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 املقدمة: 

الخارجي  مسؤوليةتعتبر   الحسابات  املح  مراجع  ممارسات  اكتشاف  )ا عن  اإلبداعية  أكثر Creative Accountingسبة  من  وتحريف  غش  من   )

مهنالق التي تواجه  إثارة للجدل  للواملث،  التدقيق  ةضايا  املدقق وخاصة  أ جدل  ير  التدقيق واملراجعة كانت وظيفة  الخارجي تنصب على  نه في بداية عهد 

املراجعين في اكتشاف حاالت   مسؤوليةن االهتمام بأ ، إال  لقوائم املاليةصدق ا و الة  لى إبداء الرأي الحيادي عن عدإ اكتشاف األخطاء والغش ثم تطورت  

أخرى  وبدأ مرة  نشط  والتحريف قد  والش  الغش  املشاريع  العديد من  لفشل  نتيجة  الثمانينات  أوائل  في  الصدارة  واالنهيارات غير يحتل  وإفالسها  ركات 

املال أسواق  للعديد من   املتوقعة 
ا
الو   ، فضال ازدياد  السع عن  واالهتمام  بيانات ي  في  والتحريف  والغش  التالعبات  بفداحة حجم  للجمهور  والعام  ياس ي 

 . ا ذلك الذي يتم عن طريق أعضاء مجلس اإلدارة واملديرينالكثير من املنشآت وال سيم
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 امللخص:

ال  بين  إلىة  اسر دهدفت هذه  العالقة  املراجعة  قياس  الخارجي ومن ثم معرفة  وإجراءات مراجع    دعم لجنة  اكتشاف   في  رهماأثالحسابات 

اإلبداعية املحاسبة  و ممارسات  الهدف  ،  هذا  املالدرا   اتبعتلتحقيق  تم  سة  الحالة،  دراسة  بأسلوب  التحليلي  الوصفي  أداة  نهج  استخدام 

على  االست مت  ُصم ِّ التي  البيانات،    Google Driveبانة  بالسودان  لجمع  القانونيين  املحاسبين  تضم  عشوائية  عينة  على   
ا
إلكترونيا ِّعت 

ُوز  وقد 

 قانوني245( من أصل )172املرخص لهم، حيث بلغ حجم العينة )
ا
 توجد ( محاسبا

ا
أوال  لنتائج الدراسة امليدانية إلى: 

ا
ص الباحث طبقا

ُ
. وقد خل

ا
ا

 توجد عالقة ذات داللة إحصائيةاملحاسبة االبداعية  تساممار ف  اشتكوا   خارجيال  املراجع  إجراءاتن  بي  القة ذات داللة إحصائيةع
ا
بين    ، ثانيا

. وعلى ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها: بداعيةاملحاسبة اال   تساممار ف  اشتكوا   خارجيالللمراجع    دعم لجنة املراجعة

املحال على  العم الثقافة  على    التركيز، ضرورة  يةحاسبمستخدمي املعلومات امل  مختلف  ملحاسبة اإلبداعية بيناب  الوعي الكافي  ونشر  سبيةتنمية 

ن من اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها وإلزام  مرتدريب بشكل مستالتطوير و ال رفع كفاءة املراجعين الخارجيين من خالل
 
للتمك

املراجعال لجان  بإنشاء  و شركات  العلمي  التأهيل  ذوي  من  استقالليتها  ة  وضمان  العملية  لملِّ الخبرة  اللجان ا  دور   تلك  املراجع    في  مهم   من  دعم 

 والحد منها.  ممارسات املحاسبة اإلبداعيةالكتشاف  الخارجي

 .ي السوداناملحاسبين القانونيين ف ؛ةلجنة املراجع ؛مراجع الحسابات الخارجي؛ املحاسبة اإلبداعية حية:املفتا الكلمات
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انات املحاسبية ر البيظهِّ املعالجات والسياسات املحاسبية التي تُ   انهيار الشركة واتهامها بالتالعب بالبيانات املحاسبية للشركة مستغلة بعض  مسؤولية

 . م(2016)فارس  صورة غير عادلةب

املل  ومن خال تبرز  تقدم  للما  الرئيسية  تر   بعضن هنالك  أ وهي    دراسةشكلة  أهداف محددة في  غب  األطراف  األطراف سواءا   ،تحقيق  تلك  كانت     

إدارة   من  أعضاء املصالحم  وأ ها  أو من مالك  الشركة  مجلس  أصحاب  بالشركة  ن  يدفعاألخرى  الذي  األمر  األطراف  ،     تلك 
ا
البيانات   أحيانا إلى معالجة 

غلين بعض السياسات املحاسبية أو الثغرات القانونية وهو ما يق ابتداع طرق وأساليب محاسبية دقيقة مستة للشركة أو التالعب بها عن طر املحاسبي

 معينة. تحقيق أهداف ض ك بغر ل( وذاملحاسبة اإلبداعيةيطلق عليه )

 وهووعلى ضوء ذلك تطرح الدراسة س
ا
 رئيسيا

ا
ع :ؤاال  ؟ والحد منها ممارسات املحاسبة اإلبداعية كشف رجي فيات الخاالحساب ما هو دور ُمراجِّ

 هذه املشكلة يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:  وللوقوف على

 والحد منها؟ بداعيةحاسبة اإل ممارسات امل شفكلة تخدماملسا هي إجراءات وأساليب املراجعة م .1

و  .2 إجراءات  املراجعةهل  يستخدمها  اختبارات  الحمراج  التي  مراجعة    الخارجي  ساباتع  عملية  اكعتسا  املحاسبية  بياناتالخـالل  في  تشاف د 

 ؟ والحد منهابداعية املحاسبة اإل  ممارسات

 ؟ والحد منهابداعية املحاسبة اإل  في اكتشاف ممارسات ه دعيسا جير أنشطة لجنة املراجعة والدعم الذي تقدمه للمراجع الخاهل  .3

 فرضيات الدراسة:

 : هما فرضيتين أساسيتين راسة علىتقوم الد

 . املحاسبة االبداعية تساممار ف اشتكوا  خارجيالللمراجع  عم لجنة املراجعةبين د توجد عالقة ذات داللة إحصائية .1

 . املحاسبة االبداعية تساممار ف اشتكوا ة خارجيال املراجعة تا إجراءبين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية .2

 نموذج الدراسة:أ

للمراجع املراجعة  لجنة  دعم  في  تتمثل  متغيرات  ثالثة  الدراسة من  املتغير  خارجيال  تتكون  و و   املستقل،  وهو  الخارجي  املراجع  املتغير   هيإجراءات 

 ، كما موضح بالشكل التالي:بة اإلبداعيةسأما املتغير التابع فهو اكتشاف ممارسات املحا ،الوسيط

 

 

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسةأ  :(1)شكل 

 أهداف الدراسة: 

 . ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها لحديثة املستخدمة لكشفوالوسائل واألساليب ا  التدقيق اتيلآ أهم الوقوف على  .1

 ا. ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منه كشفل ل واألساليب الحديثة املستخدمةوالوسائ التدقيق اتيلآ  دور معرفة  .2

 ؟ والحد منهابداعية املحاسبة اإل  ممارسات ه في اكتشافتدعسامل ملراجعة والدعم الذي تقدمه للمراجع الخارجية لجنة ا على أنشطف التعر   .3

 أهمية الدراسة: 

 ألن ممارسات
ا
ا و   نظرا املحاسبة  التقارير  بداعيةإل أساليب  سلبي على  تأثير  املاليةو   لها  الفعليحيث    القوائم  الواقع  بصورة خالف  لذي ا و   تظهرها 

التق  سعكني هذه  اعتمدت  التي  الجهات  قرارات  على  تأتي  اريربدوره  الدراسةمية  أه،  املراجعة    لتعريفل  هذه  ودور  اإلبداعية  املحاسبة  بممارسات 

اإلبداعية   املحاسبة   ة املستخدمة للحد من ممارساتالتدقيق الحديث  ليباأس   ساهم في إبرازهذه الدراسة ستلذا ف،  الخارجية للحد من تلك املمارسات

  تركةشالح املصأصحاب املو   مثل مستخدمي القوائم املالية  -  ه الدراسة في خدمة عدة جهاتهذ  ساهم ، وبالتالي تاملالية  قوائم ال  على  ذات التأثير السلبي

األمر الذي ُيساعد تلك الجهات  هتهاجا زمة ملو ل اتخاذ التدابير الال أجمن  ااعهد خِّ  وأساليبة ار دإل على التعرف على ممارسات ا  -تباملنشأة ومتخذي القرارا 

 .على اتخاذ قرارات سليمة 

 ملتغير املستقل ا 

 م لجنة املراجعةدع

 املتغير الوسيط 

 اجعإجراءات املر 

 املتغير التابع 

 اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية 
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 اسات السابقة:الدر 

و دراسة   • )  الهاشمي  املشت  بعنوان:  (2019بريبر  املشروع  وفق  املحاسبية على  للمعلومات  النوعية  الخصائص  على  اإلبداعية  املحاسبة  ك، ر تأثير 

استطالعية إلى  دراسة  هدفت  املحاس،  مفهوم  االبداعية  معرفة  التيبة  عن   واملمارسات  واالفصاح  القياس  عند  االدارة  املعلومات    تستخدمها 

املالية لتحقيق غايتها،  في  املحاسبية  والكشف عن مدى تأثير هذه املمارسات على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية التي حددها  القوائم 

ات املحاسبة  يجاد العالقات البينية التي تربط ممارسإ من غيرها من خالل    أكثرتتأثر  ص  وأي من هذه الخصائ  FASB & IASBلـ    ك شروع املشتر ملا 

وتفرعاتها  متغيراتها  بين  املشترك  والتأثير  النوعية  بالخصائص  إلىتوصل.  االبداعية  الدراسة  للمعلومات  أ   ت  النوعية  الخصائص  مفاهيم  ن 

املشترك بين  ساملحا املشروع  التي وضعها  التوافق فيج   (FASB, IASB)لا بية  القديمة لكل م  اءت من خالل  ن  املجلسين نحو تحسي  ن الخصائص 

   كثرجودة املعلومات املحاسبية ولتكون أ 
ا
و أ ساسية  أ و مساندة( وليس بطبيعتها )أ بجوهر املعلومات وقيمتها بالنسبة ملتخذ القرار )جوهرية    ارتباطا

و و ثان البحث  ية(.  عينة  املستجيبين  نظر  وجهة  فمن  ذلك  لتطوير أ واملهنيين    األكاديميينمن  مع  املشترك  املشروع  بذلها  التي  الجهود  مفاهيم   ن 

  ذي   تأثيرظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود  أ الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية لم تحد من تأثير ممارسات املحاسبة االبداعية، فقد  

 متغيالخصائص الجوهرية املالئمة والتمثيل الصادق بوصفه    االبداعية في كل من  ئية معنوية للمتغير املستقل ممارسات املحاسبةاحصا  ةدالل
ا
  را

. معتم
ا
 دا

ت فهد،  دور املحاسبة القضائية في مواجهة ممارسا ت املحاسبة اإلبداعية للشركات املدرجة في سوق فلسطينبعنوان:    (2018الجعبري )دراسة   •

الحاجة    لىإ  القضائية ومدى  املحاسبة  التي يجب    املؤهالتإليها في فلسطين والتعرف على  عرض واقع  بها  أ والخبرات  يتمتع  القضائي،  ن  املحاسب 

 
ا
 بوعمليات التحري وعمليات التقييم التي يمكن أن تساعد املحاسب القضائي في مواجهة ممارسة أسالي  واألنشطة  اإلجراءاتعلى    والتعرف أيضا

