدرات مينية محاسبية عالية تمكنيم من التالعب بالقيم وتحويميا
وتحريرىا بالشكل الذين يرغبون فيو.
 -8تعتبر عممية الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية من األمور الصعبة والمعقدة ولكنيا ممكنة وليذا
فإن عمى الميتمين في ىذا المجال السعي باستمرار لكشف تمك الممارسات ومن ثم المحاولة لمحد
منيا.
 -9لمحافظ الحسابات دور ميم ومحوري في التحقق والكشف عن ممارسات ونتائج المحاسبة اإلبداعية
وذلك من خالل اإلجراءات التي يقوم بيا.
 -11تعتبر كفاءة محافظي الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبية اإلبداعية الوسيمة األىم واألقوى
لمكافحة ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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 -3االقتراحات
عمى ضوء النتائج السابقة يتم اقتراح التوصيات اآلتية:
 -1االىتمام بالتأىيل العممي والعممي لمحافظ الحسابات وتطوير أدائو بشكل مستمر.
 -2تحديد ميام ومسؤوليات محافظ الحسابات بشكل دقيق مع وضع القواعد والضوابط المتعمقة باكتشاف
التضميل وأساليب المحاسبة اإلبداعية.
 -3ضرورة حرص محافظي الحسابات عمى االلتزام بإظيار المعمومات الدقيقة ألي مؤسسة يقومون
بعممية تدقيقيا مبتعدين عن أي تحيز أو تأثر باإلدارات الخاصة بيذه المؤسسات مما يعني ضرورة
توفر صفة الموثوقية بيذه البيانات.
 -4إعطاء ممارسات المحاسبة اإلبداعية ما تستحقو من االىتمام وضرورة التحسيس باآلثار السمبية
قررات مستخدمي القوائم المالية.
التي تتركيا عمى ا
 -5إصدار المزيد من القوانين والتشريعات الحازمة التي تساعد عمى كشف ممارسات المحاسبة
اإلبداعية.
 -6فرض العقوبات الشديدة عمى معدي القوائم المالية لممؤسسات الذين يقومون بممارسات المحاسبة
اإلبداعية بكل إشكاليا وميما اختمفت نسبيا.
 -4آفاق الدراسة
بعد اإللمام بجوانب موضوع دور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية ،تقترح
الباحثة مواضيع أخرى تشكل آفاقا جديرة لمدراسة والبحث يذكر منيا:
 -1دور التدقيق الداخمي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 -2الرقابة الداخمية ودورىا في اكتشاف التالعبات المحاسبية.
 -3دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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قائمة المراجع
قائمة المراجع
أوال :الكتب
 -1أبو نصار حميدات جمعة ،معايير اإلبالغ المالي الدولي ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2013ط.2
 -2أحمد حممي جمعة ،دراسات وبحوث في التدقيق والتأكيد ،دار الصفاء لمنشر ،عمان.2009 ،
 -3أمين السيد احمد لطفي ،مسؤوليات وادراك المدقق في التقرير عن الغش والممارسات المحاسبية
الخاطئة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2005 ،
 -4بشير صالح الرشيدي ،مناىج التربوي –رؤية تطبيقية مبسطة ،-دار الكتاب الحديث ،الكويت،
.2000
 -5رأفت سالمة محمود ،يوسف احمد ،وآخرون ،عمم تدقيق الحسابات العممي ،دار الميسرة لمنشر ،عمان،
 ،2011ط.1
 -6زاهرة توفيق سواد ،مراجعة الحسابات والتدقيق ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عمان ،2009 ،ط.1
 -7سامي محمد وديان الوقاد ،لؤي محمد ،تدقيق الحسابات ،مكتبة المجتمع العربي ،عمان ،2010 ،ط.1
 -8عبد اهلل عبد الرحمان ،عمى بدون ،مناىج البحث العممي ،دار المعرفة الجامعية ،مصر.2002 ،
 -9عز عبد الفتاح ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام ( SPSSالجزء الثالث
موضوعات مختارة).
 -10محمد خير سميم أبو زيد ،التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام برمجية  ،SPSSدار صفاء ،دار
جرير ،عمان ،األردن ،2010 ،ط.1
 -11محمد سيد سرايا ،أصول قواعد المراجعة والتدقيق ،دار المعرفة ،اإلسكندرية ،مصر.2002،
 -12محمد شفيق ،البحث العممي ،الخطوات المنيجية إلعداد البحوث ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر.
 -13محمد مطر ،التأصيل النظري لمممارسات المينية المحاسبية في مجاالت القياس ،العرض،
اإلفصاح ،عمان ،دار وائل لمنشـر.2008 ،
 -14محمد شفيق ،البحث العممي ومجال تطبيقاتو في مجال الدراسات االجتماعية ،المكتب الجامعي
الحديث ،مصر.2006 ،
 -15محمد عبيدات ،منيجية البحث العممي :القواعد -المراحل -التطبيقات ،دار وائل لمطباعة والنشر،
االردن ،1999 ،ط.2
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 -16موريس انجرس ،منيجية البحث العممي في العموم االنسانية ،ترجمة بوزيد صحراوي ،بوشرق كمال،
واخرون ،دار القصبة لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2002 ،

