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 ممخص الدراسة
محاولة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم المحاسبة اإلبداعية، وذلك من خالل      

المحاسبة إلجراءات  العاممة في فمسطينالبنوك  فيالكشف عن مدى إدراك محممي االئتمان 
 .مدى إدراكيم ومعرفتيم باإلجراءات المضادة ليا ى، وكذلك لمتعرف عماإلبداعية

ستبانو وزعت عمى كافة مسئولي ومحممي االئتمان في إولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير      
عتمد أ  ، ( محمالً 40والبالغ عددىم )العاممة في فمسطين إدارات التسييالت االئتمانية في البنوك 

 ستبانات الموزعة.اإل%( من 85ستبانو، أي ما نسبتو )إ( 34منيا لغايات التحميل والدراسة )

عبارة عن وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثمت في أن المحاسبة اإلبداعية ىي      
مصطمح يصف مجموعة من الممارسات المحاسبية التي تستخدم في التحايل والتضميل المالي في 
القوائم المالية، وذلك من خالل إستغالل المرونة المعطاة في السياسات والقوانين المحاسبية وحرية 

كما بينت الدراسة أن محممي االئتمان العاممين في البيئة المصرفية الفمسطينية اإلختيار بين البدائل، 
لدييم خصائص مميزة، تمثمت في تمتعيم بمؤىالت عممية وتخصصات مناسبة وذات عالقة وطيدة 
بالعمل المصرفي، كما أنيم يتمتعون بخبرة عالية في مجال منح التسييالت االئتمانية ولدييم نسبة 

ة في إتخاذ القرارات االئتمانية. وكما توصمت الدراسة إلى وجود إدراك بدرجة كبيرة من مشاركة عالي
لمخاطر إجراءات المحاسبة اإلبداعية عند قبل محممى االئتمان في المصارف العاممة في فمسطين  

إدراك بدرجة كبيرة لألجراءات المحاسبية المضادة إتخاذىم القرارات االئتمانية، وكذلك لدييم 
 .اإلبداعية جراءات المحاسبةإل

ولقد أوصت الدراسة بضرورة اإلىتمام بموضوع المحاسبة اإلبداعية من قبل كل من البنوك      
والجيات المينية والرسمية في فمسطين، وذلك من خالل توعية عمالء البنوك بالمخاطر الكبيرة التي 

أوصت الدراسة بضرورة وضع الميثاق  تترتب عمى إستخداميم ألساليب المحاسبة اإلبداعية، وكذلك
األخالقي الفمسطيني لضبط الممارسات المحاسبية اإلبداعية من قبل المحاسبين المينيين، وكذلك 
وضع قوانين وسياسات محاسبية تيدف لمكافحة اإلحتيال المحاسبي الذي يمتف عمى القوانين 

 لتحقيق مصالح شخصية. 
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ABSTRACT 

The Extent of Awareness of Credit Analysts of the creative Accounting 

procedures (the case of banks operating in Palestine) 

     This study aims  at recognizing the concept of creative accounting through 

the attempt of detecting credit analysts’  awareness level  of creative accounting 

risks at functioning Palestinian banks, and also their knowledge of its the 

countermeasures hence their ability to manage and take care of it. 

     In order to attain the objectives of the study, a questionnaire has been 

distributed to all credit analysts in credit departments of the banks, who amount 

to 40 analysts, and 34 questionnaires of those were adopted for the analysis and 

study, which is about 85% of distributed questionnaires. 

    The study found a set of results. Firstly, the creative accounting is a term that 

describes a range of accounting practices that are used in financial deception 

through the exploitation of the given flexibility in the accounting policies and 

laws, in addition to the freedom of choice among alternatives. Secondly, the 

study showed that the credit analysts in Palestine have distinctive characteristics. 

They are highly qualified scientifically with majors related to banking business; 

they are highly experienced in granting credit facilities as well. They are also 

involved in making credit decisions. Thirdly, the study emphasizes that there is a 

good realization of creative accounting risks in the banks based in Palestine. On 

top of that, credit analysts are aware of creative accounting dangers, 

countermeasures, and administrations. 

     Finally, the study has recommended that both banks and professional official 

institutions in Palestine should pay sufficient attention to creative accounting 

through raising the awareness of bank customers on the adverse consequences of 

using creative accounting methods, as well as it stressed the need to set a 

Palestinian moral code to adjust the creative accounting practices, done by 

professional accountants, that wraps on the laws to implement personal interests. 
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 اإلهداء
 إىل يٍ بهغ انزسانت وأدي األياَت .. وَصح األيت .. إىل َيب انزمحت وَىر انعاملني ..

 سُدَا حمًد صهً اهلل عهُه وسهى. 

إىل  إىل يٍ حصد األشىاك عٍ دربٍ نًُُهد يل طزَق انعهى . . إىل يٍ كهّت أَايهه نُقدو ننا حلظت سعادة . .

 انقهب انكبري . . .

 واندٌ انعشَش.

 إىل يعنً احلب واحلناٌ وانتفاٍَ . . إىل يٍ كاٌ دعائها سز جناحٍ وحناهنا بهسى جزاحٍ . .

 واندتٍ احلبُبت.

 إىل رفُقت دربٍ . . إىل صاحبت انقهب انطُب . . انيت مل تدخز جُهداً يف يُساعدتٍ ويساَدتٍ أثناء دراسيت . 

 سوجيت انغانُت

 ٍ يف عُنُهًا أري انتفاؤل . . ويف ضحكتُهًا أري انسعادةإىل األوجه املُفعًت بانرباءة . . إىل ي

 أبنائٍ انذٍَ أُحبهى . . 

 عبدانزحُى جلني و

 أُهدٌ هذا انعًم املتىاضع.إىل أههٍ مجُعاً و أصدقائٍ انذٍَ أسروٍَ يٍ أجم حتقُق األيال . . .

 

 انباحث                                                                             

 فادٌ عبد انزحُى انبطنُجٍ
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 شكر وتقدير
 

 لك ربي يا والمرسمين، األنبياء خاتم محمد سيدنا عمى والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد 
 ىذا لي ويسرت عمي مننت أن الحمد لك ربي يا سمطانك، وعظيم وجيك لجالل ينبغي كما الحمد
 .فضمو وكمال نعمو تمام عمى هلل فالحمد عميو، وأعنتني وقدرتو العمل
 الفاضل أستاذي إلى والعرفان الجزيل بالشكر أتقدم أن وجل، عز اهلل شكر بعد لي يطيب     

 ليا كان التي السديدة وتوجيياتو البحث، ىذا عمى رافباإلش لتفضمو ماهر موسى درغام  /الدكتور
 .وجو أكمل عمى جورإواخ البحث ىذا انجاز في األثر أكبر

 عون من بو أمدوني لما اإلسالمية، الجامعة في التجارة كمية في ألساتذتي الشكر بجزيل وأتقدم
 عمر الجعيدي .دو اً يداخم مناقشاً  حمدي زعرب  .د.أ من لكل واالمتنان بالشكر أتقدم كما ٕوارشاد،
 األثر عظيم لو كان الذي ٕوارشادىم نصحيم وعمى البحث، ىذا بمناقشة لتكرميما خارجيًا، مناقشاً 

 .راً خي عني اهلل ىمزافج البحث؛ مسار تصويب في
 ٕوارشاد، نصح كممة أو ٕواسناد عون يد لو كان من كل إلى الموصول بالشكر أتقدم أن يفوتني وال

 يوم حسناتيم نزامي في يجعمو أن وجل عز المولى سائال الوجود، حيز إلى العمل ىذا جراإلخ
 .سميم بقمب اهلل أتى من إال بنون وال مال الينفع
 ٕوان اهلل فمن أصبنا فإن جميعًا، حسناتنا نيزام في العمل ىذا يجعل أن القدير العمي اهلل وأسأل

 .التوفيق ولي واهلل أنفسنا، فمن أخطأنا
 

 أسأل اهلل تعاىل أن ينفعنا مبا علمنا وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 :المقدمة
يعتبر عمـ الهحاسبة هف أقدـ العمـك التي عرفتٍا البشرية، فمقد كرد في قكلً تعالى فى سكرة      

رْضي إيِّني َحفييٌظ َعلييمٌ قَاَل اْجَعلِْني يكسؼ عميً السالـ "
َ
يني اْْل هف اآلية  ىدرؾحيث ، (55) "لََعَ َخَزائ

الكريهة أف اإلىساف هىذ القدـ أحتاج إلى ىظاـ لحفظ الهعمكهات ليساعدي عمي اتخاذ القرارات 
الهالئهة كاإلدارة السميهة، كهع هركر الزهف كالتقدـ العمهي الكبير الذم شٍدي العصر الحالي ككذلؾ 

هحاسبة كبها تقدهً هف زداد االٌتهاـ بهٍىة الإالتطكرات التي طرأت عمى بيئة األعهاؿ الحديثة 
بياىات كهعمكهات هحاسبية ذات أٌهية كبرل لهتخذم القرار هف األطراؼ ذات العالقة، فىجاح ٌذي 
ا الىظاـ الهحاسبي بها يقدهً هف  القرارات يعتهد عمي هدل دقة كهالئهة الهعمكهات التي يكفٌر

 هخرجات تتهثؿ في القكائـ الهالية. 
القكائـ الهالية هف حيث الهحتكل كاإلفصاح الهالي اٌتهاها كبيران ب األدب الهحاسبيٌتـ إكقد      

اتخاذ  فيبٍدؼ تقديـ هعمكهات هحاسبية ضركرية تتهتع بصفات ىكعية إلهكاىية االعتهاد عميٍا 
عهميات القياس  ىألبعاد السمككية لتدخؿ اإلدارة الهقصكد كغير الهقصكد فبا ٌتـإالقرارات، ككذلؾ 
هف شأىٍا التأثير عمى  التيتخاذٌا لمعديد هف اإلجراءات الهحاسبية إهف خالؿ كاإلفصاح الهالي 

 )الهكهىي،إلى تضميؿ هستخدهيٍا  لدقة كجكدة الهعمكهات الهعمىة في التقارير الهالية، هها يؤد
2009 :42.) 
ا الشركات الهالية القكائـتيهثؿ ك        الهحاسبية لمهعمكهات كالهٍـ األساس الهصدر التي تىشٌر

ىيف، كيفترض في ٌذي كالدائ كالهقرضيف كالهستثهريف االقتصاديةات الكحد ىف لجهيع هستخدهيٍا
العهميات  هعالجة كيفية ىف عاهان  قبكالن  كهقبكلة عميٍا هتعارؼ هبادئ كفؽالقكائـ أف تككف هعدة 

باإللتفاؼ عمى  كذلؾ الهحاسبية، ففي حالة عدـ إتباع تمؾ الطرؽ في الهعالجات الهحاسبية
كاألزهات  ،إلى ىتائج كخيهةيؤدم  فذلؾهحتكل التقارير الهالية  ىف الهعايير كالهبادئ كالتالعب

كخركجٍا هف السكؽ ككذلؾ بإلحاؽ خسائر كبيرة الهالية التي تسببت في اىٍيار العديد هف الشركات 
ب في األرقاـ كالقكائـ الهحاسب الهتهرس أف يتالع كباستطاعةلكؿ هف الهستثهريف كالهقرضيف، 

،  (Creative Accounting)ةالهالية كذلؾ هف خالؿ ها يعرؼ بإجراءات الهحاسبة اإلبداعي
( الهحاسبة Belkaoui, 2004: 59) كلقد عرؼتعكسٍا األرقاـ،  ىكذلؾ بقصد تجهيؿ الصكرة الت

بصكرة أفضؿ هها تككف بأىٍا تستخدـ إلظٍار الىتائج الهالية الهعدة هف قبؿ الهحاسب  اإلبداعية
عميً أصالن؛ أم أىٍا عهمية تحكيؿ األرقاـ الهحاسبية هف كضعٍا الحقيقي إلى ها ترغب فيً اإلدارة 

 باستخداـ العديد هف الكسائؿ لمتأثير في الدخؿ الهحاسبي.
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة: المبحث األول

 تمهيد: :0.1.1
القت اٌتهاهان  التيهكضكع  الهحاسبة اإلبداعية هف الهكاضيع الىاشئة الهستجدة  ييالحظ أف

هف قبؿ الكتاب كالدارسيف كالجهعيات الهٍىية الهحاسبية، كذلؾ بسبب الهستجدات  كاسعان هؤخران 
الهستكل  ىأف ٌذا الهكضكع لـ يىؿ ىصيبً هف البحث عم الحديثة إال بيئة األعهاؿ ىالطارئة عم
 هحمميإدراؾ  لهد لمتعرؼ عمىجاءت ٌذي الدراسة  لؾلذ. الهستكل الهحمي ىعم خصكصان العربي ك 
 يألىٍا الجٍة األكبر الت اإلبداعيةالهحاسبة  إلجراءات عاهمة في فمسطيفال الهصارؼ فياالئتهاف 

تقع عميٍـ  العاهمة في فمسطيف الهصارؼفي  االئتهاف فهحممي ،تقكـ بهىح التسٍيالت االئتهاىية
 ىعم رأيٍـ حكؿ إهكاىية هىح التسٍيالت االئتهاىية أـ ال كذلؾ بىاءن  هسئكلية كبيرة تتهثؿ في إبداء

 الستقراء بعض الهؤشرات الهالية ذات الداللة. تٍاتحميمٍـ لمقكائـ الهالية لعهالئٍـ هف خالؿ دراس
 مشكمة الدراسة:  :1.1.1

الشركات العالهية كالتي ٌزت اإلقتصاد لقد دفعت األزهات الهالية التي هرت بٍا كبرل 
العالهي الباحثيف إلي هحاكلة الكشؼ عف أسباب تمؾ األزهات، فهعظـ تمؾ الشركات كاىت تتهتع 
ا  بهركز هالي قكم بحسب قكائهٍا الهالية كتقارير هراجعي حساباتٍا قبيؿ فترة قصيرة هف إىٍياٌر

لت أسباب األىٍيارات الهتتالية لتمؾ الشركات كلقد أشارت الدراسات كاألبحاث التي تىاك ، الهفاجئ
ا الهالي، إذ أشارت )حهادة،  : 2010إلى إستخداهٍا ألساليب الهحاسبة اإلبداعية لتحسيف هظٌٍر

كلقد ، ( إلى أف التحايؿ كالتضميؿ في استخداـ الهبادئ الهحاسبية أدل إلى إىٍيار تمؾ الشركات88
القطاع الهصرفي، حيث أدل ذلؾ إلفالس العديد هف  إىعكست تمؾ اإلىٍيارات بصكرة سمبية عمى

 الهصارؼ التي هىحت تسٍيالت إئتهاىية لتمؾ الشركات. 
كهها سبؽ تبرز هشكمة الدراسة كالتي تتهثؿ في كجكد ظاٌرة الهحاسبة اإلبداعية في 

راسة القطاع الهصرفي الذم يعتبر هف القطاعات الهٍهة في اإلقتصاد الفمسطيىي، لذلؾ فإف ٌذي الد
تحاكؿ التحرم عف ٌذي الظاٌرة في البيئة الهصرفية بالتطبيؽ عمى الهصارؼ العاهمة في فمسطيف 
هف خالؿ التعرؼ عمى هدل كعي هحممي االئتهاف في تمؾ البىكؾ لههارسات الهحاسبة اإلبداعية 

 الهحاسبة اإلبداعية في القكائـ الهالية. ههارساتالهضادة لمكقاية هف  اإلجراءاتككذلؾ 
 :الدراسة في األسئمة التالية ةمشكمويمكن تحديد 

 اإلبداعية.جراءات الهحاسبة إل العاهمة في فمسطيفالبىكؾ  فياالئتهاف  هحممي ها هدل إدراؾ -1
لإلجراءات الهضادة لههارسات  العاهمة في فمسطيفالبىكؾ  فياالئتهاف  هحممي ها هدل إدراؾ -2

 الهحاسبة اإلبداعية.
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 أهداف الدراسة:: 2.1.1
العاهمة في البىكؾ  فيتٍدؼ ٌذي الدراسة إلى هحاكلة الكشؼ عف هدل إدراؾ هحممي االئتهاف      

 .إلجراءات الهضادة لٍالهدل إدراكٍـ  ى، ككذلؾ لمتعرؼ عماإلبداعيةجراءات الهحاسبة إل فمسطيف
 ويمكن عرض أهداف الدراسة بالطريقة التالية:

جراءاتٍا عىد التقدـ بطمب  ىهعى ىعم الكقكؼ -1 هف  هصرفي ائتهافكهفٍكـ الهحاسبة اإلبداعية كا 
 .العاهمة في فمسطيفالبىكؾ 

جراءات الهحاسبة إل العاهمة في فمسطيفالبىكؾ  فياالئتهاف  هحمميإدراؾ  لهد ىعم التعرؼ  -2
 .اإلبداعية

لإلجراءات الهضادة إلجراءات  العاهمة في فمسطيفالبىكؾ  فياالئتهاف  هحمميإدراؾ  لهد بياف -3
 .اإلبداعيةالهحاسبة 

الكشؼ  فيتسٍـ  كالتياالئتهاف  كهحممي العاهمة في فمسطيفتقديـ التكصيات الهالئهة لمبىكؾ  -4
ا عم لالهؤشرات الهالية كهد ىعم اإلبداعيةعف اآلثار الجسيهة إلجراءات الهحاسبة   ىتأثيٌر

 اتخاذ قرار هىح االئتهاف.  فيا االعتهاد عميٍ لهصداقية ٌذي الهؤشرات كهد
 أهمية الدراسة:: 1.1.3

ك ظاٌرة       تستهد ٌذي الدراسة أٌهيتٍا هف ككىٍا تعالج هكضكعان عمى قدر كبير هف األٌهية، ٌك
التالعب باألرقاـ الهحاسبية كذلؾ عف طريؽ التضميؿ لألطراؼ ذات العالقة الهستفيديف هف القكائـ 

جراءات الهحاسبة  باستخداـالهالية كذلؾ  دراسة ٌذي الظاٌرة  هف األٌهية، كلذلؾ اإلبداعيةأساليب كا 
 ىالسكؽ الفمسطيىي كلمتعرؼ عم ىأبعادٌا كتأثيراتٍا عم ىبيئة األعهاؿ الفمسطيىية لمكقكؼ عم يف

ظؿ ىدرة  يف البىكؾ لٍذي الظاٌرة كأبعادٌا كلإلجراءات الكفيمة بهكافحتٍا، كخصكصان  ىكع لهد
 كالهجتهع الفمسطيىي خاصةن. عهكهان  يالكطف العرب يتىاكلت ٌذي الظاٌرة ف يالتالدراسات 

 فرضيات الدراسة:: 1.1.4

 كها يمي: الفرضياتالدراسة يهكف صياغة  أٌداؼ ىبالرجكع إل     
 ياإلدراؾ الكاف فمسطيف يالبىكؾ العاهمة ف ياالئتهاف ف يهحمم لال يتكافر لد الفرضية األولي: -1

 .اإلبداعيةجراءات الهحاسبة إل
 ياإلدراؾ الكاف فمسطيف ىالبىكؾ العاهمة ف ياالئتهاف ف يهحمم يتكافر لدلال  الفرضية الثانية: -2

 لإلجراءات الهضادة إلجراءات الهحاسبة اإلبداعية.
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 الفصل األول
 المبحث الثاني: الدراسات السابقة

 :العربيةالدراسات : 1.2.1
كعهمية هىح التسٍيالت  الهصرفي االئتهافتىاكؿ العديد هف الباحثيف كالدارسيف هفٍكـ      

السميـ  الهاليالتحميؿ  ىالىسب الهالية كعم ىالهحمميف الهالييف عم اعتهاد دلاالئتهاىية هف ىاحية ه
ـ بالهكافقة، إال أف الدراسات عم ىكالهبىي عم لـ  ىحمػػػاله لالهستك  ىاألسس العمهية عىد هىح قراٌر

جػػػػػكع الهحاسبة اإلبػػػػػػهكض ىر إلشً تػػى   هحدد. ٍا بشكؿػػػػضادة لػػػػاله كاإلجراءاتراءاتٍا ػػػػػػػداعية كا 
 لتىاكلت ٌذا الهكضكع هف حيث هد التيتكجد بعض الدراسات  العربي لالهستك  ىأها عم     
 فيها يمي بعض ٌذي الدراسات:اإلبداعية، ك الهحاسبة  إلجراءاتاالئتهاف  كهحمميالبىكؾ  ىكع

 

 االئتمانية القرارات ترشيد في المحاسبية المعمومات ر"دو  ( بعنوان2010 ،دراسة )موسي -1
 .غزة" قطاع في العاممة التجارية البنوك عمى تطبيقية دراسة

 في العاهمة التجارية البىكؾ في الحقيقية االئتهاىية السياسة التعرؼ عمى ىٌدفت الدراسة إل     
 االئتهاىية السياسة لترشيد كأداة كاستخداهٍاالهحاسبية  الهعمكهات عمى اعتهادٌا كهدل فمسطيف

 .بٍا االئتهاف طالبة الجٍات التزاـ كهدل االئتهاف هىح هعايير عمى الفعالة ككذلؾ التعرؼ
 األخطار برىاهج خالؿ هف العهالء عف باالستعالـ تقـك البىكؾ (1ىتائج الدراسة: كهف أٌـ      

 عمى حصكلً قبؿ لمعهيؿ الهتكقعة كالدخؿ التهكيؿ هصادر عف الهصرفية كأىٍا تقكـ بالتحرم
 هالية فترات عف العهيؿ أداء قياس في الىقدية التدفقات قائهة عمى االعتهاد يتـ(  2 االئتهاف
هقدرتً  عمى لمتعرؼ لمعهيؿ الهالي لمهركز تحميمية هالية ىسب بإعداد البىكؾ تقـك (3. سابقة

كأخيران  (5. كالديكف الهاؿ رأس حجـ بيف لمعالقة الهالية الرافعة بتحميالت البىكؾ تقكـ( 4. اإليرادية
 في لعدـ كثكقٍا كذلؾ األحياف بعض في هحاسبية هعمكهات تطمب ال التي البىكؾ بعض كجكد
 .كافية غير أك هتاحة، غير الهحاسبية الهعمكهات أف أك الهقدهة، القكائـ
 تحميؿ عمى الخبرة لديً كادر تأٌيؿ( 1كقد خمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أٌهٍا:      

 البىكؾ كالشركات إلزاـ ( ضركرة2 .السياسات االئتهاىية لترشيد بالتدريب الهحاسبية الهعمكهات
 في هسؤكليتٍا الىقد سمطة ( تحهؿ3 .كالكثكؽ بٍا عميٍا االعتهاد يهكف هدققة هعمكهات بتقديـ
 السياسات فمسفة هف التحكؿ ( ضركرة4 .تعميهاتٍا كتىفيذ الفعالة بالرقابة الهىاسب الهىاخ تكفير

 السياسات لترشيد كأساس الهحاسبية الهعمكهات االعتهاد عمى إلى الشخصية عمى القائهة االئتهاىية
 لفض الهالية األهكر في هتخصص قضائي ىظاـ كجكد عمى العهؿ ( ضركرة5 .االئتهاىية
 .الىزاعات
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مةةدإ إدراك محممةةي االئتمةةان لمجةةاطر إجةةرابات المحاسةةبة ( بعنةةوان "2002 ،دراسةةة )صةةيام -2
 .وقدرتهم عمى إدارتها في البنوك التجارية األردنية" اإلبداعية

جراءاتٍا عىد التقدـ بطمب ائتهاف  ٌدفت الدراسة التعرؼ عمى هاٌية الهحاسبة      اإلبداعية كا 
هصرفي هف البىكؾ التجارية األردىية ككذلؾ التعرؼ عمى هدل إدراؾ هحممي االئتهاف في البىكؾ 

هكاجٍة إجراءات  ىقياس قدرتٍـ عمك  اإلبداعيةالتجارية األردىية لهخاطر إجراءات الهحاسبة 
يالئٍا العى اإلبداعيةالهحاسبة  دارتٍا كا  تقديـ التكصيات الهىاسبة التي تسٍـ اية الالزهة كبالتالي كا 

عمى الهؤشرات الهالية كاىعكاساتٍا  اإلبداعيةفي الكشؼ عف اآلثار الجسيهة إلجراءات الهحاسبة 
هكاىية االعتهاد عميٍا في اتخاذ قرار هىح التسٍيالت االئتهاىية.  عمى هصداقية ٌذي الهؤشرات كا 

ٌىاؾ العديد هف إجراءات الهحاسبة الخالقة التي يهكف القياـ بٍا ( 1 سة:ىتائج الدراكهف أٌـ      
هف قبؿ بعض العهالء عىد التقدـ بطمب ائتهاف هصرفي، تؤثر عمى جعؿ البياىات الهالية هضممة 

جراءات الهحاسبة اإلبداعية عىد 2. كتفقدٌا الهكضكعية كالهصداقية ( كجكد إدراؾ كبير لهخاطر كا 
خيران تكافر إدراؾ ( كأ3في البىكؾ التجارية األردىية عىد اتخاذٌـ قرار هىح االئتهاف. هحممك االئتهاف 

االئتهاف في البىكؾ التجارية األردىية لإلجراءات الهضادة إلجراءات الهحاسبة  عالي لدل هحممي
 اإلبداعية. 

قً هف االٌتهاـ ها تستح اإلبداعيةإيالء إجراءات الهحاسبة  (1: بكجكب دراسةال تكلذلؾ أكص     
تحميؿ الهعمكهات الكصفية غير الظاٌرة في القكائـ الهالية لالطهئىاف إلى سالهة ( 2 .كالدراسة

الكضع الهالي لمعهالء عىد اتخاذ قرار هىح االئتهاف الهصرفي، كذلؾ بغية الهحافظة عمى سالهة 
كتكجيٍا بها يخدـ دفع عجمة السياسة االئتهاىية لدل البىكؾ التجارية األردىية كحفظ أهكالٍا 

 االقتصاد ىحك الىهك كاالزدٌار.
 وفقا   المصارف في االئتمان لمجاطر الحديثة اإلدارة( بعنوان "2007 أبو كمال،) دراسة -3

 ."IIبازل" الدولية لممعايير
تتبىاٌا  التي االئتهاف هخاطر إدارة كأىظهة استراتيجيات كاقع تقييـ تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى     
 إدارة هخاطر أىظهة تطكير عمى البىكؾ يساعد هتكاهؿ إطار ككضع فمسطيف، في العاهمة البىكؾ

 الجديدة II"بازؿ لجىة اتفاقية هتطمبات" الدكلية الهصرفية الرقابية كاإلرشادات لمهعايير كفقان  االئتهاف
 الهصرفية. لمرقابة
في  عاهمةال البىكؾ في االئتهاىية العهمية إدارة كفاءة (1إلى:  الدراسة ىتائج أٌـ كتشير     

( 3البىكؾ.  في االئتهاىية الهحفظة في الهحتهمة لمخسائر الهالية الهخصصات ( كفاية2 فمسطيف.
بالضكابط  ( التزاـ البىكؾ4 الهتعثرة. الديكف هحفظة هف عالية ىسبة هعالجة في البىكؾ هعظـ ىجاح

هثؿ  االئتهاف، هخاطر حدة تخفيؼ أجؿ هف لمهصارؼ دالىق سمطة تضعٍا التي اإللزاهية كالقكاعد
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يتهتع  (5الصمة.  ذكم هف اإلقراض هخاطر هف لمحد التحكطية كالحدكد االئتهاىية التركزات قكاعد
ـ ترفع حيث باالستقاللية، البىكؾ في الداخمي التدقيؽ   .اإلدارة هجمس إلى هباشرة تقاريٌر
 تحسيف عمى البىكؾ تعهؿ ( أف1 :التكصيات، أٌهٍا هف هجهكعة إلى الدراسة خمصت كقد     
 تكافؽ عمى البىكؾ تحافظ ( أف2هخاطر االئتهاف.  إدارة كخاصة بتىكعٍا، الهصرفية الهخاطر إدارة

 إدارة ( أف تحافظ عمى كجكد3األكضاع االقتصادية.  في التغيرات هع االئتهاىية سياساتٍا
 كطرؽ االئتهاف، هخاطر كقياس كهراقبة تحديد عمى تعهؿ االئتهاف، هخاطر إلدارة هتخصصة

 الهصرفية، عمى العهميات الداخمية كالخارجية الرقابة ( تعزيز4الهخاطر.  ٌذي كهكاجٍة هعالجة
 كالسيطرة االئتهاف هخاطر كرقابة االئتهاىية العهمية هتابعة بٍدؼ االئتهاف، عهميات كخصكصا

 عميٍا.
 

 المصةرفي الجهةاز فةي المتعثةرة االئتمانيةة "التسةهيتت( بعنةةوان 2006 ،دراسةة )زايةدة -4
 ".غزة قطاع في العاممة الوطنية المصارف عمى تطبيقية دراسة" الفمسطيني

فػي الجٍػاز الهصػرفي  االئتهاىيػة التسػٍيالت تعثػر ظػاٌرة عمػى لمتعػرؼ الدراسػة ٌػذي ٌػدفت     
 بػيف  هػا الفتػرة فػي البىػكؾ كأداء كالهاليػة الهصػرفية الهؤشػرات أٌػـ عػف الحػديث تػـ كقػد الفمسػطيىي

عػاـ، كتػـ التعػرؼ عمػى أٌػـ العقبػات التػي تكاجػً السياسػة االئتهاىيػة فػي  بشػكؿ 2005إنى   2000
 خػالؿ هػف الهصػرفي التعثػر أسػباب استكشػاؼ أيضػان  الدراسػة ٌػذي البىػكؾ الفمسػطيىية كتضػهىت

 عيىة الدراسة هف هتخذم القرار االئتهاىي في البىكؾ الفمسطيىية.   استبياف
 لمعهالء، القركض هىح قبؿ تهكيمٍا الهىكم الهشاريع زيارة يتـ ال (1الدراسة: كهف أٌـ ىتائج      
 الهقدـ بالضهاف تكتفي البىكؾأف  (2 .الهالي ككضعً العهيؿ عف حقيقيةغير  صكرة يعكس هها
 التسٍيالت أهكاؿ باستخداـ لمعهيؿ التسٍيالت كتسهح تقديـ هف الغرض باالعتبار تأخذ كال فقط
 يؤدم هها األصكؿ حسب هدققة غير هالية بياىات يقدهكا ها غالبان  العهالء أف( 3  .كاحدة دفعة
 بهشاريعٍـ يؤكؿ عميٍا االعتهاد إهكاىية كعدـ البياىات ٌذي تحميؿ عمي البىكؾقدرة  عدـ إلى بٍـ

ٌىاؾ عدة  (4 .لمبىؾ الديكف تسديد صعكبة كبالتالي اإلفالس، إلى بٍـ تؤدم خسارة إلى بالىٍاية
ي أ كضع الشركة  -تدٌكر الهركز الهالي لمعهيؿ، ب -عكاهؿ هٍهة تتسبب في تعثر العهيؿ ٌك

 إفالس العهيؿ أك ٌركبً إلى الخارج. -تحت التصفية، ج
 فمسطيف في العاهمة البىكؾ تبىي ضركرة (1هتهثمة في:  كاىت فقد التكصيات ألٌـ بالىسبة أها     
 أف عمى البىكؾ، بعض عمى الخسائر الكاقعة هف لمحد الهتعثرة  الديكف لهعالجة صىدكؽ إىشاء
 كهف استثهاراتٍا، الهتحققة هف األرباح جهمة هف الهصارؼ تدفعٍا استقطاعات هكاردي تككف

 الكدائع كسكؽ ضهاف كهؤسسة كالهالي الهصرفي الهجاؿ في العاهمة الهؤسسات بعض هساٌهة
ا الهالية األكراؽ  .كغيٌر
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 في المالي التحميل عمى التجارية المصارف اعتماد مدإ( بعنوان "2005الكحموت، دراسة ) -5
 ".االئتماني القرار ترشيد

عمى العاهمة في قطاع غزة التجارية  البىكؾالدراسة إلى التعرؼ عمى هدل اعتهاد  تٍدؼ     
 الهالي عمى التحميؿ االعتهاد درجة االئتهاىية ك كذلؾ قياس قراراتٍا لترشيد التحميؿ الهالي كأداة

 ذلؾ. في الهؤثرة كالعكاهؿ
 يطمبكف غزة قطاع في العاهمة الهصارؼ في االئتهاف هحممي ( كؿ1كهف أٌـ ىتائج الدراسة:      

 هىٍـ العظهى الغالبية ( أف2ائتهاف.  عمى الحصكؿ بطمب التي تتقدـ الشركات هف هالية هعمكهات
 قرار اتخاذ ألغراض الهالي التحميؿ عمى االعتهاد درجة أف يعىي الهالي، هها التحميؿ يستخدهكف ال

 في العاهمة الهصارؼ في االئتهاف هحممي غالبية لدل إدراؾ يكجد ال (3جدان.  ضعيفة االئتهاف هىح
 كأىٍـ ، االئتهاىي القرار صىع عهمية في الىسب باستخداـ الهالي كأٌهية التحميؿ بدكر غزة قطاع

 .كافية كهالية عيىية ضهاىات كجكد ظؿ في الهالي إجراءات التحميؿ عف يستغىكف
 

كأداة  الهالي بالتحميؿ البىكؾ اٌتهاـ ( ضركرة1 كقد خمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أٌهٍا:     
كالتأٌيؿ  التدريب عبر الحالييف االئتهاف قدرة هكظفي زيادة خالؿ هف االئتهاف هىح قرار لترشيد

 قرار بترشيد العالقة ذات الهالية بالىسب االٌتهاـ زيادة عمى االئتهاف هحممي ( تشجيع2 الهستهر.
 كعدـ األكلى الدرجة في كالىقدية العيىية الضهاىات التركيز عمى عدـ ( ضركرة3 .هىح االئتهاف

 دققي الحسابات بأخالقياتمـز هي ضركرة تىظيـ هٍىة الهحاسبة بها يي ( 4 .الهالي التحميؿ إٌهاؿ
س الكضع الهالي الحقيقي الحصكؿ عمى قكائـ هالية حقيقية تعك الذم يساٌـ في الهٍىة األهر

 لمشركات.
 ( بعنوان "اآلثار السمبية لممحاسبة المصطنعة عمى مجرجات2002)مرعي والبياتي، دراسة  -6

 النظام المحاسبي حالة تطبيقية مقارنة عمى المصارف األهمية في العراق".
تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى قياس هكضكعية البياىات الهعركضة في حساب األرباح كالخسائر      

كذلؾ عمى اعتبار أف الربح ٌك أكثر البياىات  العراقية الهىشكر هف قبؿ الهصارؼ األٌمية
لكافة هستخدهي ٌذي البياىات فضالن عمى أف الٍدؼ األساس ألغمب  الهحاسبية أٌهية بالىسبة

 عهميات التالعب الهحاسبي ٌك تغيير رقـ الربح بحيث يعكس ىجاح الكحدة االقتصادية.
كهف أٌـ ىتائج الدراسة: أف الستخداـ أساليب الهحاسبة الهصطىعة أثار سمبية كبيرة تىحصر      

ح الظاٌرة في حساب األرباح كالخسائر كالتكزيع الهىشكر. هها بشكؿ كاضح في التأثير عمى األربا
يسبب تشكيً لمبياىات الهحاسبية بها يعكس جاىب هخالؼ لمكاقع عف أعهاؿ ٌذي الشركات كبالتالي 

 تكصيؿ هعمكهات هحاسبية هضممة إلى هستخدهيٍا.
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في هف قبؿ جهعية ( يجب هىح االٌتهاـ الكا1كلقد خمصت الدراسة إلى عدة تكصيات أٌهٍا:      
( ضركرة إخضاع البىكؾ األٌمية لرقابة ديكاف 2الهحاسبيف العراقييف لظاٌرة التالعب الهحاسبي. 

 الرقابة الهالية.
 الدراسات األجنبية:: 1.2.2
 ( بعنوان:Gherai and balaciu, 2011دراسة ) -1

"From creative accounting practice and Enron Phenomenon to the 

current financial crisis" 
 "من الممارسات المحاسبية اإلبداعية وظاهرة شركة إينرون إلى األزمة المالية الراهنة"

كذلؾ هف خالؿ التحذير  ٌدفت ٌذي الدراسة إلى لفت االىتباي إلى ظاٌرة الهحاسبة اإلبداعية     
هع سرد لألسباب التي تبعث عمى  عمى غرار التي حدثت في العقديف الهاضييف هاليةهف أزهة 

األىكاع الهختمفة هف الههارسات الهحاسبية اإلبداعية كذلؾ هف الدراسة ىاقشت ك ، القمؽ هف ذلؾ
خالؿ هقارىة لمفضائح التي حدثت في في العقديف الهاضييف لكبرل الشركات العالهية. كهف اجؿ 

، كها ىاقشت الدراسة األثار الهترتبة ةذلؾ تـ تعريؼ هفٍكـ الهحاسبة اإلبداعية كأساليبً الهختمف
عمى ههارسات الهحاسبة اإلبداعية في ظؿ األزهة الحالية كخصكصان بعد لجؤ العديد هف الشركات 

حصكلٍا عمى رأم غير هتحفظ  هفخالؿ تمؾ األزهة لطمب هساعدة الدكلة في غضكف فترة قصيرة 
ظاٌرة الهحاسبة اإلبداعية في الشركات ، كلقد لفتت الدراسة اإلىتباي إلى هف هراجعي حساباتٍا

الركهاىية كهدم كجكد تمؾ الظاٌرة فيٍا كطرحت هكضكع إكتشاؼ الههارسات الهحاسبية اإلبداعية 
في الشركات الركهاىية الهدرجة في بكرصة بكخارست الركهاىية كهكضكع ذك أكلكية لمبحث كالدراسة 

  .في خطكات قادهة
كتكصمت الدراسة إلى أف الههارسات الهحاسبية اإلبداعية لف تىتٍي إال بإىتٍاء الظركؼ التي      

ىشأت في ظمٍا كساعدتٍا عمى الىهك، كها تكصمت الدراسة إلى أف أغمب الهشاكؿ كالتالعبات التي 
 حدثت في الشركات كاىت تصدر هف الهستكل األدارم كلذلؾ يجب البحث عف الحؿ في ذلؾ

 ستكل.اله
 :( بعنوانMatis and Vladu, 2009دراسة ) -2  

"Cash flow Reporting Between Potential Creative Accounting 

Techniques and Hedging Opportunities Case Study Romania" 

 -)دراسة حالة  تقارير التدفق النقدي مابين الممارسات المحاسبية اإلبداعية وفرص التحوط"
 "رومانيا(
لقػػد تىاكلػػت الدراسػػة هكضػػكع التقػػارير الىقديػػة فػػي الشػػركات الركهاىيػػة، حيػػث ٌػػدفت الدراسػػة  

إلػى التعػرؼ عمػى إذا هػا كاىػت ٌىػاؾ هصػػمحة فػي إسػتخداـ ههارسػات الهحاسػبة اإلبداعيػة لمتالعػػب 
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ـ هػػدراء بتقػػارير التػػدفقات الىقديػػة هػػف قبػػؿ تمػػؾ الشػػركات، كهػػا ركػػزت الدراسػػة عمػػى إهكاىيػػة إسػػتخدا
 الشركات الركهاىية لسياسات التحكط هف ههارسات الهحاسبة اإلبداعية الهتعمقة بالتدفقات الىقدية. 

عمى هدققي الحسابات في ركهاىيا  كيزعت تـ إصدار إستباىةكهف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة       
 هدقؽ حسابات فردم(. 867وهىشأة تدقيؽ حسابات،  808)

كهػػػف أٌػػػـ ىتػػػائج الدراسػػػة أف ههارسػػػات الهحاسػػػبة اإلبداعيػػػة كالهتصػػػمة بالتػػػدفقات الىقديػػػة فػػػي      
ركهاىيا هعركفة كهستخدهة بشكؿ جزئػي هػف قبػؿ الشػركات فػي ركهاىيػا، كهػف ىاحيػة أخػرل فػإف قمػة 

كاألدكات التحػػػكط هػػػف ههارسػػػات الهحاسػػػبة اإلبداعيػػػة،  الهػػػديريف فػػػي ركهاىيػػػا يعرفػػػكف سياسػػػاتهػػػف 
كاألدكات الهاليػة  لقميمة الهستخدهة في الربط بيف البىؾ كشركات التأهيف هثؿ ،تػأهيف الػذهـ الهديىػة،ا

 .القائهة عمى سعر الفائدة كهعدؿ الصرؼ األجىبي
 :( بعنوانOmurgonuisen, Min and Ugur, 2009دراسة ) - 3

"Critical thinking about creative accounting in the face of recent 

scandale in the turkish bank sectors" 
 "التفكير النقدي بشأن المحاسبة اإلبداعية في ضوب الفضائح األجيرة في قطاع المصارف التركية"

ىكع الههارسات الهحاسبية اإلبداعية أحيث ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعهؽ في بحث كدراسة 
كذلؾ في ضؤ الفضائح األخيرة التي حدثت في إعهار التركي  هصرؼالتي تـ إستخداهٍا في حالة 

ا هفٍـك  هصرؼقطاع الهصارؼ التركية )حالة  إعهار التركي(، حيث إستعرضت الدراسة في إطاٌر
الهحاسبة اإلبداعية كأشكالً الهختمفة ككذلؾ الدكافع كالكقاية هف ههارسات الهحاسبة اإلبداعية، كها 

 ؿ كخطكات الهحاسبة اإلبداعية التي تسببت في إفالس البىؾ.قدهت شرحان هفصالن عف هراح
كتكصمت الدراسة إلى هجهكعػة هٍهػة هػف الىتػائج أك بػاألحرل )العبػر كالػدركس( هػف الفضػيحة      

إعهػػار التركػػي كالتػػي تسػػببت فػػي خسػػارة الكثيػػر هػػف العهػػالء كالهسػػاٌهيف فػػي  بهصػػرؼالتػػي لحقػػت 
( أف 1، كهػػػف أٌػػػـ تمػػػؾ الىتػػػائج: العديػػػد هػػػف الهػػػكظفيف لكظػػػائفٍـ ألهػػػكالٍـ ككػػػذلؾ خسػػػارة الهصػػػرؼ

لهػػا لٍػػا هػػف  لمهصػػرؼالخطػػكة األكثػػر أٌهيػػة فػػي ىظػػاـ قطػػاع الهصػػارؼ ٌػػي خطػػكة هػػىح التػػرخيص 
( أىً هف الخطاء تقديـ ضهاف عالي أك كاهؿ لمهكدعيف كأف 2هخاطر قاىكىية كهالية تترتب عميٍا. 

( كجكد قصػكر فػي الهراجعػة الخارجيػة كاألشػراؼ 3ستثىائية. ٌذا التصرؼ سكل عالج هؤقت لفترة إ
 كىيظـ الرقابة الداخمية أدل إلى كجكد بيئة هىاسبة لمفساد كالتالعب.  
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 ( بعنوان:Gowthorpe and Amat, 2005دراسة ) -4
"Creative accounting: some ethical issues of macro- and micro-

manipulation" 

 "اإلبداعية: بعض القضايا األجتقية لمتتعب الكمي والجزئيالمحاسبة "
ي         التالعبي، السمكؾ هف رئيسيف ىكعيف تحميؿ إلى ٌدفت كقد إسباىيا في أجريت دراسة ٌك
لكصؼ تأثير   (Macro-manipulation) الكمي بالتالعب اصطالحان  األكؿ الىكع صؼكي حيث 

جهاعات الضغط عمى الهىظهات إلقىاعٍـ بإصدار تعميهات تتفؽ هع هصالح هيعدم القكائـ الهالية. 
 هعالجة عهمية عف لمتعبير (Micro-manipulationكها كصؼ الىكع الثاىي بالتالعب الجزئي )

 حالتيف بتحميؿ الدراسة ، كقاهتالشركة لصالح ىظر هتحيزة كجٍة عىٍا يىتج التي الهحاسبية األرقاـ
 لإلبداع هحاكلة يعد  بىكعية التالعب أف إلى أخالقي، كخمصت هىظكر هف التالعب حاالت هف
 هعديٍا أغراض تحقؽ هالية قكائـ إعداد إلى ذ يؤدمإ الهالية القكائـ هعدم قبؿ هف الحسابات في

 .هستخدهيٍا لهىفعة كليس
 
 :بعنوان (Amat and Gowthorpe, 2004دراسة ) -5

"Creative Accounting: Nature, Incidence and Ethical Issues-" 

 "المحاسبة اإلبداعية: طبيعتها، مدإ تأثيرها والقضايا األجتقية "
ٌػػػػػدفت ٌػػػػػذي الدراسػػػػػة إلػػػػػى استكشػػػػػاؼ اىتشػػػػػار ههارسػػػػػات الهحاسػػػػػبة اإلبداعيػػػػػة فػػػػػي سػػػػػياؽ 

كهػػػا ٌػػػدفت لمتكصػػػؿ إلػػػى ، 8009-9999كذلػػػؾ فػػػي الفتػػػرة هػػػف  فػػػي أسػػػباىيا االعتبػػػارات األخالقيػػػة
ككذلؾ التعرؼ عمى الحػكافز التػي تػدفع هػديرم الشػركات إلسػتخداـ عف الهحاسبة اإلبداعية  تعاريؼ

 .تمؾ الههارسات
كلقد كشفت الدراسة عف قياـ العديد هف الشركات األسباىية الكبرل بإستخداـ ههارسات     

 أفإلى  الدراسة خمصتكلقد  .الثالث أثىاء السىكات الهحاسبة اإلبداعية كقياهٍا بإدارة أرباحٍا
ٌي عهمية تحكيؿ لمهعمكهات الهحاسبية بإستخداـ السياسات كالتقديرات  الهحاسبة اإلبداعية

األسباب التي كها إستعرضت الدراسة، الهحاسبية كبعض الههارسات األخرل التي تسهح بٍا القكاىيف
 ككذلؾ إستعرضت الههارسات الهختمفة هثؿ ٌذي الههارسات هديرم الشركات يتكرطكف فيتجعؿ 

 .مهحاسبة اإلبداعيةل
كخمصت الدراسة إلى هجهكعة هف التكصيات التي يجب عمى هىظهي هٍىة الهحاسبة  

تهثمت في الحد هف حرية اإلختيار بيف الطرؽ ف الههارسات اإلبداعية، أخذٌا في اإلعتبار لمحد ه
تكح لحرية الخاصة الهكجبة إلستخداـ كؿ طريقة كعدـ ترؾ الباب هفالهحاسبية كتحديد الظركؼ 

التطبيؽ العشكائي، ككذلؾ يجب كضع القكاعد كاألىظهة التي تحد هف الحكـ كالتقدير الشخصي.
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:     
هكضكع االئتهاف  تىاكلت ستعراض الدراسات السابقة ىجد أف العديد هف الدراساتهف خالؿ إ     

الهصرفي في البىكؾ الفمسطيىية كأٌـ الهشاكؿ التي تكاجٍٍا كهف أٌـ الهكاضيع التي تىاكلتٍا ٌي 
تعثرة في الجٍاز هإدارة هخاطر االئتهاف كفقان لهتطمبات لجىة بازؿ، كالتسٍيالت االئتهاىية ال

القرارات اآلئتهاىية كدكر  ككذلؾ هدل إعتهاد البىكؾ عمى التحميؿ الهالي في الهصرفي الفمسطيىي
الهعمكهات الهحاسبية في ترشيد تمؾ القرارات، كلكف ىجد أف الدراسات السابقة لـ تتطرؽ إلى 
ذا ها  هكضكع الهحاسبة اإلبداعية بشكؿ صريح كخطر كبير يكاجً الىظاـ الهصرفي في فمسطيف ٌك

عمى ات التي ىاقشت الهكضكع حيث أىٍا أكؿ الدراس ييهيز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة
، إذ أف الدراسة الحالية سكؼ تىاقش هكضكع الهحاسبة حسب عمـ الباحث الهستكل الهحمي
، هف حيث هدل إدراؾ هحممي االئتهاف العاهمة في البيئة الفمسطيىيةلهصارؼ اإلبداعية في ا

سات األجىبية فيرل الباحث أها عمى هستكل الدرا الهحاسبية اإلبداعية في القكائـ الهالية. لإلجراءات
كجكد إٌتهاـ أكبر بهكضكع الهحاسبة اإلبداعية فٍىاؾ العديد هف الدراسات التي تىاكلت الهكضكع 

بة اإلبداعية ككضع إطار ىظرم لٍا، ككذلؾ هف جكاىب هختمفة هثؿ التعريؼ بظاٌرة الهحاس
ىا ا عمى البياىات الهالية كأساليبٍا الهختمفة، ٌك ؾ بعض الدراسات التي تىاكلت الكقكؼ عمى أثاٌر

البعد األخالقي لٍا كأٌـ الدكافع كراء ههارستٍا. كأٌـ هايهيز الدراسة الحاية أىٍا ستىاقش هكضكع 
الهحاسبة اإلبداعية في البيئة الهصرفية الفمسطيىية هف ىاحية إدراؾ الهحمميف االئتهاىييف لمههارسات 

ث سيتـ التطرؽ إلى إجراءات الهحاسبة اإلبداعية الهتبعة حيية اإلبداعية في القكائـ الهالية، الهحاسب
في كؿ هف قائهة الهركز الهالي كقائهة الدخؿ كقائهة التدفقات الىقدية كذلؾ لمكقكؼ عمى هخاطر 

، ألىٍا الفمسطيىية الهصارؼٌذي اإلجراءات ك تحديد سبؿ هكاجٍتٍا هف قبؿ الهحمؿ الهالي في 
 .لهحمؿ في إتخاذ القرار اآلئتهاىيتعتبر األساس الذم يعتهد عميً ا
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 :مصطمحات الدراسة
 .Account Manipulationالتتعب المحاسبي  -

ر السياسات دارة حقٍا في حرية التصرؼ في إختياإستخداـ اإلالهحاسبي بأىً عرؼ التالعب يي      
البىكد الظاٌرة التقدير الشخصي لبعض القرارات التي تعتهد عمى الحكـ ك ، ككذلؾ كالبدائؿ الهحاسبية

أطراؼ الهصمحة ة إىتقاؿ الثركة بيف الشركة ك في التقارير الهالية لٍيكمة الصفقات لمتأثير عمى عهمي
 (.Stolowy and Breton, 2003: 3دارة( )أك العالقة )الهجتهع، الههكليف، اإل

 .Earning Managementإدارة األرباح  -
الهفصح عىٍا لشركة ها، كالتي قد يككف لٍا تأثير  أية أفعاؿ تتخذ لهعالجة األرباح الحالية     

 :Shafer and Wang, 2010سمبي كضار إقتصاديان في الهدل الطكيؿ عمى ربحية الشركة )

375.) 
 .Income Smoothingتمهيد الدجل  -

( عهمية تمطيؼ الدخؿ بإدارة األرباح الهرغكبة إلزالة 6: 2009كيصؼ )هطر كالحمبي،      
التذبذب في هسار الدخؿ الطبيعي كعادة ها تتضهف خطكات لتخفيض الدخؿ في السىكات ذات 

 الدخؿ الهرتفع هف أجؿ ىقمٍا إلى السىكات ذات الدخؿ الهىخفض.  
 Big Bath Accountingدة محاسبة التجمص من كل الجسائر مرة واح -

( تمؾ العهمية بأف الشركة تحاكؿ أف تجعؿ قائهة الدخؿ Wang, 2007: 15&37كيعرؼ )     
الخاصة بٍا أكثر سؤان في سىة سيئة هقابؿ أف تبدك أفضؿ في السىكات الهقبمة، فهثالن عىدها تككف 

صحيح في حالة كاىت ىسبةالديكف هرتفعة لمغاية فإف هخصصات الديكف يتـ زيادتٍا كالعكس 
  هىخفضة.

