
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحميمية لإلجراءات القانونيين الحسابات مدققي استخدام مدى
بداعيةاإل المحاسبة ممارسات اكتشاف في  

غزة قطاع عمى تطبيقية دراسة  
Extent of Using Auditors of Certified Public 

Accountants of Analytical Procedures in The 

Discovery of Practices Creative Accounting  

An Empirical Study of the Gaza Strip 
 

 الَباِحِث  ِإعَداد  
 اليندي فوزي الدين سيف

 

 ِإشَراف  
 الدكتور األستاذ 

 درغام موسى ماىر

 

 
 

 اْلَماِجسِتيرِ  َدَرَجةِ  َعمى الح صولِ  ِلم َتطمباتِ  ِاسِتكَمالً  البحث   َىذا ق دمَ 

 ِبَغزة ةِ اإلسالمي اْلَجاِمَعةِ  ِفي التجارة ِبك مِيةِ  والتمويل المحاسبة برنامج ِفي

 ىـ0341/شوال – م6102/يوليو

 غــــــــــــزة – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة
 شئون البحث العممي والدراسات العميا

 ــــــــــــــــــارةكـمــــــيـــــــــــــــــــــــــــة التـــجـــــــــــــ
 ماجستــــــيـــــر المحاســــــبة والتــمويـــل

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Commerce 

 Master of Accounting & Finance  



 أ

 

 ـــــــــــرارــــــــــــــــإقـــ
 :العنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه الموقع أنا

 في التحميمية لإلجراءات القانونيين الحسابات مدققي استخدام مدى تقييم
ةالبداعي المحاسبة ممارسات اكتشاف  

 غزة قطاع عمى تطبيقية دراسة
Evaluate  Extent of Using Auditors of Certified 

Public Accountants of Analytical Procedures in The 

Discovery of Practices Creative Accounting  

An Empirical Study of the Gaza Strip 

 تمت ما باستثناء الخاص، جيدي نتاج ىو إنما الرسالة ىذه عميو اشتممت ما بأف أقر
 لنيؿ خريفاآل قبؿ مف يقدـ لـ منيا جزء أي أو ككؿ الرسالة ىذه وأف ورد، حيثما إليو اإلشارة
 .أخرى بحثية أو تعميمية مؤسسة أي لدى بحثي أو عممي لقب أو درجة

 
Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the 

University’s policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 



 :Student's name اليندي فوزي الدين سيف :الطالب اسـ

 :Signature :لتوقيعا

:Date  :التاريخ

 



 ب

 

 األطروحة عمى الحكم نتيجة



 ج

 

 العربية بالمغة الدراسة ممخص
 نونييفاالق الحسابات مدققي استخداـ مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه تيدؼ 

 قطاع في العاممة الشركات في اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في التحميمية لإلجراءات
 موضوع لطبيعة لمالءمتو نظراً  التحميمي الوصفي المنيج اتباع تـ اليدؼ ىذا حقيؽولت غزة،

 كامؿ بشكؿ الدراسة مجتمع عمى وتوزيعيا البيانات لجمع كأداة استبانة تصميـ وتـ الدراسة،
، الحصر الشامؿقاـ الباحث باستخداـ طريقة وقد  قانوني، حسابات مدقؽ( 60) عددىـ والبالغ

أي ما استبانة  84الستبانة عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة، وقد تـ استرداد حيث تـ توزيع ا
 %.48 نسبتو

 التزاميـ أف يعتبروف القانونييف الحسابات مدققيف أف إلى الدراسة توصمت وقد 
 المركز قائمة) المالية القوائـ في اإلبداعية المحاسبة ممارسات عف يكشؼ التحميمية باإلجراءات

 عالية بدرجة (الممكية حقوؽ في التغير وقائمة النقدية، التدفقات وقائمة الدخؿ، مةوقائ المالي،
 .بنودىا في التالعب عف الكشؼ خالؿ مف

 أىمية عالية وبدرجة يدركوفال  غزة قطاع في القانونييف المدققيف فإ تبيف كما
 اختالؼ وعمى ةاإلبداعي المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في الكبير ودورىا التحميمية اإلجراءات
 القانوني المدقؽ في الديموغرافية العوامؿ في عالقة وجودعدـ  واتضح ،الديموغرافية متغيراتيـ

 .اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في التحميمية لإلجراءات استخداموو 

 كشؼ في وأىميتيا التحميمية اإلجراءات مفيوـ تعميؽ بضرورة الدراسة أوصتو 
 بضرورة المالية لمبيانات المستخدمة الجيات جميع عمى والتأكيد اإلبداعية، المحاسبة ممارسات
 اإلبداعية، المحاسبة أساليب كشؼ في الكبيرة ألىميتيا التحميمية باإلجراءات والمعرفة اإللماـ
 لطاقـ المستمر والتدريب لتعميـا بضرورة أوصت وكذلؾ عمييـ، تعود كبيرة فائدة مف لذلؾ ولما

 الكفاءة مف عاؿ قدر عمى يكونوا بحيث التدقيؽ مكاتب في يعمموف الذيف قانونييفال المدققيف
 تؤىميـ التي اإلحصائية واألدوات باألساليب واإللماـ التحميمية اإلجراءات مجاؿ في والخبرة
 المستوى عمى التدقيؽ شركات بيف عالقة إليجاد والسعي اإلبداعية، المحاسبة ممارسات لكشؼ
 تمؾ خبرات مف لالستفادة وذلؾ العالمي، المستوى عمى الكبرى التدقيؽ وشركات المحمي
 .ليا المتاحة اليائمة واإلمكانيات الشركات
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Abstract 

The aim of this study is to reveal the extent to which the auditors 

of certified accountants use the analytic procedures to discover how 

much the creative accounting is used in the companies of Gaza strip. 

To fulfill this aim the descriptive analytic method was followed since it 

suits the subject of the study. a survey was done to collect information 

from 60 auditors of certified accountants who were participating in the 

study 

The researcher used the comprehensive inventory method, in which a 

questionnaire was distributed on every individual participating in the 

study. 48 questionnaires were collected back and this makes an 80% of 

the total. 

The conclusion was auditors of certified accountants commitment 

to the analytic procedures reveals how much is the creative accounting is 

practiced in the financial statements (statement of financial center, 

statement of income, statement of cash flows, statement of ownership 

rights change)to high extent through the discovery of tampering its 

items. 

The study reveals that auditors and accountants understand the 

high importance of the analytical procedures and their role in the 

discovery of the creative accounting practices with the various 

demographic variables . There is no relationship in the demographics of 

the auditors of Certified Public Accountants , and the use of analytical 

procedures to discover the creative accounting practices were observed.  

The study drew the attention to the importance of deepening the 

concept of analytic procedures and their importance in discovering the 

creative accounting practicing. It insisted on all the agencies using the 

financial data on the importance of being aware of the analytic 

procedures and their importance in discovering the methods of creative 

accounting and the great benefit the get from them. 

The study drew the attention to the importance of continuous 

learning and practicing of auditors of certified accountants to be 

qualified in the analytic procedures and to be familiar with the methods 

and statistical tools that help them discover the creative accounting 

practice, to work hard for finding a good relation between local audit 

firms and the international ones to make use of their experience and huge 

facilities they have.  

 



ٍ 

 

 قرآنيةال يةآلا


 
 

 انرحٛى انرحًٍ هللا ثسى

ٔ ِهُٕاْ  قُم ًَ هَُكىْ  هللَاُ  فََسََٛرٖ اْع ًَ َرُسٕنُُّ  َع َٔ 

 ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ اْن َٔ  ٌَ ٔ َستَُردُّ ْٛتِ  َعبنِىِ  إنٗ َٔ َٓبَدحِ  اْنَغ انَش َٔ 

ب فََُُٛجِّئُُكى ًَ ٌَ  تُىْ ُكُ ثِ هُٕ ًَ   تَْع
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 اإلىداء
 

 ،،ووالدتي والدي ،يحفظيما أف اهلل أسأؿ مف إلى

 ،،األعزاء وأخواتي إخواني ،خير كؿ ليـ أتمنى مف إلى

 ،،الطيبوف أصدقائي إلى

 ،،الكراـ زمالئي إلى

 ،،المتواضع العمؿ ىذا إنجاز في اىـس مف كؿ إلى

،،لبحثا ىذا يىدأ  
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 وتقديرٌ  شكرٌ 
 وعمى تحصى وال تعد ال التي نعمو عظيـ عمى لىاوتع سبحانو وأخيراً  أوال هلل الحمد

 وفقني أف عمى والشكر الحمد لو مسمميف، وجعمنا ىدانا أف وعمى يرد ال الذي وكرمو فضمو
 بيتو آؿ وعمى ،األميف ىرالطا محمد الكريـ نبينا عمى والسالـ والصالة ،الرسالة ىذه إلتماـ

 .الديف يوـ إلى بإحساف تبعيـ ومف المياميف، الغر   وصحابتو الطاىريف

 بالذكر وأخص ،الرسالة ليذه إنجازي في المساعدة لي قد ـ مف لجميع بالشكر أتقدـ كما
 الذي ،الرسالة ىذه عمى باإلشراؼ تفضمو عمى ،درغام موسى ماىر/  الفاضؿ الدكتور أستاذي

 .البحث ىذا إتماـ في وقتاً  أو جيداً  رخيد   لـ

 بقبوؿ تفضميـ عمى................. الكراـ لألساتذة واالمتناف بالشكر أتوجو كما
 ىذه غناءا  و  ثراءإ في ستساىـ ومالحظات توجييات مف سيقدمونو ولما الرسالة ىذه مناقشة
 .الجزاء خير عني اهلل وجزاىـ والتقدير الشكر عظيـ ليـ الرسالة،

 كؿ إلى موصوؿ والشكر ومساعدة، عوف مف أبدوه لما التدقيؽ لمكاتب بالشكر وأتقدـ 
 عني اهلل فجزاىـ والتقدير الشكر خالص جميعاً  مني ليـ.. نصيحة لي قدـ أو لي أسدى مف
 .خير كؿ اهلل جزاه نشوان اسندر الفاضل الدكتور بالذكر وأخص الجزاء خير

 الدراسة ىذه إنجاح عمى وساعد اىـس مف لكؿ افوالعرف الشكر بجزيؿ أتقدـ وأخيراً 
تماميا،،  وا 
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 لمدراسة العام اإلطار :األول الفصل

 :المقدمة 1.1
أصبح الدور المفترض لمينة المحاسبة والتدقيؽ محؿ شؾ لما شيدتو العديد مف الدوؿ       

الدراسات خاصة الواليات المتحدة األمريكية مف انييار العديد مف الشركات الكبرى. وتبيف معظـ 
أف االنييارات المفاجئة ليذه الشركات ترجع إلى ممارسة إداراتيا أساليب معقدة لتغيير القوائـ 
المالية مما ىي عميو لتصبح بالصورة التي يرغبيا معدو ىذه القوائـ، وىو ما يطمؽ عميو 

المدقؽ عمى عية. لذلؾ كاف البد مف زيادة فاعمية التدقيؽ مف خالؿ زيادة قدرة االمحاسبة اإلبد
. ونظرًا لمجدؿ القائـ حوؿ ىذه مفيوـ المحاسبة اإلبداعية، كشؼ ممارسات المحاسبة اإلبداعية

فقد حظيت ىذه الظاىرة باىتماـ العديد مف الباحثيف لدعـ مينة تدقيؽ الحسابات ودعـ الجيات 
 (.2014التي يمكف اف تتضرر مف ممارسات المحاسبة االبداعية )عبدالحميـ، 

ذو        ممارسات المدققيف يكتشؼ فأ يتوقعوف التدقيؽ بتقرير الميتمة المجتمع طوائؼ كانت اا 
 في المدققيف ليةمسئو  فأ أكدت قد المينة معايير أف إال وغش، تالعبات مف اإلبداعية المحاسبة

 الغش تشاؼالك األوؿ المقاـ في تتـ ال لعاديةا التدقيؽ لعممية تصميميـ فأ لىإ تتجو الشأف ىذا
 وخاصة المدقؽ وظيفة كانت والمراجعة التدقيؽ عيد بداية في نوأ لمجدؿ والمثير فقط، واألخطاء
 االنتقادي الفني الرأي إبداء لىإ تطورت ثـ والغش األخطاء اكتشاؼ عمى تنصب الخارجي
 فأ إال واإلدارية، المالية النظـ كفاءة تقييـ إلى إضافةً  المالية، القوائـ وصدؽ عدالة عف المحايد
 يحتؿ أخرى مرة وبدأ نشط قد والتحريؼ الغش حاالت اكتشاؼ في المدققيف بمسئولية االىتماـ
فالسيا والشركات المشاريع مف العديد لفشؿ نتيجة اتيالثمانين أوائؿ في الصدارة  واالنييارات وا 
 اـوالع السياسي واالىتماـ الوعي زديادا عف فضالً  الماؿ، أسواؽ مف لمعديد المتوقعة غير

 ذلؾ سيما وال المنشآت مف الكثير بيانات في والتحريؼ والغش التالعبات حجـ بفداحة لمجميور
 .والمديريف اإلدارة مجمس أعضاء طريؽ عف يتـ الذي
 المسئوؿ بكونو( أندرسوف آرثر) مكتب وتحميؿ )Enronانروف) شركة انييار أحداث وبعد     
 بالبيانات بالتالعب واتيامو الشركة انييار ئوليةمس مف جزءاً  الشركة تمؾ حسابات مراجعة عف

 البيانات ت ظير التي المحاسبية والسياسات المعالجات بعض مستغالً  لمشركة المحاسبية
 التي( اإلبداعية بالمحاسبة) بعد فيما عرؼ ما ظيور بدأ الصحيح، شكميا بغير المحاسبية
 المستفيديف وكافة بؿ سواء حد عمى فوالمدققي المحاسبيف قبؿ مف وتركيز اىتماـ محؿ أصبحت
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 الخشاوي) المختمفة لمشركات المالية القوائـ في اردةالو  المحاسبية البيانات مع والمتعامميف
  (.4ـ، ص2008 ،الدوسريو 

 تجميؿ إلى الشركات إدارات مف كثير ولجوء األعماؿ عالـ في السائدة لمظروؼ ونظراً     
 المركز حيث مف أو الربحية حيث مف سواء يالمال الوضع سيفلتح منيا سعياً  المالية البيانات
 المحاسبة أساليب استخداـ في المبالغة إلى تمجأ اإلدارات تمؾ فإف ،معينة أىداؼ لتحقيؽ المالي

 القوائـ إعداد في عمييا االعتماد يمكف التي المحاسبية البدائؿ تنوع بذلؾ مستغمة اإلبداعية
 .القوائـ تمؾ مصداقية عمى سمًبا يؤثر مما المالية
 رقـ الدولي المراجعة دليؿ 1983 عاـ في (IFAC) لممحاسبيف الدولي االتحاد أصدر قدو      

 معيار محمو ليحؿ 1988 عاـ في تعديمو ذلؾ بعد وتـ ،(التحميمية اإلجراءات) بعنواف( 12)
 ودرجة تطبيقيا راحؿوم وأىميتيا التحميمية اإلجراءات مفيوـ ليشمؿ( 520) رقـ الدولي المراجعة
 (.432ص ،ـ2009 قريط،) التحميمية باإلجراءات المتعمقة األمور مف وغيرىا عمييا، االعتماد
 عممية في المراجع بيا يقوـ التي الجوىرية الفحوصات إحدى التحميمية اإلجراءات وتعد     

 أف يتوقع التي ودالبن عمى المراجع يركز إذ المراجعة برنامج بعمؿ قيامو عند خاصة المراجعة
 يمكف وال ضعيًفا ةالرقاب نظاـ يكوف عندما إضافية إثبات أدلة ويطمب جوىرية أخطاء بيا تكوف

 إبداء مف المدقؽ تمكف ومؤثر ىاـ عامؿ تعتبر التحميمية اإلجراءات فإف لذلؾ ،عميو االعتماد
 (.23، صـ2005 جربوع،) مناسب رأي
 

  :الدراسة مشكمة 1.2
 غزة قطاع بيا يمر التي خاصةً  ومحمياً  واقميماً  عالمياً  الصعبة االقتصادية ؼالظرو  بسبب     
 وفنوف أساليب بإتباع والمنظمات الشركات إدارات قياـ لىإ وبأخر بشكؿ دفعت بسببيا والتي

ظيارىا المالية البيانات بتجميؿ تتمثؿ إبداعية تمجأ الشركات إلى  حيث الحقيقية، صورتيا بغير وا 
ارسات المحاسبة اإلبداعية لتالعب بعناصر القوائـ المالية، ولتمارس عمميات استخداـ مم

التضميؿ فييا، مما يخدع مستخدمي البيانات المالية، وعميو فإف ىذه الدراسة تحاوؿ التعرؼ 
 عمى مدى استخداـ مدقؽ الحسابات القانوني لإلجراءات التحميمية في اكتشاؼ ىذه الممارسات. 

 :يفالتالي يفالرئيس يفالسؤال في الدراسة ةمشكم صياغة ويمكف
 اكتشاف في التحميمية لإلجراءات القانوني الحسابات مدقق استخدام مدى ما .1

 غزة؟ قطاع في العاممة الشركات في البداعية المحاسبة ممارسات
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس، السؤاؿ مف ويتفرع     
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 كتشاؼال التحميمية لإلجراءات نونيالقا الحسابات مدقؽ استخداـ مدى ما 
 ؟الدخؿ قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب ممارسات

 كتشاؼال التحميمية لإلجراءات القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى ما 
 ؟المالي المركز قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب ممارسات

 أساليب ممارسات كتشاؼال يميةالتحم لإلجراءات القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ ما 
 ؟النقدية التدفقات قائمة في اإلبداعية المحاسبة

 الكتشاؼ التحميمية لإلجراءات القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى ما 
 ؟الممكية حقوؽ في التغير قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب ممارسات

 
 لإلجراءات لستخدامو انونيالق الحسابات لمدقق الديموغرافية المتغيرات أثر ما .2

 اإلبداعية؟ المحاسبة أساليب ممارسات واكتشاف التحميمية
 

 :الدراسة أىداف 1.3
 إلجراءاتل القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى إبراز تقييـ إلى دراسةال تيدؼ    

 :يمي مما كال في التحميمية
 .الدخؿ قائمة في اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ .1
 .المالي المركز قائمة في اإلبداعية المحاسبة ممارسات شاؼاكت .2
 .النقدية التدفقات قائمة في اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ .3
 .الممكية حقوؽ في التغير قائمة في اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ .4
 حوؿ يـآرائ عمى القانوني الحسابات لمدقؽ الديموغرافية المتغيرات تأثير عمى والتعرؼ .5

 .اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في التحميمية لإلجراءات استخداميـ مدى

 :الدراسة أىمية 1.4
 قبؿ مف التحميمية جراءاتاإل استخداـ تفعيؿ عمى الضوء تسمط كونيا الدراسة ىميةأ تنبع     
: وىي محاور عدة في بداعيةاإل المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في الخارجي الحسابات مدقؽ
 الممكية حقوؽ في التغير قائمةو  النقدية التدفقات وقائمة المالي المركز قائمة وفي الدخؿ قائمة
 يمكف ال الذي ثرىاأو  غزة قطاع في العاممة الربحية وغير الربحية والشركات المؤسسات في

 .انكاره
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 يميةالتحم لإلجراءات القانوني مدقؽ الحسابات استخداـ مدى الدراسة ىذه قيمت حيث
 الممارسيف المينييف مثؿ متعددة جيات تخدـ والتي بداعيةاإل المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في
 في واألكاديمييف والدارسيف الباحثيف تخدـ كما الدقيؽ لمينة المنظمة والجيات المحاسبية، ةلمين
 .المجاؿ ىذا

 :الدراسة فرضيات 1.5
 :التاليتيف الرئيستيف يتيفالفرض صياغة يمكف الدراسة وأىداؼ مشكمة عمى بناء
 :األولى الرئيسة الفرضية .1

  القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ بيف( α=0.05) عند احصائية داللة ذو ميـ دور يوجد
 .االبداعية المحاسبة ممارسات واكتشاؼ  التحميمية لإلجراءات

 :التالية الفرعية الفرضيات الرئيسة الفرضية مف ويتفرع
 عند احصائية لةدال ذو ميـ دور وجدي (0.05=α )القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ بيف  

 .االبداعية المحاسبة ممارسات واكتشاؼ الدخؿ قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل
 عند احصائية داللة ذو ميـ دور وجدي (0.05=α )القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ بيف  

 .االبداعية المحاسبة ممارسات واكتشاؼ المالي المركز قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل
 عند احصائية داللة ذو ميـ دور وجدي (0.05=α )القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ بيف  

 .االبداعية المحاسبة ممارسات واكتشاؼ النقدية التدفقات قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل
 عند احصائية داللة ذو ميـ دور وجدي (0.05=α )القانوني الحسابات ؽمدق استخداـ بيف  

 المحاسبة ممارسات واكتشاؼ الممكية حقوؽ في التغير قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل
 .االبداعية

 : الثانية الرئيسة الفرضية .2
 الخارجي الحسابات مدقؽ استخداـ بيف (α=0.05) عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد

 الديموغرافية لمعوامؿ تعزى االبداعية المحاسبة ممارسات واكتشاؼ التحميمية إلجراءاتل
 . لمعينة

 :الدراسة متغيرات 1.6
 المستقمة المتغيرات  
 .الدخؿ قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى .1
  .المالي المركز قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى .2
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 التدفقات قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى .3
 .النقدية

 في التغير قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى .4
 .الممكية حقوؽ



 التابع المتغير 
 .االبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ 

 
 ةـالدراس متغيرات(:  1.1)  رقم كلـش

 
 

 
 

 :السابقة اساتالدر  1.7
 :العربية الدراسات: ولً أ

 في اإلبداعية المحاسبة وأساليب دوافع: "بعنوان ،(م2014 الحميم، عبد) دراسة .1
 ".الخارجي المدقق قبل من كشفيا اجراءات وتقييم السورية المساىمة الشركات
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 سورية،ال المساىمة الشركات في االبداعية المحاسبة دوافع دراسة إلى الدراسة ىدفت     
 المطبقة االجراءات وتقييـ الشركات، تمؾ في المطبقة االبداعية المحاسبة أساليب عف والتحري

 ممارسة لدعـ الدراسة ىذه وجاءت االساليب، تمؾ كشؼ سبيؿ في الخارجي المدقؽ قبؿ مف
 يةاالبداع المحاسبة ممارسات مف تتضرر أف يمكف التي الجيات ودعـ الحسابات، تدقيؽ مينة
 قبؿ مف المعتمديف المدققيف جميع مف الدراسة مجتمع تكوفو  السورية، المساىمة الشركات في
 محاسباً ( 275) الدراسة عينة حجـ وبمغ قانونيا ، محاسباً ( 493) عددىـ والبالغ المالية، وزارة
 .قانونياً 
 االبداعية ةالمحاسب بدوافع تيتـ السورية المساىمة الشركات ادارة أف إلى الدراسة وتوصمت     
 عف الكشؼ ءاتجراإ تطبؽ وكذلؾ االبداعية، المحاسبة ساليبأ تطبؽ يضاأو  كبير، بشكؿ
 .الخارجي الحسابات المدقؽ قبؿ مف بداعيةاإل المحاسبة أساليب
 والمحممين والمدققين المحاسبين دراكإ مدى": بعنوان ،(م2013 تمام، بوأ) دراسة .2

 التدفق قائمة عمى البداعية المحاسبة لممارسات المالية البيانات ومستخدمي
 ."النقدي

 قائمة في االبداعية المحاسبة نطاؽ عمى التعرؼ بياف ىلإ رئيس بشكؿ الدراسة ىذه ىدفت     
 مف االبداعية المحاسبة ممارسات عمى بالتعرؼ وذلؾ ضيقو، مف الرغـ عمى النقدية التدفقات
 ممارسات استخداـ مدى تحديد لمحاولة ةالنقدي التدفقات قائمة في االبالغ قضايا خالؿ

 لشركات يةالنقد التدفقات قائمة في الواردة المالية البيانات مصداقية عمى االبداعية المحاسبة
 ودراسة وتقييميا عماؿاأل لمنشآت الممي لألداء التشويو مقدار إلى باإلضافة الصناعية،
 جميع في الدراسة مجتمع وتمثؿ مي،التشغي نشاطلا نتائج كبير حد إلى تشوه التي االساليب

 الباحثة قامت وقد شركة،( 85) عددىا والبالغ ردنيةاأل العامة المساىمة الصناعية كاتالشر 
 .الدراسة مجتمع تمثؿ التي الشركات مف شركة كؿ في مستجيبيف ربعأ مف مكونة عينة باختيار
 موثوقية عمى االبداعية سبةالمحا ممارسات الستخداـ تأثير وجود إلى الدراسة وتوصمت     

 والمدققيف المحاسبيف لدى ادراؾ يوجد نوأ تبيف كما النقدية، التدفقات قائمة بيانات ومالئمة
 .النقدية التدفقات قائمة عمى بداعيةاإل المحاسبة ألساليب المالية ناتالبيا ومستخدمي

 بما وتوجيييا لمشركات يةالمال والبيانات المعمومات سالمة عمى المحافظة بضرورة وأوصت     
 الحازمة والتشريعات القوانيف مف المزيد صدارا  و  واالزدىار النمو نحو االقتصاد عجمة دفع يخدـ
 تساعد التي الشديدة العقوبات وفرض بداعية،اإل المحاسبة ممارسات كشؼ عمى اعدتس التي
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 بكؿ بداعيةاإل المحاسبة بممارسات يقوموف ذيفال الصناعية لمشركات المالية القوائـ معدي عمى
 .نسبيا اختمفت امومي شكالياأ
 
 

 كأداة التحميمية المراجعة اجراءات استخدام ثرأ": بعنوان ،(م2012 ،شرخ بوأ) دراسة .3
 قطاع في التدقيق مكاتب عمى ميدانية دراسة: النحرافات واكتشاف داءاأل عمى لمرقابة

 ."غزة
 تطبيقيا لياتآو  التحميمية باإلجراءات المرتبطة المفاىيـ عمى الوقوؼ إلى الدراسة سعت     
 كما االنحرافات، اكتشاؼ في ودورىا األداء عمى الرقابة ووسائؿ واتدواأل الخطوات تمؾ وتحميؿ
  .غزة قطاع في الحسابات مدققي قبؿ مف التحميمية جراءاتاإل استخداـ معرفة إلى ىدفت
 مجتمع مىع وتوزيعيا استبانة عدادإ وتـ يالتحميم الوصفي المنيج الدراسة اتبعت وقد     
 .مبحوثاً  71 بعدد غزة قطاع في العاممة التدقيؽ مكاتب في الدراسة
 تمكيف في اً بارز  اً دور  ليا كاف الميينة المعرفة توافر: ىمياأ نتائج إلى الدراسة وتوصمت     
 بيا القياـ الواجب اليبساأل عمى والتعرؼ المراجعة في يميةالتحم جراءاتاإل استخداـ مف المدقؽ
 في المراجعة مكاتب فأ إلي توصمت كما ،نجرافاتاال واكتشاؼ السميـ األداء تحقيؽ إلى وصوالً 
 ألجؿ المراجعة بأعماؿ القياـ عند المشابية الصناعة بيانات استخداـ عمى تعمؿ غزة قطاع
 .رافاتحاالن فع والكشؼ داءاأل عمى الرقابة وتحقيؽ المقارنات عقد مف المراجع تمكيف
 بأىمية لمراجعةا مكاتب توعية ضرورة الدراسة، الييا توصمت التي التوصيات أىـ ومف     

 عمى والقدرة والتنافسي المالي وضعل لتقييـ فعالة كأداة الستخداميا التحميمية االجراءات
 يفلممراجع والعممية العممية ساليباأل وتطوير تعميؽ ضرورة عمى أوصت كما ،االستمرار
 االستفادة ليتـ ومحوسبة احصائية برامج وتطبيؽ االنحرافات واكتشاؼ تقويـ ألغراض واستخدميا

 .داءاأل تطوير في منيا

دراسة تحميمية ألساليب المحاسبة الختالقية " :بعنوان ،(م2012 ،عبد العظيم) دراسة .4
 ."وانعكاساتيا العممية عمى نطاق مسئولية مراجع الحسابات الخارجي

اليات تفعيؿ دور المراجع الخارجي في الكشؼ عف ممارسات  الدراسة ىذه تناولت     
المحاسبة االختالقية والحد منيا، وذلؾ مف  خالؿ إجراء دراسة تحميمية وميدانية، وفي الدراسة 

 40مفردة مف المراجعيف الخارجييف، و 70مفردة، موزعة كتالي  110الميدانية بمغ حجـ العينة 
 تذة الجامعات تخصص محاسبة مالية ومراجعة.مفردة مف أسا
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وقد أوضحت الدراسة أف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف العوامؿ الخارجية 
السياسات -االستفادة مف االئتماف-المنافسة-مرونة المعايير-لمشركة ) توقعات المحمميف المالييف

ليب المحاسبة االختالقية، وأف النشاط الزائد في السوؽ( والتحفيز عمى ممارسة أسا-الضريبية
حجـ الشركة  -اإلدارة تىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف العوامؿ الداخمية لمشركة ) مكافئا

االصوؿ الثابتة القابمة لإلىالؾ( والتحفيز عمى ممارسة المحاسبة -ثقافة الشركة-ربحية الشركة–
ات تفعيؿ دور المراجع الخارجي االختالقية، وأف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف الي
خفض مجاؿ اختيار البدائؿ -)تفعيؿ فرضية الثبات في استخداـ السياسات المحاسبية

تطبيؽ -زيادة استخداـ االجراءات التحميمية-عقد جمسات العصؼ الذىني-والمعالجات المحاسبية
 اليات حوكمة الشركات( والحد مف ممارسات المحاسبة االختالقية.