 -17نافذ محمد بركات ،التحميل اإلحصائي باستخدام  ،SPSSقسم االقتصاد واإلحصاء التطبيقي،
الجامعة اإلسالمية.2006 ،
ثانيا :المذكرات
 -1حكيمة مناعي ،تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في
الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ،تخصص محاسبة غير منشورة ،قسم عموم التسيير ،كمية
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة لحاج لخضر باتنة.2009/2008 ،
 -2سايج فايز ،أىمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي– دراسة حالة
الجزائر ،-أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في عموم التسيير تخصص :عموم التسيير ،جامعة
البميدة.2015 ،
 -3شريقي عمر ،التنظيم الميني لممراجعة –دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب -رسالة
دكتوراه ،جامعة سطيف.2012/2011 ،
 -4عصام عمي أحمد الجنادية :أثر التجارة االلكترونية في زيادة استخدام تقنيات المحاسبة
اإلبداعية في البنوك التجارية األردنية من وجية نظر المدقق الخارجي ،رسالة ماجيستر ،في
المحاسبة ،كمية إدارة المال واألعمال ،جامعة البيت.2008 ،
 -5عالء فريد بطو ،أثر التحدي الالأخالقي لممحاسبة اإلبداعية في تحديد الدخل الخاضع لمضريبة،
رسالة دكتوراه ،كمية االقتصاد واإلدارة ،جامعة البصرة ،العراق.2006 ،
 -6عالء محمد موسى حمدان ،دور التدقيق الخارجي في التنبؤ باألزمات المالية ،رسالة دكتوراه،
كمية العموم اإلدارية والمالية ،الجامعة األهمية ،مممكة البحرين ،بدون سنة.
 -7عالء مصطفى أحمد نفاع ،أثر التزام المدقق الخارجي األردني باإلجراءات التحميمية في الحد من
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،مذكرة ماجيستر ،تخصص :محاسبة ،جامعة جرش.2015 ،
 -8عماد سميم اآلغا ،دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السمبي لممحاسبة اإلبداعية عمى
موثوقية البيانات المالية ،رسالة ماجيستر ،كمية االقتصاد والعموم االدارية ،جامعة األزهر ،غزة،
.2011
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 -9ليندا حسن الحمبي ،دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية عمى
موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة األردنية ،مذكرة ماجيستر ،كمية
األعمال قسم محاسبة ،جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا.2009 ،
 -10محمد مطر ،ليندا حسن الحمبي ،دور مدقق الحسابات الخارجي لمحد من أثار المحاسبة
اإلبداعية عمى موثوقية البيانات المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامة األردنية ،بحث
مستل من رسالة ماجيستر ،قسم محاسبة ،جامعة الشرق األوسط لدراسات العميا ،األردن.2009 ،
 -11محمد أحمد الحنفي ،دراسة أثر ظاىرة إدارة األرباح عمى جودة القوائم المالية ،مع دراسة
تطبيقية ،أطروحة دكتوراه ،كمية التجارة ،جامعة اإلسكندرية.2010 ،
 -12ميساء محمد أبو تمام ،مدى إدراك المحاسبين والمدققين والمحممين الماليين ومستخدمي
البيانات المالية لممارسة المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التدفق النقدي ،مذكرة ماجيستر ،قسم
المحاسبة والتمويل ،جامعة الشرق األوسط.2013-2012 ،
ثالثا :الممتقيات والمقاالت
 -1اآلغا عماد ،المحاسبة اإلبداعية ،مجمة مال وأعمال ،العدد  ،02كمية العموم التطبيقية ،جامعة
األزهر ،غزة.2012 ،
 -2أمينة فداوي فريد ،دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية،
المجمة الجامعية ،جامعة الجزائرية ،العدد  ،16المجمد  ،1فبراير .2014
 -3البارودي محمد شريف ،تحميل أساليب التأثير عمى النتائج و المركز المالي وأثره عمى جودة
المعمومات المالية بالقوائم المالية ،مجمة الفكر المحاسبي ،كمية التجارة ،جامعة عين شمس،
العدد.2002 ،1
بالرقي التجاني ،المحاسبة اإلبداعية المفاىيم واألساليب المبتكرة لتجميل صورة الدخل ،مجمة
 -4ا
العموم االقتصادية وعموم التسيير جامعة سطيف ،العدد .12
 -5بن عبد العزيز سفيان ،منصوري هواري ،دور المدقق في الحد من ممارسات االحتيالية
لممحاسبة اإلبداعية وفق المعايير المحاسبة الدولية ،مجمة الدراسات المالية والمحاسبة
واإلدارية ،العدد الثامن ،ديسمبر .2017
 -6ثمار خديجة ،ممارسة مينة تدقيق الحسابات في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ،مجمة المالية
واألسواق ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم.
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 -7جعارة أسامة عمر ،كمال أحمد القضاة ،وآخرون ،أثر إدراك المدققين الماليين ،لممارسة
المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفق النقدي ،دارسة ميدانية في شرك المساهمة الصناعية
األردنية ،دراسات العموم اإلدارية ،المجمد  ،42العدد.2015 ،1
 -8حمادة رشا ،دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،مجمة جامعة
دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد  ،26العدد  ،02جامعة دمشق ،سنة .2010
 -9خمقاني بدر الزمان ،مسعودي الصديق ،واقع ممارسات المحاسبة اإلبداعية