   Aggressive Accountingالمحاسبة العدوانية  -
( "بأىٍا ٌي األختيار الهتعهد هف بيف التطبيقات 6: 2009حيث عرفٍا )هطر كالحمبي،       

الهتعددة لمهبادئ الهحاسبية بقصد الكصكؿ إلى ىتائج هحددة هسبقان، كغالبان ها تككف في صكرة 
 عة سكاء تـ إتباع الهبادئ الهحاسبية الهقبكلة قبكالن عاهان اـ ال".أرباح رقهية هرتف

 Creative Accountingالمحاسبة اإلبداعية  -

 استخداـإلبداعية تتهثؿ بعهمية أك ههارسة يستطيع الهحاسبكف االهحاسبة إلى أف          
التالعب  أكالهسجمة في حسابات الشركات  األرقاـهعرفتٍـ بالقكاعد كالقكاىيف الهحاسبية لهعالجة 

 .(907: 8006)بطك،  هحددة أٌداؼبٍا بقصد تحقيؽ 
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 الفصل الثاني

 القوائم الماليةو  االئتمان المصرفي
 

 المقدمة -

 المبحث األول:االئتمان المصرفي -

 .الغرض منهتحميل القوائم المالية و  :المبحث الثاني -
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 المقدمة:

، فهع تطكر ظركؼ الحياة كازدياد تعقيداتٍا سكاء في حياتىا االئتهاف هطمبان أساسيان لقد أصبح      
لألفراد أك الهؤسسات كاف االئتهاف الكسيمة الهثمى التي يمجئكف إليٍا في تسٍيؿ هعاهالتٍـ الهالية 
حيث هكىٍـ هف الحصكؿ عمى احتياجاتٍـ هف سمع كخدهات هف دكف الحاجة إلى استخداـ الىقد 

، كلقد ساٌـ االئتهاف بشكؿ كبير في تطكير االقتصاد في كثير هف الدكؿ حيث ساٌـ بشكؿ فكرم
في تكسيع هىشآت األعهاؿ هف خالؿ هدٌا بهقكهات االىطالؽ كالتكسع كاالستهرار كالبقاء كأصبح 

 أحد األركاف األساسية في اقتصاد الدكؿ.  
يقع عمى عاتؽ  يٍا العهالء لطمب االئتهاف، حيثكتيعد البىكؾ هف أٌـ الهؤسسات التي يمجأ إل     

فهف الهعركؼ أف البىكؾ إدارتٍا قرار في غاية الصعكبة يتهثؿ في الهكافقة عمى هىح االئتهاف، 
ا لمحصكؿ عمى عائد يهكىٍا هف دفع فكائد لمهستثهريف هف خالؿ ا تتاجر بأهكاؿ الهكدعيف ستثهاٌر

ىفقات إدارتٍا لٍذي األهكاؿ كلكف هع الهحافظة عمى ىسبة الذيف أكدعكا ىقكدٌـ لديٍا ككذلؾ تغطية 
، كبذلؾ ىجد أف البىؾ يتحهؿ هخاطرة هىاسبة لتمبية احتياجات العهالء هف الهسحكبات الىقدية سيكلة

فهف عىد هىحً االئتهاف كذلؾ ألف األهكاؿ التي هىحٍا ٌي باألساس أهكاؿ الهكدعيف، كبيرة ىسبيان 
 كضياع أهكاؿ الهكدعيف خسارة البىؾ عهمية السداد لمقركض يؤدم إلى في الههكف أف يحدث تعثر

كها شٍدىا في الكثير هف البىكؾ التي أعمىت إفالسٍا في األزهة الهالية العالهية، كلذلؾ ىجد أف 
الهخاطر  لتخفيض هٍهةالبىكؾ بدأت بزيادة اٌتهاهٍا بعهمية التحميؿ االئتهاىي كذلؾ باعتباري أداة 

  .التسٍيالت الهتعثرةالبىكؾ بسبب القركض ك  يهكف أف تتعرض لٍاتي الخسائر الك 
ف الهحمؿ االئتهاىي الذم يقكـ بتحميؿ القكائـ الهالية لمشركة الطالبة لالئتهاف يٍدؼ إلى ك        ا 

التأكد هف سالهة الكضع الهالي لمشركة كليطهئف إلى قدرتٍا عمى سداد القرض الذم ستحصؿ 
ا هف إجراءات التالعب كالغش كها يعرؼ بإجراءات الهحاسبة عميً، ككذلؾ يقكـ بال تأكد هف خمٌك

 اإلبداعية كالتي ستككف هجاؿ الدراسة في ٌذا البحث.
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 المبحث األول
 

 االئتمان المصرفي
 
 

 : تمهيد.0-1-2
 : مفهوم وتعريف االئتمان المصرفي.2-1-1
 : أهمية منح االئتمان المصرفي.2-1-2
 التسهيتت االئتمانية.: أنواع 2-1-3
جراباته في البنوك التجارية.2-1-4  : ما هو القرار االئتماني وا 
 : أسس ومعايير منح االئتمان والعوامل المؤثرة في قرار منحه.2-1-5
 : أسباب تعثر االئتمان.2-1-6
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 الفصل الثاني
 االئتمان المصرفي: المبحث األول

    .تمهيد :0-1-2
كؾ التجارية بؿ ٌك الهحكر األساس لعهؿ هف كظائؼ البى هٍهان يهثؿ االئتهاف الهصرفي جاىبان      

لبية العظهى هف األفراد كأصحاب الهٍف لى االئتهاف تكاد تككف عاهة لمغاإالحاجة البىكؾ ك 
ا هف القطاعات االقتصاديةك  ، كهف خالؿ هراجعة األدبيات ىجد أف الكتاب الهشركعات كغيٌر

ـ الهختمفة كلكف ىجد أف أصؿ االقتصا دييف عرفكا االئتهاف بتعاريؼ هتعددة كفقان لكجٍات ىظٌر
هعىى االئتهاف في المغة ٌك القدرة عمى اإلقراض، كاصطالحان: ٌك إلتزاـ جٍة لجٍة أخرل 
باإلقراض كالهدايىة، كيراد بً في االقتصاد الحديث: أف يقكـ الدائف بهىح الهديف هٍمة هف الكقت 

الهديف عىد اىتٍائٍا بدفع قيهة الديف، فٍك صيغة تهكيمية استثهارية تعتهدٌا الهصارؼ يمتـز 
  .(194: 2006الدغيـ كأخركف، ) بأىكاعٍا

 : مفهوم االئتمان المصرفي وتعريفه:2-1-1
 كالتالي: التي تىاكلت الهصطمح تعريفاتالبعض ستعرض ىكلمتعرؼ عمى هفٍـك االئتهاف سكؼ 

لشخص ها سكاء أكاف طبيعيان أـ هعىكيان، بأف يهىحً هبمغان  البىؾالثقة التي يكليٍا االئتهاف ٌك  -
هف الهاؿ الستخداهً في غرض هحدد، خالؿ فترة زهىية هتفؽ عميٍا لقاء عائد هالي هتفؽ 

اؿ تكقؼ العهيؿ عف السداد )عشيش عميً كبضهاىات تهكف الهصرؼ هف استرداد قرضً في ح
  (.58: 2010الكبيسي، ك 

الهعىكم بأىً هقياس لقابمية الشخص  االئتهاف( 32: 1999)ارشيد كجكدة،  كهاعرؼ -
الدفع )الىقدم( الحالية )ىقكد( هقابؿ تأجيؿ  القيـشركة أعهاؿ( لمحصكؿ عمى كاالعتبارم )فرد أك 

 إلى كقت هعيف في الهستقبؿ.
كيىظر إلى االئتهاف الهصرفي ككىً هقدار التسٍيالت القصيرة األجؿ التي يحصؿ عميٍا األفراد  -

كشركات األعهاؿ هف البىكؾ التجارية كالهؤسسات الهالية األخرل لتهكيؿ عهميات رأس الهاؿ 
العاهؿ الجارية كلفترة زهىية ال تزيد عف السىة الكاحدة هقابؿ كمفة يتحهمٍا ٌؤالء األفراد 

ٌك البىكؾ شركات األعهاؿ بسبب ذلؾ االستخداـ، كىظران لككف الهصدر الرئيس لذلؾ االئتهاف ك 
 Bank Credit (Fridson and Alvarez, 2002: 267.)شاع تسهيتً باالئتهاف الهصرفي 

ف البائع )الهقرض( ( االئتهاف عمى أىً كاسطة التبادؿ بي21: 2010كلقد عرؼ )الىعيهي،  -
كالهشترم )الهقترض( التي تتهتع بقبكؿ هحدكد، كبذلؾ فإىً الكسيمة التي تسٍؿ عهمية التبادؿ 
الىتقاؿ القيهة هف البائع إلى الهشترم كبعد هدة هف الزهف، الذم يهثؿ األجؿ الهتفؽ عميً، فإف 

 عمى الهشترم )الهقترض( إعادة القيهة الهستمهة عمى شكؿ دفعات. 
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كبالىظر لمتعريفات السابقة ىجد أف االئتهاف بهفٍكهً البسيط ٌك عهمية تبادؿ لمهىفعة بيف      
ك الهقرض بتسميؼ الطرؼ الثاىي  طرفيف ٌها الهقرض كالهقترض، حيث يقكـ الطرؼ األكؿ ٌك
الهقترض هبمغان هف الهاؿ أك سمعةن ها هقابؿ حصكلً عمى عائد بعد فترة زهىية هعيىة هسبقان حيث 

 كف الطرؼ الثاىي قد استفاد هف الىقكد أك السمعة التي اقترضٍا.يك
 : أهمية منح االئتمان:2-1-2

بعد أف تعرفىا عمى هاٌية االئتهاف الهصرفي كتعريفاتً الهختمفة ال بد هف أف ىتعرؼ عمى      
الئتهاف أٌهية هىح االئتهاف الهصرفي كدكري في الىشاط االقتصادم، كلذلؾ يهكف الىظر إلى أٌهية ا

الهصرفي هف زاكيتيف، األكلى هف كجٍة ىظر البىؾ التجارم ذاتً كالثاىية لدكر االئتهاف الهصرفي 
 (.26: 2002في الىشاط االقتصادم )الزبيدم، 

فهف كجٍة ىظر البىؾ فإف االئتهاف يشكؿ الىشاط الذم يرتبط باالستثهار األكثر جاذبية لً      
الىهك كيضهف القدرة عمى تحقيؽ أف يضهف االستهرارية ك  ؾ التجارمكهف خاللً يستطيع البى

هجهكعة األٌداؼ التي يسعى عمى تحقيقٍا كها أىً الىشاط الذم يضهف الجزء األكبر هف عكائد 
البىؾ، كلكىً يعد كذلؾ االستثهار األكثر قسكة عمى إدارة البىؾ ىظران لها يحهمً هف هخاطر هتعددة 

 ارم إذا تجاكزت الحدكد الهعيىة كلـ يحسف القدرة في الحد هىٍا.قد تؤدم إلى اىٍيار البىؾ التج
هف جٍة أخرل ىجد أف االئتهاف الهصرفي يمعب دكران هٍهان في االقتصاد الكطىي، ففي بعض ك     

األحياف يشار إليً بأىً الكقكد الذم يحرؾ عجمة االقتصاد حيث يتيح تدفؽ الىقكد كعكاهؿ اإلىتاج 
م، كها أىً قدـ الكسائؿ الستقرار الىشاط االقتصادم عف طريؽ العهؿ عمى خالؿ الىظاـ االقتصاد

 (. 29: 2010تغيير هعدالت الفائدة الهستحقة عف استخداـ االئتهاف )الىعيهي، 
عمى أف االئتهاف الهصرفي يمعب دكران فريدان  (29: 2002يؤكد )الزبيدم، كتعزيزان لها سبؽ      

لً يتهكف االقتصاد هف أف يضهف هستكيات هف الىهك كاالستقرار في الحياة االقتصادية كهف خال
 كفؽ ها يقدهً هف هٍاـ لالقتصاد أٌهٍا:

تسٍيؿ الهفاضمة بيف الهصادر الهالية داخؿ االقتصاد، ككذلؾ الكفاءة في تدفؽ فكائض  -1
 الكحدات االقتصادية الهدخرة إلى االستخداهات األكثر إىتاجية.

إصدار الىقكد القاىكىية، فالبىؾ الهركزم يأخذ في االعتبار حجـ  يستخدـ كأساس لتىظيـ عهمية -2
 االئتهاف الهىتظر هف البىكؾ عىد كضعً سياسة لإلصدار.

 يؤدم سحب االئتهاف الهصرفي هف قبؿ الهقترضيف إلى زيادة حجـ الهعركض الىقدم. -3
ؿ استخداهٍا يعتبر أداة بيد الدكلة تستخدهٍا في الرقابة عمى ىشاط الهشركعات كذلؾ هف خال -4

 لألرصدة االئتهاىية الهخصصة لٍا.
لً تأثير هباشر عمى زيادة االدخار كالحد هف االستٍالؾ كذلؾ ألف البىكؾ تعهؿ عمى تشجيع  -5

   األفراد عمى االدخار لتكفير هكارد االئتهاف األهر الذم يحد هف االستٍالؾ.
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 :االئتمان المصرفي: أنواع 2-1-3
 :(89: 2010االئتهاىية إلى ىكعيف رئيسيف ٌها)عشيش كالكبيسي،  تيهكف تقسيـ التسٍيال     

عمى البىؾ، أم أىٍا تيدفع  : تتصؼ التسٍيالت الهباشرة بأىٍا ترتب التزاهان التسهيتت المباشرة -1
إلى العهيؿ الذم يطمبٍا ىقدان سكاء بسحبٍا هف الصىدكؽ أك تسجيمٍا عمى حساب هعيف كالجارم 

ف التسٍيالت إبالهىطؽ الهحاسبي فهيؿ عىد حسـ الكهبياالت هثالن، ك الهديف، أك بقيدٌا لحساب الع
هف  هكجكدات أخرل تشكؿ التزاهان  ىؾ إلاالئتهاىية الهباشرة يترتب عميٍا اىتقاؿ جزء هف ىقدية البى

 :جاىب البىؾ ىحك العهيؿ، كتأخذ التسٍيالت الهباشرة عادة أحد الشكميف التالييف
كبهكجبً يسهح البىؾ لمعهيؿ ذم األٌمية بالحصكؿ عمى التسٍيالت  الحساب الجارم الهديف: - أ

العهيؿ  بعد أف يقكـح لً بالسحب إال في حدكد هعيىة ك يسهبالسحب هف حساب يفتح بأسهً، كال
هقابؿ ضهاىات تحفظ حقكؽ  بيف البىؾ يطمؽ عميً عقد حساب جارم هديفبالتكقيع عمى عقد بيىً ك 

 البىؾ. 
ا الهديىكف عمى أىفسٍـ ألهر  الكهبياالت الهحسكهة:  - ب ي عبارة عف صككؾ قاىكىية يحرٌر ٌك

ا تجاي ٌذي الجٍة، كيهكف لٍذي  جٍة هعيىة تسهى الهستفيد، كترتب إلتزاهان هاليان بالدفع عمى هحرٌر
  الجٍة حسـ ٌذي الكهبياالت عف طريؽ البىؾ هقابؿ حصكؿ األخير عمى عهكلة هقابؿ ٌذي الخدهة.

حيث إىٍا ال تدفع لمعهيؿ هباشرة بؿ تقدـ إليً بطرؽ  :االئتمانية غير المباشرةالتسهيتت  -2
هختمفة، كفي حالة إخالؿ العهيؿ بالتزاهً تجاي الهستفيد فأف ٌذي التسٍيالت تشكؿ إلتزاهان فعميان عمى 
 البىؾ الذم يجب عميً دفعً، بغض الىظر عف قبكؿ العهيؿ أك رفضً لعهمية الدفع، كهف أهثمة ٌذي

 عتهادات الهستىدية كالكفاالت. إلالتسٍيالت؛ ا
جرابات منحه في البنوك التجارية:االئتماني و  : القرار2-1-4  ا 

القرار االئتهاىي ٌك القرار الذم تقع هسئكلية اتخاذي عمى إدارة االئتهاف في البىؾ التجارم      
عد أف يتـ دراستً كالتأكد هف كيتهثؿ في قبكؿ أك رفض طمب االئتهاف الذم تقدـ بً العهيؿ كذلؾ ب

 سالهتً كهطابقتً لسياسات البىؾ االئتهاىية.
كتبدأ دكرة القرار االئتهاىي بتقييـ الباحث االئتهاىي لمعهيؿ عىد تقدهً بطمب تسٍيالت ائتهاىية      

تقييها هبدئيان، كالكقكؼ عمى هدل هطابقة الحالة االئتهاىية لمسياسة االئتهاىية لمبىؾ هف عدهً. 
ة، كالتي تتىاكؿ قيهة كذلؾ بعد حصكلً عمى الهعمكهات الهبدئية هف العهيؿ أثىاء الهقابمة الشخصي

: 2002التسٍيالت الهطمكبة، الغرض هىٍا، فترة السداد، الضهاىات التي يهكف تقديهٍا )الشكاربي، 
83.)  

 (:221: 1999كفيها يمي تكضيح إلجراءات هىح التسٍيالت االئتهاىية )ارشيد كجكدة،      
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قان لمىهكذج الهعد هف قبؿ : عىدها يقكـ العهيؿ بتعبئة طمب االقتراض كفدراسة طمبات القرض -1
 ىً يقدهً إلى قسـ االئتهاف لدراستً هف حيث الغرض هف القرض كفترتً كجدكؿ السداد.إالبىؾ، ف

: حيث يتـ تحميؿ الهركز الهالي لمعهيؿ طالب القرض هف خالؿ تحميؿ الهركز الهالي لمعهيؿ -2
 لالزهة.دراسة كتحميؿ القكائـ الهالية لمعهيؿ الستخراج البياىات الهالية ا

حيث يتـ االستفسار عف السهعة التجارية لهقدـ طمب االقتراض : االستفسار عف هقدـ الطمب -3
إها هف األقساـ الداخمية في البىؾ أك هف خالؿ عقد اجتهاعات هع العهيؿ أك هف خالؿ البىكؾ 

 األخرل أك البىؾ الهركزم.
قدـ الطمب يقكـ البىؾ بعد دراسة البياىات الهجهعة عف العهيؿ ه: التفاكض هع العهيؿ -4

بالتفاكض هعً عمى شركط العقد كالتي تتضهف تحديد هبمغ القرض، كيفية الصرؼ هىً، طريقة 
 سداد القرض، الضهاىات التي يحتاجٍا البىؾ، سعر الفائدة، كغير ذلؾ هف الشركط.

تثبت : يقكـ البىؾ بالطمب هف العهيؿ تقديـ ضهاىاتً، كالهستىدات التي طمب الضهاف التكهيمي -5
 همكيتً لٍذي الضهاىات، باإلضافة إلى كثائؽ التأهيف عمى األصكؿ الهقدهة كضهاىات.

: بعد هكافقة الطرفاف عمى شركط التعاقد بعد التفاكض، فإىٍها يقكهاف بتكقيع تكقيع عقد القرض -6
 عقد أك اتفاقية بيىٍها تتضهف كافة ٌذي الشركط.

عقد يقكـ البىؾ بكضع قيهة القرض أك بعد تكقيع ال صرؼ قيهة القرض )كمً أك بعضً(: -7
التسٍيالت االئتهاىية تحت تصرؼ العهيؿ كمية، حيث يككف هف حؽ العهيؿ سحب كؿ الهبمغ أك 

 جزءان هىً.
: يقكـ البىؾ بتحصيؿ هستحقاتً كفقان لجداكؿ السداد الهبيىة في عقد سداد القرض كهتابعتً -8

 القرض الهكقع بيىً كبيف العهيؿ.
دكر البىؾ ال يىتٍي عىد هىح التسٍيالت االئتهاىية، بؿ  (عمى أف 1999جكدة ارشيد ك كيؤكد )     

  إىً يهتد ليشهؿ كذلؾ هتابعة التسٍيالت االئتهاىية كالتأكد هف تسديدٌا في األكقات الهحددة.
 : أسس ومعايير منح االئتمان:2-1-5

ة، كأف البىؾ يقكـ بتحديد الهخاطر أف العهمية االئتهاىية تتـ في جك هف الهخاطر  هف الهعركؼ     
التي سيتعرض لٍا ىتيجة هىح االئتهاف، كهف خالؿ استعراض الدراسات الهصرفية كسؤاؿ 
الهختصيف في الهجاؿ الهصرفي ىجد أف أٌـ الهخاطر التي تكاجً البىؾ ٌي هخاطر عدـ السداد 

أسس سميهة لعهمية هىح الىاتجة عف عدـ قدرة العهيؿ عمى السداد، كلذلؾ كاف ال بد هف كجكد 
ي كالتالي )الفخرم،   (:7: 2009االئتهاف ٌك

أف الهىشأة التي تحصؿ عمى االئتهاف إلى  البىؾكذلؾ يعىي اطهئىاف  :البىؾتكفر األهاف ألهكاؿ  - أ
 سكؼ تتهكف هف سداد القركض الههىكحة لٍا هع فكائدٌا في الهكاعيد الهحددة لذلؾ. 



21 

 

 حتى يتهكفعمى فكائد هف القركض التي يهىحٍا  البىؾكالهقصكد بذلؾ حصكؿ تحقيؽ الربح:  - ب
الهختمفة، كتحقيؽ عائد عمى رأس الهاؿ  ىفقاتًالفكائد عمى الكدائع كهكاجٍة  تغطيةهف 

 الهستثهر عمى شكؿ أرباح صافية. 

هكاؿ بهركز هالي يتصؼ بالسيكلة، أم تكفر قدر كاؼو هف األ البىؾيعىي احتفاظ السيكلة:  -ج
باالقتراض  ىقدية إها بالبيع أكإلى الىقدية كاألصكؿ التي يهكف تحكيمٍا الهصرؼ هثؿ السائمة لدل 

دؼ الىقدم لهقابمة طمبات السحب كذلؾ  بضهاىٍا هف الهصرؼ الهركزم دكف أم تأخير، ٌك
ك لمهصرؼالسيكلة دقػيؽ ألىً يستمـز الهكازىة بيف تكفير قدر هىاسب هف السيكلة  د أهر ق ٌك

 ٌدفيالىاجحة هٍهة الهكاءهة بيف  الهصرؼيتعارض هع ٌدؼ تحقيؽ الربحية، كيبقى عمى إدارة 
 .الربحية كالسيكلة

لذلؾ أصبح هف األهكر الهتعارؼ عميٍا عىد إدارة االئتهاف كعىد تقييـ االئتهاف ضركرة تحديد       
 CS ofدرجة الهخاطر الهرتبطة بالعهيؿ هف خالؿ تحميؿ هجهكعة هف الهعايير عرفت بىظاـ 

Credit ( أك ىظاـFive CS)  ،(.141: 2002)الزبيدم 
برز هىظكهة ائتهاىية لدل هحممي أ 5CSػ ركفة بػػكييعتبر ىهكذج الهعايير االئتهاىية الهع     

كهاىح ائتهاف  البىؾهاىحي االئتهاف عمى هستكل العالـ عىد هىح القركض، كالتي طبقان لٍا يقكـ ك 
بدراسة تمؾ الجكاىب لدل عهيمً الهقترح كهقترض أك كعهيؿ ائتهاف، كفيها يمي استعراض لٍذي 

براٌيـ)الهعايير  :(13: 2009، السىكسي كا 
ي الركيزة الشجصية -1 : تعد شخصية العهيؿ الركيزة األساسية األكلى في القرار االئتهاىي ٌك

ف أٌـ هسعى عىد إجراء التحميؿ إبالتالي فلهخاطر التي تتعرض لٍا الهصارؼ ك األكثر تأثيران في ا
ة االئتهاىي ٌك تحديد شخصية العهيؿ بدقة، فكمها كاف العهيؿ يتهتع بشخصية أهيىة كىزيٍة كسهع

طيبة في األكساط الهالية، كهمتزهان بكافة تعٍداتً كحريصان عمى الكفاء بالتزاهاتً كاف أقدر عمى 
 الحصكؿ عمى دعـ الهصرؼ لً.الهصرؼ بهىحً االئتهاف الهطمكب ك إقىاع 

بالتالي قدرتً عمى سداد القرض : كتعىي باختصار قدرة العهيؿ عمى تحقيؽ الدخؿ ك القدرة -2
كهعيار القدرة أحد أٌـ الهعايير التي تؤثر في  .الهصركفات كالعهكالت..ئد ك كااللتزاـ بدفع الفكا

عىد هىح االئتهاف، كلذلؾ يجب عمى البىكؾ دراسة ٌذا  البىؾهقدار الهخاطر التي يتعرض لٍا 
 الهعيار بدقة كتهعف.

: يعتبر رأس هاؿ العهيؿ أحد أٌـ أسس القرار االئتهاىي كعىصران أساسيان هف رأس المال -3
ىاصر تقميؿ الهخاطر االئتهاىية باعتباري يهثؿ هالءة العهيؿ الهقترض كقدرة حقكؽ همكيتً عمى ع

 تغطية القرض الههىكح لً، فٍك بهثابة الضهاف اإلضافي في حاؿ فشؿ العهيؿ في التسديد.
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كضهاف  البىؾ: يقصد بالضهاف هجهكعة األصكؿ التي يضعٍا العهيؿ تحت تصرؼ الضمان -4
كف، فٍذا األصؿ  هقابؿ الحصكؿ عمى القرض، كال يجكز لمعهيؿ التصرؼ في األصؿ الهٌر

ف ٌىاؾ العديد هف اآلراء إفي حاؿ عدـ قدرة العهيؿ عمى السداد. كعهكهان ف البىؾسيصبح هف حؽ 
تتفؽ عمى أف الضهاف ال يهثؿ األسبقية األكلى في اتخاذ القرار االئتهاىي، أم عدـ جكاز هىح 

صفة عاهة تفرضً الهيقرض أىٍا كافية، إىها الضهاف ب البىؾ هجرد تكفر ضهاىات يرلالقركض ب
 هىطقية تعكسٍا دراسة طمب القرض.هبررات هكضكعية ك 

يدرس هدل تأثير الظركؼ العاهة  : يجب عمى الباحث االئتهاىي أفالظروف المحيطة -5
كيقصد ٌىا  ،لهشركع الهطمكب تهكيمًالخاصة الهحيطة بالعهيؿ طالب االئتهاف عمى الىشاط أك اك 

التشريعي الذم الهجتهع ككذلؾ اإلطار القاىكىي ك بالظركؼ العاهة الهىاخ االقتصادم العاـ في 
تعهؿ الهىشأة في إطاري، أها الظركؼ الخاصة فٍي ترتبط بالىشاط الخاص الذم يهارسً العهيؿ، 

، شكؿ الهىافسة، دكرة حياة الهىتج هٍات الهشركع أك خدهاتً التي يقدهثؿ الحصة السكقية لهىتجا
 أك الخدهة التي يقدهٍا العهيؿ.

كلكف هف الهالحظ أف الهعايير السابقة ذكرت األسس الهتعمقة بالعهيؿ فقط. كلكف يكجد أسس      
 (:61: 2010كهعايير أخرل تتعمؽ بالهصرؼ ىفسً كتشهؿ ٌذي العكاهؿ )عشيش كالكبيسي، 

 البىؾ رتً عمى تكظيفٍا، كهفٍـك السيكلة يعىي قدرةدحاليان كق البىؾالتي يتهتع بٍا  درجة السيولة .1
التي تتهثؿ بصفة أساسية في عىصريف ٌها: تمبية طمبات الهكدعيف عمى هكاجٍة التزاهاتً، ك 

السمفيات لتمبية احتياجات بية طمبات االئتهاف، أم القركض ك لمسحب هف الكدائع، كأيضان تم
 الهجتهع.

ا، أم في  البىؾالتي يتبىاٌا  وع اإلستراتيجيةن  .2 في اتخاذ قراراتً االئتهاىية كيعهؿ في إطاٌر
 استعدادي لهىح ائتهاف هعيف أك عدـ هىح ٌذا االئتهاف.

 عمى تحقيقً خالؿ الهرحمة القادهة. البىؾالذم يسعى  الهدف العام .3
مة ك التي يهمكٍا الهصرؼ  القدرات .4 الهدربة عمى القياـ بكظيفة كخاصة الككادر البشرية الهٌؤ

االئتهاف الهصرفي، كأيضان التكىكلكجيا الهطبقة كها يهتمكً الهصرؼ هف تجٍيزات إلكتركىية 
 حديثة.

هف حيث الهدة الزهىية التي يستغرقٍا القرض أك التسٍيؿ،  العوامل الجاصة بالتسهيل االئتماني .5
ىً، طريقة السداد الهتبعة، ككذلؾ ىكع هصدر السداد الذم سيقكـ العهيؿ الهقترض بسداد الهبمغ ه

ؿ يتكافؽ هع السياسة العاهة لإلقراض في  أـ يتعارض هعٍا، كهف ثـ  البىؾالتسٍيؿ الهطمكب ٌك
هبمغ ٌذا القرض أك التسٍيؿ كلذلؾ أٌهية خاصة، حيث أىً كمها زاد الهبمغ عف حد هعيف كاف 

ـ سداد قرض بهبمغ ضخـ تككف الهصرؼ أحرص في الدراسات التي يجريٍا خاصة أف ىتائج عد
 صعبة كقد تؤثر عمى سالهة الهركز الهالي لمهصرؼ.
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 : أسباب تعثر االئتمان:2-1-6
ٌىاؾ العديد هف األسباب لتعثر العهالء كعدـ األىتظاـ في سداد ها عميٍـ هف إئتهاف لمبىكؾ      

االئتهاف كهىٍا ها ٌك هتعمؽ كتعكد ٌذي األسباب إلى إعتبارات كثيرة هىٍا هاٌك هتعمؽ بالبىؾ هاىح 
 (.15: 2002بالهقترض ىفسً. كأٌـ ٌذي األسباب )أبك عمى، 

 األسباب المتعمقة بالبنك مانح االئتمان: -أ
 عدـ هراعاة األسس الصحيحة لهىح االئتهاف. -1
عدـ دقة دراسات الجدكل التي يطمبٍا البىؾ لمهشركع الذم سكؼ يقدـ لً االئتهاف كالتساٌؿ في  -2
 بٍا.طم
عدـ هتابعة االئتهاف، حيث تكتفي بعض البىكؾ بأخذ الضهاىات الهالئهة هقابؿ ها تهىحً هف  -3

ائتهاف كال تقكـ بهتابعة االئتهاف الذم قدهتً هف ىاحية استخداهً في الغرض الذم قدـ هف أجمً أك 
 هف ىاحية هدل كفاءة العهيؿ في إدارة عهمً.

 .ستعالـ الجيد عف العهالءعدـ اإل -4
 األسباب المتعمقة بالعميل: -ب
سكء إدارة العهيؿ الهقترض لعهمً، فالتسيب كاألٌهاؿ لألسس الصحيحة كالعمهية كعدـ إتباع  -1

 القكاعد األدارية كالهحاسبية يؤدم إلى تعثر االئتهاف
 سكء الىية عىد طمبً الحصكؿ عمى قرض. -2
 إختالؿ الٍيكؿ التهكيمي لمهشركع. -3
ستخداـ الههارسات الهحاسبية الهضممة)اإلبداعية( عىد إعدادا لقكائـ التالعب  -4 الهحاسبي كا 

 الهالية.
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 المبحث الثاني

 تحميل القوائم المالية

 تمهيد: :2-2-0
تعتبر القكائـ الهالية )الهيزاىية العهكهية كقائهة الدخؿ كقائهة التدفؽ الىقدم( هف الهصادر      

األساسية التي يعتهد عميٍا هحممي االئتهاف في البىكؾ التجارية لتقييـ حالة العهيؿ الهالية كهقدرتً 
ة ٌذا العهيؿ عمى سداد عمى تكليد األرباح كالىقدية التي تعتبر هف أٌـ الهؤشرات الدالة عمى قدر 

 التزاهاتً في أكقاتٍا الهحددة.
كلذلؾ يمجأ هحممي االئتهاف في البىكؾ إلى تحميؿ ٌذي القكائـ لمحصكؿ عمى قاعدة بياىات       

يهكف االعتهاد عميٍا في اتخاذ القرار االئتهاىي، كلذلؾ يهكف القكؿ أف التحميؿ الهالي الذم يجريً 
ـ الهالية يعتبر كسيمة فعالة ال بديؿ عىٍا عف اتخاذ قرار هىح االئتهاف الهحمؿ االئتهاىي لمقكائ

 الصائب كالدقيؽ.
 : مفهوم التحميل المالي:2-2-1

يقصد بالتحميؿ الهالي عهمية تحكيؿ الكـ الٍائؿ هف البياىات كاألرقاـ الهالية التاريخية الهدكىة     
كثر فائدة لعهمية اتخاذ القرارات، كهىٍا قرارات إدارة في القكائـ الهالية إلى كـ أقؿ هف الهعمكهات كاأل

 (. 259: 2002االئتهاف في البىكؾ التجارية )الزبيدم، 
أف التحميؿ الهالي يرادؼ الطب اإلدارم إذ يٍدؼ كالٌها  (22: 2004)السيسي،  كيكضح

تحديدان ة، كالكصكؿ إلى كؿ داء إلى الفحص كالتحميؿ لمكشؼ عف هكاطف الضعؼ كجكاىب القك 
 تشخيصان، كاقتراح العالج الهىاسب.  ك 

 الهالية القَائن ؿتحمي" عو عبارة بأىً الهالى ؿالتحمي( 15: 2009، أبك بكركلقد عرؼ )     
 إلى ؿلمَصَ الهاضية َالفترات الحالية الفترة فى أعهالٍا َىتيجة لمهىشأة الهالىكز الهر لتقَين
 ائجػَىت هؤشرات إلى ؿالَصَ طريق عو ذلك َيتن، ؿالحاضرَالهستقب فى ألدائٍاثؿ األه الَضع

 العديد سمَك دراسة طريق عو أدائٍا َتقيين الهىشأة أىشطة هتابعة عمى الهٍتهة األطراف ساعدػت
 ىػف ةػاإلداري القرارات َترشيد الهالية َالتقارير القَائن َفاعمية كفاءة زيادة بٍدف التغيرات وػه

 "ؿالهستقب
كبالتالي تعرؼ عهمية تحميؿ القكائـ الهالية بأىٍا عهمية إجرائية لىظاـ الهعمكهات الهحاسبي      

غير هالية، كاقع القكائـ الهالية الهىشكرة كهعمكهات أخرل هالية ك تٍدؼ إلى تقديـ هعمكهات هف 
 (.71: 2009بٍدؼ هساعدة الهستفيديف هف إتخاذ قراراتٍـ األقتصادية )خىفر كالهطارىة، 
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 الحاجة إلى القوائم المالية:: 2-2-2
يحتاج هدراء االئتهاف إلى القكائـ الهالية التخاذ قرارات ائتهاىية عقالىية كصائبة. كهف دكف       

ٌذا الىكع هف الهعمكهات، فإف القرار االئتهاىي سكؼ ال يستىد عمى حقائؽ تكشؼ عف قدرة الزبكف 
لهعمكهات الهالية غالبان ها تكشؼ عف ٌذي القدرة، أك لتسديد التزاهاتً االئتهاىية. كبسبب أف ا

احتهالية التسديد، فإف هدراء االئتهاف يعتهدكف بشكؿ كبير عمى القكائـ الهالية لتكجيً عهميات 
  (.800: 8090صىاعة القرارات االئتهاىية التي يتخذكىٍا )الىعيهي، 

 مصادر القوائم المالية:: 2-2-3
ف كالتالي لتحميؿ أم هىشأة إلى ىكعيف رئيسييهكف تقسيـ هصادر الهعمكهات الهالية الالزهة      

 (: 686: 8006)حهاد، 

 أوال : مصادر داجمية من الشركة نفسها:
ربع قكائـ رئيسة ٌي قائهة الهركز الهالي، قائهة الدخؿ، قائهة أ: كتشهؿ القكائـ الهالية األساسية -9

 ة، قائهة التدفقات الىقدية.التغيرات في حقكؽ الهمكي

: كتعد جزءان ضركريان هف هصادر الهعمكهات الهذكرات كالهالحظات الهرفقة بالقكائـ الهالية -8
 الهفيدة كالتي تكفر هعمكهات إضافية غير هكجكدة في القكائـ الهالية.

 : كالتي تقدـ عمى هدار السىة )ىصؼ أك ربع سىكية(.التقارير الهؤقتة -3

حصائية كبعض تقارير هجمس اإلد -6 ارة: حيث تحتكم عمى هعمكهات هفيدة تتىاكؿ بياىات هالية كا 
 .الخطط الهستقبمية

 ها قد يحتكيً هف هالحظات أك تحفظات خاصة بالقكائـ الهالية.: ك تقرير هراقب الحسابات -5
 قكائـ تىبؤات أخرل. -6
 هعمكهات أخرل. -7

 ثانيا : مصادر جارجية:
إضافية تساعد الهحمؿ الهالي ليس في التحميؿ هباشرة بؿ في  كتعتبر البياىات الخارجية بياىات     

عد الهحمؿ عهمية التقييـ كالتفسير لىتائج التحميؿ، كيهكف ذكر بعض البياىات الخارجية التي تسا
 (: 21: 2008أخركف، الهالي ك ٌي )هحهد ك 

 سهعتٍا في األكساط التجارية.بياىات عف حالة الهىشأة ك  -1
 أسكاؽ الهاؿ كهكاتب السهسرة.البياىات الصادرة عف  -2
الصحؼ كالهجالت كالىشرات األقتصادية التي تصدر عف الٍيئات كالهؤسسات الحككهية  -3

 كهراكز البحث العمهي.
 تأييدات أرصدة الهديىكف كالدائىكف.الهراسالت هف العهالء كالهجٍزيف ك  -4
 الهكاتب االستشارية. -5
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 : األطراف المهتمة بالتحميل المالي:2-2-4
يعتبر التحميؿ الهالي هحؿ إٌتهاـ العديد هف األطراؼ التي تعتهد عمى ىتائجً، حيث يكفر      

جابات عمى العديد هف التساؤالت التي تحتاج إليٍا في تسيير أعهالٍا كهصالحٍا لٍذي الجٍات اإل
همية الهختمفة كذلؾ هف خالؿ تحميؿ القكائـ الهالية، كهف الهعركؼ أف تمؾ األطراؼ ذات العالقة بع

ٌدفٍا هف التحميؿ. كفيها ج التحميؿ عمى حسب حاجتٍا ك التحميؿ الهالي تختمؼ حاجاتٍا هف ىتائ
  (:Fight, 2004: 105يمي عرض لمفئات صاحبة األٌتهاـ بالتحميؿ الهالي كها عرضٍا )

 إدارة المنشأة: -1

التحميؿ الهالي أداة حيث يظٍر التحميؿ الهالي هدل كفاءة االدارة في أداء كظيفتٍا إذ يعتبر      
 هف أجؿ:

 هعرفة االدارة العميا لهدل كفاءة االدارات التىفيذية في أداء كظيفتٍا. ( أ

 تقييـ أداء االدارات كاألقساـ كاألفراد ككذلؾ السياسات االدارية. ( ب

 الهساعدة في التخطيط السميـ لمهستقبؿ. ( ت

 أصحاب المنشأة: -2

ـ الهساٌهكف أك الشركاء، كيىصب إٌتهاهٍـ عمى  العاـ كطبيعة التهكيؿ  تحميؿ الٍيكؿ الهاليٌك
العائد عمى األهكاؿ الهستثهرة ككذلؾ هدل قدرة الشركة عمى تسديد الربحية ك الخارجي ك الداخمي ك 

 إلتزاهاتٍا الهالية.

 الدائنون: -3

حيث يٍتـ الدائىكف في التحميؿ الهالي لألطهئىاف عمى قدرة الشركة عمى تسديد ديكىٍا 
قاتٍا الهحددة دكف تأخير كذلؾ هف خالؿ هعرفة القيهة الحقيقية لألصكؿ الهستحقة لٍـ في أك 

 الهركز الىقدم.ككذلؾ تحميؿ رأس الهاؿ العاهؿ ك  الثابتة كهستكل الربحية،

 جهات أجرإ: -4

 الصىاعية: بٍدؼ إستخراج ىسب كهؤشرات لفركع األىشطة االقتصادية.الغرؼ التجارية ك  - أ

يؿ في إعداد الخطط الجديدة بىاء عمى الهعمكهات          أجٍزة التخطيط: تستخدـ ىتائج التحم - ب
 الهستخمصة هف ىتائج التحميؿ.

 الهستثهركف الهحتهمكف:كذلؾ ألتخاز قراراتٍـ باألستثهار في الشركة أـ ال. - ت

الهصارؼ كشركات التأهيف: لدراسة هدل قدرة الكحدة في سداد القركض التي يهكف هىحٍا  - ث
التأهيف عمى أىشطتٍا إذا ها كاىت قادرة عمى عمى األستهرار في لٍا ككذلؾ في إهكاىية 

الىشاط كالىهك كسداد األقساط، فأف الهصارؼ كشركات التأهيف تعتهد إلى حد كبير عمى 
 ىتائج التحميؿ الهالي لمهىشأة كهدل قدرتٍا عمى الكفاء بديكىٍا.
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 .أغراض التحميل المالي: 2-2-5
الهالي بشكؿ عاـ يتهثؿ في تقييـ أداء الهىشأة هف ىقاط هختمفة  الرئيس لمتحميؿ إف الغرض     

ضعؼ الكحدة ث تظٍر تمؾ الهعمكهات ىقاط قكة ك تىسجـ كأٌداؼ هستخدهي الهعمكهات بحي
قتصادية هف خالؿ ههارستٍا لىشاطٍا األقتصادم كتككف عكىان في ترشيد قراراتٍـ ذات العالقة اإل

 (:22: 2008ديد ألغراض التحميؿ الهالي )هحهد كأخركف، بالكحدة االقتصادية، كفيها يمي تح
 

 هستعدة االدارة عمى اتخاذ القرارات الهتعمقة بالتخطيط ك الرقابة. (1
 دارية.تقييـ األداء لالدارة كاألقساـ ككذلؾ تقييـ السياسات اإل (2
 تقييـ التكازف الهالي لمهىشأة.دراسة ك  (3
 تقييـ ربحية الهىشأة.اسة ك در  (4
 هقدرة الهىشأة عمى تسديد إلتزاهاتٍا الهالية )دراسة السيكلة(.تقييـ دراسة ك  (5
 دراسة كتقييـ الهركز االئتهاىي لمهىشأة. (6
 ستهرار )الفشؿ الهالي(.دراسة كتقييـ قدرة الهىشأة عمى اإل (7
 : أهمية التحميل المالي:2-2-6

 تأثير هدل عمى الحكـ في الستخداهً ىتيجة الحاضر الكقت في الهالي التحميؿ أٌهية ازدادت
 بٍا الهكجكدة لمبمداف االقتصادم الىهك عمى ،كبالتالي الهىشأة ىهك عمى الهشركعات االستثهارية

  :(38: 2006)الشىبارم،  يمي فيها الهالي التحميؿ أٌهية كتكهفت، الهىشأ

 · . لمهىشأة الهالي الهركز هعرفة -
 · .لمهىشأة االئتهاىي الهركز تحديد -
 · . لهشركعات االستثهارية القيـ تحديد -
 · .الهختمفة العهميات كفاءة عمى الحكـ -
 . الهتبعة كالتشغيمية الهالية السياسات صالحية هدل عمى الحكـ -
 · هعيف قطاع في الهىشأة هركز عمى التعرؼ -
 · . الهالية السياسات تخطيط -
 . الهىشأة في الهختمفة اإلدارات ككفاءة أداء عمى الحكـ -
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 الثالثالفصل 

 المحاسبة اإلبداعيةتتعب المحاسبي و ال

. 
 Accounts Manipulationالتتعب المحاسبي  :المبحث األول -

 

 Creative Accountingالمحاسبة اإلبداعية : المبحث الثاني -
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 : المقدمة 3-1

أعهالٍا في الهؤسسات الهالية تقكـ بتقديـ ىتائج عارؼ عميً هحاسبيان أف الشركات ك هف الهت      
عف طريؽ إعدادٌا لمقكائـ الهالية األساسية )قائهة الدخؿ، الهيزاىية العهكهية،  ةىٍاية الفترة الهالي

، كهف التي تعتبر كصكرة فكتغرافية تكضح الكضع الهالي لمشركةك  كقائهة التدفقات الىقدية(
عايير الهحاسبية الهتعارؼ الهداد ٌذي القكائـ كفقان لمهبادئ ك الهفركض أف تقكـ ٌذي الهؤسسات بإع

ت صكرة هدبمجة ليساألصؿ عف الكضع الهالي لمشركة ك  تقدـ لمهستخدهيف صكرة طبؽ عميٍا حتي
جراءات الغش ك إب بة اإلبداعية التالعب الهحاسبي كها يعرؼ بأساليب الهحاسستخداـ أساليب كا 

الهالية بإستخداـ الخيار التالعب في البياىات "( بأىٍا 7: 2009الحمبي، كالتي عرفٍا )هطر ك 
أية خطكات هتخذة اتجاي إدارة ئي في تطبيؽ الهبادئ الهحاسبية كالتضميؿ في اإلبالغ الهالي ك اإلىتقا

  . "الهكاسب أك تمطيؼ الدخؿ

األبحاث التي تىاكلت أسباب األىٍيارات الهتتالية لكبرل الشركات كلقد أشارت الدراسات ك      
إستخذام هزه   إنWorldcome شركة ك األهريكية لمطاقة  Enronهثؿ شركة العالهية هؤخران 

( إن  88: 8090، ةانششكاث ألسانيب انمحاسبت اإلبذاعيت نتحسيه مظهشها انماني، إر أشاسث )حماد

هها دفع الشركات تمؾ  إىٍيارإلى  أدل التحايؿ كالتضميؿ في استخداـ الهبادئ الهحاسبيةأن 
كالباحثيف بتكفير آليات هىاسبة تحد هف الههارسات الهحاسبية الهضممة، لس اإلدارة كالهشرعيف ابهج

كتضهف اختيار سياسات إدارية كقرارات هحاسبية هىاسبة تىتج تقارير هالية هكثكقان بٍا خالية هف 
( أف الهحاسبة اإلبداعية تعتبر Ghosh, 2009: 182، كفي ذات السياؽ يقكؿ )االحتياؿ كالتضميؿ
 الهبحث الثاىي هف . لذلؾ سكؼ أتىاكؿ فيرية كراء العديد هف الفضائح الهحاسبيةذهف األسباب الج

لتي ساٌهت في هفصؿ لمتعرؼ عمى الظركؼ ااإلبداعية بشرح كافى ك  ٌذا الفصؿ هفٍكـ الهحاسبة
جراءاتٍا في القكائـ ىشأة ٌذا الهفٍكـ ك  تطكري، ككذلؾ التعرؼ عمى ههارسات الهحاسبة اإلبداعية كا 

 كتكضيح دكافع اإلدارة هف إتباع أساليبٍا. الهالية،
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 المبحث األول

 التتعب المحاسبي 
 

 

 : تمهيد.0-1-3

 .المحاسبيم التتعب يها: مف 3-1-1

 : أسس وقواعد التتعب المحاسبي. 3-1-2

 .اإلطار النظري لممارسات التتعب المحاسبي: 3-1-3
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 المبحث األول: التتعب المحاسبي

 تمهيد.: 0-1-3
لقد تزايدت في األكىة األخيرة األصكات الهىادية بضركرة كبح عهميات التالعب الهحاسبي لها      

ـ لدل الجهيع بأف مقد بات هف الهعمك فلٍا هف عكاقب كخيهة عمى هستخدهي البياىات الهالية، 
باألهر ٌذا ليس التالعب الهحاسبي بشكؿ أك بأخر ك الهؤسسات تهارس عهميات هعظـ الشركات ك 

السرم أك الجديد، بؿ أف أغمب ٌذي الشركات قاهت بالتالعب بحساباتٍا لفترات طكيمة هف الزهف، 
في األدبيات  هعركفة جيدان  Account Manipulationكلقد أصبحت عهميات التالعب الهحاسبي 

الهحاسبة يؼ الدخؿ، ، إدارة األرباح، تمطة هثؿيدالهحاسبية رغـ أىٍا ظٍرت تحت هسهيات عد
 بشئن هف التفصيؿ. الهبحثالعديد هف الهسهيات األخرل التي سىتىاكلٍا خالؿ ٌذا اإلبداعية، ك 

 :تعريف التتعب المحاسبي: 3-1-1
تخفيض صافي لهحاسبي بأىً القدرة عمى زيادة ك ( التالعب ا52: 2006عرؼ )حهاد،       

عرؼ التالعب الهحاسبي عمى أىً كذلؾ يي  .في القكائـ الهالية في الهستقبؿ الدخؿ الهفصح عىً
القرارات ، ككذلؾ الهحاسبية كالبدائؿر السياسات دارة حقٍا في حرية التصرؼ في إختياإستخداـ اإل

التقدير الشخصي لبعض البىكد الظاٌرة في التقارير الهالية لٍيكمة التي تعتهد عمى الحكـ ك 
أطراؼ الهصمحة أك العالقة )الهجتهع، لشركة ك ة إىتقاؿ الثركة بيف االصفقات لمتأثير عمى عهمي

  (.Stolowy and Breton, 2003: 3دارة( )الههكليف، اإل
دارة تحريؼ البياىات الهالية التي بحكزتٍا لتعكس تعهد اإل بأىًالتالعب الهحاسبي  كها يعرؼ     

 (. Balaciu, 2008: 936الصكرة التي يفضمكىٍا ألدائٍـ الهالي في الشركة التي يديركىٍا)
خداع ألصحاب الهصمحة عهمية تضميؿ ك  بأىًيهكف تعريؼ التالعب الهحاسبي  في ضكء ها سبؽ 

جراءات دارة هجهكعة هف اإلدارة عف طريؽ إتباع اإلالهستفيديف هف القكائـ الهالية هف قبؿ اإل
دـ هصمحتٍا الطرؽ الهحاسبية الهمتكية لتحريؼ الحقائؽ التي تعرضٍا القكائـ الهالية بها يخك 

 كيحسف صكرتٍا الهالية. 
  أسس وقواعد التتعب المحاسبي: :3-1-2

التالعب في البداية يجب أف ىتعرؼ عمى بعض الهفاٌيـ األساسية الالزهة لفٍـ هصطمح 
ك كالتالي:الهحاسبي، ك   أكؿ ٌذي الهفاٌيـ هفٍكـ ىظرية الككالة ٌك

الهىشأة بأىٍا هجهكعة هف العالقات التعاقدية : حيث تصؼ ىظرية الككالة مفهوم نظرية الوكالة  -
ستخداـ ها ٌي تفاقية، كأف عقكد اإلكأف كجكد الهىشأة يتحقؽ هف خالؿ كاحد أك أكثر هف العقكد اإل

إال أدكات لتخصيص الهكارد ككصؼ الغرض هف ىشاط الهىشأة، كفي تكضيح أسباب ظٍكر ها 
اإلدارة في لى أف الفصؿ هابيف الهمكية ك إ (Agarwal, 2008: 9) يعرؼ بهشكالت الككالة أشار
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 إحتماالث إوتقال انثشوة

الهىشأة أدل إلى بركز صراعات بيف اإلدارة كالهالؾ )أطراؼ عقد الككالة( كخصكصان عىدها تحاكؿ 
اإلدارة تعظيـ هىفعتٍا الخاصة عمى حساب الهالؾ أك العكس، ككىتيجة لذلؾ يحدث تضارب 

( أف سعي كؿ طرؼ 51: 2006هاد، لمهصالح الخاصة بأطراؼ العقد، ففي ٌذا السياؽ يشير )ح
هف أطراؼ الككالة لتحقيؽ هصالحً الذاتية التي قد تتعارض هع هصالح األخريف يؤدم إلى ظٍكر 

 هشكالت ككالة بيف األطراؼ الهرتبطة بالكحدة االقتصادية بعالقات تعاقدية.
 :إنتقال الثروة ما بين أطراف المصمحة أمبد -

 Stolowy andالسابقة لهفٍـك التالعب الهحاسبي ىجد أف )التعريفات بالرجكع إلى      

Breton, 2003 ،قد إعتهدا في تعريؼ هفٍكـ التالعب الهحاسبي عمى فرضية إىتقاؿ الثركة )
ف االدارة تٍدؼ هف كراء عهمية التالعب التأثير عمى عهمية إىتقاؿ الثركة ها بيف أطراؼ إحيث 

قات تي يقكـ عميٍا هفٍكـ التالعب الهحاسبي كالعالالهصمحة، كلتكضيح الهبادئ األساسية ال
  (:1هبدأ إىتقاؿ الثركة التي يكضحٍا الشكؿ رقـ )التعاقدية الهككىة لمشركة ك 

 (: أسس انتالعب انمحاسبي9) شكم سقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.  4Stolowy and Breton, 2003: 3الهصدر:)

 الهؤسسة

 الهديريف الههكليف الهجتهع

 تخفيض التكمفة السياسية:
 التىظيهية.التكاليؼ  -
 التكاليؼ البيئية. -
 تكاليؼ الهىافسة. -
)تخفيض  الضرائب -

 الضرائب(

 تعظيـ ثركة الهديريف:
خطة الحكافز )تعظيـ  -

إجهالي الحكافز كاألجكر في 
 األجؿ القصير(.