وذلك  اإلبداعيةاملحاسبة   للشرك   نظر كل من   على وجهات   باالعتماد،  والخارجيين  الداخليين  الحسابات  ومدققي  القضائي،  املساهمة السلك  ات 

لى املحاسبة القضائية لفض القضايا ذات الطبيعة املالية بصورة عادلة إ العامة املدرجة في سوق فلسطين. وقد أظهرت النتائج أن درجة الحاجة  

   سة درا ات الخارجيين واملحكمين املاليين في فض النزاعات املالية. وتوصلت النت متوسطة، وأن املحاكم تعتمد على مدققي الحساباك 
ا
لى أن  إ   أيضا

  في القوائم املالية كانت ضعيفة بشكل عام، وقد اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم  اإلبداعيةممارسة أساليب املحاسبة  

 .في تطوير هذا املجال في فلسطين

عرو دراسة   • املحاسبة    بعنوان:  (2016)  جبو  ممارسات  من  الحد  في  الخارجية  املراجعة  األكاديميين دور  من  لعينة  ميدانية  دراسة  اإلبداعية، 

معرفة    واملهنيين، إلى  اإلبداعية،هدفت  املحاسبة  ممارسات  مواجهة  في  ودورها  الخارجية  املراجعة  أن  ار شأ قد  و   قدرة  إلى  الدراسة  نتائج  أهم  ت 

لمراجعة الخارجية دور في مواجهة ممارسات املحاسبة  ل، وأن  اإلبداعية يمثل خطر كبير على مستقبل مهنة املحاسبةقي للمحاسبة  املنظور األخال

 .بل املراجع الخارجيقهذه املمارسات من  واكتشافاإلبداعية من خالل مساهمة معايير املراجعة في تقليص الفرص السامحة للتالعب 

)  دراسة • اإلبداعيةوان:  عنب  (2016فارس  املحاسبة  ممارسات  من  الحد  في  الحسابات  مراجعة  مراجعي  مسؤولية  من  لعينة  ميدانية  دراسة   :

ة، وذلك  يعلى جوانب مسؤولية مراجعة الحسابات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداع  فقو لدراسة إلى الو ا   ، هدفتالحسابات لوالية ورقلة

التزام مراجعيمن خالل تق ومدى  بالحسابات    ييم مدى  املهنية،  املحاسب  على  قدرتهم مسؤوليتهم  اإلبداعيةاكتشاف ممارسات  وا ة   لوقوف على ، 

املهنية أداء مسؤوليته  املراجع في  التي تؤثر على قدرة  الدراسة  .املعوقات  باملأهمها    نتائج  عدة   إلى  وقد توصلت  املرتبطة  العوامل  الخارجي  أن  راجع 

الحد من   أدائه في  اإلبداعية  ات ممارستؤثر على  الحسابات  أن، و املحاسبة  املحاسبة    اتاالختبار بإجراء    يتقيد  مراجع  الالزمة للحد من ممارسات 

 .الل عملية مراجعة البياناته املهنية خيواجه مشاكل ومعوقات تؤثر في قيامه بمسؤوليت، و اإلبداعية

معرفة وجود أطراف مؤيدة  هدفت إلى    يبيةقطاع الشركات الهندي: دراسة تجر ممارسات املحاسبة اإلبداعية في  بعنوان:    (Bhasin, 2015)دراسة   •

    وكشفتبالهند،    ممارسات املحاسبة اإلبداعية في قطاع الشركات و معارضة الستخدام  أ 
ا
محاولة متعمدة  أن ممارسة املحاسبة اإلبداعية هي دائما

 ممارسة املحاسبة ضد كل من تثبت إدانتهم في   ي اتخاذ تدابير عقابية صارمةبغلمحاسبين واملديرين والشركات. لذلك ينللكسب ميزة غير مستحقة 

كما   وضعاإلبداعية،  الفعالة  يجب  واللوائح  الشركات  راجعةاملو   للمحاسبة  القواعد  قطاع  داخل  السلبي    والحوكمة  الوقوع  تفادي  أجل  من 

 د. لهنا  في املحاسبة اإلبداعية ملمارسات

القرارات االستث  بعنوان:  (2015باعجاجه و خليفة )دراسة   • اإلبداعية على متخذي  املحاسبة  السعودي، أثر استخدام  املال    مارية في سوق رأس 

املركز خل و دالتعرف على دوافع اإلدارة في استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية، أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة في قائمتي ال  هدفت إلى

و  اإلبداعيقياس قدرة مستاملالي،  املحاسبة  أساليب  اكتشاف  املالية على  القوائم  الدة،  خدمي  أن  وخلصت  أهمها:  النتائج  إلى مجموعة من  راسة 

املال و  أسعار األسهم في سوق  الحفاظ على مستوى  يتمثل في  السعودية  الشركات  اإلبداعية في  املحاسبة  أساليب  ة  في حال  جعلهادوافع ممارسة 

دمة في قائمتي الدخل واملركز املالي هي: رسملة ومن أهم أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخة.  تحقيق منافع ذاتية لإلدار إيجابية للنمو املستمر، و 
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متوقع   إيرادات  إثبات  الثابتة،  األصول  قيمة  تحديد  في  املبالغة  التقديرية،  املخصصات  من  التقليل  اإليرادية،  تأكد  تاملصروفات  قبل  حصيلها 

 قة.رادات مستحشروط تحققها كإي 

)  محّمددراسة   • ال  بعنوان:  (2015وآخرون  املراجع  املالتزام  الحد من ممارسات  في  وأثره  املنهي  السلوك  بقواعد  اإلبداعيةخارجي  دراسة    -حاسبة 

إلى    ميدانية الحد من ممارسات  هدفت  املنهي وتوضيح دوره في  السلوك  الا تحليل ودراسة قواعد  اإلبداعية، توصلت  أن عدم ملحاسبة  إلى  دراسة 

املحاسبية قلل من كفاءة  باملبادئ  املراجعة  استقاللية   إملام لجنة  املالية، عدم  القوائم  الخارجي مما يشكك في رأيه حول مصداقية  املراجع  أداء 

 . نهي للمراجع الخارجينخفاض مستوى جودة األداء املا لجان املراجعة باملصارف عن اإلدارة التنفيذية أضعف دور اللجنة الرقابي وساعد على 

املراجعة    بعنوان:  (2014)  سمرهدراسة   • لجان  املصرية،دور  بالبورصة  املقيدة  الشركات  في  اإلبداعية  املحاسبة  ممارسات  من  الحد  هدفت   في 

تحديد اإلبداعية، مع  املحاسبة  الحد من ممارسات  في  املراجعة  لجان  دور  تقييم  إلى  لجن  الدراسة  أداء  املراجعة وعالقتها  أهم محددات جودة  ة 

ة إلى وجود عالقة سالبة قوية بين اختصاصات لجنة املراجعة ومحددات جودة أدائها من  بممارسات املحاسبة اإلبداعية. وتوصلت نتائج الدراس

ائها يؤدى إلى الحد  والتركيز على محددات أد  ةنلجالناحية، وممارسات املحاسبة اإلبداعية من ناحية أخرى، مما يوضح أن التوسع في اختصاصات 

 . ممارسات املحاسبة اإلبداعيةمن 

 اإلبداعية املحاسبة  املالية ملمارسات  البيانات ومستخدمي املاليين  واملحللين املحاسبين واملدققين  إدراك مدى   بعنوان:  (2013أبو تمام )دراسة   •

إلى  ة،  النقدي التدفقات قائمة على املحاسبةنالتعرف على  هدفت  النقديةاإلبداعي   طاق  التدفقات  الدراسة  ،  ة في قائمة  نتائج  لى وجود إ وأشارت 

لدى  تأثير الس إدراك  يوجد  أنه  تبين  كما  النقدية.  التدفقات  قائمة  بيانات  ومالئمة  اإلبداعية على موثوقية  املحاسبة  وأساليب  تخدام ممارسات 

ومستخدم املاليين  واملحللين  واملدققين  ألس  ياملحاسبين  املالية  أشارت البيانات  كذلك  النقدية.  التدفقات  قائمة  على  اإلبداعية  املحاسبة  اليب 

املاليين إ ئج  النتا املحاسبين واملدققين واملحللين  إدراك  بالدراسة بشأن مدى  املشمولة  الفئات  آراء  بين  لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ى أن من أثار املحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية. إضافة إل يمكن استخدامها للحد    يومستخدمي البيانات املالية لإلجراءات الت

 . النتائج الدراسة بينت أن الشركات الصناعية األردنية تستخدم ممارسات وأساليب املحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية 

ئها  التعريف بحوكمة الشركات ومباد  هدفت إلى  رسة أساليب املحاسبة اإلبداعية،ي مماكمة الشركات فو دور تطبيق ح  بعنوان:  (2012بله )دراسة   •

وء على حوكمة الشركات في  رفع كفاءة أداء الشركات، وإلقاء الض  يف  ة اإلبداعية وفي الحد من ممارسة املحاسب  رهاتها وأهدافها، ومعرفة دو وأهمي

وضوع مع استقراء  ة واألجنبية املتعلقة باملطالع على الدراسات النظرية وامليدانية العربي لوصفي التحليلي واال ا اعتمد الباحث على املنهج    .السودان

 ا. أهم نتائجه

هاركورت  بعنوان:    (Chi-chi and Ebimobowei, 2012)دراسة   • بورت  في  للبنوك  الجنائية  املحاسبة  وخدمات  االحتيالية  ،  (نيجيريا)األنشطة 

خدمات  ةفمعر   إلى  الدراسةهدفت   ال  تأثير  النيجيرية.  املحاسبة  البنوك  في  االحتيال  كشف  على  أظهر جنائية  خدمات  ائنتلا ت  وقد  تطبيق  أن  ج 

 و   ،املحاسبة الجنائية يؤثر على مستوى األنشطة االحتيالية للبنوك
ُ
ة إلى أن خدمات املحاسبة الجنائية  اسر دصت العلى أساس هذه النتيجة، خل

 شطة االحتيالية. الالزمة لردع األن تزود البنوك باألدوات

األرباح: دراسة ميدانية،إطار مقترح لتحقيق    بعنوان:  (2011عبد الفتاح )دراسة   • إدارة  الحسابات في ضوء  إلى   موضوعية تقرير مراقب    هدفت 

الحسابات   دور مراقب  والغش    فيتفعيل  بها  املسموح  األرباح  إدارة  بين  التفرقة  تحكم  غ  القوائم   فيوضع ضوابط  املاملالية  بطبيعة  ير  به  سموح 

حها تطبيق املعايير املحاسبية، وما تتضمنه من مرونة، قد تستغل  يتي  التيحاسبية  لك من خالل تقييم مراقب الحسابات للممارسات املالحال، وذ

تنته أغراض خاصة  اإلدارة لتحقيق  إعداد قوائم مالية مضللة  يمن جانب  إلى  إلى  الدراسة  بين  ود فصلجعدم و . وقد توصلت  األساليب    واضح 

ُيزيد    ي القوائم املالية، األمر الذ   ي رة األرباح، والتقارير املالية االحتيالية أو الغش فتمارسها إدارة منشأة عميل املراجعة من أجل إدا  يتاملشروعة ال

الق باتخاذ قرار بإصدار تقرير مراجعة غير مقيد عن عدالة عرض  الحسابات  املالية عن  و من صعوبة قيام مراقب  التائم  تغطيها عملية    يالفترة 