في البيئة

الجزائرية واجراءات استبعادىا من التقارير المالية دراسة حالة عينة من الشركات البترولية
لمفترة  ،3103 -2012مجمة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد .2015 ،08
 -01سوياد آمنة ،دور مراجع الحسابات في اكتشاف التضميل في القوائم المالية والتقرير عنو -
دراسة استقصائية آلراء مراجعي الحسابات في والية سطيف -مجمة األبحاث االقتصادية لجامعة
البميدة  ،2العدد ،14جوان .2016
 -11الشحادة عبد الرزاق ،حميدان عبد الناصر ،قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة
بين اإلدارة والمساىمين في إدارة األرباح من وجية نظر الفئات ذات العالقة بالبيئة
المحاسبية ،جامعة الزيتونة األردنية ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية.2007،
 -12شريفي عمر ،محافظ الحسابات بين الميام والمسؤوليات ،دراسة مقارنة بين الجزائر
وتونس ،المغرب ،الممتقى الوطني الثامن حول مينة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق ،جامعة
 20أوت  ،1955سكيكدة.
 -13عبد العالي محمدي ،مداخمة بعنوان محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك،
الممتقى الوطني حول :حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي ،جامعة محمد خيضر،
بسكرة 7 ،ماي .2012
 -14عزة لزهر" ،واقع ممارسة مينة المراجعة في الجزائر" ،مجمة الدراسات االقتصادية والمالية،
العدد الخامس ،مطبعة منصور ،جامعة الوادي ،الجزائر.2013 ،
 -15عياد السعدي ،مدى إدراك مراجع الحسابات ألساليب التالعب في النتائج والمراكز المالية
ودوره في منع حدوث الغش المحاسبي ،مجمة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية ،العدد
الثالث ،جامعة تيبازة.
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قائمة المراجع
 -16فميح حسين ،مفمح القطيس ،وآخرون ،أساليب استخدام المحاسبة اإلبداعية في قائمتي الدخل
والمركز المالي في الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في بورصة عمان ،مجمة كمية
بغداد لمعموم االقتصادية ،العدد  ،27جامعة اإلسراء .2011
 -01ناهض نمر محمد الخالدي ،دور المحاسبة القضائية في مواجية ممارسات المحاسبة
اإلبداعية والحد من آثارىا عمى القوائم المالية (دراسة تطبيقية عمى مدققي الحسابات
الخارجيين والعاممين في سمك القانون والقضاء الفمسطيني في قطاع غزة) ،مجمة جامعة
فمسطين لألبحاث والدراسات ،العدد السادس ،يناير.2014
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 -1القانون التجاري ،الجميورية الجزائرية الديمقراطية ،مطبوعات بيرتي ،الجزائر.2007 ،
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الرسمية الجميورية الجزائرية ،العدد  42الصادر في  ،2010-6-11المادة .22
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الممحق رقم ( :)10استمارة استبيان
جامعة محمد بوضياف-المسيمة-
كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
قسم العموم المالية
استبيان
تحية طيبة وبعد:

في إطار التحضير لمذكرة التخرج التي تندرج ضمن متطمبات الحصول عمى شيادة الماستر أكاديمي
في العموم المالية :محاسبة وتدقيق ،تقوم الطالبة بإعداد مذكرة بعنوان :

" دور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة
اإلبداعية "
يسرني أن أضع بين أيديكم ىذا االستبيان بيدف الحصول عمى آرائكم حول ما تضمنو من فقرات.
كما نرجو من سيادتكم اإلجابة بدقة وموضوعية عمى األسئمة ،عمما أن إجاباتكم ستحظى بالسرية
التامة ولن تستخدم إال في أغراض البحث العممي.
في األخير نشكركم مسبقا عمى تعاونكم ومساىمتكم في ىذه المذكرة.
المشرف :د قمان مصطفى

الطالبة :حمومة رزيقة

 7102ـ 7102

المحور األول :مدى توفر ممارسات أساليب المحاسبة اإلبداعية في المؤسسات االقتصادية
الرقم

الفقرة

10

تكوين مخصص المؤونات مبالغ فييا لمقابمة

10

عدم ثبات المؤسسة عمى طرق االىتالك الخاص

10

عدم االلتزام بمبدأ التكمفة التاريخية في تحديد قيمة

10

إجراء مقاصة بين عناصر األصول والخصوم في

10

إدماج أرباح غير موزعة مع ربح الدورة المالية

10

عدم إدراج اىتالك القروض طويمة األجل

10

نقل األعباء الجارية إلى دورة محاسبية سابقة أو

10

النقص المحتمل في قيم بعض األصول.
باألصول دون مبرر.