 أسٍـ الخيارات. -
 

 تخفيض تكاليؼ رأس الهاؿ:
 إصدار حصص جديدة. -
تمبية هتطمبات عقكد  -

 الديف.
 العركض العاهة الهبدئية. -
 

 الهدراء يتالعبكف ضد الشركة الهدراء يتالعبكف لهصمحة الشركة

 Account Manipulation التالعب الهحاسبي
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 ىتقاؿ الثركة بيف أطراؼ العقد كالتالي:إحتهاالت إل( ىجد أف ٌىاؾ ثالث 1بالىظر إلى الشكؿ رقـ )ك 
التي شركة تتحهؿ هجهكعة هف التكاليؼ ك عالقة الشركة بالهجتهع: كىتيجة لٍذي العالقة فأف ال -1

يطمؽ عميٍا التكاليؼ السياسية كتتهثؿ في التكاليؼ التىظيهية، التكاليؼ البيئية )هتطمبات البيئة( 
دارة إلى تخفيض كذلؾ الضرائب التي تيفرض عميٍا، كتٍدؼ اإلفسة ك كالتكاليؼ الىاتجة عف الهىا

 كبالتالي يككف التالعب في هصمحة الشركة. ٌذي التكاليؼ،
ٌذي العالقة ىتيجة حاجة الهؤسسة لمحصكؿ عمى التهكيؿ الالـز  عالقة الشركة بالههكليف: تىشأ -2

ا حصص جديدة  أك التهكيؿ بالديف، كبالتالي يجب لٍا بأقؿ التكاليؼ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ إصداٌر
عميٍا أف تمتـز بهتطمبات الحصكؿ عمى التهكيؿ التي تفرضٍا الهؤسسات الهاىحة كالتي تتطمب 

 كضعان هاليان ههتازان، كىالحظ ٌىا أف التالعب يككف في هصمحة الشركة.
فعىدها تككف  عالقة الشركة باالدارة: حيث يٍدؼ تالعب االدارة ٌىا هف أجؿ تعظيـ ثركتٍا، -3

دارة تككف الهحفزات الدارة الهكافآت الهرتبطة برقـ الربح الذم تحققً اإلٌىاؾ خطة لمحكافز ك 
ة الشركة بعكس الحالتيف األكلى دارة ٌىا ضد هصمحالهىشأة لمتالعب، كبالتالي يككف تالعب اإل

  الثاىية.ك 
الحاالت السابقة قد ال تحدث ( إلى أف إىتقاؿ الثركة في 59: 2006طار يشير)حهاد، كفي ٌذا اإل

حكافز ؿ قد يحصؿ الهديركف عمى هكافآت ك في الظركؼ الطبيعية )عدـ التالعب( فعمى سبيؿ الهثا
)ىتيجة لشراء األسٍـ بأعمى هف  أعمى هها يستحقكف، أك قد تىتقؿ الثركة هف الهساٌهيف الجدد
 هف قيهتٍا الحقيقية(.قيهتٍا الحقيقية( إلى القداهى )الذيف قد يبيعكف أسٍهٍـ بأعمى 

 ممارسات التتعب المحاسبي:إطار : 3-1-3
في إطار سعي العديد هف الباحثيف تكضيح الههارسات الخاصة بالتالعب الهحاسبي ظٍرت      
بهكضكع  إعتىتالتي كالتي تعتبر هف الدراسات الهٍهة  (Stolowy and Breton, 2003)دراسة 

 ،عمى إقتراح إطار ىظرم لفٍـ ههارسات التالعب الهحاسبي ههارساتً كأقدهتالتالعب الهحاسبي ك 
 (. عمى هبدأStolowy and Breton, 2003: 3كيعتهد ٌذا اإلطار في األساس كها يكضح )

إهكاىية إىتقاؿ الثركة بيف الهالؾ كىتيجة لعدـ تهاثؿ الهعمكهات بيف اإلدارة كالهالؾ األخريف، كيقكؿ 
 فلٍدؼ هف عهميات التالعب الهحاسبي ٌك التأثير في األساسيفي صدد تكضيحً لٍذا اإلطار أف ا

ها: أالمذاف يقكـ عميٍها هبد  Earnings Perىصيب السٍـ هف األرباح  إىتقاؿ الثركة ٌك

Share(EPS) ( كىسبة الديكف إلى حقكؽ الهمكية ،Debt Equity Ratio كلكف كيؼ يهكف .)
( خالؿ تىاكلٍا Balaciu,et. al., 2009: 171)التأثير في الىسب السابقة كتعديمٍا؟ حيث تكضح 

بأىً يهكف تعديؿ ىصيب السٍـ هف  Stolowy and Breton 2003))لشرح اإلطار الذم إقترحً 
)لمتأثير  األرباح بأحدل طريقتيف: األكلى، هف خالؿ إضافة أك إزالة هصاريؼ أك إيرادات هؤكدة
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 الهصمحة(. أها الطريقة الثاىية، فهف خالؿ هاعمى صافي الدخؿ بالزيادة أك بالىقصاف حسب 
يسهى بالتالعب التصىيفي أم إظٍار أك تقديـ بعض البىكد عىد ترتيب كتصىيؼ بىكد القكائـ الهالية 
)أم قبؿ أك بعد الربح الهستخدـ في حساب ىصيب السٍـ هف األرباح(. أها بالىسبة لمتأثير عمى 

هي لمربح أك هف خالؿ إخفاء  ىسبة الديكف إلى حقكؽ الهمكية فيتـ ذلؾ هف خالؿ التضخيـ الٌك
 Off-Balance Sheet Financingهصادر التهكيؿ فيها يعرؼ بالتهكيؿ خارج الهيزاىية 

 ( يكضح اإلطار الىظرم لههارسات التالعب الهحاسبي:2الشكؿ رقـ )ك 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. Stolowy and Breton,  2003: 35الهصدر: )

 

 المحاسبة العدوانية
Aggressive Accounting 

محاسبة التجمص من كل 
 الجسائر في سنة واحدة 

Big Bath Accounting 

 إدارة األرباح
Earning Managements 

 تمهيد الدجل
 Income Smoothing 

 إنتقال محتمل لمثروة

 التتعب المحاسبي

 جارج حدود القوانين والمعايير في حدود القوانين والمعايير

المجاطرة:  نسبة الديون / حقوق الممكيةهيكل  Fraudالةغةةش   
  

 العائد: نصيب السهم من األرباح
  

 إدارة األرباح 
ر   

  المحاسبة اإلبداعية

 الهدف من التتعب
تحقيق مستوإ معين 

 من الربح

الهدف هو تجفيف 
التقمبات في الدجل أو 
 ربحية السهم الواحد

الهدف هو تجفيض ربحية 
العام  السهم الواحد في

الحالي لكي تزيد بعد ذلك في 
 المستقبل

إجتيار وتطبيق نشط 
ومتعمد لمبادئ محاسبية 
بجهد يستهدف نتائج 

 مرغوبة
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الدافع الذم الثركة الذم كضحتً فيها سبؽ ٌك  إىتقاؿ أأف هبد (1هف الشكؿ رقـ ) ىالحظ     
 ( إلىStolowy and Breton, 2003) يؤدم إلى التالعب الهحاسبيي كالذم صىفً الهؤلؼ

 ىكعيف:

الهعايير ع هف التالعب هف في ظؿ القكاىيف ك : كيتـ ٌذا الىك المعاييرتتعب فى إطار القوانين و  -1
في سياؽ تكضيحً  ( Li, 2006: 8الهحاسبية هف خالؿ األلتفاؼ عميٍا عىد تطبيقٍا، حيث يقكؿ )

لمهفاٌيـ األساسية لمهحاسبة اإلبداعية إىً رغـ تعدد هسهيات التالعب الهحاسبي هثؿ تمطيؼ 
ة التخمص هف الخسائر هرة الدخؿ، تهٍيد األرباح، الٍىدسة الهالية، الهحاسبة التجهيمية، هحاسب

ا الهح.هحاسبة تحريؼ الحقائؽكاحدة ك  ٌر اسبة اإلبداعية ..إلخ هف هسهيات، فكمٍا تصؼ في جٌك
ىٍا تهثؿ فف إكتتفؽ فيها بيىٍا عادةن بأىٍا تبقي في إطار القكاىيف، كهٍها سىهىيت هف هصطمحات ف

 تقديـ صكرة هيطىكىعة لمشركة.الهحاسبية لخدهة هصالح الشركة ك  لتكاء أك فف تطكيع القكاعداإل

في البياىات : ٌك أم فعؿ هقصكد أف يؤدم إلى أخطاء هادية Fraudالغش المحاسبي  -2
(. فعمى عكس ههارسات التالعب الهحاسبي الهشهكلة تحت هصطمح AICPA, 2003الهالية )

ال تكسر القكاعد كالقكاىيف الهحاسبية تعتبر ة كالتي تعتبر ضهف إطار قاىكىي ك الهحاسبة اإلبداعي
الههارسات الهحاسبية الهتعهدة هف قبؿ اإلدارة أك أم طرؼ أخر بٍدؼ التزكير كتضميؿ 
 ًالهستخدهيف هف ههارسات الغش كالتزكير التي تخالؼ القكاىيف كيعاقب عميٍا، كيصف

(Boritz,et.all., 2008: 2) ًىتيجة  الدائىيفلهستثهريف ك با الغش الهتعهد الذم يمحؽ األذل بأى
 لمقكائـ الهالية الهضممة.

( أف ٌىاؾ فرؽ كاضح بيف الهحاسبة Dechow and Skinner, 2000: 239) كلقد بيف     
التقديرات يف األحكاـ ك التي تهثؿ الغش كالتزكير كب Fraudulent Accountingاإلحتيالية 

( كالتي قد GAAPالهحاسبية التي تدخؿ ضهف ىطاؽ هبادئ الهحاسبة الهقبكلة قبكالن عاهان )
 الفرؽ: ٌذا ( يبيف3قـ )، كالشكؿ ر تشتهؿ عمى عهميات إدارة األرباح كذلؾ حسب ىية اإلدارة
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الغش كالتزكير كبيف األحكاـ كالتقديرات الهحاسبية التي تدخؿ ضهف  الفرؽ هابيف ( :3شكؿ رقـ )
 ىطاؽ هبادئ الهحاسبة الهقبكلة قبكالن عاهان 

 
 البدائل المحاسبية                                 

 
 GAAP المحاسبية المقبولة قبوال  عاما  ضمن المبادئ              

 
Conservative Accounting         - اإلحتياطيات.بالهخصصات ك  اإلعتراؼ الهفرط أك التعسفي 

 الهغاالة في هصاريؼ البحث ك التطكير. -               المحاسبة المتحفظة       
 تكاليؼ إعادة الٍيكمة ك األصكؿ الهشطكبة.الهبالغة في  -                                         

          
Neutral accounting                    - .األرباح التي تىجـ عف عهميات هحايدة 

 األرباح الحيادية       
 

Aggressive Accounting             - .التخفيض هف هخصصات الديكف الهشككؾ في تحصيمٍا 
    سحب الهخصصات أك اإلحتياطيات بطريقة تعسفية هبالغ فيٍا. -          الهحاسبة الهتعسفة )العدكاىية(   

 
 تنحرف عن المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال  عاما                                   

Fraudulent Accounting  
 تسجيؿ عهميات البيع قبؿ إكتهالٍا. -       الهحاسبة اإلحتيالية               

 تسجيؿ عهميات بيع صكرية غير حقيقية. -                              
 تسجيؿ فكاتير البيع بتكاريخ سابقة. -                                        
هي غير هكجكد. -                                          تضخيـ الهخزكف هف خالؿ تسجيؿ هخزكف ٌك

 .(Dechow and Skinner, 2000: 239)  الهصدر
 

( الصادر عف 11أها الفرؽ ها بيف الغش كالخطاء فقد كاف عىكاف بياف التدقيؽ الدكلي رقـ )     
أف السهة  بيفالخطاء" حيث بعىكاف "الغش ك  1982( عاـ IFACاألتحاد الدكلي لمهحاسبيف )

ففي ٌذا الىطاؽ يكضح  .(Colbert, 2000: 97) ٌي الىية الخطاءالفاصمة ها بيف الغش ك 
(Bragg, 2010: 69 أف ) الخطأ يككف ىتيجة ههارسات غير هقصكدة، أها عهميات الغش فتككف

ىتيجة لههارسات هقصكدة كذلؾ ألف هرتكبي عهميات الغش يحاكلكف إخفائٍا ك بالتالي يككف 
هقصكدة التي يسٍؿ عمى الهدقؽ غير الإحتهاؿ إكتشافٍا هف قبؿ الهدقؽ قميؿ بالهقارىة باألخطأ 

  .إكتشافٍا
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 من وراب التتعب المحاسبي:ألهداف األساسية ا
 Earning Managementإدارة األرباح  -1

في إطار تعريفً إلدارة األرباح أىً هف الصعب  (Ronen and Yaari, 2008: 42يقكؿ )     
دائهان كضع تعريؼ هفيد لهكضكع كاسع الىطاؽ هثؿ هكضكع إدارة األرباح كلذلؾ قاـ بتمخيص 

ى األبيض إدارة األرباح كقاـ بتصىيفٍالتعريفات الهختمفة التي تىاكلت  ا إلى ثالث هستكيات ٌك
White كالرهادل Gray   األسكدك  Blackيشير المكف األبيض إلى إدارة األرباح اإليجابية  ، حيث

ستفادة هف الهركىة الهتاحة في الهفيدة التي تعزز الشفافية في التقارير الهالية حيث عرفٍا بأىٍا اإل
 الخاصة بالتدفقات الىقدية الهستقبمية.  الهديريفلألشارة إلى هعمكهات  هحاسبيةتطبيؽ الهعالجات ال

ي  سيئةأها الىقيض فٍك المكف األسكد حيث تكصؼ إدارة األرباح ٌىا بال     التي تىطكم عمى ٌك
تخفيض ك  ههارسات الخداع لتحريؼ الحقائؽ  بأىٍا إستخداـالتحريؼ الصريح كالغش كتعرؼ 

الشفافية في التقارير الهالية. كيشير المكف الرهادم إلى اف إدارة األرباح تهثؿ التالعب في التقارير 
إختيار الهعالجات كلقد عيرفت ٌىا بأىٍا  في إطار اإلهتثاؿ بالخطكط البارزة لمهعاييرالهالية 

 ت فائدة إقتصادية.أك ذا الهحاسبية التي إها أف تككف إىتٍازية )تعظـ هىفعة اإلدارة فقط(
  أٌداؼ لتحقيؽ األرباح في التالعب ( بأىٍا "عهمية6: 2009كلقد عرفاٌا )هطر كالحمبي،      
 صكرة الدخؿ تمطيؼ هع تتىاغـ قيـ أك الهحمميف هف تعد تكقعات أك اإلدارة هف هسبؽ بشكؿ هحددة
 ".ثابتة هكاسب ىحك كالتكجً
إعتبراٌا بأىٍا أية أفعاؿ تتخذ لهعالجة األرباح ( Shafer and Wang, 2010: 375أها )     

الهدل الطكيؿ  الحالية الهفصح عىٍا لشركة ها، كالتي قد يككف لٍا تأثير سمبي كضار إقتصاديان في
 عمى ربحية الشركة.

كيالحظ هف خالؿ إستعراض الدراسات السابقة أف إدارة األرباح هف الههكف أف تككف جيدة أك      
ٌي إدارة األرباح ( أف إدارة األرباح الجيدة 5: 2009سيئة حيث كضح )أبك عجيمة كحهداف، 

 التشغيمية التي تحدث عىدها تتخذ اإلدارة قرارات إختيارية هف شأىٍا الهحافظة عمى أداء هالي
ىتاج، أف تمؾ الههارسات تشتهؿ عمى: تسريع هعدؿ اإل (16: 2009)إشتيكم،  كيكضحهستقر، 

حاجة لٍا إال خالؿ السىة حتفاظ بكهية كبيرة هف الهخزكف لف تظٍر التعجيؿ الهبيعات، أك اإل
ع التالية، أها إدارة األرباح السيئة فٍي التي تٍدؼ إلى إخفاء الربح التشغيمي الحقيقي بكاسطة كض

( تمؾ 16: 2009كيصؼ )إشتيكم،  .صطىاعية أك إستخداـ تقديرات غير هىطقيةبعض القيكد اإل
، أك تعديؿ التقديرات تشتهؿ عمى تغيير الطرؽ الهحاسبيةالههارسات بأىٍا ذات طبيعة هحاسبية ك 

ٌالؾ الهحاسبية كالتي تشتهؿ عمى هخصصات الديكف، كالعهر اإلىتاجي لألصكؿ الخاضعة لإل
 تقادـ الهخزكف.هعدؿ ك 
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شارة إليٍا بأىٍا هجهكع الههارسات هف خالؿ العرض السابؽ لهفٍكـ إدارة األرباح يهكف اإل     
الهحاسبية التي تتبعٍا اإلدارة بٍدؼ تحقيؽ هكاسب هعيىة أك تحقيؽ هستكل هعيف هف الربح يمبي 

جهع عمى إدارة األرباح أىٍا تي هتطمبات اإلدارة. كيالحظ هف الدراسات السابقة التي تىاكلت هكضكع 
في (  Salah, 2010: 22أف اإلدارة ٌي الجٍة التي لٍا الهصمحة هف تمؾ الههارسات كها كضح )

سياؽ تعريفً إلدارة األرباح بأىٍا تدخؿ اإلدارة الهتعهد في عهمية إعداد التقارير الهالية لمتأثير عمى 
 ٍـ أك لمشركة.هستخدهي تمؾ التقارير لمحصكؿ عمى هزايا شخصية ل

  Income Smoothingتمهيد الدجل  -2

( أف ٌدؼ التالعب هف خالؿ تهٍيد الدخؿ ٌك تخفيض 2)لقد الحظىا في الشكؿ رقـ       
تقمبات الدخؿ أك ربحية السٍـ الكاحد حتى تحصؿ عمى سمسمة هستقرة ىسبيان هف األرباح كذلؾ 

( إلى أف ٌذا 60: 2005لتخفيض الهخاطر التي يهكف أف تتعرض لٍا الشركة كلقد أشار )حهاد، 
باح كبيرة بدرجة كافية في بعض السىكات كبالتالي أر الشكؿ هف التالعب يتطمب هف الشركة تحقيؽ 

ذا ها بيىً  تككيف إحتياطيات هستترة تستخدـ بعد ذلؾ هف أجؿ تىظيـ تدفؽ الدخؿ عىد الضركرة ٌك
(Usurelu,et.al., 2010: 353)  هف أف الشركات بشكؿ عاـ تفضؿ أف يككف ٌىاؾ إتجاي ثابت

اإلىخفاضات تقمبة هع سمسمة هف اإلرتفاعات ك هلمىهك في األرباح بدالن هف أف تظٍر األرباح 
  الٍائمة.
( عهمية تمطيؼ الدخؿ بإدارة األرباح الهرغكبة إلزالة 6: 2009كيصؼ )هطر كالحمبي،      

التذبذب في هسار الدخؿ الطبيعي كعادة ها تتضهف خطكات لتخفيض الدخؿ في السىكات ذات 
 الدخؿ الهرتفع هف أجؿ ىقمٍا إلى السىكات ذات الدخؿ الهىخفض.  

 :Big Bath Accountingمحاسبة التجمص من كل الجسائر مرة واحدة  -3

كتعىي أف الشركة تقـك بتىظيؼ قكائهٍا الهالية هف كؿ األهكر السيئة خالؿ سىة رديئة لكي      
ف أ (Anderson, 2002: III-2كفي ٌذا الهجاؿ ييبيف ) .تستطيع الىٍكض بعد ذلؾ هف جديد

ئ فإىٍا تقـك بعهمية تىظيؼ)عمى سبيؿ الهثاؿ( هف خالؿ تسجيؿ أك الشركة عىدها تهر بربع سىة س
شطب بعض األصكؿ التي قد تؤدم إلى خسائر في الهستقبؿ، فٍي تقكـ بدفع جهيع األخبار 

 .السيئة في ٌذا الربع السئ كهف بعدٌا تستطيع الصعكد كالهضي قدهان بأرباح قكية ك ثابتة ىسبيان 
( تمؾ العهمية بأف الشركة تحاكؿ أف تجعؿ قائهة الدخؿ Wang, 2007: 15&37كيعرؼ )     

الخاصة بٍا أكثر سؤان في سىة سيئة هقابؿ أف تبدك أفضؿ في السىكات الهقبمة، فهثالن عىدها تككف 
ىسبةالديكف هرتفعة لمغاية فإف هخصصات الديكف يتـ زيادتٍا كالعكس صحيح في حالة كاىت 

  هىخفضة.
 



40 

 

   Aggressive Accountingالمحاسبة العدوانية  -4
( "بأىٍا ٌي األختيار الهتعهد هف بيف التطبيقات 6: 2009حيث عرفٍا )هطر كالحمبي،       

الهتعددة لمهبادئ الهحاسبية بقصد الكصكؿ إلى ىتائج هحددة هسبقان، كغالبان ها تككف في صكرة 
 الن عاهان اـ ال".أرباح رقهية هرتفعة سكاء تـ إتباع الهبادئ الهحاسبية الهقبكلة قبك 
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 المبحث الثاني: المحاسبة اإلبداعية

 : تمهيد.3-2-0

ك البديع اإلبداعً ”سبحاىً كتعالى” البديع هف أسهاء اهلل       حداثً إياٌا، ٌك ألكؿ قبؿ األشياء كا 
كاإلبداع هصطمح يعبر  (117آلية اسكرة البقرة: هف )”واألرضبديع السموات ”كؿ شئ، كها قاؿ تعالى

 .عف عهمية خمؽ أفكار جديدة ككضعٍا في التطبيؽ العهمي

في العمـك كالهعرفة الهختمفة كهىٍا الهحاسبة، فاإلبداع في  بالتداكؿ ٌذا الهصطمح كلقد أخذ
الهحاسبة يتهثؿ في كيفية جعؿ البياىات الهالية عبر إجراء هعالجات تتصؼ باإلبداع الفكرم 
باستخداـ الهٍارات التقىية، كهخرجات تتهثؿ بالتقارير الهالية بقصد تكصيؿ الهعمكهات الهالية 

 الخ…قرارات، طرح أسٍـ، اقتراض، تهٍيد الدخؿ، التخطيط لمضريبة  لتحقيؽ أٌدافٍا كهىٍا، اتخاذ
  .(97: 2006)بطك، 

 الهحاسبة اإلبداعية أف (McKenzie 1998)ىقالن عف   (906: 8006)بطك،  كيضيؼ 
الهحتهؿ أف تككف قد بدأت عىدها كاجٍت الشركات صعكبات  فحدثان هف هكاليد الثهاىيىات، كه تعد

في فترة الرككد التي حدثت في بداية الثهاىيىات، ككاف ٌىاؾ ضغط إلىتاج أرباح كهف أم ىكع. 
كعىدها اكتشفت الشركات بأف القكاىيف تخبرؾ فقط بها ال تستطيع فعمً كليس ها تستطيع فعمً! فإذا 

كفي ذلؾ الكقت كسبت  ح فإىؾ تستطيع عمى األقؿ أف تبتدعٍا!كاىت ال تستطيع أف تكسب األربا
الهحاسبة اإلبداعية الكقت لمشركات، كلقد استهر الرككد األخير فترة طكيمة كقد أجبرت الكثير هف 

ة" عمى التصفية كفي الحقيقة قد يككف ٌك الرككد الكحيد تدعالشركات التي أبمغت عف أرباح "هب
 الشركات الكبيرة كالهربحة ظاٌريان.الذم أفمست فيً الكثير هف 

 : مفهوم المحاسبة اإلبداعية وتعريفاتها.3-2-1
يعتبر هفٍكـ الهحاسبة اإلبداعية هف الهفاٌيـ الهثيرة لمجدؿ، حيث القى ٌذا الهفٍـك 

الهٍتهيف في هٍىة الهحاسبة، كخصكصان بعد الجدؿ العالهي الذم تهاهان كبيران هف قبؿ الباحثيف ك إٌ
الفضائح الهالية لكبرل الشركات بداعية بالكثير هف اإلىٍيارات ك عالقة الهحاسبة اإل أثير حكؿ
 العالهية.

كقبؿ الخكض في تعريفات الهحاسبة اإلبداعية كهفٍكهٍا يجب أف أكضح أف هفٍـك 
كلذلؾ ال يهكىىا فٍـ الهصطمح هف خالؿ تعريؼ هحدد،  الهحاسبة اإلبداعية هفٍكـ كاسع كهتشعب

ذكر الدراسات العربية التي تىاكلت الهفٍكـ كهف ثـ الدراسات األجىبية، ككذلؾ يجب كلذلؾ سكؼ أ
الهسهيات في األدبيات  التأكيد أيضان عمى أف الهحاسبة اإلبداعية قد أطمؽ عميٍا العديد هف
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، كالهحاسبة التجهيمىة...إلخ، كلكف ات: إدارة األرباح، تمطيؼ الدخؿالهحاسبية، كهثؿ تمؾ الهسهي
طمحيف األشٍر كاألكثر إستخداهان كها الحظت هف خالؿ إستعراض األدبيات ٌها الهحاسبة الهص

 . Earning Managementوإداسة األسباح Creative Accounting اإلبداعية
 كالتالي: اإلبداعيةقد تعددت التعاريؼ التي تىاكلت الهحاسبة ل
غير األخالقية في اختيار التقديرات ٌي الههارسات ( بأىٍا "96: 2010فمقد عرفتٍا )حهادة،  -

لمتالعب كالغش هها يىتج عىٍا بياىات هالية غير  كالسياسات الهحاسبية الهتاحة التي تتيح فرصة
 "صحيحة كهضممة

 يعتهدٌا التي كاإلجراءات األساليب هجهكعةبأىٍا  فعرفاٌا (9، 2009)هطر كالحمبي، أها -
 هظٍريف اإلبداعية لمهحاسبة كأف الشركة، في الهصالح أصحاب بعض هصمحة لتحقيؽ الهحاسب

 القكاىيف في الثغرات هف االستفادة هف كيىتج الخارجي الحسابات هدقؽ عميً يصادؽ قاىكىي أكلٍها
 هدقؽ عميً يصادؽ قاىكىي غير كثاىيٍها ، الهعتهدة الهحاسبية الهعايير في الهتاحة كالخيارات
ا الهحاسبية األرقاـ في كالتحريؼ التالعب هف يىتج تكاطئا الخارجي الحسابات  يفضؿ بها إلظٍاٌر

 " عميً تككف أف يجب ها كليس عميً تككف أف
إلبداعية تتهثؿ بعهمية أك ههارسة يستطيع االهحاسبة ( إلى أف 907: 8006كأشار)بطك،  -

الهسجمة في حسابات  األرقاـهعرفتٍـ بالقكاعد كالقكاىيف الهحاسبية لهعالجة  استخداـالهحاسبكف 
 هحددة. أٌداؼالتالعب بٍا بقصد تحقيؽ  أكالشركات 

( بأف الهحاسبة اإلبداعية تىطكم عمى عهمية تحكير لمبياىات الهالية LI, 2006: 9)كأفاد -
  بإستخداـ الخيارات كالتقديرات الهحاسبية كأم ههارسات تسهح بٍا األىظهة الهحاسبية.

إستخمص أف الهحاسبة اإلبداعية تشير إلى الههارسات  (Sen and Inanga, 2005: 77أها ) -
ت الهعمكهات الهالية هف خالؿ ها يسهى بسياسة تزييف الىكافذ أك سياسات  الهحاسبية التي شٌك
التالعب الهختمفة كذلؾ هف أجؿ رسـ صكرة هالية أفضؿ لمشركة كذلؾ عف طريؽ: تخفيض الربح 

إعطاء صكرة هضممة عف حجـ ٌيكؿ رأس الهاؿ، كأيضان هف أك زيادتً حسب الحاجة، كهف خالؿ 
كصؼ  بعهمية كشبٍٍا خالؿ إخفاء الهعمكهات ذات الصمة عف الهستثهريف الحالييف كالهحتهميف

زجاجة ىصؼ ههمؤة بالهاء، فيهكىىا كصفٍا بأىٍا ىصؼ فارغة أك ىصؼ ههمؤة ككال الكصفيف 
 صحيحيف كلكف كؿ هىٍها لً إيحاء هختمؼ.

( أف الهحاسبة اإلبداعية تستخدـ إلظٍار الىتائج الهالية الهعدة Belkaoui, 2004: 59) كيرل -
هف قبؿ الهحاسب بصكرة أفضؿ هها تككف عميً أصالن؛ أم أىٍا عهمية تحكيؿ األرقاـ الهحاسبية 

عٍا الحقيقي إلى ها ترغب فيً اإلدارة باستخداـ العديد هف الكسائؿ لمتأثير في الدخؿ ضهف ك 
 سبي.الهحا
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يقكؿ إىً هصطمح يطمؽ عمى ك ( الهحاسبة الخالقة، 101: 2003)هطر،  كذلؾ يهطمؽ عميٍا -
بعض اإلجراءات الهحاسبية التي تمجاء إليٍا إدارة الشركات في بعض األحياف سعيان كراء احداث 
ا الهالي كذلؾ عف طريؽ إستغالؿ  تحسيف صكرم )غير حقيقي( إها في ربحيتٍا أك في هركٌز
الثغرات الهتكاجدة في أساليب التدقيؽ الخارجي أك باالستفادة هف تعدد البدائؿ الهتكفرة في 
السياسات الهحاسبية التي تتيح الهعايير الهحاسبية لمهىشأة إتباعٍا في هجاالت أساليب القياس 

 كاألفصاح الهتبعة في إعداد القكائـ الهالية.
إلبداعية هصطمح جديد يستخدـ لكصؼ هفٍـك الهحاسبة ا أف (Jagati, 2003: 950)كضح  -

ة كغير شرعية في هجهمٍا.   إدارة الحسابات بٍدؼ الحصكؿ عمى هصالح هشبٌك
هصطمح يعكد إلي  ا( الهحاسبة اإلبداعية )إدارة األرباح( بأىAnderson, 2002: 1ٍ)عرؼ -

أك خفض الديكف  إتباع الشركة هقاييس هتىكعة لزيادة أرباحٍا الهفصح عىٍا في أم فترة زهىية
الهفصح عىٍا. كيضيؼ أف بعض ٌذي الهقاييس هع أىٍا تتفؽ هع الهبادئ الهحاسبية الهقبكلة قبكالن 

  عاهان إال أىٍا تبقى هضممة.
تعريفً عف الهحاسبة اإلبداعية: )أم أك كؿ  Mulford, et. al., 2002: 13)كيعطي ) -

الخطكات الهستخدهة لألشتراؾ في لعبة األرقاـ الهالية. بها في ذلؾ، اإلختيار التعسفي في تطبيؽ 
الهبادئ الهحاسبية، التقارير الهالية الخادعة، كأم خطكات تتخذ تجاي إدارة األرباح أك تمطيؼ 

 الدخؿ(.
عمى أىٍا "هعالجة األرقاـ الهحاسبية باسػتغالؿ الهىافػذ ( Amat, et. al., 1999: 3) عرفٍا  كلقد -

الهكجكدة في الهبػادئ كالهعػايير الهحاسػبية كالبػدائؿ التػي تتيحٍػا، بغػرض تحكيػؿ القػكائـ الهاليػة ههػا 
 يجب أف تككف عميً إلى ها ٌي هعدة هف أجمً". 

الهحاسبية لتقديـ الىتائج الهطمكبة أك ( عمى أىٍا "صياغة العهميات Naser, 1992: 1كعرفٍا ) -
الهحددة هسبقا بدال هف تقديـ الهعمكهات التي تعكس حقيقة الكضع الهالي كاالقتصادم لتمؾ الكحدة 

 االقتصادية".

في كؿ شركة  "أف أشار( Grifith, 1986: 1) ألعهاؿا هف كجٍة ىظر الصحفي في هجاؿأها  -
ف كؿ هجهكعة هف الحسابات الهىشكرة تستىد إلى لخاصة، كأالبمد تتعاهؿ هع أرباحٍا بطريقتٍا ا

التي يحصؿ  األرقاـ فأ، ك اهمةالدفاتر التي طبخت بصكرة دقيقة أك شكيت بصكرة كهف أساس 
ا كميا هف  خفاء الجريهةعميٍا الجهٍكر الهستثهر هرتيف في السىة يتـ تغييٌر كيضيؼ  ،أجؿ حهاية كا 

ك شرعي بصكرة كمية الخداع يككف هع ٌذا ففإ في الحقيقة  إىٍا الهحاسبة… دان بهذاؽ شٍي جدان، ٌك

 ”.اإلبداعية
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يؤكػػد أف العهميػػة  هٍىػػيهحاسػػب ككجٍػػة ىظػػري  هػػف  (Jameson, 1988: 7-8يىاقشػػٍا ) بيىهػػا -
الهحاسػػػبية تشػػػتهؿ عمػػػى هعالجػػػة العديػػػد هػػػف قضػػػايا الحكػػػـ كحسػػػـ الصػػػراعات هػػػا بػػػيف الهػػػداخؿ أك 

ػػذي الهركىػػة تػػكفر الهىػػاٌج الهتىافسػػة هػػف أجػػؿ عػػرض  ىتػػائج األحػػداث الهاليػػة كالعهميػػات التجاريػػة، ٌك
ػا  الفرص لمتالعب كالغش أك الخداع كالتحريػؼ أك سػؤ العػرض. كأصػبحت ٌػذي األىشػطة التػي ثهاٌر

 عىاصر هٍىة الهحاسبة تعرؼ بالهحاسبة اإلبداعية.

عرىا بػأف الكثيػر هػف لقػد شػ”بػالقكؿ خبرتػً كهحمػؿ اسػتثهارم كفؽ Smith, 1992: 9)  ) يعمؽ بيىها-
الثهاىيىات كاىت ىتيجة لخفة يد البراعػة الهحاسػبية كلػيس  الىهك الظاٌرم في األرباح التي حدثت في

  الحقيقي . القتصادم ا ىتيجة لمىهك

 بأىٍا الهحاسبة االبداعية، تعريؼ كهف كجٍة ىظر أكاديهية يرل (Naser, 1993: 3)أف غير  -
هٍا أك تجاٌؿ اغتىا  كاقعٍا الهعتاد إلى الهرغكب فيً باىتٍاز الفرصة ك هف  ةيتحكيؿ االرقاـ الهحاسب

 .بعضان هىٍا
الهحاسبة كهف التعريفات السابقة يهكىىا إستخالص التعريؼ التالي لمهحاسبة اإلبداعية " 

اإلبداعية عبارة عف هصطمح يصؼ هجهكعة هف الههارسات الهحاسبية التي تستخدـ في التحايؿ 
في القكائـ الهالية، كذلؾ هف خالؿ إستغالؿ الهركىة الهعطاة في السياسات  كالتضميؿ الهالي

كالقكاىيف الهحاسبية كحرية اإلختيار بيف البدائؿ، كيمجاء الهحاسبكف لٍذي الههارسات بٍدؼ خداع 
الهستفيديف هف القكائـ الهالية هف خالؿ إظٍار هركز هالي غير حقيقي لشركاتٍـ كخصكصان إذا 

 "لهالي الحقيقي لمشركة سئ.كاف الكضع ا
 : أجتقيات المحاسبة اإلبداعية.3-2-2

ٌي كؿ قكاعد السمكؾ التي يشترؾ فيٍا هجتهع هعيف كالقكاعد التي يتـ : Ethicsاألخالؽ      
 .(webster.com/dictionary/ethics-http://www.merriam) التهييز عمى أساسٍا بيف الخير كالشر

العديد هف الدراسات البعد األخالقي لمهحاسبة اإلبداعية، كقد أثار البعد األخالقي  لقد تىاكلت      
ختالفان في كجٍات الىظر بيف الجٍات الهختمفة الهٍتهة بهٍىة الهحاسبة هف  لٍا جدالن كأسعان كا 

كالٍيئات الرسهية. كأبرز هجاالت الجدؿ التي القت تركيزان هف الباحثيف ٌي  هٍىةملالهىظهة الٍيئات 
أخالقيات الهحاسب الهٍىي التي يجب أف يتحمى بٍا كهدل قبكلً لعهميات تىطكم عمى أساليب 

ىا يتسائؿ ) ( ٌؿ يهكف القبكؿ بالهحاسبة اإلبداعية؟ Jagati, 2003: 950الغش كالتالعب، ٌك
ف الكثير هف الهحاسبيف يقبمكف كخصكصان ههف يتعرضكف لضغكط أك كيجيب في ٌذا الصدد أ

يحصمكف عمى حكافز لههارسة الهحاسبة اإلبداعية، كيستطرد بالقكؿ بأىً ال يهكف ألم ىظرية أك 
ألية هعايير هحاسبية التأكد هف عدالة كصحة الحسابات بدكف كجكد تعاكف بيف إدارة الشركة 

كتكجيً دفتٍا بإلتزاـ كصدؽ حكؿ تمؾ القضية. كيقكؿ أيضان أف  كالهحاسبيف لتكلي قيادة الشركة

http://www.merriam-webster.com/dictionary/ethics
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الشركة التي تتهتع بحسابات تهثؿ هكقفٍا الهالي بصدؽ كعدالة كشفافية تككف في هكضع أفضؿ 
يهكىٍا هف إتخاذ القرارات اإلدارية الهىاسبة لعالج أخطائٍا السابقة ككذلؾ اإلٌتهاـ بالتىهية 

 الهستقبمية.   

أف الهحاسبة اإلبداعية تهثؿ تحديان ٌائالن لهٍىة فيكضح  (Usurelu, 2010: 350) أها     
ف ٌىاؾ العديد هف إف إختيار السياسات الهحاسبية يهثؿ هعضمة كبيرة، حيث إالهحاسبة، حيث 

الدكافع لمهديريف ألستخداـ طرؽ الهحاسبة اإلبداعية كلذلؾ يجب عمى الهحاسبيف الذيف يقبمكف 
حرية األختيار بيف السياسات إستخداـ لمهحاسبة اإلبداعية أف يحزركا هف إساءة  التحدم األخالقي

  الهحاسبية.

( أف الهحاسبة اإلبداعية هف Sen and Inanga, 2005: 77يقكؿ )كفي ىفس الهجاؿ      
الههكف أف تككف ىعهة أك ىقهة، فٍي ىعهة عىدها تضيؼ شيئان جديدان لمهعرفة الهحاسبية يؤدم 

األىظهة الهحاسبية، كتصبح ىقهة عىدها يتـ إستخداـ ههارسات هحاسبية ال أخالقية تؤدم لتطكير 
إلى الخداع ك التضميؿ، كلكف في الههارسة العهمية يهيؿ الجهيع إلى إظٍار أف الهحاسبة اإلبداعية 

  في هعظـ األحياف ىقهة فضالي عمى أىٍا ىعهة ك بالتالي غير هرغكب فيٍا.

  Code of Ethicsتقي السموك األج ميثاق

هف الهعركؼ أف األخالؽ عىصر هٍـ في الحياة اإلجتهاعية، فٍي تؤثر في طبيعة العالقات      
بيف أفراد الهجتهع، كهف الهعركؼ ايضان أف الهحاسب الهٍىي فردان هف أفراد الهجتهع قبؿ أف يككف 

هؿ بٍا عضكان في أم هىظهة كبالتالي فإف سمككً يؤثر عمى الهجتهع ككؿ كليس عمى البيئة التي يع
فقط كهف ٌىا تظٍر الحاجة لكجكد هتطمبات أخالقية يجب أف يتهتع بٍا الهحاسب الهٍىي  لتىعكس 

 .(Nicolaescu and paneta, 2008: 1351) عمى سمككً في الهجتهع الذم يعهؿ بً
لجأت العديد هف الٍيئات الهٍىية إلى إصدار هايعرؼ بالككد األخالقي  ٌذا الصددفي ك      

Code of Ethics هجهكعة خطية هف الهبادئ التكجيٍية  تعشف بأوهاأو انمذوواث األخالقيت و
دارتٍا لهساعدتٍـ عمى القياـ بأعهالٍـ كفقان لقيهٍا األساسية  الصادرة عف هىظهة ها إلى عهالٍا كا 

ا األخالقية )  (. Business Dictionary.Comكهعاييٌر

الككد الخاص بالسمككيات األخالقية هف الكسائؿ تعتبر هدكىات السمكؾ األخالقي أك ك      
التىظيهية الهٍىية التي تساعد الهحاسبيف أك العاهميف في هجاؿ الهحاسبة في تكضيح الهفاٌيـ 
ي بذلؾ تعتبر دليالن  كالسمككيات األخالقية الخاصة بالهٍىة في بمدٌـ كتحثٍـ عمى األلتزاـ بٍا، ٌك

 ارسة هحاسبية هعيىة تتطمب بعدان أخالقيان.يرجع لً الهحاسبيف في كؿ سمكؾ أك هه



47 

 

كلقد صدرت الكثير هف قكاعد السمكؾ الهٍىي عف العديد هف الٍيئات الهٍىية الهحمية  كالدكلية      
كهف أهثمة تمؾ الهدكىات الهحمية: الهدكىة الكطىية لمسمككيات األخالقية لمهحاسبيف الهٍىييف في 

اسبيف الهٍىييف الصادر عف هعٍد الهحاسبيف القاىكىييف ركهاىيا ككذلؾ الككد األخالقي لمهح
الصيىي، كهف خالؿ اإلطالع عمى تمؾ الهدكىات ىالحظ أىٍا تتشابً هع بعضٍا البعض ألىٍا 

 Code of Ethics forتعتهد في األساس عمى الككد األخالقي الدكلي لمهحاسبيف الهٍىييف )

Professional Accountants األخالقية لإلتحاد الدكلي لمهحاسبيف ( الصادر عف المجىة
(IFAC عاـ )2005 ( كفيها يمي تكضيحان لٍذي الهدكىة كهككىاتٍاIFAC, 2005: 1-98:) 

حيث يىص ٌذا الككد عمى أف العالهة الفارقة في هٍىة الهحاسبة ٌك قبكلٍا تحهؿ هسؤكلية العهؿ 
ليست حصران لتمبية إحتياجات هف أجؿ الهصمحة العاهة. كلذلؾ، فأف هسؤكلية الهحاسب الهٍىي 

 عهيؿ كاحد أك أصحاب العهؿ.
حيث يبيف ٌذا الككد قكاعد السمكؾ الهٍىي لمهحاسبيف ككذلؾ الهبادئ األساسية التي يجب إتباعٍا 

( يحدد الهبادئ األساسية Aهف قبؿ الهحاسبيف. كيتككف ٌذا الككد هف ثالث أجزاء: الجزء األكؿ )
الهٍىييف، كيكفر إطاران هفاٌيهيان لتطبيؽ ٌذي الهبادئ، حيث يكفر ٌذا  ألخالقيات الهٍىة لمهحاسبيف

اإلطار إرشادات بشأف الهبادئ األخالقية األساسية كيطمب هف الهحاسبيف الهٍىييف تطبيؽ ٌذا 
( فيكضحاف كيفية تطبيؽ اإلطار الهفاٌيهي B&Cاإلطار الهفاٌيهي، أها الجزئيف الثاىي كالثالث)

حاالت خاصة، كيكفراف كذلؾ أهثمة عمى الضهاىات التي قد تككف هالئهة  في الجزء األكؿ في
لهكاجٍة التٍديدات لألهتثاؿ لمهبادئ األساسية كيقدـ أيضان أهثمة عمى الحاالت التي ال تتكفر فيٍا 

 ضهاىات لهكاجٍة التٍديدات.
 كيبيف الككد الهبادئ األساسية كالتالي:

  Integrityالنزاهة  -1

 الهحاسب أف يككف هحايدان هستقيهان كىزيٍان في جهيع عالقاتً الهٍىية كالتجارية.فيىبغي عمى 
  Objectivity  الموضوعية -2

يجب عمى الهحاسب أف يككف هحايدان كال يسهح بالتحيز كالفكضى كتضارب الهصالح كالىفكذ غير 
 الهرغكب فيً لمتأثير عمى األحكاـ الهٍىية كالتجارية.

  Professional Competence and Due Careوالعناية التزمة  الكفابة المهنية -3
يجب عمى الهحاسب الهٍىي الحفاظ عمى هستكل عالي هف الكفاءة الالزهة التي تضهف تمقي 

 العهيؿ أك صاحب العهؿ الخدهات الهٍىية الهختصة إستىادان عمى أخر التطكرات الهٍىية.
  Confidentialityالسرية  -4

الهحاسب الهٍىي هحافظان عمى سرية البياىات الهكتسبة هف خالؿ عالقاتً الهٍىية يىبغي أف يككف 
  كالتجارية كال يكشؼ ٌذي البياىات إلى طرؼ ثالث دكف إذف خاص هالـ يكف ٌىاؾ حؽ بذلؾ.
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  Professional Behaviourالسلوك المهني  -5
الصمة، كتجىب أل عهؿ يشكي سهعة يتكجب عمى الهحاسب القاىكىي التقيد بالقكاىيف كالمكائح ذات 

 الهٍىة.
ا كقاية هف عهميات  كيطمب الككد هف الهحاسبيف الهٍىييف التقيد كاأللتزاـ بالهبادئ السابقة كيعتبٌر

 التالعب كالغش الهحاسبي الذم يضر بهصالح العاهة لحساب الهصالح الفردية.
( هجهكعة هف  Mele, 2005: 79-109كفي هجاؿ الهتطمبات األخالقية أيضان إقترح )     

السمككيات األخالقية لألشخاص العاهميف في هجاؿ الهحاسبة كها في الهجاالت األىساىية األخرل، 
 كتعتهد عمى التالي:

  Moral Sensitivityالحساسية األجتقية  -
كيهكف كصفً عمى أىٍا القدرة عمى فٍـ البعد األخالقي لهكقؼ هعيف، كاألىساف لديً القدرة      

عمى الشعكر بحاجات األخريف، لذلؾ يستطيع الهحاسب أف يشعر بتأثير أم عهمية يقكـ بٍا عمى 
 هستخدهي البياىات الهالية ٌؿ ٌك ضار أـ ىافع.

  Moral Judgmentالحكم األجتقي  -
طمؽ عميً القدرة عمى الحكـ إذا هاكاىت البدائؿ الهستخدهة هقبكلة أخالقيان، كيتطمب إستقاهة كي     

 الىية، فالسمكؾ الهقبكؿ يحتاج لمهداكلة كهف ثـ التطبيؽ.
  Moral Motivationالدافع المعنوي  -

كيتهثؿ في اإلستعداد لتبىي هسار العهؿ األخالقي ككضع اإلعتبارات األخالقية فكؽ كؿ       
 اإلعتبارات األخرل.

  Moral Virtues and Interior Strengthالفضائل األجتقية والقوة الداجمية  -
لصدؽ، الكفاء، فقد بيف الفضائؿ التي لٍا أٌهية خاصة بالىسبة لمهحاسبة كالعدالة، الىزاٌة، ا      

 األهاىة، كالصالح العاـ كاإلحساف كلقد بيف أف ٌذي الفضائؿ تعطي قكةن داخمية لمذم يتسمح بٍا.
مقية هف هبادئ ديىىا األسالهي       كأيعمؽ عمى هاسبؽ بالقكؿ أف هسألة األخالؽ كالسمككيات الخي

سكلىا هحهد صمى اهلل الحىيؼ الذم أهرىا باألخالص كاألهاىة كالصدؽ كعدـ الغش فكيؼ ال كر 
عميً كسمـ هعمـ البشرية يخبرىا بأف التاجر الصادؽ هع األىبياء يكـ لقياهة ككذلؾ يحذرىا هف أف 
هف يغش الهسمهيف فميس هىٍـ. كلذلؾ، يجب عمى كؿ صاحب هٍىة أك حرفة أف يتقي اهلل كال 

هحاسبية التي قد يجمب الضرر ألم شخص في عهمً فالهحاسب يستطيع أف يهيز بيف العهميات ال
تسبب تضميالن كتحريفان لمبياىات الهالية كبيف العهميات العادلة، فيجب عميً أف يككف لديً حسان 

 أخالقيان يىبع هف خكؼ اهلل عز كجؿ يهىعً هف إتباع الههارسات الهضممة.  
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 والظروف المساعدة عمى وجودها : دوافع المحاسبة اإلبداعية3-2-3

لقد تىكعت الدراسات التي تىاكلت هكضكع الدكافع كراء ههارسات الهحاسبة اإلبداعية إال        
 كجكد هصالح خاصة لألطراؼ التي تتالعب بالحسابات ٌك الهحرؾ أىٍا إتفقت فيها بيىٍا عمى أف 

أف  (Sen and Inanga, 2005: 78)يقكؿ كؿ عهميات التالعب. ففي ٌذا الهجاؿ األساس كراء 
الدافع الحقيقي كراء أساليب الهحاسبة اإلبداعية ٌك تضارب الهصالح بيف جهاعات الهصمحة 
الهختمفة، فهصمحة الهساٌهيف هف الهالؾ تكهف في دفع ضرائب كتكزيعات أقؿ، أها الهساٌهيف 

الهكظفيف لكف  هف الهستثهريف تكهف هصمحتٍـ في الحصكؿ عمى تكزيعات كأرباح رأسهالية أعمى،
ٌىا في الحصكؿ عمى أعمى الهرتبات ككذلؾ األرباح، كلكف ها تفعمً الهحاسبة اإلبداعية يطهعكف 

 أىٍا تهىح هجهكعة أك هجهكعتيف هكاىة هالئهة عمى حساب األخريف.
( أف هتطمبات السكؽ زادت الضغكط عمى الشركات لتمبية Anderson, 2002: 2) كيضيؼ    

اح، كىتيجة لذلؾ يتكرط الهدراء في عهميات التالعب هستكيات هحددة هسبقان أك هخططة هف األرب
 لتحسيف هستكل األرباح لديٍـ ك كذلؾ أسعار األسٍـ. 