 التدقيق مراحل في التحميمية الجراءات استخدام ىميةأ": بعنوان ،(م2011 العبدلي، .5
 ."الكويت في الماليين المراقبين قبل من

 مراقبي قبؿ مف استخدميا ىميةأو  التحميمية االجراءات مفيوـ عمى لمتعرؼ الدراسة تطرقت     
 .والتدقيؽ الرقابة عممية في المالية وزارة
 جميع مف مكوف الدراسة مجتمع وكاف التحميمي، الوصفي موباالس الباحث اتبع وقد    

 توزيع تـ حيث مراقب 104 عددىـ والبالغ الكويت في المالية وزارة في المالييف المراقبيف
 .الشامؿ المسح بطريقة االستبانات

 دعن التحميمية لإلجراءات المالييف المراقبيف استخداـ فإ أىميا نتائج إلى الدراسة وتوصمت     
 بصفة ألداءا عمى والرقابة التدقيؽ وفعالية كفاءة في يؤثر المحتممة المشاكؿ وتشخيص تحديد
 تساعدىـ التي التحميمية جراءاتاإل بمفيوـ المعرفة المالية وزارة مراقبي لدى يتوفر نووأ مستمرة

 .التدقيؽ عممية في تتعمؽ التي والثغرات التقميؿ في
 باستخداـ االستمرار عمى التأكيد أىميا توصيات عدة الدراسة قدمت النتائج تمؾ ضوء في     

 يأر  لتكويف ثباتإ دلةأ ضافةإ في تسيـ كونيا التدقيؽ بعمميات لمقياـ التحميمية اإلجراءات
 .التدقيؽ بعممية لقياـا عند المدقؽ
 البداعية المحاسبة استخدام ساليبأ: "بعنوان ،(م2011 والصوفي، القطيش) دراسة .6

 المدرجة العامة المساىمة الصناعية الشركات في المالي والمركز الدخل تيقائم في
 ."عمان بوصة في

 المحاسبة ممارسات لكشؼ لوسائؿوا التوجيات عمى التعرؼ لىإ الدراسة ىذه ىدفت    
 مف دارةاإل دوافع بينت كما المالية، وائـالق في التالعب تقييد في مساىمتيا ومدى بداعية،اإل
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 لممحاسبة األخالقي المنظور عمى التعرؼ أيضاو  بداعية،اإل المحاسبة ساليبأ استخداـ
 .بداعيةاإل

 المدققيف مف الدراسة مجتمع تكوف حيث الوصفي، التحميؿ منيج الدراسة واستخدمت     
 عينة اختيار وتـ المالية، وراؽاأل سوؽ في المدرجة العامة مساىمةال الشركات في العامميف
 .مدققاً ( 50) مف مكونة عشوائية
 تقـو ال عماف بورصة في العامة المساىمة الشركات فأ أىميا نتائج لىإ الدراسة وتوصمت     

 كضمانات المقدمة وأ المرىونة، الحقوؽ عف االفصاح عدـ خالؿ مف بااللتزامات بالتالعب
 وال اريؼ،والمص بيا، واالعتراؼ اإليرادات تسجيؿ خالؿ مف بالتالعب تقوـ ال يضاأو  لمقروض،

 .الممكية حقوؽ وال باألصوؿ، بالتالعب تقوـ
 المساىمة الشركات في داخمي تدقيؽ لجاف ىناؾ يكوف فأ بضرورة الدراسة ىذه وأوصت     

 تفعيؿ بضرورة وصتأو  االبداعية، المحاسبة وتوضيح لمعرفة الوعي بث ضرورة يضاأو  العامة،
 .الميني السموؾ ميثاؽ عووض والمراجعة اسبةالمح لمينة الميني التنظيـ

 أثار من الحد في الخارجي الحسابات مدقق دور": بعنوان ،(م2009 الحمبي،) دراسة .7
 المساىمة الشركات عن الصادرة المالية البيانات موثوقية عمى اإلبداعية المحاسبة

 ."األردنية العامة
 موثوقية في ثرىاأو  مةالمستخد اإلبداعية المحاسبة ساليبأ عمى التعرؼ لىإ الدراسة سعت     

 عمى والتعرؼ اإلبداعية، المحاسبة أساليب استخداـ مف اإلدارة دوافع وبياف المحاسبية، البيانات
 اإلبداعية المحاسبة إجراءات مف الحد في الشركات لتمؾ الحسابات مدققو فيو يقـو الذي الدور
 .المدققة المالية القوائـ في االردنية العامة المساىمة الشركات إدارات مجالس تمارسيا التي
 فئات ثالث مف يتكوف الدارسة مجتمع وكاف التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة اتبعت وقد     

 العامة المساىمة الشركات في ةاالبداعي المحاسبة ساليبأ بتنفيذ تقـو التي الفئة أوليا( طبقات)
 المالية البيانات تدقيؽ تتولى التي الفئة وثانييا ،(داخمييف ومدققيف ومحاسبيف، ادارة،) ردنيةاأل

 االئتماف، محممي ىـ الثالثة والفئة ،(الخارجييف المدققيف)االبداعية المحاسبة ساليبأ عف والكشؼ
 تكونت العينات، اختبار في التحيز عدـ لضماف( طبقة) فئة كؿ مف عشوائية عينة خذأ وتـ

 . ةالمحدد الفئات مف فرداً  60 مف العشوائية العينة
 تالعب عممية ىي اإلبداعية المحاسبة فإ ىمياأ مف نتائج لىإ الدراسة توصمت وقد      

 وبدائؿ المحاسبية بالقواعد االلتزاـ مف لمتخمص الفرصة انتياز خالؿ مف المحاسبية باألرقاـ
 معدو يفضمو ما الى عميو تكوف فأ يجب مما المالية البيانات لنقؿ اإلفصاح وتطبيقات القياس
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 الصادرة المالية البيانات موثوقية عمى اإلبداعية المحاسبة أساليب تؤثر يضاأو  البيانات، ذهى
 .األردنية العامة المساىمة الشركات عف
 عند يعطوا فأ يجب الخارجييف المدققيف فإ الدراسة بيذا الخاصة التوصيات ىـأ مف كافو      
 كافة عمى لمتعرؼ كافي،ال االىتماـ ماليةال القوائـ ومكونات عناصر جميع تدقيؽ عممية تنفيذ

 .تطبيقيا المحتمؿ اإلبداعية المحاسبة ساليبوأ ممارسات

 
 في التحميمية المراجعة جراءاتإ استخدام مدى": بعنوان ،(م2009 ،قريط) دراسة .8

 ."السورية العربية الجميورية
 المراجعيف ؿقب مف التحميمية المراجعة جراءاتإ استخداـ مدى عف الدراسة ىذه كشفت
 المختمفة المراجعة مراحؿ خالؿ جراءاتاإل تمؾ فييا يستخدموف التي مراحؿال ومعرفة السورييف
 فضال السورييف لممراجعيف بالنسبة مف التحميمية المراجعة جراءاتإ أىمية مدى عمى والتعرؼ

 خاصوال( 520) رقـ الدولي التدقيؽ لمعيار ساسيةاأل لممتطمبات إدراكيـ درجة فحص عف
 .التحميمية باإلجراءات

 مف تتكوف السورييف المراجعيف مف عينة عمى توزيعيا تـ استبانة عمى الدراسة ىذه واعتمدت
 .استبانة( 164) المستردة االستبانات عدد وبمغ مراجع( 200)

 السورييف المراجعيف لدى التحميمية جراءاتاإل استخداـ مستوي تدني الدراسة هىذ ظيرتأو 
 ىميةأ بوضوح يدركوف ال وأنيـ المراجعة مراحؿ جميع في تخدميااس في تتفاو  ووجود

 المتطمبات ادراؾ مف منخفض توىمس لدييـ وكذلؾ المراجعة عممية تنفيذ في استخدميا
 .520 رقـ الدولي التدقيؽ لمعيار ساسيةاأل

 إقامة أىمية أىميا ومف السابقة، النتائج عمى بناء التوصيات مف بعدد الدراسة خرجت كما     
 الحسابات لمدققي التحميمية المراجعة بإجراءات الخاصة والندوات العمؿ وورش التدريبة الدورات

 .سورية في
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 :الجنبية الدراسات: ثانياً 

 :بعنوان ،(Chongsirithitisak, 2015)دراسة .1

"Detection of Creative accounting in Financial Statements by Model 

the Case Companies Listed on the Stock Exchange of Thailand". 

 لمشركات اإلبداعية المحاسبة في الخطيرة اإلشارات مف التحقؽ إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 .بينش نموذج باستخداـ تايمند في  البورصة سوؽ في تسجمييا تـ التي
 األوراؽ لجنة في مسجمة كاتشر  6 ىي الدراسة ليذه المستخدمة العينة مجموعة وكانت     
 تاريخ مف المالية البيانات في اإلبداعية المحاسبة تجاوز في تورطت تايمند والمصرفية، المالية
 المالية والمؤشرات النسب العينات وحممت التوالي، عمى 2011 حتى 2003 ديسمبر 31

 .المعياري واالنحراؼ والوسيط المتوسط باستخداـ 1999 بينش لنموذج
 مع تتوافؽ اإلبداعية المحاسبة لمشروع المالية الخصائص أف الدراسة ىذه نتائج أظيرت     

 والسيولة األصوؿ، إجمالي حيث مف أصغر تعتبر المالية الخصائص حيث بينش، نموذج
 رأس و السوقية، والقيمة المبيعات، حيث مف أصغر حجـ وأيضاً  نظرائيـ، مع مقارنة والنفوذ
 بالنظر األصوؿ إجمالي إلى الديوف ومجموع الحالية والنسبة األصوؿ، ماليإج إلى العامؿ الماؿ
 .استدانة وأكثر ربحية أقؿ أنيا كما ذلؾ، عمى وعالوة, نظرائيـ إلى

 :بعنوان ،(Scharin and Essner, 2013)دراسة .2

"Analytical Procedures – A Practice Base Approach". 

دى الذي يوفر فيـ كاؼ لكيفية القياـ باإلجراءات ىدفت الدراسة إلى الوصوؿ إلى الم 
التحميمية واستخداميا في الممارسة العممية مف قبؿ مدققي الحسابات، مما يستمـز الكشؼ عف 
العوامؿ األساسية التي تؤثر عمى عمؿ المدقؽ مع التركيز عمى نقاط أساسية لموصوؿ إلى نتائج 

 اءات التحميمية مبنية عمى نيج ثابت.متماثمة لإلجراءات باستخداـ ممارسات لإلجر 
اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي، حيث استيدفت الدراسة المدققيف العامميف بشركات  

التدقيؽ األربعة الكبار )أرنست وينغ، ديمويت، كا بي أـ جي، بايس وترىاوس كوبرز( العاممة 
 في السويد.
 مة ميمة لمدقؽ الحسابات في جمعوقد بينت الدراسة أىمية اإلجراءات التحميمية كوسي 

وبشكؿ معقوؿ والربط  األدلة ترتكز عمى التقييـ لممعمومات المالية مف خالؿ تحميؿ العالقات
 .المنطقي بيف كؿ مف البيانات المالية وغير المالية
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وتوصمت الدراسة إلى نتائج تشير إلى أف اإلجراءات التحميمية يمكف أف تكوف مفيدة في  
تخدميا وليا القدرة عمى تبسيط عممية التدقيؽ وتوفير الوقت والماؿ لشركات مختمؼ طرؽ اس

 التدقيؽ إذا أجريت وتـ تفسير نتائجيا بطريقة صحيحة وفعالة.

 :بعنوان ،(Odia and Ogiedu, 2013)دراسة .3

"Corporate Governance, Regulatory Agency and Creative 

accounting Practices in Nigeria". 

 لمعايير التنظيمية نشطةواأل الشركات حوكمة تأثير بياف إلى الدراسة ىذه تىدف
 نبجوا ظيارإ تناولت وقد نيجيريا، في الخالقة وأ بداعيةاإل المحاسبة ممارسات عمى لمحاسبةا

 ومع الدخؿ، وتحديد لقياس التمييد في تساعد التي ليا يجابيةاإل والمظاىر الخالقة المحاسبة
 .ليا السمبية الجوانب بياف عمى يضاأ ركزت فقد ذلؾ
 النيجيري المركزي والبنؾ النيجيري المحاسبة معايير مجمس في الدراسة مجتمع وتمثؿ  

 ومدققي المالية المحاسبة وشركات البنوؾ مف عدد إلى باإلضافة النيجيري المالية وراؽاأل وسوؽ
 .المجتمع افراد عمى استتابة 98 توزيع تـ حيث واالكاديمييف، المحاضريف مف وعدد الحسابات
 مف االستفادة عمى عدتسا نياأ الشركات حوكمة سمبيات مف أف الدراسة نتائج مف تبيف وقد

 االبداعية، المحاسبة ممارسات في لالنخراط المحاسبة معايير في المرونة وأ القصور وجوأ
 واالبداع البديمة محاسبةبال تسمح فإنيا المحاسبة لمعايير التنظيمية االنشطة سيئات مف وايضا
 .المحاسبية المعمومات معدي قبؿ مف لمتالعب مجاالً  يعطي وىذا
 الشركات لحوكمة تنظيمية وضوابط معايير وايجاد تعزيز ينبغي نوأ الدراسة ىذه وصتأو 
 وسائؿ ابتكار يجب كما فييا، والمحاسبة الشركات ادارة عمى االبداعية المحاسبة اثار مف لمحد

 العقوبات الي باإلضافة نيجيريا، في العمؿ تناسب المحاسبة لممعايير النظيمة نشطةلأل وايضاح
 .نيجيريا في الخالقة المحاسبية الممارسات عمة لمقضاء والغرامات

 (، ثعُٕاٌ:Iatridis and Kadorinis, 2009)دراسة .4

."Earnings Management and Firm Financial Motives" 
 القوائـ في تبحث حيث اإلبداعية، المحاسبة أساليب ممارسة فعدوا الدراسة ىذه تناولت

 إدارة عالقة لمعرفة ـ ٧٠٠٢ لعاـ ديسمبر حتى يناير مف الفترة في البريطانية لمشركات المالية
  .االدارية المكافآت و الديوف بمواثيؽ الشركات تمارسيا التي األرباح
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 مع ارتباطيـ دراسة أجؿ مف الماؿ رأس أو اديوني رفعت التي الشركات في الدراسة مجتمع تمثؿ
 ذات البيانات تحقيؽ خالؿ مف التجريبي التحميؿ الباحث استخدـ حيث ،األرباح إدارة سياسات
 .الرئيسية األوروبية البورصات في المدرجة األوروبية، العامة الشركات مف الصمة

 الديوف، بمواثيؽ اإلخالؿ فم تقترب حيف األرباح إدارة تمارس الشركات أف النتائج وأظيرت
 المحمميف توقعات تخطي أو لتحقيؽ أو اإلدارية المنافع عمى والتأثير الشركة أداء لتحسيف وكذلؾ
 مختمفة األساليب وأف ,متعددة اإلبداعية المحاسبة ممارسة دوافع فإ مالحظة وتـ ،المالييف
 مف تتمكف لـ أنيا إال الدراسة ذهى أىمية مف الرغـ وعمى . بيا تعمؿ التي والبيئة الشركة بحسب
 اعتبار مف تتمكف ولـ اإلبداعية المحاسبة أساليب حدأ ممارسة عمى قاطع دليؿ إلى التوصؿ
 .مؤكدة إلييا الدوافع
 
 ثعُٕاٌ: ,Rabin) 2004) دراسة .5

"Determinates of Auditors Attitude Toward Creative Accounting".  

 اإلبداعية، المحاسبة ممارسات نحو المدققيف جاىاتات قياس إلى الدراسة ىذه سعت
 .المتحدة المممكة في اإلبداعية المحاسبة ممارسات في تؤثر التي والعوامؿ
 تعتمد اإلبداعية المحاسبة ممارسات نحو المدققيف اتجاىات أف إلى الدراسة توصمتو 

 أف إلى كذلؾ توأشار  الممارسات ىذه مف اإلدارة وموقؼ المستخدـ، األسموب طبيعة عمى
 الداخمية العوامؿ تتمثؿ والخارجية، الداخمية العوامؿ مف بعدد   تتأثر اإلبداعية المحاسبة ممارسة
 وضعؼ   خارجية وقروض   تمويؿ عمى الحصوؿ في والرغبة متوقعة، غير مالية بنتائج منيا

 المستخدـ، ياإلدار  والنظاـ المديريف وأخالؽ اإلدارة ضعؼ عف الناجـ المنشأة عمى السيطرة
 فتتمثؿ الخارجية العوامؿ أما ال، أـ محدديف أفراد بأيدي لمصالحيات تركيز ىناؾ كاف إذا فيما
 (.مؤسسية أـ فردية ممكية) المنشأة مكيةم تركيبة في

 :السابقة الدراسات من غيرىا عن الدراسة ىذه يميز ما 1.8
 جراءاتاإل موضوع في أجريت يالت السابقة الدراسات مف العديد استعراض تـ أف بعد     

 طارإ تكويف تـ فقد اإلبداعية المحاسبة موضوع في أجريت التي السابقة والدراسات التحميمية
 الدراسات معظـ أف حيث الدراسة، ليذه ومنطقياً  أساساً  ليكوف الدراسة موضوع حوؿ معرفياً 
 دراسات تناولت حيث مفة،مخت زوايا مف ولكف التحميمية االجراءات رئيس بشكؿ ناقشت السابقة
 المراحؿ ومعرفة التدقيؽ لمينة الممارسيف قبؿ مف استخداميا ومدى التحميمية المراجعة جانب
 تناولت أخرى ودراسة المختمفة، التدقيؽ مراحؿ خالؿ االجراءات تمؾ فييا يستخدموف التي
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 والوسائؿ واالدوات طواتالخ تمؾ وتحميؿ تطبيقو واليات التحميمية باإلجراءات المرتبطة المفاىيـ
 .  االنحرافات اكتشاؼ في ودورىا االداء ىعم الرقابة
 التحقؽ في المدقؽ ودور بداعيةاإل المحاسبة موضوع تناولت أخرى تدراسا ىناؾ فأ كما     
 ممارسات عف الكشؼ في الحديثة واالتجاىات ساليباأل عمى والتعرؼ ونتائجيا، ساتياممار  مف

 المحاسبة أساليب استخداـ مف االدارات دوافع بياف وأيضا. منيا والحد ةبداعياإل المحاسبة
 .بداعيةاإل

 االبداعية والمحاسبة التحميمية جراءاتاإل عف تحدثت السابقة الدراسات ظـمع أف ويتضح     
 ميةالتحمي جراءاتاإل بيف ما تربط إنيا حيث الحالية الدراسة يميز ما وىذا بينيما، الربط دوف
 وجود عدـ يضاأ يميزىا ما فاف سبؽ ما إلى اضافة. اإلبداعية المحاسبة ممارسات اؼواكتش
 .الحالية الدراسة موضوع تناولت غزة قطاع في الباحث اعتقاد حسب سابقة دراسة
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 المحاسبةودورىا في اكتشاف ممارسات  التحميمية اإلجراءات: الثاني الفصل
 اإلبداعية

 دور مدققي الحسابات في استخدام : ولاأل  المبحث 2.1

 :اإلجراءات التحميمية

 :تمييد 2.1.1
 مف بالكثير المالية القوائـ في المناسب رأيال إلى وصولو سبيؿ في المراجع قـوي
 واختيار الداخمية الرقابة نظاـ واختبار المراجعة لعممية التخطيط مثؿ ،ءاتواإلجرا األعماؿ
 المعامالت تفاصيؿ في الدخوؿ دوف الحسابات أرصدة دقة تختبر والتي المراجعة، عينات

 إلى أو تفاصيؿ اختبارات إلى تحتاج التي الحسابات لتحديد وذلؾ الحسابات، لتمؾ المتضمنة
 إلى الوصوؿ في المراجع يساعد اإلجراءات ىذه استخداـ إفف ثـ ومف. إضافية معمومات
 المراجعة بمينة والثقة المراجعة، عممية جودة يعزز وبما المراجعة عممية مف المطموب المستوى
 .عموًما

 األمريكي المعيد أشار فقد التحميمية المراجعة إجراءات تحتميا التي لألىمية اً ر ونظ
 أف إلى 1978 سنة الصادر SAS23 التدقيؽ معيار بياف في AICPA القانونييف لممحاسبيف
 البيانات عمى تطبيقيا تـ التي االختبارات مف مجموعة عف عبارة التحميمية المراجعة إجراءات
 الدولي االتحاد أصدر وكذلؾ ،البيانات ىذه بيف العالقات ومقارنة دراسة خالؿ مف المالية،

 اإلجراءات بعنواف( 12) رقـ الدولي راجعةالم دليؿ 1983 عاـ في (IFAC) لممحاسبيف
( 520) رقـ الدولي المراجعة معيار محمو ليحؿ 1988 عاـ في تعديمو ذلؾ بعد وتـ ،التحميمية
 مف وغيرىا عمييا، االعتماد ودرجة تطبيقيا ومراحؿ وأىميتيا التحميمية اإلجراءات مفيوـ ليشمؿ
 (.4، صـ2015 سياـ،) التحميمية باإلجراءات المتعمقة األمور

 كإحدى التحميمية بالمراجعة المالي التحميؿ باستخداـ الحسابات تدقيؽ عمى يطمؽ كما
 بفترات مقارنة بالمشروع الخاصة المؤشرات عمى لمتعرؼ المدقؽ الييا يمجأ التي التدقيؽ وسائؿ
 حميميةالت مراجعتو في المستقؿ الخارجي الحسابات مدقؽ ويعتمد مماثمة، أخرى منشئات أو سابقة
 المالية القوائـ تربط التي التاريخية العالقات عمى بناء حساب ألي المتوقعة القيمة تحديد عمى

 بيع عممية لكؿ كربح% 25 والمبيعات الربح صافي بيف العالقة كانت اذا فمثال ببعض، بعضيا
 تقريبًا، ةالنسب بنفس األرباح في أيضاً  زيادة يرافقيا أف يجب المبيعات حجـ في زيادة كؿ فإف
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 مراجع مف يستدعي ىذا فاف المتوقعة القيـ عف الفعمية القيـ في انحرافات اية ظيور حالة وفي
 (.ـ2005 جربوع،) وتقييميا تحميميا عمى والعمؿ أسبابيا عف بالتحري يقوـ أف الحسابات

 فحص عممية ىي التحميمية المراجعة أف( 520) رقـ الدولي التدقيؽ معيار بيف وقد
 والبيانات األخرى المعمومات مع ومقارنتيا المنشاة وسجالت حسابات في الموجودة وماتالمعم

 معروؼ ىو ما مع المعمومات ىذه تجانس مدى حوؿ برأي الخروج بيدؼ والخارجية الداخمية
 (.211ص ـ،2010 الذنيبات،) ونشاطاتيا المنشأة ىذه عف

 لكونيا وذلؾ المدقؽ ق بؿ مف لم ستخدمةا األدوات أكثر مف التحميمية اإلجراءات ت عتبر لذا
 وبالتالي التكاليؼ بأقؿ وذلؾ نسبيًا، الميمةو  المحتممة المشكالت وتشخيص تحديد في ت ساعده
  (.9ـ، ص2006 ،التميمي) المراجعة عممية أداء في الكفاءة تحقيؽ المراجع يستطيع

 في اإلحصائيةو  الكمية األساليب بعض استخداـ أساس عمى تقوـ اإلجراءات وىذه
 أسموب عف فضالً  االنحدار، وتحميؿ االتجاه وتحميؿ المالية النسب تحميؿ مثؿ المراجعة عممية
 (.ـ2010 القرا،) المراجع وخبرة تأىيؿ عمى يعتمد الذي الشخصي الحكـ

 في المستخدمة األساليب أكثر مف ىي التحميمية االجراءات أف يتضح سبؽ ما ضوء في
 والتالعبات واالنحرافات األخطاء الكتشاؼ وكذلؾ المالية القوائـ وفحص يؽلتدق التدقيؽ عممية
 ونظراً  التجارية، الشركات في االبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ خالليا مف يتـ والتالية
 .وأىدافيا وأىميتيا التحميمية االجراءات مفيوـ عمى سنتعرؼ الموضوع ىذا ألىمية

 

 :الحسابات تدقيق في ميميةالتح جراءاتاإل مفيوم 2.1.2
 ومف الميمة، والمؤشرات النسب تحميؿ تعني فيي التحميمية لإلجراءات مفاىيـ عدة ورد

 ذات األخرى المعمومات مع متعارضة تكوف التي والعالقات لمتقمبات البحث نتائج ضمنيا
 (.226ـ، ص2005 جربوع،) بيا المتنبأ المبالغ عف تنحرؼ التي تمؾ أو العالقة،

 ومقارنتيا الفترة لنفس المالية وغير المالية القوائـ بنود بيف العالقات بأنيا أيضاً  عرؼوت
 بيف التجانس مدى تحديد أجؿ مف وذلؾ أخرى لفترات المالية وغير المالية المعمومات مع

 ىذه عف بنتيجة الخروج وبالتالي متوقعة غير عالقات أو تذبذبات أو فروقات وأية المعمومات
 (.211ـ، ص2010 الذنيبات،) راتاالختبا

 فقد (56) رقـ المراجعة معايير نشرة في القانونييف لممحاسبيف األمريكي المعيد أما
 معقولية عمى لمحكـ وذلؾ المالية لممعمومات تقييـ عممية أنيا عمى التحميمية االجراءات عرؼ

 (.ـ2013 موسى،) المالية وغير المالية البيانات بيف العالقات
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 بيف العالقات ومقارنة دراسة بأنيا( 23) رقـ المراجعة معايير نشرة عرفتيا وأيضاً 
 النسب أو المادية الكميات أو المالية القيـ عف عبارة تكوف أف يمكف والبيانات المسجمة، البيانات

 .والمعدالت المؤشرات أو
 مف يتـ لتيا المالية لممعمومات تقييـ بأنيا( 56) رقـ المراجعة معايير نشرة وعرفتيا

 غير البيانات وبيف وبينيا البعض وبعضيا المالية البيانات بيف الممكنة العالقات دراسة خالليا
 لوبؾ،و  رينزأ) المراجع توقعات مع بالدفاتر المسجمة القيـ مقارنة خالليا مف ويتـ المالية،
 (.256ـ، ص2002ـ/2014

 تطبؽ التي االختبارات مف موعةمج عف عبارة بأنيا التحميمية المراجعة تعريؼ تـ وكما
 عمى المراجع اعتماد مدى وتحديد بينيما العالقة ومقارنو دراسة خالؿ مف المالية البيانات عمى

 ثـ ومف بينيما الجمع أو األرصدة أو المعامالت تفاصيؿ اختبار خالؿ مف االساسية االختبارات
 دفاترىا خالؿ مف ما أةبمنش الخاصة لممعمومات خاصة واختبار فحص عممية تمثؿ فيي

 وانشطتيا المنشأة عف معروؼ ىو ما مع اتساقيا مدى لتحديد معموماتيا ومقارنة وحساباتيا
 (.435ـ، ص2009 قريط،)

 مراجعة أداة ليست التحميمية جراءاتاإل أف مالحظة يمكف التعريفات ىذه خالؿ ومف
 عف المشروع نتائج عف ريراً تق تتطمب والتي عمييا المتعارؼ المراجعة إجراءات عمى قاصرة
نما المالية، السنة نياية في المالي ومركزه المالية السنة  والذي الخاص الفحص في تستخدـ وا 
 كشريؾ والدخوؿ قائـ مشروع وشراء قرض منح مثؿ متعددة ألغراض حسابات فحص يتطمب

 وغيرىا أمواؿ شركة في جديد استثمار أو اشخاص شركة في
 الخاصة المالية بالقوائـ المالية القوائـ مقارنة طريؽ عف يتـ قد التحميمي الفحص وىذا

 المعمومات مقارنة أو المالي، والمركز المتوقعة النتائج مع المالية القوائـ مقارنة أو سابقة، بفترات
 دراسة يتـ أو لممقارنة، القابمة االقتصادي النشاط أو الصناعة بمتوسطات لمشركة المالية

 بو التنبؤ يمكف لسموؾ تخضع أف المتوقع مف يكوف التي المالية القوائـ ناصرع بيف العالقات
 القرا،) ةأالمنش فيو تعمؿ الذي النشاط في عميو متعارؼ ىو ما أو المنشأة خبرة عمى بناء وذؾ

 (.ـ2010
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 :التحميمية اإلجراءات أىمية 2.1.3
 وقد ،الحاضر الوقت في حثيفالبا اىتماـ مف كبيراً  حيزاً  التحميمية جراءاتاإل احتمت

 خالؿ مف التحميمية المراجعة لخدمة المقدمة االحصائية األساليب تطوير إلى ىؤالء اىتماـ تركز
 الوسائؿ حدىإ التحميمية المراجعة جراءاتإ تعتبرو  التدقيؽ موضوع لمحساب المتوقعة القيـ ايجاد
 تساعده وىي التدقيؽ، محؿ نشأةالم في والقوة الضعؼ مواطف عمى لمتعرؼ المدقؽ يمجأ التي
 عف والكشؼ مساعديو أداء تقييـ خالليا مف المدقؽ ويستطيع التدقيؽ، عممية جودة تحسيف عمى
 .ومعالجتيا أسبابيا عف والبحث أعماليـ في القصور أوجو

 الرقابة نظاـ فحصو بعد لممراجع الشخصي والحكـ التقدير عمى بيا القياـ ويتوقؼ
 إلى حاجتو عمى وبناء فحصو، المراد العنصر ىميةأ مدى وعمى التدقيؽ، محؿ لممنشاة الداخمية

 عمى اعتماده نتيجة تواجيو قد التي االكتشاؼ مخاطر تخفيض عمى تساعده اضافية إثبات أدلة
 (.ـ2013 موسى،) الرأي ابداء عند عينة

 أسبابيا لو واستخدميا التحميمية بالمراجعة االىتماـ أف( ـ2013 الربضي،) بينت كما
 في واالفصاح التقارير نظاـ كفاية عدـ في تتمثؿ التي العيوب تظير عندما وخصوصا الوجيية
 إلى باإلضافة الداخمية الرقابة اجراءات ضبط في اإلدارة فشؿ وكذلؾ التقاليدية، المالية القوائـ

 إلى اجتحت واسعة تكوف قد فجوات وجود إلى يؤدي الذي األمر التدقيؽ وتكمفة وقت تخفيض
 .فوري إصالح

 أدوات مف وأداة وسيمة كونيا إلى تعد التحميمية المراجعة أىمية فإف أخرى جية ومف
 :التالية المعادلة في عنيا التعبير يمكف والتي االكتشاؼ، مخاطر تخفيض

 (الرقابة مخاطر*  المتأصمة المخاطر/ ) التدقيؽ مخاطر=  االكتشاؼ مخاطر
 الذكر السالفة المخاطر معادلة مف يتكوف الذي االكتشاؼ خطر بأف القوؿ يمكف وبذلؾ

 الرئيس اليدؼ ىذا عف وتنبثؽ التحميمية، المراجعة إجراءات استخداـ مف العاـ اليدؼ عف يعبر
 ويمكف ،(520) رقـ الدولي التدقيؽ معيار الييا أشار ما بعض نذكر فرعية أىداؼ عدة

 (:37صـ، 2013 الربضي،) التالي النحو عمى تمخيصيا
 .االخرى التدقيؽ اجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تخطيط في القانوني المحاسب مساعدة .1
 .لمتدقيؽ النيائية المراحؿ في المالية القوائـ استعراض مثؿ شاممة كمعاينة استخدميا يمكف .2
 اعتماد يؤدي المثاؿ سبيؿ فعمى التدقيؽ، لعميمة الالـز والجيد الوقت تقميؿ في تساعد .3

 .االخرى التدقيؽ اختبارات تخفيض إلى التحميمية المراجعة إجراءات عمى قانونيال المحاسب



18 

 

 مقارنة خالؿ مف عنو مناسبة فكرة وتكويف العميؿ نشاط فيـ مف القانوني المحاسب تمكف .4
 .الصناعية البيئة نفس في األخرى المنشآت مع لممنشأة المالية النسب

 العناية مف المزيد يتطمب مما المتوقعة يروغ العادية غير البنود اكتشاؼ في المساعدة .5
 استخداـ خالؿ مف أو التفصيمية االختبارات خالؿ مف وبذلؾ األرصدة، ىذه وتحميؿ
 .االضافية التحميمية المراجعة اجراءات

 وذلؾ الحسابات أرصدة ببعض التنبؤ في المتقدمة التحميمية المراجعة اجراءات تساعد .6
 .الفعمية األرصدة مع بمقارنتيا

 في الميمة المؤشرات وأحد التحميمية المراجعة اجراءات أحد المالية النسب استخداـ يعتبر .7
 يتطمب الذي االمر االستمرارية، حوؿ شؾ وجود أو االستمرار عمى المنشاة قدرة عمى الحكـ
 .المنشأة إدارة مف وااليضاحات الفحص مف المزيد

 زيادة إلى يؤدي الذي االمر المالية لمقوائـ مةشام إجراءات التحميمية المراجعة إجراءات تعتبر .8
 .عاـ بشكؿ التدقيؽ فعالية

 القوائـ عمى تؤثر التي المحاسبية والسياسات الطرؽ في تغيرات يةأ اكتشاؼ في المساعدة .9
 .المحاسبية البيانات في العادية غير العالقات أو الجوىرية التقمبات اكتشاؼ وكذلؾ المالية،

 التحميمية لإلجراءات المدقؽ استخداـ أىمية أف إلى( 19، ص2008، يبيرامنصار و ) ويشير
 :التالية النواحي في المدقؽ تساعد أنيا إلى تعود
 سابقة لسنوات عمييا التدقيق المراد المنشأة عمل مجال تفيم. 