األصول الثابتة المدرجة في الميزانية.
الميزانية.

الحالية.

المستحقة ضمن الخصوم غير جارية.
الحقة.

تسجيل اإليرادات قبل التأكد من تحققيا.

10

التغيير غير المبرر في طريقة تقييم المخزون.

01

نقل اإليرادات الحالية إلى دورة محاسبية الحقة.

00

المبالغة في تقدير المخزون يؤدي إلى التقميل من

00

تأجيل إثبات فواتير الشراء خاصة بالفترة المالية

00

تصنيف النفقات التشغيمية باعتبارىا نفقات

تكمفة البضاعة المباعة ويزيد من ىامش الربح.

الحالية لمدورة المالية الالحقة.
استثمارية.

00

تصنيف التدفقات النقدية التمويمية باعتبارىا
تدفقات نقدية تشغيمية.

موافق

تماما

موافق

محايد غير

موافق

غير

موافق

تماما

المحور الثاني :كفاءة محافظ الحسابات في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية
الرقم

الفقرة

00

يممك محافظ الحسابات الحرية في اختيار الميادين

موافق موافق

تماما

محايد

غير

موافق

غير

موافق

تماما

واألنشطة التي يجب فحصيا األمر الذي يساعده
عمى اكتشاف أساليب المحاسبة اإلبداعية.

00

يقوم محافظ الحسابات بأداء ميامو بكل نزاىة
وموضوعية مما يساىم في كشف التضميل

المحاسبي.
00

محافظ الحسابات في المؤسسة لديو إلمام كاف

بالمبادئ المحاسبية والتقنيات المالية الالزمة ألداء

عممو.
00

يمارس محافظ الحسابات الشك الميني بدرجة
مالئمة تساعدكم في اكتشاف حاالت الغش
والتصرفات غير القانونية.

00

يحرص محافظ الحسابات عمى التحصيل العممي

01

يقوم محافظ الحسابات باالطالع عمى التقديرات

00

يتبع محافظ الحسابات معايير مينية واضحة تتوافق

المستمر لتطوير مياراتو.

المحاسبية وتقييم مدى واقعيتيا.
مع معايير التدقيق الدولية.

المحور الثالث :اإلجراءات التي يقوم بها محافظ الحسابات لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
الرقم

الفقرة

00

محافظ الحسابات يراقب كل فواتير المصاريف

00

التأكد من ثبات المؤسسة عمى طريقة احتساب

00

التأكد من عدم تكوين مخصص المؤونات مبالغ

المسجمة في الميزانية.

االىتالك الخاص باألصل.

موافق موافق

تماما

محايد غير

غير موافق

موافق تماما

فييا لمقابمة النقص المتوقع في قيم بعض األصول.
00

التأكد من تسجيل اإليرادات قبل تحققيا.

00

يتحقق محافظ الحسابات من المبالغة في تقدير

00

التأكد من عدم إجراء أي مقاصة بين عناصر

00

التأكد من عدم تأخير كتابة شيكات الموردين.

00

المخزون.

األصول والخصوم في الميزانية.

التحقق من الوجود الفعمي لممخزون ومن طرق
التقييم والتسعير.

01

التأكد من عدم تصنيف النفقات التشغيمية باعتبارىا
نفقات استثمارية وتمويمية.

00

التأكد من عدم نقل األعباء الجارية إلى فترات
محاسبية الحقة أو سابقة من خالل تغيير السياسات

المحاسبية.
00

التأكد من عدم المبالغة في تقدير المخزون الشيء
الذي يقمل من تكمفة البضاعة المباعة ويزيد من
صافي الدخل.

معمومات عامة عن عينة الدراسة
المؤهل العممي
الخبرة المهنية
الوظيفة الحالية

ليسانس ....................

ماجستير.....................

دكتوراه ......................

شيادة مينية...............

أقل من  5سنوات ..........

من  5إلى  01سنوات .....

من  00إلى  05سنة ......

أكثر من  05سنة ..........

محافظ حسابات

.............

خبير محاسب....................