 .املراجعة

النشاطات على ف التعر هدفت إلى   دراسة ميدانية، -لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية دور  بعنوان: (2010) حمادةدراسة  •

 
ُ
مجموعة من النشاطات تمارسها    إلى أن هناكصت الدراسة  التي تقوم بها لجان املراجعة وتؤدي إلى الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية، وخل

 سوريا. في امها وتؤدي إلى الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات املساهمةلجان املراجعة عند تنفيذها مله

اإلبداعية آثار من الحد في الخارجي الحسابات مدقق دور   بعنوان:  (2009)  الحلبيدراسة   •  عن الصادرة  املالية اناتالبي قيةو موث على املحاسبة 

الخارجييا إلى    اسةالدر   هدفت  األردن، في العامة املساهمة الشركات الحسابات  مراجعي  به  يقوم  الذي  الدور  على  من  لوقوف  الحد  في   آثار ن 

 ا. ل منهيقلوالت ةبداعي إل سبة ا ة إلى أن مراجعي الحسابات لهم دور هام في الحد من ممارسات املحادراسملحاسبة اإلبداعية، وتوصلت الا 

اإل   بعنوان:  (2008الخشاوي والدوسري )دراسة   • التحقق من ممارساتها ونتائجهااملحاسبة  املدقق في  إلى  بداعية ودور  أهم  ، هدفت  التعرف على 

التعرف    ممارسات اإلبداعية مع  الحديثة للكشف عن  االتجاهاتلى  عاملحاسبة  الدر أهم    ن، ومهامارسات والحد منامل  تلك  واألساليب  اسة نتائج 
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من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ومن أبرزها حوكمة الشركات ولجان املراجعة،    وجود العديد من االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف والحد

 .املحاسبة اإلبداعية ونتائج التحقق والكشف عن ممارساتوأن للمدقق الخارجي دور مهم ومحوري في 

املحاسبة ب  قةالذات عمواضيع    تناولتالتي    لسابقةالدراسات ا ب  يمكن اعتبار الدراسة الحالية شبيهة  الدراسات السابقة: ن  ة عيما يميز الدراسة الحال

 الدراسة ميز  . وما يُ الدراسة  وتطوير أداة   وتعريف املتغيرات  الدراسة  تحديد مشكلة  من الدراسات السابقة فياسة الحالية  در الوقد استفادت    ،بداعيةإل ا 

راجعة ومراجع الحسابات الخارجي ملعرفة أثرهما في اكتشاف ممارسات دعم لجنة امل  كل من  تناولت العالقة بين  و أنهاه  عن الدراسات السابقةلية  االح

 على القوائم املالية للشركات 
ا
لخارجي راجع ا مل دور ا   بحث في حين اقتصرت معظم الدراسات السابقة على  ،ن في السودا   املحاسبة اإلبداعية التي تؤثر سلبا

 . إلبداعيةفقط أو دور لجان املراجعة فقط في كشف ممارسات املحاسبة ا 

 مراجعة الحسابات واملحاسبة اإلبداعية:

الحسابات دقة  الحسابات   تدقيقأو    مراجعة  من  بالتحقق  قيامها  خالل  من  املجتمع  في   
ا
مهما  

ا
دورا تؤدي  مهنة  والتقارير   وصحة   هي  البيانات 

 من خالل ممارسات ما ُيسمى باملحاسبية  بيانات املالية للمنشأة من املحتمل قيام بعض األطراف املستفيدة من املنشأة بتحريف النه أل لك وذ، املحاسبية

أهداف محددة، لتحقيق  املهم ُه من  و   اإلبداعية  الدور  يأتي  بتدقيق  ملراجعةا   ملهنة  نا  والغش    الحسابات  لتقوم  األخطاء   ير تزو والللتأكد من خلوها من 

  تلك البيانات والتقارير.زيادة الثقة في  فبهد

املالية وكما هو معلوم   ليقوم بتدقيق حساباتها وتقاريرها  إلى مراجع حسابات خارجي مستقل  بأن تعهد  املنشآت  تلزِّم  الشركات  أن معظم قوانين 

 . املحاسبيةيانات دة من البية املستفوإبداء رأيه حولها حتى يتسنى لها نشرها للمستثمرين وغيرهم من األطراف العديد

فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات  :”املراجعة هي  (م2016عبدهللا ) أهمها عر فجعة ومن هناك عدة تعريفات للمرا 

، بقصد الخروج برأي فني محايد  
ا
ما

 
 منظ

ا
 انتقاديا

ا
الوضع املالي لذلك عن  الية  القوائم امل  ةعن مدى داللوالدفاتر الخاصة باملشروع تحت التدقيق فحصا

 .“عماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة ومدى تصويرها لنتائج أ ترة زمنية معلومة، املشروع في نهاية ف

 املحاسبة االحتيالية،  املحاسبة اإلبداعية    على الجانب اآلخر تعدو 
ا
ظهرت في    ارسات التياملممن    ،واملحاسبة التجميليةويطلق عليها البعض أيضا

 الوقت في أرباح أفضل إلنتاج ضغط هناك كان ي حدثت في بداية الثمانيات من القرن العشرين، حيثالت  االقتصادي   ونة األخيرة خالل فترة الركوداآل 

تستطيع  بأ املؤسسة رأت فقد ولهذا   ،األرباح تلك  إيجاد  الصعب من كان الذي  كانت ال  إذا  األرباح  نها  تستطيع أن تكسب  أن   ىلع  فإنها  ا تبتدعهاألقل 

 . م(2016، فارس)

امل مفاهيم  اإلبداعية،تعددت  قال  حاسبة  الصدد  هذا  وأحمد،  195م، ص  2015)  الزيادي   وفي  )جمال  عن   
ا
ناقال املعنى  ”(  7م، ص  2011(  إن 

حقيقة األمر تأهيل ت الذي ال يوجد في  قاملحاسبة، في الو   الظاهري ملصطلح املحاسبة اإلبداعية يبدو من الوهلة األولى كما لو أنه نوع جديد من أنواع

له قِّ وتنظير علمي  أساس ي من  وبشكل  للمحاسبة،  األكاديمي  الوسط   من خارج 
ا
أساسا املحاسبة ألنه ظهر  النوع من  في  ب  ذا  املاليين  واملحللين  املهنيين  ل 

 في التحايل وا 
ا
 . “املاليةو ومستعملي املعلومات املحاسبية تثمرين سلتالعب وتضليل املاألسواق املالية ليشير إلى أن املحاسبة تتضمن إبداعا

د وآخرون )  يرى و  أن املحاسبة اإلبداعية هي األساليب التي تستخدمها اإلدارة في اختيار السياسات املحاسبية لتحقيق مصالح ذاتية م(  2015محم 

 . ة املالي الحقيقي للمنشأ مضللة ال تعكس املركزفي البيانات املالية مما ينتج عنها معلومات  من خالل التالعب

ِّفت  كما   
أ الور  نظمن ماإلبداعية    املحاسبة  ُعر  أ خال  وهو  املحاسبي  العمل  في  املمارسنقي  ا الخاأل ر  غيات  ها  في  والسياسات خقية  التقديرات  تيار 

ش عب والال سبية املتاحة التي تتيح فرصة للتاملحا  (. 96، ص م2010، ة حماد) للةضصحيحة وم ريغات مالية نها بيانع جتنمما يغِّ

تعري يمكن  سبق  الهبأناإلبداعية  املحاسبة    فمما  بنود  في  التالعب  وإظهارها  ا  للمنشأة  املالية  باستخدامقوائم  الفعلي  الواقع  ساليب أ   خالف 

 صُ   املنشأة   وضعلتحسين    ممارسات غير أخالقية  أو أية  تطبيق املبادئ املحاسبية  عند  نتقائيةا   بديلة أو  محاسبية
ا
ألهداف   أصحاب املصالحع  ا د وخِّ   وريا

 . دارة اإل  ضغراأ و  تتالءم متعددة 

 عوامل ظهور املحاسبة اإلبداعية: 

 تتمثل العوامل التي ساعدت على ظهور املحاسبة اإلبداعية في اآلتي: 

 خالل  من ذلك  نكا لو حتى التنافسيةالساحة في وداملوج كأفضل الشركة عن صورة  عكس ومحاولة املختلفة الشركات بين الشديدة  املنافسة .1

اع الشرك إدارة  بلقِّ  من مختلقة أرباح ابتداع  (.88م ، ص 2015ة )نف 

الناتجة عن   .2 الوكالة  ملكظهور مشكلة  الشركة انفصال  في  ية  ظهور تضارب  وبالتالي  إدارتها  ُمالك   عن  وبين  الشركة  إدارة  بين  واألهداف  املصالح 

أن   ا الشركة، حيث  الثروات  بالشركة يبحثون عن  الوظيفي  لاملدراء  مصالحهم فال يرغبون في تحمل مخاطر كبيرة للحفاظ على  شخصية واألمن 

ك الشركة يهدفون إلى تعظيم القيمة السوقية لسهم شركتهم  
 
أو ما ُيعرف بقوى السوق املهمة من املساهمين باستثمارات الشركة، في حين أن ُمال

الالرئيسيين والكبار م التأمين عن طريق  البنوك وشركات  الشركة لتعظيم ضثل  إدارة  أو عن طريق ما  القيم  غط على  الشركة،  السوقية لسهم  ة 
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الشركة   بأرباح  لإلدارة  املادية  الحوافز  ربط  وهي  الوكالة  بتكاليف  جاهدة ُيعرف  تسعى  اإلدارة  جعل  أجل  من  السوق  في  السهم  سعر  وتعظيم 

ك وهو تعظ
 
ال
ُ
 يم ثرواتهم.لتحقيق هدف امل

اإلدارة   اواستعماله اإلبداعية املحاسبة ظهور ى  إل  أدتي  التل  العوام  من الوكالة مشكلة فانوعليه   ل  ب  قِّ  لزيادة  أو موقعها على للحفاظ ماإ   من 

 .(6م ، ص 2018 امري عل )ا  جوهرية غير أرباح ابتداع أو ابتكار إلى اإلدارة  ر الذي يدفعماأل  األرباح، من بنسبةة املرتبط املكاسب

 خدمة  مضللة بيانات تقديم  جلأ  من  حرية املالية البيانات معدي  تعطي والتي ملتاحةا  املحاسبية واألساليب اساتيالس وتعدد القانونيةالثغرات   .3

 (:82، ص م2011ا )األغا منه القانونية الثغرات على امثلة عدة  وهنالك متعددة، ملصالح 

امل • البدائل  بين  االختيار  املختلفة:حرية  وال  حاسبية  القواعد  املحتسمح   أ ة  منشألل  سبيةاسياسات 
ا
أ حيانا الطرق  ت  ن  مختلف  بين  من  ختار 

هدافها ورغباتها وتحقق  أ لطرق املحاسبية التي تتالءم مع  ل  املنشأة وهذا يترتب عليه اختيار    ،قوائمها املالية  ادعدإ املحاسبية التي تستخدمها في  

 ة.شركال داءأل فضل صورة أ 

 غياب    عندبند معين  للتقدير املحاسبي  ا   يتم   :املحاسبيةحرية التقديرات   •
ُ
عداد العمليات املحاسبية درجة  إ ويتضمن    حكم القياس املحاسبي امل

وهذا   والتوقع  الشخص ي  والحكم  التقديرات  من  للاإلدار  مامأ  الفرصة يفسحكبيرة   إلى الوصول  بغرض وذلكت  التقديرا  هذه  في تالعبة 