بسٍكلة كجكد ( أكضح بأىً يهكف اإلستىتاج Mulford and Comiskey, 2002: 61أها )     
ي كالتالي:هجكعة هف الههيزات ك   الحكافز كراء إستخداـ ههارسات الهحاسبة اإلبداعية ٌك

 تجىب الٍبكط الحاد في أسعار األسٍـ.  -
 تقديـ أفضؿ صكرة ههكىة لألرباح كذلؾ لتحقيؽ أقصى سعر يهكف بيع اإلصدار بً. -
األدىى كذلؾ لتعظيـ حكافز األرباح ثابت بيف الحد األقصى ك  الهحافظة عمى هستكل -

 التعكيضات.
جتهع ككذلؾ هتطمبات الحجـ أك تخفيض التكمفة السياسية التي تترتب عمى عالقة الشركة باله -

 عضكية الصىاعة، كذلؾ هف خالؿ تجىب ها قد يعتبر هستكيات أرباح هبالغ فيٍا.
ك هطمب  تفادم األثار السمبية الهحتهمة إلىتٍاؾ العقكد )عمى سبيؿ الهثاؿ زيادة - سعر الفائدة، ٌك

 السداد الفكرم(.لألهاف ك 
 األتجاي. تجىب سكء إستجابة السكؽ إلى األرباح خارج -
تخفيض تذبذب األرباح حتي يتـ تقييـ العقكبة باألرتباط هع هستكل الهخاطرة الهىتظر الذم لـ  -

 يقيـ. 
يدة ككيؿ اإلتٍاهات لٍا كتحهيمٍا القياـ بعهميات الشطب الكاسعة هباشرة بعد كصكؿ إدارة جد -

 الهسئكلية عف كؿ الىتائج الهستقبمية لٍذي اإلتٍاهات.
 هبالغ فيٍا هف الهستحقات كذلؾ لتحقيؽ هتطمبات الربحية في فترات أخرل. لعكس أم حصة -
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( Heally and Wahlen, 1999: 370دافع أخر لمهحاسبة اإلبداعية تـ هىاقشتً هف قبؿ )    
حيث كضح أىً عىدها تككف ٌىاؾ فجكة تكقعات هابيف األداء الفعمي لمشركة كبيف تكقعات الهحمميف 

 ف ٌىاؾ دافع لههارسات الهحاسبة اإلبداعية. في السكؽ الهالي يكك 

لى      جاىب الدكافع السابقة لمهحاسبة اإلبداعية ٌىاؾ العديد هف الدراسات التي كضحت بعض  كا 
 :Amat, et. al., 2004الظركؼ الهىاسبة كالتي تهثؿ تربة خصبة لمهحاسبة اإلبداعية فمقد بيف )

اعية تتضاعؼ في ثالث هجاالت أك ظركؼ ( أف فرصة كجكد ههارسات الهحاسبة اإلبد97
 كالتالي:

كجكد الهركىة التىظيهية: فعادةن تتيح التىظيهات الهحاسبية حرية اإلختيار بيف السياسات  -1
الهحاسبية، فعمى سبيؿ الهثاؿ في هجاؿ تقييـ األصكؿ في الههارسات الدكلية يسهح هعيار 

باألختيار بيف تحهيؿ األصكؿ الثابتة إها بهبمغ إعادة التقييـ أك  (IAS16) الهحاسبة الدكلي رقـ
بالتكمفة التاريخية الهستٍمكة، كلكف عىدها تغير الشركة السياسة يظٍر أثر ٌذا التغيير في في 

 السىة التي تـ فيٍا، كلكف بعد ذلؾ يصعب التعرؼ عمى أثر التغيير.
ألىظهة ك القكاىيف، فعمى سبيؿ الهثاؿ يكجد قمة التىظيـ: في بعض الهجاالت غير خاضعة ل -2

 عدد قميؿ جدان هف الهتطمبات اإللزاهية في هجاؿ الهحاسبة عمى أسٍـ الخيارات.
اإلدارة تهتمؾ هجاالن كاسعان هف حرية التصرؼ كالحكـ كالتقدير الشخصي في الهجاالت  -3

ذا يعطيٍا دافعان قكيان لمتالعب لمحفاظ عمى هصمحت   ٍا.اإلختيارية، ٌك

أف اإلبداع الهحاسبي يىشاء  (Sen and Inanga, 2005: 76)كفي ىفس الهجاؿ يكضح       
 في ظؿ ثالث ظركؼ لمسكؽ الهالي :

: عىدها تعكـ الشركة أسٍهٍا لجذب الهستثهريف لألكتتاب في ٌذي األسٍـ سكاء بالقيهة األول -
 لألفاؽ الهستقبمية لمشركة.األسهية أك بعالكة إعتهادان عمى تقييـ السكؽ الهالي 

الشركة التي أسٍهٍا هدرجة بالفعؿ في السكؽ الهالي فإىٍا ترغب في في رسـ صكرة  الثاني: -
 جذابة لكضعٍا الهالي، كلذلؾ هف الههكف أف تسعر األسٍـ بعالكة.

 الشركة التي أدرجت أسٍهٍا في السكؽ الهالي هف الههكف أف تعمف عف دفعٍا لتكزيعات الثالث: -
أرباح باإلعتهاد عمى أرباح هضخهة هف خالؿ الهبالغة في تقييـ األصكؿ كتخفيض اإللتزاهات التي 

الهخزكف، كذلؾ لتعزيز كضع  أىظهة كطرائؽ تقييـعمى الشركة ك أيضان هف خالؿ التغيير في 
  الشركة اإلقتصادم في الهدل القصير عمى األقؿ.

 محاسبة اإلبداعية.الجدع المالية التي تنطوي عميها ال: 3-2-4
هفصؿ ٌك   ؿكهف أٌـ الكيتاب الذيف تىاكلكا هكضكع األساليب اإلبداعية الهخادعة بشك     

(Schilit, 2002حيث تىاكؿ تمؾ الههارسات في كتابً بعىكاف "الخداع الهالي )-  كيؼ تكتشؼ
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الههارسات اإلبداعية الحيؿ الهالية كالغش في التقارير الهالية" حيث تىاكؿ سبعة هجهكعات هف 
كأفرد لكؿ هىٍا فصالن كاهالن لشرحٍا بكضكح، حيث يىدرج تحت كؿ هجهكعة عدة ههارسات 

 يستخدهٍا الهحاسبيف لمتالعب، كفيها يمي همخصان لتمؾ الههارسات:
 التسجيل المبكر لإليرادات أو تسجيل إيرادات مشكوك فيها. .1

حيث يرل الكاتب أف هعظـ ههارسات التالعب الهتعمقة باإليرادات ٌي تسجيؿ اإليراد هبكران،      
أل قبؿ تحقؽ الشركط الالزهة لإلعتراؼ باإليراد، كيتبع الهحاسبيف الههارسات التالية في سبيؿ 

 ذلؾ:
 اإلعتراؼ باإليراد رغـ كجكد إلتزاهات هستقبمية ترتبت عمى تحصيؿ ذلؾ اإليراد. ( أ

اإلعتراؼ باإليراد قبؿ شحف البضاعة لمعهيؿ، أك قبؿ الحصكؿ عمى هكافقة هىً بقبكؿ   ( ب
 البضاعة، حيث هف الههكف أف يقـك العهيؿ برد البضاعة.

 اإلعتراؼ باإليراد حتى لك لـ يمتـز العهيؿ بالدفع.  ( ت
 بيع البضاعة لطرؼ هتفرع هف الشركة.  ( ث
جيع عمى الشراء، ٌذا يؤدم لتخفيض اإليراد إعطاء العهيؿ قيهة هعيىة بجاىب البضاعة كتش  ( ج

 في الحقيقة.
تضخيـ اإليرادات، فقد تقـك الشركات بتسجيؿ إيرادات غير حقيقية، فعمى سبيؿ الهثاؿ لكقاهت  ( ح

دكالر كتكمفة شرائٍا هف الشركة )أ(    200شركة )أ( ببيع تذاكر طيراف تخص شركة )ب( بسعر 
دكالر إيرادات، كلكف قد تسجؿ  50ركة )ب( عف دكالر، فالهفترض ٌىا أف تفصح الش 150

 دكالر بٍدؼ تضخيـ إيراداتٍا. 200الشركة 
 تسجيل إيرادات وهمية. .2
ر اإلقتصادم، كبيع السمعة لمعهيؿ دكف إلزاهً بالدفع أك  ( أ تسجيؿ الهبيعات التي تفتقد إلى الجٌك

 اإلحتفاظ بالسمعة كعدـ ردٌا.
 راض كإيرادات.تسجيؿ الىقدية الهستمهة هف عهمية اإلقت  ( ب
 تسجيؿ عائدات األستثهار كإيرادات.  ( ت
 تسجيؿ الخصكهات الههىكحة هف الهكرديف كالهرتبطة بهشتريات هستقبمية كإيرادات.  ( ث
ا بطريقة غير صحيحة قبؿ عهمية اإلىدهاج. ( ج ا كتأخيٌر  اإلفراج عف عائدات تـ إحتجاٌز
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 تضمين الدجل إيرادات إستثنائية )غير متكررة(. .3
األرباح هف خالؿ بيع أصكؿ هقكهة بأقؿ هف قيهتٍا، فقد تمجاء الشركة لبيع أصؿ بسعر زيادة  ( أ

أعمى هف قيهتً الحقيقية، فقد يظٍر ٌذا األصؿ في الدفاتر بقيهة هىخفضة كأقؿ هف قيهتً 
هية كغير كاقعية.  الحقيقية كتبيعً الشركة لتحقؽ أرباحان ٌك

 تضهيف اإليرادات عائدات هف األستثهارات.  ( ب
لتقرير عف عائدات األستثهارات أك األرباح كإيرادات، فهف الههكف إخفاء بعض اإليرادات ا ( ت

 اإلستثىائية أك أم عائدات هف أىشطة غير تشغيمية، هف أجؿ تخفيض الىفقات التشغيمية.
زيادة الدخؿ هف خالؿ التالعب التصىيفي، أم هف خالؿ إعادة تصىيؼ حسابات الهيزاىية   ( ث

 العهكهية.
 إلى فترات الحقة أو سابقة. الحاليةلنفقات تحويل ا .4

فهف خالؿ قياـ الشركات بتحكيؿ الىفقات الحالية إلى فترة الحقة أك سابقة يهكىٍا إظٍار دخالن      
 أعمى، كفيها يمي بعض الههارسات التي تتبعٍا في ذلؾ:

 .، كرسهمة هصاريؼ اإلعالفالقياـ برسهمة الىفقات التشغيمية العادية ( أ
في السياسات الهحاسبية كتحكيؿ الىفقات الحالية إلى فترات سابقة، حيث تٍدؼ هف  التغيير  ( ب

 كراء ذلؾ التخمص هف تمؾ الىفقات كحذفٍا هف السىة الحالية بترحيمٍا لفترة سابقة.
إطفاء التكاليؼ ببطء، كتٍدؼ ٌذي الخطكة إلى تضخيـ األرباح هف خالؿ عدـ تخصيص   ( ت

 يد فترة إستٍالؾ األصكؿ لفترات طكيمة.التكاليؼ بشكؿ هالئـ كذلؾ بتهد
 عدـ تسجيؿ األصكؿ التالفة أك شطبٍا. ( ث
 عدم تسجيل اإللتزامات أو جفضها بطريقة غير سميمة. .5

لتزاهاتٍا، كفيها يمي       حيث تمجاء الشركات إلى إخفاء الهعمكهات الهتعمقة بهطمكباتٍا الهحتهمة كا 
 بعض الكسائؿ الهيتبعة لذلؾ:

 الهصركفات كاأللتزاهات التي يترتب عميٍا هتطمبات هستقبمية.عدـ تسجيؿ  ( أ
تخفيض األلتزاهات عف طريؽ التغيير في الفركض الهحاسبية، فهثالن الشركات التي تهىح  ( ب

هكظفيٍا هكافاءات أك هزايا تقاعدية يهكىٍا أف تغير الفركض الهتعمقة بٍذا الهجاؿ بها يقمص 
 إلتزاهاتٍا.

شككؾ فيٍا إلى الدخؿ، فهف الهزايا التي تحققٍا الشركة هف ىقؿ اإلفراج عف إحتياطيات ه ( ت
هية تستخدـ في زيادة  اإليرادات إلى سىكات الحقة أىٍا تستخدهً في تككيف إحتياطيات ٌك

 األرباح في السىكات السيئة.
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ذي الخدعة تحتاج إلى هساعدة الهكرديف، حيث تمجاء بعض  ( ث تككيف خصكهات غير حقيقية، ٌك
إغراء الهكرديف بشراء كهيات ضخهة هف هخزكىٍـ في السىة القادهة هقابؿ الشركات إلى 

 هىحٍـ خصـ عمى ٌذي الكهية في السىة الحالية لتخفيض الىفقات.
اإلعتراؼ باإليرادات كتسجيمٍا بعد إستالـ الىقدية كلكف هع كجكد إلتزاهات هستقبمية باقية عمى   ( ج

 الشركة.
 ة.تحويل اإليرادات الحالية لفترة الحق .6

دؼ ٌذا التالعب ٌك تقميص الربح الحالي كتحكيمً لفترة الحقة يككف فيٍا الحاجة إليً       ٌك
 هاسة. كفيها يمي بعض الههارسات:

تقكـ بعض الشركات التي تتهتع بكضع هالي جيد في سىة هعيىة بتككيف إحتياطيات لتستخدهٍا  ( أ
 في سىكات الحقة يككف فيٍا الربح هىخفض.

كف عمى كشؾ اإلىدهاج أك الشراء هف قبؿ شركة أخرل تقـك بتأخير اإليرادات الشركات التي تك  ( ب
 إلى هابعد عهمية اإلىدهاج.

 تحويل مصاريف مستقبمية إلى الفترة الحالية كنفقات جاصة او إستثنائية. .7
 تضخيـ الىفقات الخاصة أك اإلستثىائية بطريقة غير سميهة. ( أ

لشركة إلهتالؾ هىتج هعيف أثىاء فترة البحث الشطب غير السميـ لمىفقات التي تتحهمٍا ا  ( ب
 كالتطكير لمهىتج.

التعجيؿ لمهصركفات الهقدرة إلى الفترة الحالية، فعىدها تصؿ الشركة إلى الدخؿ الهستٍدؼ في   ( ت
الفترة الحالية فأىٍا تقكـ بتحكيؿ الهصركفات الهقدرة هف سىة الحقة إلى السىة الحالية بٍدؼ 

 تحسيف ربحيتٍا في تمؾ السىة.
ت الهحاسبية اإلبداعية الهضممة فقدـ هجهكعة هف الههارسا  (Anderson, 2002: 2)أها       

 كالتالي:
 Cookie Jar Reservesاإلحتفاظ باإلحتياطيات  -1

فالشركات تأخذ بعيف اإلعتبار كالتحفظ الحذر عىدها تقكـ بتككيف اإلحتياطيات، فعىدها تحقؽ      
الغير هتكقعة الشركة أرباحان ربع سىكية أك سىكية أعمى هف الهتكقع فأىٍا تقكـ بتحكيؿ ٌذي األرباح 

إلى إحتياطيات تستخدهٍا في الهستقبؿ في سىكات تككف فيٍا األرباح أقؿ هف التكقعات،أك هف 
الههكف أف تحتفظ بإحتياطيات لهكاجٍة هتطمبات اإلىدهاج هع شركات أخرل أك هكاجٍة شركط 

 اإلقتراض.
  Research and Development(R&D) برامج البحث والتطوير -2

، فعمى سبيؿ كديكف هطفأةلبحث ك التطكير هف الههكف أف يتـ رأسهمتٍا أك تحكيمٍا فىفقات ا     
خالؿ ىسب تكاليؼ تشغيمية إلى  الهثاؿ هف الههكف أف تقـك الشركة برفع أرباحٍا الظاٌرية هف
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ىفقات البحث كالتطكير. كتستغؿ الشركات التي لديٍا هشاريع بحث ك تطكير الفرصة لمزج 
 التشغيمية ىحك ىفقات الهشركع البحثي.بالتكاليؼ 

  Big Bath Chargeالتجمص من العقبات في سنة سيئة  -3
فقد تمجاء بعض الشركات التي تهر بظركؼ سيئة في سىة هعيىة إلى شطب بعض األصكؿ      

    التي قد تؤدم لخسارتٍا في الهستقبؿ، كتتبع في ذلؾ هبداء الزج باألخبار السيئة في سىة رديئة. 
  Timing of Revenue and Operating expenseتوقيت اإليرادات والنفقات التشغيمية  -4

فهف الههكف أف تمجاء الشركة إلى التحكـ بتكقيت إيراداتٍا سكاء بالزيادة أك الىقصاف خالؿ      
فترة هعيىة عف طريؽ طريؽ إعطاء حكافز لرجاؿ البيع لتخفيض الهبيعات أك إيقافٍا خالؿ ربع سىة 

عمى الهدل هعيف أك هف خالؿ تأجيؿ بعض الىفقات اإلختيارية إلي فترات الحقة لزيادة اإليرادات 
 القريب.

 :Materialityاألهمية النسبية  -5

فكفؽ ٌذا الهبداء يجب عمى الشركات أف تفصح عف األخطاء الهحاسبية التي تعتبر ذك أٌهية      
ىسبية لمهستخدهيف، فبعض الشركات قد ترل أىً ليس هف الضركرم اإلفصاح عف األخطاء التي 

 % هف األرباح.5تشكؿ هاىسبتً 

   Change in Accounting Practicesفي بعض الممارسات المحاسبية  التغيير -6
حيث يهكف أف تقكـ الشركة بتغيير بعض الطرؽ الهحاسبية التي تستخدهٍا بٍدؼ زيادة      

 إيراداتٍا.
أف ٌىالؾ ستة هجاالت   (Mulford and Comiskey, 2005كفي ىفس الهجاؿ ييبيف )     

ي كالتالي:  لمهحاسبة اإلبداعية ٌك
الهركىة التىظيهية: حيث يستغؿ الههارسيف الهركىة التي في القكاىيف كالهعايير الهحاسبية  -1

 كحرية األختيار بيف السياسات الهحاسبية لصالحٍـ هف أجؿ التالعب بالحسابات.
 بة.قمة القكاىيف الصارهة الهىظهة لهٍىة الهحاس -2
تهتمؾ اإلدارة هجاالن كاسعان هف التقدير كالحكـ الشخصي في بعض الهجاالت كتقدير العهر  -3

 اإلىتاجي لألصكؿ أك قيهة الخردة.
ا حسب الهصمحة، هثؿ اإلعالف عف  -4 التالعب في تكقيت عهميات حقيقية بتقديهٍا أك تأخيٌر

 ار سيئة عف الشركة.زيادة في األرباح كتحقيؽ إيرادات عالية بالتزاهف هع أخب
هية بغرض التالعب في الهبالغ التي تظٍر في الهيزاىية العهكهية كهف  -5 يهكف إدخاؿ عهميات ٌك

 أجؿ ىقؿ األرباح ها بيف الفترات الهحاسبية.
إعادة تصىيؼ كعرض األرقاـ الهالية بها يخدـ هصمحة الشخص الذم يتالعب بالحسابات  -6

ذا ييعرؼ بالتالعب التصىيفي.  ٌك
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 : أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية.3-2-5

ٌىاؾ العديد هف الدراسات التي تىاكلت ههارسات الهحاسبة اإلبداعية كتأثيراتٍا عمى القكائـ       
الهالية، كلكف هعظـ الدراسات تىاكلت الههارسات بالخطكط العريضة كليس بالتفصيؿ لكؿ إجراء 

ههارسات هف اإلجراءات التي تستٍدؼ بىكد القكائـ الهالية، كلذلؾ سكؼ أتىاكؿ بشئ هف التفصيؿ 
 :الهحاسبة اإلبداعية التي تستٍدؼ بىكد القكائـ الهالية ككذلؾ اإلجراءات الهضادي لٍا

 الدجل: ( قائمة1) 
 كالتي الدخؿ قائهة بأرقاـ التالعب هجاؿ في اإلبداعية الهحاسبة سياسات تهارس أف لإلدارة يهكف 

 (:97: 2010)حهادة،  الهثاؿ سبيؿ عمى تخص

 .التهمؾ عىد االٌتالؾ هصاريؼ -أ
 .باإليراد الهبكر االعتراؼ -ب
 .الدفع هستحقة الهصاريؼ تقميؿ -ج
 .اإلجهالي كالربح الهبيعات تضخيـ -د
 .األجىبية بالعهالت األرصدة تقييـ -ق

 : المالي المركز قائمة(  (2
ٌي همخص لمكضع الهالي لمشركة يسهح بالحكـ عمى  فكها ٌك هعركؼ أف الهيزاىية العهكهية     

كتحديد الهخاطر الهرتبطة بٍا، فضالن عف تقدير حركة الىقدية في الهستقبؿ، كهف أٌـ أدائٍا 
 :Gherai and Balaciu, 2011إجراءات التالعب في األصكؿ الهمهكسة كها أكضحت دراسة )

ىفقات البحث كالتطكير حيث ٌىاؾ هجاؿ لمتالعب عف طريؽ رسهمة تمؾ الىفقات. كها  ٌي (37
بيىت الدراسة أف أٌـ التالعبات في بىد األصكؿ الثابتة ٌك التالعب في طرؽ اإلٌالؾ لألصكؿ 

 كتقدير العهر اإلىتاجي لٍا ككذلؾ فترة حياتٍا. 
 قائهةفي ف أف تقكـ بٍا األدارة ( الههارسات التي يهك98: 2010كها أكضحت )حهادة،      

 :الهثاؿ سبيؿ التي الهركز الهالي
 .الٍيكمة إعادة هصاريؼ تضخيـ -أ

 .الهدىية األصكؿ حسابات في التضخيـ -ب
 .االلتزاهات تقميؿ -ج
 .كالهعدات الههتمكات تضخيـ -د
 .االختيارية الهستحقات تضخيـ -ق
 .االحتياطيات زيادة -ك
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 .الديكف هخصصات في التالعب -ز
 .الهالية األدكات تقييـ طرائؽ في التالعب -ح
 قائمة التدفقات النقدية: -3

تعتبر قائهة التدفؽ الىقدم هف أٌـ القكائـ الهالية التي يعتهد عميٍا الهحمميف كالهستثهريف في      
ج راءات في إتخاذ قراراتٍـ اإلقتصادية، كلذلؾ سكؼ ىتىاكؿ بشئ هف التفصيؿ أٌهية تمؾ القائهة كا 

 التالعب فيٍا.
ا       تعرض قائهة التدفقات الىقدية جهيع التدفقات الىقدية الداخمة كالخارجة هف حيث هصادٌر

ستخداهاتٍا خالؿ فترة زهىية هحددة، كيٍدؼ إعداد ٌذي القائهة إلى هساعدة الهستثهريف كالدائىيف  كا 
التدفقات كالهدفكعات الىقدية في تحميؿ الىقدية هف خالؿ تكفير هعمكهات هيالءهة عف هصادر 

 (. Kieso, et. al., 2008: 196) خالؿ فترة زهىية هحددة
 :التدفق النقدي التشغيميأهمية 
أىً هف الصعب تكضيح األٌهية   (Mlfurd and Comisky, 2005: 1يكضح همفكرد )     

يـ التي يتهتع بٍا التدفؽ الىقدم التشغيمي كخصكصان لخدهات اإلقراض كالهديكىية كأيضان تقي
الشركات، كييبيف ٌىا أٌهية التدفؽ الىقدم هف خالؿ هقارىة بيف التالعب باألرباح )رقـ الربح( 

في إطار اء كاف ٌذا التالعب سك كالتدفؽ الىقدم، حيث يكضح أف األرباح يهكف التالعب بٍا 
القكاىيف كالهبادئ الهحاسبية الهقبكلة قبكالن عاهان أك خارج إطار تمؾ القكاىيف بيىها التدفؽ الىقدم 
أكثر كاقعية كأقؿ عيرضة لمتقمبات في الهبادئ الهحاسبية الهقبكلة قبكالن عاهان أك ألٌكاء الهحاسبيف، 

 كيكضح كجٍة ىظري كالتالي:
بالتدفقات الىقدية هف العهميات التشغيمية أكثر صعكبة هف التالعب بىصيب السٍـ  أف التالعب -

 هف األرباح.
 الىقدية حقيقية كهمهكسة بيىها الربح ٌك رأم. -
 الىقدية ليست كبعض البىكد التي يهكف أف تيغطى بالتقارير الهالية، فالىقد حقيقي يهكف قياسً. -
 ف الهستحيؿ تمفيقٍا أك تزييفٍا.التكزيعات ىقكد همهكسة كبالتالي ه -

  إجرابات التتعب في قائمة التدفقات النقدية:
في كتابً لعبة األكراؽ   (Mlfurd and Comisky, 2002: 357-358كفقان لها أكردي )     

 الهالية، فإف إجراءات التالعب في قائهة التدفؽ الىقدم ٌي كالتالي:
ا ىفقات إستثهارية أك ىفقات تهكيمية  -1 يقكـ الهحاسب بتصىيؼ الىفقات التشغيمية بأعتباٌر

ذي اإلجراءات   كالههارسات التؤثر كال تغير في القيـ الىٍائية.كالعكس، ٌك
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تقكـ الشركة بتسجيؿ تكاليؼ التطكير الرأسهالي عمى أىٍا تدفقات ىقدية إستثهارية خارجة  -2
ت الىقدية التشغيمية الخارجة، كبالتالي فإف ٌذي الههارسات تزيد هف التدفقات كتبعدٌا عف التدفقا

 الىقدية الداخمة.
دؼ التٍرب جزئيان هف دفع الضرائب، هف خالؿ يهكف التالعب بالتدفقات الىقدية التشغيمية بٍ -3

عض عهؿ تعديالت في التدفقات الىقدية التشغيمية، هثؿ تخفيض هكاسب بيع األستثهارات أك ب
 الىقدية التدفقات في تؤثر إىٍا حيث، حقكؽ الهمكية ككذلؾ الحاؿ بالىسبة لمعهميات غير الهكتهمة

 أف إذ التشغيمية، الىقدية التدفقات هف العهميات ٌذي عف الضريبة تأثير إزالة خالؿ هف التشغيمية،
 عف ىاجهان  عتباريإ يًتـ هىٍا، لمتخمص ىتيجة أك الهكتهمة غير العهميات ىتيجة تىسمُّهً يتـ ىقد أم

 أك هكاسب تأثير إزالة يتـ التشغيمية، الىقدية التدفقات حساب كأثىاء لذلؾ استثهارية، ىشاطات
 . الصافي الدخؿ هف هىٍا التخمص أك الهكتهمة غير التشغيمية العهميات خسائر
التدفقات الىقدية إجراءات الهحاسبة اإلبداعية كخصصتٍا في قائهة كهف الدراسات التي تىاكلت      

ي بعىكاف "تقارير التدفقات الىقدية هابيف ههارسات Matis, et. al., 2009:  142ٌي دراسة ) ( ٌك
الهحاسبة اإلبداعية كفيرص التحكط في ركهاىيا"، كلقد بيىت هجهكعة هف الههارسات اإلبداعية في 

 قائهة الدخؿ كالتالي:
ىقدية غير ههمككة لمشركة )كالشيكات الهكتكبة تضهيف بىد التدفؽ الىقدم التشغيمي هبالغ  -1

 لمهكرديف كلـ تيستحؽ بعد(.
 يـ الىقدية إلى تأجيؿ كتابة الشيكات الصادرة.عقد تمجاء الشركة لتد -2
)ىقدية غير تشغيمية، كإيرادات تجارة تصىيؼ اإليرادات الهتكلدة هف أىشطة غير تشغيمية  -3

 دؼ التأثير عمى الىقدية الهتكلدة هف األىشطة التشغيمية.األكراؽ الهالية( عمى أىٍا تشغيمية بٍ
رسهمة هصاريؼ غير تشغيمية بٍدؼ التأثير في التدفؽ الىقدم التشغيمي )كرسهمة هصاريؼ  -4

 الصياىة الدكرية(.
قد تقكـ الشركة ببيع حساباتٍا الهديىة بأقؿ هف قيهتٍا لككالة هعيىة بحيث تحصؿ عمى هبمغ  -5

الذهـ الهديىة خاصتٍا كتهىح تمؾ الككالة حؽ تحصيؿ تمؾ الذهـ في هكاعيد  ىقدم هحدد هقابؿ
  إستحقاقٍا.

 Mlfurd and)ات اإلبداعية في القكائـ الهالية ٌك كتاب الههارس التي تىاكلت الكتبأها أٌـ      

Comisky, 2002) ككذلؾ بعىكاف "لعبة األرقاـ الهالية: إكتشاؼ ههارسات الهحاسبة اإلبداعية 
كيؼ تكتشؼ الحيؿ الهالية كالغش في التقارير  -( بعىكاف "الخداع الهاليSchilit, 2002)كتاب 

، الهالية" حيث تىاكؿ سبعة هجهكعات هف الههارسات اإلبداعية كأفرد لكؿ هىٍا فصالن كاهالن لشرحٍا
لحديثة في ( بعىكاف "األتجاٌات ا2003)هطر، فٍك كتاب  أها الكتب العربية التي تىاكلت الهكضكع
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كفيها يمي عرض لتمؾ الههارسات اإلبداعية هصىفة حسب بىكد القكائـ  التحميؿ الهالي كاالئتهاىي"،
 الهالية، ككؿ إجراء هتبكع باإلجراء الهضاد لً.

المبيعات: بند فياإلبداعية لمتأثير االجرابات المحاسبية   
ا في  -  بداية العاـ التالي.إجراء صفقات بيع صكرية في ىٍاية العاـ بٍدؼ إلغاٌؤ
 إجراء صفقات بيع حقيقية بشركط بيع هيسرة هقارىة بشركط البيع األخرل. -
 تسجيؿ البضاعة برسـ األهاىة الهرسمة لمككالء كهبيعات. -

بند المبيعات: في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة   
لعالقة بالشركة كالشركات الصفقات الهىفذة هع األطراؼ ذات االتحقؽ هف فكاتير البيع، السيها  -

 .التابعة
التحقؽ هف شركط البيع كاالئتهاف كهقارىتٍا بالشركط الهعهكؿ بٍا في الشركة هف حيث شركط  -

 السداد كالخصـ ككفاية هخصصات الديكف الهشككؾ في تحصيمٍا.
ىدات تسديد أثهاف البضاعة الكاردة هف التحقؽ هف هستىدات شحف اإلرساليات كهطابقتٍا هع هست -

 .الككالء
 :بند تكمفة البضاعة المباعة فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 

 هف خالؿ التالعب بطرؽ تقييـ الهخزكف الهختمفة.هخزكىٍا السمعي  بتضخيـقياـ الهىشأة  -
 .    السمعي الهتبعة في تقييـ الهخزكف لطرؽتغيير ا -
 إثبات فكاتير هشتريات بضاعة في ىٍاية العاـ الحالي إلى العاـ التالي.تأجيؿ  -

 بند تكمفة البضاعة المباعة: في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة 
 التحقؽ هف أف صفقات البيع حقيقية كليست صكرية. -
ٌذا التغيير كهدل تضهيف تقريري الرجكع إلى تقرير هدقؽ الحسابات لمكقكؼ عمى رأيً في  -

 إيضاحا حكؿ أثر ٌذا التغيير.
 هراجعة هستىديً لفكاتير الشراء لمتأكد هف إثبات فكاتير الهشتريات كفقا لتكاريخٍا. -

 :بند المصروفات التشغيمية فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 
 همة.رسهمة هصاريؼ إيراديً دكف أف تىطبؽ عميٍا شركط الرس -
 تغيير الطريقة الهتبعة في احتساب قسط اإلٌالؾ لألصكؿ الثابتة. -
 تغيير الطريقة الهتبعة في احتساب قسط إطفاء األصكؿ غير الهمهكسة. -
الؾ الهتعارؼ عميٍا في تلألصكؿ الثابتة أقؿ هف هعدالت اإلٌ إٌتالؾاستخداـ هعدالت  -

 الصىاعة التي تىتهي إليٍا الهىشأة. 
هعدالت إطفاء لألصكؿ غير الهمهكسة أقؿ هف هعدالت اإلطفاء الهتعارؼ عميٍا في  استخداـ -

 الصىاعة التي تىتهي إليٍا الهىشأة.
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 بند المصروفات التشغيمية: في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة 
 التحقؽ هف هدل تكفر شركط الرسهمة لتمؾ الهصاريؼ. -
 الؾ لألصكؿ ترأم هدقؽ الحسابات حكؿ ٌذا التغيير في طريقة احتساب قسط اإلٌالتحقؽ هف  -

الثابتة كالتأكد هف إظٍار األثر الهتراكـ الهترتب عمى ٌذا التغيير عمى البياىات الهالية كعمى ربحية 
 الشركة. 

ير التحقؽ هف رأم هدقؽ الحسابات حكؿ ٌذا التغيير في طريقة احتساب قسط إطفاء األصكؿ غ -
الهمهكسة كالتأكد هف إظٍار األثر الهتراكـ الهترتب عمى ٌذا التغيير عمى البياىات الهالية كعمى 

 ربحية الشركة. 
الؾ األصكؿ الثابتة الهتعارؼ عميٍا في تالؾ كفقا لهعدالت إٌتإعادة احتساب هصركؼ اإلٌ -

 الصىاعة التي تىتهي إليٍا الهىشأة.
كفقا لهعدالت إطفاء األصكؿ غير الهمهكسة الهتعارؼ عميٍا إعادة احتساب هصركؼ اإلطفاء  -

 في الصىاعة التي تىتهي إليٍا الهىشأة.
 :نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرةبند  فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 

عدـ اإلفصاح في قائهة الدخؿ عف األثر الذم يترتب عمى قرار إغالؽ الحؽ لخط إىتاجي  -
رية في ىتيجة أعهاؿ الشركةخصكص  .ان إذا كاىت هساٌهة ٌذا الخط جٌك

نتيجة األعمال لألنشطة بند  في المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة اإلبداعيةاالجرابات 
 :غير المستمرة

 إعادة إعداد قائهة الدخؿ إلظٍار أثر إغالؽ ٌذا الخط عمى ىتيجة األعهاؿ. -
 :مكاسب وجسائر أجرإبند  فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 

تضهيف الربح التشغيمي هكاسب ىاتجة عف بىكد إستثىائية كغير عادية دكف اإلفصاح عف طبيعة  -
 ىمؾ البىكد.

 دهج ىصيب الشركة األـ هف أرباح شركاتٍا التابعة أك الزهيمة دكف اإلفصاح عىٍا. -
 :مكاسب وجسائر أجرإبند  في اإلبداعيةالمحاسبية  المضادة إللغاب تأثير إجراباتاالجرابات 

إعادة حساب الربح الىاتج عف الىشاط التشغيمي بعد إستبعاد الهكاسب الىاتجة عف بىكد إستثىائية  -
 أك بىكد غير عادية.

إعادة حساب ىتيجة األعهاؿ هع اإلفصاح عف ىصيب الشركة األـ هف أرباح شركاتٍا التابعة أك  -
 بىد هستقؿ.الزهيمة في 

 :بند النقدية فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 
 التالعب في أسعار الصرؼ الهستخدهة في ترجهة بىكد الىقدية الهتكفرة هف العهالت األجىبية. -
 عدـ اإلفصاح عف بىكد الىقدية الهقيدة. -
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 النقدية: بند في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة  
التحقؽ هف صحة أسعار الصرؼ كتصحيح الخطأ في ترجهة بىكد الىقدية الهتكفرة هف العهالت  -

 األجىبية ػإف كجدػ.
استبعاد الىقدية الهقيدة هف احتساب ىسب السيكلة، بٍدؼ التعرؼ عمى هستكل السيكلة الفعمي  -

 لدل الهىشأة.
 :بند االستثمارات قصيرة األجل فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 

 التالعب في أسعار السكؽ الهستخدهة في تقييـ هحفظة األكراؽ الهالية. -
التالعب في تصىيؼ االستثهارات كذلؾ هف خالؿ تصىيؼ االستثهارات قصيرة األجؿ عمى أىٍا  -

ا السكقية.  طكيمة األجؿ السيها في حالة ٌبكط أسعاٌر
 بند االستثمارات قصيرة األجل: في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة 

 التحقؽ هف صحة أسعار السكؽ الهستخدهة في تقييـ بىكد هحفظة األكراؽ الهالية. -
التحقؽ هف هبررات تصىيؼ االستثهارات إلى قصيرة كطكيمة األجؿ كتصىيفٍا كفؽ ها يىسجـ هع  -

 د الهىصكص عميٍا في الهعايير الهحاسبية الدكلية.القكاع
 :بند الذمم المدينة فيلمتأثير  اإلبداعيةاالجرابات المحاسبية 

 تضهيف رقـ الذهـ الهديىة ذهها هديىة ألطراؼ ذات صمة أك لشركات تابعة أك زهيمة. -
الديكف عدـ الكشؼ عف الديكف الراكدة كالديكف الهتعثرة بٍدؼ تخفيض رصيد هخصص  -

 الهشككؾ في تحصيمٍا.
التالعب في تصىيؼ الذهـ الهديىة كذلؾ هف خالؿ تصىيؼ ذهـ هديىة طكيمة األجؿ عمى أىٍا  -

 ذهـ هديىة هتداكلة بقصد تحسيف سيكلة الهىشأة.
 بند الذمم المدينة: في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة 

هديىة، كالتحقؽ هف استبعاد الذهـ الهديىة لمشركات التابعة كالزهيمة هف هراجعة كشكؼ الذهـ ال -
 الرصيد اإلجهالي لمذهـ كاإلفصاح عىٍا في بىد هستقؿ.

 طمب كشؼ بالديكف لمتأكد هف عدـ كجكد ديكف راكدة أك هتعثرة، كفي حالة كجكدٌا التأكد هف  -
 ي قيهة الذهـ الهديىة.هالءهة قيهة هخصص الديكف الهشككؾ في تحصيمٍا إلى إجهال

التحقؽ هف صحة تصىيؼ الذهـ الهديىة إلى هتداكلة كطكيمة األجؿ، كاستبعاد أم خطأ في  -
 تصىيفٍا.   

 :بند المجزون السمعي فيلمتأثير  اإلبداعيةاإلجرابات المحاسبية 
 تضهيف كشكؼ الجرد ببىكد بضاعة راكدة أك هتقادهة دكف اإلفصاح عىٍا. -
 األسعار الهستخدهة في تقييـ الهخزكف السمعي.التالعب في  -
 تغيير الطريقة الهتبعة في تقييـ الهخزكف السمعي.  -
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 بند المجزون السمعي: في اإلبداعيةاإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة 
ا هف بضاعة راكدة  - هراجعة كشكؼ الجرد كالتحقؽ الفعمي هف أصىاؼ الهخزكف السمعي، كخمٌك

 أك هتقادهة، كفي حالة كجكدٌا التأكد هف اإلفصاح عىٍا.
التحقؽ هف عدالة األسعار الهستخدهة في تقييـ الهخزكف السمعي هقارىة هع قكائـ األسعار  -

 الجارية.
الرجكع إلى تقرير هدقؽ الحسابات لمكقكؼ عمى رأيً في تغيير الطريقة الهتبعة في تقييـ  -

 تقريري إيضاحا حكؿ أثر ٌذا التغيير عمى البياىات الهالية.الهخزكف السمعي، كهدل تضهيف 
 :بعض بنود األصول غير الممموسة فيلمتأثير  اإلبداعيةاإلجرابات المحاسبية 

الهغاالة في تقييـ بعض بىكد األصكؿ غير الهمهكسة، كها ٌك الحاؿ في تقييـ العالهات التجارية  -
 الىاشئة عف دهج الهشاريع.

سبيا ببعض األصكؿ غير الهمهكسة بها ال يىسجـ هع االعتراؼ بٍا كفقا لهعايير االعتراؼ هحا -
 الهحاسبة الدكلية، كهثاؿ ذلؾ االعتراؼ بالشٍرة غير الهشتراة.

 تغيير الطريقة الهتبعة في احتساب قسط إطفاء األصكؿ غير الهمهكسة. -
اإلطفاء الهتعارؼ عميٍا في استخداـ هعدالت إطفاء لألصكؿ غير الهمهكسة أقؿ هف هعدالت  -

 الصىاعة التي تىتهي إليٍا الهىشأة.
غير  بعض بنود األصولى ف اإلبداعيةإجرابات المحاسبة  اإلجرابات المضادة إللغاب تأثير

 الممموسة:
التحقؽ هف صحة األسس الهتبعة في تقييـ بىكد األصكؿ غير الهمهكسة، كتعديؿ قيهٍا كفؽ ٌذي  -

 األسس.
االعتراؼ باألصكؿ غير الهمهكسة بها يىسجـ هع الهعايير الهحاسبة الدكلية، كدراسة التأكد هف  -

جراء التعديؿ الالـز إف كجد ها يستكجب ذلؾ.  أثر ذلؾ عمى الهركز الهالي لمهىشأة كا 
التحقؽ هف رأم هدقؽ الحسابات حكؿ ٌذا التغيير في طريقة احتساب قسط إطفاء األصكؿ غير  -

ف إظٍار األثر الهتراكـ الهترتب عمى ٌذا التغيير عمى البياىات الهالية كعمى الهمهكسة كالتأكد ه
 ربحية الشركة. 

إعادة احتساب هصركؼ اإلطفاء كفقا لهعدالت إطفاء األصكؿ غير الهمهكسة الهتعارؼ عميٍا  -
 في الصىاعة التي تىتهي إليٍا الهىشأة.

 :بعض بنود االلتزامات المتداولة فيلمتأثير  اإلبداعيةاإلجرابات المحاسبية 
تسديد قركض قصيرة األجؿ عف طريؽ قركض طكيمة األجؿ بٍدؼ تحسيف ىسب السيكلة في  -

 الهىشأة.
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عدـ إدراج األقساط كاجبة السداد هف القركض طكيمة األجؿ خالؿ العاـ ضهف االلتزاهات  -
 الهتداكلة بٍدؼ تحسيف ىسب السيكلة في الهىشأة.

الدفعات الهستمهة هقدها هف العهالء في شركات الهقاكالت بٍدؼ تحسيف ىسب  تأجيؿ إثبات -
 الرفع الهالي لمشركة.

بعض بنود االلتزامات اإلبداعية في تأثير إجرابات المحاسبة  اإلجرابات المضادة إللغاب
 المتداولة:

ؿ الهقدهة دراسة أثر ٌذي القركض عمى ىسب الرفع الهالي، كعمى هصركؼ الفكائد كعمى األصك  -
 كضهاىات لقاء ذلؾ.

دراسة أثر عدـ إدراج األقساط كاجبة السداد هف القركض طكيمة األجؿ خالؿ العاـ ضهف  -
 االلتزاهات الهتداكلة عمى ىسب السيكلة في الهىشأة.

دراسة أثر تأجيؿ إثبات الدفعات الهستمهة هقدها هف العهالء في شركات الهقاكالت عمى ىسب  -
 مشركة كتعديمٍا حسب األصكؿ.الرفع الهالي ل

 :بعض بنود االلتزامات طويمة األجل فيلمتأثير  اإلبداعية اإلجرابات المحاسبية 
الحصكؿ عمى قرض طكيؿ األجؿ قبؿ إعداد الهيزاىية العهكهية كاستخداهً في تسديد قرض  -

 قصير األجؿ بٍدؼ تحسيف ىسب السيكلة في الهىشأة.
ضافة الهكاسب الهحققة لقاء ذلؾ إلى  - إطفاء سىدات قابمة لالستدعاء قبؿ هكعد استحقاقٍا، كا 

 صافي الربح دكف إدراجٍا كاإلفصاح عىٍا ضهف البىكد غير العادية. 
بعض بنود االلتزامات طويمة  في اإلبداعيةر إجرابات المحاسبة اإلجرابات المضادة إللغاب تأثي

 األجل:
كؿ عمى قرض طكيؿ األجؿ قبؿ إعداد الهيزاىية العهكهية كاستخداهً في تسديد دراسة أثر الحص -

 قرض قصير األجؿ عمى ىسب السيكلة في الهىشأة كأخذ ذلؾ بعيف االعتبار.
تخفيض صافي الربح بالهكاسب الهحققة ىتيجة إطفاء سىدات قابمة لالستدعاء قبؿ هكعد  -

 ة، كاإلفصاح عىٍا ضهف البىكد غير العادية.استحقاقٍا، كهعالجة أثر ذلؾ عمى ىسب الربحي
أو  وااللتزامات الطارئة د الموجوداتبعض بنو رابات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في اإلج

 :المشروطة
إثبات هكجكدات هحتهمة قبؿ تأكد شركط تحققٍا كإثبات إيراد هتكقع تحصيمً هف دعكل قضائية  -

 عمى أحد العهالء قبؿ صدكر الحكـ فيٍا.
عدـ اإلفصاح عف بعض االلتزاهات الطارئة أك الهشركطة، هثؿ إٌهاؿ اإلفصاح عف هطالبات  -

 قضائية عمى الشركة تىظر فيٍا الجٍات القضائية.
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 بعض بنود الموجوداتاإلبداعية في ر إجرابات المحاسبة اإلجرابات المضادة إللغاب تأثي
 وااللتزامات الطارئة أو المشروطة:

إثبات هكجكدات هحتهمة قبؿ تأكد شركط تحققٍا عمى الىسب الهالية الهختمفة ذات دراسة أثر  -
 العالقة.

الهشركطة عمى الىسب الهالية  اح عف بعض االلتزاهات الطارئة أكدراسة أثر عدـ اإلفص -
 الهختمفة السيها ىسب الرفع الهالي لمهىشأة.

 :وق المساهمينبعض بنود حق في لمتأثير اإلبداعيةاإلجرابات المحاسبية 
إضافة هكاسب هحققة هف سىكات سابقة إلى صافي الربح الجارم لمعاـ الحالي بدال هف إظٍاري  -
 ضهف األرباح الهحتجزة باعتباري هف أرباح سىكات سابقة. -
هعالجة هكاسب أك خسائر تقمب أسعار الصرؼ الهرتبطة بهعاهالت تهت بالعهالت األجىبية في  -

 هف قائهة الدخؿ. حقكؽ الهساٌهيف بدال
 بعض بنود حقوق المساهمين:اإلبداعية في اإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة 

تعديؿ صافي الربح الجارم لمعاـ الحالي باستبعاد الهكاسب الهحققة هف سىكات سابقة، كتعديؿ  -
 الهساٌهيف.ىسب الربحية كىسبة تكزيعات األرباح كالىسب األخرل ذات العالقة بحقكؽ 

دراسة أثر هعالجة هكاسب أك خسائر تقمب أسعار الصرؼ، الهرتبطة بهعاهالت تهت بالعهالت  -
األجىبية في حقكؽ الهساٌهيف بدال هف قائهة الدخؿ، عمى ىسب الربحية كالىسب الهرتبطة بحقكؽ 

 الهساٌهيف، كتعديؿ أثر تمؾ الهعالجة عمى البياىات الهالية لمهىشأة.
 لمحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بنود قائمة التدفقات النقدية:اإلجرابات ا

 .تسجيؿ الشركة لمشيكات الهرسمة بالبريد لمهكرديف عمى أىٍا ىقدية باليد، أم تدفؽ ىقدم تشغيمي -
  .قياـ الشركة بتأجيؿ كتابة كؿ شيكاتٍا لتحريؼ التدفؽ الىقدم -
تشغيمية )ىقدية غير تشغيمية( عمى أىٍا تشغيمية تصىيؼ اإليرادات الهتكلدة هف أىشطة غير  -
 .ؼ التاثير عمى التدفؽ الىقدم التشغيميدبٍ
رسهمة هصاريؼ غير تشغيمية )كرسهمة هصاريؼ الصياىة الدكرية( بٍدؼ التأثير عمى التدفؽ  -

 .الىقدم التشغيمي
 ف هبمغ الذهـ(غ ىقدم هعيف )أقؿ هلجؤ الشركة إلى بيع الذهـ الهديىة بحيث تحصؿ عمى هبم -

 هقابؿ هىح الهشترم حؽ تحصيؿ تمؾ الذهـ في هكاعيد إستحقاقٍا.
اإلجرابات المضادة إللغاب تأثير إجرابات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود قائمة التدفقات 

 النقدية:
التحقؽ هف أرصدة حسابات الدائىيف كعدـ كجكد شيكات صادرة لٍـ، كتخفيض الذهـ الدائىة  -

 .الشيكات الصادرةبقيهة 
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التأكد هف هصدر الىقدية األساس كهف صحة تصىيؼ هصادر التدفقات الىقدية كبياف أثر إعادة  -
 .التصىيؼ عمى البياىات الهالية لمشركة

، كبياف أثر الرسهمة سهمتٍا تىطبؽ عميٍا شركط الرسهمةالتحقؽ هف أف الهصاريؼ التي تهت ر  -
 .عمى رقـ الربح التشغيمي

التحقؽ هف هكاعيد إستحقاقٍا ككذلؾ الحصكؿ عمى ع الىقدية ك هبالغ الذهـ الهديىة ه هقارىة -
 هصادقات هف الهديىيف.
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 الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات
 : مقدمة:4-0

، وكذلك أداة الدراسة فراد مجتمع الدراسة وعينتياأو  ،ل ىذا الفصل وصفًا لمنيج الدراسةيتناو      
لإلجراءات التي قام  ، كما يتضمن ىذا الفصل وصفاً ستخدمة وطرق إعدادىا، وصدقيا وثباتياالم
د الباحث عتمإالمعالجات اإلحصائية التي  ، وأخيراً ات الدراسة وتطبيقيافي تقنين أدو الباحث بيا 

 .عمييا في تحميل الدراسة
 :الدراسة منهج: 4-1

عتبار منيج البحث بأنو الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا، ليصل في النياية إلى إيمكن      
م لحل مشكمة البحث، إضافة نتائج تتعمق بالموضوع محل الدراسة، وىو األسموب المنظم المستخد

 ي بكيفية إجراء البحوث العممية. وإلى أنو العمم الذي يعن
قياس مدى إدراك محممي االئتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة يسعى الباحث لموصول إلى        

، وىذا يتوافق مع المنيج الوصفي فمسطين العاممة فييا في البنوك اإلبداعية وقدرتيم عمى إدارت
ميمي الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكمة موضوع البحث لتفسيرىا والوقوف التح

عمى دالالتيا، وحيث أن المنيج الوصفي التحميمي يتم من خالل الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب 
والصحف والمجالت وغيرىا من المواد التي يثبت صدقيا بيدف تحميميا لموصول إلى أىداف 

منيج لموصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حول مشكمة ىذا السيعتمد عمى فإن الباحث  ،البحث
 .البحث

 :الباحث عمى نوعين من البيانات عتمدإ  طرق جمع البيانات: :4-2     

 لبيانات األولية.ا -1
وتجميع لدراسة بعض مفردات البحث وحصر  إستباناتوذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع      

      SPSSوتحميميا باستخدام برنامج المعمومات الالزمة في موضوع البحث ومن ثم تفريغيا 
(Statistical Package for Social Science)  اإلحصائية  إلحصائي واستخدام االختباراتا

 يمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات ق
 .ةالبيانات الثانوي -2

وأية المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة،  المنشورات الخاصة أوتمت مراجعة الكتب والدوريات و      
 .مراجع قد يرى الباحث أنيا تسيم في إثراء الدراسة بشكل عممي

 الدراسة:وعينة  مجتمع: 4-3
ئتمانية إدارات التسييالت اال في ممي االئتمانمحمسؤولي و   جميع من يتألف مجتمع الدراسة     
والذين تم حصرىم من خالل إستفسار الباحث لإلدارات العامة  في فمسطينالعاممة  المصارف في

ولقد تم توزيع إستبانات عمى جميع أفراد  ( محماًل،44لمبنوك عن أعدادىم، حيث بمغ عددىم )
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 فحص استبانة( وبعد 44)ثمون عينة الدراسة، ولقد تم إسترداديم مجتمع الدراسة حيث أنيم

 وبذلك االستبيان، عمى لإلجابة الشروط المطموبة لتحقق نظراً  ستبعاد أي منيا إ لم يتم االستبانات

، والجداول التالية تبين %76ستبانة بنسبة ( إ44لمتحميل ) الخاضعة االستبيانات عدد يكون
 خصائص وسمات عينة الدراسة  كما يمي:

 التخصص العممي:
م أفراد عينة الدراسة ىم من اإلختصاصات ذات العالقة الوطيدة أن معظ (1بين جدول رقم )ي       

% 5117بالعمل المصرفي، حيث بمغت نسبة من كان تخصصيم محاسبة وعموم مالية ومصرفية 
واإلقتصاد وأخرى، وىذا يجعل عينة  من عينة الدراسة وتوزعت النسبة الباقية ما بين إدارة األعمال

ميا وكذلك فيم القوائم المالية وتحمي يجعميا قادرة عمى فيم عممي مناسب بتخصصالدراسة تتمتع 
جاباتيا.أسئمة اإلستبانة و   ا 

 ( 1جدول رقم )
 التخصص العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار التخصص العممي
 6414 16 محاسبة

 1117 4 عموم مالية ومصرفية

 5416 7 إدارة األعمال

 717 4 اقتصاد

 618 5 أخرى

  14414 44 المجموع

 
 ( المؤهل العممي:2)

( الددذي يبددين التخصصددات العمميددة لمفددردات عينددة الدراسددة، و الددذي يظيددر أن 5الجدددول رقددم )     
المناسب الذي يجعميا قادرة عمى فيم موضدوع الدراسدة والتعامدل  عينة الدراسة تتمتع بالتأىيل العممي
ى فددددي القددددوائم الماليددددة، إذ أنيددددا تحتدددداج إلدددد ات المحاسددددبة اإلبداعيددددةمددددع اإلسددددتبانة التددددي تضددددم إجددددراء

% بينمددا الماجسددتير 7514مناسددب، حيددث بمغددت نسددبة حممددة درجددة البكدداوريوس العممددي التخصددص ال
%16151 
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 ( 5جدول رقم ) 
 المؤىل العممي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العممي
 0.0 0 مجتمع فما دون دبموم كميات
 88.8 88 بكالوريوس
 67.6 6 ماجستير
 0.0 0 دكتوراه

 0.0 0 شيادات مينية
  600.0 48 المجموع

 
 لخبرة في مجال االئتمان المصرفي:( سنوات ا3)

نالحظ أن أفراد العينة يتمتعون بخبرة عالية في مجال االئتمان المصرفي،  4من الجدول رقم      
%(  وىي نسبة مرتفعة مما يمكنيم 6516سنوات ) 5من يتمتعون بخبرة ال تقل عن  إذ تبمغ نسبة

 . من فيم موضوع الدراسة بسيولة وكذلك اإلجابة عمى أسئمة اإلستبانة
 ( 4جدول رقم )

 سنوات الخبرة في مجال االئتمان المصرفي توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية لتكرارا لخبرة في مجال االئتمان المصرفيسنوات ا
 518 1 سنوات 4أقل من 

 5415 6 سنوات 6إلى أقل من  4من 

 1615 5 سنوات  9إلى أقل من  6من 

 5516 8 سنة 68إلى أقل من  9من 

 4514 11 سنة فأكثر 68

  14414 44 المجموع

 
 -( مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح االئتمان المصرفي:4)

ميل إجابات السؤال الرابع من القسم األول من اإلستبانة نالحظ أن ىناك نسبة من خالل تح       
مشاركة عالية ألفراد عينة الدراسة في إتخاذ القرار االئتماني، حيث بمغت نسبة من يشاركون في 

% تقريبًا، وىذا يؤكد توافر الخبرة لدييم في 5416إتخاذ القرارات بصورة دائمة أو في أغمب األحيان 
 ل االئتمان المصرفي وأىميتيم من جميع النواحي لمتعامل مع موضوع الدراسة.مجا
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 ( 4جدول رقم )
 مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح االئتمان المصرفي

 النسبة المئوية التكرار مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح االئتمان المصرفي
 5416 7 دائماً 

 4115 14 غالباً 

 4514 11 أحياناً 

 414 4 نادراً 

 518 1 ال يتم عمى اإلطالق

  14414 44 المجموع

 
بخصددائص جيدددة ومالئمددة مددن ناحيددة  يتمتعددونعينددة الدراسددة  مفددردات وممددا سددبق يتبددين لنددا أن     

فيددم القددوائم الماليددة وتحميميددا عمددى  رينقدداد العمميددة ممددا يجعميددم التعمدديم والتخصددص العممددي والخبددرة
مكانيددة اإلعتمدداد عمييدا لدراسددة طمددب االئتمدان، وقدددرتيم عمددى فيددم والتأكدد مددن خموىددا مدن ا لتالعددب وا 
جابتيا.  أسئمة اإلستبانة وا 

 :أداة الدراسة: 4-4
 وقد تم إعداد االستبانة عمى النحو التالي:

 جل استخداميا في جمع البيانات.إعداد استبانة أولية من أ .1
 لجمع البيانات. تياعرض االستبانة عمى المشرف من أجل اختبار مدى مالءم .5

 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. .4

 وتعديل وحذف ما يمزم. لتحكيمياتم عرض االستبانة عمى مجموعة من المحكمين  .4

، ولقدددد تدددم تقسددديم توزيدددع االسدددتبانة عمدددى جميدددع إفدددراد العيندددة لجمدددع البياندددات الالزمدددة لمدراسدددة .6
 كما يمي:  جزأيناالستبانه إلى 

 .فقرات 4ويتكون من الدراسة لعينة  البيانات الشخصية : يتكون منولالجزء األ  .1

لمخاطر  فمسطينالعاممة في قياس مدى إدراك محممي االئتمان في البنوك يتناول  :الثانيالجزء  .5
يالئيا العناية  دارتيا وا  إجراءات المحاسبة اإلبداعية، وقدرتيم عمى مواجية ىذه اإلجراءات وا 

ويتكون من  تخاذ قرار منح االئتمان المصرفيلوضع المالي لمعمالء الالالزمة عند دراسة ا
 .فقرة 144

 بشدة موافق" تعني 6إجابات حيث الدرجة " 6من  وقد كانت اإلجابات عمى كل فقرة  مكونة
 (.6كما ىو موضح بجدول رقم ) بشدة موافق غير" تعني  1والدرجة "
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 (5جدول رقم)
 مقياس اإلجابات

 614-4154 4154-4144 4144-5154 5154-1174 1174-1 الفترة

 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  درجة الموافقة

 
 صدق وثبات االستبيان:: 4-5

 (889: 6995صدق االستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو )العساف،      
يجب أن تدخل في التحميل من ناحية، شمول االستبانة لكل العناصر التي ، كما يقصد بالصدق "

 "من المبحوثين ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية ثانية، بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا
 كد من صدق أداة الدراسة كما يمي:(، وقد قام الباحث بالتأ679 :،8006)عبيدات وآخرون 

 .طريقتين: تم التأكد من صدق فقرات االستبيان ب صدق فقرات االستبيان

 :الصدق الظاهري لألداة (1

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين تألفت من      
متخصصين في ة ( أعضاء من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة  بالجامعة اإلسالمي5)

حكمين الذين قاموا مشكورين ( أسماء الم6واإلحصاء. ويوضح الممحق رقم ) المحاسبة واإلدارة
بتحكيم أداة الدراسة. وقد طمب الباحث من المحكمين من إبداء آرائيم في مدى مالئمة العبارات 
لقياس ما وضعت ألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي 

الدراسة األساسية ىذا ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات  ينتمي إليو.
من تعديل صياغة العبارات أو حذفيا، أو إضافة عبارات  باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً 

الخصائص الشخصية فيما يتعمق بالبيانات األولية ) جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائيم
 ستبانة. م في اإلالمبحوثين(، إلى جانب مقياس ليكرت المستخد المطموبة من والوظيفية

إلى المالحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي  واستناداً      
 ين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منيا. متفق عمييا المحكإ

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة -2
  54 قرات االستبيان عمى عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمياتم حساب االتساق الداخمي لف

 التابعة لو كما يمي.  لمجزءمفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية 
 :االستبانةالصدق الداخمي لفقرات 

لمعدل الكمي وا االستبانة( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 5جدول رقم )      
حيث إن القيمة  (، 4146والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) ،لفقراتو
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الجدولية والتي تساوي  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rوقيمة  4146االحتمالية لكل فقرة اقل من 
 .صادقة لما وضعت لقياسو االستبانةوبذلك تعتبر فقرات  ،41444

 (5)جدول رقم 
 االستبانةالصدق الداخمي لفقرات 

معامل  الفقرة 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في  بند المبيعات: 
 0.001 0.559 إجراء صفقات بيع صورية في نياية العام بيدف إلغاؤىا في بداية العام التالي. د 5

 0.022 0.392 ط بيع ميسرة مقارنة بشروط البيع األخرى.إجراء صفقات بيع حقيقية بشرو  د 7

 0.000 0.772 تسجيل بضاعة األمانة المرسمة لموكالء كمبيعات. د  9

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند المبيعات: 
العالقة  التحقق من فواتير البيع، خاصًة الصفقات المنفذة مع األطراف ذات د 6

 0.036 0.361 بالشركة كالشركات التابعة أو الزميمة.