الممحق ( :)20الممحق رقم ( )20قائمة بأسماء المحكمين
الرقم

االسم والمقب

الجامعة

01

د .فكار أحمد فيصل

جامعة المسيمة

02

د .الولهي بوعالم

جامعة المسيمة

03

د .ختيم محمد العيد

جامعة المسيمة

04

ا.د .سعودي بمقاسم

جامعة المسيمة

05

د .سبتي إسماعيل

جامعة المسيمة

06

ا .قميل نبيل

جامعة المسيمة

07

ا.طويرات رابح

جامعة المسيمة

08

د .عسمي نورالدين

جامعة المسيمة

09

ا .عريوة رشيد

جامعة المسيمة

10

د .بمبار موسى

جامعة المسيمة

:)30( الملحق رقم
Statistics
ٍّٟاٌّؤً٘ اٌع
N

Valid

34

Missing

0
المؤهل العلمي
Frequency

Valid ظأض١ٌ
ظتز١ِاج

Valid Percent

11

32.4

32.4

32.4

13

38.2

38.2

70.6

6
4

17.6
11.8

17.6
11.8

88.2
100.0

34

100.0

100.0

ٖراٛدوت
ح١ِٕٙ ادجٙش
Total

Percent

Cumulative
Percent

Statistics
ح١ٌّٕٙاٌخثزج ا
N

Valid
Missing

34
0
الخبرة المهنيت
Frequency

Valid اخٕٛ ط5 ِٓ ًال

Valid Percent

4

11.8

11.8

11.8

12

35.3

35.3

47.1

4

11.8

11.8

58.8

 طٕح05 ِٓ أوثز

14

41.2

41.2

100.0

Total

34

100.0

100.0

01 ٌٝ إ5 ِٓ
اخٕٛط
 طٕح05 ٌٝ إ00 ِٓ

Statistics
ح١ٌفح اٌذا١ظٌٛا
N

Percent

Cumulative
Percent

Valid
Missing

34
0

الوظيفت الحاليت

Frequency

Percent

Valid
Percent

Valid
ِذافع دظاتاخ

27

79.42

79.42

ز ِذاطة١خث

7

20.58

20.58

34

100.0

100.0

Total

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

%
34

100.0

0

.0

34

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.893

14

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

%
34

100.0

0

.0

34

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.717

7

Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

%
34

100.0

0

.0

34

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.877

N of Items
11

Case Processing Summary

N
Cases

Valid
Excluded

%
34

100.0

0

.0

34

100.0

a

Total
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.826

32
Descriptive Statistics
N

mean1
mean2
mean3
Valid N
(listwise)

Minimum Maximum
34
34
34
34

1.57
3.29
2.91

4.36
5.00
5.00

Mean

Std. Deviation

2.5777
4.2731
4.1230

.74405
.41963
.51760

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
mean2
mean3

Missing

Percent
34
34

100.0%
100.0%

N

Total

Percent
0
0

.0%
.0%

N

Percent
34
34

100.0%
100.0%

Descriptives
Statisti
c
Std. Error
mean2

mean3

Mean

4.2731

95% Confidence Interval Lower Bound
for Mean
Upper Bound

4.1267

5% Trimmed Mean

4.2876

Median

4.2857

Std. Deviation

.41963

.07197

4.4195

Minimum

3.29

Maximum

5.00

Mean

4.1230

95% Confidence Interval Lower Bound

3.9424

.08877

4.3036

for Mean

Upper Bound

4.1396

5% Trimmed Mean

4.1818

Median
Variance

.268

Std. Deviation

.51760
2.91

Minimum

5.00

Maximum

One-Sample Statistics
Std. Error
Mean

Std. Deviation
.73369

.12772

Mean
2.5882

N
mean1

33

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
-.1316-

Mean
Difference

Lower
-.6519-

-.39177-

)Sig. (2-tailed
.44

df
32

T
-3.067-

mean1

One-Sample Statistics
Std. Error
Mean

Std.
Deviation

N

Mean

.17309

.99430

2.6364

33

.20789

1.19421

2.3636

33

.23448

1.34699

2.5758

33

.21239

1.22010

2.3636

33

.19521

1.12142

2.5152

33

.22512

1.29319

2.8788

33

.20158
.20622
.21534
.18848

1.15798
1.18466
1.23705
1.08275

2.8182
2.8182
2.3030
2.8788

33
33
33
33

تىِ ٓ٠ٛخظض اٌّؤٔٚاخ ِثاٌغ فٙ١ا ٌّماتٍح إٌمض
اٌّذتًّ ف ٟل ُ١تعغ األطٛي.
عذَ ثثاخ اٌّؤطظح عٍ ٝؽزق اال٘تالن اٌخاص تاألطٛي
دِ ْٚثزر.
عذَ االٌتشاَ تّثذأ اٌتىٍفح اٌتار٠خ١ح ف ٟتذذ٠ذ لّ١ح األطٛي
اٌثاتتح اٌّذرجح ف ٟاٌّ١شأ١ح.
إجزاء ِماطح ت ٓ١عٕاطز األطٛي ٚاٌخظ َٛفٟ
اٌّ١شأ١ح.
إدِاج أرتاح غ١ز ِٛسعح ِع رتخ اٌذٚرج اٌّاٌ١ح اٌذاٌ١ح.
عذَ إدراج ا٘تالن اٌمزٚع ؽٍ٠ٛح األجً اٌّظتذمح ػّٓ
اٌخظ َٛغ١ز جار٠ح.
ٔمً األعثاء اٌجار٠ح إٌ ٝدٚرج ِذاطث١ح طاتمح أ ٚالدمح.
تظج ً١اإل٠زاداخ لثً اٌتأوذ ِٓ تذممٙا.
اٌتغ١١ز غ١ز اٌّثزر ف ٟؽز٠مح تم ُ١١اٌّخش.ْٚ
ٔمً اإل٠زاداخ اٌذاٌ١ح إٌ ٝدٚرج ِذاطث١ح الدمح.