  ددة حامل األهداف
ا
الثلل  نتاجيإل ا ر  العم تقدير مثل الحاالت بعض فهنالك ،مسبقا  ، و االستهالك حساب لغرض ابتةصول 

ا
 هذه  تتم  ما عادة

 من ذلك ويتم   اكتشافه، الصعب ومن معلن غير أو خفي بشكل التالعب  من املبدع للمحاسب الفرصة يتيح  وهذا  الشركة، داخل التقديرات

 حيث من  املالية البيانات على التأثير في واحتياجها ة دار اإل  رغبة حسب متحفظ أو متفائل بشكل  التقديرات في حيزالت أو التقارير صياغة خالل

 .قيمتها من التخفيض أو التعظيم 

ه ب  املرغوب  هدفلى تحقيق الإ يذ وحدوث بعض العمليات الحقيقية  ن يؤدي التحكم في توقيت تنفأ يمكن    توقيت تنفيذ العمليات الحقيقية: •

سب فقد تؤجل تنفيذ هذه في تنفيذ بعض العمليات في الوقت الذي تراه مناالحرية    ارة دإل لك  رِّ ذا تُ إف  ،ة منشأقوائم املالية للالحسابات وال  في

تنفيذها وذلك لتحقيق  و تعج  أ العمليات    دوالر مليون  بقيمة استثمار لديها الشركة  أن لو  ذلكى  عل مثالو ،    هداف ومكاسب معينةأ ل من 

 أمام االختيار حرية تكون  الحالة هذه  في الحالية، بالقيمة يعتبر وهذا  دوالر ماليين ةثالث  بملغ اآلن بيعه ويمكن التاريخية بالتكلفة يعتبر ذا هو 

 في الشركة ربحية  تخفيض أو  تعظيم  على ينعكس سوف وهذا  االستثمار هذا  ببيع فيها  يرغبون  التي السنة اختيار في الشركات  مدراء

 . الختامية باتالحسا

املختلفةي األطراف  بين  املصالح  تضارب  العالق  عتبر  في  ذات  املديرين  فمصلحة  اإلبداعية.  املحاسبة  لظهور  الرئيس  املصدر  بالشركة  تقليل ة 

املوز عة واألرباح  األسهم  الضرائب  حملة  ومصلحة  استثماراتهم ،  على  العائد  تعظيم  زيفي  في  فين 
 
املوظ ومصلحة  تعويضاته،  ا ادة  اإلدارية  ،  ملختلفةم 

، أي قبل في بداية التسعينات امليالدية  شار املحاسبة اإلبداعيةتسبب في انت  هو ما  -رغم تعارضها    -املصالح    دواملسؤولين في تحصيل ضرائب أكثر. وتعد

 (. www.almohasben.com، م2017 ،ين)جريدة املحاسب Enron  انهيار

افع اإلدارة وراء أسباب  املحاسبة اإلبداعية:ممارسة  ودو

إدارا وراء    والدوافع  تعدد األسباب ت ا ركات  الش  ت ممارسة  ا ألساليب  الدراسات وا خال، فمن  بداعيةإل ملحاسبة  الشركاأل ل  التي أجريت على  ت  بحاث 

 والدوافع في اآلتي:  األسباب  ت تلكتمثل

الدخل لصرف   .1 الشركةحيث يقوم  :  االنتباه زيادة  إلىسبية معينة  تغيير سياسات محا  مديري  ا   الشركة  زيادة دخل   تؤدي  نتباه عن  ال بهدف صرف 

 (. 37، ص م2018 ،الجعبري م )لهب  ر املرغوب بها من قِّ يغخبار أل ا 

اإلدارة   .2 لدى  االخالقية  القيم  ممارسات  غياب  إتباع  خالل  من  وذلك  ثروته  وتعظيم  أهدافه  تحقيق  يحاول  منهما   
ا
فكال الشركة:  في  واملساهمين 

 (. 196، ص 2015)الزيادي  اها األفضل لتحقيق أهدافهوسلوكيات ير 

سعر   .3 على  زيادتهأ كة  الشر   سهم املحافظة  مستويات    :و  تخفيض  طريق  عن  وكأنها    االقتراضوذلك  الشركة  تظهر  أقلذات  لكي  وهذا مخاطر   ،

 .   (Bhasin, 2015) اإلصداريساعد الشركة في زيادة رأسمالها من   األسلوب

املحاسبة  تستخدم مما الضريبي:    هربالت .4 دفعالت  ألغراض  اإلبداعيةرسات  تخالضريب  هرب من  أو  تخفيض  ن  ع  فيضهاة   واإليرادات   األرباحطريق 

 (. 89ص  ،م2010 ،م املبيضين وعبد املنع) وزيادة املصروفات بهدف تقليل الهامش الضريبي املترتب عليها

التمويل: .5 املحاسبة    الحصول على  ممارسات  يؤثر    اإلبداعيةتستخدم  الذي  وبالشكل  قيمتها  تحسين  بغرض  الشركات  قبل   إ من 
ا
عملي  يجابيا ة  في 

 (.82م، ص 2011 ،)األغا ل املؤسسات املالية بمنح القروض لهذه الشركاتب  من قِّ  االئتمانيلقرار ا اتخاذ 

الحصول على    رضبغ   اإلبداعيةملحاسبة  لى تحسين بعض قيمها املالية باستخدام ممارسات ا إ : تلجأ الشركات  متقدم  منهيتصنيف  الحصول على   .6

لى مؤشرات ومعايير مالية تستخلص إ بها مؤسسات دولية متخصصة استنادا    قومتنهي التي  ملالتصنيف ا   تصنيف متقدم على منافسيها في عمليات

 (.38ص   م،2018 ،)الجعبري  األعمالمن املعلومات املالية التي تعدها منشآت 
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القوائم املالية على  داللةمدى  ىد التأثير علبقص والسجالتفي الحسابات بالدفاتر  التالعبإلى  اإلدارة تلجأ  املنشأة: في تحقيق أهداف اإلدارة فشل  .7

 (. 39ص  م،2018 ،)الجعبري  تهم وبذلك يتم انتخابهم مرة أخرى جل إيهام املساهمين بنجاح إدارا أ املالي من نتيجة أعمال املشروع ومركزه 

ما ساعد منشآت  اسبية الدولية محا املعايير املبسبب تعدد بدائل القياس املحاسبية التي تضمنته  التالعب:للغش أو    مالئمةوجود بيئة أو ظروف   .8

تطبيق سياسات محاسبية مختلفة من أجل تحسين صورة القوائم املالية بشكل قد يخرج عن مقتضيات املوضوعية التي يجب توفرها   في  األعمال

م املالية،  القوائم  تظهر  أ ن  في  معينة  أهداف  أو  هدف  تحقيق  ملس  اإلدارة جل  بالنسبة  أفضل  موقف  القوائم  في  الفتاح )  ملاليةا تخدمي   ، عبد 

 (. 2ص  م،2011

التدخل الحكومي في شؤون الشركات بإلزامها بتخفيض أسعار منتجاتها لصالح    :باالحتيالوجود ضغوط تفرض أو تبرر القيام   .9 كما هو الحال في 

فقد   األرباحشكل زيادة كبيرة في  ذ  ي تأختوال  األرباحت في  لى نقابات العمال. وقد يعتقد البعض أن التقلباإ   األرباحتخصيص نسبة من    املستهلكين أو 

 (. 39ص  م،2018 ،)الجعبري  ينظر إليها كمؤشر لتعسر املنشأة واضطرابها، مما يدفع الدولة للتدخل في الحالتين

إدار  .10 لها  تتعرض  التي  الضغوط  أن  الشركات  كما  إيجاد هذه    إلنتاجة  عليها  الصعب  يكون من  في وقت  ذلك    األرباحأرباح  اللجوء  إ مما يضطرها  لى 

 (.71ص  م،2011 ،)األغا يلبي الكثير من متطلبات إدارة تلك الشركات للرباحم البدائل املحاسبية التي قد تساهم في ابتداع رقم استخدا 

 فية.  املالي القوائم  في لتالعبا  عمليات ملمارسة  اإلدارة ام  أم املجال  فسح إلى هذا  يؤدي  والذي ة:  اإلدار  مع تواطؤها أو الخارجية الرقابة عفض .11

 يارجالخ باتاالحس دققم عليه قدصاي  ينونقا أولهمان،  مظهري لها التي املمارسات تلك من الحد  في اإليجابي دورها الرقابة ةنمله أن الذي قت  الو 

 الحسابات مدقق عليه ق ادصي ينو نقا يرغ انيهمااملعتمدة، وث املحاسبية املعايير في املتاحة  والخيارات ينوانالق يف راتغالث من  ة االستفاد من  نتجوي

التالعب الخارجي من  ينتج   
ا
  ،)الزيادي   هعلي ون تك أن بيج ام سيول هليع ون تك أن لفض  يُ  ابم إلظهارها املحاسبية ماألرقا فيوالتحريف   تواطئا

 (. 197، ص 2015

الرقابة .12 بيئة  الجوهر   الداخلية  أثر  التحريف  مخاطر  تقدير  تؤثر  على  الرقابة  بعضي:  بيئة  املنشأة   عناصر  التحريف    في  مخاطر  تقدير  عند 

  اإلدارةن أحد أدوارهم هو موازنة الضغوط على  الجوهري. فعلى سبيل املثال: يتأثر الوعي الرقابي في املنشأة بشكل ملحوظ باملكلفين بالحوكمة، أل 

املالي،   بالتقرير  يتعلق  الضغوطفيما  بر   تلك  أو  السوق  املكافآت. ولذلكقد تنشأ من طلبات  ب  امج  يتعلق  تتأثر فاعلية تصميم  الرقابة، فيما  يئة 

 ل:بمشاركة املكلفين بالحوكمة بأمور، مث

 ا.وقدرتهم على تقويم تصرفاته اإلدارة عن  استقاللهم  •

 (. 19ص  م،2017لسنة  315 راجعةامل معيارة )جاري أة التاملنش معامالتما إذا كانوا يفهمون  •

للباحث من  الدخال  يتضح  الرقابة  بيئة  أثر  ا ا ل  أن  الداخليةالرقاب رتباط موظفي خلية  باعتبارهم   ة  عنها  استقالليتهم    ، عهانص منباإلدارة وعدم 

ه لهذا الهيكلالدا  الرقابة  هيكل في خلل يمثل   ِّ
وج 

ُ
 في اإلدارة  علجي  األمر الذي ،  اعليه  بس هو الرقيوليلتحقيق أهدافها الخاصة    خلية يجعل اإلدارة هي امل

التحريفو  ِّ  ةمالي اتنبيا دادوإع املحاسبية جالتبالس  رشمبا ريغ أو رشمبا كلشب التالعب على  درتهاق بببس  تاضع خاص الرتكاب 
 
 اللخ من  ة لمضل

 ة الداخلية. الرقاب ظمةنأ  هاتجاوز 

 ملحاسبة اإلبداعية:الحديثة لكشف ممارسات ااإلجراءات واألساليب 

ل السعي باستمرار ملعرفة التطورات املجاهذا  املعقدة، ولهذا فإن على املهتمين فيو اإلبداعية تعتبر من األمور الصعبة مكافحة ممارسات املحاسبة 

والوسائل واألساليب الحديثة املستخدمة   االتجاهاتتتمثل أهم الخاصة باملحاسبة اإلبداعية وذلك لكشف تلك املمارسات ومن ثم محاولة الحد منها، و 

 :اآلتينها في محاسبة اإلبداعية والحد امل مارسـاتللكشف عـن م

املهنيو تطوير   .1 األخالق  لجنة  وتشكيل  املنهي  السلوك  ميثاق  ووضع  واملراجعة  املحاسبة  ملهنة  املنهي  التنظيم  وضع    ة:تفعيل  وظائفها  أهم  من  التي 