 وذلؾ عمييا، لتدقيؽ المراد المنشأة عمؿ طبيعة يتفيـ أف المدقؽ عمى يجب
 لـ والتي الجارية السنة معمومات مقارنة خالؿ مف وذلؾ قوة،وال الضعؼ نقاط  لتحديد
 التغيرات عف يكشؼ ذلؾ أف إذ تدقيقيا، تـ التي السابقة السنة بمعمومات بعد يدققيا

 واختبارىا، فحصيا في والتوسع إثبات أدلة جمع تتطمب التي الضعؼ ونقاط الجوىرية
ذا  وبذلؾ المجاؿ، بنفس تعمؿ بشركات رشاداالست يتـ فإنو مسبقاً  عمييا التدقيؽ يتـ لـ وا 

 األمثمة ومف التدقيؽ، إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة ويحدد يخطط أف لممدقؽ يمكف
 التي الجية أف عمى يدؿ فيذا الثابتة األصوؿ رصيد في كبيرة زيادة الحظ إذا ذلؾ عمى
 والتي التدقيؽ محؿ السنة خالؿ أصوليا عمى إضافات بعمؿ قامت عمييا التدقيؽ يتـ

 .فحصيا تتطمب
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 الستمرار عمى عمييا التدقيق المراد المنشاة قدرة تقدير. 
 الشديدة المالية الصعوبات عف كمؤشر التحميمية االجراءات المدقؽ يستخدـ

 مخاطر بتقدير المدقؽ يقوـ حيث عمييا، التدقيؽ المراد المنشاة تواجييا اف يمكف التي
 تكشؼ والتي المالي بالفشؿ المرتبطة التحميمية ءاتاالجرا باستخداـ تحدث التي التدقيؽ
 يكتشؼ عندما ذلؾ عمى ومثاؿ. االستمرار عمى عمييا التدقيؽ المراد المنشاة قدرة عف

 المالية، والمؤشرات النسب تحميؿ أداة وباألخص التحميمية االجراءات باستخداـ المدقؽ
 متوسط في انخفاض وجود مع مرتفعة الممكية حقوؽ الى االجؿ طويمة الديوف نسبة اف

 فشؿ حدوث خطر تواجو قد المنشاة باف ويتضح االصوؿ، اجمالي الى األرباح نسبة
 .االستمرار عمى عمييا التدقيؽ المراد المنشاة قدرة عمى يؤثر قد والذي مالي،

 المالية القوائم في المحتممة خطاءاأل إلى شارةاإل. 
 فروؽ وجود أف حيث مخالفات، أو اخطاء ووجود الجوىرية الفروؽ الى وتشير

 وتخص بمراجعتيا المدقؽ يقوـ التي المالية البيانات بيف متوقعة وغير متوقعة كبيرة
 العادية، غير بالتقمبات تسمى المقارنة إجراء في المستخدمة والبيانات الحالية السنة
 مف تأكدوال السبب، عمى يتعرؼ أف عميو يجب كبيرة فروؽ وجود المدقؽ يكتشؼ فعندما

 نتيجة وليس المحاسبية السياسات في تغير أو اقتصادي، لسبب يرجع الفرؽ ىذه اف
 .مخالفة أو خطأ لوجود

 التفصيمية الختبارات تقميل. 
 التحميمية، االجراءات اجراء عند جوىرية فروقاً  المدقؽ يجد ال عندما تكوف وىذه

 يتطمب وبذلؾ كبيرة، أخطاء أو مخالفات وجود احتماؿ انخفاض عمى يدؿ ذلؾ فإف
 حجـ تخفيض يمكف أخرى حاالت وفي األرصدة، ىذه عمى أقؿ تفصيمية إجراءات عمؿ
 ينتج لـ التي األرصدة تمؾ عمى التدقيؽ إجراءات تنفيذ زمف تأجيؿ أو الفحص، عينة
 تمؾ بعض حذؼ يمكف أو عمييا، التحميمية اإلجراءات تطبيؽ عند جوىرية فروؽ عنيا

 .المينية المدقؽ خبرة حسب وذلؾ أخرى، التحا في اإلجراءات
 مف كثير يرى التحميمية، المراجعة تحققيا وأىداؼ أىمية مف ذكره تـ ما إلى واستناداً 

 خالؿ مف التحميمية المراجعة اجراءات استخداـ زيادة ضرورة القانونيف والمحاسبيف المينيف
 القانوي، المحسب رأي لتدعيـ اسبةالمن اإلثبات أدلة مف الكافي القدر لجمع التدقيؽ عممية

مكانية  .األخرى التدقيؽ إجراءات باستخداـ اكتشافيا يتعذر التي والمخالفات األخطاء اكتشاؼ وا 
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 :التحميمية المراجعة إجراء عند العتبار بعين تؤخذ التي األمور 2.1.4
 وتطبيؽ يطبتخط قيامو عند مراعاتيا المدقؽ عمى ينبغي التي العوامؿ مف العديد توجد
 ومنيا نتائجيا وسالمة نحاج ضماف أجؿ مف وذلؾ التدقيؽ عممية في التحميمية اإلجراءات

 :(213ص ـ،2010 الذنيبات،)
 البدء قبؿ المالية لمبيانات عاـ اختبار بإجراء المدقؽ يقوـ البداية في: شاممة أولية مراجعة .1

 وأف. االولي الفحص مف ةواضح أمور أية مالحظة أجؿ مف وذلؾ التحميمية باإلجراءات
 في وضعيا مف ويمكنو افضؿ بشكؿ المالية النسب استخداـ مف المدقؽ يمكف الجزء ىذا

 . الصحيح االطار
 أو نسب شكؿ عمى صيغت عالقات مف أكثر ليست وىي أدوات، مجرد ىي المالية النسب .2

 :مع المقارنة مف البد جدوى ذات تكوف وحتى غيرىا، أو المرات مف عدد
 السابقة لمسنوات بالنس. 
 الموازنات في كما المتوقعة النسب. 
 لمنشاط المختمفة األجزاء. 
 والصناعة االخرى المنشآت. 

 .أسبابيا ومعرفة المفضمة وغير المفضمة االنحرافات تحديد مف المدقؽ تمكف االجراءات ىذه إف
 عف منعزؿ بشكؿ تؤخذ ال أف يجب المالية النسب: ببعضيا النسب ربط إلى الحاجة .1

 النشاط نسب اطار ضمف أو ضوء في تفسر اف يجب السيولة نسب مثالً  بعضيا،
 االنتباه الميـ مف انو: التحميؿ نتائج تفسير عند والحذر الحيطة مف الكافي القدر أخذ .2

 الحصوؿ عمى قادراً  المدقؽ يكوف وأف التحميمية االجراءات مف األدلة استنباط مدى إلى
 صحيحة االرقاـ اعتبار الخطأ مف يكوف وقد. التحميؿ ائجنت تدعـ تعزيزية أدلة عمى
 .المعززة األدلة واستخداـ والمقارنات الربط مف فالبد بينيما، العالقة إلى النظر بمجرد

 :مرحمة كل وأىداف التحميمية المراجعة مراحل 2.1.5
 المراجعة أدوات المدقؽ فييا يستخدـ أف يمكف التي المراحؿ الدولية التدقيؽ معايير بينت      

 جميع في التحميمية المراجعة إجراءات تنفيذ يمكف أنو وأىدافيا، مرحمة كؿ الزامية ومدى التحميمية
 إعداد بعد تتـ اإلجراءات أغمب أف إال التدقيؽ بعممية المحيطة لمظروؼ تبعاً  التدقيؽ مراحؿ
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 حوؿ يكوف ما عادةً  ماـواالىت جوىرية، تعتبر االختبارات ىذه إف حيث المالي المركز قائمة
 المدقؽ لمساعدة التخطيط مرحمة في التحميمية المراجعة إجراءات بعض وتتـ الحسابات، أرصدة
 معرفة عمى المدقؽ ذلؾ ويساعد تنفيذه، سيتـ الذي العمؿ ومدى وتوقيت طبيعة تحديد عمى

 مراحمة أي في الميـ مف التدقيؽ، عممية أداء خالؿ خاصة عناية تتطمب التي اليامة األمور
 وتوقعات المدقؽ عمييا يحصؿ التي النتائج بيف مقارنة ىناؾ يكوف أف التدقيؽ عممية مراحؿ مف

 (:ـ2013 ،موسى) ىي المراحؿ وىذه المدقؽ،
 

 التدقيق لعممية التخطيط مرحمة: الولى المرحمة 

 فيـ زيادة إلى المراجعة عممية تخطيط في التحميمية لإلجراءات استخدامو مف المدقؽ ييدؼ 
 األرصدة دراسة طريؽ عف المراجعة مخاطر عمى والتعرؼ عممو وطبيعة العميؿ لمنشأة المراجع

 تخطيط عمى تأثير ليا أمور تكشؼ قد واتجاىات ونسب ومبالغ العادية غير والعالقات
 المرحمة ىذه في التحميمية جراءاتاإل وتعتبر التدقيؽ عممية بداية في ذلؾ يحدث، و المراجعة

 :(24ص ،2012 شرخ، أبو) تشمؿ المرحمة ىذه في التحميمية المراجعة وأىداؼ لزاميةا

 وجود مخاطر وتقييـ العميؿ نشاط فيـ مف المدقؽ تمكيف في يتثمؿ األساس اليدؼ .1
 .ثانوية أخرى أىداؼ وىناؾ المالية البيانات في مادية تحريفات

 لنشاط دراستو عمى بناء المدقؽ عاتتوق مع متطابقة االولية االرقاـ كانت إذا فيما معرفة .2
 .والصناعة المحيطة والبيئة العمؿ

 .عاـ بشكؿ المالية النواحي أو بالعمميات يتعمؽ فيما المحتممة الضعؼ نقاط تحديد .3
 .أىمية األكثر األمور إلى التدقيؽ موارد توجيو .4

 
 (:الجوىرية) التفصيمية الختبارات مرحمة: الثانية المرحمة 

 اختيارية المرحمة ىذه في التحميمية باإلجراءات القياـ الدولية التدقيؽ اييرمع اعتبرت وقد
 الرقابة نظاـ في الثقة مف مناسب بمستوى المدقؽ تزويد ىو المرحمة ىذه في أىدافيا وأىـ

 أدنى في التدقيؽ أخطار بأف االقناع مف المدقؽ يمكف مما التفصيمية االختبارات ونتائج الداخمية
 لمتدقيؽ الدولية معايير بينت وقد. االخرى الجوىرية االختبارات حجـ تخفيض تاليوبال ليا حد
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 بعيف يأخذ أف الجوىرية االختبارات ضمف التحميمية االجراءات استخداـ قرر اذا المدقؽ عمى أنو
 (:216ـ، ص2010 الذنيبات،) يمي ما االعتبار
 .نتائجيا عمى تماداالع إمكانية وتحديد التحميمية االجراءات أىداؼ مراعاة .1
 خاصة ومعمومات وفروع أقساـ وجود ومدى حساباتيا بتدقيؽ يقوـ التي المنشأة طبيعة .2

 باإلجراءات القياـ المناسب مف كانت اذا ما تحديد وبالتالي والفروع، االقساـ بيذه
 .والفروع لألقساـ أو ككؿ لممنشاة التحميمية

 المباعة الوحدات عدد أو تاجاإلن وحدات بعدد الخاصة المعمومات توافر مدى .3
 أنيا أـ لتحقيقيا المنشاة تسعى أىداؼ تمثؿ المتوفرة المعمومات كانت اذا فيما تحديد .4

 توقعات
 .خارجية أـ داخمية معمومات ىي ىؿ المتوفرة المعمومات مصدر .5
 تدقيقو خالؿ مف لديو المتوفرة السابقة المعمومات االعتبار بعيف المدقؽ يأخذ أف .6

 .السابؽ
 التدقيق في النيائية المرحمة: الثالثة مرحمةال 

 معايير اعتبرت وقد النيائي بالرأي والخروج المختمفة االدلة بتقييـ المدقؽ يقوـ عندما وذلؾ
 مف المدقؽ تمكيف إلى رئيس بشكؿ الخطوة ىذه وتيدؼ الزامية الخطوة ىذه في الدولية التدقيؽ
 عمى الحكـ امكانية إلى باإلضافة عاـ بشكؿ يةالمال القوائـ وصدؽ وعدالة سالمة مدى تقدير

 المدقؽ تمكيف ىو المرحمة ىذه في استخداميا وراء مف الرئيس اليدؼ أف أي المنشأة استمرارية
 (.218، صـ2010 الذنيبات،) المالية البيانات عف النيائية الصورة تكويف مف

 :التحميمية اإلجراءات أنواع 2.1.6
 يتمثؿ وىنا بمقارنتيا، المدقؽ يقوـ التي البيانات أنواع حسب يةالتحميم اإلجراءات تتنوع 
 يوجد حيث منيا، مةءمال األكثر النوع اختيار في التحميمية اإلجراءات استخداـ في األىـ الجانب
 :التحميمية اإلجراءات مف رئيسة أنواع خمسة
 :فيو تعمؿ الذي النشاط بيانات مع التدقيؽ محؿ الجية بيانات مقارنة .1

 الخاص األداء عف مفيدة معمومات توفير في التحميمية اإلجراءات مف النوع ىذا ساعدي
 مع لمجية المالية المعمومات طبيعة بيف الفرؽ مقارنة طريؽ عف وذلؾ التدقيؽ محؿ بالجية
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 فيو تعمؿ الذي النشاط نفس تزاوؿ التي األخرى لمجيات النشاط إجماليات تمثؿ التي البيانات
 مؤشراً  تقدـ أنيا إلى باإلضافة الجية أعماؿ تفيـ في المدقؽ تساعد المقارنة ىذه فأ كما الجية،
 .وجد إف مالي فشؿ حدوث احتماؿ عند

 النشاط بيانات أف في ويكمف التحميمية اإلجراءات مف النوع ىذا في عيب يوجد ولكف
 اختالؼ إلى ضافةباإل عامة متوسطات عف عبارة بالجية الخاصة البيانات مع مقارنتيا يتـ التي

 النتائج دقة عمى يؤثر قد بدوره والذي النشاط نفس في الجيات تتبعيا التي المحاسبية الطرؽ
 (.11ص ـ،2008 بيرامي،و  نصار) عمييا االعتماد مدى عمى يؤثر وبالتالي

 
 :السابقة الفترة في بيانات مف يقابميا ما مع التدقيؽ محؿ الجية بيانات مقارنة .2

 والمؤشرات النسب بمقارنة المدقؽ يقوـ التحميمية اإلجراءات مف النوع ىذا في 
 لمسنة لمجية المالية والمؤشرات النسب مع السابقة لمسنوات التدقيؽ محؿ لمجية المالية
ذا الجارية، المالية  والمؤشرات النسب ىذه أحد في ممحوظ انخفاض أو ارتفاع لوحظ وا 
 خبرتو، حسب االنخفاض أو االرتفاع ذلؾ لىإ تؤدي قد التي باألسباب يتنبأ أف فعميو
 االحتماالت تمؾ مف لمتأكد يجمعيا أف عميو يجب التي اإلثبات أدلة يحدد ثـ ومف
 (.38ص ـ،2011 العبدلي،)

 ما مع التدقيؽ محؿ الجية بيانات بمقارنة المدقؽ فييا يقوـ التي التحميمية اإلجراءات وتتنوع
 :ذلؾ عمى األمثمة ومف سابقة، فترات أو فترة في يقابميا
 لتنفيذ الطرؽ بسطأ تمثؿ :السابقة السنة في يقابميا ما مع الحالية السنة رصيد مقارنة    -أ

 العاـ في تسويتيا تـ التي المراجعة ميزاف أرصدة نتائج إدراج في االختبار ىذه
 بالسنة الخاص المراجعة ميزاف ارصدة عمؿ بورقة منفصؿ عمود في الماضي
 في السابقة السنة مع الحالية السنة رصيد يقارف أف بسيولة لممدقؽ كفويم الحالية،
 بسبب أكبر باىتماـ معيا التعامؿ يتـ اف يجب االرصدة أي لتقرير المراجعة بداية
 (.259ص ـ،2002ـ/2014 ولوبؾ، رينزأ) الرصيد في كبير تغير وجود

 تغيير يحدث لـ إذا :السابقة السنة في يقابميا ما مع رصيد إجمالي تفصيؿ مقارنة -ب
 جانب يظؿ أف يجب الحالي، العاـ في العميؿ لدى التشغيمية العمميات في كبير
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 لتفاصيؿ الموجزة المقارنة خالؿ ومف تغيير، دوف المالية القوائـ إجماليات مف كبير
 يجب التي المعمومات تحديد يمكف السابقة، الفترة في يقابميا ما مع الحالية الفترة

 ما نقطة في أو زمنية لفترة وفقاً  المقارنة تتـ أف ويمكف. إضافي حون عمى فحصيا
 الحالية السنة في الشيرية اإلجماليات مقارنة األوؿ النوع أمثمة ومف الزمف، مف

 في فيتمثؿ الثاني النوع أما وغيرىا، والصيانة المبيعات لحسابات السابقة والسنة
 في يقابميا ما مع الحالية الفترة يايةن في سدادىا يجب التي القروض تفاصيؿ مقارنة
 (.259ص ،ـ2002/ـ2014 ولوبؾ، رينزأ) السابقة الفترة نياية

 :السابقة السنوات مع ومقارنتيا تلمعالقا المالية والنسب المئوية النسب حسابات -خ
 مقارنة في عيب لوجود ذلؾ ويرجع ذكرىما السابؽ النوعيف مف أفضؿ النوع وىذا

 النمو أخذ يتـ ال حيث السابقة، السنوات في يقابميا ما مع اصيؿالتف أو اإلجماليات
 المالية النسبة حساب طريؽ فعف باالعتبار، الجية عمؿ نشاط في النقص أو

 المدقؽ يستطيع وبذلؾ العيب، ذلؾ عمى التغمب يمكف السابقة السنوات مع ومقارنتيا
 العبدلي،) التحميمية اإلجراءات في لمقارناتا عمؿ عند أدؽ نتائج إلى يتوصؿ أف

 (. 39ص ـ،2011

 اإلجراءات مف النوع ىذا يطبؽ :توقعاتيا مع التدقيؽ محؿ الجية بيانات مقارنة .3
 بإعداد الجيات معظـ تقوـ حيث الحكومية، الوحدات عمى التدقيؽ عند غالباً  التحميمية
 فروؽ ووجود الفعمية، البيانات مع مقارنتيا ثـ المحاسبية الفترات عف تقديرية موازنات

 عف البحث المدقؽ مف تتطمب تغيرات وجود عمى يدؿ والتقديرية الفعمية البيانات بيف
 الجية قبؿ مف العناية بذؿ مدى مف يتأكد أف المدقؽ عمى ويجب بيا، واالقتناع أسبابيا
 الجية تعديؿ احتماؿ مف التأكد وكذلؾ التقديرية، الموازنات ىذه إعداد في التدقيؽ محؿ
 والذي الموازنات، ىذه واقعية عمى تؤثر والتي التقديرية الموازنات في المذكورة اتلمبيان
 ،2004 لطفي،) عمييا االعتماد ومدى التحميمية اإلجراءات نتائج عمى يؤثر بدوره
 (.39ص
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 مف النوع ىذا في المدقؽ يقوـ :المدقؽ توقعات مع التدقيؽ محؿ الجية بيانات مقارنة .4
 في األرصدة لبعض متوقعة قيـ إلى لمتوصؿ حسابية بعمميات التحميمية اإلجراءات

 ثـ األرصدة، لتمؾ التاريخية االتجاىات بعض عمى بناءً  تكوف ما وعادة المالية القوائـ
 يحدد أف يمكف ثـ ومف الجية، بيانات مع التحميمية اإلجراءات ىذه نتائج بمقارنة يقوـ

 العبدلي،) بيا الخاصة اإلثبات لةأد وجمع فحصيا المدقؽ مف تتطمب التي األرصدة
 .(41-40ص ـ،2011

 ىذا ويستخدـ :مالية غير بيانات باستخداـ النتائج مع التدقيؽ محؿ الجية بيانات مقارنة .5
 اإلنتاج تكمفة مثؿ األرصدة بعض لتقدير أو الحسابات بعض أرصدة مف لمتأكد النوع
 يعتمد أف لممدقؽ يمكف وال ،(نتاجاإل كمية × البرميؿ إنتاج تكمفة) بػ تتمثؿ والتي لمنفط
 المالية غير البيانات دقة مف متأكد كاف إذا إال التحميمية اإلجراءات مف النوع ىذا عمى
 (.30ص ـ،2008 ،وبيرامي نصار)

 :التحميمية جراءاتاإل وفوائد أغراض 2.1.7
 مختمفة بفوائد التحميمية االجراءات تعود عاـ بشكؿ أنو( 211ص ـ،2010 الذنيبات،) وضح
 :الفوائد ىذه وتشمؿ التدقيؽ، مراحؿ كافة في المدقؽ عمى
 تتعمؽ مادية تحريفات وجود مخاطر وتقييـ العميؿ نشاط فيـ مف المدقؽ تمكيف .1

 المالية النسب مقارنة خالؿ مف العميؿ نشاط عف مناسبة فكرة وتكويف المالية، بالبيانات
 .ياب يعمؿ التي الصناعة في االخرى المنشآت مع لو

 .العميؿ يوجييا التي المالية المشكالت بعض الي المدقؽ توجو أف يمكف .2
 .االستمرار عمى العميؿ قدرة تقويـ مف المدقؽ تمكيف .3
 .الحسابات في الموجودة االنحرافات الي المدقؽ تنبو أف يمكف .4
 .التفصيمية االختبارات حجـ تخفيض الي تؤدي أف يمكف .5
 .لمعميؿ المالية البيانات عف ائيةالني الصورة تكويف مف المدقؽ تمكف .6
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 االجراءات استخداـ عمى المترتبة الفوائد مف أف( 29ص ـ،2015 سنيدة، أبو) ذكرت كما 
 :التحميمية
 .المراجعة لعممية الالـز الوقت تقميؿ في المساعدة .1
 .المراجعة عممية في المبذوؿ الجيد مقدار مف الحد .2
 .التدقيؽ عينة حجـ تخفيض .3
 .االخرى التدقيؽ تاختبارا تخفيض .4
 .المالية القوائـ في األخطاء اكتشاؼ .5
 .والحذؼ االرصدة أخطاء في اكتشاؼ .6
 .العادية غير البنود اكتشاؼ .7
 .المتوقعة غير البنود اكتشاؼ .8
 .عاـ بشكؿ المراجعة فعالية زيادة .9

 :التحميمية الجراءات لتطبيق والمعوقات الصعوبات 2.1.8
 الحسابات، تدقيؽ فاعمية درجة زيادة في تحميميةال االجراءات أىمية مف الرغـ عمى

 عمى يتعيف وليذا الدور، بيذا القياـ دوف تحوؿ التي المعوقات أو العوامؿ مف مجموعة ىناؾ
 لتذليميا الكافي الجيد وبذؿ التحميمية االجراءات استخداـ قبؿ المعوقات ىذه عمى التعرؼ المدقؽ
 (:33، صـ2015 سياـ،) أىميا مف والتي
 .المؤسسات عف المالية وغير المالية المعمومات توفر ـعد .1
 مقارنتيا دوف توؿ والتي المطبقة المحاسبية والطرؽ المماثمة المؤسسات بيانات اختالؼ .2

 .النشاط نفس في تعمؿ التي االخرى المؤسسات مع
 .التسويقية أو االنتاجية أو المحاسبية سياساتيا بعض بتغيير المؤسسة قياـ .3
 .البيانات عمى لمحصوؿ اليةالع التكمفة .4
 بيف التمييز يجب وىنا التحميمية، المراجعة اجراءات استخداـ في المدقؽ خبرة نقص .5

 .التحميمية المراجعة اجراءات استخداـ في وخبرتو عاـ بشكؿ المدقؽ خبرة
 اجراءات تطبيؽ عمى تساعد والتي الحاسوب برامج الستخداـ الكافي االلماـ عدـ .6

 بشكؿ تساعد الحاسوب برامج أف المعمـو فمف. الحسابات مدققي لدى ميةالتحمي المراجعة



11 

 

 المعقدة أو النسب كتحميؿ البسيطة سواء التحميمية المراجعة ادوات استخداـ عمى كبير
 .الزمنية والسالسؿ واالنحدار االرتباط كدراسة

 مؿالعوا مف الكثير وجود عمى 1988 لسنة 12 رقـ الدولي التدقيؽ معيار نص كما
ـ، 2007 والرشيد، المخادمة) التحميمية المراجعة اجراءات استخداـ عممية في تؤثر قد التي
 :يمي كما وىي ،(487ص

 عمييا االعتماد ومدى التحميمية المراجعة اجراءات أىداؼ. 
 والتوقعات المالية المعمومات توافر ومدى المنشاة، طبيعة. 
 المتوفرة المعمومات مةمالئ ومدى المالية، غير المعمومات توار مدى. 
 الغير مع المقارنة مع المتوافرة المعمومات قابمية مدى. 