التحقق من شروط االئتمان بما فييا شروط السداد والخصم وكفاية مخصصات  .8
 الديون المشكوك في تحصيميا.

0.534 0.001 

التحقق من مستندات شحن اإلرساليات ومطابقتيا مع مستندات تسديد أثمان  .60
 الوكالء. البضاعة الواردة من

0.420 0.013 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند تكمفة البضاعة المباعة: 
 د 66
 

قيام المشأة بتضخيم مخزونيا السمعي من خالل التالعب بطرق تقييم المخزون 
 0.000 0.671 المختمفة.

 0.000 0.746 تغيير غير مبرر في الطرائق  المتبعة في تقييم المخزون.    د 64
 0.000 0.569 تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نياية العام الحالي إلى العام التالي. .65د

 0.000 0.615 تضمين كشوف الجرد أصنافًا راكدة. .67
 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند تكمفة البضاعة المباعة: 
 0.017 0.408 صفقات البيع حقيقية وليست صورية. التحقق من أن د 68
 د 68
 

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو في ىذا التغيير ومدى 
 تضمين تقريره إيضاحًا حول أثر ىذا التغيير عمى البيانات المالية.

0.797 0.000 

 د 66
 

مشتريات وفقًا مراجعة مستنديو لفواتير الشراء لمتأكد من إثبات فواتير ال
 لتواريخيا.

0.368 0.032 

 0.019 0.400 .التحقق من تكوين مخصص ليبوط األسعار .68
 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير عمى بند المصروفات التشغيمية: 
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 .69د
 

رسممة مصاريف إيراديو دون أن تنطبق عمييا شروط الرسممة مثل رسممة 
 0.000 0.813 مصاريف اإلعالن.

86. 
 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق إىتالك األصول الثابتة أو في طرق إطفاء 
 0.000 0.833 األصول غير الممموسة.

84. 
 

استخدام معدالت إىتالك أو إطفاء أقل من تمك المتعارف عمييا في الصناعة 
 التي تعمل بيا الشركة.

0.544 0.001 

 لمحاسبة اإلبداعية عمى بند المصروفات التشغيميةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات ا 
 0.002 0.520 التحقق من مدى توفر شروط الرسممة لتمك المصاريف. .80
التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير وكذلك األثر المتراكم المترتب  .88

 عميو في البيانات المالية وعمى ربحية الشركة بشكل خاص.  
0.822 0.000 

إعادة حساب مصروف اإلىالك وفقًا لممعدالت المتعارف عمييا في الصناعة  د 88
 التي تنتمي إلييا الشركة.

0.509 0.002 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة: 
ق الحق عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن األثر الذي يترتب عمى قرار إغال .85

لخط إنتاجي خصوصًا إذا كانت مساىمة ىذا الخط جوىرية في نتيجة أعمال 
 الشركة.

0.853 0.000 

اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير  
 المستمرة.

86. 
 

 0.002 0.520 تيجة األعمال.إعادة إعداد قائمة الدخل إلظيار أثر إغالق ىذا الخط عمى ن

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند مكاسب وخسائر أخرى: 
87. 
 

تضمين الربح التشغيمي مكاسب ناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية 
 0.000 0.879 دون اإلفصاح عن طبيعة تمك البنود.

اإلفصاح  الزميمة دون لتابعة أوألم من أرباح شركاتيا ادمج نصيب الشركة ا .89
 عنيا.

0.486 0.004 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند مكاسب وخسائر أخرى: 
 

88. 
إعادة حساب الربح الناتج عن النشاط التشغيمي بعد استبعاد المكاسب الناتجة 

 0.000 0.791 عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية.

 
40. 

إعادة حساب نتيجة األعمال مع اإلفصاح عن نصيب الشركة األم من أرباح 
 شركاتيا التابعة أو الزميمة في بند مستقل.

0.782 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند النقدية: 
التالعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من  .46

 0.001 0.526 العمالت األجنبية.

 0.000 0.794 عدم اإلفصاح عن بنود النقدية المقيدة. .44
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 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند النقدية: 
التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية  48

 ن وجدد.المتوفرة من العمالت األجنبية دإ
0.464 0.006 

استبعاد النقدية المقيدة من حساب نسب السيولة، بيدف التعرف عمى مستوى  48
 السيولة الفعمي لدى الشركة.

0.792 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات قصيرة األجل: 
 0.000 0.788 ألوراق المالية.التالعب في أسعار السوق المستخدمة في تقييم محفظة ا .45

47. 
 

التالعب في تصنيف االستثمارات وذلك من خالل تصنيف االستثمارات قصيرة 
 األجل عمى أنيا طويمة األجل السيما في حالة ىبوط أسعارىا السوقية.

0.361 0.036 

 0.001 0.549 تخفيض غير مبرر في مخصص ىبوط األسعار. .49
 تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند االستثمارات قصيرة األجل اإلجراءات المضادة إللغاء 
تقييم بنود محفظة األوراق في  التحقق من صحة أسعار السوق المستخدمة .46

 0.000 0.748 المالية.

48. 
 

التحقق من مبررات تصنيف االستثمارات إلى قصيرة وطويمة األجل وتصنيفيا 
 صوص عمييا في معايير المحاسبة الدولية.وفق ما ينسجم مع القواعد المن

0.762 0.000 

 0.008 0.444 دراسة مبررات التخفيض وتعديل قيمتو إذا ما لزم األمر. .80
 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند الذمم المدينة: 
تضمين رقم الذمم المدينة ذمما مدينة ألطراف ذات صمة أو لشركات تابعة أو  .86

 0.000 0.615 ميمة.ز 

عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثرة بيدف تخفيض رصيد  .84
 مخصص الديون المشكوك في تحصيميا.

0.787 0.000 

التالعب في تصنيف الذمم المدينة وذلك من خالل تصنيف ذمم مدينة طويمة  .85
 األجل عمى أنيا ذمم مدينة متداولة بقصد تحسين سيولة الشركة.

0.811 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند الذمم المدينة 
مراجعة كشوف الذمم المدينة، والتحقق من استبعاد الذمم المدينة لمشركات  .88

 0.000 0.711 التابعة والزميمة من الرصيد اإلجمالي لمذمم واإلفصاح عنيا في بند مستقل.

ب كشف بالديون لمتأكد من عدم وجود ديون راكدة أو متعثرة، وفي حالة طم .88
وجودىا التأكد من مالءمة قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيميا إلى 

 إجمالي قيمة الديون.
0.358 0.038 

ستبعاد  .86 التحقق من صحة تصنيف الذمم المدينة إلى متداولة وطويمة األجل، وا 
 أي خطأ في تصنيفيا.   

0.565 0.001 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند المخزون السمعي: 
 0.000 0.811 تضمين كشوف الجرد ببنود بضاعة راكدة أو متقادمة. .87
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 0.000 0.815 التالعب في األسعار المستخدمة في تقييم المخزون السمعي. .89
 0.000 0.859 ييم المخزون السمعي .التغيير الغير مبرر في الطرق المتبعة في تق .56
 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند المخزون السمعي: 
مراجعة كشوف الجرد والتحقق الفعمي من أصناف المخزون السمعي، وخموىا  .88

 0.002 0.505 من بضاعة راكدة أو متقادمة، وفي حالة وجودىا التأكد من اإلفصاح عنيا.

التحقق من عدالة األسعار المستخدمة في تقييم المخزون السمعي مقارنة مع  .50
 قوائم األسعار الجارية.

0.807 0.000 

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو في تغيير الطريقة المتبعة  .58
التغيير في تقييم المخزون السمعي، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر ىذا 

 عمى البيانات المالية.
0.835 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات طويمة األجل 
تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن االستثمارات طويمة األجل كالتحول من  .54

 0.000 0.856 طريقة التكمفة إلى طريقة حقوق الممكية مثال.

 0.000 0.838 يار نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة أو الزميمة.عدم إظ .55
عدم استبعاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم وشركاتيا التابعة )مثل  .57

 المبيعات والقروض المتبادلة(عند إعداد القوائم المالية الموحدة لممجموعة.
0.800 0.000 

 ير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند االستثمارات طويمة األجل:اإلجراءات المضادة إللغاء تأث 
الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو في مبررات تغيير الطريقة  .58

المتبعة في المحاسبة عن االستثمارات طويمة األجل، ومدى تضمين تقريره 
 إيضاحا حول أثر ىذا التغيير عمى البيانات المالية.

0.890 0.000 

إعادة تعديل رقم الربح بقيمة نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة أو  .56
 الزميمة.

0.831 0.000 

استبعاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم والتابعة )مثل المبيعات والقروض  .58
قائمتي  المتبادلة(عند إعداد القوائم المالية الموحدة لممجموعة، وبيان آثارىا عمى

 الدخل والمركز المالي. 
0.794 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية الخالقة لمتأثير عمى بعض بنود األصول الثابتة 
إظيار األصول في الميزانية بالقيمة الناتجة عن إعادة التقييم وعدم االلتزام  .59

ظيار الفائض عن إعادة التقييم في قائمة الدخل بدالً  عن  بالتكمفة التاريخية وا 
 إظياره في حقوق المساىمين

0.715 0.000 

عدم اإلفصاح عن األصول المرىونة أو المقدمة كضمانات لقروض أو عدم  .61
 اإلفصاح عن األصول المؤجرة.

0.744 0.000 

التالعب في تصنيف بعض األصول الثابتة بقصد التأثير عمى مصروف  .63
زانية ، مثل إعادة تصنيف اإلىالك والقيم التي تدرج بيا األصول في المي

 األراضي الممموكة إلى أراضي تحت التطوير.
0.776 0.000 
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التالعب في نسب اإلىالك المتعارف عمييا لألصول عن طريق تخفيضيا عن  .65
 تمك السائدة في السوق.

0.816 0.000 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلىالك مثاًل من طريقة القسط الثابت إلى  .67
 ة القسط المتناقص أو العكس.طريق

0.799 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود األصول الثابتة 
التحقق من االلتزام بمبدأ التكمفة التاريخية، مع مراعاة اإلفصاح عن القيم  .60

ييم، واستبعاد الفائض االستبدالية لألصول الثابتة، والتحقق من صحة عممية التق
دراجو ضمن حقوق المساىمين.  من قائمة الدخل وا 

0.483 0.004 

التحقق من المستندات والعقود الخاصة باألصول الثابتة، وحجم األصول  .62
المرىونة والمقدمة كضمانات لمقروض واألصول المؤجرة، ودراسة أثرىا عمى 

 النسب المالية.
0.575 0.000 

ة ومبررات تصنيف األصول الثابتة ودراسة تأثير ذلك عمى التحقق من صح .64
 المالي.    عمى بيانات قائمتي الدخل والمركز مصروف اإلىتالك، ودراسة أثر ذلك 

0.511 0.002 

فحص تمك النسب بالمقارنة مع النسب المتعارف عمييا ثم تعديل مصروف  .66
 اإلىتالك بناء عمى ذلك.

0.820 0.000 

المدقق حول ىذا التغيير وبالتالي أثره المتراكم عمى البيانات  مراجعة رأى .68
 المحاسبية.

0.844 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود األصول غير الممموسة: 
المغاالة في تقييم بعض بنود األصول غير الممموسة، كما ىو الحال في تقييم  .69

 0.000 0.674 عن دمج المشاريع. العالمات التجارية الناشئة

االعتراف محاسبيًا ببعض األصول غير الممموسة بما ال ينسجم مع االعتراف  .76
 بيا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، ومثال ذلك االعتراف بالشيرة غير المشتراة.

0.864 0.000 

 0.000 0.870 صول.إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلطفاء المتبعة في تخفيض تمك األ .74
استخدام معدالت إطفاء لألصول غير الممموسة أقل من معدالت اإلطفاء  .75

 المتعارف عمييا في الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة.
0.544 0.001 

 :اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود األصول غير الممموسة 
صحة األسس المتبعة في تقييم بنود األصول غير الممموسة،  التحقق من .70

 وتعديل قيميا وفق ىذه األسس.
0.774 0.000 

التأكد من االعتراف باألصول غير الممموسة بما ينسجم مع معايير المحاسبة  .78
جراء التعديل الالزم إن  الدولية، ودراسة أثر ذلك عمى المركز المالي لمشركة وا 

 ذلك.وجد ما يستوجب 
0.783 0.000 

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير في طريقة حساب قسط  .78
إطفاء األصول غير الممموسة والتأكد من إظيار األثر المتراكم المترتب عمى 

 ىذا التغيير عمى البيانات المالية وعمى ربحية الشركة. 
0.634 0.000 
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نسب إطفاء األصول غير الممموسة إعادة حساب مصروف اإلطفاء وفقًا ل .76
 المتعارف عمييا في الصناعة التي تنتمي ليا الشركة.

0.637 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود االلتزامات المتداولة: 
تسديد قروض قصيرة األجل عن طريق قروض طويمة األجل بيدف تحسين  .77

 0.000 0.810 نسب السيولة في الشركة.

عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويمة األجل خالل العام ضمن  .79
 االلتزامات المتداولة بيدف تحسين نسب السيولة في الشركة.

0.860 0.000 

تأجيل إثبات الدفعات المستممة مقدما من العمالء في شركات المقاوالت بيدف  .86
 تحسين نسب الرفع المالي لمشركة.

0.829 0.000 

تغيير غير مألوف في الفروض التي يقوم عمييا التحميل اإلكتواري المتبع في  .84
 تحديد مكافأة نياية الخدمة.

0.867 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية عمى  بعض بنود االلتزامات المتداولة: 
رفع المالي، وعمى مصروف الفوائد وعمى دراسة أثر ىذه القروض عمى نسب ال .78

 0.001 0.561 األصول المقدمة كضمانات لقاء ذلك.

دراسة أثر عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويمة األجل خالل  .80
 العام ضمن االلتزامات المتداولة عمى نسب السيولة في الشركة.

0.559 0.001 

ات المستممة مقدما من العمالء في شركات دراسة أثر تأجيل إثبات الدفع .88
 المقاوالت عمى نسب الرفع المالي لمشركة وتعديميا حسب األصول.

0.392 0.022 

 0.000 0.772 دراسة مبررات التغيير ومدى أثرىا عمى صحة رصيد مكافأة نياية الخدمة. .88
 ويمة األجلاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود االلتزامات ط 
الحصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد الميزانية العمومية واستخدامو في  .85

 0.001 0.534 تسديد قرض قصير األجل بيدف تحسين نسب السيولة في الشركة.

ضافة المكاسب المحققة  .87 إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا، وا 
 .يا واإلفصاح عنيا في البنود غيرالعاديةدراجلقاء ذلك إلى صافي الربح دون إ

0.420 0.013 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود االلتزامات طويمة األجل: 
دراسة أثر الحصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد الميزانية واستخدامو في  .86

 0.000 0.746 لسيولة في الشركة وأخذ ذلك بعين االعتبار.تسديد قرض قصير األجل عمى نسب ا

تخفيض صافي الربح بالمكاسب المحققة نتيجة إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل  .88
موعد استحقاقيا، ومعالجة أثر ذلك عمى نسب الربحية، واإلفصاح عنيا ضمن 

 البنود غير العادية.
0.569 0.000 

 اعية لمتأثير في بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطةاإلجراءات المحاسبية اإلبد 
إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا كإثبات إيراد متوقع تحصيمو من  .89

 0.001 0.547 دعوى قضائية عمى أحد العمالء قبل صدور الحكم.
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ثل إىمال اإلفصاح عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو المشروطة، م .96
 عن مطالبات قضائية عمى الشركة تنظر فييا الجيات القضائية.

0.459 0.006 

اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة  
 أو المشروطة

عمى النسب المالية دراسة أثر إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا  .90
 0.000 0.860 المختمفة ذات العالقة.

دراسة أثر عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو المشروطة عمى  .98
 النسب المالية المختمفة السيما نسب الرفع المالي لمشركة.

0.612 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود حقوق المساهمين 
إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي الربح الجاري لمعام الحالي  .94

 بدال من إظياره ضمن األرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوات سابقة.
0.833 0.000 

معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار الصرف المرتبطة بمعامالت تمت  .95
  من قائمة الدخل.بالعمالت األجنبية في حقوق المساىمين بدالً 

0.544 0.001 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود حقوق المساهمين 
98. 
 
 

تعديل صافي الربح الجاري لمعام الحالي باستبعاد المكاسب المحققة من سنوات 
رى ذات سابقة، وتعديل نسب الربحية ونسبة توزيعات األرباح والنسب األخ

 (.ROEالعالقة بحقوق المساىمين مثل )
0.520 0.002 

96. 
 

دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار الصرف، المرتبطة 
بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقوق المساىمين بداًل من قائمة الدخل، 
عمى نسب الربحية والنسب المرتبطة بحقوق المساىمين، وتعديل أثر تمك 

 معالجة عمى البيانات المالية لمشركة.ال

0.822 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بنود قائمة التدفقات النقدية 
تسجيل الشركة لمشيكات المرسمة بالبريد لمموردين عمى أنيا نقدية باليد، أي  .97

 تدفق نقدي تشغيمي.
0.536 0.001 

 0.000 0.803 ل شيكاتيا لتحريف التدفق النقديقيام الشركة بتأجيل كتابة ك .99
تصنيف اإليرادات المتولدة من أنشطة غير تشغيمية )نقدية غير تشغيمية( عمى  .606

 أنيا تشغيمية بيدف التأثير عمى التدفق النقدي التشغيمي.
0.521 0.002 

رسممة مصاريف غير تشغيمية )كرسممة مصاريف الصيانة الدورية( بيدف  .604
 أثير عمى التدفق النقدي التشغيمي.الت

0.810 0.000 

لجؤ الشركة إلى بيع الذمم المدينة بحيث تحصل عمى مبمغ نقدي معين )أقل  .605
من مبمغ الذمم( مقابل منح المشتري حق تحصيل تمك الذمم في مواعيد 

 إستحقاقيا.
0.875 0.000 

 بداعية في  بعض بنود قائمة التدفقات النقديةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإل 
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التحقق من أرصدة حسابات الدائنين وعدم وجود شيكات صادرة ليم، وتخفيض  .98
 الذمم الدائنة بقيمة الشيكات الصادرة.

0.403 0.018 

التأكد من مصدر النقدية األساس ومن صحة تصنيف مصادر التدفقات النقدية  .600
 نيف عمى البيانات المالية لمشركة.وبيان أثر إعادة التص

0.818 0.000 

التحقق من أن المصاريف التي تمت رسممتيا تنطبق عمييا شروط الرسممة ،  .608
 وبيان أثر الرسممة عمى رقم الربح التشغيمي.

0.800 0.000 

مقارنة مبالغ الذمم المدينة مع النقدية و التحقق من مواعيد استحقاقيا وكذلك  .608
 عمى مصادقات من المدينين. الحصول

0.798 0.000 
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 :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
مع المعدل الكمي معدل كل محور من محاور الدراسة ( يبين معامالت االرتباط بين 7جدول رقم )     

إن ، حيث  0.05لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  0.05لكل فقرة اقل من  القيمة االحتمالية

0.808. 
 (7جدول رقم ) 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

القيمة  معامل االرتباط العنوان المحور
 االحتمالية

 فمسطين محممي االئتمان في البنوك العاممة فيلدراك الكافي اإل األول
 جراءات المحاسبة اإلبداعيةإل

0.871 0.000 

 فمسطينالعاممة في في البنوك اإلدراك الكافي لمحممي االئتمان  الثاني
مدى قدرتيم عمى بذل و  ة من إجراءات المحاسبة اإلبداعيةلموقاي

 العناية الكافية لمكافحتيا؟
0.974 0.000 

 41444"  تساوي 55ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 
 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة : 4-6

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى      
الباحث خطوات الثبات عمى  (. وقد أجرى444: 1886األشخاص ذاتيم في أوقات )العساف، 

 :ىما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نالعينة االستطالعية نفسيا بطريقتي
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئمة الفردية الرتبة ومعدل األسئمة الزوجية        
براون لمتصحيح  وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمانبعد  الرتبة لكل

(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة  التالية ) 
معامل الثبات =   

1

2

ر

( يبين أن ىناك معامل 8حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم )ر

 .االستبيان مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة لفقرات ثبات كبير نسبياً 
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 (7جدول رقم )

 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية(

 المحور
 

 عنوان المحور
 

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

االئتمان في البنوك محممي لاإلدراك الكافي  األول
جراءات المحاسبة  فمسطينالعاممة في  لمخاطر وا 
 .اإلبداعية

64 0.7283 0.8428 0.000 

اإلدراك الكافي لمحممي االئتمان في البنوك  الثاني
إجراءات  لموقاية من فمسطينالعاممة في 

بذل  قدرتيم عمى مدىو  المحاسبة اإلبداعية
 العناية الكافية لمكافحتيا؟

64 0.7754 0.8735 0.000 

 0.000 0.8633 0.7594 144 جميع المحاور 

 41444"  تساوي 55ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2
يبين جدول كطريقة ثانية لقياس الثبات و انة استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستب

 .( أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة8م )رق
 

 (9جدول رقم )
 طريقة والفا كرونباخ(معامل الثبات )

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 فمسطينالعاممة في المصارف محممي االئتمان في لاإلدراك الكافي  األول
 0.8629 50 ات المحاسبة اإلبداعيةجراءإل

لموقاية  فمسطينالعاممة في  المصارفاإلدراك الكافي لمحممي االئتمان في  الثاني
 .من إجراءات المحاسبة اإلبداعية

50 0.8892 

 0.8847 144 جميع الفقرات 
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 المعالجات اإلحصائية:: 4-7

جميعيا، فقد تم استخدام العديد من األساليب لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم ت     
 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية

Social Science (SPSS)   وفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل
 البيانات:

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي .1  .ليكرت الخماسي، حسب مقياس ترميز وا 

والنسب المئوية لمتعرف عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد  تتم حساب التكرارا .5
 .التي تتضمنيا أداة الدراسة ةاستجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيس

سة عن وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدرا  Meanالمتوسط الحسابي  .4
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى 

 (.78 :1885متوسط حسابي )كشك ، 

لمتعرف عمى مدى انحراف  (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري   .4
ة سة ولكل محور من المحاور الرئيسااستجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدر 

عن متوسطيا الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد 
الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية، فكمما اقتربت قيمتو 

إذا كان االنحراف المعياري ) بات وانخفض تشتتيا بين المقياسمن الصفر كمما تركزت االستجا
  .واحد صحيحا فأعمى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتيا(

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .6

  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .5

 .معادلة سبيرمان براون لمثبات .6
          زيع الطبيعي أم ال سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع التو -اختبار كولومجروف .7
 (1- Sample K-S ). 

لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة  One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .8
 .والمتوسط الحيادي
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 الفصل الخامس
 وتفسيرهاالدراسة الميدانية 

 
 
 : إختبار التوزيع الطبيعي.5-1
 : تحميل فقرات وفرضيات الدراسة.5-2
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 الفصل الخامس
 

 ((Sample K-S -1)  سمرنوف -)اختبار كولمجروف ختبار التوزيع الطبيعيإ: 5-1
سمرنوف  لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيدع الطبيعدي أم ال وىدو  -سنعرض اختبار كولمجروف     

ن توزيدع ن معظم االختبدارات المعمميدة تشدترط أن يكدو ضروري في حالة إختبار الفرضيات ألاختبار 
لكدل محدور  حتماليدةالقيمدة اإلن إ( نتدائج االختبدار حيدث 14البيانات طبيعيدا. ويوضدح الجددول رقدم )

جدددب ( وىدددذا يددددل عمدددى أن البياندددات تتبدددع التوزيدددع الطبيعدددي ويsig.05.0)  4146كبدددر مدددن أ
 استخدام االختبارات المعمميو.

 (14جدول رقم )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات

قيمة 
Z 

القيمة 
 االحتمالية

 األول
 فمسطينمحممي االئتمان في البنوك العاممة في لاإلدراك الكافي 

جراءات المحاسبة اإلبداعية  .لمخاطر وا 
50 1.100 0.177 

 الثاني
 فمسطينفي  اإلدراك الكافي لمحممي االئتمان في البنوك العاممة

مدى قدرتيم عمى بذل و لموقاية من إجراءات المحاسبة اإلبداعية 
 العناية الكافية لمكافحتيا؟

50 0.871 0.434 

 0.893 0.578 144 جميع الفقرات 
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 .الدراسة وفرضيات تحميل فقرات: 5-2
، ات االسددتبانة( لتحميددل فقددر One Sample T test) لمعينددة الواحدددة Tتددم اسددتخدام اختبددار      

كبدر أالمحسدوبة  t وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفدراد العيندة يوافقدون عمدى محتواىدا إذا كاندت قيمدة
أكبددر والدوزن النسددبي  4146قدل مددن أ القيمددة االحتماليددة)أو  5144والتددي تسداوي  الجدوليدة tمدن قيمددة 

 tعمددى محتواىددا إذا كانددت قيمددة  وتكددون الفقددرة سددمبية بمعنددى أن أفددراد العينددة ال يوافقددون .(%57مددن 
 4146 قددل مددنأ القيمددة االحتماليددة)أو  5144-الجدوليددة والتددي تسدداوي  tالمحسددوبة أصددغر مددن قيمددة 

إذا كددان مسددتوى الداللددة ليددا  متوسددطة(، وتكددون آراء العينددة فددي الفقددرة %57والددوزن النسددبي اقددل مددن 
 .4146كبر من أ

 الدراسة فقرات ومحاور تحميل

 .بند المبيعات  فيمتأثير ل اإلجراءات المضادةاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و ت: تحميل فقرا -1
 أن ( والذي يبين 11لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      

 تساوي  (بند المبيعات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في اإلجراءات) لفقرات المتوسط الحسابي
 t %" وقيمة68"المتوسط نسبي من الوزن ال كبرأ و% وى83.53يساوي  الوزن النسبيو  ،4.18

والقيمة  8.04 الجدولية والتي تساوي tمن قيمة أكبر وىي  7.926المحسوبة المطمقة تساوي 
 وهذا يعني 0.865، كما بمغ اإلنحراف المعياري 0.05من  أقلوىي  0.000االحتمالية تساوي

 .تؤثر في  بند المبيعات التيإلجراءات المحاسبية اإلبداعية ل بيرةكبدرجة  وجود إدراك
( الخاصة بالممارسات اإلبداعية في بند المبيعات نجد أن 5،7،9ونالحظ من تحميل الفقرات )     
إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع ميسرة مقارنة بشروط البيع األخرى، قد نالت أعمى  -7الفقرة 

( وبمغ إنحرافو المعياري 8.48ية حيث بمغ متوسط اإلجابات عمى ىذا السؤال )المتوسطات الحساب
إجراء صفقات بيع صورية في نياية العام  -5(. أما أقل المتوسطات فكان لإلجراء رقم 6.046)

نحرافو المعياري8.06بيدف إلغاؤىا في بداية العام الحالي، حيث بمغ وسطو الحسابي )  ( وا 
(6.687.) 

اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة ) غ المتوسط الحسابي لفقراتكما بم     
من   كبرأ% وىي 78.84الوزن النسبي  يساوي ، و 4.98( تساوي اإلبداعية في بند المبيعات

 tكبر من قيمة أوىي  6.949المحسوبة المطمقة تساوي  t%" وقيمة 68" المتوسطالوزن النسبي 
كما بمغ  0.05من  قلأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04ي الجدولية والتي تساو 
إلجراءات المضادة إللغاء ل بدرجة كبيرة وجود إدراكمما يدل عمى  0.778اإلنحراف المعياري 

 .في بند المبيعات تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية
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من قبل  بدرجة كبيرة ( وجود إجماع11أن من خالل اإلطالع عمى جدول رقم )ويالحظ      
لممارسات يا المحمل إللغاء تأثير ايستخدمالتي  أن أكثر اإلجراءات المضادة عمىن المحممي

الصفقات المنفذة مع األطراف  خاصةً التحقق من فواتير البيع، في بند المبيعات يتمثل في اإلبداعية 
الحسابي إلجابات ىذا السؤال  ، حيث بمغ الوسطركة كالشركات التابعة أو الزميمةذات العالقة بالش

لها فيتمثل في التحقق مه مستندات شحه اإلرساليات ق(، أما أ  0.778وبانحراف معياري ) (4144)

، حيث بمغ وسطو الحسابي البضاعة الواردة من الوكالء أثمانومطابقتها مع مستندات تسديد 
(4168.)     

 (11جدول رقم )
 بند المبيعات  فيمتأثير ل اإلجراءات المضادةإلبداعية و اإلجراءات المحاسبية ا :فقرات تحميل
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في  بند المبيعات: 
 ـ 6

 

إجراء صفقات بيع صورية في نياية العام بيدف 
 داية العام التالي.إلغاؤىا في ب

4.06 1.127 81.18 5.480 0.000 

 ـ 6

 

إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع ميسرة 
 مقارنة بشروط البيع األخرى.

4.32 1.036 86.47 7.447 0.000 

 ـ 8
تسجيل بضاعة األمانة المرسمة لموكالء 

 كمبيعات.
4.15 1.258 82.94 5.315 0.000 

 0.000 7.926 83.53 0.865 4.18 جميع الفقرات 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند المبيعات: 
التحقق من فواتير البيع، خاصًة الصفقات المنفذة  ـ 5

مع األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات 
 التابعة أو الزميمة.

4.00 0.778 80.00 7.490 0.000 

تمان بما فييا شروط التحقق من شروط االئ 71
السداد والخصم وكفاية مخصصات الديون 

 المشكوك في تحصيميا.
3.97 0.904 79.41 6.260 0.000 

التحقق من مستندات شحن اإلرساليات ومطابقتيا  141
مع مستندات تسديد أثمان البضاعة الواردة من 

 الوكالء.
3.79 0.978 75.88 4.735 0.000 

 0.000 6.939 78.43 0.774 3.92 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند تكمفة و اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية  تحميل فقرات: -2
 .البضاعة المباعة

 والذي يبين أن  (15)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند تكمفة البضاعة المباعة( ) المتوسط الحسابي لفقرات

%" 68" المتوسطكبر من الوزن النسبي أ% وىي 80.88الوزن النسبي  يساوي ، و 8.08 تساوي
  8.04التي تساويالجدولية و  tمن قيمة  كبرأوىي  7.688 المحسوبة المطمقة تساوي tوقيمة 

مما  0.796كما بمغ اإلنحراف المعياري  0.05 قل منأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
تؤثر في بند تكمفة  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل بدرجة كبيرة وجود إدراك عمى يدل

 . البضاعة المباعة
د اإلدراك الكافي لدى محممى ( وجو 15يتضح لنا من تحميل فقرات البند السابق جدول )و     

االئتمان في البنوك لمممارسات المحاسبية اإلبداعية التي تؤثر في بند تكمفة البضاعة المباعة حيث 
يرى محممي االئتمان أن أكثر اإلجراءات اإلبداعية إستخدامًا لمتأثير عمى بند تكمفة البضاعة 

( 4151يث بمغ وسطو الحسابي )، حتضمين كشوف الجرد أصنافًا راكدةالمباعة يتمثل في 
بتسييل مخزونيا  الشركةقيام أقل اإلجراءات إستخدامًا يتمثل في  ا(، أم11556وبإنحراف معياري )

، حيث بمغ وسطو LIFO السمعي السيما إذا كان سبق تقييمو بطريقة الوارد أخيرا صادر أوال
نحرافو المعياري )4.77الحسابي )  (.41866(، وا 

)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  متوسط الحسابي لفقراتكما بمغ ال     
كبر  أ% وىي 78.8يساوي ، والوزن النسبي 4.98تساوي اإلبداعية في بند تكمفة البضاعة المباعة(

كبر من قيمة أوىي   7.353المحسوبة المطمقة تساوي t" وقيمة %68" المتوسطمن  الوزن النسبي 
t وبمغ  0.05 من قلأ وىي 0.000قيمة االحتمالية تساوي وال 8.04تي تساوي الجدولية وال

إلجراءات المضادة إللغاء ل بدرجة كبيرة وجود إدراكمما يدل عمى  0.786اإلنحراف المعياري 
 تؤثر في بند تكمفة البضاعة المباعة التي تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية

 ( نالحظ15رات العالجية لممارسات اإلبداعية في جدول )ومن تحميل الجزء الخاص بالفق       
، حيث وجود إدراك لإلجراءات المضادة إللغاء تأثير تمك الممارسات في بند تكمفة البضاعة المباعة

مستنديو لفواتير الشراء لمتأكد من إثبات المراجعة ن أن أكثر اإلجراءات إستعمااًل ىما اليرى المحممي
، حيث بمغ الوسط التحقق من تكوين مخصص ليبوط األسعارو  ًا لتواريخيافواتير المشتريات وفق

نحرافيما المعياري  (4186الحسابي لكل منيما ) وأما أقل . عمى الترتيب 41667و  41844وا 
ىو الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى اإلجراءات إستعمااًل من وجية نظر المحممين 

ومدى تضمين تقريره إيضاحًا حول أثر ىذا  ر لطرق تقويم المخزونالتغيير غير المبر رأيو في 
نحرافو المعياري )4.88، حيث بمغ وسطو الحسابي )التغيير عمى البيانات المالية  (0.880( وا 
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 (12جدول رقم )
تحميل فقرات: اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند تكمفة البضاعة 

 ةالمباع
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند تكمفة البضاعة المباعة: 
 د 66
 

قيام المنشأة بتضخيم مخزونيا السمعي من خالل 
 0.000 5.264 77.65 0.977 3.88 التالعب بطرق تقييم المخزون.

تغيير غير مبرر في الطرائق  المتبعة في تقييم  د 64
 0.000 5.809 82.35 1.122 4.12 المخزون.   

 .65د
 

تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نياية العام 
 الحالي إلى العام التالي.

3.97 1.167 79.41 4.848 0.000 

 0.000 5.738 84.12 1.225 4.21 تضمين كشوف الجرد أصنافًا راكدة. .67

 0.000 7.644 80.88 0.796 4.04 جميع الفقرات 

 :اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند تكمفة البضاعة المباعة 
 0.000 7.070 78.82 0.776 3.94 التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية. د 68

 د 68
 

مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو الرجوع إلى تقرير 
في ىذا التغيير ومدى تضمين تقريره إيضاحًا حول أثر 

 ىذا التغيير عمى البيانات المالية.
3.88 0.880 77.65 5.849 0.000 

 د 66
 

مراجعة مستنديو لفواتير الشراء لمتأكد من إثبات فواتير 
 المشتريات وفقًا لتواريخيا.

3.97 0.904 79.41 6.260 0.000 

 0.000 7.464 79.41 0.758 3.97 التحقق من تكوين مخصص ليبوط األسعار .68

 0.000 7.353 78.82 0.746 3.94 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 المصروفات بند ياإلجراءات المضادة لمتأثير فاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات:  .3
 التشغيمية

 والذي يبين أن  (14)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
( المصروفات التشغيمية)اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند  المتوسط الحسابي لفقرات

" %68" المتوسطلوزن النسبي كبر من اأ% وىي 80.80الوزن النسبي  يساوي ، و 8.06تساوي 
 8.04الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  أكبروىي  7.405 المحسوبة المطمقة تساوي tوقيمة 

مما يدل  0.806وبمغ اإلنحراف المعياري  0.05من  كبرأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
في بند  اعيةية اإلبدإلجراءات المحاسبل محممي االئتمانلدى  كبيرةإدراك بدرجة وجود عمى 

 .المصروفات التشغيمية
 أكثرىذا البند، فكان كبير لمممارسات تحت حظ وجود إدراك نال (64وبالنظر لمجدول رقم )     

إجراء تغيير غير مبرر في طرق إىتالك األصول الثابتة أو في طرق إطفاء اإلجراءات إدراكًا ىو 
( والمتوسط الحسابي لو 0.869)اري ليذا السؤال حيث بمغ اإلنحراف المعي األصول غير الممموسة

استخدام معدالت إىتالك أو  -84أما أقل المتوسطات الحسابية فكان لإلجراء . (8.68ىو ) 
، حيث بمغ المتوسط إطفاء أقل من تمك المتعارف عمييا في الصناعة التي تعمل بيا الشركة

 (.6.086( واإلنحراف المعياري )4.96الحسابي )
)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  ا بمغ المتوسط الحسابي لفقراتكم     

% وىي 78.64يساوي  ، والوزن النسبي4.94 تساوي( المصروفات التشغيميةاإلبداعية في بند 
كبر من أوىي  7.654المحسوبة المطمقة تساوي  t%" وقيمة 68" المتوسطالوزن النسبي كبر من أ

وبمغ  0.05 قل منأوىي  0.000يمة االحتمالية تساوي والق 8.04ية والتي تساوي الجدول tقيمة 
إلجراءات المضادة إللغاء ل بدرجة كبيرة وجود إدراكعمى مما يدل  0.760اإلنحراف المعياري 

 .تؤثر في بند المصروفات التشغيميةالتي تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية 
أكثر اإلجراءات المضادة إسدتخدامًا لمكافحدة ممارسدات المحاسدبة  أن (14من جدول )ويالحظ        

الغيدر مبدرر فدي طدرق  التغييدر أثدرالتحقدق مدن رأي مددقق الحسدابات حدول اإلبداعية في ىذا البند ىدو 
وكددذلك األثددر المتددراكم المترتددب  إىددتالك األصددول الثابتددة أو فددي طددرق إطفدداء األصددول غيددر الممموسددة،

( 4186) بشدددكل خددداص، حيدددث بمدددغ وسدددطو الحسدددابي ليدددة وعمدددى ربحيدددة الشدددركةعميدددو فدددي البياندددات الما
نحرافدددو المعيددداري ) التحقدددق مدددن مددددى تدددوفر شدددروط وى مدددا  54و  54(، ثدددم يمييدددا اإلجدددرائين 41686وا 

عدددادة حسددداب مصدددروف اإلىدددالك وفقدددًا لممعددددالت المتعدددارف عمييدددا فدددي و  الرسدددممة لتمدددك المصددداريف ا 
 (.4181، حيث تساويا في الوسط الحسابي وىو )الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة
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 (33جدول رقم )
اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند المصروفات اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: 

 التشغيمية
مسمسل
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 اسبية اإلبداعية لمتأثير عمى بند المصروفات التشغيمية:اإلجراءات المح 

18ـ

1 

 

رسممة مصاريف إيراديو دون أن تنطبق عمييا شروط 
 0.000 6.197 78.82 0.886 3.94 الرسممة مثل رسممة مصاريف اإلعالن.

511 

 
إجراء تغيير غير مبرر في طرق إىتالك األصول الثابتة 

 0.000 7.891 83.53 0.869 4.18 وسة.أو في طرق إطفاء األصول غير الممم

541 

 
استخدام معدالت إىتالك أو إطفاء أقل من تمك المتعارف 

 عمييا في الصناعة التي تعمل بيا الشركة.
3.91 1.026 78.24 5.182 0.000 

 0.000 7.305 80.20 0.806 4.01 جميع الفقرات 

 بداعية عمى بند المصروفات التشغيميةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإل 

 0.000 6.707 78.24 0.793 3.91 المصاريف. وفر شروط الرسممة لتمكالتحقق من مدى ت 541

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير وكذلك  551
األثر المتراكم المترتب عميو في البيانات المالية وعمى 

 ربحية الشركة بشكل خاص.  
3.97 0.797 79.41 7.099 0.000 

54 

 ـ
إعادة حساب مصروف اإلىالك وفقًا لممعدالت المتعارف 

 عمييا في الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة.
3.91 0.866 78.24 6.141 0.000 

 0.000 7.653 78.63 0.710 3.93 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

بند نتيجة  اإلجراءات المضادة لمتأثير فياإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات:  .4
 .األعمال لألنشطة غير المستمرة

 ( والذي يبين أن 68لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
ة لمتأثير في بند نتيجة األعمال لألنشطة )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعيالمتوسط الحسابي لفقرات 

كبر من الوزن النسبي أ% وىي 88.45يساوي ، والوزن النسبي 8.68 تساوي غير المستمرة(
الجدولية والتي  tمن قيمة  أكبر وىي 6.865المحسوبة المطمقة تساوي  t" وقيمة %68" المتوسط
وبمغ اإلنحراف المعياري  0.05من  أقلوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04تساوي 
تؤثر في  التي ت المحاسبية اإلبداعيةإلجراءال كبيرة بدرجة وجود إدراك يدل عمى مما  6.008

 .بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة
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وبالنظر لمتحميل الخاص بفقرات الممارسات المحاسبية اإلبداعية في بند نتيجة األعمال      
عمى تمك الممارسة الخاصة ببند نتيجة  بدرجة كبيرة موافقة العينةة نجد لألنشطة غير المستمر 

 . 8.68الوسط الحسابي بمغ ، حيث األعمال لألنشطة غير المستمرة 
)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  كما بمغ المتوسط الحسابي لفقرات     

يساوي  ، والوزن النسبي4.96تساوي  لمستمرة(اإلبداعية في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير ا
المحسوبة المطمقة تساوي  t%" وقيمة 68"المتوسط الوزن النسبي  كبر منأ% وىي 78.88
وىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  6.805

  بدرجة كبيرةوجود إدراك  مما يدل عمى 0.840وبمغ اإلنحراف المعياري  0.05من  قلأ
في بند نتيجة األعمال لألنشطة  ةإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعيل

 .غير المستمرة
فقرات اإلجراءات المضادة لمكافحة الممارسات المحاسبية اإلبداعية في بند كما أظير تحميل       

ة عينة الدراسة عمى أن اإلجراء المضاد لمواجية نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة موافق
عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن األثر ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ذلك البند والمتمثمة في 

الذي يترتب عمى قرار إغالق الحق لخط إنتاجي خصوصًا إذا كانت مساىمة ىذا الخط جوىرية 
ة الدخل إلظيار أثر إغالق ىذا الخط عمى نتيجة إعادة إعداد قائمىو  في نتيجة أعمال الشركة

 (.4181والوسط الحسابي) 41744 اإلجراء ا، حييث بمغ اإلنحراف المعياري ليذاألعمال
 (14جدول رقم )

تحميل فقرات: اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند نتيجة األعمال 
 لألنشطة غير المستمرة
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة: 
عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن األثر الذي يترتب  56

عمى قرار إغالق الحق لخط إنتاجي خصوصًا إذا 
 .األعمال ة ىذا الخط جوىرية في نتيجةنت مساىمكا

4.12 1.008 82.35 6.465 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة 

إعادة إعداد قائمة الدخل إلظيار أثر إغالق ىذا الخط  55
 0.000 6.405 78.24 0.830 3.91 عمى نتيجة األعمال.

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند مكاسب اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: -5
 وخسائر أخرى

المتوسط والذي يبين أن  (65والنتائج مبينة في جدول رقم )  لمعينة الواحدة tتم استخدام اختبار     
 تساوي أخرى( في بند مكاسب وخسائر المحاسبية اإلبداعية لمتأثير )اإلجراءات لفقرات الحسابي
 t%" وقيمة 68" المتوسطالوزن النسبي كبر من أ% وىي 78.54يساوي ، والوزن النسبي 4.94

والقيمة  8.04ي الجدولية والتي تساو  tكبر من قيمة أوىي  6.544المحسوبة المطمقة تساوي 
عمى مما يدل  0.887وبمغ اإلنحراف المعياري  0.05ن مقل أوىي  0.000االحتمالية تساوي 

تؤثر في بند مكاسب وخسائر  التي  إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل بدرجة كبيرةوجود إدراك 
 .أخرى
ي لدى محممى ( وجود اإلدراك الكاف16يتضح لنا من تحميل فقرات البند السابق جدول )      

االئتمان في البنوك لمممارسات المحاسبية اإلبداعية التي تؤثر في بند مكاسب وخسائر أخرى، 
حيث يرى محممي االئتمان أن أكثر اإلجراءات اإلبداعية إستخدامًا لمتأثير عمى بند مكاسب وخسائر 

، ة دون اإلفصاح عنياالزميم ألم من أرباح شركاتيا التابعة أودمج نصيب الشركة اأخرى يتمثل في 
نحرافو المعياري )4.86حيث بمغ وسطو الحسابي ) تضمين (، يمييا اإلجراء المتمثل في 41844( وا 

دون اإلفصاح عن طبيعة تمك الربح التشغيمي مكاسب ناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية 
نحرافو المعياري )4.77، حيث بمغ وسطو الحسابي )البنود  (.41866( وا 
)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة المتوسط الحسابي لفقرات  كما بمغ     

كبر  أ وىي%76.68يساوي ، والوزن النسبي 4.86تساوي اإلبداعية في بند مكاسب وخسائر أخرى(
كبر من قيمة أوىي  5.589المحسوبة المطمقة تساوي  t" وقيمة %68" المتوسطمن الوزن النسبي 

t وبمغ  0.05من  قلأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04لجدولية والتي تساوي ا
 لدى محممي االئتمان إدراك بدرجة كبيرةوجود  عمىمما يدل  (0.854نحراف المعياري )إلا

      .المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند مكاسب وخسائر أخرى لإلجراءات
 جراءات المضادة إللغاء تأثير ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ذلك البندحميل اإلومن ت     

فعالية لمواجية ممارسات المحاسبة اإلبداعية في فيرى المحممين أن أكثر اإلجراءات  (16جدول )
دمج نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا التابعة أو الزميمة دون اإلفصاح ذلك البند والمتمثمة في 

إعادة حساب نتيجة األعمال مع اإلفصاح عن نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا  وى نياع
نحرافو المعياري ) (4181) ، حيث بمغ وسطو الحسابيالتابعة أو الزميمة في بند مستقل  .(41684وا 
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 (65جدول رقم )
في  بند مكاسب  تحميل فقرات: اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و اإلجراءات المضادة لمتأثير

 وخسائر أخرى
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 :اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند مكاسب وخسائر أخرى 

561 

 
تضمين الربح التشغيمي مكاسب ناتجة عن بنود 

اإلفصاح عن طبيعة  استثنائية أو بنود غير عادية دون
 تمك البنود.