.20719

1.19024

2.6667

33

.20001

1.14895

2.4848

33

.16923

.97215

2.5152

33

.15377

.88335

2.6970

33

اٌّثاٌغح ف ٟتمذ٠ز اٌّخش٠ ْٚؤد ٞإٌ ٝاٌتمٍ ِٓ ً١تىٍفح
اٌثؼاعح اٌّثاعح ٠ٚش٠ذ ِٓ ٘اِش اٌزتخ.
تأج ً١إثثاخ فٛات١ز اٌشزاء خاطح تاٌفتزج اٌّاٌ١ح اٌذاٌ١ح
ٌٍذٚرج اٌّاٌ١ح اٌالدمح.
تظٕ١ف إٌفماخ اٌتشغ١ٍ١ح تاعتثار٘ا ٔفماخ اطتثّار٠ح.
تظٕ١ف اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اٌتّ١ٍ٠ٛح تاعتثار٘ا تذفماخ ٔمذ٠ح
تشغ١ٍ١ح.

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper

Lower

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Df

T

-.0111-

-.7162-

-.36364-

.044

32

-2.101-

-.2129-

-1.0598-

-.63636-

.004

32

-3.061-

.0534

-.9019-

-.42424-

.080

32

-1.809-

-.2037-

-1.0690-

-.63636-

.005

32

-2.996-

-.0872-

-.8825-

-.48485-

.018

32

-2.484-

.3373

-.5798-

-.12121-

.594

32

-.538-

.2288

-.5924-

-.18182-

.374

32

-.902-

.2382

-.6019-

-.18182-

.385

32

-.882-

-.2583-

-1.1356-

-.69697-

.003

32

-3.237-

.2627

-.5051-

-.12121-

.525

32

-.643-

.0887

-.7554-

-.33333-

.117

32

-1.609-

-.1078-

-.9225-

-.51515-

.015

32

-2.576-

-.1401-

-.8296-

-.48485-

.007

32

-2.865-

.0102

-.6163-

-.30303-

.057

32

-1.971-

تىِ ٓ٠ٛخظض اٌّؤٔٚاخ ِثاٌغ فٙ١ا ٌّماتٍح
إٌمض اٌّذتًّ ف ٟل ُ١تعغ األطٛي.
عذَ ثثاخ اٌّؤطظح عٍ ٝؽزق اال٘تالن
اٌخاص تاألطٛي دِ ْٚثزر.
عذَ االٌتشاَ تّثذأ اٌتىٍفح اٌتار٠خ١ح فٟ
تذذ٠ذ لّ١ح األطٛي اٌثاتتح اٌّذرجح فٟ
اٌّ١شأ١ح.
إجزاء ِماطح ت ٓ١عٕاطز األطٛي
ٚاٌخظ َٛف ٟاٌّ١شأ١ح.
إدِاج أرتاح غ١ز ِٛسعح ِع رتخ اٌذٚرج
اٌّاٌ١ح اٌذاٌ١ح.
عذَ إدراج ا٘تالن اٌمزٚع ؽٍ٠ٛح األجً
اٌّظتذمح ػّٓ اٌخظ َٛغ١ز جار٠ح.
ٔمً األعثاء اٌجار٠ح إٌ ٝدٚرج ِذاطث١ح
طاتمح أ ٚالدمح.
تظج ً١اإل٠زاداخ لثً اٌتأوذ ِٓ تذممٙا.
اٌتغ١١ز غ١ز اٌّثزر ف ٟؽز٠مح تمُ١١
اٌّخش.ْٚ
ٔمً اإل٠زاداخ اٌذاٌ١ح إٌ ٝدٚرج ِذاطث١ح
الدمح.
اٌّثاٌغح ف ٟتمذ٠ز اٌّخش٠ ْٚؤد ٞإٌٝ
اٌتمٍ ِٓ ً١تىٍفح اٌثؼاعح اٌّثاعح ٠ٚش٠ذ
ِٓ ٘اِش اٌزتخ.
تأج ً١إثثاخ فٛات١ز اٌشزاء خاطح تاٌفتزج
اٌّاٌ١ح اٌذاٌ١ح ٌٍذٚرج اٌّاٌ١ح اٌالدمح.
تظٕ١ف إٌفماخ اٌتشغ١ٍ١ح تاعتثار٘ا ٔفماخ
اطتثّار٠ح.