 (. 65ص  ،م2016  ،)بو عروج حاسب واملراجع املعتمدالسلوك التي يجب ان يلتزم بها املقواعد 

الشركات .2 التزام  من  و األ ق  طبيتب  التأكد  األ سس  بعد:  جديدة الهنية  املخالقية  املعايير  ظهرت  التي    والتي  املالية  واألزمات  االقتصادية  االنهيارات 

من العديد  لها  العاملية  تعرضت  العشرينل  دو الت  اديااقتصو   األسواق  القرن  وع  أواخر  العاملية  املال  أسواق  انفتاح  ظل  . األسواق  تلك  وملةفي 

التطتفن تلك  لكل   
ا
أصبحتو يجة ما  رات  مهنية  إ سة  هنالك حاجة  أخالقية  أسس ومعايير  واألسس   جديدة،لى وضع  املعايير  تلك  أطلق على  وقد 

الشركات اآلن بمفهوم حوكمة  ال  Corporate Governance  األخالقية ما يعرف  اإلبداعية واألضرار  املحاسبة  ها وذلك  ناجمة عنللحد من ظواهر 

 . ة الالزمةلعدم وجود الشفافي

لجام  ز إل .3 بإنشاء  في    وقد:  ملراجعةا ن  ا الشركات  التالعب  الناتجة عن  العنيفة  املالية  الهزات  بعد  املتحدة  الواليات  في  املراجعة  لجان  ظهرت فكرة 

املالية )التقارير  نيويورك  بورصة  من  كل  قيام  عن  أسفرت  والتي   ،NYSE األ املال  سوق  وهيئة   )( لجنة SECمريكية  إنشاء  بضرورة  بالتوصية   )

عدداب من  مكونة  بها  املسجلة  لزيادة    لشركات  كمحاولة  وذلك  أتعابه  وتحديد  الخارجي  املراجع  تعيين  مهمتها  تكون  التنفيذيين  غير  األعضاء  من 

( عام  AICPAى املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )، ولهذا األمر فقد أوص ء الرأي في القوائم املالية التي تصدرها الشركاتاستقالليته عند إبدا 
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م أصدرت هيئة سوق املال األمريكية  1972، وفي عام  م جميع الشركات سواء املسجلة في البورصة أو العامة بضرورة إنشاء لجنة للمراجعة1967

(SECتوصي بإل (  للمراجعةات  لجنة  بإنشاء  الشركات  وفي عام  زام  ني  1978،  بورصة  تكوين ألزمت  بضرورة  املسجلة لديها  الشركات    ويورك جميع 

 . لجان مراجعة

ن أن  عن طريق تقليل عدد البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة أو تحديد الظروف التي يمك  :خفض مجال اختيار البدائل واملعالجات املحاسبية .4

كل   فيها  الد  معالجة،تستخدم  املحاسبة  معايير  لجنة  فإن  األمر  معايولهذا  في  ألغت  قد  فإنها  األخيرة  تعديالتها  وفي  املعالجة  يولية   البديلة، رها 

تج من لى أن الشركة التي ستختار معالجة محاسبية معينة تنإ وبتخفيض البدائل فإن ذلك سيؤدي    غلب معاييرها.أ ووضعت معالجة قياسية في  

 ا النتيجة أقل إرضاء. هفس املعالجة في الظروف املستقبلية الشبيهة تكون فيما بعد على استخدام نخاللها صورتها املرغوب فيها في عام ستجبر في

 ويتم ذلك عن طريق ما يلي: :الحد من سوء استخدام بعض السياسات املحاسبية .5

املحا • السياسات  بعض  استخدام  من  تقلل  قواعد  إلغاؤهاسن  حتى  أو  عسبية  فإنه  املجال  هذا  وفي  الشر ،  محاسبو  بعض  اتجه  ت كاندما 

في البنود التي يرغبون في تجنب تضمينها ربح التشغيل، ولهذا األمر فقد    خسارة والربحل" لحسابات ا البريطانية لالستعانة بجزئية "بند الطوارئ 

 . ستغل بشكل خاطئيُ طوارئ" بشكل نهائي حتى ال البريطانية إلغاء "بند ال رأت هيئة املعايير املحاسبية

ا ف"  "الثبات  مبدأ تفعيل   • البيانات  املتبعة من قبل معدي  املحاسبية  السياسات  أي شركة ما  أ ، وهذا يعني  اليةملي استخدام  اختارت  نه متى ما 

ا  ت كما لالحقة والتي ربما قد ال تناسبها تلك السياساسياسة محاسبية تناسبها في أحد األعوام فيجب عليها االستمرار في تطبيقها في األعوام 

، لكن املقصود هو عدم تغيير تلك السياسات  املحاسبية نه من غير املسموح تغيير السياساتأ يعني  ال الثبات نأ لى  إ شارة ، وهنا تجدر اإل كانت

 .يير تلك السياساتإال في حال الضرورة القصوى وشريطة اإلفصاح عن التأثيرات املالية الناتجة على تغ

ويتم   البعض،تبعها تي يلواملراقبين ولجان املراجعة في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ا  الوسيلة األهم واألقوى فهي يقظة وكفاءة املراجعين .6

ع األمر  واملصداقية    نهذا  الكفاءة  ذات  التدقيق  مكاتب  اختيار  واملتمكنأ حيث    العالية،طريق  الكفؤ  املراجع  إجراءات   ن  تصميم  على  يقوم 

التحريفات عن  معقول  تأكيد  على  للحصول  يتم    املراجعة  التي  اإلبداعية  املحاسبة  عن  جوه  اكتشافها،الناشئة  تعتبر  املالير والتي  للقوائم  ة ية 

 الواحدة. 

املالية على مختلف   .7 املعلومات  املستثمرين واملهتمين ومستخدمي  بين  املحاسبية  الثقافة  التثقيف   هم،أطيافتنمية  أما  األمر عن طريق  ويتم هذا 

املست بعض  به  يقوم  الذي  عن  الذاتي  أو  املحاسبي،  مستواهم  رفع  بغرض  املالية  املعلومات  مستخدمي  أو  بسالمة  طثمرين  املعنية  الجهات  ريق 

 (. 248-247ص  م،2014 ،)إسماعيل مات سواء كانت تلك الجهات حكومية أو من القطاع الخاصوشفافية القوائم املالية وما يرد بها من معلو 

اإلدارة:   .8 مجلس  استقاللية  لرئي  الأي  ضمان  أعضأ أو    اإلدارة   س مجل  سيكون  مهااءحد  ال  تنفيذية  مه  تستشفي  قد  لغركة  الحهم  صمدمة  خل 

    سمجل  استقالليةن  ، أل يةصخشال
ا
دورا تلعب  فيهاماإلدارة   

ا
امل  ا تضارب  من  الحد  واملدصعملية  املساهمين  بين   استقاللية  تعدلذلك  ،  يرينالح 

اإلدارة منمجل الخ  س  قياصأهم  تعزز  التي  ا   اإلدارة   سمجل  م ائص  بالإلشبمهامه  دور  لها  والتي  والرقابية  الحد    غ رافية    على  املديرين  ة ر قد  منفي 

م ،  2009  ،ة وحمدانعجيلأبو  ،    205م ، ص  2015  ،)الزيادي   الح املساهمينصم  االعتبار  بعين  األخذ دون    الخاصة الحهم  مصيخدم    بمارف  صالت

 (.19ص 

القضائية   .9 املحاسبة  دور  إعداد    والتضليل  املحاسبي  االحتيال  ق طر   اكتشاففي  تفعيل    املحاسبة ات  دو أ   استخدامأن    ثحي،  املالية  القوائم في 

املسي  القضائية في فضح وتحديد  العدالة  املعقدة الخ  منين    نييئساعد  املالية  القضايا  الدعاوي  اضورة و صب  ل تفسير وتلخيص وتقديم  في  حة 

 (. Chi-chi and Ebimobowwei 2012, p 125) القضائية

الداخلية .10 الرقابة  نظام  بهيكلية  النظر    إعادة 
ا
جزءا املدقق  يكون  ال  بحيث  عليها  م:   

ا
رقيبا وإنما  اإلدارة  للتحكم  ن  إيجاد نظام    املؤسس ي،من خالل 

ويرى الكثيرين من املهتمين بشئون    املصالح،أصحاب  لكونها تمثل خط الدفاع األول عن حقوق    وتأتي أهمية التركيز على فاعلية الرقابة الداخلية

الداخلي الرقابة  أسلوب لتحسين فعالية  أن أفضل  الداخلية   ، وحمدان  أبو عجيلة)هو ربطها بلجنة تدقيق مستقلة وذات خبرة عالية    ةالرقابة 

 (. 204ص  م،2015 ،الزيادي  ،21ص  م،2009

 :بداعيةاملحاسبة اإل  ة للحد من ممارساتأنشطة لجنة املراجع

  املراجعة لجنة  تؤدي 
ا
  دورا

ا
  في الخارجية واألطراف  املستثمرين ثقة  ة دزيا إلى يؤدي  أن  شأنه من الذي  األمرالخارجية،    املراجعة جودة  تحسين  في مهما

 في: دورها خالل من  وذلك املالية، لتقاريرا 

 .املالئمة والكفاءة  الخبرة  ذي  الخارجي  ملراجعا  وتعيين ترشيح .1

 .الخارجي راجعامل أتعاب حديدت .2

 .استقالله على واملحافظة مهامه أداء في الخارجي املراجع مساعدة  .3

 .واإلدارة  الخارجي املراجع بين تنشأ قد التي النزاعات لح .4
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 .الداخلي واملراجع الخارجي املراجع بين التنسيق حقيقت .5

 ياته. وتوص الخارجي املراجع مالحظات ودراسة املراجعة مجال تحديد .6

 .الخارجي املراجع يقدمها التي التأكيد خدمات على اإلشراف .7

 (.105ص  م،2010 ،حمادة  ،56م، ص 2014 ،سمره ة )املطبق يةباملحاس واملمارسات السياسات فعالية بمدى  الخارجي املراجع مناقشة .8

 : ومناقشة النتائج مليدانية وتحليل البياناتإجراءات الدراسة ا

  الحسابات ي راجعم من عينة على  النظري  الجانب إسقاطعرض إجراءات الدراسة امليدانية و   لنظري للدراسة سيتم فيما يلي ا  الجانب بعد عرض

من  املراجعة  خارجيال  الحسابات  مراجع دور  حول  نظرهم  وجهات   لتقص ي  نمحاسبي وخبراء قانونيين    محاسبين الخارجيين  لجنة  اكتشاف    ودعم  في 

 وتوصيات. نتائجلخروج بل ات، ومن ثم تحليل البياناإلبداعية املحاسبة ممارسات

 : مجتمع وعينة الدراسة

الدراسةي لهم م  تكون مجتمع  املرخص  القانونيين  املحاسبين  كافة  أغسطس  (  245)  والبالغ عددهم   ن  تنظيم    م حسب موقع مجلس2020حتى 

، وبحسب باستخدام معادلة ريتشارد جيجر ، ومن هذا املجتمع تم اختيار عينة عشوائية /https://aapc.gov.sd ة املحاسبة واملراجعة في السودانمهن

 ولكن وصل عدد املستجيبين إلى ) (150) يبلغ حجم العينة هذه املعادلة
ا
 . يمحاسب قانون (172تقريبا