إلىGlover and James،2001) دراسة توصمت فقد السياؽ ىذا وضمف  وجود(
 تدقيؽ نموذج أي يعتمد حيث التحميمية، المراجعة اساليب في توثر يالت المعوقات مف الكثير
 :يمي كما ادراجيا يمكف العوامؿ هوىذ والمنفعة، الكمفة مفيوـ عمى
 إجراء عممية مف يحد مما سابقة سنوات أو السنة خالؿ اقتصادية أزمات وجود 

 .المقارنات
 واالنتاجية والتسويقية المحاسبية لسياساتيا المستمر الشركة تغير. 
 اعماليا حجـ وتقميص وتوسيع الشركة وخصائص طبيعة. 
 المتوافرة المعمومات مالءمة وعدـ الالزمة لماليةا وغير المالية المعمومات توافر عدـ. 
 المالية البيانات عمى لمحصوؿ العالية والتكمة لممقارنة، المتاحة المعمومات قابمية عدـ 

 .لممقارنة الضرورية
 وحاجة التدقيؽ، في الدقة متطمبات مقابؿ التحميمية لإلجراءات التنبؤية القدرة نقص 

 .التدريب إلى المدقؽ

 :التحميمية والجراءات المالي تحميلال 2.1.9
 عف المتاحة المالية لمبيانات منظمة معالجة عممية عف عبارة" المالي التحميؿ يعتبر

 المؤسسات أداء تقييـو  القرارات اتخاذ عممية في تستعمؿ معمومات عمى لمحصوؿ ما مؤسسة
 " المستقبؿ في الوضع عميو سيكوف ما وتوقع موجودة مالية مشكمة أية تشخيص في وكذلؾ
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 وذلؾ الكمية األساليب وباستخداـ تبويبيا بعد المالية القوائـ دراسة: "بأنو يعرؼ كما
 ىذه وأثر وحجـ العناصر ىذه عمى الطارئة التغيراتو  عناصرىا بيف االرتباطات إظيار بيدؼ

 ةالناحي مف المنشاة وضع دراسة عمى تساعد التي المؤشرات مف مجموعة واشتقاؽ التغيرات
 المستفيدة لألطراؼ الالزمة المعمومات تقديـ كذلؾو  المنشآت ىذه أداء تقييـو  التمويميةو  التشغيمية

 (.12ص ـ،2008 ،محمد) "السميمة اإلدارية القرارات اتخاذ أجؿ مف
 وعمى لتعزيزىا، الشركة وضع في القوة مواطف عمى التعرؼ في المالي التحميؿ وييدؼ 
 المنشورة المالية القوائـ عمى االطالع خالؿ مف وذلؾ ليا، الالـز العالج لوضع الضعؼ مواطف

 العامة، االقتصادية والمؤشرات سيـاأل أسعار عف المتاحة بالمعمومات االستعانة الي باإلضافة
 التدقيؽ في التحميمية االجراءات أدوات مف أداة المالي التحميؿ وباعتبار التدقيؽ مجاؿ في أما

 عمى تساعد ومؤشرات معمومات الي المالية بالقوائـ الواردة البيانات ؿتحوي ىو منو فاليدؼ
 التدقيؽ عممية بتخطيط يتعمؽ فيما اليامة القرارات واتخاذ التدقيؽ، محؿ لممنشاة لياالم التقييـ

 وابداء بناء عند التدقيؽ عممية نياية وفي المالية لمبيانات جيرية تدقيؽ كإجراءات واستخدماىا
 .(ـ2006 ،مطر) المالية البيانات عدالة حوؿ ـالعا الراي

إف استخداـ التحميؿ المالي عف طريؽ النسػب الماليػة يعتبػر ضػرورة يجػب عمػى المراجػع 
الخػارجي القيػاـ بػو فػي بدايػة عمميػة المراجعػػة وخػالؿ عمميػات الفحػص وعنػد االنتيػاء مػف عمميػػة 

رنػػػة بفتػػػرات سػػػابقة أو بمنشػػػآت المراجعػػػة وذلػػػؾ لمتعػػػرؼ عمػػػى المؤشػػػرات الخاصػػػة بالمشػػػروع مقا
أخرى مماثمة، ولكف وبالرغـ مف المزايا التي تفيد المراجع باستخداـ ىذا األسموب، إال أف التحميؿ 

 ـ،2005 جربػوع،) المالي عف طريؽ النسب المالية قد وجيت إليػو بعػض االنتقػادات والتػي منيػا
 .(21ص

 الميزانيػة إقفػاؿ يػوـ ىػو معػيف يػوـ فػي وأرصػدة بنود بيف عالقة عف عبارة المالية النسب .1
 .سنة مرور عمى التغيرات تظير ال وبالتالي,  العمومية

 .   مضممة تكوف ما غالباً  وىي إجماليات تعالج المالية النسب بعض .2
 مختمفػة نتػائج إلػى التوصػؿ الممكػف مػف يجعػؿ العموميػة الميزانيػة بنػود تصنيؼ ختالؼا .3

 .صحيح والعكس ثابتة شبو آخروف يعتبره قد متداولة أصوالً  البعض يعتبره فما
 التػػي لمصػػناعة مرجعيػػة بنسػػب مقارنتيػػا يػتـ لػػـ مػػا فائػػدة ذات تكػػوف ال الماليػػة النسػب إف .4

 .مجاليا في المنشأة تعمؿ
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 مػا غالبػا التحميؿ ىذا فإف, المالي والمركز الدخؿ قائمتي عمى بناء المالي التحميؿ تـ إذا .5
 التػػي التفاصػػيؿ لمعرفػػة الالزمػػة البيانػػات كػػؿ عمػػى ـالقػػوائ تمػػؾ شػػموؿ لعػػدـ قاصػػراً  يكػػوف
 .األمور حقيقة توضح

 .التضخـ مشكمة يغفؿ ما عادة المالية النسب طريؽ عف التحميؿ أف .6
 أداء لتوجيػو مناسػباً  أسػموباً  يبقػى أنػو إال المػالي التحميػؿ الػى الموجيػة االنتقػادات مف الرغـ وعمى
 دراسػتيا ثػـ ومػف الماليػة، القيػود فػي حػدثت التػي يػراتوالتغ قيمػة معرفػة مػف يمكنػو بحيػث المدقؽ
 .لممدقؽ العممي األداء تراجع أساب لمعالجة
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دور مدققي الحسابات في اكتشاف ممارسات                  :الثاني لمبحثا 2.2
 :في القوائم المالية بداعيةاإل المحاسبة

 :تمييد 2.2.1
 الجوانب إظيار أجؿ مف المحاسبية المعمومات تقديـ فف إلى اإلبداعية المحاسبة تشير

 مف جانب وترؾ المعنية، األطراؼ عمى عرضيا عند ستفيديفمال هيريد ما لتحقيؽ اإليجابية
 اليندسة مثؿ اإلبداعية المحاسبة عتبرت ما غالبا. لمشركة المالي الوضع في السمبية الجوانب

 تكوف ما غالبا. عرضيا يتـ التي األرقاـ صورة يف المصمميف مف تدخؿ يعني مما والمحاسبة،
 طريقة تغيير ال دعونا: "المثاؿ سبيؿ عمى العممية، الممارسة في ىذا يحدث عندما حاالت ىناؾ

 تعترؼ ال دعونا" ،"القادـ لمعاـ إذا ىاأخر ن دعونا" ،"ىذا نفعؿ أف لنا ينبغي ال ألنو االستيالؾ
 بطريقة البضائع مف ممخزوفل األسيـ تقييـ إعادةب ـنقو  دعونا"" العاـ ىذا المعدومة الديوف تكمفةب

 .الخ "..اخرى
 يمارس الذي المحاسبي التالعب ممارسات أحدث مف االبداعية المحاسبة وتعد

 عمى يؤثر بحيث المحاسبية، والسياسات والطرؽ البدائؿ، تعدد المحاسبية، المرونة باستغالؿ
 القوانيف خرؽ دوف المالية البيانات مستخدمي وتضميؿ بتحريفيا المحاسبية المعمومة جودة

 (. ـ2014 فريد،) المحاسبية والمعايير
 أو االبتكارية المحاسبة أو( Creative Accounting) اإلبداعية المحاسبة تعد كما
 تكوف أف المحتمؿ ومف ،الثمانينات مواليد مف حدثػاً  البعض عميو يطمؽ كما التجميمية المحاسبة

 الثمانينيات، بداية في حدثت التي الركود فترة في صعوبات الشركات واجيت عندما بدأت قد
 تمؾ إيجاد الصعب مف كاف الذي الوقت في أفضؿ أرباح ظيارإل ضغط ىناؾ كاف حيث

 تستطيع ال بما فقط تخبػرؾ القػوانيف بأف الشػركات اكتشفت وعندما آخر، نوع أي ومف األرباح
 تكسب أف تستطيع ال كانت إذا بأنيا الشركات رأت فقد وليذا وػفعم تستطيع ما وليس فعػمو

 (.6ص ـ،2008 والدوسري، الخشاوي) تبتدعيا أف األقؿ عمى تستطيع فإنيا األرباح

 :البداعية المحاسبة مفيوم 2.2.2
 العناصر في لمتالعب استخداميا مكفي وسيمة بأنيا بداعيةاإل المحاسبة إلى ينظر

 لمنشئات لتزاماتواال والموجودات الدخؿ إظيار حاالت ولوصؼ اليةالم بالقوائـ الخاصة
 نيياراتاال مف العديد حودث إلى قاد الذي مراأل حقيقية، وغير صادقة غير بصورة األعماؿ
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 وورلدكـو ،Enron انروف مثؿ الكبرى االقتصادية المنشآت مف العديد في المالية والفضائح
World Com، وىاركفHarkin ، وغيرىا. 

 المحاسبة لمفيوـ تعريؼ وضع والمختصيف والكتاب الباحثيف مف العديد حاوؿ وقد     
 التعريفات مف العديد ظيرت فقد والكتاب الباحثيف ىؤالء توجيات الختالؼ نظراً و  االبداعية،

 .المفيوـ ليذا
 مف يقوـ ومبتكرة ومعقدة حديثة ممارسات أو عمميات بأنيا االبداعية المحاسبة عرفت فقد     
 في المسجمة االرقاـ لمعالجة المحاسبية والقوانيف بالقواعد معرفتيـ استخداـ المحاسبوف خالليا
 (.ـ2008 الدوسري،و  الخشاوي) محددة أىداؼ تحقيؽ بقصد بيا التالعب أو الشركات حسابات
 وائـبالق الخاصة العناصر في لمتالعب استخداميا ممكف وسيمة” بأنيا أخروف عرفيا وقد     

 يرغ بصورة األعماؿ منشئات وااللتزامات والموجودات الدخؿ اظيار حاالت ولوصؼ المالية،
 (.ـ2010 وعبدالمنعـ، المبيضيف) حقيقية وغير صادقة
 والسياسات التقديرات اختيار في االخالقية غير الممارسات” بأنيا تعريفيا تـ وأيضاً      

 صحيحة غير مالية بيانات عنيا ينتج مما والغش عبلمتال فرصة تتيح التي المتاحة المحاسبية
 (.ـ2010 حمادة،) ومضممة
 لتحقيؽ المحاسب يعتمدىا التي اتجراءواإل ساليباأل مف مجموعة” بأنيا تعريفيا تـ كما     

 قانوني اوليما مظيريف االبداعية لممحاسبة وأف الشركة، في المصالح أصحاب بعض مصمحة
 المعتمدة، المحاسبية المعايير في المتاحة والخيارات القوانيف في لثغراتا مف االستفادة مف وينتج

 أف يفضؿ بما إلظيارىا المحاسبية األرقاـ في والتحريؼ التالعب مف ينتج قانوني غير وثانييما
 (.59ص ـ،2012 طينو،) ”عميو تكوف اف يجب ما وليس عميو تكوف
 بالقواعد معرفتيـ استخداـ المحاسبوف عيستطي ممارسة أو ميةمع” بأنيا عرفت أيضاً      

 التدقيؽ واختبارات أساليب في الموجودة الثغرات استغالؿ طريؽ عف وذلؾ المحاسبية، والقوانيف
 تجيزىا التي المحاسبية السياسات تطبيؽ في المتاحة البدائؿ تعدد مف باالستفادة أو الخارجي
 المسجمة االرقاـ لمعالجة عمييا المتعارؼ ادئبالمب يعرؼ مما غيرىا أو الدولية المحاسبة معاير
 طالب،) ”محددة ىداؼأ تحقيؽ بقصد بيا التالعب أو االقتصادية الوحدات حسابات في

 (.20ـ، ص2013
 إلييا تمجأ التي المحاسبية الممارسات بأنيا اإلبداعية المحاسبة تعريؼ يمكف أنو الباحث ويرى
 مركزىا أو ربحيا في إما شكمي تحسيف إحداث راءو  سعياً  األحياف بعض في الشركات إدارات
 .الشركات داخؿ المحاسبي النظاـ في المتواجدة الثغرات استغالؿ طريؽ عف وذلؾ المالي



18 

 

 يأتي بما الظاىرة ىذه دراسي لرؤية تبعا تصنيفاتيا تتبايف االبداعية لممحاسبة مرادفات وىناؾ
 (:21ـ، ص2009 حمبي،ال)

 وتطبيؽ اختيار عمى االصرار ىي: Aggressive Accounting النفعية المحاسبة .1
 اكانت سواء عالية، ارباح تحقيؽ منيا مرغوبة، اىداؼ لتحقيؽ محددة محاسبة أساليب

 .ال أـ عمييا المتعارؼ المحاسبية المبادئ الي مستندة المتبعة المحاسبية الممارسات
 الي الوصوؿ دؼبي الدخؿ في التالعب ىي :Earnings Management الدخؿ إدارة .2

 ليكوف أو مالي، محمؿ قبؿ مف فيو متنبأ أو االدارة، قبؿ مف مسبؽ بشكؿ محدد ىدؼ
 .لمعمؿ محددة مسارات مع متوافقاً 

 في التالعب أشكاؿ مف شكؿ ىو:  Income Smoothingالدخؿ صورة تمطيؼ .3
 في الدخؿ بتخفيض وذلؾ المستوى المتفاوتة الفترات بيف الدخؿ نقؿ يتضمف الدخؿ

 أشكاؿ مف يعد. السيئ الدخؿ ذات السنوات الي ونقميا الجيد الدخؿ ذات السنوات
 بشكؿ فييا واالحتفاظ الدخؿ في المتزايدة األرباح تخفيض عمى تعتمد التي التالعب

 .السيئ الدخؿ ذات الزمنية لمفترات مخصصات
 عبالتال يعرؼ: Fraudulent Financial Reporting المالية بالتقارير التالعب .4

 اخفائيا أو معينة قيـ حذؼ أو متعمد، بشكؿ خاطئة بيانات اظيار بأنو المالة بالتقارير
 التالعب مف النوع وىذا المالية، البيانات مستخدمي تضميؿ بيدؼ المالية، البيانات في

 .لمقانوف مخالفاً  عمالً  يعتبر
 يشير: Creative Accounting Practicesاالبداعية المحاسبة أساليب ممارسات .5

Bambooweb Dictionary استعماؿ أو استخداـ ىي االبداعية المحاسبة أف إلى 
 المألوفة، أو المعيارية أو القياسية المحاسبية الممارسات عف المنحرفة الممارسات

 أرباح عمى لمحصوؿ والمبتكرة والمعقدة الحديثة والممارسات ساليباأل باستعماؿ وتتميز
 .واإليرادات المصروفات قيـ يف التالعب طريؽ عف صورية

 :اإلبداعية المحاسبة ظيور أسباب2.2.3 
 الرئيس المػصدر بالػشركة العالقػة ذات المختمفة األطراؼ بيف المصالح تضارب يعتبر      
 ومصمحة عة،الموز  واألربػاح الػضرائب تقميػؿ في المديريف فمصمحة. اإلبداعية المحاسبة يورظل
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 تعويضاتيـ ادةزي في الموظ فيف ومصمحة ،استثماراتيـ ىعم العائد تعظيـ في يـاألس حممة
 - ياتعارض رغـ – المصالح وتعدد .أكثر ضرائب تحصيؿ في والمسؤوليف ،المختمفة اإلدارية

 (.10ـ، ص2010)القري، اإلبداعيػة المحاسبة انتشار في بسبت ما ىو
 بعض في: األمر ىذا Revsine ذكر  ،Enronشركة انييار قبؿ التسعينات بداية في

 المالية التقارير إعداد ـيت األطراؼ مختمؼ مف أكثر أو واحدة مصالح وجود عند األحياف
 لممدراء تتيح التشوييات ىذه. االنتقائي المالي تحريؼال يسمى ما في عمداً  لممشاركة

 مدققيو  ءالعمال إلرضاء األسيـ أسعار ارتفاع مف لالستفادة بمكافآت أىداؼ تحقيؽ والمساىميف
 وإلرضاء سياسية، أىداؼ لتمبية القانوف وصانعي والمنظميف المعايير واضعيو  ،الحسابات
  .االستشارات عمالءو  الجامعات فم مساىماتو  ود لكسب األكاديمييف

 واإلفصاح والتقػدير المحاسػبي القيػاس بدائؿ في المتمث مة المحاسبة في االختيارية أف كما     
 أو بالشكؿ سواء المحاسػبة نظػاـ مخرجات عمى ثرتؤ  والتي ،المحاسبية عاييرالم تتيحيا التي

 في ساىمت كميا ،الخارجي التػدقيؽ أسػاليب فػي وجػودة الـ الثغرات إلى إضافة المضموف،
 إلػى الحاجةو  ،ميةالمستقب التوقعات إلى الحاجة أف إلى إضافة .اإلبداعية المحاسبة ظاىرة انتشار
 تػصنيؼ واختالفػات ،المالية التعامالت بعض توقيت فاتاختالو  ،الشخصي كػـوالح التقػدير
 عمػى القػادرة المحاسبية األساليب البتداع الفرص المديريف منحت عوامؿ كميا ،المالية القػوائـ
 .معاً  كمييما أو الشخصية أو المؤسسية المنافع تعظيـ

 ممارسات إلى دارةاإل لجوء ودوافع بأسبا موضوع تناولت التي الدارسات تنوعت لقد      
 تتالعب التي طراؼلأل خاصة مصالح وجود عمى بينيا فيما اتفقت أنيا إال بداعيةاإل المحاسبة
 .التالعب عمميات كؿ وراء المحرؾ ىو بالحسابات

 تؤدي والتي االبداعية المحاسبة ممارسات الي اإلدارة تدفع التي األسباب بعض يمي وفيما     
  (:ـ2010 حمادة،) الحسابات في عبتال إلى

 األرباح لنمو ثابت اتجاه عف االبالغ عاـ بشكؿ الشركات إدارات تفضؿ: الدخؿ تمييد .1
 إجراءب ذلؾ تحقيؽ ويمكف واالنخفاض، االرتفاع مف سمسمة في متقمبة أرباح مف بدال

 في صوؿاأل قيـ في وكذلؾ لاللتزامات، ضرورية وغير مرتفعة بمبالغ مخصصات
 السنوات في المخصصات ىذه تخفيض امكانية يساعد الذي مراأل الجيدة، سنواتال

 .السنوات تمؾ في عنيا المعمف األرباح تحسيف إلى يؤدي مما الجيدة غير
 لزيادة محاسبية سياسات تغيير الشركة لمديري يمكف: االنتباه لصرؼ الدخؿ زيادة .2

 .قبميـ فييا المرغوب رغي االخبار عف االنتباه صرؼ أجؿ مف يدىـ في الدخؿ
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 المستويات تخفيض طريؽ عف وذلؾ: زيادتو أو السيـ سعر المحافظة في االدارة رغبة .3
 جيد واتجاه أقؿ لمخاطر عرضة أنيا عمى الشركة تظير وبذلؾ لإلقراض، الواضحة
 .لألسيـ جديد إصدار في الشركة يساعد مما لمربح،

 المديروف أو دارةاإل جمسم أعضاء يرغب فقد السوؽ ألغراض: المعمومات نشر تأخير .4
 المحاسبة فيستخدموف شركاتيـ أسيـ في داخمية معامالت أو صفقات في االنخراط
 مف فرصتيـ مف يحسوف ثـ ومف السوؽ، ألغراض المعمومات نشر لتأخير اإلبداعية
 .إلييا يسعوف التي األىداؼ وتحقيؽ الداخمية المعرفة مف االستفادة

 تنعكس ال بطريقة تحويمية ترتيبات عمؿ إلى دارةاإل تمجأ فقد: تااللتزاما بعض فاءاخ .5
 في الشركة يقحـ محاسبية قاعدة أي في لمتغيير أف ذإ المالية، القوائـ في كالتزاـ

 . االقتراض اتفاقيات مع صعوبات

 الدوافع ىذه أىـ وتمثمت ،االبداعية المحاسبة أساليب الستخداـ االدارة دوافع تنوعت لقد     
 (:Mulford and Comiskey, 2002) يى

 أداءب  المتعمقة المالية القيـ تعظيـ بيدؼ: السوؽ في الشركة سمعة عمى االيجابي التأثير .1
 .األعماؿ منشآت

 ثـ ومف المالية القيـ تعظيـ بيدؼ: المالية األسواؽ في الشركة سيـ سعر عمى التأثير  .2
 .يةالمال األسواؽ في الشركات تمؾ أسيـ أسعار تحسيف

 االنتمائي القرار اتخاذ عممية في ايجابياً  سيؤثر الذي مراأل: البنوؾ مف االقتراض زيادة .3
 .القرض بمنح

 بتخفيض النفقات وزيادة وااليرادات األرباح تخفيض خالؿ مف :الضريبي التيرب لغايات .4
 .عمييا المترتب الضريبي القطاع ىوامش

 المنشآت قيـ بتحسيف وذلؾ: شخصية لحمصا تحقيؽ بيدؼ لممنشأة المالي داءاأل تحسيف .5
 تحسيف في تتمثؿ شخصية لغايات ادائيا عف إيجابية صورة لعكس بإدارتيا تقوـ التي
 .اإلدارة مجالس أماـ اإلدارة ىذه صورة

 عمميات في منافسييا عمى متقدـ تصنيؼ عمى لمحصوؿ: الميني التصنيؼ لغايات .6
 ومعايير مؤشرات إلى استناداً  تخصصةم دولية مؤسسات تجرييا التي الميني التصنيؼ
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 تعدىا التي السنوية وربع السنوية ونصؼ السنوية المالية البيانات مف تستخمص مالية
 عمى لمحصوؿ المالية قيميا بعض تحسيف إلى المنشآت ىذه تمجأ لذلؾ ،األعماؿ منشآت
 .متقدـ تصنيؼ

 : المالية القوائم دبنو  في المستخدمة اإلبداعية المحاسبة ووسائل أساليب 2.2.4

 لإلدارة اجتمعت لما وذلؾ بداعية،اإل المحاسبية أساليب ممارسة األخيرة السنوات في انتشر     
 سبيؿ في ذلؾ وكؿ تمنحيا، التي االختياريةو  المحاسبية المعاييرو  المبادئ مرونة استغالؿ دوافع
 .الشركة داءأل مضمؿ تأثير ايجاد

 ابداعية أساليب فيناؾ ،المحاسبية مجاالت بحسب البداعيةا المحاسبة أساليب حصر ويمكف
 (.31ص ـ،2009 الحمبي،) اإلفصاح في ثالثةو  المراجعة في خرىأو  المحاسبة في

 باإليرادات، ترتبط أساليب: لىإ المحاسبية بالعناصر ارتباطيا بحسب تقسيميا يمكف كما     
 باإليضاحات ترتبط أساليبو  المالية، لقوائـا بتبويب ترتبط أساليبو  بالمصروفات، ترتبط أساليبو 

  (.53ص ـ، 2010القري،) الحسابات مراجع بتقرير ترتبط أساليبو  المالية، لمقوائـ المتممة

 المحاسبة ممارسات( Mulford And Comiskey, 2002) مف كؿ يقسـ كما        
 القوائـ مستخدـ قبؿ مف الممارسات تمؾ كشؼ في المساعدة إلى تيدؼ أخرى بطريقة اإلبداعية
 صوؿواأل والمصروفات االيرادات قياس باعتبار رئيسة مجموعات ثالث بوضع وذلؾ المالية،

 : يمي كما وذلؾ والخصوـ

 . بعد تتحقؽ لـ ايرادات أو وىمية بإيرادات االعتراؼ. 1
 . المتعدي واالطفاء التعسفية الرسممة سياسات. 2
 .صوـوالخ صوؿاأل عف التقرير في الخطأ. 3

 عف تخرج ال الشركات في االبداعية األساليب فأ( 54ص ـ،2010 القري،) وترى
 التصنيؼ أو التقدير أو التوقيت أو فصاحاإل في تالعباً  ماإ فيي ،لمتالعب مواطف أربعة

 لمتأثير الشركات تمارسيا التي االبداعية المحاسبة أساليب شيرأ عمى التعرؼ وسيتـ( التبويب)
 المحاسبية المبادئ مع تتعارض ال ساليباأل ىذه أف ىنا اإلشارة وتجدر .لماليةا تقاريرىا عمى

 . بالضرورة عمييا المتعارؼ
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 .الدخل قائمة بنود في المستخدمة البداعية المحاسبة أساليب: ولً أ
 ألخرى شريحة مف األرباح تحقيؽ ىميةأ درجة تختمؼ ولكف األرباح تحقيؽ الميـ مف

 وساعدت األرباح برقـ داراتاإل تالعبت المالية، القوائـ ليذه ومستخدـ اليةالم لمقوائـ معد بيف
 الدخؿ قائمة تحتوي، و قؿأ لخطر خاضعة وكأنيا تبدو األعماؿ منشئات االبداعية المحاسبة

 كما وغيرىا، الربح وصافي التشغيمية، األرباح مثؿ المالي، التحميؿ ألغراض ساسيةأ رقاـأ عمى
 أو المكاسبو  االيرادات أو المصروفات تأخير أو تعجيؿ حوؿ بداعيةاال المحاسبة تدور

 في لتالعبا خالؿ مف الدخؿ قائمة في ذلؾ يتـ المحاسبية، الفترات بيف نقميا أي الخسائر،
 (.7ـ، ص2010 القري،) تغييرىا المراد ترةلمف الدخؿ قائمة في وااليضاحات التصنيفات
 

:الدخل قائمة عمى البداعية المحاسبة في المتبعة ساليباأل ىمأ يمي وفيما  

 سريع بشكؿ االيراد تسجيؿ بمعنى: وىمية ايرادات تسجيؿ أو باإليراد المبكر االعتراؼ .1
 في الزبوف التزاـ أو التسجيؿ أو الشحف قبؿ شؾ موضع البيع عممية تزاؿ ال فيما ومبكر
 ولكف المنفعة تبادؿ يةعمم اكتماؿ بعد يتـ الدخؿ تسجيؿ فإف المتبعة صوؿاأل حسب” الدفع
 ذاتيا العممية تكتمؿ فأ قبؿ البيع عممية ىعم المترتب بالدخؿ ودفترياً  محاسبياً  االعتراؼ يتـ
 المسجمة المبيعات تمؾ تكوف ما عادة” المنفعة تبادؿ عممية اكتماؿ وقبؿ الواقع ارض عمى

 لمنشاة التشغيمي النشاط عف ناتج كإيراد اعتبارىا يمكف ال ولكف استالميا تـ بأمواؿ متعمقة
 (.53ص ـ،2013 تماـ، بوأ) االستثمارات ايرادات مثؿ األعماؿ

 بزيادة ما شركة دارةإ قياـ في الطريقة ىذه تتمثؿ: واحدة لمرة عائد خالؿ مف االيرادات زيادة .2
 مف النوع ىذا ممارسة وتتـ. واحد لمرة زيادتيا خالؿ مف محددة مالية فترة خالؿ ايراداتيا

 مف تعتبر وىي فييا، القياـ الشركة إلدارة يمكف أساليب ربعةأ استخداـ خالؿ مف عبالتال
 مف الشركة ادارة عف ايجابية صورة الممارسات ىذه تعطي ذإ الشائعة، التالعب أساليب
 التعامؿ يتـ ما وعادة سيئا اداؤىا فيو يعطوف الذي الوقت في وارباحاً  ايراداتياً  زيادة خالؿ
. تشغيمية وغير جوىرية غير عمميات عف ناجـ انو الي باإلشارة العائدات، مف النوع ىذا مع

 (.26ص ـ،2009 الحمبي،) ساليباأل ىذه يمي وفيما
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 بسعر لدييا مسجالً  يكوف عاؿ بسعر صوؿاأل أحد بيع خالؿ مف األرباح زيادة 
 لزيادة الشركات بعض إدارات قبؿ مف سموباأل ىذا يستخدـ حيث منخفض،
 .معينة زمنية لفترة رباحياأ وبالتالي ايراداتيا

 تشغيمية ايرادات واعتبارىا االستثمارات عائدات تضميف. 
 التشغيمية لممصاريؼ تخفيضا باعتبارىا ومكاسبيا، االستثمار عائدات تسجيؿ. 
 الميزانية حسابات تصنيؼ إعادة خالؿ مف دخؿ ابتداع. 

ـ، 2011 الصوفي،و  القطيش) :الحقة أو سابقة محاسبية فترات إلى الجارية المصاريؼ نقؿ .3
ت، حيث مف المعروؼ ابحسابات الموجود ةإف ىذا النوع مف التالعب ذو عالق (.366ص

أف المصاريؼ المترتبة عمى تنفيذ األعماؿ تؤدي إلى تحقيؽ منافع قصيرة األجؿ، مثؿ 
فع بعيدة تخصـ مباشرة االيرادات، وقد تؤدي إلى منا واإلعالنات التي والرواتباإليجارات 

في  عمى مدى طويؿ األجؿ، إىالكياتعد أصواًل يحسب مثؿ المباني واآلالت التي  االجؿ
الوقت الذي تكوف الفائدة منيا قد تحققت  فعميًا، وفي بعض األحياف فإف بعض بنود 
 ،األصوؿ تصبح عديمة الفائدة، وبالتالي يتـ تسجيمو كمصاريؼ تخصـ مباشرة مف الدخؿ

 :الجارية يؼالمصار  نقؿ ويشمؿ
 العادية التشغيمية التكاليؼ رسممة. 
 جداً  بطئ بشكؿ التكاليؼ اىتالؾ. 
 التالفة صوؿاأل تسجيؿ عدـ. 

 الحالية األرباح تخفيض الي الطريقة ىذه تيدؼ: الحقة مالية فترة الي الجارية تاإليرادا نقؿ .4
 ىذه تستخدـ ما عادة حيث لحاحية،إ كثرأ ليا الحاجة تكوف الحقة مالية فترة الي ونقميا
 األرباح ىذه بترجيؿ فتقوـ ممتازة، الجارية السنة في الشركة اوضاع تكوف عندما الطريقة

 محاسبياً  المعروؼ ومف. عصيبة تكوف فأ يمكف نوأ الشركة دارةإ تعتقد مستقبمية فترات الي
 تتم ذاإ فييا، واكتسبت تحققت التي المالية الفترة خالؿ تسجؿ فأ يجب اإليرادات فأ

 الطريقة ىذه طارإ وفي نفسيا، المالية الفترة في االيرادات ىذه مقابؿ المقدمة الخدمات
 (:36ص ـ،2009 ، الحمبي) ىما سموبافأ يستخدـ
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 حيث. الحقة مالية فترات في وتحريرىا ادخارية حسابات انشاء: األوؿ سموباأل 
 بإنشاء وقعالمت مف اعمى وايراداتيا اداؤىا يكوف وعندما الشركات بعض تقـو

 حسابات الي اخرى مرة وتحويميا تحريرىا بيدؼ خاصة ادخارية حسابات
 .صعبا المالي اداؤىا يكوف الحقة مالية فترات في االيرادات

 العديد تقوـ حيث. الدمج عممية اتماـ قبؿ ايرادات امتالؾ وىو: الثاني سموباأل 
 شروط وفؽ جالدم عمميات وتتـ البعض، بعضيا مع باالندماج الشركات مف
 زمنية فترة الشركات ىذه وتأخذ باالندماج، الراغبة طراؼاأل بيف عمييا يتفؽ
 يوفر الذي مراأل االندماج عممية وتنفيذ إلتماـ اشير تكوف ما عادة معينة

 خالؿ مف اخرى أطراؼ أو طرؼ عمى لمتحايؿ فرصا االندماج طراؼأل
 حصتيا مف يزيد وبالتالي جاالندما فترة خالؿ تحقييا يتـ إليرادات امتالكيا
 .المندمجة طراؼاأل بيف عمييا المتفؽ

 بدوره يؤدي الذي المتكررة، أو العادية المصاريؼ بنود مف المتكررة غير المصاريؼ إدراج .5
 (.55ص ـ،2013 تماـ، أبو) الجارية العمميات مف الدخؿ حسابات تشويو إلى

 الفعالة الوسائؿ مف النقدية التدفقات وقائمة خؿالد لقائمة المعموماتي المحتوى بيف الربط إف     
 المالية البيانات ومستخدمي المالييف والمحمميف والمدققيف المحاسبيف مف كال يستخدميا التي

 النقدية التدفقات بيف الربط ويمكف االرباح، وتضخيـ المالية البيانات في التالعب عف لمكشؼ
 :يمي كما المعمنة الدخؿ وارقاـ
 النقد اف في التالعب ويمكف ايرادات، باعتباره االقتراض عمميات مف المستمـ نقدال تسجيؿ 

 تمويمية، انشطة مف نقدي تدفؽ وىو االلتزامات بند في تسجيمو يتوجب البنوؾ مف المستمـ
 انشطة مف نقدي تدفؽ وىو ايراد باعتباره معو التعامؿ يتـ المبيعات مف المستمـ النقد بينما

 .تشغيمية
 تدفؽ وىو ايراد باعتباره موجودات بيع مف أو استثمارية عمميات مف المستمـ النقد تسجيؿ 

 .تشغيمية انشطة مف نقدي كتدفؽ معو التعامؿ تـ استثمارية انشطة مف تولد نقدي



81 

 

 التشغيمي العائد يكوف التي السنة في وذلؾ ايرادات باعتبارىا االستثمارات عائدات تسجيؿ 
 مف نقدي كتدفؽ معو التعامؿ تـ استثمارية انشطة مف تولد ينقد تدفؽ وىو منخفض فييا

 .تشغيمية انشطة
 المخزوف بتسييؿ األعماؿ منشئات قياـ طريؽ عف المباعة البضاعة بكمفة التالعب 

 .الداخمة التشغيمية النقدية التدفقات مف يزيد وذلؾ السمعي
 التشغيمية النقدية فقاتبالتد لمتالعب العاـ نياية في المشتريات فواتير اثبات تأجيؿ 

 .الخارجة

 .المالي المركز قائمة بنود في المستخدمة البداعية المحاسبة أساليب: ثانياً 
 المستثمروف عمييا يعتمد التي الميمة المالية القوائـ مف المالي المركز قائمة تعتبر     

 صحيحة صورة لماليا المركز قائمة تعكس اف يجب اذ اعماليـ، في المالية القوائـ ومستخدمو
 مف توفره بما ىميتياأ وترتبط. المالية السنة نياية بتاريخ لممنشأة المالي لموضع وصادقة
 والمالكيف، المقرضيف تجاه والتزاماتيا الشركة لدى المتاحة الموارد وحجـ طبيعة حوؿ معمومات

-12ص ـ،2009 الحمبي،) المستقبمة النقدية التدفقات وتوقيت بمبالغ التنبؤ في تساعد كما
13.) 