تظٕ١ف اٌتذفماخ إٌمذ٠ح اٌتّ١ٍ٠ٛح تاعتثار٘ا
تذفماخ ٔمذ٠ح تشغ١ٍ١ح.
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ٍّ٠ه ِذافع اٌذظاتاخ اٌذز٠ح ف ٟاخت١ار اٌّ١ادٓ٠
ٚاألٔشطح اٌت٠ ٟجة فذظٙا األِز اٌذ٠ ٞظاعذٖ عٍٝ
اوتشاف أطاٌ١ة اٌّذاطثح اإلتذاع١ح.
٠مِ َٛذافع اٌذظاتاخ تأداء ِٙاِٗ تىً ٔشا٘ح
ِٛٚػٛع١ح ِّا ٠ظاُ٘ ف ٟوشف اٌتؼٍ ً١اٌّذاطث.ٟ
ِذافع اٌذظاتاخ ف ٟاٌّؤطظح ٌذ ٗ٠إٌّاَ واف تاٌّثادئ
اٌّذاطث١ح ٚاٌتمٕ١اخ اٌّاٌ١ح اٌالسِح ألداء عٍّٗ.
ّ٠ارص ِذافع اٌذظاتاخ اٌشه اٌّ ٟٕٙتذرجح ِالئّح
تظاعذوُ ف ٟاوتشاف داالخ اٌغش  ٚاٌتظزفاخ غ١ز
اٌمأ١ٔٛح.
٠ذزص ِذافع اٌذظاتاخ عٍ ٝاٌتذظ ً١اٌعٍّٟ
اٌّظتّز ٌتط٠ٛز ِٙاراتٗ.
٠مِ َٛذافع اٌذظاتاخ تاالؽالع عٍ ٝاٌتمذ٠زاخ
اٌّذاطث١ح ٚتمِ ُ١١ذٚ ٜالع١تٙا.
٠تثع ِذافع اٌذظاتاخ ِعا١٠ز ِ١ٕٙح ٚاػذح تتٛافك ِع
ِعا١٠ز اٌتذل١ك اٌذ١ٌٚح.
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ٍّ٠ه ِذافع اٌذظاتاخ اٌذز٠ح فٟ
اخت١ار اٌّ١ادٚ ٓ٠األٔشطح اٌتٟ
٠جة فذظٙا.
٠مِ َٛذافع اٌذظاتاخ تأداء
ِٙاِٗ تىً ٔشا٘ح ِٛٚػٛع١ح.
ِذافع اٌذظاتاخ ف ٟاٌّؤطظح
ٌذ ٗ٠إٌّاَ واف تاٌّثادئ
اٌّذاطث١ح ٚاٌتمٕ١اخ اٌّاٌ١ح
اٌالسِح ألداء عٍّٗ.
ّ٠ارص ِذافع اٌذظاتاخ اٌشه
اٌّ ٟٕٙتذرجح ِالئّح تظاعذوُ
ف ٟاوتشاف داالخ اٌغش ٚ
اٌتظزفاخ غ١ز اٌمأ١ٔٛح.
٠ذزص ِذافع اٌذظاتاخ عٍٝ
اٌتذظ ً١اٌعٍّ ٟاٌّظتّز ٌتط٠ٛز
ِٙاراتٗ.
٠مِ َٛذافع اٌذظاتاخ تاالؽالع
عٍ ٝاٌتمذ٠زاخ اٌّذاطث١ح ٚتمُ١١
ِذٚ ٜالع١تٙا.
٠تثع ِذافع اٌذظاتاخ ِعا١٠ز
ِ١ٕٙح ٚاػذح تتٛافك ِع ِعا١٠ز
اٌتذل١ك اٌذ١ٌٚح.

One-Sample Statistics
Std. Error
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Std. Deviation
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ِذافع اٌذظاتاخ ٠زالة وً فٛات١ز اٌّظار٠ف اٌّظجٍح ف ٟاٌّ١شأ١ح.
اٌتأوذ ِٓ ثثاخ اٌّؤطظح عٍ ٝؽز٠مح ادتظاب اال٘تالن اٌخاص
تاألطً.
اٌتأوذ ِٓ عذَ تىِ ٓ٠ٛخظض اٌّؤٔٚاخ ِثاٌغ فٙ١ا ٌّماتٍح إٌمض
اٌّتٛلع ف ٟل ُ١تعغ األطٛي.
اٌتأوذ ِٓ تظج ً١اإل٠زاداخ لثً تذممٙا.
٠تذمك ِذافع اٌذظاتاخ ِٓ اٌّثاٌغح ف ٟتمذ٠ز اٌّخش.ْٚ
اٌتأوذ ِٓ عذَ إجزاء أِ ٞماطح ت ٓ١عٕاطز األطٛي ٚاٌخظ َٛفٟ
اٌّ١شأ١ح.
اٌتأوذ ِٓ عذَ تأخ١ز وتاتح ش١ىاخ اٌّٛرد.ٓ٠
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4.2647
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.11182