 : أداة الدراسة

 على    Google Driveوتم تصميم االستبانة على    بيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث،ستبانة لجمع الت الدراسة أداة اال داعتم 
ا
رت إلكترونيا شِّ

ُ
ون

 موزعة على ثالثة محاور   24نت االستبانة  ضمتالتواصل االجتماعي. وقد    عبر تطبيقاتعينة الدراسة  
ا
  دور مراجع الحساباتعت ألجل معرفة  ُوضِّ   سؤاال

 . ي اكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية ف الخارجي ودعم لجنة املراجعة

  مقياس ليكرت
 
 :ماس يالخ

الب الُخ ااعتمد  ليكرت  مقياس  والذي  حث  املوافقة    ستخدميُ ماس ي  درجة  البلتحديد  متغيرات  عدم    ثحعلى  أو  املوافقة  نحو  الرأي  اتجاه  )أي 

  ، ومن ثم ترتيب هذه املتغيرات.فقة(املوا 
ا
 تأخذ قيم يوساط الحسابية التن األ أتبار لهذا املقياس يمكن اع وطبقا

ا
وساط ن األ أ املوافقة و   يتعن (3)كبر من أ ا

   يوأما الت  ،عدم املوافقة  يتعن  (3)قل من  الحسابية األ
ا
 فيما املقياس وكان(  5-1من )  الستجابةدى ا م تراوححيث ي  .محايد  يتعن  (3)عن    ال تختلف معنويا

 :اآلتي النحو علىبمستوى املوافقة  يتعلق

 ( 1(،     ال أوافق بشدة)2(،     ال أوافق)3(،     محايد )4أوافق) (،   5أوافق بشدة )

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

االحصائي  الدراسة  تاستخدم الُحزم  االجتماعية  ةبرنامج  في عملية   Statistical Package for Social Sciences(  SPSS)  (21)النسخة    للعلوم 

 اختبار الفرضيات، حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:التحليل و 

 .هاثبات والتأكد من لداة قق من التناسق الداخلي لحلتلفا كرونباخ لأ معامل باستخدام  اختبار الصدق والثبات .1

م .2 لوصف  الوصفي  اإلحصاء  الدراسةمقاييس  استخدام    تغيرات  تم  التكراري حيث  التك  الجدول  عدد  فئة، ملعرفة  لكل  التكرار  ونسبة  رارات 

الحسابيةو  استجابة   املتوسطات  واالنحرافات  لتحديد معدل  البحث،  ملتغيرات  املطلق   املعيارية  املستبانين  التشتت  درجة  اإلجابات    لقياس  لقيم 

 . الحسابي عن وسطها

 التأثيرات. وإيجاد( لقياس تطابق النموذج 23النسخة )  AMOSلتوكيدي باستخدام برنامج تحليل العزوم الهيكلية التحليل العاملي ا  .3

 : دراسةصدق وثبات أداة الاختبارات 

 كاآلتي:قبل اختبار فرضيات الدراسة البد من التأكد من موثوقية أداة الدراسة 

محكمين مختصين في  5تبانة على ما ُوضعت ألجله تم عرض االس لالستبانة والتأكد من أنها تقيس هري الظا الصدق نم للتحقق: الظاهري  الصدق .1

خر أن األداة فاداتهم بعد تعديل بعض الفقرات وحذف البعض اآل إ وكانت    ،مقترحاتهم في بناء ومضمون األداة رائهم و آ للوقوف على    مجال الدراسة

  تقيس
ا
 . هجلأل ما وضعت فعال

  )معامل   مدى االتساق الداخلي  جراء اختبارإ تم    ذلك  منق  لتحقلو   ،سئلة االستبيان بالتناسق الداخليأ قصد به مدى اتصاف  ويُ لداخلي:  الثبات ا  .2

 لجدول ا و  ،( وهو معامل ذو تأثير جيد يؤكد ثبات أسئلة االستبانة0.857لهذه االستبانة ) الكلية إذ بلغت قيمته (Cronbach’s Alpha لفا كرونباخأ 

 : للكل محور ولالستبانة كك رات الصدق والثباتاختبا نتائج يوضح( 1) رقم 

 

https://aapc.gov.sd/
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 ( N = 172) نتائج اختبارات الصدق والثبات :(1)جدول 

عدد   املحور 

 الفقرات 

 الثبات الداخلي 

 ()معامل ألفا كرونباخ

الثبات   مستوى 

 الداخلي 

 ة مقبول 0.773 8 األول: ممارسات املحاسبة اإلبداعية املحور 

 مقبولة  0.681 8 لثاني: إجراءات املراجع الخارجي ااملحور 

 مقبولة  0.728 8 للمراجع الخارجي ة دعم لجنة املراجع الثالث:املحور 

لي 
 
دة 0.857 24 الك  جيَّ

 .SPSSالتحليل اإلحصائي  برنامج باالعتماد على نتائجإعداد الباحث  املصدر:                        

 ة: االستبان فقرات عن جابات أفراد العينةالوصفي إل  التحليل 

الجزء يتم عرض نتائج تحليل توزيع أفراد ا  ملعرفة عدد  وفق املقاييس الوصفية املتمثلة في الجدول التكراري  لعينة حسب سنوات الخبرة  في هذا 

ب املحاور وذلك وفق  راسة لفقرات االستبانة حسدحصاء الوصفي ملستوى إجابات عينة الاإل   التكرارات ونسبة التكرار لكل فئة، كما يتم عرض نتائج

 .واالنحراف املعياري الوسط الحسابي 

 : صص العلميختتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب الن .1

 التخصص العلمي توزيع أفراد العينة حسب   :(2جدول )

 النسبة املئوية %  التكرار  التخصص العلمي 

 % 59 101 محاسبة وتمويل 

 % 25 43 ية ر تكاليف ومحاسبة إدا 

 %8 13 أعمال  إدارة

 %2 4 اقتصاد

 %6 11 ة فية ومالير دراسات مص

 % 100 172 لي اإلجما

 .SPSSاملصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي                               

)  يتضح الجدول  )  (2من  نسبة  أعلى  الع%59أن  تخصصهم  العينة  أفراد   ل( من 
ا
تليها مباشرة وتمويل،  )  مي محاسبة  العينة   (%25نسبة  أفراد  من 

إدارية ومحاسبة  تكاليف  العلمي  ال  ،تخصصهم  وهذا وكال  البحث  بموضوع  قوية  عالقة  لهما  ألسئلة    تخصصين  املستجيبين  فهم  إمكانية  على  يدل 

 .عيةموضو نتائج في اختبار الفرضيات والوصول إلى  تيساعد الباحث في االعتماد على تلك اإلجابا االستبانة واإلجابة عنها بدقة مما

 ة: لخبر عدد سنوات ا نتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب  .2

 عدد سنوات الخبرة توزيع أفراد العينة حسب  :(3)جدول 

 النسبة املئوية %  التكرار  عدد سنوات الخبرة 

 % 18 31 سنوات فأقل  5

 %8 14 سنة  10 – 6

 % 16 27 سنة  15 – 11

 % 36 62 سنة  20 – 16

 % 22 38 سنة   20أكثر من 

 % 100 172 اإلجمالي 

 . SPSSنتائج برنامج التحليل اإلحصائي  املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على                                

( %36( على التوالي، وأن النسبة األكبر )%8( و)%36( أن نسب عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة تراوحت أعالها وأدناها بين )3ُيالحظ من الجدول )

سنة، وهذه النتائج تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة ذوي   20من  أكثر    خبرتهم  للذين  (%22، تليها نسبة )(سنة20-16ن )هم تتراوح بيالعينة خبرت  أفراد  من

 كونها تعز  طويلة الخبرة ال
ا
 ت مما يؤدي إلى نوع من الدقة والواقعية للدراسة. ز من صدق اإلجابانسبتهم عالية، وهذه النسبة مهمة جدا
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 :رسات املحاسبة اإلبداعيةمماإجابات عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات املحور األول:  مستوى  .3

 (N = 172)  الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور األول: ممارسات املحاسبة اإلبداعية :(4جدول )
افق  الفقرة مو

 بشدة

افق افق محايد مو افق  ال أو ال أو

 
 
 مطلقا

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

عطي الصورة  االختيار بين عدد مختلف من البدائل والط/ 1
ُ
رق املحاسبية التي ت

لة  . املفض 

22 

12.8% 

66 

38.4% 

60 

34.9% 

21 

12.2% 

3 

1.7% 

3.48 0.927 

الطرق والسياسات املحاسبية بغرض  لثبات عند تطبيق / عدم التزام الشركة بمبدأ ا2

 تجميل صورة الدخل. 

20 

11.6% 

83 

48.3% 

43 

25% 

21 

12.2% 

5 

2.9% 

3.53 0.951 

 29 الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. / عدم التزام 3

16.9% 

71 

41.3% 

37 

21.5% 

29 

16.9% 

6 

3.5% 

3.51 1.068 

ة األجل بهدف تحسين  سديد القروض قصير استخدام القروض طويلة األجل في ت /4

 نسب السيولة. 

28 

16.3% 

71 

41.3% 

43 

25% 

28 

16.3% 

2 

1.2% 

3.55 0.987 

عار االستثمارات غير املخصصة للمتاجرة في قائمة  / إدراج أرباح أو خسائر تقلب أس5

 الدخل. 

29 

16.9% 

81 

47.1% 

41 

23.8% 

20 

11.6% 

1 

0.6% 

3.68 0.909 

 من إظهار أرباح غير مستقرة. عن اتجاه النمو ا/ تقديم تقارير 6
ا
 21 لثابت في الربح بدال

12.2% 

 58 

33.7% 

63 

36.6% 

25 

14.5% 

5 

2.9% 

3.38 0.975 

 32 ي املصروفات واإليرادات. / التالعب ف7

18.6% 

85 

49.4% 

44 

25.6% 

10 

5.8% 

1 

0.6% 

3.80 0.830 

 38 لتنبؤ. بط بالتقييم أو ا/ التالعب بحسابات األصول وااللتزامات التي ترت8

22.1% 

72 

41.9% 

41 

23.8% 

19 

11% 

2 

1.2% 

3.73 0.968 

 0.952 3.58 اإلجمالي 

 . SPSSنتائج برنامج التحليل اإلحصائي املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على      

 : ليلية اآلتيةاملعطيات التح يهف الحظويُ ، محور ممارسات املحاسبة االبداعية في املستجيبين نتائج ردود (4)تضمن الجدول ي

املحور  .1 الحسابي إلجمالي  الوسط  )  بانحراف معياري   (3.58)  بلغ  الحسابي(  0.952قدره  الوسط  املحو  ويعد  الفرض ي إلجمالي  الوسط  أعلى من  ر 

 .املستجيبين للعينة املدروسة ص مستويات استجابةل عليه لتفح  املعو   (3) للمقياس البالغ

 ( .3.38نى قدره )أد د( وح3.80ه )الفرض ي، وتراوحت بين حد أعلى قدر ر أعلى من الوسط بية ألبعاد املحو كانت األوساط الحسا .2

يشير إلى ميل آراء املستجيبين نحو    هذا و   ،(بشدة   فقا و م)  ثم   (يداح)م  ( يليه تقديرفقموا فقرات ضمن تقدير )معظم ال  أعلى اإلجابات عن   جاءت .3

 ما يشير إلى تجانس آراء املستجيبين.املعيارية صغيرة  ق، كما ُيالحظ أن االنحرافات  االتفا
ا
حور  امل  هذا   في  ج ردود املستجيبين نتائ   تفقتا وقد    نسبيا

باعجاجه  م،2018العامري  م،2015الزيادي ، م2019الهاشمي و بريبر )دراسات سابقة مثل دراسة  عدة  مع نتائج (بداعيةاإل  ممارسات املحاسبة)

 .(م2016عروج بو  م،2015وخليفة 

 :بداعيةممارسات املحاسبة اإل إجراءات املراجع الخارجي لكشف حور الثاني: عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات امل مستوى إجابات .4

 ( N = 172)  الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني: إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية :(5)جدول 
افق  الفقرة مو

 ةبشد

افق افق محايد مو افق  ال أو ال أو

 
 
 مطلقا

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املحاسبية املتاحة غير املناسبة واعتماد املعالجات  / إلغاء البدائل واملعالجات 1

ستخدم فيها. 
ُ
 املحاسبية القياسية حسب الظروف التي ت

34 

19.8% 

79 

45.9% 

39 

22.7% 

16 

9.3% 

4 

2.3% 

3.72 0.964 

تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية   لتحقق من التزام الشركة بمبدأ الثبات عند/ ا2

 يرها ودراسة أثرها على التقارير املالية للشركة. ومناقشة إدارة الشركة عند تغي

26 

15.1% 

56 

32.6% 

51 

29.7% 

29 

16.9% 

10 

5.8% 

3.34 1.105 

 46 . دئ حوكمة الشركات/ التحقق من التزام الشركة بتطبيق مبا3

26.7% 

69 

40.1% 

42 

24.4% 

12 

7% 

3 

1.7% 

3.83 0.962 

صحتها والتوقيت الذي تمت  / فحص عقود القروض والصفقات األخرى والتأكد من 4

 فيه. 