:المالي المركز قائمة عمى البداعية المحاسبة في المتبعة ساليباأل ىمأ يمي وفيما  
 القيمة تحديد في التاريخية التكمفة بمبدأ االلتزاـ يتـ ال حيث: الثابتة صوؿاأل في التالعب .1

 بدال الدخؿ قائمة مفض الفائض واظيار التقييـ إعادة طريقة واتباع الميزانية في ليا المدرجة
 عمييا المتعارؼ االىالؾ نسب في التالعب يتـ كذلؾ المساىميف، حقوؽ ضمف ظيارهإ مف
 ذلؾ الي يضاؼ السوؽ، في المستخدمة النسب تمؾ عف تخفيضيا طريؽ عف صوؿلأل

 طريقة تحويؿ مثؿ ؾ،الاإلى طرائؽ استخداـ في مبررة غير تغييرات إجراء عمى العمؿ
 .العكس أو المتناقص القسط طريقة ليا الثابت القسط

 .كوـ وورد شركة ممارسات مثؿ صوؿاأل قيمة تضخيـ الي باإلضافة
 في والمبالغة الممموسة غير صوؿاأل بتقييـ يتـ حيث: الممموسة غير صوؿاأل في التالعب .2

 االعتراؼ الي باإلضافة االطفاء، لطرؽ مبرر غير تغيير مع التجارية العالمات مثؿ تقييميا
 االعتراؼ مثؿ الدولية المحاسبة معايير يخالؼ بما الممموسة غير صوؿباأل المحاسبي
 (.57ص ـ،2013 تماـ، بوأ) المشتراة غير بالشيرة
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 تقييـ في تستخدـ التي ؽالسو  أسعار في التالعب يتـ حيث: المتداولة باالستثمارات التالعب .3
 ىذه تصنيؼ طريؽ عف وذلؾ ات،االستثمار  تصنيؼ في والتالعب المالية، وراؽاأل محفظة

 تخفيضات إجراء إلى اضافة السوقية، ىاأسعار  ىبوط عند االجؿ طويمة الي االستثمارات
 (.93ص ـ،2012 ،طينة) سعاراأل ىبوط مخصصات في مبررة غير

 المقيدة النقدية البنود عف االفصاح بعدـ النقدية حسابات في التالعب: النقدية في التالعب .4
 النقدية البنود ترجمة عند الصرؼ أسعارب والتالعب( 41-40ص ـ،2013 تماـ، بوأ)

 عدـ قرار مع يمكف ما بأسرع النقدية تحصيؿ إلى باإلضافة ،جنبيةاأل العمالت مف المتوفرة
 .االستثمار إعادة

 عف الكشؼ عدـ خالؿ مف المدينة الذمـ رصيد في التالعب يتـ: المدينة الذمـ في التالعب .5
 ذلؾ إلى يضاؼ فييا، المشكوؾ الديوف مخصص قيمة تخفيض بقصد ،المتعثرة الديوف
 تابعة شركات أو صمة ذات طراؼأل مدينة ذمما المدينيف حسابات رقـ تضميف عمى العمؿ

 المدينة، الذمـ حسابات تصنيؼ في متعمدة اخطاء إجراء يتـ أيضاً  البند ىذا وفي زميمة، أو
 المنشأة سيولة تحسيف بيدؼ متداولة صوؿأ أنيا عمى االجؿ طويمة الذمـ تصنيؼ مثؿ
 (.87ص ـ،2011 غا،األ)

 في المتبعة المحاسبية الطرؽ بتغيير التالعب ويتـ: االجؿ طويمة االستثمارات في التالعب .6
 الممكية حقوؽ طريقة إلى التكمفة طريقة مف االجؿ، طويمة االستثمارات عف المحاسبة
 التابعة، الشركة خسائر مف األـ الشركة نصيب اظيار تجنب عمى العمؿ كذلؾ كمثاؿ،
 القوائـ اعداد لدى التابعة وشركاتيا األـ الشركة بيف المتبادلة العمميات باستبعاد القياـ وعدـ
 ذلؾ إلى يضاؼ المتداولة والقروض المتداولة المبيعات مثؿ لممجموعة، الموجودة المالية
 ثـ الدفترية، بقيمتيا المساىميف قوؽح دمج بطريقة تابعة شركة أصوؿ بتممؾ المنشاة قياـ
 ذلؾ عف االفصاح دوف الربح رقـ في تدمج مادية مكاسب وتحقيؽ ،صوؿاأل احد بيع
 (.14ص ـ،2009 الحمبي،)

 مف التأكد قبؿ المحتممة الموجودات اثبات يتـ حيث: الطارئة الموجودات في التالعب .7
 العمالء احد عمى قضائية دعوى فم تحصيميا المتوقع االيرادات اثبات مثؿ تحققيا، شروط
 (.87ص ـ،2011 االغا،) فيو الحكـ اصدار قبؿ
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 بضاعة بنود الجرد كشوفات تضميف في التالعب يتـ البند ىذا في:  بالمخزوف التالعب .8
 في مبرر غير وتغيير تقييميا أسعار في التالعب عمميات إلى اضافة متقادمة، أو راكدة
 ـ،2012 ،طينة) العكس أو FIFO إلى  LIFO أساليب مف المخزوف تسعير طريقة
 (.94ص

 اضافة خالؿ مف البند ىذا في التالعبات ممارسة يتـ حيث: المساىميف حقوؽ في التالعب .9
 ضمف معالجتو مف بدال الجاري العاـ ربح صافي إلى سابقة سنوات مف محققة مكاسب
 أو مكاسب معالجة وكذلؾ ،سابقة سنوات بنود مف بندا باعتباره يجب، كما المحتجزة األرباح
 حقوؽ في جنبيةاأل بالعمالت تتـ التي بالمعامالت المرتبطة الصرؼ أسعار تقمب خسائر

 تنشأ التي المكاسب معالجة عمى العمؿ ذلؾ إلى يضاؼ الدخؿ، قائمة مف بدال المساىميف
 الدخؿ ةقائم ضمف جنبيةاأل بالعمالت المعدة التابعة لمشركات المالية البيانات ترجمة عف
 (.88ص ـ،2011 غا،األ) المساىميف حقوؽ ضمف معالجتيا مف بدال
 

 .النقدية التدفقات قائمة بنود في المستخدمة البداعية المحاسبة أساليب: ثالثا
 مصادرىا حيث مف والخارجة الداخمة النقدية التدفقات جميع النقدية التدفقات قائمة تعرض     

 المالية القوائـ كثرأ مف النقدية التدفقات قائمة وتعتبر معينة، زمنية فترة خالؿ واستخداماتيا
 لمتنبؤ ىامة سمة النقدية التدفقات وباعتبار الجيد، مف الكثير تحتاج فييا التالعب وليتـ موثوقية
 مدى ادركت ككؿ المنشآت إدارات فاف التقييـ، عوامؿ مف ميـ وعامؿ األعماؿ منشئات بمستقؿ
 عف لمبحث فمجأت المالييف المحمميف مثؿ وغيرىـ والدائنيف المستثمريف كؿل القائمة ىذه اىمية
 بمستقبؿ والتنبؤ األعماؿ منشاة صورة لتعزيز محاولة في النقدية التدفقات بقائمة لمتالعب فرص
 التنبؤ ألغراض مةءمال كثرأ تعتبر النقدية التدفقات قائمة توفرىا التي المعمومات فأ ليا، واعد

 ـ،2013تماـ، بوأ) الدخؿ وقائمة المالي المركز قائمة توفره مما األعماؿ شاةمن بمستقبؿ
 (.60ص
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)جرار، النقدية التدفقات قائمة عمى اعيةالبد المحاسبة في المتبعة ساليباأل ىمأ يمي وفيما
2006):  

 تمويمية، نفقات أو استثمارية نفقات باعتبارىا التشغيمية النفقات بتصنيؼ المحاسب يقـو 
 اتجراءاإل وىذه تشغيمية، نقدية تدفقات باعتبارىا التمويمية التدفقات تصنيؼ كذلؾ ويمكف

 .النيائية القيـ في تغير وال تؤثر ال والممارسات
 دفع مف جزئيا التيرب بيدؼ التشغيمية النقدية بالتدفقات التالعب امكانية كذلؾ تتوفر 

 خالؿ مف االبداعية المحاسبة باب تحت تندرج التي الممارسات ببعض القياـ ويتـ الضرائب
 االستثمارات، بيع مكاسب تخفيض مثؿ التشغيمية، النقدية التدفقات في تعديالت عمؿ

 النقدية التدفقات حساب اثناء الصافي الدخؿ مف المعدات بعض أو الممكية حقوؽ وبعض
 التدفقات سابح اثناء الدخؿ صافي عمى الضريبة قبؿ الخسائر اضافة تتـ وكذلؾ التشغيمية
 النقدية التدفقات مف البنود ليذه الضريبة التأثيرات خصـ يتـ أي التشغيمية، النقدية

 .التشغيمية
 التشغيمية النقدية التدفقات عمى تؤثر أنيا حيث المكتممة غير لمعمميات بالنسبة الحاؿ كذلؾ 

 أي اف اذ تشغيمية،ال النقدية التدفقات مف العمميات ىذه عف الضريبة تأثير ازالة خالؿ مف
 عف ناجما اعتباره يتـ منيا لمتخمص نتيجة أو المكتممة غير العمميات نتيجة تسممو يتـ نقد

 أو مكاسب تأثير ازالة يتـ التشغيمية النقدية التدفقات حساب واثناء لذلؾ استثمارية، نشاطات
 .يالصاف الدخؿ مف منيا التخمص أو المكتممة غير التشغيمية العمميات خسائر

 التالعب خالؿ مف االبداعية المحاسبة تمارس المنشآت بعض إدارات فاف ذلؾ إلى ضافةإ 
 عدـ خالؿ مف وكذلؾ المتكررة، غير البنود إلزالة وذلؾ المستمرة، العمميات مف بالدخؿ
 كاستثمارات تصنيفيا يمكف حيث تجارية، سيماً أ باعتبارىا لممنشاة الممموكة االسيـ تصنيؼ
 .بيا االحتفاظ فترة عمى اعتماد جارية غير أو جارية

 .الممكية حقوق في التغير قائمة بنود في المستخدمة البداعية المحاسبة أساليب: رابعاً 
 المالي، المركز وقائمة الدخؿ قائمة بيف الوصؿ حمقة الممكية حقوؽ في التغير قائمة تعتبر     
 الفترة بداية مف الممكية حقوؽ بنود في تحدث التي التغيرات ومتابعة رصد خالؿ مف تتحدد وىي
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 مف القائمة ىذه وتتكوف االستحقاؽ ساسأ عمى عرضيا في االعتماد ويتـ نيايتيا وحتى المالية
 (:89ص ـ،2011 غا،األ) وىي عناصر ثالثة
 ،لالسيـ االسمية القيمة ويمثؿ القانوني، الماؿ سأر  ”والأ إلى وينقسـ المدفوع الماؿ سأر  .1

 مف التوزيع يكوف بحيث الماؿ، سأر  توزيعات عف والناجمة ضافي،اإل الماؿ سأر  إلى وثانيا
 .المدفوع الماؿ سأر 
 مصادر ثالثة في تحدث التي التغيرات وتشمؿ( المحتجزة األرباح) المكتسب الماؿ سأر  .2

 توزيعات سابقة، خطاءأ تصحيح مف المالية الفترة وؿأ المحتجزة األرباح رصيد في تتمثؿ
 .الشامؿ الدخؿ وصافي والمساىميف المالكيف عمى رباحأ
 في تتمثؿ أيضاً  مصادر ثالثة في تحدث التي التغيرات ويشمؿ المحتسب، الماؿ سأر  .3

 أو مكاسب المحققة، غير الحيازة خسائر أو مكاسب التقدير، إعادة خسائر أو مكاسب
 .المالية الفترة نياية في المتوفرة جنبيةاأل العمالت رصدةأ ترجمة خسائر

 مف بداعيةاإل المحاسبة ممارسات الستخداـ ضةمعر  القائمة ىذه بنود عناصر جميع فإ      
 الماؿ سأر  وكذلؾ خفيضو،ت أو المدفوع الماؿ سأر  زيادة في وىمية تغيرات إجراءات خالؿ

 .المحتسب الماؿ سأر  و المكتسب
 يمي بما يتمخص لممكيةا حقوؽ في التغير قائمة بنود في المستخدمة االساليب ىذه أبرز ولعؿ

 (:106ـ، ص2006 مطر،)
 إعادة طريقة باتباع التاريخية التكمفة لمبدأ وفقا األصوؿ بتقييـ االلتزاـ بعدـ التالعب 

ظيار التقييـ  .الممكية حقوؽ ضمف إظياره مف بدالً  الدخؿ قائمة في الفائض وا 
 الحالي لمعاـ حالرب صافي الى سابقة سنوات مف محققة مكاسب إضافة  بعدـ التالعب 

 .المحتجزة األرباح ضمف معالجتو مف بدالً 
 تمت بمعامالت المتعمقة الصرؼ سعارأ تقمب خسائر أو مكاسب معالجة بعدـ التالعب 

 .الدخؿ قائمة مف بدالً  المساىميف حقوؽ في األجنبية بالعمالت
 بالعمالت ةالمعد التابعة لمشركات المالية البيانات ترجمة مكاسب معالجة بعدـ التالعب 

 .المساىميف حقوؽ ضمف معالجتيا مف بدالً  الدخؿ قائمة ضمف األجنبية
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 والحد اإلبداعية المحاسبة ممارسات لكشف الحديثة واألساليب التجاىات 2.2.5
 .منيا
 وليذا والمعقدة، الصعبة األمور مف تعتبر اإلبداعية المحاسبة ممارسات مكافحة أف شؾ ال     
 بالمحاسبة الخاصة التطورات لمعرفة باستمرار السعي المجاؿ ىذا في الميتميف عمى فإف

 االتجاىات أىـ وفيما منيا، الحد محاولة ثـ ومف الممارسات تمؾ  لكشؼ وذلؾ اإلبداعية
 منيا والحد اإلبداعية المحاسبة ممارسات عف لمكشؼ المستخدمة الحديثة واألساليب والوسائؿ

 (:12ص ـ،2008 الدوسري،و  الخشاوي) كاآلتي وذلؾ
 عف الناتجة العنيفة المالية اليزات بعد المتحدة الواليات في المراجعة لجاف فكرة ظيرت .1

 ( NYSE)  نيويورؾ بورصة مف كؿ قياـ عف أسفرت والتي المالية، التقارير في التالعب
 بيا المسجمة بالشركات لجنة إنشاء بضرورة بالتوصية( SEC) األمريكية الماؿ سوؽ وىيئة
 وتحديد الخارجي المراجع تعييف ميمتيا تكوف التنفيذييف غير األعضاء مف عدد مف ونةمك

 تصدرىا التي المالية القوائـ في الرأي إبداء عند استقالليتو لزيادة كمحاولة وذلؾ أتعابو
 عاـ(  AICPA) القانونييف لممحاسبيف األمريكي المعيد أوصى فقد مراأل وليذا ،الشركات
 لجنة إنشاء بضرورة العامة أو البورصة في المسجمة سواء شركاتال جميع ـ1967

 بإلزاـ توصيات( SEC) األمريكية الماؿ سوؽ ىيئة أصدرت ـ1972 عاـ وفي لممراجعة،
 الشركات جميع نيويورؾ بورصة ألزمت 1978 عاـ وفي لممراجعة، لجنة بإنشاء الشركات
  .ةمراجع لجاف تكويف بضرورة لدييا المسجمة

 دوؿ اقتصاديات مف العديد ليا تعرضت التي المالية واألزمات االقتصادية نيياراتاال بعد .2
 العديد في المالية واالنييارات العشريف القرف أواخر في وروسيا الالتينية وأمريكا آسيا شرؽ
 واالعتماد األسواؽ وعولمة العالمية الماؿ أسواؽ انفتاح ظؿ في وكذلؾ ،العالـ أسواؽ مف
 العالـ دوؿ مف لمعديد االقتصادي النمو معدالت لزيادة الخاص لقطاعا شركات عمى

 أسس وضع إلى ماسة حاجة ؾىنا أصبحت الشركات تمؾ حجـ في ئؿاليا والتوسع
 يعرؼ ما األخالقية واألسس المعايير تمؾ عمى أطمؽ وقد ،جديدة مينية أخالقية ومعايير

 مف لمحد وذلؾ CORPORATE   GOVERNANCEالشركات حوكمة بمفيوـ اآلف
 الشفافية وجود لعدـ وذلؾ وجودىا مف تنشأ قد التي واألضرار اإلبداعية المحاسبة ظواىر
 .والمحمية العالمية االقتصاديات مستوى رفع أنياش مف والتي الالزمة
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 البدائؿ عدد مف تقميؿ طريؽ عف المحاسبية والمعالجات البدائؿ اختيار مجاؿ خفض .3
 ،معالجة كؿ فييا تستخدـ أف يمكف التي الظروؼ تحديد أو لمتاحةا المحاسبية والمعالجات

 في ألغت قد فإنيا األخيرة تعديالتيا وفي الدولية المحاسبة معايير لجنة فإف مراأل وليذا
   .معاييرىا غمبأ في قياسية معالجة ووضعت ،البديمة المعالجة معاييرىا

 معينة  محاسبية معالجة ستختار لتيا الشركة أف  إلى سيؤدي ذلؾ فإف البدائؿ وبتخفيض
 نفس استخداـ عمى بعد فيما ستجبر عاـ في فييا المرغوب صورتيا خالليا مف تنتج

 .إرضاء أقؿ النتيجة فييا تكوف الشبيية المستقبمية الظروؼ في المعالجة
  :يمي ما طريؽ عف ذلؾ ويتـ المحاسبية، السياسات بعض استخداـ سوء مف الحد .4

 ىذا وفي إلغاؤىا، حتى أو المحاسبية السياسات بعض استخداـ مف تقمؿ قواعد سف 
 بند” بجزئية لالستعانة البريطانية الشركات محاسبو بعض اتجو عندما فإنو المجاؿ
 ربح تضمينيا تجنب في يرغبوف التي البنود في والربح الخسارة لحسابات ”الطوارئ
 ”الطوارئ بند” إلغاء البريطانية سبيةالمحا المعايير ىيئة رأت فقد مراأل وليذا التشغيؿ،
 .خاطئ بشكؿ تستغؿ ال حتى نيائي بشكؿ

 ىو ىنا بالثبات ويقصد ،”الثبات” فرضية تفعيؿ طريؽ عف فيي األخرى الطريقة أما 
 وىذا ،المالية البيانات معدي قبؿ مف المتبعة المحاسبية السياسات استخداـ في الثبات
 فيجب األعواـ أحد في تناسبيا محاسبية سياسة ما شركة أي اختارت ما  متى انو يعني
 السياسات تمؾ تناسبيا ال قد ربما والتي الالحقة األعواـ في تطبيقيا في االستمرار عمييا
 السياسات تغيير المسموح غير مف انو يعني ال اف إلى اإلشارة تجدر وىنا ،كانت كما

 القصوى الضرورة حاؿ في إال السياسات تمؾ تغيير عدـ ىو المقصود لكف المحاسبية،
 .السياسات تمؾ تغيير عمى الناتجة المالية التأثيرات عف اإلفصاح وشريطة

 في  المراجعة ولجاف والمراقبيف المراجعيف وكفاءة يقظة فيي واألقوى األىـ الوسيمة أما .5
 طريؽ عـ مراأل ىذا ويتـ البعض، يتبعيا التي اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ

 والمتمكف الكفؤ المراجع اف حيث العالية، والمصداقية الكفاءة ذات التدقيؽ مكاتب اراختي
 الناشئة التحريفات عف معقوؿ تأكيد عمى لمحصوؿ المراجعة اتإجراء تصميـ عمى يقـو
 .الواحدة المالية لمقوائـ جوىرية تعتبر والتي ،اكتشافيا يتـ التي اإلبداعية المحاسبة عف
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 عمى المالية المعمومات ومستخدمي والميتميف المستثمريف بيف محاسبيةال الثقافة تنمية .6
 بعض بو يقـو الذي الذاتي التثقيؼ أما طريؽ عف مراأل ىذا ويتـ ،أطيافيـ مختمؼ

 طريؽ عف أو المحاسبي، مستواىـ رفع بغرض المالية المعمومات مستخدمي أو المستثمريف
 تمؾ كانت سواء معمومات مف بيا يرد وما ماليةال القوائـ وشفافية بسالمة المعنية الجيات
 برامج عرض طريؽ عف التثقيؼ عممية وتتـ ،الخاص القطاع مف أو حكومية الجيات
 لمستخدمي نقاشية حمقات عقد أو توضيحية رسائؿ إرساؿ أو  وتعميمية تثقيفية محاسبية

 التطورات وأىـ كاتالشر  بعض تمارسيا التي اإلبداعية الممارسات تشرح المالية المعمومات
  .والمحاسبة المراجعة مجاؿ في

 وتشكيؿ الميني السموؾ ميثاؽ ووضع والمراجعة المحاسبة لمينة الميني التنظيـ تفعيؿ .7
 بيا يمتـز اف يجب التي السموؾ قواعد وضع وظائفيا أىـ مف التي الميني األخالؽ لجنة

 .المعتمد والمراجع المحاسب

 إثبات أدلة عمى لمحصوؿ عادة يسعى الكفؤ المراجع فأ إلى الباحث يخمص عاـ وبشكؿ
 ميمة نقطة إلى اإلشارة مف البد وىنا ،أخطاء أو تحريفات تحدث لـ نوأ تثبت ومناسبة كافية
 عدـ في تجنبيا يمكف ال مخاطر توجد فإنو المراجعة عممية في الكامنة لمقيود ونتيجة انو وىي

 فمف ،اإلبداعية المحاسبة لمممارسات نتيجة المالية القوائـ في الجوىرية التحريفات اكتشاؼ
 المراجع تقرير يغطييا التي ةلمفتر  المالية بالبيانات وتجاوزات تحريفات اكتشاؼ يتـ اف الممكف

 الضرورية اتجراءواإل األساسية بالمبادئ بالتمسؾ المراجع فشؿ يعني ال مراأل ىذا فأ إال
 بعض اكتشاؼ الممكف مف نوإف اتجراءواإل المبادئ بتمؾ التمسؾ مف وبالرغـ فأحيانا ،لممراجعة
 .المالية بالقوائـ والتحريفات التجاوزات

 :البداعية لممحاسبة الخالقي البعد 2.2.6
 جدالً  ليا اثار وقد االبداعية، لممحاسبة االخالقي البعد الدراسات مف العديد تناولت لقد     
 الييئات مف المحاسبة بمينة الميتمة المختمفة لجياتا بيف النظر وجيات في واختالفاً  واسعاً 

 ىي الباحثيف مف تركيزا القت التي الجدؿ مجالت وابرز. الرسمية والييئات لممينة المنظمة
 أساليب عمى تنطوي لعمميات قبولو ومدى بيا يتحمى اف يجب التي الميني المحاسب اخالقيات

 .والتالعب الغش
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 فاف لذلؾ العامة المصمحة في يصب بما العمؿ لمسؤولية قبوليا ةالمحاسب مينة يميز ما فإ    
 العمؿ، صاحب أو الفرد العميؿ احتياجات تمبية في فقط تنحصر ال الميني المحاسب مسؤولية
 السموؾ قواعد يراعي اف العامة المصمحة سبيؿ في عممو اثناء الميني المحاسب عمى ويجب

 مف الميني المحاسب منع واف لممحاسبيف، الدولي اداالتح عف الصادرة لممحاسبيف االخالقي
 لكافة االمتثاؿ فعميو التنظيمية، والموائح القوانيف بموجب القواعد ىذه مف معينة ألجزاء االمتثاؿ
االتحاد الدولي لممحاسبيف، قواعد السموؾ األخالقي ) القواعد ىذه مف االخرى االجزاء

 (.ـ2010لممحاسبيف، 
 االساسية بالمبادئ يمتـز اف الميني المحاسب عمى لممحاسبيف الدولي االتحاد وجبأ     
 (.ـ2010 لممحاسبيف، االخالقي السموؾ قواعد لممحاسبيف، الدولي االتحاد) :التالية
 والتجارية المينية العالقات جميع في وصادقاً  ميناً أ يكوف فأ وىو: النزاىة. 
 لألخريف المفرط التأثير أو لحالمصا تضارب أو بالتحيز يسمح ال فأ: الموضوعية 

 .التجارية أو المينية االحكاـ لتجاوز
 بالمستوى الميينة والميارات المعرفة عمى يحافظ فأ: الالزمة والعناية المينية الكفاءة 

 عمى مبنية كفؤة مينية خدمات العمؿ صاحب أو العميؿ يستمـ فأ لضماف المطموب
 اجتياد بكؿ ميامو يؤدي فأو  ساليبواأل اتوالتشريع الممارسات في الحالية التطورات
 .بيا المعموؿ والمينية الفنية لممعايير وفقاً  وعناية

 والتجارية الميينة العالقات نتيجة عمييا يحصؿ التي المعمومات سرية يحتـر فأ: السرية 
 صحيح تفويض دوف ثالثة طراؼأل المعمومات ىذه مف يأ عف يفصح ال فأ وينبغي
 اال يجب كما عنيا، باإلفصاح ميني أو قانوني واجب أو حؽ ىناؾ فكا اذا الإ ومحدد
 .الثالثة طراؼاأل أو الميني لممحاسب الشخصية لممنفعة المعمومات تستخدـ

 إلى يسئ عمؿ أي ويتجنب الصمة، ذات نظمةواأل بالقوانيف تمتـز أف: الميني السموؾ 
 .المينة سمعة

 مخالفات مف ليا لما خالقيأ غير سموكاً  عتبارىاا يمكف بداعيةاإل المحاسبة إفف وعميو     
 فئة منيا نستفيد معينة ىداؼأو  غايات لتحقيؽ وذلؾ مينتيـ، في المحاسبوف ينتجيا جسيمة
 نيةآ تكوف قد الستفادةا ىذه فأ العمـ مع المنشاة، وخارج داخؿ الفئات باقي حساب عمى معينة

 وباقي الفئة تمؾ عمى الحقاً  عقباىا تحمد ال والتي الكبيرة باإلساءة وستعود جؿاأل وقصيرة
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 عمى الحصوؿ يتـ حتى والممارسات السموكيات ليذه التصدي يجب ليذا المصمحة، صحابأ
 (.106ص ـ،2011 االغا،) والموثوقية الشفافية مف عاؿ قدر عمى مالية بيانات
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 واإلجراءات الطريقة: الثالث الفصل

 :المقدمة 3.1
جراءاتيا الدراسة ةمنيجي تعتبر  مف التطبيقي الجانب انجاز خاللو مف يتـ اً رئيس محوراً  وا 

 لمتوصػؿ اإلحصػائي التحميػؿ إلجػراء المطموبػة البيانػات عمػى الحصػوؿ يػتـ طريقيا وعف ،الدراسة
 تحقػؽ وبالتػالي الدراسػة، بموضوع المتعمقة الدراسة ياتأدب ضوء في تفسيرىا يتـ التي النتائج إلى

 . تحقيقيا إلى تسعى التي األىداؼ
 أداة وكػػذلؾ الدراسػػة، ومجتمػػع متبػػعال نيجلممػػ وصػػفاً  الفصػػؿ ىػػذا تنػػاوؿ ذلػػؾ عمػػى بنػػاء

 وينتيػػػي وثباتيػػا، صػػػدقيا ومػػدى ،وكيفيػػة بنائيػػػا وتطويرىػػا عػػدادىاإ وطريقػػػة المسػػتخدمة الدراسػػة
وفيمػػا , واسػػتخالص النتػػائج لبيانػػاتا تحميػػؿ فػػي اسػػتخدمت التػػي اإلحصػػائية جػػاتبالمعال الفصػػؿ

 .يمي وصؼ ليذه اإلجراءات

 :الدراسة منيج 3.2
 الذي التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 واآلراء مكوناتيا فبي العالقةو  بياناتيا، وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ خاللو مف حاوؿي

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح التي

 األحداث أو الظواىر لوصؼ يسعى الذي المنيج" بأنو التحميمي الوصفي المنيج يعرؼو 
 ويقدـ مشكمة، أو ظاىرة لوصؼ المنظـ والتفسير التحميؿ أشكاؿ أحد فيو الراىنة أو المعاصرة،

 التي والظواىر الدارسة في المشاركيف معرفة وتتطمب الواقع، في معينة خصائص عف بيانات
  (.100ص ـ،2006 الحمداني،)"البيانات لجمع نستعمميا التي واألوقات ندرسيا

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:
مصػػادر  ىإلػػ لمدراسػػةفػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري  الباحػػث وتجػػا: حيػػث المصــادر الثانويــة .1

المراجػػػػػع العربيػػػػػة واألجنبيػػػػػة ذات العالقػػػػػة، والػػػػػدوريات الثانويػػػػػة والتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي  لبيانػػػػػاتا
والمقػػاالت والتقػػػارير، واألبحػػػاث والدراسػػات السػػػابقة التػػػي تناولػػت موضػػػوع الدارسػػػة، والبحػػػث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.