3.88 0.977 77.65 5.264 0.000 

581 

 
دمج نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا التابعة أو 

 الزميمة دون اإلفصاح عنيا.
3.97 0.904 79.41 6.260 0.000 

 0.000 6.533 78.53 0.827 3.93 جميع الفقرات 

 :محاسبة اإلبداعية في بند مكاسب وخسائر أخرىاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات ال 

 

571 
إعادة حساب الربح الناتج عن النشاط التشغيمي بعد 
استبعاد المكاسب الناتجة عن بنود استثنائية أو بنود 

 غير عادية.
3.71 1.001 74.12 4.112 0.000 

 

441 
إعادة حساب نتيجة األعمال مع اإلفصاح عن نصيب 

شركاتيا التابعة أو الزميمة في  الشركة األم من أرباح
 بند مستقل.

3.91 0.793 78.24 6.707 0.000 

 0.000 5.529 76.18 0.853 3.81 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

 .بند النقدية  اإلجراءات المضادة لمتأثير فياإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات:  -6
بين أن المتوسط ( والذي ي66لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      

، والوزن 8.86 تساوي )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند النقدية(الحسابي لفقرات 
المحسوبة المطمقة  tوقيمة  "%68" المتوسطبر من الوزن النسبي كأ % وىي85.89يساوي النسبي 
والقيمة االحتمالية تساوي  8.04الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  أكبروىي  8.889 تساوي

إدراك وجود مما يدل عمى ( 0.890وبمغ اإلنحراف المعياري ) 0.05 من كبرأوىي  0.000
 .في بند النقدية  إلجراءات المحاسبة اإلبداعية جداً  كبيرةبدرجة 
وجود إدراك مرتفع ( نالحظ 66جدول )تحميل الممارسات اإلبداعية تحت بند النقدية ومن      

يرون أن أكثر الممارسات المستخدمة لمتأثير عمى بند النقدية ىو  حيثلمممارسات تحت بند النقدية 
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، التالعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العمالت األجنبية
ثم تاله اإلجراء الثاني رقم  (.0.957واإلنحراف المعياري) 8.86 لو الحسابي المتوسطغ بم حيث
نحرافو 8.68عدم األفصاح عن بنود النقدية المقيدة، إذ بمغ المتوسط الحسابي لو ) -44 ( وا 

 (.6.048المعياري )
المحاسبة  )اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات بمغ المتوسط الحسابي لفقراتكما      

كبر من الوزن أ% وىي 86.68يساوي  ، والوزن النسبي8.06تساوي اإلبداعية في بند النقدية(
الجدولية  tكبر من قيمة أوىي  8.507المحسوبة المطمقة تساوي t%" وقيمة 68" المتوسطالنسبي 

وبمغ اإلنحراف  0.05من قل أ وىي 0.000قيمة االحتمالية تساوي وال 8.04والتي تساوي 
إلجراءات المضادة إللغاء تأثير لبدرجة كبيرة  وجود إدراكعمى مما يدل ( 0.786لمعياري )ا

 .تؤثر في بند النقدية التي إجراءات المحاسبة اإلبداعية
المضادة مالئمًة  ( موافقة عينة الدراسة عمى أن أكثر اإلجراءات15يبين الجدول رقم )كما       

بداعية في بند النقدية ىو التحقق من صحة أسعار الصرف المحاسبة اإل إللغاء تأثير ممارسات
، حيث بمغ وسطو وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العمالت األجنبية دإن وجدت

نحرافو المعياري8.65الحسابي )  (.0.657) ( وا 
 (16جدول رقم )

 لمتأثير في  بند النقدية اإلجراءات المضادةجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: اإل
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند النقدية: 
التالعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود  411

 0.000 8.600 88.24 0.957 4.41 النقدية المتوفرة من العمالت األجنبية.

 0.000 6.281 82.35 1.038 4.12 عدم اإلفصاح عن بنود النقدية المقيدة. 441

 0.000 8.289 85.29 0.890 4.26 جميع الفقرات 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند النقدية: 
الخطأ في  التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح 45

 ية المتوفرة من العمالت األجنبيةترجمة بنود النقد
4.15 0.657 82.94 10.173 0.000 

استبعاد النقدية المقيدة من حساب نسب السيولة، بيدف  44
 .التعرف عمى مستوى السيولة الفعمي

3.97 0.937 79.41 6.040 0.000 

 0.000 8.507 81.18 0.726 4.06 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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بند  واإلجراءات المضادة لمتأثير في تحميل فقرات: اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية -7
 االستثمارات قصيرة األجل

( والذي يبين أن المتوسط 67لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار     
 ساويي )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات قصيرة األجل( حسابي لفقراتال

 t" وقيمة %68" المتوسطلنسبي الوزن اكبر من أ% وىي 88.56 الوزن النسبي  يساوي، و 8.84
والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  68.678المحسوبة المطمقة تساوي 

عمى مما يدل ( 0.508ف المعياري )راوبمغ اإلنح 0.05من  قلأوىي  0.000حتمالية تساوي اال
تؤثر في بند  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل  محممي االئتمانلدى  بدرجة كبيرة جداً وجود 

 .االستثمارات قصيرة األجل
في  بند االستثمارات قصيرة ية اإلجراءات المحاسبية اإلبداعوبالنظر إلى نتائج تحميل فقرات      
لإلجراءات المدرجة في  كبير جداً ( نالحظ أن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك 16)جدول األجل

الجدول، إذ يرون أن أكثر إجراءات التالعب التي يمكن أن يقوم بيا العمالء تحت ىذا البند ىو 
ارات قصيرة األجل عمى أنيا التالعب في تصنيف االستثمارات وذلك من خالل تصنيف االستثم

، حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات ىذا ما في حالة ىبوط أسعارىا السوقيةطويمة األجل السي
نحرافو المعياري )4146السؤال ) التخفيض غير مبرر في مخصص ىبوط ( ، ثم تاله 41555( وا 
نحرافو المعياري )4117حيث بمغ متوسطو الحسابي ) األسعار التالعب في لك وكذ (41686( وا 

( 4144) لو الحسابيحيث بمغ الوسط  في تقييم محفظة األوراق المالية أسعار السوق المستخدمة
نحرافو  (.41454المعياري ) وا 
)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  كما بمغ المتوسط الحسابي لفقرات      

% 88.45، و الوزن النسبي  يساوي 8.68 اويتس اإلبداعية في بند االستثمارات قصيرة األجل(
وىي  60.986المحسوبة المطمقة تساوي  t%" وقيمة 68" المتوسطالوزن النسبي من  كبرأوىي 

من  لأقوىي  0.000االحتمالية تساوي والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أ
  اإلدراك الكافي لدى محممي االئتمانوجود  ما يدل عمىم( 0.597وبمغ اإلنحراف المعياري ) 0.05

 .إلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند االستثمارات قصيرة األجلل
 إلجراءات المضادة إللغاء تأثير ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ىذا البندا ونالحظ من تحميل      

لمتمثل في التحقق من صحة أسدعار السدوق المسدتخدمة أعمى وسط حسابي كان لإلجراء المضاد ا أن
نحرافددددو المعيدددداري  (8.65قيدددديم بنددددود محفظددددة األوراق الماليددددة، حيددددث بمددددغ وسددددطو الحسددددابي )فددددي ت وا 

دراسدددة مبدددررات تخفددديض مخصدددص ىبدددوط  80لإلجدددراء رقدددم . امدددا أقدددل وسدددط حسدددابي كدددان (0.708)
نحرافدددددو المعيددددداري  (8.09لحسدددددابي )، إذ بمدددددغ وسدددددطو ااألسدددددعار وتعدددددديل قيمتدددددو إذا مدددددا لدددددزم األمدددددر وا 

(0.686). 
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 (67جدول رقم )

تحميل فقرات: اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند االستثمارات 
 قصيرة األجل
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 المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات قصيرة األجل:اإلجراءات  
461 

 
التالعب في أسعار السوق المستخدمة في تقييم 

 0.000 13.060 80.59 0.460 4.03 محفظة األوراق المالية.

461 

 

 

التالعب في تصنيف االستثمارات وذلك من خالل 
تصنيف االستثمارات قصيرة األجل عمى أنيا طويمة 

 ألجل السيما في حالة ىبوط أسعارىا السوقية.ا
4.47 0.662 89.41 12.949 0.000 

 0.000 8.611 83.53 0.797 4.18 تخفيض غير مبرر في مخصص ىبوط األسعار. 481

 0.000 14.178 84.51 0.504 4.23 جميع الفقرات 

 الستثمارات قصيرة األجلاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند ا 

451 

 
التحقق من صحة أسعار السوق المستخدمة في تقييم 

 0.000 9.527 82.94 0.702 4.15 بنود محفظة األوراق المالية.

471 

 

 

التحقق من مبررات تصنيف االستثمارات إلى قصيرة 
وطويمة األجل وتصنيفيا وفق ما ينسجم مع القواعد 

 حاسبة الدولية.المنصوص عمييا في معايير الم
4.12 0.640 82.35 10.178 0.000 

دراسة مبررات التخفيض وتعديل قيمتو إذا ما لزم  441
 األمر.

4.09 0.621 81.76 10.214 0.000 

 0.000 10.921 82.35 0.597 4.12 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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بند الذمم  في اإلجراءات المضادة لمتأثيرو  اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية فقرات: تحميل-8
 .المدينة
( والذي يبين أن المتوسط 68لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      

، 8.66 تساوي (اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند الذمم المدينةالحسابي لفقرات )
المحسوبة  tوقيمة  %"68" المتوسطالوزن النسبي  من كبرو أ% وى84.68 الوزن النسبي يساويو 

والقيمة االحتمالية  8.04الجدولية والتي تساوي  t كبر من قيمةأوىي  9.879المطمقة تساوي 
جود و  مما يدل عمى( 0.684، كما بمغ األنحراف المعياري )0.05من  قلأوىي  0.000تساوي 

تؤثر في بند الذمم  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةلدى محممي االئتمان ل إدراك بدرجة كبيرة
 .المدينة

لمتددأثير فددي  بنددد االسددتثمارات  اإلجددراءات المحاسددبية اإلبداعيددةوبددالنظر إلددى نتددائج تحميددل فقددرات      
كبيددر لإلجددراءات المدرجددة فددي ( نالحددظ أن محممددي االئتمددان يتمتعددون بددإدراك 17)جدددول قصدديرة األجددل

عددم الجدول، إذ يرون أن أكثر إجراءات التالعب التي يمكن أن يقوم بيا العمالء تحت ىذا البند ىدو 
الكشددف عددن الددديون الراكدددة والددديون المتعثددرة بيدددف تخفدديض رصدديد مخصددص الددديون المشددكوك فددي 

 (.41716نحرافو المعياري )( وا  4147، حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال )تحصيميا
اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة ) ما بمغ المتوسط الحسابي لفقراتك     

 من كبرأ% وىي 84.44 يساوي، والوزن النسبي 8.67تساوي  اإلبداعية في بند الذمم المدينة(
 tكبر من قيمة أوىي  66.868 المحسوبة المطمقة تساوي t" وقيمة %68" المتوسطالوزن النسبي 

و اإلنحراف  0.05من  قلأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04الجدولية والتي تساوي 
إلجراءات ل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرةمما يدل عمى ( 0.594المعياري )

 .المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند الذمم المدينة
ندا إلجدراءات المضدادة إللغداء تدأثير ممارسدات المحاسدبة اإلبداعيدة فدي ىدذا البندد فإنا ومن تحميل      

التحقددق مددن صددحة تصددنيف الددذمم أعمددى وسددط حسددابي كددان لإلجددراء المضدداد المتمثددل فددي  نالحددظ أن
 ، حيدددث بمدددغ وسدددطو الحسدددابيتصدددنيفيا سدددتبعاد أي خطدددأ فدددي ا  المديندددة إلدددى متداولدددة وطويمدددة األجدددل، و 

نحرافو المعياري ) (8.86)  . (0.598وا 
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 (18جدول رقم )
 اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند الذمم المدينةاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: 

مسمسل
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 إلبداعية لمتأثير في بند الذمم المدينة:اإلجراءات المحاسبية ا 
تضمين رقم الذمم المدينة ذمما مدينة ألطراف ذات صمة  .86

 0.000 8.403 79.41 0.674 3.97 أو لشركات تابعة أو زميمة.

عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثرة بيدف  .84
 تخفيض رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيميا.

4.38 0.817 87.65 9.865 0.000 

التالعب في تصنيف الذمم المدينة وذلك من خالل  .85
تصنيف ذمم مدينة طويمة األجل عمى أنيا ذمم مدينة 

 متداولة بقصد تحسين سيولة الشركة.
4.12 0.844 82.35 7.718 0.000 

 0.000 9.879 83.14 0.683 4.16 جميع الفقرات 

 جراءات المحاسبة اإلبداعية في بند الذمم المدينةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إ 
مراجعة كشوف الذمم المدينة، والتحقق من استبعاد الذمم  .88

المدينة لمشركات التابعة والزميمة من الرصيد اإلجمالي 
 لمذمم واإلفصاح عنيا في بند مستقل.

4.18 0.716 83.53 9.574 0.000 

ود ديون راكدة أو طمب كشف بالديون لمتأكد من عدم وج .88
متعثرة، وفي حالة وجودىا التأكد من مالءمة قيمة 
مخصص الديون المشكوك في تحصيميا إلى إجمالي قيمة 

 الديون.

4.12 0.729 82.35 8.942 0.000 

التحقق من صحة تصنيف الذمم المدينة إلى متداولة  .86
ستبعاد أي خطأ في تصنيفيا.     وطويمة األجل، وا 

4.21 0.592 84.12 11.881 0.000 

 0.000 11.468 83.33 0.593 4.17 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 
 
 
 
 
 



88 

 

بند المخزون  لمتأثير في اإلجراءات المضادةاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات:  -9
  السمعي
توسط ( والذي يبين أن الم69ينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم )لمع tتم استخدام اختبار     

 ،8.87تساوي  )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند المخزون السمعي( الحسابي لفقرات
المحسوبة  t" وقيمة %68" المتوسطالوزن النسبي كبر من أ وىي %85.89الوزن النسبي  يساوي و 

والقيمة االحتمالية  8.04الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  68.407المطمقة تساوي 
وجود مما يدل عمى  0.806كما بمغ األنحراف المعياري  0.05قل من أوىي  0.000تساوي 

تؤثر في بند  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل لدى محممي االئتمان إدراك بدرجة كبيرة جداً 
 .المخزون السمعي

المخزون السمعي بند في  اإلجراءات المحاسبية اإلبداعيةبالنظر إلى نتائج تحميل فقرات و      
( نالحظ أن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك كبير جدًا لإلجراءات المدرجة في الجدول، 18)جدول 

في التالعب إذ يرون أن أكثر إجراءات التالعب التي يمكن أن يقوم بيا العمالء تحت ىذا البند ىو 
، حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال األسعار المستخدمة في تقييم المخزون السمعي

نحرافو المعياري )4146) الطرق التغيير الغير مبرر في (، تاله كل من اإلجرائين، 41555( وا 
نحراف معياري )4158بمتوسط حسابي ) المتبعة في تقييم المخزون السمعي وتضمين  (41618( وا 

نحراف معياري ) (8.06بوسط حسابي )، ف الجرد ببنود بضاعة راكدة أو متقادمةكشو   .(0.698وا 
)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  كما بمغ المتوسط الحسابي لفقرات     

كبر  أ % وىي 86.68يساوي الوزن النسبي ، و 8.06تساوي  اإلبداعية في بند المخزون السمعي(
 t كبر من قيمةأ وىي 9.470 المحسوبة المطمقة تساوي tوقيمة "%68" المتوسطالنسبي  الوزن من

كما بمغ  0.05من  قلأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04الجدولية والتي تساوي 
 لدى محممي االئتمان إدراك بدرجة كبيرةوجود  مما يدل عمى (0.659األنحراف المعياري )

 .بند المخزون السمعي فيإللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية إلجراءات المضادة ل
أمددا بالنسددبة لإلجددراءات المضددادة إللغدداء تددأثير ممارسددات المحاسددبة اإلبداعيددة فددي ىددذا البنددد فددإن       

التحقق من عدالة األسعار المسدتخدمة فدي تقيديم أعمى وسط حسابي كان لإلجراء المضاد المتمثل في 
نحرافدددو  (8.68، حيدددث بمدددغ وسدددطو الحسدددابي )مقارندددة مدددع قدددوائم األسدددعار الجاريدددةعي المخدددزون السدددم وا 

حيددث بمددغ وسددطيما المحاسددبي  58و 88ثددم تدداله اإلجددرائين المضددادين البدداقيين  .(0.789المعيدداري )
(8.04.) 
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 (19جدول رقم )
المخزون بند   يفمتأثير ل اإلجراءات المضادةاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: 
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند المخزون السمعي: 
تضمين كشوف الجرد ببنود بضاعة راكدة أو  .87

 متقادمة.
4.06 0.694 81.18 8.899 0.000 

التالعب في األسعار المستخدمة في تقييم المخزون  .89
 السمعي.

4.47 0.662 89.41 12.949 0.000 

التغيير الغير مبرر في الطرق المتبعة في تقييم  .56
 المخزون السمعي .

4.29 0.719 85.88 10.495 0.000 

 0.000 18.307 85.49 0.406 4.27 جميع الفقرات 

 ير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند المخزون السمعي:اإلجراءات المضادة إللغاء تأث 
مراجعة كشوف الجرد والتحقق الفعمي من أصناف  .88

المخزون السمعي، وخموىا من بضاعة راكدة أو 
متقادمة، وفي حالة وجودىا التأكد من اإلفصاح 

 عنيا.

4.03 0.797 80.59 7.530 0.000 

ة في تقييم التحقق من عدالة األسعار المستخدم .50
 المخزون السمعي مقارنة مع قوائم األسعار الجارية.

4.12 0.729 82.35 8.942 0.000 

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو  .58
في تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون السمعي، 
ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر ىذا التغيير 

 عمى البيانات المالية.

4.03 0.674 80.59 8.912 0.000 

 0.000 9.370 81.18 0.659 4.06 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 بند اإلجراءات المضادة لمتأثير فياإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و  تحميل فقرات: -31
 االستثمارات طويمة األجل

( والذي يبين أن المتوسط 80لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tستخدام اختبارتم ا     
تساوي  )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات طويمة األجل(الحسابي لفقرات 

 t وقيمة %"68" المتوسطكبر من الوزن النسبي أ% وىي 79.86يساوي ، والوزن النسبي 4.97
والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  كبرأ وىي 7.886المحسوبة المطمقة تساوي 

مما يدل ( 0.788، كما بمغ األنحراف المعياري )0.05من  قلأوىي  0.000االحتمالية تساوي 
تؤثر  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل  لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرةعمى 
 .د االستثمارات طويمة األجلفي بن
اإلسدددتثمارات طويمدددة بندددد  فدددي اإلجدددراءات المحاسدددبية اإلبداعيدددةوبدددالنظر إلدددى نتدددائج تحميدددل فقدددرات      

( نالحظ أن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك كاف لإلجراءات المدرجة في الجددول، 54األجل )جدول 
عددم إظيدار يدا العمدالء تحدت ىدذا البندد ىدو إذ يرون أن أكثر إجراءات التالعب التي يمكدن أن يقدوم ب

، حيددث بمددغ الوسددط الحسددابي إلجابددات ىددذا بعددة أو الزميمددةنصدديب الشددركة األم مددن خسددائر الشددركة التا
تغييددر الطريقددة المتبعددة المتمثددل فددي  64(، أمددا أقددل المتوسددطات الحسددابية كددان لإلجددراء 4144السددؤال )

لتحول مددن طريقددة التكمفددة إلددى طريقددة حقددوق الممكيددة فددي المحاسددبة عددن االسددتثمارات طويمددة األجددل كددا
نحراف معياري )4177، بوسط حسابي )مثال  (.41658( وا 
)اإلجددددراءات المضددددادة إللغدددداء تددددأثير إجددددراءات المحاسددددبة كمددددا بمددددغ المتوسددددط الحسددددابي لفقددددرات      

% وىدي 77.85يسداوي  ، والدوزن النسدبي4.86 تسداوي اإلبداعية فدي بندد االسدتثمارات طويمدة األجدل(
كبدر مدن أوىدي   7.428المحسدوبة المطمقدة تسداوي t" وقيمدة %68" المتوسدطكبر من الدوزن النسدبي أ

ممدا يددل  0.05قل من أوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04الجدولية والتي تساوي  tقيمة 
إلبداعية في بندد إلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة ال وجود إدراك بدرجة كبيرة عمى

 .االستثمارات طويمة األجل
أمددا بالنسددبة لإلجددراءات المضددادة إللغدداء تددأثير ممارسددات المحاسددبة اإلبداعيددة فددي ىددذا البنددد فددإن       

الرجدددوع إلدددى تقريدددر مددددقق فدددي  ينالمتمثمدددو   56و 58ين المضددداد ئينلإلجدددرا أعمدددى وسدددط حسدددابي كدددان
الطريقة المتبعة في المحاسدبة عدن االسدتثمارات طويمدة  الحسابات لموقوف عمى رأيو في مبررات تغيير

عدادة تعدديل رقدم و  األجل، ومددى تضدمين تقريدره إيضداحا حدول أثدر ىدذا التغييدر عمدى البياندات الماليدة ا 
الحسددابي  ما، حيددث بمددغ وسددطيخسددائر الشدركة التابعددة أو الزميمددةالدربح بقيمددة نصدديب الشددركة األم مددن 

(4.98). 
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 (20جدول رقم )
بند االستثمارات  في متأثيراإلجراءات المضادة لاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و ل فقرات: تحمي

 طويمة األجل
مسمسل
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات طويمة األجل 
54
. 

تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن االستثمارات 
طويمة األجل كالتحول من طريقة التكمفة إلى طريقة حقوق 

 الممكية مثال.
3.88 0.729 77.65 7.059 0.000 

55
. 

عدم إظيار نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة 
 0.000 6.196 80.59 0.969 4.03 أو الزميمة.

57
. 

عاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم وشركاتيا عدم استب
التابعة )مثل المبيعات والقروض المتبادلة(عند إعداد 

 القوائم المالية الموحدة لممجموعة. 
4.00 0.853 80.00 6.837 0.000 

 0.000 7.841 79.41 0.722 3.97 جميع الفقرات 

 اإلبداعية في بند االستثمارات طويمة األجل:اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
58
. 

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو في 
مبررات تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن 
االستثمارات طويمة األجل، ومدى تضمين تقريره إيضاحا 

 حول أثر ىذا التغيير عمى البيانات المالية.

3.94 0.776 78.82 7.070 0.000 

56
. 

إعادة تعديل رقم الربح بقيمة نصيب الشركة األم من 
 خسائر الشركة التابعة أو الزميمة.

3.94 0.814 78.82 6.739 0.000 

58
. 

استبعاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم والتابعة )مثل 
المبيعات والقروض المتبادلة(عند إعداد القوائم المالية 

يان آثارىا عمى قائمتي الدخل الموحدة لممجموعة، وب
 والمركز المالي. 

3.71 0.906 74.12 4.545 0.000 

 0.000 7.428 77.25 0.677 3.86 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 .األصول الثابتةير في  بند اإلجراءات المضادة لمتأثاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: -33
بين أن المتوسط ( والذي ي86لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      

، (8.80)تساوي  (األصول الثابتة)اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند  الحسابي لفقرات
محسوبة ال t" وقيمة %68" المتوسطنسبي كبر من الوزن الأ و% وى88 النسبي يساوي والوزن

االحتمالية  والقيمة 8.04الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة أكبر  وىي 8.584 المطمقة تساوي
 وجود إدراكعمى مما يدل  0.886وبمغ األنحراف المعياري  0.05من أقل وىي  0.000تساوي 

تؤثر في بند األصول  التي اعيةإلجراءات المحاسبية اإلبدل بدرجة كبيرة لدى محممي االئتمان
 .الثابتة
( نجد 86ومن تحميل الفقرات المتعمقة بالممارسات اإلبداعية تحت بند األصول الثابتة )جدول      

أن لدى عينة الدراسة إدراك كبير لمممارسات المدرجة تحت ىذا البند، إذ أنيم يرون أن أكثر 
األصول في الميزانية بالقيمة الناتجة عن  إظيار الممارسات المستخدمة لمتأثير في ىذا البند ىو

ظيار الفائض عن إعادة التقييم في قائمة الدخل بإعادة التقييم وعدم االلتزام   بدالً التكمفة التاريخية وا 
واإلنحراف  (8.87، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجاباتيم )المساىمين حقوق فين إظياره م

إجراء اءات إستخدامًا تحت ىذا البند وفق مايرى المحممون فيو، (. أما أقل اإلجر 0.788المعياري )
مثاًل من طريقة القسط الثابت إلى طريقة القسط المتناقص أو  ،تغيير غير مبرر في طرق اإلىالك

 (.6.065( واألنحراف المعياري )4.68، حيث بمغ الوسط الحسابي )العكس
المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  )اإلجراءات ما بمغ المتوسط الحسابي لفقراتك     

من   كبرأ% وىي 84.06يساوي ، والوزن النسبي  8.65تساوي (األصول الثابتةاإلبداعية في بند 
 tكبر من قيمة أوىي  66.706المحسوبة المطمقة تساوي  t" وقيمة %68" المتوسطالوزن النسبي 

مما يدل عمى  0.05من قل أ وىي 0.000وي حتمالية تساوالقيمة اال 8.04الجدولية والتي تساوي 
إلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة ل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرة

 .اإلبداعية في بند األصول الثابتة
( موافقة عينة الدراسة عمى أن أكثر اإلجراءات المضادة مالئمًة 51كما يبين الجدول رقم )      
مراجعة رأى المدقق حول  ىو األصول الثابتةالمحاسبة اإلبداعية في بند  تأثير ممارساتإللغاء 
، حيث بمغ مبرر في طرق اإلىالك وبالتالي أثره المتراكم عمى البيانات المحاسبيةالغير  رالتغيي

نحرافو المعياري ) (8.88وسطو الحسابي ) أما أقل المتوسطات الحسابية فيي لإلجراء  .(0.606وا 
التحقق من المستندات والعقود الخاصة باألصول الثابتة، وحجم األصول المرىونة  -68لمضاد رقم ا
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، حيث بمغ وسطو ودراسة أثرىا عمى النسب المالية والمقدمة كضمانات لمقروض واألصول المؤجرة،
نحرافو المعياري ) (8.09الحسابي )  (0.668وا 

 (21جدول رقم )
 .األصول الثابتةبند  اإلجراءات المضادة لمتأثير فيسبية اإلبداعية و اإلجراءات المحاتحميل فقرات: 
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 اإلجراءات المحاسبية الخالقة لمتأثير عمى بعض بنود األصول الثابتة 
لناتجة عن إعادة إظيار األصول في الميزانية بالقيمة ا .59

ظيار الفائض  التقييم وعدم االلتزام بالتكمفة التاريخية وا 
عن إعادة التقييم في قائمة الدخل بداًل عن إظياره في 

 حقوق المساىمين

4.47 0.788 89.41 10.887 0.000 

عدم اإلفصاح عن األصول المرىونة أو المقدمة  .61
كضمانات لقروض أو عدم اإلفصاح عن األصول 

 ؤجرة.الم
4.38 0.954 87.65 8.450 0.000 

التالعب في تصنيف بعض األصول الثابتة بقصد  .63
التأثير عمى مصروف اإلىالك والقيم التي تدرج بيا 
األصول في الميزانية ، مثل إعادة تصنيف األراضي 

 الممموكة إلى أراضي تحت التطوير.

4.15 0.958 82.94 6.984 0.000 

إلىالك المتعارف عمييا لألصول التالعب في نسب ا .65
 عن طريق تخفيضيا عن تمك السائدة في السوق.

4.32 1.007 86.47 7.666 0.000 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلىالك مثاًل من  .67
طريقة القسط الثابت إلى طريقة القسط المتناقص أو 

 العكس.
3.68 1.065 73.53 3.703 0.001 

 0.000 8.523 84.00 0.821 4.20 جميع الفقرات 
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 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود األصول الثابتة 
التحقق من االلتزام بمبدأ التكمفة التاريخية، مع مراعاة  .60

اإلفصاح عن القيم االستبدالية لألصول الثابتة، 
والتحقق من صحة عممية التقييم، واستبعاد الفائض 

دراجو ضمن حقوق المساىمين.  من قائمة الدخل وا 

4.15 0.744 82.94 8.990 0.000 

باألصول  التحقق من المستندات والعقود الخاصة .62
الثابتة، وحجم األصول المرىونة والمقدمة كضمانات 
لمقروض واألصول المؤجرة، ودراسة أثرىا عمى النسب 

 المالية.

4.09 0.668 81.76 9.496 0.000 

التحقق من صحة ومبررات تصنيف األصول الثابتة  .64
ودراسة تأثير ذلك عمى مصروف اإلىتالك، ودراسة 

 تي الدخل والمركز المالي.    أثر ذلك عمى بيانات قائم
4.15 0.610 82.94 10.971 0.000 

فحص تمك النسب بالمقارنة مع النسب المتعارف  .66
 عمييا ثم تعديل مصروف اإلىتالك بناء عمى ذلك.

4.15 0.610 82.94 10.971 0.000 

مراجعة رأى المدقق حول ىذا التغيير وبالتالي أثره  .68
 لمحاسبية.المتراكم عمى البيانات ا

4.24 0.606 84.71 11.887 0.000 

 0.000 11.706 83.06 0.574 4.15 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
 

اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند األصول اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: -32
 .غير الممموسة

المتوسط ( والذي يبين أن 88لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار     
ساوي ي )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند األصول غير الممموسة( الحسابي لفقرات

 tوقيمة  %"68" المتوسطكبر من الوزن النسبي أ و% وى88.85يساوي  ، والوزن النسبي8.88
والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة أكبر  وىي 60.668 المحسوبة المطمقة تساوي

عمى مما يدل  0.766وبمغ اإلنحراف المعياري  0.05من  أقل وىي 0.000 االحتمالية تساوي
تؤثر في  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةللدى محممي االئتمان  وجود إدراك بدرجة كبيرة جداً 

 .ند األصول غير الممموسةب



145 

 

ومن تحميل الفقرات المتعمقة بالممارسات اإلبداعية تحت بند األصول غير الممموسة )جدول      
( نجد أن لدى عينة الدراسة إدراك كبير لمممارسات المدرجة تحت ىذا البند، إذ أنيم يرون أن 88

معدالت إطفاء لألصول غير استخدام أكثر الممارسات المستخدمة لمتأثير في ىذا البند ىو 
، حيث الشركةالممموسة أقل من معدالت اإلطفاء المتعارف عمييا في الصناعة التي تنتمي إلييا 

(. أما أقل اإلجراءات 0.779( واإلنحراف المعياري )8.48بمغ المتوسط الحسابي إلجاباتيم )
فاء مبرر في طرق اإلط إجراء تغيير غيرإستخدامًا تحت ىذا البند وفق مايرى المحممون فيو، 

( واألنحراف 8.00، حيث بمغ الوسط الحسابي )المتبعة في تخفيض تمك األصول)غير الممموسة(
 (.0.888المعياري )

سبة اإلبداعية )اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاكما بمغ المتوسط الحسابي لفقرات 
الوزن  من كبرأ و% وى86.04يساوي بي لوزن النسا، و 8.05 الممموسة( في بند األصول غير

 tمن قيمة  كبرأ وىي 60.848المحسوبة المطمقة تساوي  t" وقيمة %68" المتوسطالنسبي 
وبمغ األنحراف  0.05من قل أوىي  0.000يمة االحتمالية تساوي والق 8.04الجدولية والتي تساوي 

إلجراءات المضادة ل مي االئتمانلدى محم وجود إدراك بدرجة كبيرة مما يدل عمى 0.599المعياري 
 .في بند األصول غير الممموسة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية

( موافقة عينة الدراسة عمى أن أكثر اإلجراءات المضادة 55الجدول رقم ) ن الحظ منكما و       
التأكد من  ىو وسةالمممغير األصول المحاسبة اإلبداعية في بند  مالئمًة إللغاء تأثير ممارسات

الممموسة بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية، ودراسة أثر ذلك عمى  غير االعتراف باألصول
جراء التعديل الالزم إن وجد ما يستوجب ذلك لمشركةالمركز المالي  الحسابي  متوسطو، حيث بمغ وا 

نحرافو المعياري ) (8.68) وسط الحسابي حيث بمغ ثم تاله باقي اإلجراءات بنفس ال. (0.680وا 
(، وىذا يدل عمى إدراك المحممين لكل تمك اإلجراءات المدرجة في الجدول 8.04وسطيا الحسابي )

وموافقتيم عمييا كإجراءات مضادة لمحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في بند األصول غير 
 الممموسة.
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 (22جدول رقم )
 اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند األصول غير الممموسةإلبداعية و اإلجراءات المحاسبية اتحميل فقرات: 
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود األصول غير الممموسة: 
69
. 

صول غير الممموسة، كما المغاالة في تقييم بعض بنود األ
ىو الحال في تقييم العالمات التجارية الناشئة عن دمج 

 المشاريع.
4.24 0.855 84.71 8.426 0.000 

76
. 

االعتراف محاسبيًا ببعض األصول غير الممموسة بما ال 
ينسجم مع االعتراف بيا وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، 

 تراة.ومثال ذلك االعتراف بالشيرة غير المش
4.35 0.812 87.06 9.714 0.000 

74
. 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلطفاء المتبعة في 
 تخفيض تمك األصول.

4.00 0.888 80.00 6.569 0.000 

75
. 

استخدام معدالت إطفاء لألصول غير الممموسة أقل من 
معدالت اإلطفاء المتعارف عمييا في الصناعة التي تنتمي 

 إلييا الشركة.
4.38 0.779 87.65 10.346 0.000 

 0.000 10.114 84.85 0.716 4.24 جميع الفقرات 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود األصول غير الممموسة: 
70
. 

 لمتبعة في تقييم بنود األصولالتحقق من صحة األسس ا
 ألسس.الممموسة، وتعديل قيميا وفق ىذه ا غير

4.03 0.717 80.59 8.370 0.000 

78
. 

التأكد من االعتراف باألصول غير الممموسة بما ينسجم 
مع معايير المحاسبة الدولية، ودراسة أثر ذلك عمى المركز 
جراء التعديل الالزم إن وجد ما يستوجب  المالي لمشركة وا 

 ذلك.

4.12 0.640 82.35 10.178 0.000 

78
. 

الحسابات حول ىذا التغيير في التحقق من رأي مدقق 
طريقة حساب قسط إطفاء األصول غير الممموسة والتأكد 
من إظيار األثر المتراكم المترتب عمى ىذا التغيير عمى 

 البيانات المالية وعمى ربحية الشركة. 

4.03 0.758 80.59 7.917 0.000 

76
. 

إعادة حساب مصروف اإلطفاء وفقًا لنسب إطفاء األصول 
مموسة المتعارف عمييا في الصناعة لتي تنتميا ليا غير الم
 الشركة.

4.03 0.627 80.59 9.574 0.000 

 0.000 10.232 81.03 0.599 4.05 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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في بند االلتزامات  ادة لمتأثيرحاسبية اإلبداعية واإلجراءات المضاإلجراءات المتحميل فقرات: -33
 المتداولة

يبين أن المتوسط  ( والذي84لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار     
 تساوي )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االلتزامات المتداولة( الحسابي لفقرات

 t" وقيمة %68" المتوسطكبر من الوزن النسبي أ وى% و 84.54والوزن النسبي يساوي ، 8.68
والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  t من قيمة كبرأوىي  9.677 المحسوبة المطمقة تساوي

 مما يدل عمى 0.788األنحراف المعياري وبمغ  0.05 قل منأوىي  0.000االحتمالية تساوي 
تؤثر في بند  التي اءات المحاسبية اإلبداعيةإلجر ل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرة 

 .االلتزامات المتداولة
اإللتزامددات المتداولددة بنددد اإلجددراءات المحاسددبية اإلبداعيددة فددي وبددالنظر إلددى نتددائج تحميددل فقددرات      
( نالحظ أن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك كاف لإلجراءات المدرجة في تحت ذلدك البندد، 54)جدول

عددم إدراج أكثر إجراءات التالعدب التدي يمكدن أن يقدوم بيدا العمدالء تحدت ىدذا البندد ىدو، إذ يرون أن 
األقسددداط واجبدددة السدددداد مدددن القدددروض طويمدددة األجدددل خدددالل العدددام ضدددمن االلتزامدددات المتداولدددة بيددددف 

( واالنحدراف 4145، حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال )الشركةتحسين نسب السيولة في 
تأجيدددل إثبددددات المتمثدددل فدددي  71أمدددا أقدددل المتوسدددطات الحسدددابية كددددان لإلجدددراء   .(41574ري )المعيدددا

 ،الدفعات المستممة مقدما من العمالء في شركات المقاوالت بيدف تحسدين نسدب الرفدع المدالي لمشدركة
 (.41876وبأنحراف معياري ) (4.44حسابي )الوسط حيث بمغ ال

إجراءات المحاسبة  اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير) كما بمغ المتوسط الحسابي لفقرات     
من  كبرو أ% وى78.88يساوي  ، والوزن النسبي4.96 اإلبداعية في بند االلتزامات المتداولة(

 tمن قيمة  كبرأوىي  6.484المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة  %"68" المتوسطالوزن النسبي 
وبمغ األنحراف  0.05من قل أوىي  0.000مالية تساوي يمة االحتوالق 8.04الجدولية والتي تساوي 

إلجراءات ل لدى محممي االئتمان ى وجود إدراك بدرجة كبيرةعممما يدل ( 0.848)المعياري 
       .المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند االلتزامات المتداولة

أثير ممارسددات المحاسددبة اإلبداعيددة فددي ىددذا البنددد فددإن أمددا بالنسددبة لإلجددراءات المضددادة إللغدداء تدد      
دراسدة أثدر عددم إدراج األقسداط واجبدة فدي  المتمثدلو  80 رقدم المضداد ءلإلجرا أعمى وسط حسابي كان

السددداد مددن القددروض طويمددة األجددل خددالل العددام ضددمن االلتزامددات المتداولددة عمددى نسددب السدديولة فددي 
مددى تضدمين تقريدره إيضداحا وىدو  88وتاله اإلجراء رقدم ( 4.98حيث بمغ وسطو الحسابي ) ،الشركة

عمدددى  غددي المدددألوف فددي الفددروض التدددي يقددوم عمييدددا التحميددل اإلكتددواري وأثدددر ذلددك  حددول أثددر التغييدددر
، حيدث مدى صدحة رصديد مكافدأة نيايدة الخدمدةدراسة مبدررات التغييدر ومددى أثرىدا عو  البيانات المالية
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نحرافو  (4.96الحسابي )و بمغ وسط أما أقل اإلجدراءات المضدادة متوسدطًا ىدو  .(0.900المعياري )وا 
عمددى قصدديرة األجددل عددن طريددق قددروض طويمددة األجددل  القددروض تسددديددراسددة أثددر  - 78اإلجددراء رقددم 

، حيددث بمددغ األصددول المقدمددة كضددمانات لقدداء ذلددكنسددب الرفددع المددالي، وعمددى مصددروف الفوائددد وعمددى 
نحرافو ال4.79المتوسط الحسابي لو )  (.0.968معياري )( وا 

 (23جدول رقم )
 لتزامات المتداولةاإلجراءات المضادة لمتأثير في بند اإلاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: 
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 بعض بنود االلتزامات المتداولة:اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في  
تسديد قروض قصيرة األجل عن طريق قروض طويمة  .77

 0.000 7.497 82.94 0.892 4.15 األجل بيدف تحسين نسب السيولة في الشركة.

عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويمة  .79
األجل خالل العام ضمن االلتزامات المتداولة بيدف 

 السيولة في الشركة.تحسين نسب 
4.32 0.684 86.47 11.282 0.000 

من العمالء في  تأجيل إثبات الدفعات المستممة مقدماً  .86
 0.000 5.921 80.00 0.985 4.00 شركات المقاوالت بيدف تحسين نسب الرفع المالي.

تغيير غير مألوف في الفروض التي يقوم عمييا التحميل  .84
 0.000 8.426 84.71 0.855 4.24 يد مكافأة نياية الخدمة.اإلكتواري المتبع في تحد

 0.000 9.177 83.53 0.748 4.18 جميع الفقرات 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية عمى  بعض بنود االلتزامات المتداولة: 
دراسة أثر ىذه القروض عمى نسب الرفع المالي، وعمى  .78

 0.000 5.067 75.88 0.914 3.79 ذلك.لائد وعمى األصول المقدمة كضمانات مصروف الفو 

دراسة أثر عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض  .80
طويمة األجل خالل العام ضمن االلتزامات المتداولة عمى 

 نسب السيولة في الشركة.
3.94 0.851 78.82 6.451 0.000 

دفعات المستممة مقدما من دراسة أثر تأجيل إثبات ال .88
العمالء في شركات المقاوالت عمى نسب الرفع المالي 

 لمشركة وتعديميا حسب األصول.
3.88 0.913 77.65 5.633 0.000 

دراسة مبررات التغيير ومدى أثرىا عمى صحة رصيد  .88
 0.000 5.907 78.24 0.900 3.91 مكافأة نياية الخدمة.

 0.000 6.343 78.24 0.838 3.91 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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بند  في اإلجراءات المضادة لمتأثيراإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات:  -34
 .تزامات طويمة األجللاإل 

( والذي يبين أن المتوسط 88)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
ساوي ي )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االلتزامات طويمة األجل(الحسابي لفقرات 

 t" وقيمة %68" المتوسطكبر من الوزن النسبي أ و% وى79.76يساوي  ، والوزن النسبي(4.99)
والقيمة  8.04 والتي تساوي الجدولية tقيمة  من كبرأوىي  6.886 المحسوبة المطمقة تساوي

مما يدل عمى ( 0.849وبمغ األنحراف المعياري ) 0.05من  قلأوىي  0.000االحتمالية تساوي 
تؤثر في بند  التي جراءات المحاسبية اإلبداعيةلدى محممي االئتمان لإل وجود إدراك بدرجة كبيرة 

  .االلتزامات طويمة األجل
اإللتزامدات طويمدة األجدل بند اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية في ت وبالنظر إلى نتائج تحميل فقرا     

( نالحظ أن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك كاف لإلجراءات المدرجدة تحدت ىدذا البندد، إذ 54)جدول 
الحصدول عمدى يرون أن أكثر إجراءات التالعب التي يمكدن أن يقدوم بيدا العمدالء تحدت ىدذا البندد ىدو 

سددتخدامو فددي تسددديد قددرض قصددير األجددل بيدددف ا  إعددداد الميزانيددة العموميددة و  قددرض طويددل األجددل قبددل
نحرافدو 4144، حيدث بمدغ الوسدط الحسدابي إلجابدات ىدذا السدؤال )الشدركةتحسين نسب السديولة فدي  ( وا 

إطفدددداء سددددندات قابمددددة بوسددددط حسددددابي مقددددارب وىددددو  76(، ثددددم تددددال ذلددددك اإلجددددراء 41844المعيدددداري )
ضدافة المكاسدب المحققدة لقداء ذلدك إلدى صدافي الدربح دون إدراجيدا لالستدعاء قبل موعد استحقاق يا، وا 

 .(4.84حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال ) ة،واإلفصاح عنيا ضمن البنود غير العادي
)اإلجددددراءات المضددددادة إللغدددداء تددددأثير إجددددراءات المحاسددددبة بمددددغ المتوسددددط الحسددددابي لفقددددرات كمددددا      

مدن   كبدرأ و% وىد78.76يسداوي الدوزن النسدبي ، و 4.78 تزامدات طويمدة األجدل(اإلبداعية فدي بندد االل
 tكبددر مددن قيمدددة أوىدددي  8.586المحسددوبة المطمقددة تسدداوي  t" وقيمدددة %68" المتوسددطالددوزن النسددبي 

وبمدغ األنحدراف  0.05مدن قدل أوىدي  0.000االحتمالية تسداوي والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي 
إلجدددراءات ل لددددى محممدددي االئتمدددان وجدددود إدراك بدرجدددة كبيدددرة يددددل عمدددى  ممدددا( 0.987المعيددداري )

 .المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند االلتزامات طويمة األجل
أما بالنسبة لإلجراءات المضادة إللغاء تأثير ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ىذا البند فإن    

تخفيض صافي الربح بالمكاسب في  المتمثلو  88رقم  المضاد ءلإلجرا أعمى وسط حسابي كان
المحققة نتيجة إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا، ومعالجة أثر ذلك عمى نسب 

نحراف 4.88حيث بمغ وسطو الحسابي ) ،صاح عنيا ضمن البنود غير العاديةالربحية، واإلف ( وا 
دراسة أثر الحصول عمى قرض طويل األجل قبل وىو  86( وتاله اإلجراء رقم 6.089معياري )
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 وأخذ ذلك الشركةإعداد الميزانية واستخدامو في تسديد قرض قصير األجل عمى نسب السيولة في 
 .(4.65الحسابي )و ، حيث بمغ وسطربعين االعتبا

   
 (24جدول رقم )

بند االلتزامات طويمة  متأثير فياإلجراءات المضادة لاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: 
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود االلتزامات طويمة األجل 
85
. 

الحصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد الميزانية 
واستخدامو في تسديد قرض قصير األجل بيدف  العمومية

 تحسين نسب السيولة في الشركة.
4.03 0.904 80.59 6.640 0.000 

87
. 

إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا، 
ضافة المكاسب المحققة لقاء ذلك إلى صافي الربح دون  وا 

 إدراجيا واإلفصاح عنيا ضمن البنود غير العادي
3.94 0.919 78.82 5.970 0.000 

 0.000 6.846 79.71 0.839 3.99 جميع الفقرات 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود االلتزامات طويمة األجل: 
86
. 

دراسة أثر الحصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد 
مى الميزانية واستخدامو في تسديد قرض قصير األجل ع

 نسب السيولة في الشركة وأخذ ذلك بعين االعتبار.
3.65 0.950 72.94 3.973 0.000 

88
. 

تخفيض صافي الربح بالمكاسب المحققة نتيجة إطفاء 
سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا، ومعالجة 
أثر ذلك عمى نسب الربحية، واإلفصاح عنيا ضمن البنود 

 غير العادية.

3.82 1.029 76.47 4.667 0.000 

 0.000 4.526 74.71 0.947 3.74 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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بند  اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية واإلجراءات المضادة لمتأثير فيتحميل فقرات:  -35
 .ةالموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروط

( والذي يبين أن المتوسط 85لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
)اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند الموجودات وااللتزامات الطارئة أو  الحسابي لفقرات

 المتوسطكبر من الوزن النسبي أ و% وى85.89يساوي  ، والوزن النسبي8.86ساوي ي (ةالمشروط
الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  اقلوىي  9.869المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة  %"68"

 0.800وبمغ األنحراف المعياري  0.05من  كبرأوىي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي  8.04
 داعيةإلجراءات المحاسبية اإلبلدى محممي االئتمان ل بدرجة كبيرة جدًا وجود إدراك  مما يدل عمى

 ة.المشروط لموجودات وااللتزامات الطارئة أوتؤثر في بند االتي 
بالممارسات اإلبداعية تحت بند الموجودات واإللتزامات الطارئة  الفقرات المتعمقةومن تحميل      

نجد أن عينة الدراسة لدييم اإلدراك الكافي لتمك الممارسات، حيث أنيم يرون أن أكثر الممارسات 
عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو المشروطة، لمتأثير عمى ىذا البند ىي، المستخدمة 

، حيث بمغ شركة تنظر فييا الجيات القضائيةمثل إىمال اإلفصاح عن مطالبات قضائية عمى ال
(. ثم تاله اإلجراء 0.846( وبإنحراف معياري )8.89المتوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال )

بات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا كإثبات إيراد متوقع تحصيمو من إثالثاني وىو، 
، حيث بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات دعوى قضائية عمى أحد العمالء قبل صدور الحكم

 (.0.855( وبأنحراف معياري )8.88)
محاسبة )اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات ال ما بمغ المتوسط الحسابي لفقراتك     

يساوي  ، والوزن النسبي8.65 (ةالمشروط لموجودات وااللتزامات الطارئة أواإلبداعية في بند ا
 المحسوبة المطمقة تساوي t" وقيمة %68" المتوسط النسبي الوزن من كبرو أ% وى88.98
 0.000االحتمالية تساوي والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  60.550

لدى  وجود إدراك بدرجة كبيرةمما يدل عمى  0.648وبمغ األنحراف المعياري  0.05من  قلأ وىي
إلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند الموجودات ل محممي االئتمان

  ة.وااللتزامات الطارئة أو المشروط
عمى أن أكثر اإلجراءات المضادة مالئمًة ( موافقة عينة الدراسة 56كما يبين الجدول رقم )      

 ىو الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطةالمحاسبة اإلبداعية في بند  إللغاء تأثير ممارسات
دراسة أثر عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو المشروطة عمى النسب المالية المختمفة 

ننحرافو المعياري ) (8.68وسطو الحسابي ) ، حيث بمغلمشركةالسيما نسب الرفع المالي  . (0.686وا 
دراسة أثر إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا عمى النسب المالية  -90اإلجراء ثم تاله 

نحراف معياري ) (8.68) يساويحسابي وسط متب ، وذلكالمختمفة ذات العالقة ، وىذا يدل (0.686وا 
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راءات المدرجة في الجدول وموافقتيم عمييا كإجراءات مضادة لمحد عمى إدراك المحممين لكل تمك اإلج
 .الموجودات واإللتزامات الطارئة أو المشروطةمن ممارسات المحاسبة اإلبداعية في بند 

 

 (25جدول رقم )
تحميل فقرات: اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و اإلجراءات المضادة لمتأثير في  بند الموجودات 

 الطارئة أو المشروطوااللتزامات 

مسمسل
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطة 
89
. 

إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا كإثبات 
د متوقع تحصيمو من دعوى قضائية عمى أحد إيرا

 العمالء قبل صدور الحكم.
4.24 0.855 84.71 8.426 0.000 

96
. 

عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو 
المشروطة، مثل إىمال اإلفصاح عن مطالبات قضائية 

 عمى الشركة تنظر فييا الجيات القضائية.
4.29 0.836 85.88 9.027 0.000 

 0.000 9.219 85.29 0.800 4.26 الفقرات جميع 

اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو  
 المشروطة:

90
. 

دراسة أثر إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط 
 0.000 9.500 82.35 0.686 4.12 تحققيا عمى النسب المالية المختمفة ذات العالقة.

98
. 