24 

14% 

79 

45.9% 

38 

22.1% 

23 

13.4% 

8 

4.7% 

3.51 1.040 

د  للمتاجرة والتأك / تقييم أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة5

 من عدم إدراجها في قائمة الدخل. 

31 

18% 

66 

38.4% 

 58 

33.7% 

 17 

9.9% 

0 

0% 

3.65 0.890 

دخل لعدة سنوات سابقة ملعرفة اتجاه معدل نمو األرباح من سنة / فحص قوائم ال6

 ألخرى. 

35 

20.3% 

 62 

36% 

27 

15.7% 

39 

22.7% 

9 

5.2% 

3.44 1.195 

ها  والتأكد من أن املعالجات املحاسبية بشأن يرادات املختلفة،/ فحص املصروفات واإل 7

 تتم حسب املعايير املتعارف عليها. 

24 

14% 

68 

39.5% 

44 

25.6% 

30 

17.4% 

6 

3.5% 

3.43 1.043 

/ مناقشة إدارة الشركة في اختيار التقديرات املحاسبية وإعادة التقييم حسب املعايير  8

 املحاسبية املتعارف عليها. 

25 

14.5% 

 63 

36.6% 

42 

24.4% 

33 

19.2% 

9 

5.2% 

3.36 1.107 

 1.038 3.54 مالي اإلج

 . SPSSامج التحليل اإلحصائي املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برن     



 موس ى أبو تمة                                                                    أثر دعم لجنة املراجعة على إجراءات مراجع الحسابات الخارجي في اكتشاف ممارسات املحاسبة 

Global Journal of Economics and Business, 10(1) (2021), 131-149 
 142 

 

التحليلية  املعطيات فيه حظال ويُ ، ممارسات املحاسبة االبداعية إجراءات املراجع الخارجي لكشف محور  في املستجيبين نتائج ردود ( 5)ل تضمن الجدو ي

 : اآلتية

الحسابي إلجم .1 الوسط  املحور بلغ  بانحراف معياري 3.54)  الي   )  ( الحس(  1.038قدره  الوسط  الفرض ي  ابيويعد  الوسط  أعلى من  املحور  إلجمالي 

 .املستجيبين للعينة املدروسة ص مستويات استجابةاملعول عليه لتفح   (3) للمقياس البالغ

 .(3.36نى قدره )أد د( وح3.83ه )حد أعلى قدر  حور أعلى من الوسط الفرض ي، وتراوحت بينحسابية ألبعاد املكانت األوساط ال .2

كما ُيالحظ  االتفاق،جاءت نسب  ( وعلى هذا فق بشدة ا و )م ثم  (يداحفق( يليه تقدير )مموا )معظم الفقرات ضمن تقدير  بات عنأعلى اإلجا جاءت .3

املعيارية صغيرة نسب االنحرافات  إلى  أن   ما يشير 
ا
املستجيبين. يا آراء  نت  تجانس  اتفقت  نتائج دراسات أخرى في كثير من  وقد  الدراسة مع  ائج هذه 

  م،2008الخشاوي والدوسري  دراسة  الدراسات )ك  تل  ومن(  ممارسات املحاسبة االبداعية  الثاني )إجراءات املراجع الخارجي لكشف فقرات املحور  

  (.م2016فارس دراسة  م،2016بوعروج درسة 

ممارسات املحاسبة  لكشف  : دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجيلوصفي لفقرات املحور الثالث حليل اابات عينة الدراسة والتمستوى إج .5

 :اإلبداعية

 ( N = 172) سبة اإلبداعيةالوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثالث: دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف ممارسات املحا :(6)جدول 

افق   الفقرة مو

 بشدة

افق م افق  محايد و افق   ال أو ال أو

 
 
 مطلقا

الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 عياري امل

 16 املالئمة.  والكفاءة الخبرة ذو الخارجي املراجع  وتعيين  / ترشيح1

9.3 % 

 59 

34.3 % 

52 

30.2 % 

38 

22.1 % 

7 

4.1 % 

3.23 1.026 

 13 ادلة. ي بصورة مرضية وع/ تحديد أتعاب املراجع الخارج2

7.6 % 

44 

25.6 % 

65 

37.8 % 

36 

20.9 % 

14 

8.1 % 

3.03 1.048 

 17 استقالله.  على واملحافظة مهامه  أداء في الخارجي املراجع / مساعدة3

9.9 % 

81 

47.1 % 

57 

33.1 % 

12 

7% 

5 

2.9 % 

3.54 0.874 

 8 الداخلي.  واملراجع الخارجي املراجع  بين  التنسيق / تحقيق 4

4.7 % 

 58 

33.7 % 

47 

27.3 % 

46 

26.7 % 

13 

7.6 % 

3.01 1.048 

 24 صياته. وتو  الخارجي املراجع  مالحظات  ودراسة املراجعة مجال  / تحديد5

14 % 

73 

42.4 % 

53 

30.8 % 

17 

9.9 % 

5 

2.9 % 

3.55 0.951 

 22 الخارجي. املراجع  يقدمها التي التأكيد  خدمات  على / اإلشراف6

12.8 % 

73 

42.4 % 

49 

28.5 % 

23 

13.4 % 

5 

2.9 % 

3.49 0.976 

 املحاسبية  واملمارسات  السياسات  فعالية بمدى  جيالخار  املراجع  / مناقشة 7

قة.   املطب 

40 

23.3 % 

77 

44.8 % 

38 

22.1 % 

15 

8.7 % 

2 

1.2 % 

3.80 0.934 

 32 الخارجي في تحديد املخاطر التي تؤثر على التقارير املالية.  / مساعدة املراجع8

18.6 % 

69 

40.1 % 

43 

25 % 

27 

15.7 % 

1 

0.6 % 

3.60 0.983 

 0.980 3.41 اإلجمالي 

 .SPSSحصائي املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإل     

املعطيات   فيه الحظويُ ، ممارسات املحاسبة االبداعية دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف  محور  في املستجيبين نتائج ردود ( 6ل )تضمن الجدو ي

 : حليلية اآلتية الت

الحسابي إلجمالب .1 الوسط  املحور لغ  بانحراف معياري 3.41)  ي   )  ( الحساب(  0.980قدره  الوسط  الفرض ي  يويعد  الوسط  أعلى من  املحور  إلجمالي 

 .املستجيبين للعينة املدروسة املعول عليه لتفحص مستويات استجابة (3) للمقياس البالغ

 (.3.01نى قدره )أد د( وح3.80ه )أعلى قدر رض ي، وتراوحت بين حد على من الوسط الفكانت األوساط الحسابية ألبعاد املحور أ  .2

)  عنأعلى اإلجابات    جاءت 3 .3 الفقرات ضمن تقدير  إلى   وهذا   (فق بشدة ا و )م  ثم   (يداحيليه تقدير )مفق(  موا معظم  املستجيبين  آراء  إلى ميل  يشير 

 ماق، كما ُيالحظ أن االنحرافات املعيارية صغيرة نسبياالتفا
ا
و و   ين،جانس آراء املستجيبيشير إلى ت  ا

ُ
حظ أن نتائج الدراسة الحالية قد اتفقت  قد ل

حمادة  ،  م2008)الخشاوي والدوسري    دراسة  مثل  ات أخرى في معظم فقرات املحور الثالث )دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي(مع نتائج دراس

د وآخرون  ،م2014سمره  ،م2010  (. م2015محم 
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 :سةحليل نموذج الدرانتائج ت

  ثيراتالتأ  لقياس تطابق النموذج وإيجاد  (23النسخة )  AMOSلهيكلية  برنامج تحليل العزوم ا تخدام التحليل العاملي التوكيدي باستخدام  تم اس

تأ الوسيط،  واختبار  املتغير  لعالقة  و ثير  نموذج  بناء  تم  املراجعةقد  لجنة  ممو   دعم  واكتشاف  الخارجي  املراجع  ا اجراءات  املحاسبة   إلبداعية ارسات 

واجراءات املراجع متغير مستقل    دعم لجنة املراجعةفيها    النموذجوتم تحديد  كمتغيرات غير مشاهدة لكل منها عدد من الفقرات كمتغيرات مشاهدة،  

 ي: ( التال2)الشكل لنموذج في لى ا إ . وبعد تعديل النموذج تم الوصول متغير وسيط واكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية متغير تابع الخارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توكيدي نموذج الدراسة املعدل باستخدام التحليل العاملي ال :(2شكل )

ومؤشر املطابقة    TLIلويس    -ومؤشر تكر  RMSEAوجزر متوسط مربع األخطاء التقريبي    RMRتم حساب مؤشرات جزر متوسط مربعات البواقي  

 :التالي (7نموذج وتم الوصول إلى النتائج كما في الجدول )شرات جودة املطابقة للكمؤ  CMIN/DFياري ومؤشر ومربع كاي املع CFIاملقارن 

 املطابقةمؤشرات جودة  :(7) جدول 

 مؤشر جزر متوسط مربعات البواقي 
RMR 

 جزر متوسط مربع األخطاء التقريبي 
RMSEA 

لويس -مؤشر تكر  
TLI 

 مؤشر املطابقة املقارن 
CFI 

 مربع كاي املعياري 
CMIN/DF 

 املؤشر 

70.05  400.0  130.9  21.90  81.26  القيمة 

 . (AMOSلتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )باالعتماد على نتائج ا إعداد الباحثاملصدر:                   

النموذج    من خالل  )  AMOS  برنامج   باستخداممؤشرات  رقم  الجدول  في  ،  7كما  أن (  كاي معنوية    وحيث  عند مستوى (  P=0.003)اختبار مربع 

مؤشر املطابقة  النحو التالي،     علىة األخرى  ، كما جاءت مؤشرات املطابق5وهي أقل من    1.268بلغت  قد    ةاملعياريقيمة مربع كاي  لى  الرجوع إ وب  ،0.05