جمػػػع  ىإلػػػ سػػػة لجػػػأ الباحػػػثوانػػػب التحميميػػػة لموضػػػوع الدرا: لمعالجػػػة الجالمصـــادر األوليـــة .1
 لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض. كأداة رئيسة االستبانةالبيانات األولية مف خالؿ 
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 : الدراسة مجتمع 3.3

جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث، وبنػػاًء عمػػى مشػػكمة الدراسػػة مجتمػػع الدراسػػة يمثػػؿ 
 رخصػة عمػى الحاصػميف القانونييف باتالحسا مدققيوأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف 

 غػػزة، قطػػاع فػػي الحسػػابات تػػدقيؽ مينػػة مجمػػس أو العامػػة الرقابػػة ىيئػػة مػػف سػػواء المينػػة مزاولػػة
الحصػػر قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ طريقػػة قػػد ونظػػرًا لصػػغر حجػػـ العينػػة ف. مػػدقؽ 60 عػػددىـ والبػػالغ
اسػػتبانة  84ة، وقػػد تػػـ اسػػترداد حيػػث تػػـ توزيػػع االسػػتبانة عمػػى كافػػة أفػراد مجتمػػع الدراسػػ، الشػامؿ

  %.48 أي ما نسبتو حوالي

 :الدراسة أداة 3.4

تقييم مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين لإلجراءات التحميمية "حوؿ استبانةتـ إعداد 
في اكتشاف ممارسات المحاسبات اإلبداعية في الشركات العاممة في قطاع غزة"، حيث تتكون 

 قسمين رئيسيين:الدارسة من  استبانة

 ،العممي المؤىؿ ،العمر) المبحوثيفعف  البيانات الشخصيةوىو عبارة عف القسم األول: 
 مواضيع ،المتخصصة الدورات عدد ،المينية الشيادات ،الخبرة سنوات ،الوظيفي المسمى
 (.األخيرة السنوات خالؿ المتخصصة التدريبية الدورات

 

 مجاالت: 8فقرة, موزع عمى  81، ويتكوف مف الدراسة مجالتوىو عبارة عف  القسم الثاني:
 ( فقرة.11، ويتكوف مف )المالي المركز قائمة: المجال األول
 ( فقرة.11، ويتكوف مف )الدخل قائمة: المجال الثاني

 ( فقرة.11، ويتكوف مف )النقدية التدفقات قائمة المجال الثالث:
 ( فقرات.8، ويتكوف مف )الممكية حقوق في التغيير قائمة: المجال الرابع
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وتتراوح  تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبيافوقد 
(: 1.1جدوؿ ) حسب (1-1االوزاف النسبية مف )  

 

 الخماسي ليكرت مقياس درجات(: 3.1) جدول

 بدرجة موافق الستجابة
 جداً  قميمة

 بدرجة موافق
  قميمة

 بدرجة موافق
 متوسطة

 بدرجة موافق
 كبيرة

 بدرجة موافق
 جداً  كبيرة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 :الستبانة بناء خطوات 3.5
 القانونييف الحسابات مدققي استخداـ مدى تقييـ"  لمعرفة الدراسة أداة بإعداد الباحث قاـ

 قطاع في العاممة الشركات في االبداعية المحاسبات ممارسات اكتشاؼ في التحميمية لإلجراءات
:االستبانة لبناء التالية خطواتال الباحث واتبع ،"غزة  
 واالسػتفادة ،الدراسػة بموضػوع الصمة ذات السابقة الدراساتو  المحاسبي األدب عمى االطالع -1

 .فقراتيا وصياغة االستبانة بناء في منيا
 مجػػػػاالت تحديػػػػد فػػػػي والمشػػػػرفيف الفمسػػػػطينية الجامعػػػػات أسػػػػاتذة مػػػػف عػػػػدداً  الباحػػػػث استشػػػػار -2

 .وفقراتيا الستبانةا
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا  -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 في صورتيا األولية. االستبانةتـ تصميـ  -5
 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -1

مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة  مجموعػػة تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى -7
يبػػػيف أسػػػماء أعضػػػاء لجنػػػة  (1رقػػػـ ). والممحػػػؽ والجامعػػػات الفمسػػػطينية االخػػػرى ،سػػػالميةاإل

 التحكيـ.
الحػػػػذؼ أو اإلضػػػػافة سػػػػواء ب االسػػػػتبانةفػػػػي ضػػػػوء أراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ بعػػػػض فقػػػػرات  -8

 (.2ممحؽ ) ،( فقرة81االستبانة في صورتيا النيائية عمى ) لتكوف، والتعديؿ
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 :الستبيان صدق 3.6
شموؿ "كما يقصد بالصدؽ  ."لقياسو ما وضع ستبيافقيس االيأف "تبانة يعني صدؽ االس 

االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا 
 ."مف ناحية ثانية، بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا

 بطريقتيف: انةاالستبالتأكد مف صدؽ  وقد تـ 

 دراسة:أداة الصدق  -1

 مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عدداً  الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىو
عمى مجموعة مف  االستبانةعرض حيث تـ ، الدراسة" موضوع المشكمة الظاىرة أو

وأسماء المحكميف  ،تدقيؽ الحساباتمينة  متخصصيف في خمسةالمحكميف تألفت مف 
ث آلراء المحكميف وقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ ، وقد استجاب الباح(1رقـ )بالممحؽ 

نظر أ -وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في صورتو النيائية 
 (.2رقـ )الممحؽ 

 صدق المقياس: -2
 Internal Validity: التساق الداخمي أولً 

مع المجاؿ الذي تنتمي  ةستبانااليقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
وذلؾ مف خالؿ حساب  لالستبانةىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي  إليو

 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
تخداـ المدقؽ فقرات المحور األوؿ "اساالرتباط بيف كؿ فقرة مف  ( معامؿ3.2جدوؿ )يوضح 

والدرجة لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة المركز المالي" 
وبذلؾ  α ≤0.05 معنوية  مستوى، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند الكمية لممجاؿ
 لما وضع لقياسو. صادقاً يعتبر المجاؿ 
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استخدام المدقق لإلجراءات التحميمية " المحور األول فقرات من فقرة كل بين لرتباطا معامل: (3.2) جدول
 لممجال الكمية والدرجة" يكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة المركز المالي

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.000* 791. .المتعثرة الديوف عف الكشؼ عدـ خالؿ مف المدينة بالذمـ بالتالعب القياـ  .1

 زيادة بيدؼ األجؿ قصيرة االستثمارات ضمف األجؿ طويمة االستثمارات إدراج  .1
 .العامؿ الماؿ رأس

.590 *0.000 

 0.000* 784. .إىالكيا ومعدؿ والمعدات والمصانع الممتمكات بتقييـ التالعب  .1

 0.000* 771. .راكدة افاً أصن بتضمينيا المخزوف جرد بكشوؼ التالعب  .8

 0.000* 621. .والراكد الطبيعي غير التمؼ قيمة بإضافة السمعي المخزوف بتقييـ التالعب  .1

 الخدمة نياية مكافأة لتحديد الموظفيف بمستحقات المتعمقة بالحسابات التالعب  .1
 .العميا اإلدارة موظفي يخص ما خاصة

.771 *0.000 

 لتسديد الميزانية عف اإلعالف قبؿ األجؿ يمةطو  قروض عمى بالحصوؿ التالعب  .1
 .المالي واألماف السيولة نسب لتحسيف األجؿ قصيرة قروض

.738 *0.000 

 تحصيميا متوقع إيرادات كإثبات تحققيا قبؿ بإثباتيا المحتممة بالحسابات التالعب  .4
 .تحصيمو قبؿ التأميف شركة مف

.734 *0.000 

 0.001* 434. .المالي واألماف السيولة نسب لتحسيف العمالء فم نقداً  المدفوعة المبالغ إثبات  .1

 عف الحالي لمعاـ المستحقة األقساط قيمة بإخفاء المالية بااللتزامات التالعب  .18
 .األجؿ طويمة القروض

.623 *0.000 

 0.000* 520. . التجارية كالعالمات الممموسة غير األصوؿ بنود تقييـ في المبالغة  .11

 استخداميا بيدؼ الميزانية إعالف قبؿ األجؿ طويمة قروض عمى الحصوؿ آلية  .11
 .السيولة نسبة لتحسيف األجؿ قصيرة القروض تسديد في

.684 *0.000 

 أسعار في التالعب إلى باإلضافة ومتقادمة راكدة ببضاعة المخزوف تضميف مدى  .11
 .المخزنية والمصروفات التقييـ

.809 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىند االرتباط داؿ إحصائيًا ع *
اسػػتخداـ المػػدقؽ " المحػػور الثػػانياالرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات  ( معامػػؿ3.3جػػدوؿ )يوضػػح 

" والدرجػة الكميػة الػدخؿلإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمػة 
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وبػػذلؾ  α ≤0.05 معنويػػة  مسػػتوى، والػػذي يبػػيف أف معػػامالت االرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد لممجػػاؿ
 لما وضع لقياسو. صادقاً يعتبر المجاؿ 

استخدام المدقق لإلجراءات التحميمية " المحور الثاني فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (3.3) جدول
 لممجال الكمية والدرجة"  يكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة الدخل

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

لال 
باط

رت
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 0.001* 422. .الشؾ موضع تزاؿ ال التي اإليرادات لعمميات اإليرادات تسجيؿ سرعة  .1

 0.000* 621. .مزيفة أو حقيقية كانت إذا ما اإليرادات تسجيؿ دقة  .1

 0.001* 428. . محدودة بعائدات مصادر خالؿ مف لإليرادات الكبيرة الزيادة أسباب  .1

 0.000* 468. .الحقة أو سابقة محاسبية فترات إلى الجارية المصاريؼ نقؿ تعمميا  .8

 0.000* 687. .الحقة أو سابقة مالية فترات الى الجارية االيرادات نقؿ عمميات  .1

 0.000* 742. .الحقة أو سابقة مالية فترات إلى الحالية التشغيمية المصروفات نقؿ مدى  .1

 0.000* 632. .الحقا والغاءىا العاـ بنياية الصورية البيع صفقات إجراءات  .1

 عمى الخصـ نسبة رفع خالؿ مف بيعية بتسييالت  البيع عمميات إجراءات  .4
 .المبيعات

.661 *0.000 

 واألصناؼ لممخزوف الجرد بيانات بتعديؿ المباعة البضاعة بتكمفة التالعب  .1
 .الراكدة

.732 *0.000 

 مع تنسجـ ال إىالؾ نسب خداـباست وتخفيضيا التشغيؿ مصاريؼ تحريؼ  .18
 . الشركة في العمؿ واقع تناسب

.625 *0.000 

 0.000* 721. . المخزوف بتقييـ بالتالعب المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ  .11

 مشتريات فواتير إثبات تأجيؿ خالؿ مف المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ  .11
 .القادـ العاـ إلى الحالي العاـ نياية ومصروفات

.781 *0.000 

 0.000* 631. .والتسويقية الخاصة اإلدارية المصاريؼ بإضافة التشغيؿ مصاريؼ تعديؿ  .11

 0.000* 753. .ليا مبيعات كأنيا والمورديف الوكالء لدى والعيدة األمانة بضائع احتساب  .18

 0.000* 864. .ربح صافي ليا مبيعات كأنيا المخزف بضائع مف جزء احتساب  .11

 .α ≤0.05 داللة  مستوىعند  االرتباط داؿ إحصائياً  *
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"استخداـ المدقؽ  لثالمحور الثا فقرات االرتباط بيف كؿ فقرة مف ( معامؿ3.4جدوؿ )يوضح 
"  التدفقات النقدية لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة

 0.05 معنوية  مستوىدالة عند  ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينةوالدرجة الكمية لممجاؿ
≥ α  لما وضع لقياسو. صادقاوبذلؾ يعتبر المجاؿ 

استخدام المدقق لإلجراءات التحميمية " المحور الثالث فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (3.4) جدول
 لممجال الكمية والدرجة" يكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التدفقات النقدية

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

 دفع مف جزئيا   التيرب بيدؼ التشغيمية النقدية والتدفقات بالمصروفات التالعب  .1
 .لممؤسسة الحكومية االلتزامات وباقي الضرائب

.702 *0.000 

 0.000* 728. .ؿبالدخ لمتالعب المستمرة العمميات مف المتكررة غير البنود وتغيير إزالة  .1

 0.000* 881. .تمويمية او استثمارية نفقات أنيا عمى بإثباتيا التشغيمية النفقات تزييؼ  .1

 استثمارية نقدية تدفقات أنيا عمى الرأسمالي التطوير تكاليؼ تسجيؿ مدى  .8
بعادىا  .التشغيمية النقدية التدفقات عف وا 

.689 *0.000 

 0.000* 853. .مصادرىا تزييؼ طريؽ عف خارجةوال الداخمة التدفقات ببنود التالعب  .1

 0.000* 710. .مستحقة ضرائب دفع لتأجيؿ الداخمة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب  .1

 استحقاقيا بمواعيد المدينة الذمـ مف الداخمة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب  .1
 .فعميا تسدد لـ التي تمؾ بإضافة

.815 *0.000 

 والصادرة شرائيا المعاد األسيـ اثبات خالؿ مف التمويمية البنود يـبق التالعب  .4
 .التمويمية األنشطة ضمف الشركة مف

.773 *0.000 

 0.000* 721. .خارجة استثمارية تدفقات وجعميا األصوؿ تطوير مبالغ بتسجيؿ التالعب  .1

 0.000* 718. .ةالثابت لألصوؿ الوىمية بالزيادة االستثماري التدفؽ بنود بقيـ التالعب  .18

 0.000* 653. .مؤجمة دفع أوراؽ بموجب الخارجة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب  .11

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند  *
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"استخداـ المدقؽ  الرابعالمحور االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ3.5جدوؿ )يوضح 
التغير في حقوؽ ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة  لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف

 مستوى، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند " والدرجة الكمية لممجاؿالممكية
 لما وضع لقياسو. صادقاوبذلؾ يعتبر المجاؿ  α ≤0.05 معنوية 

استخدام المدقق لإلجراءات التحميمية " عالمحور الراب فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (3.5) جدول
 لممجال الكمية والدرجة" يكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التغيير في حقوق الممكية

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
S

ig
). 

ظيار تقييـ  .1  حقوؽ ضمف إظياره مف بدالً  الدخؿ قائمة في العجز أو الفائض وا 
 . الممكية

.806 *0.000 

 مف بدالً  الحالي لمعاـ الربح صافي إلى سابقة سنوات مف محققة أرباح إضافة  .1
 .المحتجزة األرباح ضمف مف إثباتيا

.878 *0.000 

 الماؿ رأس وكذلؾ المدفوع الماؿ رأس زيادة في وىمية تغيرات إجراء يتـ  .1
 .المحتسب الماؿ ورأس المكتسب

.856 *0.000 

 غير لمعمميات بالنسبة خصوصاً  الممكية حقوؽ مكونات بعض تخفيض  .8
 .المكتممة

.847 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند  *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  ىوؿ إلييا، ويبيف مدالوص

 .االستبانة

دالة إحصائيًا  االستبانة( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت 3.6جدوؿ ) يوضح
 لقياسو تلما وضع صادقو االستبانةعتبر جميع مجاالت توبذلؾ  α ≤0.05 معنوية  مستوىعند 
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 لالستبانة الكمية والدرجة الستبانة مجالت من مجال كل درجة بين الرتباط معامل: (3.6) جدول

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)الحتمالية

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة المركز المالي.

.918 *0.000 

دقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات استخداـ الم
 المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة الدخؿ.

.928 *0.000 

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 .المحاسبة اإلبداعية عمى التدفقات النقدية

.945 *0.000 

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 بداعية عمى قائمة التغيير في حقوؽ الممكية.المحاسبة اإل

.776 *0.000 

   . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط داؿ إحصائيًا عند *  

 : الستبانة ثبات 3.7
، متتالية مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو أف

أو ما  ،اس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فيياإلى أي درجة يعطي المقي أيضاً  ويقصد بو
، )الجرجاوي ت مختمفةتمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقاواسىي درجة اتساقو وانسجامو 

1818: 11) . 
 Cronbach's Alpha الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ  استبانةمف ثبات  كما تـ التحقؽ

Coefficient (.3.7ىي مبينة في جدوؿ )، وكانت النتائج كما 

 الستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل: (3.7) جدول

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة المركز المالي.

13 0.905 0.951 

إلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات استخداـ المدقؽ ل
 المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة الدخؿ.

15 0.900 0.949 

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 .المحاسبة اإلبداعية عمى التدفقات النقدية

11 0.921 0.960 
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عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 في حقوؽ الممكية.التغير إلبداعية عمى قائمة المحاسبة ا

4 0.871 0.933 

 0.984 0.967 43 جميع المجالت معاً 

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ الصدؽ الذاتي*
 

( أف قيمػة معامػؿ ألفػا كرونبػاخ مرتفعػة لكػؿ مجػاؿ 3.7واضح مف النتائج الموضػحة فػي جػدوؿ )
(. وكػػػذلؾ قيمػػػة 0.967) االسػػػتبانةلجميػػػع فقػػػرات  بينمػػػا بمغػػػت( 0.871,0.921حيػػػث تتػػػراوح بػػػيف )

لجميػػع فقػػرات  بمغػػت بينمػػا (0.933،0.960مرتفعػػة لكػػؿ مجػػاؿ حيػػث تتػػراوح بػػيف ) الصػػدؽ الػػذاتي
 .وداؿ احصائيا مرتفع الثبات( وىذا يعنى أف 0.984) االستبانة

تأكػد ال وبػذلؾ يكػوف قػد تػـ (.2الممحػؽ )في صورتيا النيائية كمػا ىػي فػي  االستبانةتكوف بذلؾ و 
وصػالحيتيا لتحميػؿ  االسػتبانةالدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة  استبانةمف صدؽ وثبات 

 النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 :المستخدمة اإلحصائية األساليب 3.8
 Statistical Package for مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي االستبانةتفريغ وتحميؿ تـ 

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنوؼ - اختبػػار كولمجػػوروؼ تػػـ اسػػتخداـ

ي مبينة فػي ، وكانت النتائج كما ىالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو
 (.3.8جدوؿ )

 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوضح: (3.8) جدول

القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة المركز المالي.

0.584 0.885 

ية يكشؼ عف ممارسات استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميم
 المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة الدخؿ.

0.542 0.931 
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القيمة الحتمالية  قيمة الختبار المجال
(Sig.) 

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 .المحاسبة اإلبداعية عمى التدفقات النقدية

0.478 0.976 

استخداـ المدقؽ لإلجراءات التحميمية يكشؼ عف ممارسات 
 غيير في حقوؽ الممكية.المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة الت

0.711 0.693 

 0.999 0.372 جميع مجالت الستبانة معاً 

 
مػػػػف  أكبػػػػرت الدراسػػػػة مجػػػػاالجميػػػػع ل (.Sig)( أف القيمػػػػة االحتماليػػػػة 3.8) رقػػػػـ جػػػػدوؿال يوضػػػػح

تػـ  حيػث ،يتبػع التوزيػع الطبيعػي تالمجػاال يػذهوبػذلؾ فػإف توزيػع البيانػات ل0.05 مستوى الداللة 
 ارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة. استخداـ االختب

 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:وقد 
 .الدراسة عينةوصؼ ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -1

 .والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي -1

 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات ، (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -1
 لمعرفػةK-S))  : Kolmogorov-Smirnov Test سػمرنوؼ - اختبػار كولمجػوروؼ -8

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

( لقيػػػاس درجػػػة Pearson Correlation Coefficientمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف ) -1
 والصدؽ البنائي لالستبانة.تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي االرتباط: 

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -1
أـ زادت أو قمػػت عػػف ذلػػؾ. ولقػػد تػػـ  3درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػي  ىقػػد وصػػمت إلػػ

 استخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

( One Way Analysis of Variance) ANOVAف األحػادي اختبػار تحميػؿ التبػاي -1
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مػف 

 البيانات.
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 ومناقشتيا ةالدراس فرضيات واختبار البيانات تحميل: الرابع الفصل

 :المقدمة 4.1
، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل     

والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ  االستبانةاإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
 ،العممي المؤىؿ ،العمراشتممت عمى ) البيانات الشخصية التيوالوقوؼ عمى  ،تحميؿ فقراتيا

 الدورات المتخصصة، الدورات عدد ،المينية الشيادات ،الخبرة سنوات الوظيفي، المسمى
إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات  لذا تـ ،(األخيرة السنوات خالؿ المتخصصة التدريبية

جتماعية إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االالدراسة،  استبانةالمتجمعة مف 
(SPSS) تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. ائج الدراسة التي لمحصوؿ عمى نت 

 :الشخصية البيانات وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف 4.2

 البيانات الشخصيةوفؽ  لخصائص عينة الدراسةوفيما يمي عرض 
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -

 عمرال حسب الدراسة مجتمع توزيع(: 4.1) جدول

 النسبة المئوية % العدد العمر
 4.1 8 سنة 45 مف أقؿ إلى 35 مف

 81.1 18 سنة 55 مف أقؿ إلى 45 مف

 18 18 فأكثر سنة 55

 100 48 المجموع

 إلػى 11 مػف أعمارىـ تتراوح الدراسة عينة مف %4.1 نسبتو ما أف( 4.1) رقـ جدوؿ مف يتضح
 أعمػارىـ %18 بينمػا سػنة، 11 مف أقؿ إلى 81 مف أعمارىـ تتراوح %81.1 سنة، 81 مف أقؿ
 .فأكثر سنة 11

ف فػػراد مجتمػػع الدراسػػة حسػػب العمػػر كانػػت لصػػالح المػػدققيأكبػػر فػػي توزيػػع ويالحػػظ أف النسػػبة األ
ف فػػػي ىػػػذا العمػػػر يكػػػوف المػػػدقؽ قػػػد جمػػػع بػػػيف ، وذلػػػؾ ألسػػػنة فػػػأكثر 11عمػػػارىـ أالػػػذيف تتػػػراوح 

ف االخػػتالؼ فػػي الفئػػات العمريػػة يػػدلؿ أة نسػػبيًا، كمػػا الخبػػرات العمميػػة والعمميػػة المتنوعػػة والحديثػػ
 راء مجتمع الدراسة بمختمؼ الفئات العمرية.أعمى استطالع جميع 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -

 العممي المؤىل حسب الدراسة مجتمع توزيع(: 4.2) جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 41.1 88 بكالوريوس

 11.1 4 عميا اتدراس

 100 48 المجموع

 
%11.1بينمػػػػا  ،مػػػػؤىميـ العممػػػػي بكػػػػالوريوس%41.1 ( أف مػػػػا نسػػػػبتو8.1يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )

 مؤىميـ العممي دراسات عميا. 
لصػػالح البكػػالوريوس، فػػراد مجتمػػع الدراسػػة حسػػب المؤىػػؿ العممػػي ىػػو أف نسػػبة توزيػػع أيالحػػظ و 

مزاولػػة المينػػة يتطمػػب درجػػة البكػػالوريوس مػػف شػػروط الحصػػوؿ عمػػى رخصػػة  ف وىػػذا طبيعػػي أل
ف الغالبيػػػة العظمػػػى مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة يتمتعػػػوف أيضػػػا ىػػػذه النسػػػب تػػػدؿ عمػػػى أو كحػػػد أدنػػػى، 

 .ستبانةاالأسئمة بمستوى مناسب مف التأىيؿ العممي لإلجابة عمى 

 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي -

 الوظيفي المسمى حسب الدراسة مجتمع توزيع(: 4.3) جدول

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 18.8 9 تدقيؽ مكتب صاحب

 10.4 5 تدقيؽ مكتب في شريؾ

 62.5 30 رئيسي حسابات مدقؽ

 8.3 4 تدقيؽ فريؽ رئيس

 100 48 المجموع

 صػػػاحبمػػػف عينػػة الدراسػػة مسػػػماىـ الػػوظيفي  %18.8( أف مػػا نسػػبتو 8.1يتضػػح مػػف جػػػدوؿ )
مسػػماىـ الػػوظيفي  %62.5، تػػدقيؽ مكتػػب فػػي شػػريؾسػػماىـ الػػوظيفي م %10.4، تػػدقيؽ مكتػػب
 رئيس فريؽ تدقيؽ.مسماىـ الوظيفي  %8.3، بينما حسابات مدقؽ

كبػػر لممسػػمى الػػوظيفي ىػػو مػػدقؽ الحسػػابات وىػػى الفئػػة المختصػػة بالعمػػؿ أف النسػػبة األيالحػػظ و 
ممارسػػػات المحاسػػػبة  ميػػػة واكتشػػػاؼساسػػػي ومباشػػػر بػػػاإلجراءات التحميأالميػػػداني والمعنيػػػة بشػػػكؿ 

 يجابي يحسب لصالح ىذه الدراسة.إبداعية، وىذا مؤشر اإل
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -

 الدراسة حسب سنوات الخبرة مجتمعتوزيع  (:4.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 11.1 18 سنوات 15 مف أقؿ إلى 10 مف

 81.1 11 سنة 20 مف أقؿ إلى 15

 8.3 4 سنة 25 مف أقؿ إلى 20

 18.8 9 سنة 25 مف أكثر

 100 48 المجموع

 
 18 مػفمف عينة الدراسة تتػراوح سػنوات خبػرتيـ  %11.1( أف ما نسبتو 8.8يتضح مف جدوؿ )

 %8.3 ،سػنة 18 مػف أقػؿ إلػى 11تتراوح سنوات خبرتيـ مف  %81.1 ،سنوات 11 مف أقؿ إلى
 11 مػف أكثػرسنوات خبرتيـ  %18.8بينما  ،سنة 11 مف قؿأ إلى 18تتراوح سنوات خبرتيـ مف

 .سنة
سػنة وىػذا مؤشػر  18قػؿ مػف ألػى إ 11كبر لعدد سػنوات الخبػرة تتػراوح مػف أف النسبة األيالحظ و 

كبر لممشاركيف تعتبر مف فئة الخبراء في التدقيؽ ممػا ف الغالبية األإيجابية كبيرة حيث إذو داللة 
لدقػػة النسػػبية وبالتػػالي يػػنعكس عمػػى صػػحة وسػػالمة النتػػائج المػػراد جابػػات باأف تتميػػز اإليسػػاعد 

 التوصؿ الييا.
 

 توزيع عينة الدراسة حسب الشيادات المينية -

 الدراسة حسب الشيادات المينية مجتمعتوزيع  (:4.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الشيادات المينية
 PCPA 14 14.1 الفمسطيني القانوني المحاسب شيادة

 CPA 1 1.1 األمريكي القانوني المحاسب ادةشي

 ACPA 1 14.1 العربي القانوني المحاسب شيادة

 - - CIA أمريكي داخمي مدقؽ شيادة

 20.8 10 أخرى شيادات

 المحاسػػػب شػػػيادة مػػػف عينػػػة الدراسػػػة يحممػػػوف%14.1( أف مػػػا نسػػػبتو 8.1يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
  ،CPA األمريكػػػػػي القػػػػػانوني لمحاسػػػػػبا شػػػػػيادة يحممػػػػػوف PCPA، 1.1% الفمسػػػػػطيني القػػػػػانوني
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 يحممػػوف شػػيادات أخػػرى ACPA، 20.8% العربػػي القػػانوني المحاسػػب شػػيادة يحممػػوف 14.1%
 ربما تكوف شيادات مينية مف دوؿ اخرى.

جابػػات ويضػػفي عمييػػا لممبحػػوثيف ممػػا يعػػزز اإل مػػف ىػػذه النتػػائج تنػػوع الشػػيادات المينيػة يالحػظو 
كبػػػر ىػػػـ مػػػف يحممػػػوف شػػػيادة أف النسػػػبة األعػػػاله حيػػػث أالمصػػػداقية، كمػػػا ىػػػو موضػػػح بالجػػػدوؿ 

PCPA يػػتـ تػػيال الشػػيادات مػػف بغيرىػػا مقارنػػةً  أسػػيؿ الشػػيادة ىػػذه عمػػى الحصػػوؿ يػػتـ أنػػو كػػوف 
 .اخرى دوؿ مف عمييا الحصوؿ

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد الدورات المتخصصة في مجال عمل المستجيب -

 د الدورات المتخصصة في مجال عمل المستجيبالدراسة حسب عد مجتمعتوزيع  (:4.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد الدورات المتخصصة في مجال عمل المستجيب
 27.1 13 فأقؿ دورات 3

 45.8 22 دورات 4-9

 27.1 13 دورات 9 مف أكثر

 100 48 المجموع

 ،ات فأقػؿدور  1مػف عينػة الدراسػة حصػموا عمػى  %27.1( أف مػا نسػبتو 8.1يتضح مػف جػدوؿ )
حصػموا عمػى  %27.1بينمػا  ،دورات 1-8يتراوح عدد الػدورات التػي حصػموا عمييػا مػف  45.8%
كبر لعينة الدارسة حصموا عمى عدد كافي مف الدورات أف النسبة األنالحظ و ، دورات 1 مف أكثر

 .ستبانةاالألسئمة  مناسبةى نتائج مالئمة و لحصوؿ عميشير إلى االمتخصصة مما 
 لدراسة حسب الدورات التدريبية المتخصصة خالل السنوات األخيرةتوزيع عينة ا -

 توزيع عينة الدراسة حسب مواضيع الدورات التدريبية المتخصصة خالل السنوات األخيرة (:4.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدورات التدريبية المتخصصة خالل السنوات األخيرة
 6.5 3 اإلبداعية المحاسبة أساليب

 84.8 39 المالي والتدقيؽ تحميؿال

 28.3 13 التدقيؽ في التحميمية اإلجراءات

 10.9 5 أخرى

 4.3 2 يوجد ال
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مػػػف عينػػػة الدراسػػػة حصػػػموا عمػػػى دورة أسػػػاليب  %6.5( أف مػػػا نسػػػبتو 8.1يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
حصػموا عمػى  %28.3 ،حصموا عمى دورة التحميؿ والتػدقيؽ المػالي%84.8، المحاسبة اإلبداعية

لػػػـ  %4.3بينمػػػا  ،حصػػػموا عمػػػى دورات أخػػػرى %10.9 ،التػػػدقيؽ فػػػي التحميميػػػة اإلجػػػراءات دورة
 يحصموا عمى دورات تدريبية متخصصة خالؿ السنوات األخيرة. 

اعيػة، ومػف حصػموا عمػى بدأساليب المحاسػبة اإلف نسبة مف حصموا عمى دورة أنالحظ و 
سػػػػبيًا ولربمػػػػا ذلػػػػؾ ارتباطػػػػًا بػػػػالظروؼ حميميػػػػة فػػػػي التػػػػدقيؽ منخفضػػػػة نجػػػػراءات التدورات عػػػػف اإل

مثػؿ ىػذه ب تحفيػز المػدققيف لاللتحػاؽ والمطموب العمؿ عمى الصعبة التي يعاني منيا قطاع غزة،
 الدورات لرفع مستوى المينية لدييـ.