دراسة أثر عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة 
أو المشروطة عمى النسب المالية المختمفة السيما نسب 

 الرفع المالي لمشركة.
4.18 0.626 83.53 10.954 0.000 

 0.000 10.550 82.94 0.634 4.15 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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بند حقوق  اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية واإلجراءات المضادة لمتأثير فيتحميل فقرات:  -36
 .المساهمين

بين أن ( والذي ي86لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار       
ساوي ي لمحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند حقوق المساىمين()اإلجراءات االمتوسط الحسابي لفقرات 

 t" وقيمة %68" المتوسطالوزن النسبي  كبر منأ و% وى80.88يساوي ، والوزن النسبي (8.08)
والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  كبرأ وىي 6.878المحسوبة المطمقة تساوي

مما يدل عمى ( 0.980وبمغ األنحراف المعياري ) 0.05من قل أوىي  0.000االحتمالية تساوي 
تؤثر في بند  التي  إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرة 

 .حقوق المساهمين
حقوق المساىمين بند  اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية فيوبالنظر إلى نتائج تحميل فقرات      

ن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك كاف لإلجراءات المدرجة في الجدول، إذ ( نالحظ أ55)جدول 
معالجة مكاسب أو يرون أن  إجراءات التالعب التي يمكن أن يقوم بيا العمالء تحت ىذا البند ىي 

خسائر تقمب أسعار الصرف المرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقوق المساىمين 
نحرافو المعياري 4145، حيث بمغ الوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال )لمن قائمة الدخ بدالً  ( وا 
إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي الربح  -84(، ثم تال ذلك اإلجراء 11414)

، الجاري لمعام الحالي بدال من إظياره ضمن األرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوات سابقة
نحرافو المعياري )4144بي )حيث بمغ متوسطو الحسا  (.41846( وا 

)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  ما بمغ المتوسط الحسابي لفقراتك     
من   كبرأ% وىي 77.98يساوي  الوزن النسبي، و 4.90 اإلبداعية في بند حقوق المساىمين(

 tكبر من قيمة أوىي  5.849وي  المحسوبة المطمقة تسا t" وقيمة %68" المتوسطالوزن النسبي 
وبمغ األنحراف  0.05من  قلأوىي  0.000اوي االحتمالية تس والقيمة 8.04الجدولية والتي تساوي 

إلجراءات المضادة ل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرةمما يدل عمى  0.998المعياري 
 .لمساهمينإللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند حقوق ا

أمددا بالنسددبة لإلجددراءات المضددادة إللغدداء تددأثير ممارسددات المحاسددبة اإلبداعيددة فددي ىددذا البنددد فددإن       
دراسدة أثدر معالجدة مكاسدب أو خسدائر في  المتمثلو  96رقم  المضاد ءلإلجرا أعمى وسط حسابي كان

مددن  مسدداىمين بدددالً تقمددب أسددعار الصددرف، المرتبطددة بمعددامالت تمددت بددالعمالت األجنبيددة فددي حقددوق ال
قائمة الدخل، عمى نسب الربحية والنسب المرتبطة بحقوق المساىمين، وتعديل أثر تمك المعالجة عمى 

نحرافدددو المعيددداري ) (4.96حيدددث بمدددغ وسدددطو الحسدددابي ) ،لمشدددركةالبياندددات الماليدددة  وتددداله  (0.996وا 
المكاسب المحققدة مدن سدنوات  تعديل صافي الربح الجاري لمعام الحالي باستبعادوىو  98اإلجراء رقم 
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 سابقة، وتعديل نسب الربحية ونسبة توزيعات األرباح والنسب األخرى ذات العالقة بحقدوق المسداىمين
نحرافو المعياري ) (4.88الحسابي )و ، حيث بمغ وسط(ROEمثل )  .(6.008وا 

 
 (26جدول رقم )

 في بند حقوق المساىمين رمتأثيدة لاإلجراءات المضااإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات: 
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود حقوق المساهمين 
إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي  .94

ي بدال من إظياره ضمن الربح الجاري لمعام الحال
 األرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوات سابقة.

4.03 0.937 80.59 6.406 0.000 

معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار الصرف  .95
المرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في 

 حقوق المساىمين بداًل من قائمة الدخل.
4.06 1.013 81.18 6.093 0.000 

 0.000 6.474 80.88 0.940 4.04 ع الفقراتجمي 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود حقوق المساهمين 
98. 
 
 

تعديل صافي الربح الجاري لمعام الحالي باستبعاد 
المكاسب المحققة من سنوات سابقة، وتعديل نسب 

نسب األخرى ذات الربحية ونسبة توزيعات األرباح وال
 (.ROEالعالقة بحقوق المساىمين مثل )

3.88 1.008 77.65 5.104 0.000 

96. 
 

دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار 
الصرف، المرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية 
في حقوق المساىمين بداًل من قائمة الدخل، عمى 

ساىمين، نسب الربحية والنسب المرتبطة بحقوق الم
وتعديل أثر تمك المعالجة عمى البيانات المالية 

 لمشركة.

3.91 0.996 78.24 5.338 0.000 

 0.000 5.239 77.94 0.998 3.90 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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قائمة د و راءات المضادة لمتأثير في  بناإلجاإلجراءات المحاسبية اإلبداعية و تحميل فقرات:  -37
 .التدفقات النقدية

بين أن المتوسط ( والذي ي87لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
 تساوي (قائمة التدفقات النقديةد و )اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بن الحسابي لفقرات

 t" وقيمة %68" المتوسطكبر من الوزن النسبي أ و% وى88.98نسبي يساوي ، والوزن ال8.85
والقيمة  8.04الجدولية والتي تساوي  tكبر من قيمة أوىي  66.878المحسوبة المطمقة تساوي 

مما يدل عمى  0.745وبمغ األنحراف المعياري  0.05من  قلأوىي  0.000االحتمالية تساوي 
تؤثر في  التي إلجراءات المحاسبية اإلبداعيةل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرة جدًا 

 .د قائمة التدفقات النقديةو بن
بنود قائمة التدفق النقدي في  اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية وبالنظر إلى نتائج تحميل فقرات      

لمدرجة تحت بنود ( نالحظ أن محممي االئتمان يتمتعون بإدراك كبير جدًا لإلجراءات ا56)جدول 
أكثر إجراءات التالعب التي يمكن أن يقوم بيا العمالء تحت ، إذ يرون أن قائمة التدفقات النقدية

أثير رسممة مصاريف غير تشغيمية )كرسممة مصاريف الصيانة الدورية( بيدف التىذا البند ىي 
نحرافو  (4164ؤال )عمى التدفق النقدي التشغيمي، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجابات ىذا الس وا 

قيام الشركة بتأجيل كتابة  -88أما أقل اإلجراءات متوسطًا ىو اإلجراء رقم  ،(41646المعياري )
( واألنحراف المعياري 4147حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،كل شيكاتيا لتحريف التدفق النقدي

 وىذا يدل عمي إرتفاع نسبة إدراكيم لتمك اإلجراءات. (41716)
)اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  بمغ المتوسط الحسابي لفقرات ماك     

من   كبرو أ% وى84.88 الوزن النسبي يساوي، و 8.66 (قائمة التدفقات النقديةد و اإلبداعية في بن
 tكبر من قيمة أوىي   9.970المحسوبة المطمقة تساوي t" وقيمة %68الوزن النسبي المحايد "

وبمغ اإلنحراف  0.05من  قلأوىي  0.000االحتمالية تساوي  والقيمة 8.04والتي تساوي  الجدولية
إلجراءات ل لدى محممي االئتمان وجود إدراك بدرجة كبيرةمما يدل عمى (  0.679المعياري )

 .د قائمة التدفقات النقديةنو المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في ب
بة لإلجددراءات المضددادة إللغدداء تددأثير ممارسددات المحاسددبة اإلبداعيددة فددي ىددذا البنددد فددإن أمددا بالنسدد      

مقارنة مبالغ الذمم المدينة مع النقدية في  المتمثلو  608رقم  المضاد ءلإلجرا أعمى وسط حسابي كان
حيددث بمددغ وسددطو  ،الحصددول عمددى مصددادقات مددن المدددينين و التحقددق مددن مواعيددد اسددتحقاقيا وكددذلك

نحرافدددو المعيددداري ) (8.86ي )الحسددداب حيدددث ليمدددا نفدددس  608و  98، ثدددم تددداله اإلجدددرائين (0.687وا 
(، وىذا يدل عمى إرتفاع درجة إدراكيم لإلجراءات المضدادة إللغداء تدأثير 8.68الوسط الحسابي وىو )

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية في بنود قائمة التدفقات النقدية.
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 (27جدول رقم )
قائمة التدفقات د و بن في متأثيراإلجراءات المضادة لراءات المحاسبية اإلبداعية و اإلجتحميل فقرات: 
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بنود قائمة التدفقات النقدية 
ة لمشيكات المرسمة بالبريد لمموردين عمى تسجيل الشرك .97

 أنيا نقدية باليد، أي تدفق نقدي تشغيمي.
4.41 0.743 88.24 11.074 0.000 

قيام الشركة بتأجيل كتابة كل شيكاتيا لتحريف التدفق  .99
 .النقدي

4.38 0.817 87.65 9.865 0.000 

ية تصنيف اإليرادات المتولدة من أنشطة غير تشغيمية )نقد .606
غير تشغيمية( عمى أنيا تشغيمية بيدف التأثير عمى 

 التدفق النقدي التشغيمي.
4.47 0.788 89.41 10.887 0.000 

رسممة مصاريف غير تشغيمية )كرسممة مصاريف  .604
الصيانة الدورية( بيدف التأثير عمى التدفق النقدي 

 التشغيمي.
4.50 0.707 90.00 12.369 0.000 

لى بيع الذمم المدينة بحيث تحصل عمى لجؤ الشركة إ .605
مبمغ نقدي معين )أقل من مبمغ الذمم( مقابل منح 

 المشتري حق تحصيل تمك الذمم في مواعيد إستحقاقيا.
4.47 0.748 89.41 11.462 0.000 

 0.000 11.474 88.94 0.735 4.45 جميع الفقرات 

 بداعية في  بعض بنود قائمة التدفقات النقديةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإل 
التحقق من أرصدة حسابات الدائنين وعدم وجود شيكات  .98

 صادرة ليم، وتخفيض الذمم الدائنة بقيمة الشيكات الصادرة.
4.18 0.797 83.53 8.611 0.000 

التأكد من مصدر النقدية األساس ومن صحة تصنيف  .600
ان أثر إعادة التصنيف عمى مصادر التدفقات النقدية وبي

 البيانات المالية لمشركة.
4.09 0.712 81.76 8.911 0.000 

سممتيا تنطبق عمييا التحقق من أن المصاريف التي تمت ر  .608
 عمى الربح التشغيمي. وبيان أثر الرسممة، شروط الرسممة

4.18 0.716 83.53 9.574 0.000 

قدية و التحقق من مواعيد مقارنة مبالغ الذمم المدينة مع الن .608
 استحقاقيا وكذلك الحصول عمى مصادقات من المدينين.

4.21 0.687 84.12 10.240 0.000 

 0.000 9.970 83.24 0.679 4.16 جميع الفقرات 

 5144" تساوي 44ودرجة حرية " 4146الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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 فرضيات الدراسةإختبار 

 الكافياإلدراك  فمسطينك العاممة البنو  فياالئتمان محممي  ىوافر لدال يت الفرضية األولي: -6
 .اإلبداعيةجراءات المحاسبة إل
جددراءات إل فمسددطينالعاممددة فددي بيدددف التعددرف عمددى مدددى إدراك محممددي االئتمددان فددي البنددوك      

)األسدئمة ( 605 -5عند اتخاذ قرار منح االئتمان المصرفي، تم وضع األسئمة ) اإلبداعيةالمحاسبة 
ذات األرقددددام الفرديددددة( مددددن القسددددم الثدددداني مددددن االسددددتبانة، التددددي تضددددمنت بعددددض األمثمددددة إلجددددراءات 

لممنشدأة  قائمدة التددفقات النقديدةو  التدي تشدمل بندود قدائمتي الددخل والمركدز المدالي اإلبداعيةالمحاسبة 
ج مبينددة فددي جدددول رقددم لمعينددة الواحدددة والنتددائ tسددتخدام اختبددار إوقددد تددم طالبددة االئتمددان المصددرفي. 

يسدددداوي ، والددددوزن النسددددبي 8.65 سدددداويي( والددددذي يبددددين أن المتوسددددط الحسددددابي لجميددددع الفقددددرات 88)
المحسددددوبة المطمقددددة تسدددداوي  t%" وقيمددددة 68" المتوسددددطسددددبي الددددوزن النمددددن  كبددددرأ و% وىدددد84.60

 0.080والقيمددة االحتماليددة تسدداوي  8.04الجدوليددة والتددي تسدداوي  tمددن قيمددة  كبددرأوىددي  66.666
 العدميددةرفددض الفرضددية ممددا يدددل عمددى ( 0.808و بمددغ األنحددراف المعيدداري ) 0.05مددن  أقددلوىددي 

لددى محممدي االئتمدان فدي البندوك العاممدة فدي  يوجد إدراك بدرجة كبيرة وأي أن وقبول الفرضية البديمة
 (.8009ولقد إتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )صيام،  .جراءات المحاسبة اإلبداعيةإل فمسطين

 (28جدول رقم )
حاسبة جراءات المإل العاممة في فمسطينفي البنوك  قياس مدى إدراك محممي االئتمان  نتائج
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 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في  بند المبيعات:
 د 5
 

إجراء صفقات بيع صورية في نياية العام بيدف 
 إلغاؤىا في بداية العام التالي.

4.06 1.127 81.18 5.480 0.000 

 د 7
 

إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع ميسرة 
 مقارنة بشروط البيع األخرى.

4.32 1.036 86.47 7.447 0.000 

 0.000 5.315 82.94 1.258 4.15 ات.تسجيل بضاعة األمانة المرسمة لموكالء كمبيع د  9

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند تكمفة البضاعة المباعة:
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 د 66
 

قيام الشركة بتضخيم مخزونيا السمعي من خالل 
 0.000 5.264 77.65 0.977 3.88 التالعب بطرق تقييم المخزون المختمفة.

ة فددي تقيددديم تغييددر غيددر مبددرر فددي الطرائددق  المتبعدد د 64
 0.000 5.809 82.35 1.122 4.12 المخزون.   

 .65د
 

تأجيدددل إثبدددات فدددواتير مشدددتريات بضددداعة فدددي نيايدددة 
 العام الحالي إلى العام التالي.

3.97 1.167 79.41 4.848 0.000 

 0.000 5.738 84.12 1.225 4.21 تضمين كشوف الجرد أصنافًا راكدة. .67

ة لمتأثير عمى بند المصروفات التشغيمية:اإلجراءات المحاسبية اإلبداعي  
 .69د
 

رسممة مصاريف إيراديو دون أن تنطبق عمييا 
 0.000 6.197 78.82 0.886 3.94 شروط الرسممة مثل رسممة مصاريف اإلعالن.

86. 
 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق إىتالك األصول 
 0.000 7.891 83.53 0.869 4.18 الثابتة أو في طرق إطفاء األصول غير الممموسة.

84. 
 

استخدام معدالت إىتالك أو إطفاء أقل من تمك 
 المتعارف عمييا في الصناعة التي تعمل بيا.

3.91 1.026 78.24 5.182 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة:

ألثر الذي عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن ا .85
يترتب عمى قرار إغالق الحق لخط إنتاجي 
خصوصًا إذا كانت مساىمة ىذا الخط جوىرية في 

 نتيجة أعمال الشركة.

4.12 1.008 82.35 6.465 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند مكاسب وخسائر أخرى:
87. 
 

تضمين الربح التشغيمي مكاسب ناتجة عن بنود 
ئية أو بنود غير عادية دون اإلفصاح عن استثنا

 طبيعة تمك البنود.
3.88 0.977 77.65 5.264 0.000 

89. 
 

دمج نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا التابعة 
 أو الزميمة دون اإلفصاح عنيا.

3.97 0.904 79.41 6.260 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند النقدية:
تالعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة ال .46

 0.000 8.600 88.24 0.957 4.41 بنود النقدية المتوفرة من العمالت األجنبية.

 0.000 6.281 82.35 1.038 4.12 عدم اإلفصاح عن بنود النقدية المقيدة. .44

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات قصيرة األجل:
45. 
 

التالعب في أسعار السوق المستخدمة في تقييم 
 0.000 13.060 80.59 0.460 4.03 محفظة األوراق المالية.
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47. 
 
 

التالعب في تصنيف االستثمارات وذلك من خالل 
تصنيف االستثمارات قصيرة األجل عمى أنيا طويمة 

 األجل السيما في حالة ىبوط أسعارىا السوقية.
4.47 0.662 89.41 12.949 0.000 

 0.000 8.611 83.53 0.797 4.18 تخفيض غير مبرر في مخصص ىبوط األسعار. .49

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند الذمم المدينة:
تضمين رقم الذمم المدينة ذمما مدينة ألطراف ذات  .86

 0.000 8.403 79.41 0.674 3.97 صمة أو لشركات تابعة أو زميمة.

عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثرة  .84
بيدف تخفيض رصيد مخصص الديون المشكوك 

 في تحصيميا.
4.38 0.817 87.65 9.865 0.000 

التالعب في تصنيف الذمم المدينة وذلك من خالل  .85
تصنيف ذمم مدينة طويمة األجل عمى أنيا ذمم 

 مدينة متداولة بقصد تحسين سيولة الشركة.
4.12 0.844 82.35 7.718 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند المخزون السمعي:
 0.000 8.899 81.18 0.694 4.06 .تضمين كشوف الجرد ببنود بضاعة راكدة  .87

التالعب في األسعار المستخدمة في تقييم المخزون  .89
 السمعي.

4.47 0.662 89.41 12.949 0.000 

يير الغير مبرر في الطرق المتبعة في تقييم التغ .56
 المخزون السمعي .

4.29 0.719 85.88 10.495 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بند االستثمارات طويمة األجل
تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن االستثمارات  .54

قة طويمة األجل كالتحول من طريقة التكمفة إلى طري
 حقوق الممكية مثال.

3.88 0.729 77.65 7.059 0.000 

عدم إظيار نصيب الشركة األم من خسائر الشركة  .55
 0.000 6.196 80.59 0.969 4.03 التابعة أو الزميمة.

 تبادلة بين الشركة األمعدم استبعاد العمميات الم .57
 التابعة )مثل المبيعات والقروض وشركاتيا

 ةاد القوائم المالية الموحدالمتبادلة(عند إعد
 لممجموعة. 

4.00 0.853 80.00 6.837 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية الخالقة لمتأثير عمى بعض بنود األصول الثابتة

إظيار األصول في الميزانية بالقيمة الناتجة عن  .59
ظيار   0.000 10.887 89.41 0.788 4.47إعادة التقييم وعدم االلتزام بالتكمفة التاريخية وا 
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ييم في قائمة الدخل بداًل عن الفائض عن إعادة التق
 إظياره في حقوق المساىمين

ونة أوالمقدمة عدم اإلفصاح عن األصول المرى .61
عن األصول  كضمانات لقروض أوعدم اإلفصاح

 المؤجرة.
4.38 0.954 87.65 8.450 0.000 

التالعب في تصنيف بعض األصول الثابتة بقصد  .63
ير عمى مصروف اإلىالك والقيم التي تدرج بيا التأث

األصول في الميزانية ، مثل إعادة تصنيف األراضي 
 الممموكة إلى أراضي تحت التطوير.

4.15 0.958 82.94 6.984 0.000 

التالعب في نسب اإلىالك المتعارف عمييا  .65
لألصول عن طريق تخفيضيا عن تمك السائدة في 

 السوق.
4.32 1.007 86.47 7.666 0.000 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلىالك مثاًل من  .67
أو  الثابت إلى طريقة القسط المتناقصطريقة القسط 

 العكس.
3.68 1.065 73.53 3.703 0.001 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود األصول غير الممموسة:

غير  المغاالة في تقييم بعض بنود األصول .69
الممموسة، كما ىو الحال في تقييم العالمات 

 التجارية الناشئة عن دمج المشاريع.
4.24 0.855 84.71 8.426 0.000 

االعتراف محاسبيًا ببعض األصول غير الممموسة  .76
بما ال ينسجم مع االعتراف بيا وفقا لمعايير 
المحاسبة الدولية، ومثال ذلك االعتراف بالشيرة غير 

 .المشتراة

4.35 0.812 87.06 9.714 0.000 

إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلطفاء المتبعة  .74
 في تخفيض تمك األصول.

4.00 0.888 80.00 6.569 0.000 

استخدام معدالت إطفاء لألصول غير الممموسة أقل  .75
من معدالت اإلطفاء المتعارف عمييا في الصناعة 

 التي تنتمي إلييا الشركة.
 
 

4.38 0.779 87.65 10.346 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود االلتزامات المتداولة:
تسديد قروض قصيرة األجل عن طريق قروض  .77

 0.000 7.497 82.94 0.892 4.15 .مة األجل بيدف تحسين نسب السيولةطوي
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عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض  .79
األجل خالل العام ضمن االلتزامات المتداولة طويمة 

 بيدف تحسين نسب السيولة في الشركة.
4.32 0.684 86.47 11.282 0.000 

تأجيل إثبات الدفعات المستممة مقدما من العمالء  .86
في شركات المقاوالت بيدف تحسين نسب الرفع 

 المالي لمشركة.
4.00 0.985 80.00 5.921 0.000 

مألوف في الفروض التي يقوم عمييا تغيير غير  .84
التحميل اإلكتواري المتبع في تحديد مكافأة نياية 

 الخدمة.
4.24 0.855 84.71 8.426 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود االلتزامات طويمة األجل
الحصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد  .85

امو في تسديد قرض الميزانية العمومية واستخد
 .لمشركة قصير األجل بيدف تحسين نسب السيولة

4.03 0.904 80.59 6.640 0.000 

إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا،  .87
ضافة المكاسب المحققة لقاء ذلك إلى صافي  وا 
الربح دون إدراجيا واإلفصاح عنيا ضمن البنود 

 غير العادي

3.94 0.919 78.82 5.970 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطة
إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا  .89

كإثبات إيراد متوقع تحصيمو من دعوى قضائية عمى 
 أحد العمالء قبل صدور الحكم.

4.24 0.855 84.71 8.426 0.000 

عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو  .96
المشروطة، مثل إىمال اإلفصاح عن مطالبات 
 قضائية عمى الشركة تنظر فييا الجيات القضائية.

4.29 0.836 85.88 9.027 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بعض بنود حقوق المساهمين
ة إلى صافي إضافة مكاسب محققة من سنوات سابق .94

الربح الجاري لمعام الحالي بدال من إظياره ضمن 
 األرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوات سابقة.

4.03 0.937 80.59 6.406 0.000 

معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار الصرف  .95
المرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في 

 حقوق المساىمين بداًل من قائمة الدخل.
4.06 1.013 81.18 6.093 0.000 

 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بنود قائمة التدفقات النقدية
تسجيل الشركة لمشيكات المرسمة بالبريد لمموردين  .97

 عمى أنيا نقدية باليد، أي تدفق نقدي تشغيمي.
4.41 0.743 88.24 11.074 0.000 
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درجة إدراك محممي االئتمان وفيميم إلجراءات المحاسبة ( إرتفاع 88ويتضح من الجدول رقم )
اإلبداعية المدرجة في الجدول؛ إذ يرون أن أكثر اإلجراءات التي يمكن أن يقوم بيا العمالء بيدف 

فق النقدي التشغيمي ىو رسممة مصاريف غير تشغيمية )كرسممة مصاريف التأثير في رقم التد
نحرافو المعياري ( 8.50الصيانة الدورية(، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجابات ىذا السؤال ) وا 

أما أقل اإلجراءات التي يستخدميا العمالء من وجية نظر المحممين ىو اإلجراء رقم  (.0.707)
ى طريقة القسط رر في طرق اإلىالك مثاًل من طريقة القسط الثابت إلإجراء تغيير غير مب - 67

نحرافو 4.68المتناقص أو العكس، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلجاباتيم عمى ىذا السؤال ) ( وا 
( الذي يوضح اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية في 89وفيما يمي جدول رقم ) (.6.065المعياري )

 المتوسط الحسابي لكل فقرة من األكبر إلى األصغر. القوائم المالية مرتبة حسب
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شيكاتيا لتحريف  قيام الشركة بتأجيل كتابة كل .99
 التدفق النقدي

4.38 0.817 87.65 9.865 0.000 

تصنيف اإليرادات المتولدة من أنشطة غير تشغيمية  .606
)نقدية غير تشغيمية( عمى أنيا تشغيمية بيدف 

 التأثير عمى التدفق النقدي التشغيمي.
4.47 0.788 89.41 10.887 0.000 

ة مصاريف رسممة مصاريف غير تشغيمية )كرسمم .604
الصيانة الدورية( بيدف التأثير عمى التدفق النقدي 

 التشغيمي.
4.50 0.707 90.00 12.369 0.000 

لجؤ الشركة إلى بيع الذمم المدينة بحيث تحصل  .605
عمى مبمغ نقدي معين )أقل من مبمغ الذمم( مقابل 
منح المشتري حق تحصيل تمك الذمم في مواعيد 

 إستحقاقيا.

4.47 0.748 89.41 11.462 0.000 

 0.000 16.666 83.10 0.404 4.15 جميع الفقرات 
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 (29جدول رقم )
 اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية في القوائم المالية مرتبة حسب المتوسط الحسابي
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4.5 
عمى رسممة مصاريف غير تشغيمية )كرسممة مصاريف الصيانة الدورية( بيدف التأثير 

 التدفق النقدي التشغيمي.
103 

4.47 
التالعب في تصنيف االستثمارات وذلك من خالل تصنيف االستثمارات قصيرة األجل عمى 

 أنيا طويمة األجل السيما في حالة ىبوط أسعارىا السوقية.
37 

 49 التالعب في األسعار المستخدمة في تقييم المخزون السمعي. 4.47

4.47 
الميزانية بالقيمة الناتجة عن إعادة التقييم وعدم االلتزام بالتكمفة التاريخية إظيار األصول في 

ظيار الفائض عن إعادة التقييم في قائمة الدخل بداًل عن إظياره في حقوق المساىمين  وا 
59 

4.47 
تصنيف اإليرادات المتولدة من أنشطة غير تشغيمية )نقدية غير تشغيمية( عمى أنيا تشغيمية 

 أثير عمى التدفق النقدي التشغيمي.بيدف الت
101 

4.47 
لجؤ الشركة إلى بيع الذمم المدينة بحيث تحصل عمى مبمغ نقدي معين )أقل من مبمغ 

 الذمم( مقابل منح المشتري حق تحصيل تمك الذمم في مواعيد إستحقاقيا.
105 

4.41 
من العمالت  التالعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود النقدية المتوفرة

 األجنبية.
31 

4.41 
تسجيل الشركة لمشيكات المرسمة بالبريد لمموردين عمى أنيا نقدية باليد، أي تدفق نقدي 

 تشغيمي.
97 

4.38 
عدم الكشف عن الديون الراكدة والديون المتعثرة بيدف تخفيض رصيد مخصص الديون 

 المشكوك في تحصيميا.
43 

4.38 
رىونة أوالمقدمة كضمانات لقروض أوعدم اإلفصاح عن عدم اإلفصاح عن األصول الم

 األصول المؤجرة.
61 

4.38 
استخدام معدالت إطفاء لألصول غير الممموسة أقل من معدالت اإلطفاء المتعارف عمييا 

 في الصناعة التي تنتمي إلييا الشركة.
75 

 99 قيام الشركة بتأجيل كتابة كل شيكاتيا لتحريف التدفق النقدي 4.38

4.35 
االعتراف محاسبيًا ببعض األصول غير الممموسة بما ال ينسجم مع االعتراف بيا وفقا 

 لمعايير المحاسبة الدولية، ومثال ذلك االعتراف بالشيرة غير المشتراة.
71 

 7 إجراء صفقات بيع حقيقية بشروط بيع ميسرة مقارنة بشروط البيع األخرى. 4.32

4.32 
لمتعارف عمييا لألصول عن طريق تخفيضيا عن تمك السائدة التالعب في نسب اإلىالك ا

 في السوق.
65 

4.32 
عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويمة األجل خالل العام ضمن االلتزامات 

 المتداولة بيدف تحسين نسب السيولة في الشركة.
79 
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 51 السمعي .التغيير الغير مبرر في الطرق المتبعة في تقييم المخزون  4.29

4.29 
عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو المشروطة، مثل إىمال اإلفصاح عن 

 مطالبات قضائية عمى الشركة تنظر فييا الجيات القضائية.
91 

4.24 
المغاالة في تقييم بعض بنود األصول غير الممموسة، كما ىو الحال في تقييم العالمات 

 69 لمشاريع.التجارية الناشئة عن دمج ا

4.24 
تغيير غير مألوف في الفروض التي يقوم عمييا التحميل اإلكتواري المتبع في تحديد مكافأة 

 نياية الخدمة.
83 

4.24 
إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا كإثبات إيراد متوقع تحصيمو من دعوى 

 قضائية عمى أحد العمالء قبل صدور الحكم.
89 

 17 وف الجرد أصنافًا راكدة.تضمين كش 4.21

4.18 
إجراء تغيير غير مبرر في طرق إىتالك األصول الثابتة أو في طرق إطفاء األصول غير 

 21 الممموسة.

 39 تخفيض غير مبرر في مخصص ىبوط األسعار. 4.18
 9 تسجيل بضاعة األمانة المرسمة لموكالء كمبيعات. 4.15

4.15 

الثابتة بقصد التأثير عمى مصروف اإلىالك والقيم التالعب في تصنيف بعض األصول 
التي تدرج بيا األصول في الميزانية ، مثل إعادة تصنيف األراضي الممموكة إلى أراضي 

 تحت التطوير.
63 

 77 تسديد قروض قصيرة األجل عن طريق قروض طويمة األجل بيدف تحسين نسب السيولة. 4.15
 13 لمتبعة في تقييم المخزون.   تغيير غير مبرر في الطرائق  ا 4.12

4.12 
عدم اإلفصاح في قائمة الدخل عن األثر الذي يترتب عمى قرار إغالق الحق لخط إنتاجي 

 25 خصوصًا إذا كانت مساىمة ىذا الخط جوىرية في نتيجة أعمال الشركة.

 33 عدم اإلفصاح عن بنود النقدية المقيدة. 4.12

4.12 
لمدينة وذلك من خالل تصنيف ذمم مدينة طويمة األجل عمى التالعب في تصنيف الذمم ا

 أنيا ذمم مدينة متداولة بقصد تحسين سيولة الشركة.
45 

 5 إجراء صفقات بيع صورية في نياية العام بيدف إلغاؤىا في بداية العام التالي. 4.06
 47 تضمين كشوف الجرد ببنود بضاعة راكدة . 4.06

4.06 
ر تقمب أسعار الصرف المرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت معالجة مكاسب أو خسائ

 األجنبية في حقوق المساىمين بداًل من قائمة الدخل.
95 

 35 التالعب في أسعار السوق المستخدمة في تقييم محفظة األوراق المالية. 4.03
 55 عدم إظيار نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة أو الزميمة. 4.03

4.03 
حصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد الميزانية العمومية واستخدامو في تسديد قرض ال

 قصير األجل بيدف تحسين نسب السيولة في الشركة.
85 

4.03 
إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي الربح الجاري لمعام الحالي بدال من 

 ت سابقة.إظياره ضمن األرباح المحتجزة باعتباره من أرباح سنوا
93 
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4 
عدم استبعاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم وشركاتيا التابعة )مثل المبيعات والقروض 

 المتبادلة(عند إعداد القوائم المالية الموحدة لممجموعة. 
57 

 73 إجراء تغيير غير مبرر في طرق اإلطفاء المتبعة في تخفيض تمك األصول. 4

4 
ستممة مقدما من العمالء في شركات المقاوالت بيدف تحسين نسب تأجيل إثبات الدفعات الم

 81 الرفع المالي لمشركة.

 15 تأجيل إثبات فواتير مشتريات بضاعة في نياية العام الحالي إلى العام التالي. 3.97
 29 دمج نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا التابعة أو الزميمة دون اإلفصاح عنيا. 3.97
 41 ين رقم الذمم المدينة ذمما مدينة ألطراف ذات صمة أو لشركات تابعة أو زميمة.تضم 3.97

3.94 
رسممة مصاريف إيراديو دون أن تنطبق عمييا شروط الرسممة مثل رسممة مصاريف 

 اإلعالن.
19 

3.94 
ضافة المكاسب المحققة لقاء ذلك إلى  إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا، وا 

 في الربح دون إدراجيا واإلفصاح عنيا ضمن البنود غير العاديصا
87 

3.91 
استخدام معدالت إىتالك أو إطفاء أقل من تمك المتعارف عمييا في الصناعة التي تعمل 

 بيا الشركة.
23 

 11 من خالل التالعب بطرق تقييم المخزون المختمفة.قيام الشركة بتضخيم مخزونيا السمعي  3.88

3.88 
ين الربح التشغيمي مكاسب ناتجة عن بنود استثنائية أو بنود غير عادية دون اإلفصاح تضم

 عن طبيعة تمك البنود.
27 

3.88 
تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن االستثمارات طويمة األجل كالتحول من طريقة 

 التكمفة إلى طريقة حقوق الممكية مثال.
53 

3.68 
طرق اإلىالك مثاًل من طريقة القسط الثابت إلى طريقة القسط إجراء تغيير غير مبرر في 

 67 المتناقص أو العكس.
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ال يتوافر لدى محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين اإلدراك الكافي  الفرضية الثانية: -8
 .إجراءات المحاسبة اإلبداعيةلإلجراءات المضادة إللغاء تأثير 

لمخاطر  العاممة في فمسطينتعرف عمى مدى إدراك محممي االئتمان في البنوك بيدف ال      
- 6إجراءات المحاسبة اإلبداعية عند اتخاذ قرار منح االئتمان المصرفي، تم وضع األسئمة )

المتعمقة بقياس قدرة ( )األسئمة ذات األرقام الزوجية( من القسم الثاني من االستبانة، 608
لبنوك العاممة في فمسطين عمى مواجية إجراءات المحاسبة اإلبداعية محممي االئتمان في ا

يالئيا العناية الالزمة دارتيا وا  لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في  tوقد تم استخدام اختبار . وا 
، والوزن 4.99( والذي يبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي 40جدول رقم )

المحسوبة  t%" وقيمة 68" المتوسطكبر من  الوزن النسبي % وىو أ79.86النسبي يساوي 
والقيمة االحتمالية  8.04الجدولية والتي تساوي  tوىي أكبر من قيمة  60.640المطمقة تساوي 

رفض ( مما يدل عمى 0.584وبمغ األنحراف المعياري ) 0.05وىي أقل من  0.000تساوي 
لدى محممي االئتمان في  د إدراك بدرجة كبيرةأي وجو  وقبول الفرضية البديمة الفرضية العدمية

البنوك العاممة في فمسطين لألجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في 
 (.8009ولقد إتفقت ىذه النتيجة أيضًا مع دراسة )صيام،  .القوائم المالية

 (31جدول رقم )
 نتائج قياس مدى إدراك محممي االئتمان 

 بداعيةحاسبة اإلإجراءات الم لإلجراءات المضادة إللغاء تأثير العاممة في فمسطينوك في البن 

 الفقرة م.
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 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند المبيعات:
ير البيع، خاصًة الصفقات المنفذة مع التحقق من فوات د 6

 0.000 7.490 80.00 0.778 4.00 .األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات التابعة

التحقق من شروط االئتمان بما فييا شروط السداد  .8
والخصم وكفاية مخصصات الديون المشكوك في 

 تحصيميا.
3.97 0.904 79.41 6.260 0.000 

ات شحن اإلرساليات ومطابقتيا التحقق من مستند .60
مع مستندات تسديد أثمان البضاعة الواردة من 

 الوكالء.
3.79 0.978 75.88 4.735 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند تكمفة البضاعة المباعة:
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 0.000 7.070 78.82 0.776 3.94 التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية. د 68
 د 68
 

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو 
في ىذا التغيير ومدى تضمين تقريره إيضاحًا حول 

 أثر ىذا التغيير عمى البيانات المالية.
3.88 0.880 77.65 5.849 0.000 

 د 66
 

مراجعة مستنديو لفواتير الشراء لمتأكد من إثبات 
 وفقًا لتواريخيا. فواتير المشتريات

3.97 0.904 79.41 6.260 0.000 

 0.000 7.464 79.41 0.758 3.97 التحقق من تكوين مخصص ليبوط األسعار .68
 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية عمى بند المصروفات التشغيمية

التحقق من مدى توفر شروط الرسممة لتمك  .80
 المصاريف.

3.91 0.793 78.24 6.707 0.000 

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير  .88
وكذلك األثر المتراكم المترتب عميو في البيانات 

 المالية وعمى ربحية الشركة بشكل خاص.  
3.97 0.797 79.41 7.099 0.000 

إعادة حساب مصروف اإلىالك وفقًا لممعدالت  د 88
صناعة التي تنتمي إلييا المتعارف عمييا في ال

 الشركة.
3.91 0.866 78.24 6.141 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة

إعادة إعداد قائمة الدخل إلظيار أثر إغالق ىذا  .86
 0.000 6.405 78.24 0.830 3.91 الخط عمى نتيجة األعمال.

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند مكاسب وخسائر أخرى:
 

88. 
إعادة حساب الربح الناتج عن النشاط التشغيمي بعد 
استبعاد المكاسب الناتجة عن بنود استثنائية أو بنود 

 غير عادية.
3.71 1.001 74.12 4.112 0.000 

 
40. 

جة األعمال مع اإلفصاح عن إعادة حساب نتي
نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا التابعة أو 

 الزميمة في بند مستقل.
3.91 0.793 78.24 6.707 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند النقدية:
التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ  48

قدية المتوفرة من العمالت في ترجمة بنود الن
 األجنبية دإن وجدد.

4.15 0.657 82.94 10.173 0.000 

استبعاد النقدية المقيدة من حساب نسب السيولة،  48
بيدف التعرف عمى مستوى السيولة الفعمي لدى 

 الشركة.
3.97 0.937 79.41 6.040 0.000 

 عية في بند االستثمارات قصيرة األجلاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبدا
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46. 
 

التحقق من صحة أسعار السوق المستخدمة في 
 0.000 9.527 82.94 0.702 4.15 تقييم بنود محفظة األوراق المالية.

48. 
 
 

التحقق من مبررات تصنيف االستثمارات إلى قصيرة 
وطويمة األجل وتصنيفيا وفق ما ينسجم مع القواعد 

 ي معايير المحاسبة الدولية.المنصوص عمييا ف
4.12 0.640 82.35 10.178 0.000 

دراسة مبررات التخفيض وتعديل قيمتو إذا ما لزم  .80
 األمر.

4.09 0.621 81.76 10.214 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند الذمم المدينة

والتحقق من استبعاد مراجعة كشوف الذمم المدينة،  .88
الذمم المدينة لمشركات التابعة والزميمة من الرصيد 

 اإلجمالي لمذمم واإلفصاح عنيا في بند مستقل.
4.18 0.716 83.53 9.574 0.000 

طمب كشف بالديون لمتأكد من عدم وجود ديون  .88
راكدة أو متعثرة، وفي حالة وجودىا التأكد من 

كوك في مالءمة قيمة مخصص الديون المش
 تحصيميا إلى إجمالي قيمة الديون.

4.12 0.729 82.35 8.942 0.000 

التحقق من صحة تصنيف الذمم المدينة إلى  .86
ستبعاد أي خطأ في  متداولة وطويمة األجل، وا 

 تصنيفيا.   
4.21 0.592 84.12 11.881 0.000 

 بند المخزون السمعي:اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في 

مراجعة كشوف الجرد والتحقق الفعمي من أصناف  .88
المخزون السمعي، وخموىا من بضاعة راكدة أو 
متقادمة، وفي حالة وجودىا التأكد من اإلفصاح 

 عنيا.

4.03 0.797 80.59 7.530 0.000 

التحقق من عدالة األسعار المستخدمة في تقييم  .50
مع قوائم األسعار المخزون السمعي مقارنة 

 الجارية.
4.12 0.729 82.35 8.942 0.000 

الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى  .58
رأيو في تغيير الطريقة المتبعة في تقييم المخزون 
السمعي، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر 

 ىذا التغيير عمى البيانات المالية.
 

4.03 0.674 80.59 8.912 0.000 

 إلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند االستثمارات طويمة األجل:ا
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الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو  .58
في مبررات تغيير الطريقة المتبعة في المحاسبة عن 
االستثمارات طويمة األجل، ومدى تضمين تقريره 

 ر عمى البيانات المالية.إيضاحا حول أثر ىذا التغيي

3.94 0.776 78.82 7.070 0.000 

إعادة تعديل رقم الربح بقيمة نصيب الشركة األم من  .56
 خسائر الشركة التابعة أو الزميمة.

3.94 0.814 78.82 6.739 0.000 

استبعاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم والتابعة  .58
(عند إعداد القوائم )مثل المبيعات والقروض المتبادلة

المالية الموحدة لممجموعة، وبيان آثارىا عمى قائمتي 
 الدخل والمركز المالي. 

3.71 0.906 74.12 4.545 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود األصول الثابتة

مع  التحقق من االلتزام بمبدأ التكمفة التاريخية، .60
مراعاة اإلفصاح عن القيم االستبدالية لألصول 
الثابتة، والتحقق من صحة عممية التقييم، واستبعاد 
دراجو ضمن حقوق  الفائض من قائمة الدخل وا 

 المساىمين.

4.15 0.744 82.94 8.990 0.000 

التحقق من المستندات والعقود الخاصة باألصول  .62
قدمة كضمانات الثابتة، وحجم األصول المرىونة والم

لمقروض واألصول المؤجرة، ودراسة أثرىا عمى 
 النسب المالية.

4.09 0.668 81.76 9.496 0.000 

التحقق من صحة ومبررات تصنيف األصول الثابتة  .64
ودراسة تأثير ذلك عمى مصروف اإلىتالك، ودراسة 

 أثر ذلك عمى بيانات قائمتي الدخل والمركز المالي.    
4.15 0.610 82.94 10.971 0.000 

فحص تمك النسب بالمقارنة مع النسب المتعارف  .66
 عمييا ثم تعديل مصروف اإلىتالك بناء عمى ذلك.

4.15 0.610 82.94 10.971 0.000 

مراجعة رأى المدقق حول ىذا التغيير وبالتالي أثره  .68
 المتراكم عمى البيانات المحاسبية.

4.24 0.606 84.71 11.887 0.000 

 جراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود األصول غير الممموسة:اإل
التحقق من صحة األسس المتبعة في تقييم بنود  .70

األصول غير الممموسة، وتعديل قيميا وفق ىذه 
 األسس.

4.03 0.717 80.59 8.370 0.000 
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وسة بما التأكد من االعتراف باألصول غير الممم .78
ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية، ودراسة أثر 
جراء التعديل  ذلك عمى المركز المالي لمشركة وا 

 الالزم إن وجد ما يستوجب ذلك.

4.12 0.640 82.35 10.178 0.000 

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير  .78
في طريقة حساب قسط إطفاء األصول غير 

من إظيار األثر المتراكم المترتب  الممموسة والتأكد
عمى ىذا التغيير عمى البيانات المالية وعمى ربحية 

 الشركة. 

4.03 0.758 80.59 7.917 0.000 

إعادة حساب مصروف اإلطفاء وفقًا لنسب إطفاء  .76
األصول غير الممموسة المتعارف عمييا في 

 الصناعة التي تنتمي ليا الشركة.
4.03 0.627 80.59 9.574 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية عمى  بعض بنود االلتزامات المتداولة:

دراسة أثر ىذه القروض عمى نسب الرفع المالي،  .78
وعمى مصروف الفوائد وعمى األصول المقدمة 

 كضمانات لقاء ذلك.
3.79 0.914 75.88 5.067 0.000 

إدراج األقساط واجبة السداد من دراسة أثر عدم  .80
القروض طويمة األجل خالل العام ضمن االلتزامات 

 المتداولة عمى نسب السيولة في الشركة.
3.94 0.851 78.82 6.451 0.000 

دراسة أثر تأجيل إثبات الدفعات المستممة مقدما من  .88
العمالء في شركات المقاوالت عمى نسب الرفع 

 ا حسب األصول.المالي لمشركة وتعديمي
3.88 0.913 77.65 5.633 0.000 

دراسة مبررات التغيير ومدى أثرىا عمى صحة  .88
 رصيد مكافأة نياية الخدمة.

3.91 0.900 78.24 5.907 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود االلتزامات طويمة األجل:
حصول عمى قرض طويل األجل قبل دراسة أثر ال .86

إعداد الميزانية واستخدامو في تسديد قرض قصير 
األجل عمى نسب السيولة في الشركة وأخذ ذلك 

 بعين االعتبار.

3.65 0.950 72.94 3.973 0.000 

تخفيض صافي الربح بالمكاسب المحققة نتيجة  .88
إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد استحقاقيا، 

ة أثر ذلك عمى نسب الربحية، واإلفصاح ومعالج
 عنيا ضمن البنود غير العادية.

3.82 1.029 76.47 4.667 0.000 
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اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو 
 المشروطة:

ط دراسة أثر إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شرو  .90
 0.000 9.500 82.35 0.686 4.12 تحققيا عمى النسب المالية المختمفة ذات العالقة.

دراسة أثر عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات  .98
الطارئة أو المشروطة عمى النسب المالية المختمفة 

 السيما نسب الرفع المالي لمشركة.
4.18 0.626 83.53 10.954 0.000 

 ء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود حقوق المساهميناإلجراءات المضادة إللغا

98. 
 
 

تعديل صافي الربح الجاري لمعام الحالي باستبعاد 
المكاسب المحققة من سنوات سابقة، وتعديل نسب 
الربحية ونسبة توزيعات األرباح والنسب األخرى 

 (.ROEذات العالقة بحقوق المساىمين مثل )

3.88 1.008 77.65 5.104 0.000 

96. 
 

دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار 
الصرف، المرتبطة بمعامالت تمت بالعمالت 
األجنبية في حقوق المساىمين بداًل من قائمة 
الدخل، عمى نسب الربحية والنسب المرتبطة بحقوق 
المساىمين، وتعديل أثر تمك المعالجة عمى البيانات 

 المالية لمشركة.

3.91 0.996 78.24 5.338 0.000 

 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في  بعض بنود قائمة التدفقات النقدية
التحقق من أرصدة حسابات الدائنين وعدم وجود  .98

شيكات صادرة ليم، وتخفيض الذمم الدائنة بقيمة 
 الشيكات الصادرة.

4.18 0.797 83.53 8.611 0.000 

التأكد من مصدر النقدية األساس ومن صحة  .600
تصنيف مصادر التدفقات النقدية وبيان أثر إعادة 

 التصنيف عمى البيانات المالية لمشركة.
4.09 0.712 81.76 8.911 0.000 

التحقق من أن المصاريف التي تمت رسممتيا تنطبق  .608
عمييا شروط الرسممة ، وبيان أثر الرسممة عمى رقم 

 لربح التشغيمي.ا
4.18 0.716 83.53 9.574 0.000 

مقارنة مبالغ الذمم المدينة مع النقدية و التحقق من  .608
مواعيد استحقاقيا وكذلك الحصول عمى مصادقات 

 من المدينين.
4.21 0.687 84.12 10.240 0.000 

 0.000 10.630 79.81 0.543 3.99 جميع الفقرات  
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( إرتفاع درجة إدراك محممي االئتمان في البنوك العاممة في 44) يتضح من الجدول رقم     
لإلجراءات المضادة التي يمكن القيام بيا إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية، وأن فمسطين 

مراجعة رأى والمتمثل في  57أعمى متوسط حسابي كان لإلجراء المضاد الوارد في السؤال رقم 
، وبالتالي أثره المتراكم عمى البيانات المحاسبية ير مبرر لطرق اإلىالكالغ المدقق حول التغيير

وكانت  .(41545( واألنحراف المعياري )4154سابي إلجابات ىذا السؤال )حيث بمغ المتوسط الح
دراسة أثر الحصول عمى ( والمتمثل في 75أقل المتوسطات الحسابية لمعبارة الواردة في السؤال )

ل إعداد الميزانية واستخدامو في تسديد قرض قصير األجل عمى نسب قرض طويل األجل قب
 (4156)لإلجابات  ، حيث بمغ المتوسط الحسابيي الشركة وأخذ ذلك بعين االعتبارالسيولة ف

( الذي يوضح اإلجراءات المضادة إللغاء 46وفيما يمي جدول رقم )(. 41864واألنحراف المعياري )
إلبداعية في القوائم المالية مرتبة حسب المتوسط الحسابي لكل فقرة من تأثير اإلجراءات المحاسبية ا

 األكبر إلى األصغر.
 (33جدول رقم )

اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية في القوائم المالية مرتبة حسب 
 المتوسط الحسابي

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
 

سل اإلجراء
سم

م
 

 68 قق حول ىذا التغيير وبالتالي أثره المتراكم عمى البيانات المحاسبية.مراجعة رأى المد 4.24

4.21 
ستبعاد أي خطأ في  التحقق من صحة تصنيف الذمم المدينة إلى متداولة وطويمة األجل، وا 

 تصنيفيا.
46 

4.21 
مقارنة مبالغ الذمم المدينة مع النقدية والتحقق من مواعيد استحقاقيا وكذلك الحصول عمى 

 صادقات من المدينين.م
104 

4.18 
مراجعة كشوف الذمم المدينة، والتحقق من استبعاد الذمم المدينة لمشركات التابعة والزميمة من 

 الرصيد اإلجمالي لمذمم واإلفصاح عنيا في بند مستقل.
42 

4.18 
دراسة أثر عدم اإلفصاح عن بعض االلتزامات الطارئة أو المشروطة عمى النسب المالية 

 لمختمفة السيما نسب الرفع المالي لمشركة.ا
92 

4.18 
التحقق من أرصدة حسابات الدائنين وعدم وجود شيكات صادرة ليم، وتخفيض الذمم الدائنة 

 بقيمة الشيكات الصادرة.
98 

4.18 
التحقق من أن المصاريف التي تمت رسممتيا تنطبق عمييا شروط الرسممة، وبيان أثر الرسممة 

 ح التشغيمي.عمى رقم الرب
102 

4.15 
التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية المتوفرة من العمالت 

 األجنبية دإن وجدد.
32 



144 

 

 36 التحقق من صحة أسعار السوق المستخدمة في تقييم بنود محفظة األوراق المالية. 4.15

4.15 

مع مراعاة اإلفصاح عن القيم االستبدالية لألصول  التحقق من االلتزام بمبدأ التكمفة التاريخية،
دراجو ضمن  الثابتة، والتحقق من صحة عممية التقييم، واستبعاد الفائض من قائمة الدخل وا 

 حقوق المساىمين.
60 

4.15 
التحقق من صحة ومبررات تصنيف األصول الثابتة ودراسة تأثير ذلك عمى مصروف 

 نات قائمتي الدخل والمركز المالي.اإلىتالك، ودراسة أثر ذلك عمى بيا
64 

4.15 
فحص تمك النسب بالمقارنة مع النسب المتعارف عمييا ثم تعديل مصروف اإلىتالك بناء عمى 

 ذلك.
66 

4.12 
التحقق من مبررات تصنيف االستثمارات إلى قصيرة وطويمة األجل وتصنيفيا وفق ما ينسجم 

 اسبة الدولية.مع القواعد المنصوص عمييا في معايير المح
38 

4.12 
طمب كشف بالديون لمتأكد من عدم وجود ديون راكدة أو متعثرة، وفي حالة وجودىا التأكد من 

 مالءمة قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيميا إلى إجمالي قيمة الديون.
44 

4.12 
األسعار التحقق من عدالة األسعار المستخدمة في تقييم المخزون السمعي مقارنة مع قوائم 

 الجارية.
50 

4.12 
التأكد من االعتراف باألصول غير الممموسة بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية، ودراسة 

جراء التعديل الالزم إن وجد ما يستوجب ذلك.  أثر ذلك عمى المركز المالي لمشركة وا 
72 

4.12 
سب المالية المختمفة ذات دراسة أثر إثبات موجودات محتممة قبل تأكد شروط تحققيا عمى الن

 العالقة.
90 

 40 دراسة مبررات التخفيض وتعديل قيمتو إذا ما لزم األمر. 4.09

4.09 
التحقق من المستندات والعقود الخاصة باألصول الثابتة، وحجم األصول المرىونة والمقدمة 

 كضمانات لمقروض واألصول المؤجرة، ودراسة أثرىا عمى النسب المالية.
62 

4.09 
التأكد من مصدر النقدية األساس ومن صحة تصنيف مصادر التدفقات النقدية وبيان أثر إعادة 

 التصنيف عمى البيانات المالية لمشركة.
100 

4.03 
مراجعة كشوف الجرد والتحقق الفعمي من أصناف المخزون السمعي، وخموىا من بضاعة راكدة 

 ح عنيا.أو متقادمة، وفي حالة وجودىا التأكد من اإلفصا
48 

4.03 
الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو في تغيير الطريقة المتبعة في تقييم 

 المخزون السمعي، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر ىذا التغيير عمى البيانات المالية.
52 

4.03 
ديل قيميا وفق التحقق من صحة األسس المتبعة في تقييم بنود األصول غير الممموسة، وتع

 ىذه األسس.
70 

4.03 

التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير في طريقة حساب قسط إطفاء األصول غير 
الممموسة والتأكد من إظيار األثر المتراكم المترتب عمى ىذا التغيير عمى البيانات المالية وعمى 

 ربحية الشركة.
74 

4.03 
لنسب إطفاء األصول غير الممموسة المتعارف عمييا في  إعادة حساب مصروف اإلطفاء وفقاً 

 الصناعة التي تنتمي ليا الشركة.
76 
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4 
التحقق من فواتير البيع، خاصًة الصفقات المنفذة مع األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات 

 التابعة أو الزميمة.
6 

3.97 
فاية مخصصات الديون التحقق من شروط االئتمان بما فييا شروط السداد والخصم وك

 المشكوك في تحصيميا.
8 

 16 مراجعة مستنديو لفواتير الشراء لمتأكد من إثبات فواتير المشتريات وفقًا لتواريخيا. 3.97

 18 التحقق من تكوين مخصص ليبوط األسعار 3.97

3.97 
و في التحقق من رأي مدقق الحسابات حول ىذا التغيير وكذلك األثر المتراكم المترتب عمي

 البيانات المالية وعمى ربحية الشركة بشكل خاص.
22 

3.97 
استبعاد النقدية المقيدة من حساب نسب السيولة، بيدف التعرف عمى مستوى السيولة الفعمي 

 لدى الشركة.
34 

 12 التحقق من أن صفقات البيع حقيقية وليست صورية. 3.94

3.94 

ى رأيو في مبررات تغيير الطريقة المتبعة في الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عم
المحاسبة عن االستثمارات طويمة األجل، ومدى تضمين تقريره إيضاحا حول أثر ىذا التغيير 

 عمى البيانات المالية.
54 

 56 إعادة تعديل رقم الربح بقيمة نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة أو الزميمة. 3.94

3.94 
دم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويمة األجل خالل العام ضمن دراسة أثر ع

 االلتزامات المتداولة عمى نسب السيولة في الشركة.
80 

 20 التحقق من مدى توفر شروط الرسممة لتمك المصاريف. 3.91

3.91 
إلييا  إعادة حساب مصروف اإلىالك وفقًا لممعدالت المتعارف عمييا في الصناعة التي تنتمي

 الشركة.
24 

 26 إعادة إعداد قائمة الدخل إلظيار أثر إغالق ىذا الخط عمى نتيجة األعمال. 3.91

3.91 
إعادة حساب نتيجة األعمال مع اإلفصاح عن نصيب الشركة األم من أرباح شركاتيا التابعة 

 أو الزميمة في بند مستقل.
30 

 84 رصيد مكافأة نياية الخدمة. دراسة مبررات التغيير ومدى أثرىا عمى صحة 3.91

3.91 

دراسة أثر معالجة مكاسب أو خسائر تقمب أسعار الصرف، المرتبطة بمعامالت تمت 
بالعمالت األجنبية في حقوق المساىمين بداًل من قائمة الدخل، عمى نسب الربحية والنسب 

 لية لمشركة.المرتبطة بحقوق المساىمين، وتعديل أثر تمك المعالجة عمى البيانات الما
96 

3.88 
الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات لموقوف عمى رأيو في ىذا التغيير ومدى تضمين تقريره 

 إيضاحًا حول أثر ىذا التغيير عمى البيانات المالية.
14 

3.88 
دراسة أثر تأجيل إثبات الدفعات المستممة مقدما من العمالء في شركات المقاوالت عمى نسب 

 لمشركة وتعديميا حسب األصول.الرفع المالي 
82 

3.88 

تعديل صافي الربح الجاري لمعام الحالي باستبعاد المكاسب المحققة من سنوات سابقة، وتعديل 
نسب الربحية ونسبة توزيعات األرباح والنسب األخرى ذات العالقة بحقوق المساىمين مثل 

(ROE.) 
94 



145 

 

3.82 
ة إطفاء سندات قابمة لالستدعاء قبل موعد تخفيض صافي الربح بالمكاسب المحققة نتيج

 استحقاقيا، ومعالجة أثر ذلك عمى نسب الربحية، واإلفصاح عنيا ضمن البنود غير العادية.
88 

3.79 
التحقق من مستندات شحن اإلرساليات ومطابقتيا مع مستندات تسديد أثمان البضاعة الواردة 

 من الوكالء.
10 

3.79 
ى نسب الرفع المالي، وعمى مصروف الفوائد وعمى األصول دراسة أثر ىذه القروض عم
 المقدمة كضمانات لقاء ذلك.