أقل من   0.040  ( =RMSEA)  بيوجزر متوسط مربع األخطاء التقري  0.9كليهما أكبر من    ،0.913=  (TLI)  لويس  -، و مؤشر تكر  0.921( =  CFIاملقارن )

مر   0.05 )ومؤشر جزر متوسط  البواقي  =  RMRبعات  إلى  وهذا   0.1أقل من    0.057(  الب  يشير  أي تطابق  النموذج،  النموذج    يانات مع  ويمكن    جيدأن 

 .جيدة الحصول على نتائج 

 نموذج أوزان االنحدار بين العوامل  :(8جدول )

مة املعنوية قي القيمة الحرجة  الخطأ املعياري  معامل االنحدار  العالقة   

F2 <--- F1 0.661 0.127 5.194 *** 

F3 <--- F2 1.376 0.257 5.363 *** 

 . (AMOSباالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج ) د الباحثإعدااملصدر:                 
                    (F1 ةعيمثل دعم لجنة املراج( / )F2 جيات املراجع الخار مثل إجراءي( / )F3  اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعيةيمثل ) 

)  يتضمن أموس  8الجدول  برنامج  باستخدام  االنحدار  تحليل  نتائج   )AMOS  اس بعد  حيث  وذلك  الخطي،  االنحدار  تحليل  شروط  تشير تيفاء 

إ  داللة  النتائج  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  لجنة بين    0.05لى وجود عالقة معنوية  الخارجيو F1 ةعاملراج  دعم  املراجع  بلغت    حيث  F2  إجراءات 

بقيمة معنوية  F3اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعيةو F2 إجراءات املراجع الخارجيد عالقة ذات داللة إحصائية بين توج اكم، 0.000قيمة املعنوية 

0.000. 
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 تابعةعلى املتغيرات ال املعيارية املختلفة للمتغيرات املستقلة  التأثيرات :(9) جدول 
 التأثيرات غير املباشرة  

 F1 F2 F3 
F2 .000 .000 .000 
F3 0.910 .000 .000 

 (. AMOSالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج                                        

إلى   الذي يشير  الدراسة  بين  وجود عالقة غير موبناء على نموذج  املراجعةباشرة  اإلبداعيةو F1   دعم لجنة  املحاسبة  عبر  F3 اكتشاف ممارسات 

أي أن    ، 0.910(، حيث بلغت القيمة  9ي الجدول رقم )غير املباشرة بين املتغيرات كما ف  تغير وسيط، تم حساب التأثيراتكمF2 إجراءات املراجع الخارجي

 . F3 اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية وF1 لجنة املراجعةدعم العالقة بين تتوسط F2 إجراءات املراجع الخارجي

 اختبار الفرضيات:

البعد   بيانات  اإل   باستخدام برنامج  دراسةتحليل  للعلوم االجتماعية )الحزمة  الهيكلية )  (SPSSحصائية  العزوم  الوصول  و   ( AMOSوبرنامج تحليل 

 لى النحو التالي:ع فرضيات الدراسةاختبار يتم سحصائي إلى نتائج التحليل اإل 

 . (املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات ) اختبار الفرضية األولى:

اإلبداعية    ممارسات املحاسبةالوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني: إجراءات املراجع الخارجي لكشف  (  5لجدول )ع ل بالرجو 

أن معظم   الفرض ي  عباراتل  الحسابية   توسطات املُيالحظ  الوسط  أعلى من  )ل  املحور  العام3لمقياس  املتوسط  بلغ  ( وأن  الثاني  مما يعني    3.54  للمحور 

 االبداعية.  املوافقة على أن إجراءات املراجع الخارجي املذكورة باملحور الثاني تساعد على اكتشاف ممارسات املحاسبة

اكتشاف ممارسات املحاسبة على    ملراجع الخارجيإجراءات ا ن قيمة معامل انحدار محور  أ لى  إ (  8في الجدول )  ر نتائج تحليل االنحدار الخطيوتشي

ه: التي تنص على أن    على ذلك يتم قبول الفرضية األولى، وبناءا 0.000حيث بلغت القيمة    %5وهي معنوية عند مستوى داللة    1.376قد بلغت    اإلبداعية

 . اسبة االبداعيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املح

 . (ات داللة إحصائية بين دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعيةتوجد عالقة ذ) اختبار الفرضية الثانية:

الحس6)ل  لجدو لبالرجوع   الوسط  الخ(  للمراجع  املراجعة  لجنة  دعم  الثالث:  املحور  لفقرات  املعياري  واالنحراف  ممارسات  ابي  لكشف  ارجي 

 للمحور الثالث   ( وأن املتوسط العام3ت الحسابية لعبارات املحور أعلى من الوسط الفرض ي للمقياس )ُيالحظ أن معظم املتوسطااملحاسبة اإلبداعية،  

ي  3.41بلغ   املوافقة علىمما  الثالث  عني  باملحور  املذكورة  املراجعة  أنشطة لجنة  الخارجي وتساع  أن  املراجع  املحاسبة   ده تدعم  اكتشاف ممارسات  على 

 االبداعية. 

د بلغت  ق  إجراءات املراجع الخارجيعلى    دعم لجنة املراجعة( إلى أن قيمة معامل انحدار محور  8)النحدار الخطي في الجدول  وتشير نتائج تحليل ا 

التي تنص على أنه: توجد عالقة ذات   الفرضية الثانيةل  ، وبناءا على ذلك يتم قبو 0.000حيث بلغت القيمة    % 5معنوية عند مستوى داللة    وهي   0.661

 . دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعيةة بين  داللة إحصائي

 والتوصيات:  النتائج 

 ومن ثم الخروج منها ببعض التوصيات. عرض نتائج الدراسةكن الفرضيات يم واختبار البياناتتحليل بعد 

:
 
 :النتائج  أوال

أن   .1 إلى  الدراسة  صْت 
ُ
العديد من  خل اإلبداعيةمماهنالك  املحاسبة  الفعلي   رسات  الواقع  املالية وتظهرها بصورة خالف  القوائم  أرقام   التي تؤثر على 

 :ومن أهمها

 دات. ملصروفات واإليرا التالعب في ا  •

 م أو التنبؤ. التالعب بحسابات األصول وااللتزامات التي ترتبط بالتقيي •

 ر املخصصة للمتاجرة في قائمة الدخل. إدراج أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غي •

 استخدام القروض طويلة األجل في تسديد القروض قصيرة األجل بهدف تحسين نسب السيولة. •

 الدخل.  ت عند تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية بغرض تجميل صورة تزام بمبدأ الثباعدم االل •

 عدم التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. •

لة.اال  • عطي الصورة املفض 
ُ
 ختيار بين عدد مختلف من البدائل والطرق املحاسبية التي ت

 :تلك اإلجراءاتأهم  ، ومنمارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها في اكتشاف م حوري مهم وم إجراءات املراجع الخارجي لها دور وجدت الدراسة أن  .2

 لشركات.التحقق من التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة ا  •

ستخدم فيها. •
ُ
 إلغاء البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة غير املناسبة واعتماد املعالجات املحاسبية القياسية حسب الظروف التي ت
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 اجرة والتأكد من عدم إدراجها في قائمة الدخل. تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة للمت م أرباح أو خسائرتقيي •

 والصفقات األخرى والتأكد من صحتها والتوقيت الذي تمت فيه.  فحص عقود القروض •

 فحص قوائم الدخل لعدة سنوات سابقة ملعرفة اتجاه معدل نمو األرباح من سنة ألخرى. •

 ت املحاسبية بشأنها تتم حسب املعايير املتعارف عليها. ت املختلفة، والتأكد من أن املعالجاصروفات واإليرادا فحص امل •

أنشطةتوصلت   .3 أن  إلى  لها    ومهام  الدراسة  بالشركة  املراجعة  املحاسبة أثلجنة  ممارسات  الكتشاف  الخارجي  الحسابات  مراجع  دعم  في   
ا
مهما  

ا
را

 اإلبداعية. 

 
 
 : : التوصياتثانيا

 :باآلتية سا لدر ا  توص يسابقة ال على ضوء النتائج

املحاسبية .1 الثقافة  تنمية  على  باملحاس  العمل  الكافي  الوعي  اإلبداعيةونشر  مختلف    بة  املحاسبمستخدمي  بين  الندوات املعلومات  خالل  من  ية 

 . لتي تمارسها بعض الشركاتاعية ا اإلبد اسبةلمحاآلثار السالبة لاشية توضح أو عقد حلقات نق تعليميةوالبرامج املحاسبية التثقيفية وال

الخارجيين .2 املراجعين  كفاءة  رفع  على  التركيز  التطو   ضرورة  خالل  والمن     ستمرملا تدريب  ير 
 
من  للتمك اإلبداعية اشتكا ن  املحاسبة  ممارسات  ف 

 والحد منها. 

قواعد السلوك التي و  نهيميثاق السلوك امل ا وضع تي من أهم وظائفهال ةوتشكيل لجنة األخالق املهني  ملراجعةاملحاسبة وا  تفعيل التنظيم املنهي ملهنتي .3

 رجي.يجب ان يلتزم بها املحاسب واملراجع الخا

املراجعة   .4 بإنشاء لجان  الشركات  العلمي والخبرة   ذوي من  إلزام  اللجان   وضمان استقالليتها  ةالعملي  التأهيل  لتلك  ا  املراجع    ملِّ من دور مهم في دعم 

 . والحد منها إلبداعيةارسات املحاسبة ا ممالكتشاف الخارجي 

للتأكد   من خالل إنشاء لجان رقابة فعالةن تطبيق الشركات ملبادئ حوكمة الشركات في الدولة بالتأكد م واملختصة ضرورة قيام الجهات اإلشرافية .5

 بداعية. سات املحاسبة اإل لزيادة الشفافية واإلفصاح األمر الذي يساعد على التقليل من ممار  بالتطبيقمن التزام الشركات 

و  .6 وحاسمةوضع  رادعة  عقوبات  في    تنفيذ  واملختصة  الرقابية  الجهات  قبل  التجارة الدمن  )وزارة  سوق   والصناعة  ولة  املالية  ألور ا   ـ  ديوان   –اق 

أ   الخ(  .القومي..املراجعة   تالعبات  اإلبداعية من  املحاسبة  ببعض ممارسات  القيام  في  تتورط  التي  الشركات  تحعلى  البيانات  و  في  والتقارير ريف 

 .الخاصة بها اليةامل
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Abstract: This study aimed to measure the relationship between the audit committee support and the 
external auditor's procedures, and then to figure out their impact in discovering creative accounting 
practices. To achieve this goal, the study followed the descriptive and analytical approach by using the case 
study method. The questionnaire tool was designed on Google drive in order to collect data, and it was 
distributed electronically to a random sample of certified public accountants in Sudan, where the sample 
size was (172) out of (245) chartered accountants. According to the results of the field study, the researcher 
concluded that: first, there is a statistically significant relationship between the procedures of the external 
auditor and the discovery of creative accounting practices, second, there is a statistically significant 
relationship between the audit committee's support for the external auditor and the discovery of creative 
accounting practices. In the light of the result, the study made several recommendations, the most 
important is to develop the accounting culture and spread the adequate awareness of creative accounting 
among the various users of accounting information. Also, to raise the level of competency of external 
auditors through continuous development and training so as to able to discover the creative accounting 
practices and to oblige companies to establish audit committees headed by qualified and experienced 
persons with the aim of maintaining the autonomy of those committees, since they have a major role to play 
in supporting the external auditor to discover and reduce the creative accounting practices. 

Keywords: Creative accounting; external auditor; audit committee; Certified Accountants in Sudan . 
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