 :الدراسة فرضيات اختبار 4.3
ت متوسط لمعرفة ما إذا كان لعينة واحدة Tاختبارالختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ      

 Sig > 0.05ذا كانت إفأـ ال.  1درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي 
(Sig  فإف 0.05أكبر مف ) متوسط آراء األفراد حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا

ف إف ( 0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 1عف موافؽ بدرجة متوسطة وىى 
، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد رجة الموافقة المتوسطةعف دآراء األفراد يختمؼ جوىريًا ط متوس

وذلؾ   .الموافقة المتوسطةما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة 
مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابي لإلجابة 

 عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح. يزيد

ـــى الفرضـــية ـــة ذو ميـــم دور يوجـــد: األول ـــد إحصـــائية دلل ـــدقق ســـتخدامل( α=0.05) عن  م
 ممارســات اكتشــاف فــي المــالي المركــز قائمــة عمــى التحميميــة إلجــراءاتل القــانوني الحســابات
 .اإلبداعية المحاسبة

ط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة لمعرفة ما إذا كانت متوس Tتـ استخداـ اختبار 
 (.8.4النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1الموافقة المتوسطة وىي 
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 "المالي المركز قائمةلكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (4.8جدول )
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1.  
 الكشؼ عدـ خالؿ مف المدينة بالذمـ بالتالعب القياـ
 .المتعثرة الديوف عف

3.70 0.93 74.04 5.17 *0.000 6 

1.  
 االستثمارات ضمف األجؿ طويمة االستثمارات إدراج
 .العامؿ الماؿ رأس زيادة بيدؼ األجؿ قصيرة

3.56 1.09 71.25 3.58 *0.000 8 

1.  
 ومعدؿ والمعدات والمصانع الممتمكات بتقييـ التالعب
 .إىالكيا

3.75 1.21 75.00 4.29 *0.000 2 

8.  
 أصنافاً  بتضمينيا المخزوف جرد بكشوؼ التالعب
 .راكدة

3.71 0.97 74.17 5.08 *0.000 4 

1.  
 التمؼ قيمة بإضافة السمعي المخزوف بتقييـ التالعب

 .والراكد الطبيعي غير
3.71 0.87 74.17 5.61 *0.000 4 

1.  

 الموظفيف بمستحقات المتعمقة بالحسابات التالعب
 موظفي يخص ما خاصة الخدمة نياية مكافأة لتحديد
 .العميا اإلدارة

3.63 1.10 72.50 3.92 *0.000 7 

1.  

 قبؿ األجؿ طويمة قروض عمى بالحصوؿ التالعب
 األجؿ قصيرة قروض لتسديد الميزانية عف اإلعالف

 .المالي واألماف السيولة نسب حسيفلت
3.56 1.07 71.25 3.64 *0.000 8 

4.  

 تحققيا قبؿ بإثباتيا المحتممة بالحسابات التالعب
 قبؿ التأميف شركة مف تحصيميا متوقع إيرادات كإثبات
 .تحصيمو

3.40 1.20 67.92 2.29 *0.013 11 

1.  
 نسب لتحسيف العمالء مف نقداً  المدفوعة المبالغ إثبات
 .المالي واألماف يولةالس

3.77 1.02 75.42 5.26 *0.000 1 

18.  
 األقساط قيمة بإخفاء المالية بااللتزامات التالعب
 .األجؿ طويمة القروض عف الحالي لمعاـ المستحقة

3.40 1.07 67.92 2.57 *0.007 12 

11.  
 الممموسة غير األصوؿ بنود تقييـ في المبالغة

 . التجارية كالعالمات
3.73 0.84 74.58 5.99 *0.000 3 
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11.  

 إعالف قبؿ األجؿ طويمة قروض عمى الحصوؿ آلية
 قصيرة القروض تسديد في استخداميا بيدؼ الميزانية
 .السيولة نسبة لتحسيف األجؿ

3.48 0.90 69.58 3.69 *0.000 10 

11.  

 ومتقادمة راكدة ببضاعة المخزوف تضميف مدى
 توالمصروفا التقييـ أسعار في التالعب إلى باإلضافة
 .المخزنية

3.46 0.99 69.17 3.21 *0.001 11 

  0.000* 5.98 72.06 0.70 3.60 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند *

 ( يمكف استخالص ما يمي:8.4مف جدوؿ )
 نسب لتحسيف العمالء مف نقداً  المدفوعة المبالغ إثبات التاسعة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -

( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 1)الدرجة الكمية مف  3.77ساوي " ي المالي واألماف السيولة
لذلؾ تعتبر ىذه  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  5.26%، قيمة االختبار 75.42

درجة االستجابة  مما يدؿ عمى أف متوسط، α ≤0.05 الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة  1درجة الموافقة المتوسطة وىي ليذه الفقرة قد زاد عف 

 ؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. مف قب
 كإثبات تحققيا قبؿ بإثباتيا المحتممة بالحسابات التالعب الثامنة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -

أي أف المتوسط الحسابي  3.40ساوي " ي تحصيمو قبؿ التأميف ركةش مف تحصيميا متوقع تاإيراد
لذلؾ تعتبر  0.013تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،2.29، قيمة االختبار %67.92النسبي 

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  1جة الموافقة المتوسطة وىي در االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 ؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. بدرجة كبيرة مف قب
، وأف المتوسط الحسابي 3.60بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،5.98قيمة االختبار %، 72.06النسبي يساوي 
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 ≤0.05 " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة المالي المركز قائمة" ذلؾ يعتبر مجاؿل 0.000
α ، درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف

 أفراد العينةمف قبؿ  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  1الموافقة المتوسطة وىي 
 عمى فقرات ىذا المجاؿ.

اليدؼ مف إثبات المبالغ المدفوعة نقدًا مف العمالء والتالعب لباحث ذلؾ إلى أف ويعزو ا
بالحسابات المحتممة بإثباتيا قبؿ تحققيا ىو لتحسيف نسب لسيولة لديو في المنشأة وتحقيؽ 

 األماف المالي، وكذلؾ تحقيؽ زيادة في األرباح غير الحقيقية.
 (.1881ودراسة )الحمبي،  (2014 الحميـ، عبد) دراسةمثؿ ىذه النتائج مع بعض الدراسات  ختمفتوا

 :الفرضية نتيجة
 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم دور يوجد:  بـ القائمة الفرضية قبول

 ممارسات اكتشاف في المالي المركز قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات
 .اإلبداعية المحاسبة

 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم دور يوجد: ثانيةال الفرضية
 المحاسبة ممارسات اكتشاف في الدخل قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات
 .اإلبداعية

لمعرفػػة مػػا إذا كانػػت متوسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد وصػػمت درجػػة الموافقػػة  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.8.1النتائج موضحة في جدوؿ ) ال.أـ  1المتوسطة وىي 

 "الدخل قائمةلكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (4.9جدول )
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1.  
 تزاؿ ال التي اإليرادات لعمميات اإليرادات تسجيؿ سرعة
 .الشؾ موضع

3.65 0.93 72.92 4.79 *0.000 5 

 2 0.000* 5.37 75.42 0.99 3.77 .مزيفة أو حقيقية كانت إذا ما اإليرادات تسجيؿ دقة  .1

1.  
 بعائدات مصادر خالؿ مف لإليرادات الكبيرة الزيادة أسباب
 . محدودة

3.71 0.97 74.17 5.08 *0.000 3 
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8.  
 سابقة محاسبية فترات إلى الجارية المصاريؼ نقؿ عمميات

 .الحقة أو
3.52 1.11 70.42 3.25 *0.001 11 

1.  
 أو سابقة مالية فترات الى الجارية االيرادات نقؿ عمميات
 .الحقة

3.46 1.05 69.17 3.02 *0.002 13 

1.  
 مالية فترات إلى الحالية التشغيمية المصروفات نقؿ مدى
 .الحقة أو سابقة

3.33 0.83 66.67 2.77 *0.004 15 

1.  
 والغاءىا العاـ بنياية الصورية البيع صفقات إجراءات
 .الحقا

3.58 1.15 71.67 3.53 *0.000 7 

4.  
 رفع خالؿ مف بيعية بتسييالت  البيع عمميات إجراءات

 .المبيعات عمى الخصـ نسبة
3.44 0.99 68.75 3.07 *0.002 14 

1.  
 الجرد بيانات تعديؿب المباعة البضاعة بتكمفة التالعب
 .الراكدة واألصناؼ لممخزوف

3.60 1.01 72.08 4.16 *0.000 6 

18.  
 نسب باستخداـ وتخفيضيا التشغيؿ مصاريؼ تحريؼ
 . الشركة في العمؿ واقع تناسب مع تنسجـ ال إىالؾ

3.54 0.90 70.83 4.18 *0.000 10 

 1 0.000* 5.50 76.25 1.02 3.81 .المخزوف بتقييـ بالتالعب المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ  .11

11.  

 إثبات تأجيؿ خالؿ مف المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ
 العاـ إلى الحالي العاـ نياية ومصروفات مشتريات فواتير
 .القادـ

3.50 1.15 70.00 3.02 *0.002 12 

11.  
 اإلدارية المصاريؼ بإضافة التشغيؿ مصاريؼ تعديؿ

 .والتسويقية الخاصة
3.57 0.95 71.49 4.15 *0.000 8 

18.  
 والمورديف الوكالء لدى والعيدة األمانة بضائع احتساب
 .ليا مبيعات كأنيا

3.57 1.08 71.49 3.65 *0.000 8 

11.  
 صافي ليا مبيعات نياكأ المخزف بضائع مف جزء احتساب

 .ربح
3.68 0.98 73.62 4.76 *0.000 4 

معاً  المجال فقرات جميع  3.58 0.66 71.53 6.03 *0.000  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند الم*
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 ( يمكف استخالص ما يمي:8.1مف جدوؿ )
 بتقييـ بالتالعب المباعة البضاعة تكمفة تحريؼالحادية عشر "لمفقرة المتوسط الحسابي  -

%، قيمة 76.25( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 1)الدرجة الكمية مف  3.81ساوي " يالمخزوف
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  5.50ختبار اال

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ، α ≤0.05 عند مستوى داللة 
ة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العين 1درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 عمى ىذه الفقرة. 

 مالية فترات إلى الحالية التشغيمية المصروفات نقؿ مدىالسادسة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 ،2.77، قيمة االختبار %66.67أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.33ساوي " ي الحقة أو سابقة
ة إحصائيًا عند مستوى لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دال 0.004تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 
درجة الموافقة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ، α ≤0.05 داللة 

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  1المتوسطة وىي 
 

لمتوسط الحسابي ، وأف ا3.58بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،6.03قيمة االختبار %، 71.53النسبي يساوي 

مما ، α ≤0.05 " داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة الدخؿ قائمة" لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000
درجة الموافقة يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف 

عمى فقرات  أفراد العينةمف قبؿ  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  1ي المتوسطة وى
 ىذا المجاؿ.

 نقؿويرى الباحث أف اليدؼ مف تحريؼ تكمفة البضاعة المباعة بالتالعب بتقييـ المخزوف، و 
ىو لتخفيضيا أو زيادتيا لمتأثير  الحقة أو سابقة مالية فترات إلى الحالية التشغيمية المصروفات

مى ىامش الربح وذلؾ حسب مصمحة اإلدارة، أف عمى المدقؽ التحقؽ مف صحة فواتير الشراء ع
مف خالؿ استخدامو لإلجراءات التحميمية أثناء عممية التدقيؽ، والتحقؽ أيضًا مف تكويف 
مخصصات ىبوط أسعار بضاعة لألصناؼ الراكدة، واالطالع عمى تقرير المدقؽ السابؽ 

 .لالطالع عمى رأيو
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 .(1811، أبو شرخ)تفقت ىذه الدراسة مع دراسة وا

 :الفرضية نتيجة
 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم دور يوجد:  بـ القائمة الفرضية قبول

 المحاسبة ممارسات اكتشاف في الدخل قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات
 .اإلبداعية

 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم ورد يوجد: الثالثة الفرضية
 ممارسات اكتشاف في النقدية التدفقات قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات
 .اإلبداعية المحاسبة

درجة الموافقة  قد وصمت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.8.18النتائج موضحة في جدوؿ ) .1المتوسطة وىي 

 

 "النقدية التدفقات قائمةلكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (4.10جدول )
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1.  

 التشغيمية النقدية والتدفقات مصروفاتبال التالعب
 وباقي الضرائب دفع مف جزئيا   التيرب بيدؼ

 .لممؤسسة الحكومية االلتزامات
3.80 1.05 76.09 5.22 *0.000 1 

1.  
 المستمرة العمميات مف المتكررة غير البنود وتغيير إزالة

 .بالدخؿ لمتالعب
3.57 0.95 71.49 4.15 *0.000 5 

1.  
 نفقات أنيا عمى بإثباتيا شغيميةالت النفقات تزييؼ

 .تمويمية او استثمارية
3.54 1.07 70.87 3.45 *0.001 7 

8.  

 أنيا عمى الرأسمالي التطوير تكاليؼ تسجيؿ مدى
بعادىا استثمارية نقدية تدفقات  النقدية التدفقات عف وا 

 .التشغيمية
3.64 1.03 72.77 4.25 *0.000 3 

 8 0.004* 2.73 69.57 1.19 3.48 طريؽ عف الخارجةو  الداخمة التدفقات ببنود التالعب  .1
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 .مصادرىا تزييؼ

1.  
 دفع لتأجيؿ الداخمة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب
 .مستحقة ضرائب

3.62 1.01 72.34 4.18 *0.000 4 

1.  

 الذمـ مف الداخمة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب
 تسدد ـل التي تمؾ بإضافة استحقاقيا بمواعيد المدينة
 .فعميا

3.55 1.02 71.06 3.73 *0.000 6 

4.  

 األسيـ اثبات خالؿ مف التمويمية البنود بقيـ التالعب
 األنشطة ضمف الشركة مف والصادرة شرائيا المعاد

 .التمويمية
3.26 1.09 65.11 1.60 *0.058 10 

1.  
 تدفقات وجعميا األصوؿ تطوير مبالغ بتسجيؿ التالعب

 .خارجة ستثماريةا
3.23 1.16 64.68 1.38 0.088 11 

18.  
 الوىمية بالزيادة االستثماري التدفؽ بنود بقيـ التالعب
 .الثابتة لألصوؿ

3.36 1.19 67.23 2.09 *0.021 9 

11.  
 بموجب الخارجة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب
 .مؤجمة دفع أوراؽ

3.67 0.95 73.33 4.69 *0.000 2 

معاً  المجال فقرات جميع   3.51 0.79 70.14 4.42 *0.000  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند *
 ( يمكف استخالص ما يمي:8.18مف جدوؿ )

 بيدؼ التشغيمية النقدية والتدفقات بالمصروفات التالعباألولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
)الدرجة  3.80ساوي " يممؤسسةل الحكومية االلتزامات وباقي الضرائب دفع مف جزئيا   التيرب

القيمة وأف   5.22%، قيمة االختبار76.09( أي أف المتوسط الحسابي النسبي 1الكمية مف 
 ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

α ،درجة الموافقة المتوسطة  مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
 ؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قب 1وىي 
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 تدفقات وجعميا األصوؿ تطوير مبالغ بتسجيؿ التالعب التاسعة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
االختبار  ، قيمة%64.68أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.23ساوي " يخارجة استثمارية

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا  0.088تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،1.38
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ ، α ≤ 0.05 عند مستوى داللة 

ؿ ة مف قبوىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسط 1درجة الموافقة المتوسطة وىي جوىريا عف 
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

، وأف المتوسط الحسابي 3.51بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،4.42قيمة االختبار %، 70.14النسبي يساوي 

 ≤0.05 داللة  " داؿ إحصائيًا عند مستوىالنقدية التدفقات قائمة" لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000
α ، درجة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف

 أفراد العينةمف قبؿ  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  1الموافقة المتوسطة وىي 
 عمى فقرات ىذا المجاؿ.

ب جزئيًا مف دفع الضرائب ويرى الباحث أنو يتـ التالعب بالتدفقات النقدية التشغيمية بيدؼ التير 
مف خالؿ عمؿ تعديالت في التدفقات النقدية التشغيمية مثؿ تخفيض أرباح بيع بضاعة، أو 

ت مف الدخؿ الصافي أثناء حساب التدفؽ النقدي يالدتعتخفيض في حقوؽ المميكة، أو بعض ال
 التشغيمي، أو عف طريؽ زيادة التدفقات النقدية الخارجة.

  .(1811، أبو تماـ) دراسةمثؿ ج مع بعض الدراسات ىذه النتائ اختمفتو 

 :الفرضية نتيجة
 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم دور يوجد : بـ القائمة الفرضية قبول

 ممارسات اكتشاف في النقدية التدفقات قائمة عمى التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات
 .اإلبداعية المحاسبة

 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم دور يوجد: الرابعة الفرضية
 اكتشاف في الممكية حقوق في التغيير قائمة عمى التحميمية باإلجراءات الخارجي الحسابات
 .ةاإلبداعي المحاسبة ممارسات

وافقة درجة الم قد وصمت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.8.11النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1 وىيالمتوسطة 
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 في التغيير قائمة "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (4.11جدول )
 "الممكية حقوق
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1.  
ظيار تقييـ  الدخؿ قائمة في العجز أو الفائض وا 
 . الممكية حقوؽ ضمف إظياره مف بدالً 

3.85 0.91 77.02 6.42 *0.000 1 

1.  

 صافي إلى سابقة سنوات مف محققة أرباح إضافة
 ضمف مف إثباتيا مف بدالً  الحالي لمعاـ الربح

 .المحتجزة األرباح
3.56 1.15 71.25 3.40 *0.001 3 

1.  

 الماؿ رأس زيادة في وىمية تغيرات إجراء يتـ
 الماؿ ورأس المكتسب الماؿ رأس وكذلؾ المدفوع

 .المحتسب
3.58 1.11 71.67 3.65 *0.000 2 

8.  
 خصوصاً  الممكية حقوؽ مكونات بعض تخفيض
 .المكتممة غير لمعمميات بالنسبة

3.23 1.06 64.58 1.50 0.070 4 

  0.000* 4.25 71.01 0.90 3.55 معاً جميع فقرات المجال 

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند *

 ( يمكف استخالص ما يمي:8.11مف جدوؿ )
ظيار تقييـاألولى "لمفقرة المتوسط الحسابي  -  مف بدالً  الدخؿ قائمة في العجز أو الفائض وا 

( أي أف المتوسط الحسابي 1ة الكمية مف )الدرج 3.85ساوي "ي الممكية حقوؽ ضمف إظياره
لذلؾ تعتبر  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  6.42%، قيمة االختبار 77.02النسبي 

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ، α ≤0.05 ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة  1ىي درجة الموافقة المتوسطة و االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 

 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
 بالنسبة خصوصاً  الممكية حقوؽ مكونات بعض تخفيضالرابعة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -

، قيمة االختبار %64.58أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.23ساوي "ي المكتممة غير لمعمميات
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائيًا  0.070تساوي  (Sig).يمة االحتمالية القوأف  ،1.50
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مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ ، α ≤ 0.05 عند مستوى داللة 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ  1درجة الموافقة المتوسطة وىي جوىريا عف 
 مى ىذه الفقرة. أفراد العينة ع

 

، وأف المتوسط الحسابي 3.55بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،4.25قيمة االختبار %، 71.01النسبي يساوي 

" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة الممكية حقوؽ في التغيير قائمة" لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000
 0.05≥ α ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف

أفراد مف قبؿ  موافقة بدرجة كبيرةوىذا يعني أف ىناؾ  1درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 عمى فقرات ىذا المجاؿ. العينة

ويرى الباحث أف جميع عناصر بنود قائمة التغيير في حقوؽ الممكية معرضة الستخداـ 
تي الدخؿ والمركز المالي، ات المحاسبة اإلبداعية والتي تعتبر حمقة الوصؿ بيف قائمممارس

حيث ال يتـ االلتزاـ بتقييـ االصوؿ وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية ويتـ اتباع طريقة إعادة التقييـ، 
ظيار تقييـويكوف اليدؼ مف   ضمف إظياره مف بدالً  الدخؿ قائمة في العجز أو الفائض وا 

 ىو لمزيادة أو التخفيض في أرباح الشركة حسب مصمحة اإلدارة. الممكية ؽحقو 
  (.1811، الصوفي، و القطيش) مثؿ دراسة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات

 :الفرضية نتيجة
 مدقق لستخدام (α=0.05) عند إحصائية دللة ذو ميم دور يوجد : بـ القائمة الفرضية قبول

 اكتشاف في الممكية حقوق في التغيير قائمة عمى التحميمية جراءاتإلل القانوني الحسابات
 .ةاإلبداعي المحاسبة ممارسات

  تحميل جميع فقرات الستبيان -

درجػػػة  ىلمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد وصػػػمت إلػػػ Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.8.11النتائج موضحة في جدوؿ ) أـ ال. 1الموافقة المتوسطة وىي 
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 لجميع فقرات الستبيان (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (4.12جدول )
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 1 0.000* 5.98 72.06 0.70 3.60 .المالي المركز قائمة

 2 0.000* 6.03 71.53 0.66 3.58 .الدخؿ قائمة

 4 0.000* 4.42 70.14 0.79 3.51 .النقدية التدفقات قائمة

 3 0.000* 4.25 71.01 0.90 3.55 .الممكية حقوؽ في التغيير قائمة

  0.000* 5.91 71.34 0.66 3.57 جميع الفقرات الستبيان

 α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند *       
( 1)الدرجة الكمية مف  3.57ساويالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات ي ( تبيف أف8.11مف جدوؿ )

 (Sig).القيمػػة االحتماليػػة وأف  5.91، قيمػػة االختبػػار%71.34أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي 
مما يدؿ عمى أف ، α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لذلؾ تعتبر الفقرات 0.000تساوي 

وىذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة  1متوسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 لعينة عمى جميع الفقرات بشكؿ عاـبدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد ا

 بــين( α ≤ 0.05) مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات فــروق توجــد :الثانيــة الرئيســة الفرضــية
ى اسـتخدام مـدققي الحسـابات القـانونيين لإلجـراءات تقيـيم مـد حول المبحوثين آراء متوسطات

 التحميميــة فــي اكتشــاف ممارســات المحاســبات البداعيــة فــي الشــركات العاممــة فــي قطــاع غــزة
 عـدد ،الخبـرة سـنوات ،الـوظيفي المسمى ،العممي المؤىل ،العمر) الشخصية البيانات إلى تعزى

 (.المتخصصة الدورات
حػادي" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وىػذا تـ استخداـ اختبػار "التبػايف األ
 متوسطات أو أكثر. 1االختبار معممي يصمح لمقارنة 

 :التالية الفرعية الفرضيات الرئيسة الفرضية ىذه من ويشتق
 آراء متوسطات بين( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد -

م مدققي الحسابات القانونيين لإلجراءات التحميمية تقييم مدى استخدا حول المبحوثين



48 

 

 تعزى في اكتشاف ممارسات المحاسبات البداعية في الشركات العاممة في قطاع غزة
 العمر. إلى

 المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية ( 8.11الموضحة في جدوؿ )مف النتائج 
وبذلؾ لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05 مف مستوى الداللة "التبايف األحادي" أكبر

عينة الدراسة حوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ال يمكف استنتاج أنو 
 .العمرىذه المجاالت تعزى إلى 

 العمر –" التباين األحادي"اختبار نتائج (: 4.31جدول )

 المجال
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 35 من
 أقل إلى
 45 من

 سنة

 45 من
 أقل إلى
 55 من

 سنة

 55 من
 فأكثر سنة

 0.794 0.232 3.53 3.72 3.57 .المالي المركز قائمة

 0.328 1.144 3.20 3.67 3.61 .الدخؿ قائمة

 0.420 0.884 3.18 3.69 3.49 .النقدية التدفقات قائمة

 0.824 0.194 3.33 3.59 3.58 .الممكية حقوؽ في التغيير قائمة

 0.530 0.643 3.31 3.68 3.57 جميع المجالت معاً 

 آراء متوسطات بين( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد -
تقييم مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين لإلجراءات التحميمية  حول المبحوثين

 تعزى في الشركات العاممة في قطاع غزة في اكتشاف ممارسات المحاسبات البداعية
 المؤىل العممي. إلى

 الختبػار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أف تبيف( 4.14) جدوؿ في الموضحة النتائج مف  
" tمعػا مجتمعػة والمجػاالت المجػاالت لجميع 0.05 الداللة مستوى مف أكبر" مستقمتيف لعينتيف 

 عينػػة تقػػديرات متوسػػطات بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال أنػػو اسػػتنتاج يمكػػف وبػػذلؾ
 .العممي المؤىؿ إلى تعزى المجاالت ىذه حوؿ الدراسة
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 العممي المؤىل –"مستقمتين لعينتين tنتائج اختبار "(: 4.34جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 دراسات بكالوريوس
 عميا

 0.311 1.024- 3.78 3.54 .المالي زالمرك قائمة

 0.054 2.056- 3.91 3.47 .الدخؿ قائمة

 0.087 1.748- 3.85 3.39 .النقدية التدفقات قائمة

 0.150 1.748- 3.88 3.44 .الممكية حقوؽ في التغيير قائمة

 0.088 1.741 3.85 3.47 جميع المجالت معاً 

 آراء متوسطات بين( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق توجد  -
تقييم مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين لإلجراءات التحميمية  حول المبحوثين

 تعزى في اكتشاف ممارسات المحاسبات البداعية في الشركات العاممة في قطاع غزة
 المسمى الوظيفي. إلى

 المقابمػػػة الختبػػػار (.Sig)يػػػة تبػػػيف أف القيمػػػة االحتمال( 8.11الموضػػػحة فػػػي جػػػدوؿ )مػػػف النتػػػائج 
وبػذلؾ لجميع المجاالت والمجػاالت مجتمعػة معػا  0.05 مف مستوى الداللة "التبايف األحادي" أكبر

عينة الدراسػة حػوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ال يمكف استنتاج أنو 
 .الوظيفي المسمىىذه المجاالت تعزى إلى 

 الوظيفي المسمى –" التباين األحادي" اختبارنتائج (: 4.31جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 مكتب صاحب
 تدقيق

 في شريك
 مكتب
 تدقيق

 مدقق
 حسابات
 رئيسي

رئيس 
فريق 
 تدقيق

 0.138 1.936 3.92 3.66 3.82 3.14 .المالي المركز قائمة

 0.517 0.770 3.60 3.63 3.75 3.28 .الدخؿ قائمة

 0.333 1.167 3.74 3.56 3.77 3.09 .النقدية التدفقات قائمة
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 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 
 مكتب صاحب

 تدقيق

 في شريك
 مكتب
 تدقيق

 مدقق
 حسابات
 رئيسي

رئيس 
فريق 
 تدقيق

 حقوؽ في التغيير قائمة
 .الممكية

3.14 3.65 3.63 3.75 0.785 0.508 

 0.254 1.403 3.75 3.63 3.76 3.18 جميع المجالت معاً 

 حوؿ لمبحوثيفا آراء متوسطات بيف( α ≤ 8.81) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
تقييـ مدى استخداـ مدققي الحسابات القانونييف لإلجراءات التحميمية في اكتشاؼ ممارسات 

 سنوات الخبرة. إلى تعزى المحاسبات االبداعية في الشركات العاممة في قطاع غزة
تبايف الالمقابمة الختبار"  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 8.11ف النتائج الموضحة في جدوؿ )م

وبذلؾ يمكف لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05" أكبر مف مستوى الداللة  األحادي
عينة الدراسة حوؿ ىذه توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ال استنتاج أنو 

 المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى سنوات الخبرة. 

 الخبرة سنوات – "لتباين األحاديا" نتائج اختبار(: 4.31جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 إلى 10 من
 15 من أقل

 سنوات

 إلى 15 من
 من أقل
 سنة20

 إلى 20 من
 25 من أقل

 سنة

أكثر 
من 
51 
 سنة

 0.411 0.980 3.34 3.31 3.78 3.65 .المالي المركز قائمة

 0.110 2.131 3.39 2.92 3.70 3.70 .الدخؿ قائمة

 0.184 1.686 3.14 3.06 3.76 3.58 .النقدية التدفقات قائمة

 حقوؽ في التغيير قائمة
 .الممكية

3.75 3.51 3.31 3.25 0.773 0.516 

 0.205 1.593 3.30 3.11 3.72 3.66 جميع المجالت معاً 

 المبحوثين آراء وسطاتمت بين( α ≤ 0.05) مستوى عند إحصائية دللة ذات فروق وجدت
تقييم مدى استخدام مدققي الحسابات القانونيين لإلجراءات التحميمية في اكتشاف  حول

عدد الدورات  إلى تعزى ممارسات المحاسبات البداعية في الشركات العاممة في قطاع غزة
 المتخصصة.
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 المقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 8.11ف النتائج الموضحة في جدوؿ )م
وبذلؾ لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05" أكبر مف مستوى الداللة التبايف األحادي"

عينة الدراسة حوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات ال يمكف استنتاج أنو 
 تعزى إلى عدد الدورات المتخصصة. ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا

 المتخصصة الدورات عدد –" التباين األحادي" نتائج اختبار(: 4.31ول )جد

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
).

 

 دورات 3
 فأقل

 9-4 من
 دورات

 من أكثر
 دورات 9

 0.441 0.834 3.71 3.46 3.74 .المالي المركز قائمة

 0.844 0.170 3.65 3.52 3.60 .الدخؿ قائمة

 0.210 1.615 3.71 3.29 3.67 .النقدية التدفقات قائمة

 0.642 0.447 3.62 3.42 3.71 .الممكية حقوؽ في التغيير قائمة

 0.446 0.822 3.69 3.43 3.67 جميع المجالت معاً 

 
 :الرئيسية الثانيةالتعميق عمى الفرضية 

 سنوات الوظيفي، المسمى العممي، المؤىؿ العمر،مما سبؽ تبيف أثر كؿ مف العوامؿ التالية )
 مدققي استخداـ مدى إبراز في المبحوثيف استجابة مدى عمى( المتخصصة الدورات عدد الخبرة،

 .اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في التحميمية اإلجراءات القانونييف الحسابات
 التحميمية لإلجراءات مواستخداو  القانوني المدقؽ في السابقة معوامؿل عالقة وجودعدـ  واتضح

 .اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في
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 النتائج والتوصيات: الخامسلفصل ا

 :النتائج 5.1
 :النتائج ألىـ ممخص يمي فيما لمدراسة، والعممية النظرية التحميالت ضوء في

 ممارسات عف يكشؼ التحميمية باإلجراءات التزاميـ أف يعتبروف قانونييفال المدققيف أف تبيف .1
 التالعب عف الكشؼ خالؿ مف عالية بدرجة المالي المركز قائمة في اإلبداعية المحاسبة

 التحميمية اإلجراءات تكشؼ والتي المالي المركز قائمة في البنود أىـ أف وتبيف بنودىا، في
 :يمي ما فييا التالعب عف

 المالي واألماف السيولة نسب لتحسيف العمالء مف نقداً  المدفوعة المبالغ باتإث. 
 بتقييـ الممتمكات والمصانع والمعدات ومعدؿ اىالكيا التالعب. 