78 

3.71 
إعادة حساب الربح الناتج عن النشاط التشغيمي بعد استبعاد المكاسب الناتجة عن بنود 

 استثنائية أو بنود غير عادية.
28 

3.71 
مثل المبيعات والقروض المتبادلة(عند استبعاد العمميات المتبادلة بين الشركة األم والتابعة )

 إعداد القوائم المالية الموحدة لممجموعة، وبيان آثارىا عمى قائمتي الدخل والمركز المالي.
58 

3.65 
دراسة أثر الحصول عمى قرض طويل األجل قبل إعداد الميزانية واستخدامو في تسديد قرض 

 عين االعتبار.قصير األجل عمى نسب السيولة في الشركة وأخذ ذلك ب
86 
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
 

 : نتائج الدراسة الميدانية.6-1
 : التوصيات.6-2
 : الدراسات المقترحة.6-3
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات

 النتائج:: 6-1
 من خالل الدراسة العممية والنظرية تم التوصل إلى النتائج التالية:     

اسبة اإلبداعية عبارة عن مصطمح يصف مجموعة من الممارسات المحاسبية التي تستخدم المح (1
في التحايل والتضميل المالي في القوائم المالية، وذلك من خالل إستغالل المرونة المعطاة في 

وحرية اإلختيار بين البدائل، ويمجاء المحاسبون ليذه الممارسات  السياسات والقوانين المحاسبية
 إظيار مركز مالي غير حقيقي لشركاتيمخداع المستفيدين من القوائم المالية من خالل  بيدف

 ي الحقيقي لمشركة سئ.وخصوصًا إذا كان الوضع المال

أىيل العممي المناسب بينت الدراسة أن محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين لدييم الت (5
% منيم من حممة درجة البكالوريوس 88.8ن إالذي يمكنيم من أداء مياميم بكفأة، حيث 

 % من حممة درجة الماجستير.67.6و

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين بتخصصات عممية ذات عالقة وطيدة  يتمتع (4
محاسبة منيم تخصصات ال%66.8 إن بالعمل المصرفي تمكنيم من أداء مياميم بكفأة، حيث

 مصرفية.المالية و العموم الو 

الخبرة العالية التي تمكنيم من  لدى محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين تتوفر  (4
سنوات  6إكتشاف األساليب اإلحتيالية ومواجيتيا، حيث بمغت نسبة من التقل خبرتيم عن 

76.5.% 

توجد نسبة مشاركة مرتفعة من قبل محممي االئتمان في عممية إتخاذ القرارات االئتمانية، حيث  (6
 %.68.7بصورة دائمة أو في أغمب األحيان سبة من يشاركون بمغت ن

رجة كبيرة لمممارسات إدراك بدمحممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين  يتوافر لدى (5
، حيث بمغ المتوسط وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات اإلبداعية في بند المبيعات

 ( إلجراءات الوقاية.4.98، بينما )(8.68الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )
محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (6

اإلبداعية في بند تكمفة البضاعة المباعة وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث 
 ( إلجراءات الوقاية.4.98) (، بينما8.08بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (7
وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث بمغ المصروفات التشغيمية اإلبداعية في بند 

 جراءات الوقاية.( إل4.94(، بينما )8.06المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )
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محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (8
اإلبداعية في بند نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه 

( 4.96(، بينما )8.68الممارسات، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )
 إلجراءات الوقاية.

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (14
اإلبداعية في بند مكاسب وخسائر أخرى وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث 

 ات الوقاية.( إلجراء4.86(، بينما )4.94بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )
لمممارسات  جداً  محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة يتوافر لدى (11

إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، بينما لدييم إدراك بدرجة كبيرة  النقديةاإلبداعية في بند 
( إلجراءات 8.06(، بينما )8.86حيث بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )

 الوقاية.
محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة جدًا لمممارسات  يتوافر لدى (15

اإلبداعية في بند اإلستثمارات قصيرة األجل بينما لدييم إدراك بدرجة كبيرة إلجراءات الوقاية من 
( 8.68(، بينما )8.84اءات )ىذه الممارسات، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجر 

 إلجراءات الوقاية.
محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (14

وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث بمغ  داعية في بند الذمم المدينةاإلب
 ( إلجراءات الوقاية.8.67نما )(، بي8.66المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة جدًا لمممارسات  يتوافر لدى (14
اإلبداعية في بند المخزون السمعي بينما لدييم إدراك بدرجة كبيرة إلجراءات الوقاية من ىذه 

( 8.06(، بينما )8.87اءات )الممارسات، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجر 
 إلجراءات الوقاية.

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (16
اإلبداعية في بند االستثمارات طويمة األجل وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث 

 ( إلجراءات الوقاية.4.86(، بينما )8.66)بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات 
محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (15

اإلبداعية في بند األصول الثابتة وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث بمغ 
 ( إلجراءات الوقاية.8.65)(، بينما 8.80المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة جدًا لمممارسات  يتوافر لدى (16
اإلبداعية في بند األصول غير الممموسة بينما لدييم إدراك بدرجة كبيرة إلجراءات الوقاية من 
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( 8.05(، بينما )8.88راءات )ىذه الممارسات، حيث بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلج
 إلجراءات الوقاية.

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (17
اإلبداعية في بند اإللتزامات المتداولة وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث بمغ 

 ( إلجراءات الوقاية.4.96(، بينما )8.68المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )
محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (18

اإلبداعية في بند اإللتزامات طويمة األجل وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث 
 ( إلجراءات الوقاية.4.78بينما )(، 4.99بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة جدًا لمممارسات  يتوافر لدى (54
اإلبداعية في بند الموجودات واإللتزامات الطارئة أو المشروطة بينما لدييم إدراك بدرجة كبيرة 

ط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث بمغ المتوس
 ( إلجراءات الوقاية.8.65(، بينما )8.86)
محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة لمممارسات  يتوافر لدى (51

اإلبداعية في بند حقوق المساىمين وكذلك إلجراءات الوقاية من ىذه الممارسات، حيث بمغ 
 ( إلجراءات الوقاية.4.90(، بينما )8.08اكيم ليذه اإلجراءات )المتوسط الحسابي إلدر 

محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين إدراك بدرجة كبيرة جدًا لمممارسات  يتوافر لدى (55
اإلبداعية في بنود قائمة التدفقات النقدية بينما لدييم إدراك بدرجة كبيرة إلجراءات الوقاية من 

( 8.66(، بينما )8.85بمغ المتوسط الحسابي إلدراكيم ليذه اإلجراءات )ىذه الممارسات، حيث 
 إلجراءات الوقاية.

إجراءات المحاسبة اإلبداعية  ك العاممة في فمسطين بدرجة كبيرةي درك محممو االئتمان في البنو  (54
( درجة 8.65عند إتخاذىم القرارات االئتمانية، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدى اإلدراك )

 (.0.808نحراف معياري بمغ )وبإ
إدراك بدرجة كبيرة لألجراءات يوجد لدى محممي االئتمان في البنوك العاممة في فمسطين  (54

يالئيا العناية الالزمة، حيث بمغ  دارتيا وا  المحاسبية المضادة إلجراءات المحاسبة اإلبداعية وا 
ة وبإنحراف معياري ( درج4.99الوسط الحسابي إلدراك محممي االئتمان ليذه اإلجراءات )

(0.584.) 
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 التوصيات:: 6-2
 ًء عمى النتائج السابقة نورد التوصيات التالية:وبنا     
يالءه األىمية  (6 ضرورة إىتمام البنوك العاممة في فمسطين بموضوع المحاسبة اإلبداعية وا 

محاسبة تثقيف وتأىيل العمالء بحيث يكون لدييم الوعي الكافي بمخاطر الالمطموبة من حيث 
 اإلبداعية عمى مصداقية القوائم المالية وعمى األطراف المستفيدة من تمك القوائم.

ضرورة اإلىتمام بالدورات التدريبية لمموظفين لتعريفيم بالتطبيقات والحاالت العممية لممحاسبة  (8
اإلبداعية وخصوصًا في مجال اإلجراءات الوقائية من ممارسات التالعب المحاسبي، حيث 

 %(84.60)التي بمغ وزنيا النسبي  وجود تفاوت في اإلدراك مابين اإلجراءات نالحظ
  %(.79.86التي بمغ وزنيا النسبي) واإلجراءات المضادة

ن العنصر إضرورة اإلىتمام بالجوانب األخالقية في مجال المحاسبة بشكل عام، حيث  (4
 ية.األخالقي ىو العامل األىم في مجال الممارسات المحاسبية اإلبداع

القيام  والمراجعين الفمسطينية مثل جمعية المحاسبين يترتب عمى الجيات المينية في فمسطين (8
أخالقي يستيدف وضع مجموعة من المعايير األخالقية التي يستعين بيا  ميثاقبوضع 

المحاسب الميني وتكون بمسابة دليل يرجع لو المحاسبين في القضايا العممية التي تواجييم 
 بعدًا أخالقيًا. والتي تتطمب

في  مثل وزارة المالية واإلقتصاد الوطني والمؤسسات التشريعية كما يترتب عمى الجيات الرسمية (5
الزمة لقطع الطريق عمى فمسطين اإلىتمام بالقوانين المنظمة لمينة المحاسبة وسن القوانين ال

عالقة، وخصوصًأ أن الممارسين لألساليب اإلبداعية وذلك بمساعة المختصين والمينيين ذوو ال
  ىؤالء الممارسين يتحايمون عمى القوانين واليخرقونيا.

 : الدراسات المقترحة:6-3
 دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساىمة في فمسطين. -6
 دراسة أثر ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى القوائم المالية. -8
 ئة المناسبة لوجود المحاسبة اإلبداعية.العوامل المساعدة عمى توفير البي -4
 إطار مقترح لوضع ميثاق أخالقي فمسطيني لممحاسبين المينيين الفمسطينيين. -8
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية: -

 المالية فى لمتنبؤ باألزمات الكمية باألساليب المالى التحميل تطوير(، "2009) ،أبو بكر، عيد -
 "، موسوعة اإلقتصاد والتمويلالمصرى التأمين سوق عمى الحياة بالتطبيق عمى التأمين شركات

 content/uploads/2009/11/32.pdf-http://iefpedia.com/arab/wp: إلكترونيةاإلسالمي. نسخة 
 دليل) األرباح إدارة عمى المؤسسية الحوكمة أثر(، "2009أبو عجيمة، عماد، وحمدان، عالم، ) -

األزمة المالية واألقتصادية الدولية والحوكمة "، الممتقى العممي الدولي حول (األردن من
 العالمية، جامعة عرفات عباس، كمية العموم األقتصادية، الجزائر.

"، سمسمة االئتمان المصرفي والقروض المصرفية األزمة والحل(، "2002) ،عمي، سمطانأبو  -
 (، القاىرة. 7،8المنتدى األقتصادي )

حديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقًا لممعايير اإلدارة ال(، "2007) ،أبو كمال، ميرفت -
"، رسالة ماجستير غير " دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في فمسطين11الدولية"بازل

 غزة.-سالميةمنشورة، الجامعة اإل
 .لمنشر وائل دار عمان، ،"االئتمان إدارة" ،(1999، محفوظ، )جودهو   المعطي، عبد ،إرشيد -
 ممارسات عمي االقتصادية العوامل تأثير لتحميل تطبيقية دراسة"(، 2009) ،إشتيوي، أيمن -

 جامعة – التجارة ميةك ،لوالتموي لمتجارة العممية المجمة، "المصرية اتكبالشر  األرباح إدارة
 .األول العدد طنطا،

 "،المحاسبة اإلبداعية إذاء الفجوة الضريبية ومدى اإلذعان الضريبي(، "2006) ،بطو، عالء -
 العراق.-رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة البصرة

تحميل القوائم المالية ألغراض األستثمار ومنح االئتمان نظرة حالية (، "2006) ،حماد، طارق -
 .األسكندرية -الدار الجامعية لمنشر و التوزيع"،  ومستقبمية

 اإلبداعية المحاسبة ممارسات من الحد في المراجعة لجان دور(، "2010، )حمادة، رشا -
 (.2(، العدد )26المجمد ) – والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة"، (ميدانية دراسة)

"، مدخل نظري وتطبيقي –تحميل القوائم المالية (، "2009خنفر، مؤيد، والمطارنة، غسان ) -
 الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان األردن.

التحميل االئتماني ودوره في (، "2006العزيز، واألمين، ماىر، وأنجرو، إيمان، )الدغيم، عبد  -
مجمة جامعة "، ترشيد عمميات اإلقراض المصرفي بالتطبيق عمى المصرف الصناعي السوري

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/32.pdf
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( العدد 28سمسمة العموم االقتصادية والقانونية المجمد ) -تشرين لمدراسات والبحوث العممية
(3). 

 -التسييالت االئتمانية المتعثرة في الجياز المصرفي الفمسطيني(، "2006) ،محمدزايدة، دعاء  -
"، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة تطبيقية عمي المصارف الوطنية العاممة في قطاع غزة

 غزة.-سالميةالجامعة اإل
األولى، الوراق "، الطبعة إدارة االئتمان المصرفي والتحميل االئتماني(، "2002الزبيدي، حمزة ) -

 لمنشر والتوزيع.
إدارة مخاطر االئتمان المصرفي في ظل األزمة (، "2009السنوسي، محمد، وابراىيم، مختار، ) -

"، ورقم عمل مقدمة إلى إلى المؤتمر العممي الدولي السابع، جامعة الزرقاء المالية العالمية
 نوفمبر. 11-10الخاصة، من

الضمانات  -يا مصرفية معاصرة: االئتمان المصرفيقضا(، "2004) ،السيسي، صالح الدين -
 ة"، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، مصر.اإلعتمادات المستندي –المصرفية 

التحميل المالي ودوره في صنع القرار االئتماني في المصارف (، "2006) ،الشنباري، رامي -
 جامعة العالم األمريكية."، رسالة ماجستير غير منشورة، التجارية العاممة في فمسطين

 من االئتمانية المخاطر إدارة" ،(م 2002)  عبدالحميم، والشواربي، ،عبدالحميد الشواربي، -
 .اإلسكندرية ،لمنشر المعارف دار  ،"والقانونية المصرفية النظر وجيتي

البحث العممي، "م( 2001)، عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الخالق، كايد -
 عمان: دار الفكر.، "أدواتو، وأساليبومفيومو، 

 مكتبة: الرياض"، السموكية العموم في البحث إلى المدخل" ،(1995)، صالح ،العساف -
 .العبيكان

 اإلقراض عمميات في ودوره االئتماني التحميل(، "2010ظافر، ) ،الكبيسيو حسن،  ،عشيش -
 .العربي لمنشر والتوزيعمكتبة المجتمع "، الطبعة األولى، البنوك في النقدي والتوسع

"، االئتمان المصرفي ودور التوسع االئتماني في األزمات المصرفية(، "2009) ،الفخري، سيف -
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حمب_سوريا.

مدي إعتماد المصارف التجارية عمي التحميل المالي في (، "2005) ،الكحموت، خالد محمود -
"، رسالة سة ميدانية عمي المصارف الفمسطينية العاممة في قطاع غزةترشيد القرار االئتماني: درا

 غزة.-سالميةماجستير غير منشورة، الجامعة اإل
ستخداماتيا في مجاالت الخدمة االجتماعيةم(، "6991)كشك، محمد،  - "، مبادئ اإلحصاء وا 

 دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية.مصر.
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 (1ممحق رقم )
 إستبانة

 األخ المجيب المحترم              
 

 تحية طيبة وبعد:
 

يسعععال احث معععث  ععع  لعععسة إعععقي احمداسعععا إحعععل ايععع ن  عععمر إمدا   م  ععع  ا    ععع   ح لععع  د  
 .احف س ينياه  ف  احثنو  اح ج ديا وامد هم ع ل إماد  اإلثماعياإجداءات اح م سثا 

وا سعع امام احععما  ي  ح ععؤاسدة و سعع نمة احثعع ماي  فعع  أثمعع اهم ننعع  أعهععم ثالععم ا إ  عع م إوميععث  
ا األسع  ا اح    لمم   ود  ج  ان ، ج عت وال ع  أ عة أ  أجعم اح اع و  اح اهعوم ثالعم  ع  لعسة إج ثع

 احوادمة ف  ا س ث نا.
إ   قمي الم ح  ا و  ت احال فيا واح   وثا ثماا و وضوعيا سيؤمي ثس ش  إحل  قيعيم أفضعة  

ج ث وصععي ت حوضعع  داسععا وث ح عع ح   سعع عمة احث مععث فعع   مقيععت أإععماو مداسعع   واحلععدو ح وضععوا احم
 احم وة اح ن سثا.

وأععععمالم أ   ا  عععة إج ثععع  الم ثسعععديا    عععا وأ   سععع لمم إ  ألفعععدا  احثمعععث احا  ععع  فقععع ،   
 وأؤالم اس امامي ح سويمالم ثن   ج إقي احمداسا إقا دفث م ف  قح .

 
 وتجاوبكمشاكرا لكم حسن تعاونكم 

 واقبموا فائق االحترام والتقدير
 

 الباحــــــث                      
 فادي عبد الرحيم البطنيجي                                                          

 6566666040جوال :                                                            
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 بيانات ديموغرافية:القسم األول: 

 
 احدج ء وض  ما دة موة احثمية اح ن سب حالة    احاث دات اح  حيا;

 
 ( التخصص العممي:0)

 ع وم   حيا و صدفيا  -ب                م سثا   -أ
  اا ص م  -إمادة األع  ة                                      م -ج   

 .............................................(ألدر )دج ء قالدإ    -إع
  

 ( المؤهل العممي:2)

 ثال حوديون  -ب            مث وم ال ي ت  ج    ف   مو   -أ
  مال وداي  -م                           جس يد         -ج
 ..............................(شه مات  هنيا )دج ء قالدإ  ...............  -إع
 

 لخبرة في مجال االئتمان المصرفي:( سنوات ا3) 
 سنوات 7إحل أاة     4     -ب    سنوات 4أاة      -أ
  سنا 23إحل أاة     :     -م           سنوات  :إحل أاة     7    -ج   

 سنا فأالاد 23  -إع
 
 -( مدى المشاركة في اتخاذ قرارات منح االئتمان المصرفي:4)

 ف حث     -ب                       ما       -أ
 ن مدا    -م                            أمي ن             -ج
   ي م ع ل اإل ست -إع
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القسم الثاني: قياس مدى إدراك محممي االئتمان في البنوك التجارية الفمسطينية لمخاطر إجراءات 
يئئهـا العنايـة الئزمـة عنـد المحاسبة اإلبداعية، وقدرتهم عمى مواجهة هذه اإلجراء دارتهـا واي ات واي

 تخاذ قرار منح االئتمان المصرفي:دراسة الوضع المالي لمعمئء ال 
أل  اح جيب; في   ي   ا   ا ث إلجداءات اح م سثيا اإلثماعيا اح      شأنه  إمماث 

ثه  احا سء  مسي  صودي )فيد مقيق ( ف  دثميا احشدال ت و دالسإ  اح  ح  واح   ي ال  أ  يقوم 
عنم   ثهم احمصوة ع ل ا       اح صدف  )إقي احفقدات  م ة األعمام احفدميا( يدجل  مميم 
مدجا  وافق   ع ل ضدودة ألقإ  ثاي  ا ع ث د ف  احثنو  اح ج ديا احف س ينيا عنم مداسا احوض  

  ل ق اداد  نح ا       اح صدف .اح  ح  ح ا سء  
اإلجداءات اح م سثيا اإلثماعيا   ثوع   ثإجداء  ض م ي ال  أ  يقوم ث   م ة ال   أ  الة إجداء    

ماد   وجا    وض  احان يا احسس ا     ا          شأن   واجها اإلجداء اح م سث  اإلثماع  وا 
اثة  م    ا       )إقي ا جداءات  م ة األعمام احسوجيا( يدجل  مميم مدجا  وافق   ع ل 

 ة ا       ثهقي ا جداءات اح ض مة ف  احثنو  اح ج ديا احف س ينيا عنم مداسا ضدودة اي م  م
 احوض  اح  ح  ح ا سء   ل ق اداد  نح ا       اح صدف .

رقم 
 العبارة

 موافق بدرجة ةالعبار 

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 :بند المبيعات  فيمتأثير االجراءات المحاسبية اإلبداعية ل 

 ع 6
 

إحغ ؤإ  ف   إجداء صفق ت ثي  صوديا ف  نه يا احا م ثهمو
      ثمايا احا م اح  ح .

 ع 8
 

إجداء صفق ت ثي  مقيقيا ثشدو  ثي   يسدة  ق دنا ثشدو  
      احثي  األلدر.

      .أل  نا اح دس ا ح والسء ال ثيا ت سجية ثض عا ا ع  :
 بند المبيعات: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  

احصعععععفق ت اح نفعععععقة  ععععع   ل صعععععا  اح مقعععععت  ععععع  فعععععوا يد احثيععععع ،  ع 7
 األ داو قات احاساا ث حشدالا ال حشدال ت اح  ثاا أو احس ي ا.

     

اح مقععت  عع  شععدو  ا    عع   ث عع  فيهعع  شععدو  احسععمام واحلصععم  .9
  لصص ت احميو  اح شالو  ف   مصي ه .والف يا 

     

اح مقععععععت  عععععع   سعععععع نمات شععععععم  اإلدسعععععع حي ت و   ثق هعععععع   عععععع   .21
  س نمات  سميم أا    احثض عا احوادمة    احوالسء.

     

 :بند تكمفة البضاعة المباعة االجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
 ع 22
 

ث سعععيية  لسونهععع  احسععع ا   سعععي   إقا الععع   سعععثت  احشعععدالاايععع م 
 .LIFO  قيي   ث ديقا احوادم أليدا ص مد أو 

     

          غييد فيد  ثدد ف  اح دا ت  اح  ثاا ف   قييم اح لسو . ع 24
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دام 
 احاث دة

 موافق بدرجة العبارة
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 .26ع
 

فععوا يد  شع دي ت ثضعع عا فع  نه يععا احاع م احمعع ح   أجيعة إاثع ت 
 إحل احا م اح  ح .

     

       ض ي  الشوو احجدم أصن ف   داالمة. .28
 اإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة اإلبداعية في بند تكمفة البضاعة المباعة: 

      اح مقت    أ  صفق ت احثي  مقيقيا وحيست صوديا. ع 23
 ع 25
 

احدجوا إحل  قديعد  عمات احمسع ث ت ح واعوو ع عل دأيع  فع  إعقا 
 مععوة أاععد إععقا اح غييععد اح غييععد و ععمر  ضعع ي   قديععدي إيضعع م   

 .ع ل احثي ن ت اح  حيا

     

 ع 27
 

 داجاعععععا  سععععع نمي  حفعععععوا يد احشعععععداء ح  أالعععععم  ععععع  إاثععععع ت فعععععوا يد 
 ح واديله . اح ش دي ت وفق   

     

       لصص حهثو  األسا داح مقت     الوي   .29
 :عمى بند المصروفات التشغيميةاالجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير  
 .:2ع

 
 دس  ا  ص ديو إيدامي  مو  أ   ن ثعت ع يهع  شعدو  احدسع  ا

 . اة دس  ا  ص ديو اإلعس 
     

32. 
 

إجععداء  غييععد فيععد  ثععدد فعع   ععدت إإعع س  األصععوة احا ث ععا أو 
 األصوة فيد اح   وسا.ف   دت إ ف ء 

     

34. 
 

إسععع لمام  اعععم ت إإععع س  أو إ فععع ء أاعععة  ععع    ععع  اح  اععع دو 
 .احشدالاع يه  ف  احصن عا اح    ا ة ثه  

     

 عمى بند المصروفات التشغيمية: اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
      ح    اح ص ديو.وفد شدو  احدس  ا اح مقت     مر   .31
اح مقعععت  ععع  دأي  عععمات احمسععع ث ت معععوة إعععقا اح غييعععد والعععقح   .33

ا األاد اح  عداالم اح  د عب ع يع  فع  احثي نع ت اح  حيعا وع عل دثميع
  ثشالة ل ص.  احشدالا

     

 صعععدوو اإلإععع س  وفقععع   ح  اعععم ت اح  اععع دو  مسععع بإعععع مة  ع 35
 .احشدالاع يه  ف  احصن عا اح    ن    إحيه  

     

 نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرة:بند  االجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
عععمم اإلفصعع ح فعع  ا   ععا احععملة ععع  األاععد احععقي ي د ععب ع ععل  .36

اععداد إفععست  مععت حلعع  إن عع ج  لصوصعع   إقا ال نععت  سعع إ ا 
 .احشدالاإقا احل  جوإديا ف  ن يجا أع  ة 

     

 :نتيجة األعمال لألنشطة غير المستمرةبند  في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  

37. 
إع مة إعمام ا   عا احعملة إلاهع د أاعد إفعست إعقا احلع  ع عل 

 ن يجا األع  ة.
     

 :مكاسب وخسائر أخرىبند  االجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
38. 

 
 ضعع ي  احععدثح اح شععغي    ال سععب ن  جععا ععع  ثنععوم اسعع ان  يا أو 

 ثنوم فيد ع ميا مو  اإلفص ح ع   ثياا     احثنوم.
     

3:. 
 

م ج نصيب احشدالا األم    أدثع ح شعدال  ه  اح  ثاعا أو احس ي عا 
 مو  اإلفص ح عنه .
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  وافت ثمدجا  
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 :مكاسب وخسائر أخرى بند في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
 
39. 

احععدثح احنعع  ج ععع  احنشعع   اح شععغي   ثاععم اسعع ثا م  مسعع بإععع مة 
 اح ال سب احن  جا ع  ثنوم اس ان  يا أو ثنوم فيد ع ميا.

     

 
41. 

ن يجا األع  ة    اإلفص ح ع  نصيب احشعدالا  مس بإع مة 
 األم    أدث ح شدال  ه  اح  ثاا أو احس ي ا ف  ثنم  س قة.

     

 :بند النقدية االجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
اح سعععععب فعععع  أسععععا د احصععععدو اح سعععع لم ا فعععع   دج ععععا ثنععععوم  .42

 احنقميا اح  وفدة    احا ست األجنثيا.
     

      عمم اإلفص ح ع  ثنوم احنقميا اح قيمة. .44
 بند النقدية: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة   

اح مقت    صما أسا د احصدو و صميح احل عأ فع   دج عا  43
 ثنوم احنقميا اح  وفدة    احا ست األجنثيا عإ  وجمع.

     

نسععععب احسععععيوحا، ثهععععمو  مسعععع باسعععع ثا م احنقميععععا اح قيععععمة  عععع   45
 .احشدالااح ادو ع ل  س ور احسيوحا احفا   حمر 

     

 :بند االستثمارات قصيرة األجل االجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
46. 
 

اح سعععععب فعععع  أسععععا د احسععععوت اح سعععع لم ا فعععع   قيععععيم  مفاععععا 
 األودات اح  حيا.

     

48. 
 
 

اح سعععب فعع   صععنيو ا سعع ا  دات وقحعع   عع  لععسة  صععنيو 
ا س ا  دات اصيدة األجة ع ل أنهع   وي عا األجعة  سعي   فع  

 م حا إثو  أسا دإ  احسوايا.

     

       لفي  فيد  ثدد ف   لصص إثو  األسا د. .:4
 بند االستثمارات قصيرة األجل: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  

47. 
 

اح مقععت  ععع  صععما أسعععا د احسععوت اح سععع لم ا فعع   قيعععيم ثنعععوم 
  مفاا األودات اح  حيا.

     

49. 
 
 

اح مقعت  عع   ثعددات  صععنيو ا سع ا  دات إحععل اصعيدة و وي ععا 
األجة و صنيفه  وفت    ينسجم    احقواععم اح نصعوص ع يهع  

 ف   ا ييد اح م سثا احموحيا.

     

      مداسا  ثددات اح لفي  و امية اي    إقا    حسم األ د. .51
 :بند الذمم المدينة االجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 

 ضعع ي  داععم احععق م اح مينععا ق  عع   مينععا أل ععداو قات صعع ا أو  .52
 حشدال ت   ثاا أو س ي ا.

     

اح  ااعععععدة ثهعععععمو عععععمم احالشعععععو عععععع  احعععععميو  احداالعععععمة واحعععععميو   .54
  لفي  دصيم  لصص احميو  اح شالو  ف   مصي ه .

     

اح سعععب فعع   صععنيو احععق م اح مينععا وقحعع   عع  لععسة  صععنيو  .56
ق ععم  مينععا  وي ععا األجععة ع ععل أنهعع  ق ععم  مينععا   ماوحععا ثقصععم 

 .احشدالا مسي  سيوحا 
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 موافق بدرجة  
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 بند الذمم المدينة: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
 داجاعععا الشعععوو احعععق م اح مينععععا، واح مقعععت  ععع  اسععع ثا م احععععق م  .53

اح مينععا ح شععدال ت اح  ثاععا واحس ي ععا  عع  احدصععيم اإلج عع ح  ح ععق م 
 واإلفص ح عنه  ف  ثنم  س قة.

     

 ععع  ععععمم وجعععوم ميعععو  داالعععمة أو    عععب الشعععو ث حعععميو  ح  أالعععم .55
  اادة، وفع  م حعا وجومإع  اح أالعم  ع   سء عا اي عا  لصعص 

 .احميو ه  إحل إج  ح  اي ا احميو  اح شالو  ف   مصي 

     

اح مقت  ع  صعما  صعنيو احعق م اح مينعا إحعل   ماوحعا و وي عا  .57
 س ثا م أي ل أ ف   صنيفه .   ا  األجة، و 

     

 :بند المخزون السمعي اإلبداعية لمتأثير فياإلجراءات المحاسبية  
      . ض ي  الشوو احجدم ثثنوم ثض عا داالمة أو   ق م ا .58
      اح سعب ف  األسا د اح س لم ا ف   قييم اح لسو  احس ا . .:5
اح عععدت اح  ثاعععا فععع   قيعععيم اح لعععسو  اح غييعععد احغيعععد  ثعععدد فععع   .62

 .احس ا  
     

 بند المخزون السمعي: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
 داجاععا الشععوو احجععدم واح مقععت احفا عع   عع  أصععن و اح لععسو   .59

احسععع ا ، ول وإععع   ععع  ثضععع عا داالعععمة أو   ق م عععا، وفععع  م حعععا 
 وجومإ  اح أالم    اإلفص ح عنه .

     

اح سععع لم ا فععع   قيعععيم اح لعععسو  اح مقعععت  ععع  عماحعععا األسعععا د  .61
 احس ا   ق دنا    اوا م األسا د احج ديا.

     

احدجعععوا إحعععل  قديعععد  عععمات احمسععع ث ت ح واعععوو ع عععل دأيععع  فععع   .63
 غييععععد اح ديقععععا اح  ثاععععا فعععع   قيععععيم اح لععععسو  احسعععع ا ، و ععععمر 
 ضعع ي   قديععدي إيضعع م  مععوة أاععد إععقا اح غييععد ع ععل احثي نعع ت 

 اح  حيا.

     

 :بند االستثمارات طويمة األجل اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
 غييععد اح ديقععا اح  ثاععا فعع  اح م سععثا ععع  ا سعع ا  دات  وي ععا  .64

األجععة العع ح موة  عع   ديقععا اح ال فععا إحععل  ديقععا مقععوت اح  اليععا 
  اس.

     

عمم إاه د نصيب احشدالا األم    لسع  د احشعدالا اح  ثاعا أو  .66
 احس ي ا.

     

ععععمم اسععع ثا م احا  يععع ت اح  ث محعععا ثعععي  احشعععدالا األم وشعععدال  ه   .68
اح  ثاععا ) اععة اح ثياعع ت واحقععدو  اح  ث محا(عنععم إعععمام احقععوا م 

 اح  حيا اح وممة ح  ج وعا. 

     

 بند االستثمارات طويمة األجل: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
احدجعععوا إحعععل  قديعععد  عععمات احمسععع ث ت ح واعععوو ع عععل دأيععع  فععع   .65

 ثددات  غييد اح ديقا اح  ثاعا فع  اح م سعثا عع  ا سع ا  دات 
 وي ععا األجععة، و ععمر  ضعع ي   قديعععدي إيضعع م  مععوة أاععد إعععقا 

 اح غييد ع ل احثي ن ت اح  حيا.
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 موافق بدرجة  
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

إعع مة  اعمية داععم احعدثح ثقي ععا نصعيب احشععدالا األم  ع  لسعع  د  .67
 احشدالا اح  ثاا أو احس ي ا.

     

اح  ثاععععا ) اععععة و اسعععع ثا م احا  يعععع ت اح  ث محععععا ثععععي  احشععععدالا األم  .69
اح ثيا ت واحقدو  اح  ث محا(عنم إعمام احقوا م اح  حيعا اح ومعمة 
 ح  ج وعا، وثي   آا دإ  ع ل ا      احملة واح دالس اح  ح . 

     

  :عمى بعض بنود األصول الثابتةاإلجراءات المحاسبية الخئقة لمتأثير  
إاه د األصوة ف  اح يسانيعا ث حقي عا احن  جعا عع  إعع مة اح قيعيم  .59

اهععع د احفععع    عععع  إعععع مة ثوععععمم ا ح عععسام   ح ال فعععا اح  ديليعععا وا 
 اح س إ ي  مقوت ف ع  إاه دي  ثم   اح قييم ف  ا   ا احملة 

     

عععمم اإلفصعع ح ععع  األصععوة اح دإونععا أو اح قم ععا الضعع  ن ت  .61
 األصوة اح ؤجدة.حقدو  أو عمم اإلفص ح ع  

     

اح سععععب فععع   صعععنيو ثاععع  األصعععوة احا ث عععا ثقصعععم اح عععأايد  .63
س  واحقععيم اح عع   ععمدج ثهعع  األصععوة فعع   ع ععل  صععدوو اإلإعع

اح يسانيا ،  اة إع مة  صنيو األداضع  اح   والعا إحعل أداضع  
  مت اح  ويد.

     

اح سععععب فععع  نسعععب اإلإععع س  اح  اععع دو ع يهععع  ح صعععوة عععع   .65
  لفيضه  ع      احس  مة ف  احسوت.  ديت

     

إجععداء  غييععد فيععد  ثععدد فعع   ععدت اإلإعع س   ععاس   عع   ديقععا  .67
 احقس  احا ثت إحل  ديقا احقس  اح  ن اص أو احاالن.

     

 بعض بنود األصول الثابتة:  في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
ا ح عععععسام ث ثعععععمأ اح ال فعععععا اح  ديليعععععا،  ععععع   داعععععع ة اح مقعععععت  ععععع   .60

اإلفصعع ح ععع  احقععيم ا سعع ثماحيا ح صععوة احا ث ععا، واح مقععت  عع  
صععععما ع  يععععا اح قيععععيم، واسعععع ثا م احفعععع     عععع  ا   ععععا احععععملة 

مداج  ض   مقوت اح س إ ي .  وا 

     

اح مقععععت  عععع  اح سعععع نمات واحاقععععوم احل صععععا ث ألصععععوة احا ث ععععا،  .62
اح دإونععععععا واح قم ععععععا الضعععععع  ن ت ح قعععععععدو  ومجععععععم األصععععععوة 

 واألصوة اح ؤجدة، ومداسا أادإ  ع ل احنسب اح  حيا.

     

اح مقععت  عع  صععما و ثععددات  صععنيو األصععوة احا ث ععا ومداسععا  .64
س ، ومداسععا أاععد قحعع  ع ععل   ععأايد قحعع  ع ععل  صععدوو اإلإعع

 ثي ن ت ا      احملة واح دالس اح  ح .    

     

ث ح ق دنععا  عع  احنسعععب اح  اعع دو ع يهعع  اعععم فمععص   عع  احنسعععب  .66
  امية  صدوو اإلإ س  ثن ء ع ل قح .

     

 داجاععا دأر اح عععمات مععوة إعععقا اح غييععد وث ح ععع ح  أاععدي اح  عععداالم  .68
 ع ل احثي ن ت اح م سثيا.

     

 :بعض بنود األصول غير الممموسة اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 
فعع   قيععيم ثاعع  ثنععوم األصععوة فيععد اح   وسععا، ال عع  اح غعع  ة  .:7

إععععو احمعععع ة فعععع   قيععععيم احاس عععع ت اح ج ديععععا احن شعععع ا ععععع  م ععععج 
 اح ش دي .
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  وافت ثمدجا  
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

ثععععثا  األصععععوة فيععععد اح   وسععععا ث عععع     ا ع ععععداو  م سععععثي    .82
ح اع ييد اح م سعثا احموحيعا، و اع ة ينسجم    ا ع داو ثه  وفق   

 قح  ا ع داو ث حشهدة فيد اح ش داة.

     

إجداء  غييد فيد  ثدد ف   دت اإل ف ء اح  ثاا فع   لفعي   .84
     األصوة.

     

اسعععع لمام  اععععم ت إ فعععع ء ح صععععوة فيععععد اح   وسععععا أاععععة  عععع   .86
 اعععم ت اإل فععع ء اح  اععع دو ع يهععع  فععع  احصعععن عا اح ععع   ن  ععع  

 .احشدالاإحيه  

     

 بعض بنود األصول غير الممموسة:  في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
ثنععوم األصععوة فيععد اح   وسععا، اح مقععت  عع  صععما األسععن اح  ثاععا فعع   قيععيم  .81

 و امية اي ه  وفت إقي األسن.
     

اح أالم    ا ع داو ث ألصوة فيد اح   وسا ث   ينسجم     ا ييد  .83
 ح شدالااح م سثا احموحيا، ومداسا أاد قح  ع ل اح دالس اح  ح  

جداء اح امية احسسم إ  وجم    يس وجب قح   .وا 

     

اح مقت    دأي  مات احمس ث ت موة إقا اح غييد ف   ديقا مس ب  .85
اس  إ ف ء األصوة فيد اح   وسا واح أالم    إاه د األاد اح  داالم 
 اح  د ب ع ل إقا اح غييد ع ل احثي ن ت اح  حيا وع ل دثميا احشدالا. 

     

إ فعع ء األصععوة  نسععبح إععع مة مسعع ب  صععدوو اإل فعع ء وفقعع    .87
حهعع   يهعع  فعع  احصععن عا اح عع   ن  عع فيععد اح   وسععا اح  اعع دو ع 

 احشدالا.
     

 :بعض بنود االلتزامات المتداولة اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 

 سميم ادو  اصيدة األجعة عع   ديعت اعدو   وي عا األجعة  .88
      .احشدالاثهمو  مسي  نسب احسيوحا ف  

عععمم إمداج األاسعع   واجثععا احسععمام  عع  احقععدو   وي ععا األجععة  .:8
لععسة احاعع م ضعع   ا ح سا عع ت اح  ماوحععا ثهععمو  مسععي  نسععب 

 .احشدالااحسيوحا ف  
     

 أجية إاث ت احمفا ت اح س   ا  قم      احا عسء فع  شعدال ت  .92
 اح ق و ت ثهمو  مسي  نسب احدف  اح  ح  ح شدالا.

     

 عععأحوو فععع  احفعععدو  اح ععع  يقعععوم ع يهععع  اح م يعععة  غييعععد فيعععد  .94
 اإلال وادي اح  ث  ف   مميم  ال فأة نه يا احلم ا.

     

 عمى  بعض بنود االلتزامات المتداولة: اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  

مداسععععا أاععععد إععععقي احقععععدو  ع ععععل نسععععب احدفعععع  اح عععع ح ، وع ععععل  .89
      وع ل األصوة اح قم ا الض  ن ت حق ء قح . صدوو احفوا م 

مداسعععا أاعععد ععععمم إمداج األاسععع   واجثعععا احسعععمام  ععع  احقعععدو   .91
 وي عععا األجعععة لعععسة احاععع م ضععع   ا ح سا ععع ت اح  ماوحعععا ع عععل 

 .احشدالانسب احسيوحا ف  
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 موافق بدرجة  
 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

 أجيععة إاثع ت احعمفا ت اح سعع   ا  قعم    ع  احا ععسء مداسعا أاعد  .93
فععععع  شعععععدال ت اح قععععع و ت ع عععععل نسعععععب احدفععععع  اح ععععع ح  ح شعععععدالا 

 و امي ه  مسب األصوة.
     

مداسعا  ثععددات اح غييععد و عمر أادإعع  ع ععل صعما دصععيم  ال فععأة  .95
 نه يا احلم ا.

     

 :بعض بنود االلتزامات طويمة األجل اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في 

احمصعععععوة ع عععععل اعععععد   ويعععععة األجعععععة اثعععععة إععععععمام اح يسانيعععععا  .96
احا و يعععا واسععع لما   فععع   سعععميم اعععد  اصعععيد األجعععة ثهعععمو 

 .احشدالا مسي  نسب احسيوحا ف  
     

ضعع فا  .98 إ فع ء سعنمات ا ث عا حسسعع مع ء اثعة  وععم اسع مق اه ، وا 
صععع ف  احعععدثح مو  إمداجهععع  اح ال سعععب اح مققعععا حقععع ء قحععع  إحعععل 

 واإلفص ح عنه  ض   احثنوم فيد احا ميا.
     

 بعض بنود االلتزامات طويمة األجل:  في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  
مداسععا أاععد احمصععوة ع ععل اععد   ويععة األجععة اثععة إعععمام اح يسانيععا  .97

واسعع لما   فعع   سععميم اععد  اصععيد األجععة ع ععل نسععب احسععيوحا فعع  
 وألق قح  ثاي  ا ع ث د. احشدالا

     

 لفعي  صع ف  احعدثح ث ح ال سعب اح مققعا ن يجعا إ فع ء سعنمات ا ث ععا  .99
ع ععععل نسععععب حسسعععع مع ء اثععععة  وعععععم اسعععع مق اه ، و ا حجععععا أاععععد قحعععع  

 احدثميا، واإلفص ح عنه  ض   احثنوم فيد احا ميا.

 
 
 

 

    

 :بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطة فيلمتأثير  اإلبداعيةاإلجراءات المحاسبية  
إاث ت  وجومات  م   ا اثة  أالم شدو   مققهع  الإاثع ت إيعدام   واع   .:9

      احا سء اثة صمود احمالم. مصي      معور اض  يا ع ل أمم 

عععمم اإلفصعع ح ععع  ثاعع  ا ح سا عع ت اح  د ععا أو اح شععدو ا،  .2:
 اععععة إإ عععع ة اإلفصعععع ح ععععع     حثعععع ت اضعععع  يا ع ععععل احشععععدالا 

  ناد فيه  احجه ت احقض  يا.
     

 بعض بنود الموجودات وااللتزامات الطارئة أو المشروطة: في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة 
مداسععا أاععد إاثعع ت  وجععومات  م   ععا اثععة  أالععم شععدو   مققهعع   .1:

 ع ل احنسب اح  حيا اح ل  فا قات احاساا.
     

مداسعععا أاعععد ععععمم اإلفصععع ح عععع  ثاععع  ا ح سا ععع ت اح  د عععا أو  .3:
اح شعععدو ا ع عععل احنسعععب اح  حيعععا اح ل  فعععا  سعععي   نسعععب احدفععع  

 .ح شدالااح  ح  
     

 :بعض بنود حقوق المساهمين في اإلجراءات المحاسبية اإلبداعية لمتأثير 

إضعع فا  ال سعععب  مققعععا  ععع  سععنوات سععع ثقا إحعععل صععع ف  احعععدثح  .4:
ح ا م احم ح  ثعم   ع  إاهع دي ضع   األدثع ح اح م جعسة احج دي 

 ث ع ث دي    أدث ح سنوات س ثقا.
     

 ا حجعععا  ال سعععب أو لسععع  د  ق عععب أسعععا د احصعععدو اح د ث عععا  .6:
 ث ا  ست   ت ث حا ست األجنثيا فع  مقعوت اح سع إ ي  ثعم   

    ا   ا احملة.
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 شاكرا لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم

 ث                        الباح ر                تقديواقبموا فائق االحترام وال                      

 موافق بدرجة  

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 
 :بعض بنود حقوق المساهمين  في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  

:5. 
 

 

 اععمية صعع ف  احععدثح احجعع دي ح اعع م احمعع ح  ث سعع ثا م اح ال سععب 
اح مققععععا  عععع  سععععنوات سعععع ثقا، و اععععمية نسععععب احدثميععععا ونسععععثا 

احاساعععععععا ثمقعععععععوت  وسياععععععع ت األدثععععععع ح واحنسعععععععب األلعععععععدر قات 
 .(ROE اة ) اح س إ ي 

     

:7. 

 

مداسععا أاععد  ا حجععا  ال سععب أو لسعع  د  ق ععب أسععا د احصععدو، 
اح د ث عععععا ث اععععع  ست   عععععت ثععععع حا ست األجنثيعععععا فععععع  مقعععععوت 

   ا   ا احعملة، ع عل نسعب احدثميعا واحنسعب  اح س إ ي  ثم   
اح د ث ععا ثمقععوت اح سعع إ ي ، و اععمية أاععد   عع  اح ا حجععا ع ععل 

 .ح شدالااحثي ن ت اح  حيا 

     

 المحاسبية اإلبداعية لمتأثير في بنود قائمة التدفقات النقدية:اإلجراءات  

 سععجية احشععدالا ح شععيال ت اح دسعع ا ث حثديععم ح  ععودمي  ع ععل أنهعع   .8:
 نقميا ث حيم، أي  مفت نقمي  شغي  .

     

      اي م احشدالا ث أجية ال  ثا الة شيال  ه  ح مديو اح مفت احنقمي .::

 صعععنيو اإليعععدامات اح  وحعععمة  ععع  أنشععع ا فيعععد  شعععغي يا )نقميعععا  .212
فيعععد  شعععغي يا( ع عععل أنهععع   شعععغي يا ثهعععو اح ععع ايد ع عععل اح عععمفت 

 احنقمي اح شغي  .
     

 صععع ديو فيعععد  شعععغي يا )الدسععع  ا  صععع ديو احصعععي نا دسععع  ا  .214
 احموديا( ثهمو اح أايد ع ل اح مفت احنقمي اح شغي  .

     

حجععؤ احشععدالا إحععل ثيعع  احععق م اح مينععا ثميععث  مصععة ع ععل  ث عع   .216
مععت  اح شعع دينقععمي  اععي  )أاععة  عع   ث عع  احععق م(  ق ثععة  ععنح 

  مصية     احق م ف   واعيم إس مق اه .
     

 قائمة التدفقات النقدية:بعض بنود   في اإلبداعيةاإلجراءات المضادة إللغاء تأثير إجراءات المحاسبة  

اح مقععععت  عععع  أدصععععمة مسعععع ث ت احععععما ني  وعععععمم وجععععوم شععععيال ت  .9:
 ص مدة حهم، و لفي  احق م احما نا ثقي ا احشيال ت احص مدة.

     

 صعععععنيو اح أالعععععم  ععععع   صعععععمد احنقميعععععا األسععععع ن و ععععع  صعععععما  .211
 صعععع مد اح ععععمفق ت احنقميععععا وثيعععع   أاععععد إععععع مة اح صععععنيو ع ععععل 

 احثي ن ت اح  حيا ح شدالا.
     

اح مقععت  عع  أ  اح صعع ديو اح عع    ععت دسعع   ه   ن ثععت ع يهعع   .213
 شدو  احدس  ا ، وثي   أاد احدس  ا ع ل دام احدثح اح شغي  .

     

اح مقععت  عع   واعيععم  ق دنععا  ثعع ح  احععق م اح مينععا  عع  احنقميععا و  .215
 إس مق اه  والقح  احمصوة ع ل  ص ما ت    اح ميني .
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 د. ماهر موسى درغام محاسبة مشارك أستاذ رئيس قسم المحاسبة الجامعة اإلسالمية
 بركات محمد نافذ. د اإلحصاء أستاذ مساعد محاضر أكاديمي الجامعة اإلسالمية

 د. عمر عيد الجعيدي محاسبة أستاذ مساعد محاضر أكاديمي كمية المجتمع