.65202

4.3824

34

.11731

68404

4.3235
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اٌتذمك ِٓ اٌٛجٛد اٌفعٌٍٍّ ٟخش ِٓٚ ْٚؽزق اٌتمٚ ُ١١اٌتظع١ز.
اٌتأوذ ِٓ عذَ تظٕ١ف إٌفماخ اٌتشغ١ٍ١ح تاعتثار٘ا ٔفماخ اطتثّار٠ح
ٚتّ١ٍ٠ٛح.
اٌتأوذ ِٓ عذَ ٔمً االعثاء اٌجار٠ح إٌ ٝفتزاخ ِذاطث١ح الدمح أٚ
طاتمح ِٓ خالي تغ١١ز اٌظ١اطاخ اٌّذاطث١ح.
اٌتأوذ ِٓ عذَ اٌّثاٌغح ف ٟتمذ٠ز اٌّخش ْٚاٌشٟء اٌذ٠ ٞمًٍ ِٓ تىٍفح
اٌثؼاعح اٌّثاعح ٠ٚش٠ذ ِٓ طاف ٟاٌذخً.

One-Sample Test
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1.0751
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1.1549
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1.0849
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ِذافع اٌذظاتاخ ٠زالة وً
فٛات١ز اٌّظار٠ف اٌّظجٍح فٟ
اٌّ١شأ١ح.
اٌتأوذ ِٓ ثثاخ اٌّؤطظح عٍٝ
ؽز٠مح ادتظاب اال٘تالن اٌخاص
تاألطً.
اٌتأوذ ِٓ عذَ تىِ ٓ٠ٛخظض
اٌّؤٔٚاخ ِثاٌغ فٙ١ا ٌّماتٍح
إٌمض اٌّتٛلع ف ٟل ُ١تعغ
األطٛي.
اٌتأوذ ِٓ تظج ً١اإل٠زاداخ لثً
تذممٙا.
٠تذمك ِذافع اٌذظاتاخ ِٓ
اٌّثاٌغح ف ٟتمذ٠ز اٌّخش.ْٚ
اٌتأوذ ِٓ عذَ إجزاء أِ ٞماطح
ت ٓ١عٕاطز األطٛي ٚاٌخظَٛ
ف ٟاٌّ١شأ١ح.
اٌتأوذ ِٓ عذَ تأخ١ز وتاتح
ش١ىاخ اٌّٛرد.ٓ٠
اٌتذمك ِٓ اٌٛجٛد اٌفعٍٟ
ٌٍّخش ِٓٚ ْٚؽزق اٌتمُ١١
ٚاٌتظع١ز.
اٌتأوذ ِٓ عذَ تظٕ١ف إٌفماخ
ٔفماخ
تاعتثار٘ا
اٌتشغ١ٍ١ح
اطتثّار٠ح ٚتّ١ٍ٠ٛح.
اٌتأوذ ِٓ عذَ ٔمً االعثاء
اٌجار٠ح إٌ ٝفتزاخ ِذاطث١ح
الدمح أ ٚطاتمح ِٓ خالي تغ١١ز
اٌظ١اطاخ اٌّذاطث١ح.
اٌتأوذ ِٓ عذَ اٌّثاٌغح ف ٟتمذ٠ز
اٌّخش ْٚاٌشٟء اٌذ٠ ٞمًٍ ِٓ
تىٍفح اٌثؼاعح اٌّثاعح ٠ٚش٠ذ ِٓ
طاف ٟاٌذخً.



الملخص
،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة وابراز دور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية
 ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد وتوزيع،حيث تم االعتماد عمى المنيج الوصفي والتحميمي في الدراسة
( استمارة استبيان عمى مجتمع الدراسة الذي تكون من محافظي الحسابات وخبراء المحاسبين لوالية41)
 ( استمارة صالحة وتم34 )  وبعد استرجاع االستمارات وفرزىا تم الحصول عمى،مسيمة وبرج بوعريريج
.)SPSS) االعتماد في تحميل البيانات عمى برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية
تم التوصل إلى أن محافظ الحسابات يساىم في اكتشاف والحد من آثار المحاسبة اإلبداعية من خالل
. إضافة الى االجراءات المضادة التي يقوم بيا،خبرتو والكفاءة المينية التي يتمتع بيا عند أداء ميامو
. كفاءة المينية، محاسبة إبداعية، محافظ الحسابات:الكممات المفتاحية
Abstract
This study aimed to figure out and highlight the role and effectiveness of the
external auditor in the limitation of the creative accounting triggering, the study
depended on descriptive and analytic method, To achieve the study objectives, we
have set up and distributed (41) questionnaires on the study population which
consisted of external auditors, and expert accountants, of Prefecture M’SILA and
Bourdj Bouariridj.
After receiving questionnaires (34) valid ones we have analyzed them by
using SPSS program.
The study concluded that external auditor contributes in detecting and limiting
of the creative accounting triggering Through the experiences and Professional
competence when performing his duties, add to the procedures countermeasure
which premised.

Key words: external auditor, creative accounting, professional competence