 ممارسات عف يكشؼ التحميمية باإلجراءات التزاميـ أف يعتبروف القانونييف المدققيف أف تبيف .2
 في التالعب عف الكشؼ خالؿ مف عالية بدرجة الدخؿ قائمة في اإلبداعية المحاسبة
 التالعب عف التحميمية اإلجراءات تكشؼ والتي الدخؿ قائمة في البنود أىـ أف وتبيف بنودىا،

 :يمي ما فييا
 المخزوف بتقييـ بالتالعب المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ. 
 دقة تسجيؿ اإليرادات ما إذا ما كانت حقيقية أو مزيفة. 

 ممارسات عف يكشؼ التحميمية باإلجراءات التزاميـ أف يعتبروف قانونييفال المدققيف أف تبيف .3
 التالعب عف الكشؼ خالؿ مف عالية بدرجة النقدية التدفقات قائمة في اإلبداعية المحاسبة

 التحميمية اإلجراءات تكشؼ والتي النقدية التدفقات قائمة في البنود أىـ أف وتبيف بنودىا، في
 :ميي ما فييا التالعب عف

 دفع مف جزئيا   التيرب بيدؼ التشغيمية النقدية والتدفقات بالمصروفات التالعب 
 .لممؤسسة الحكومية االلتزامات وباقي الضرائب

 بزيادة التدفقات التشغيمية الخارجة بموجب أوراؽ دفع مؤجمة التالعب. 
 ممارسات عف شؼيك التحميمية باإلجراءات التزاميـ أف يعتبروف القانونييف المدققيف أف تبيف .4

 عف الكشؼ خالؿ مف عالية بدرجة الممكية حقوؽ في التغير قائمة في اإلبداعية المحاسبة
 تكشؼ والتي الممكية حقوؽ في التغير قائمة في البنود أىـ أف وتبيف بنودىا، في التالعب

 :يمي ما فييا التالعب عف التحميمية اإلجراءات
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 ظيار تقييـ  حقوؽ ضمف إظياره مف بدالً  الدخؿ ةقائم في العجز أو الفائض وا 
 .الممكية

  إجراء تغيرات وىمية في زيادة رأس الماؿ المدفوع وكذلؾ رأس الماؿ المكتسب ورأس
 الماؿ المحتسب.

 التحميمية اإلجراءات أىمية عالية وبدرجة يدركوفال  غزة قطاع في القانونييف المدققيف أف .5
 متغيراتيـ اختالؼ وعمى اإلبداعية المحاسبة ممارسات اكتشاؼ في الكبير ودورىا

 تجاه المسؤولية مف منخفض مستوى عمى القانوني المدقؽ أف يفيد مما الديموغرافية،
 .المالية البيانات مستخدمي

 :التوصيات 5.2
 :يمي بما توصي الدراسة فإف النتائج ىذه عمى بناءً 

 كشؼ في وأىميتيا غزة قطاع في التدقيؽ بيئة في التحميمية اإلجراءات مفيـو تعميؽ .1
 في والموثوقية المصداقية مف عاؿ مستوى تحقيؽ وبالتالي اإلبداعية المحاسبة ممارسات
 .المالي المجتمع لدى المالية القوائـ

 أكثر ابيةحس عمميات إجراء إمكانية توفر حيث حصائيةاإل التحميمية باإلجراءات االىتماـ .2
 .اإلبداعية المحاسبة ممارسات كشؼ في تساعد موضوعية وأكثر تعقيداً 

 باإلجراءات والمعرفة اإللماـ بضرورة المالية لمبيانات المستخدمة الجيات جميع عمى التأكيد .3
 كبيرة فائدة مف لذلؾ ولما اإلبداعية، المحاسبة أساليب كشؼ في الكبيرة ألىميتيا التحميمية

 .عمييـ تعود
 التدقيؽ مكاتب في يعمموف الذيف القانونييف الحسابات لمدققي المستمر والتدريب التعميـ .4

 واإللماـ التحميمية اإلجراءات مجاؿ في والخبرة الكفاءة مف عاؿ قدر عمى يكونوا بحيث
 .اإلبداعية المحاسبة ممارسات لكشؼ تؤىميـ التي اإلحصائية واألدوات باألساليب

 الكبرى التدقيؽ وشركات المحمي المستوى عمى التدقيؽ شركات بيف عالقة إليجاد السعي .5
 اليائمة واإلمكانيات الشركات تمؾ خبرات مف لالستفادة وذلؾ العالمي، المستوى عمى

 .ليا المتاحة
 عند اإلبداعية المحاسبة تمارس التي لمشركات رادعة عقوبات تتضمف تشريعات إصدار .6

 .البيانات ىذه مستخدمي تضمؿ التي المالية بياناتيا نشر
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 :المقترحة الدراسات 5.3
 ذات والموضوعات دراستو لموضوع المختمفة األدبيات عمى اطالعو خالؿ ومف باحثال يوصي
 :يمي ما الدراسات ىذه ومف المقترحة، الدراسات ببعض بيا الصمة

 .اإلبداعية المحاسبة أساليب ممارسات عف الكشؼ في المالي المحمؿ دور .1
 .إلبداعيةا المحاسبة لمخاطر الفمسطينية الشركات في المساىميف إدراؾ قياس .2
 .اإلبداعية المحاسبة وممارسات اإلفصاح جودة بيف العالقة .3
 .اإلبداعية المحاسبة ظيور في ودورىا الوكالة مشكمة أثر .4

 

 
 



 


 



44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعو  المصادر
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 المراجعالمصادر و 

  :العربية المراجع: أولً 
 العربية المممكة(. الديسطي محمد ترجمة) ،متكامؿ مدخؿ المراجعة(. ـ2014. )ج ولوبؾ، أ، أرينز،

 (. ـ2002 عاـ في نشر االصمي العمؿ. )لمنشر المريخ دار: السعودية
ـ(. إصدارات معايير التدقيؽ الدولية لممارسة أعماؿ 2010االتحاد الدولي لممحاسبيف القانونيف. )

 التدقيؽ والتأكيد وقواعد أخالقيات المينة، األردف.
 المحاسبة اساليب ممارسة في الشركات حوكمة تطبيؽ دور(. ـ2013. )حمفعبدالر  سيد بمو،

 .73-63 ،(6)8 والتجارية، االقتصادية العربية المجمة. االبداعية
 المالية البيانات ومستخدمي والمحمميف والمدققيف المحاسبيف ادراؾ مدى(. ـ2013. )ميساء تماـ، أبو

 جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) النقدي لتدفؽا قائمة عمى اإلبداعية المحاسبة لممارسات
 .االردف العميا، لمدراسات االوسط الشرؽ

 .دار وائؿ لمنشر :األردف. 3ط .مدخؿ التدقيؽ مف الناحية النظرية والعممية(.ـ2006. )ىادي ،التميمي
.الجراح بناءأ مطبعة: فمسطيف. 2ط .االستبياف لبناء المنيجية القواعد(. ـ2010. )زياد الجرجاوي،  

تطوير استراتيجية لمحد مف االثار السمبية الستخداـ المحاسبة االبداعية  (.ـ2006. )عدي منذر ،جرار
عماف العربية     جامعة( منشورة غير دكتوراه رسالة) في الشركات المساىمة العامة االردنية     
   .ردفاأل ،لمدراسات العميا     
  مؤسسة  :فمسطيف. 1ط .راجعة الحسابات بيف النظرية والتطبيؽم(.ـ2005. )محمود يوسؼ ،جربوع
    .الوراؽ لمنشر والتوزيع     
 لمحوكمة المحاسبية االليات ثرأ( ـ2015. )حمداف والحياصات، سميماف؛ والبشتاوي، طالؿ؛ جريرة،
 امةالع المساىمة الصناعية الشركات نظر وجيتي مف االبداعية المحاسبة ممارسات مف الحد في
-317 ،(2)11 االعماؿ، ادارة في االردنية المجمة. الخارجييف الحسابات ومدققي االردف في

347. 
 االبداعية المحاسبة اثار مف الحد في الخارجي الحسابات مدقؽ دور(. ـ2009. )حسف ليندا الحمبي،
 ماجستير الةرس) االردنية العامة المساىمة الشركات عف الصادرة المالية البيانات موثوقية عمى
 .االردف العميا، لمدراسات االوسط الشرؽ جامعة( منشورة غير
 جامعة مجمة. االبداعية المحاسبة ممارسات مف الحد في المراجعة لجاف دور(. ـ2010. )رشا حمادة،

 .118-87 ،(2)26 والقانونية، االقتصادية لمعمـو دمشؽ
.لمنشر الوراؽ مؤسسة: عماف األردف، .3. طالعممي البحث مناىج(. ـ2006. )موفؽ الحمداني،  
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 والحد اإلبداعية المحاسبة ممارسات مواجية في القضائية المحاسبة دور(. ـ2014. )ناىض الخالدي،
 .50-9 ،(6)1 والدراسات، لألبحاث فمسطيف جامعة مجمة. المالية القوائـ عمى اثارىا مف
 في المدقؽ ودور االبداعية اسبةالمح(. ـ2008. )ناصر محسف والدوسري، محمود عمي الخشاوي،

 جميع مستوى عمى التاسعة البحوث مسابقة ورقة مقدمة إلى .ونتائجيا ممارستيا مف التحقؽ
  ديواف المحاسبيف. :الكويت المحاسبة، ديواف قطاعات

 مبادئ تطبيؽ في الداخمية الرقابة دور(. ـ2005. )ناصر محسف والدوسري، محمود، عمي الخشاوي،
 المحاسبة، ديواف قطاعات جميع مستوى عمى السادسة البحوث مسابقةرقة مقدمة إلى و . الحوكمة
 : ديواف المحاسبيف.الكويت
. 3ط .وتطبيؽ نظرية الدولية المعايير ضوء في الحسابات تدقيؽ(. ـ2010. )عبدالقادر عمي الذنيبات،
 . لمنشر وائؿ دار: عماف
 التدقيؽ عمؿ بيئة في التوقعات فجوة تقميص في ميةالتحمي المراجعة دور(. ـ2013. )كناري الربضي،
 جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) ميدانية دراسة: االردني القانوني المحاسب نظر وجية مف

 .االردف جدارا،
 مف التدقيؽ بيئة في التوقعات فجوة تقميص في التحميمية المراجعة دور(. ـ2015. )نادية سنيدة، أبو

 االسالمية، الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) غزة قطاع في القانوني المحاسب نظر وجية
 .غزة
 استخداـ ظؿ في التدقيؽ عممية اداء تحسيف في التحميمية المراجعة دور(. ـ2015. )كردودي سياـ،

(. منشورة غير دكتوراه رسالة) بسكرة بوالية الممح تكرير مركب حالة دراسة: المعمومات تكنولوجيا
 .الجزائر بسكرة، خيضر محمد ةجامع

 االداء عمى لمرقابة كأداة التحميمية المراجعة اجراءات استخداـ ثرأ(. ـ2012. )حسف جماؿ شرخ، أبو
 .غزة االسالمية، الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) االنحرافات واكتشاؼ

 المحاسبية المعمومات جودة في االبداعية المحاسبة اساليب تأثير(. ـ2013. )عبداهلل باخجة طالب،
 اقميـ السميمانية، جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) الدولية المحاسبة معايير ظؿ في

 .العراؽ كوردستاف
 ممارسات مف الحد في القانونييف الحسابات ومدققي التدقيؽ لجاف دور( ـ2012. )جماؿ رنا طينة،

 .غزة االسالمية، الجامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) الخالقة المحاسبة
 قبؿ مف التدقيؽ مراحؿ في التحميمية االجراءات استخداـ ىميةأ(. ـ2011. )حامد ساري العبدلي،

 .الكويت االوسط، الشرؽ جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) المالييف المراقبيف
قية وانعكاساتيا العممية دراسة تحميمية ألساليب المحاسبة االختال (.ـ2012. )أميرة شريؼ ،عبدالعظيـ

 ،القاىرة جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) عمى نطاؽ مسئولية مراجع الحسابات الخارجي
 .جميورية مصر العربية
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 وتقييـ السورية المساىمة الشركات في االبداعية المحاسبة واساليب دوافع(. ـ2014. )مريـ عبدالحميـ،
 الجميورية تشريف، جامعة(. منشورة غير دكتوراه رسالة) يالخارج المدقؽ قبؿ مف كشفيا اجراءات
 .السورية العربية
 وأدواتو مفيومو -العممي البحث(. ـ2001. )كايد الحؽ، وعبد الرحمف، عبد وعدس، ذوقاف عبيدات،

 .والتوزيع لمنشر الفكر دار: عماف .وأساليبو
 االعماؿ بيئة في الشركات حوكمةو  الحسابات مراجعة(. ـ2007. )شحاتو وشحاتو، عبدالوىاب، عمي،

 .لمنشر الجامعية الدار: االسكندرية. 1ط .المعاصرة والدولية العربية
 عمى االبداعية لممحاسبة السمبي التأثير مف الحد في الشركات حوكمة دور(. ـ2011. )عماد األغا،

  .غزة األزىر، جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) المالية البيانات موثوقية
 دراسة -االبداعية المحاسبة ممارسات مف الحد في الشركات حوكمة ركائز دور( ـ2014. )أمينة فريد،

 .276-243 ،(16)1 الجامعة، المجمة. الفرنسية المساىمة الشركات مف عينة
 المممكة في المساىمة الشركات في االبداعية المحاسبة واساليب دوافع(. ـ2010. )ميسوف ري،قال

 العربية المممكة العزيز، عبد الممؾ جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة) عوديةالس العربية
 .السعودية

 .السورية العربية الجميورية في التحميمية المراجعة اجراءات استخداـ مدى(. ـ2009. )عصاـ قريط،
 .454-431 ،(1)25 والقانونية، االقتصادية لمعمـو دمشؽ جامعة مجمة
 في االبداعية المحاسبة استخداـ اساليب(. ـ2011. )جميؿ فارس صوفي،وال فميح حسف القطيش،

 .عماف بورصة في المدرجة العامة المساىمة الصناعية الشركات في المالي والمركز الدخؿ قائمتي
 .388-355 ،(27)5 االقتصادية، لمعمـو بغداد كمية مجمة

ر مراجعي الحسابات وتقرير الضبط مراجعة القوائـ المالية وتقريـ(. 2010. )صالح محمد ،القرا
 .42-21(، 71)5، مدونة العمـو المالية واإلدارية. ]النسخة اإللكترونية[. الداخمي

 .مراجعة القوائـ الممية باستخداـ اإلجراءات التحميمية واختبارات التفاصيؿ(. ـ2004. )أميف ،لطفي
 .الدار الجامعية: القاىرة. 1ط

 االزمة نشوء في االبداعية المحاسبة دور(. ـ2010. )اسامة نعـ،وعبدالم حماد طارؽ المبيضيف،
 واالدارية، االقتصادية االبحاث مجمة. المالية البيانات في الموثوقية وفقداف العالمية المالية
15(8)، 73-107. 
 كفاءة رفع في التحميمية المراجعة االجراءات تطبيؽ أىمية(. ـ2007. )حاكـ والرشيد، أحمد المخادمة،
 .497-484 ،(4)3 االعماؿ، ادارة في االردنية المجمة. التدقيؽ عممية أداء

 دار: بغداد .2ط .التدقيؽ في التحميمية االجراءات(. ـ2001. )القانونييف لممحاسبيف العربي لمعيدا
 .الحكمة
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 دار وائؿ لمنشر: عماف. 3ط .التحميؿ المالي مدخؿ صناعة القرارات(. ـ2008) .مدير شاكر ،محمد
 .والتوزيع

دار وائؿ : عماف. 2ط .االتجاىات الحديثة في التحميؿ المالي واالئتماني(. ـ2006) .محمد ،مطر
 .لمنشر والتوزيع

 
 ميدانية تحميمية دراسة: المالي االداء تقويـ في التحميمية المراجعة دور(. ـ2013. )الديف صالح محمد،
 .السوداف ر،االحم البحر جامعة(. منشورة غير ماجستير رسالة)
 الشخصي الحكـ ترشيد في ودورىا التحميمية المراجعة اجراءات(. ـ2013. )محمد عمي موسى،

 .342-309 ،(15)2 الجامعية، المجمة. لممراجع
 مف ميدانية دراسة-الحسابات تدقيؽ استراتيجية بناء في المؤثرة العوامؿ(. ـ2007. )محمد النوايسة،
 ،(3)3 االعماؿ، ة ادرا في االردنية المجمة. االردف في جييفالخار  الحسابات مدققي نظر وجية
343-371. 
 مف ميدانية دراسة-الحسابات تدقيؽ في التحميمية االجراءات تطبيؽ مدى(. ـ2008. )محمد النوايسة،
   .114-89 ،(1)35 االدارية، العمـو مجمة .االردف في الخارجي المدقؽ ظرن وجية

أىمية استخداـ اإلجراءات التحميمية في مراحؿ (. ـ2008. )ريـ احمدم ،بيراميو  مجدي محمد ،نصار
التدقيؽ التي يباشرىا مدقؽ الديوف ومدى االعتماد عمييا مف واقع دليؿ التدقيؽ العاـ لديواف 

 المحاسبة، ديواف قطاعات جميع مستوى عمى التاسعة البحوث مسابقة ورقة مقدمة إلى .المحاسبة
 ف.: ديواف المحاسبيالكويت
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أ

 

 :المحكمين بأسماء قائمة: (1) ممحق
 

 المنصب السم #

 لجامعةا التجارة، كمية المحاسبة، قسم زعرب شحدة حمدي. د.أ 1
 غزة -اإلسالمية

 الجامعة التجارة، كمية المحاسبة، قسم حمس عبداهلل سالم. د.أ 2
 غزة -اإلسالمية

 الدارية، والعموم القتصاد كمية المحاسبة، قسم نشوان ندرسكا. د 3
 غزة -القصى جامعة

 الجامعة التجارة، كمية الحصاء، قسم بركات نافذ. د 4
 غزة -اإلسالمية

 اإلدارية، والعموم القتصاد كمية المحاسبة، قسم مشتيى ريصب. د 5
 غزة – المفتوحة القدس جامعة

 

 

 

 

 














ب

 

 الستبانة: (2) حقمم
 

 

 غزة - ةالمياإلس ةعالجام
 العميا دراساتال مادةع

 والتمويؿ المحاسبة قسـ: التجارة كمية
 

 اكتشاؼ في التحميمية جراءاتإلل القانونييف الحسابات يمدقق استخداـ مدى لتقييـ استبانة
  اإلبداعية المحاسبة ممارسات

 
 الحسابات مدقؽ: الكريمة ختاأل/ الكريـ األخ

 ...وبعد طيبة تحية                                  
 

 التحميمية إلجراءاتل القانونيين الحسابات مدققي استخدام مدى تقييم" لىإ االستبانة ىذه تيدؼ
 كبحث وذلؾ ،"غزة قطاع في العاممة الشركات في اإلبداعية المحاسبة ممارسات كتشافا في

 الخبراء مف بصفتكـ استيدافكـ وتـ ىذا التمويؿ،و  المحاسبة في الماجيستير درجة ؿلني تكميمي
 بالتدقيؽ بالقياـ تصرح التي الرخصة ذوي ومف واالقميمي المحمي المستوى عمى التدقيؽ في

 بدقة ستبانةالا سئمةأ عمى جابةإلبا بالقياـ التكـر الموقر كـطرف مف نرجو لذا القانوني،
 نتفاعاال وسيتـ التامة السرية مجاؿ في ستبقى جاباتكـإ فأ بالعمـ الحؽ كامؿ ولكـ وموضوعية

 .غير ال العممي البحث تخدـ ىداؼأو  غراضأل منيا
 لموضوع يـوف بياف في وسيساعد فمسطيف في العممي البحث جوانب سيعزز معنا تعاونكـ
 ...اجاباتكـ صحة مدى عمى كبير بشكؿ ستعتمد االستبانة نتائج صحة فإف ولذلؾ الدراسة

 
 تعاونكـ لحسف الجزيؿ الشكر... وبالختاـ                                                    

 والتقدير،، االحتراـ فائؽ بقبوؿ وتفضموا
 

 اليندي فوزي سيؼ/ الطالب
 0595317349/جواؿ



خ

 

  (الديموغرافية) الشخصية البيانات :األوؿ القسـ
 : التالية العبارات مف كؿ في نسباأل الخيار حوؿ( √) عالمة وضع الرجاء

 :العمر -1
     سنة 55 مف قؿأ لىإ 45 مف □        سنة 45 مف قؿأ لىإ 35 مف □
 .فأكثر سنة 55 مف □
 : العممي المؤىل -2
           .عميا راساتد □              بكالوريوس □
 :الوظيفي المسمى -3
 حسابات مدقؽ □          تدقيؽ مكتب في شريؾ □       تدقيؽ مكتب صاحب □
 .تدقيؽ فريؽ رئيس □
 :الخبرة سنوات -4
        سنة 25 مف قؿأ لىإ 20 □     سنة 20 مف قؿأ لىإ 15 □     سنوات 15 مف قؿأ لىإ 10 مف □
 .سنة 25 مف أكثر □
 (:بديل من أكثر إختيار إمكانية ) المينية لشياداتا -5
         CPA األمريكي القانوني المحاسب شيادة □       PCPA الفمسطيني القانوني المحاسب شيادة □
                 CIA أمريكي داخمي مدقؽ شيادة □          ACPA العربي القانوني المحاسب شيادة □
 ................................................................ :اذكرى يرجى :أخرى شيادات □
 .يوجد ال □
 .دورة: ....................... الحالي عممؾ مجاؿ في بيا التحقت التي المتخصصة الدورات عدد -6
 : األخيرة السنوات خالل المتخصصة التدريبية الدورات -7
  التدقيؽ في التحميمية جراءاتإلا □         المالي والتدقيؽ التحميؿ □        اإلبداعية المحاسبة أساليب □
 ......................................................................: ذكرىا يرجى :أخرى □
 .يوجد ال □
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 مارساتم اكتشاؼ في التحميمية إلجراءاتل القانوني الحسابات مدقؽ استخداـ مدى :الثاني القسـ
 غزة قطاع في العاممة التجارية الشركات في اإلبداعية المحاسبة
  : التالية العبارات مف كؿ في نسباأل الخيار حوؿ( √) عالمة وضع الرجاء

 الفقرة #

 الموافقة درجة

بيرة
ك

 
 جداً 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

 

يمة
قم

 
 جداً 

 
 قائمة عمى اإلبداعية المحاسبة ممارسات عن يكشف التحميمية إلجراءاتل المدقق استخدام: األول المحور
  :عمى التدقيق خالل من المالي المركز

1 
 الديوف عف الكشؼ عدـ خالؿ مف المدينة بالذمـ التالعبب القياـ

 .المتعثرة
     

 األجؿ قصيرة االستثمارات ضمف األجؿ طويمة االستثمارات إدراج 2
 .العامؿ الماؿ رأس زيادة بيدؼ

     

      .إىالكيا ومعدؿ والمعدات والمصانع الممتمكات بتقييـ عبالتال 3
      .ةكدار  أصنافاً  بتضمينيا المخزوف جرد بكشوؼ التالعب 4

5 
 طبيعيال غير التمؼ قيمة ضافةبإ السمعي المخزوف بتقييـ التالعب
 .والراكد

     

6 
 مكافأة لتحديد الموظفيف بمستحقات المتعمقة بالحسابات التالعب
 .العميا اإلدارة موظفي يخص ما خاصة الخدمة نياية

     

7 
 عف عالفاإل قبؿ األجؿ طويمة قروض عمى بالحصوؿ التالعب
 مافواأل السيولة نسب لتحسيف األجؿ قصيرة قروض لتسديد الميزانية
 .المالي

   
  

8 
 إيرادت كإثبات تحققيا قبؿ بإثباتيا المحتممة بالحسابات التالعب
 .تحصيمو قبؿ التأميف شركة مف ياتحصيم متوقع

   
  

9 
 السيولة نسب لتحسيف العمالء مف نقداً  المدفوعة المبالغ إثبات
 .المالي مافواأل

   
  

 لمعاـ المستحقة األقساط قيمة بإخفاء المالية تزاماتلباال التالعب 10
 .جؿألا طويمة القروض عف الحالي

     

      . التجارية كالعالمات ممموسةال يرغ صوؿاأل بنود تقييـ في المبالغة 11

12 
 بيدؼ الميزانية إعالف قبؿ األجؿ طويمة قروض عمى الحصوؿ ليةآ
 .السيولة نسبة لتحسيف جؿاأل قصيرة القروض تسديد في ستخدامياا

   
  

      إلى باإلضافة ومتقادمة راكدة ببضاعة المخزوف تضميف مدى 13



ج

 

 الفقرة #

 الموافقة درجة

بيرة
ك

 
 جداً 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

 

يمة
قم

 
 جداً 

 .المخزنية والمصروفات التقييـ سعارأ في التالعب

 قائمة عمى اإلبداعية المحاسبة ممارسات عن يكشف التحميمية إلجراءاتل المدقق استخدام: الثاني المحور 
 : عمى التدقيق خالل من الدخل

1 
 موضع تزاؿ ال التي يراداتاإل لعمميات اإليرادات تسجيؿ سرعة
    .الشؾ

  

      .مزيفة أو حقيقية كانت ذاإ ما اإليرادات تسجيؿ دقة 2
      . محدودة بعائدات مصادر خالؿ مف لإليرادات الكبيرة الزيادة سبابأ 3
      .الحقة وأ سابقة محاسبية فترات إلى الجارية المصاريؼ نقؿ عمميات 4
      .الحقة أو سابقة مالية فترات الى الجارية االيرادات نقؿ عمميات 5

6 
 وأ سابقة مالية فترات لىإ حاليةال التشغيمية المصروفات نقؿ مدى
 .الحقة

   
  

      .الحقا والغاءىا العاـ بنياية الصورية البيع صفقات جراءاتإ 7

8 
 الخصـ نسبة رفع خالؿ مف بيعية بتسييالت  البيع عمميات جراءاتإ

 .المبيعات عمى
   

  

9 
 لممخزوف الجرد بيانات بتعديؿ المباعة البضاعة بتكمفة التالعب

 .الراكدة صناؼواأل
   

  

10 
 ال إىالؾ نسب باستخداـ تخفيضياو  التشغيؿ مصاريؼ تحريؼ
 . الشركة في العمؿ واقع تناسب مع تنسجـ

   
  

      . المخزوف بتقييـ بالتالعب المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ 11

12 
 فواتير إثبات تأجيؿ خالؿ مف المباعة البضاعة تكمفة تحريؼ

 .القادـ العاـ إلى الحالي العاـ نياية ومصروفات مشتريات
   

  

 الخاصة داريةاإل المصاريؼ ضافةإب التشغيؿ مصاريؼ تعديؿ 13
 .والتسويقية

     

14 
 مبيعات كأنيا والمورديف الوكالء لدى والعيدة األمانة بضائع احتساب

 .ليا
   

  

      .ربح صافي ليا مبيعات كانيا المخزف بضائع مف جزء احتساب 15

 قائمة عمى اإلبداعية المحاسبة ممارسات عن يكشف التحميمية إلجراءاتل المدقق استخدام: الثالث المحور 
  :عمى التدقيق خالل من النقدية التدفقات

      التيرب بيدؼ التشغيمية النقدية والتدفقات بالمصروفات التالعب 1



ذ

 

 الفقرة #

 الموافقة درجة

بيرة
ك

 
 جداً 

بيرة
ك

طة 
وس

مت
 

يمة
قم

 

يمة
قم

 
 جداً 

 .لممؤسسة الحكومية االلتزامات وباقي الضرائب دفع مف جزئيا  

2 
 لمتالعب المستمرة العمميات مف متكررةال غير البنود وتغيير إزالة

 .بالدخؿ
     

3 
 او استثمارية نفقات نياأ عمى ثباتياإب التشغيمية النفقات تزييؼ
      .تمويمية

4 
 نقدية تدفقات نياأ عمى الرأسمالي التطوير تكاليؼ تسجيؿ مدى

بعادىا استثمارية  .التشغيمية قديةالن التدفقات عف وا 
     

5 
 تزييؼ طريؽ عف والخارجة الداخمة التدفقات ببنود التالعب
 .مصادرىا

     

6 
 ضرائب دفع لتأجيؿ الداخمة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب
 .مستحقة

   
  

7 
 بمواعيد المدينة الذمـ مف الداخمة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب
 .فعميا تسدد لـ التى ؾتم بإضافة إستحقاقيا

   
  

8 
 ئيا شرا المعاد األسيـ اثبات خالؿ مف التمويمية البنود بقيـ التالعب
 .التمويمية األنشطة ضمف الشركة مف والصادرة

   
  

9 
 إستثمارية تدفقات وجعميا األصوؿ تطوير مبالغ بتسجيؿ التالعب
 .خارجة

   
  

10 
 صوؿألل الوىمية بالزيادة االستثماري التدفؽ بنود بقيـ التالعب
    .الثابتة

  

      .مؤجمة دفع وراؽأ بموجب الخارجة التشغيمية التدفقات بزيادة التالعب 11

 
 قائمة عمى اإلبداعية المحاسبة ممارسات عن يكشف التحميمية إلجراءاتل المدقق استخدام: الرابع المحور
 : عمى التدقيق خالل من الممكية حقوق في التغيير

1 
 إظياره مف بدالً  الدخؿ قائمة في العجز أو الفائض ظيارا  و  تقييـ
 . الممكية حقوؽ ضمف

     

2 
 الحالي لمعاـ الربح صافي إلى سابقة سنوات مف محققة رباحأ إضافة
      .المحتجزة األرباح ضمف مف ثباتياإ مف بدالً 

3 
 رأس وكذلؾ المدفوع الماؿ رأس زيادة في وىمية تغيرات إجراء يتـ

 .المحتسب الماؿ ورأس المكتسب الماؿ
     

      لمعمميات بالنسبة خصوصاً  الممكية حقوؽ مكونات بعض تخفيض 4
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 .المكتممة غير

     
 
 

 ....تعاونكـ لحسف الجزيؿ الشكر مع االستبانة انتيت
 اليندي سيؼ: الباحث                                                     



  


 


