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  امللخص:

. املاليةممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم  ملراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية للحد من ا هدفت الدراسة  إلى إبراز الدور التكاملي بين 

عدد من الشركات  املراجعين الداخليين في ئة التدريس و يجراء دراسة ميدانية على عينة من األكاديميين من أعضاء هإ ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

 ستنتاجات تساهم في حل مشكلة الدراسة . ا إلى الوصول و  إلستطالع آراءهم  ى مكاتب املراجعة الكبر  فيهمة و كذلك املراجعين الخارجيين املسا

تقليل الرقابة الداخلية و  نظام املراجعة الخارجية يفيد في فهم مل بين نظام املراجعة الداخلية و توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها إن التكا

فعال في الحد من ممارسات املحاسبة  كما أن لهذا التكامل دور   ،راجعةلتنفيذ عملية امل واملنتظم  في الجهود و تعزيز التواصل الفعال التكاليف واإلزدواجية

تكامل أنظمة أن على الشركات  العمل على تعزيز الدراسة  من أهم ما أوصت بهو  ،من ثم يساعد في تحقيق مصداقيتهااإلبداعية على القوائم املالية و 

جراءات إ و كذلك على الشركات اإلهتمام بتطبيق    ،تحقيق أهدافهاي جميع مراحلها و في تنفيذ عملية املراجعة فن ذلك يفيد  الخارجية أل املراجعة الداخلية و 

 من ثم تحقيق مصداقيتها.اإلبداعية على القوائم املالية و رقابية فعالة تساعد في الحد من ممارسات املحاسبة 

 .املحاسبة اإلبداعية ؛املراجعة الخارجية ؛املراجعة الداخلية املفتاحية:  الكلمات

 املقدمـة:

 
 
 بعد بالتحدید و األخيرة  الفترة  في املحاسبي الفكر شغلت و الباحثين من الكثير إهتمام نالت املوضوعات التي أكثر اإلبداعية من سبةعد املحات

 املالیة. التقاریر يجة للغش و التالعب فينتالحالي لبعض الشركات العاملية  القرن  بدایات و املاض ي القرن  ةنهاي في حدثت التي الفضائح املالیة

ثير بالغ على تقييم وقرار املستخدم أالبيانات املالية مما يكون له ت فتقار املوثوقية فيإلى إ -بأساليبها املختلفة  -ؤدي ممارسة املحاسبة اإلبداعية ت

ونة و تعدد االختيارات ر تتصف باملفي زيادة هذه املمارسات ألنها املبادئ والسياسات املحاسبية تساهم  والداخلي والخارجي للشركات املستثمر فيها. 

رباح لتعظيم منافع سـتغاللها للتأثير على عناصر قياس األداء، ولتحسين املركزاملـالي، وإدارة األ إ دارات الشركات علـى إ مما شجع الشخص ي  والتقدير

 الشركة، وتجميـل البيانات املالية وظهورها بغير حقيقتها .   

جراءات املراجعة بشقيها الداخلي إ   ستخداما بداعية منها  عدة طرق للحد من ممارسات املحاسبة اإل   استخداملى  إ  الشركات  اتجهت الوضعذا  له نتيجة

  .املالیة القوائم  في الواردة  املحاسبيةاملالیة و  املعلومات مصداقيةو الخارجي ألجل تحقيق 

تنفيذ   في بينهما التعاون  بداعية من خالل الحد من ممارسات املحاسبة اإل املراجعة الخارجية له دور فاعل في بين املراجعة الداخلية و  ن التكاملإ 

املراجعة  التكاملية بين العالقة توضيح في هذه الدراسة أهمية جاءت  هنا موثوق فيها. ومنحقيقية و لى معلومات محاسبية إ  واإلجراءات للوصول املهام 

 اإلبداعية.الحد من ممارسات املحاسبة  فيودورهما  الخارجية املراجعةو  الداخلية
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 : مشكلة الدراسة

 ،على القوائم املاليةبداعية حاسبة اإل لحد من ممارسات املفي ا  واملراجعة الخارجيةفي الدور التكاملي للمراجعة الداخلية  الدراسة مشكلة تتمثل

 :البحث في السؤال الرئيس ي التالي تتبلور مشكلة ومن هنا

 اإلبداعية؟للحد من ممارسات املحاسبة  واملراجعة الخارجيةور التكاملي للمراجعة الداخلية ما هو الد •

 و تتفرع من السؤال الرئيس ي األسئلة التالية: 

 بداعية ؟  في الحد من ممارسات املحاسبة اإل  استخدامهاساليب املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية التي يمكن  أ جراءات و إ هي ما  •

 زيادة املوثوقية في القوائم املالية ؟في جراءات املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية إ ن تساهم أ  يمكن ى ي مدألى إ  •

 :الدراسة أهمية

املراجعة الخارجية و قدرتهما على الحد من ممارسات املحاسبة  راجعة الداخلية و بين املالدور التكاملي تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل 

 همية في ما يلي: هذه األ  وتنبع ،اإلبداعية

 للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.  واملراجعة الخارجيةأهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به كٌل من املراجعة الداخلية  •

   .بداعيةزالة ممارسات املحاسبة اإل إاهمية زيادة موثوقية القوائم املالية ملستخدميها ب •

 .  للحد منهاسليمة لوضع إجراءات  على القوائم املالية املحاسبة اإلبداعيةأهمية معرفة ممارسات  •

 أهداف الدراسة: 

ساليب املحاسبة اإلبداعية. وتتفرع  أ الخارجية للحد من  املراجعةهو إبراز الدور التكاملي للمراجعة الداخلية و  دراسةال ه األساس ي من هذ الهدف

  منه األهداف التالية :

 التعرف على أشكال و ممارسات املحاسبة اإلبداعية لتحديد اإلجراءات الالزمة للحد منها.  •

 الخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.املراجعة الدور التكاملي للمراجعة الداخلية و  بيان •

 .على القوائم املالية جراءات فعالة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية إ قتراح إ  •

 فرضيات الدراسة:

 التالية: الفرضيات الدراسة تناقش

 علية عملية املراجعة .احصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية و تحسين كفاءة و فإ هنالك عالقة ذات داللة  •

موثوقية و زيادة بداعية هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإل   •

 . القوائم املالية

 :الدراسة منهج

 : عتمدت الدراسة  املناهج التاليةا 

 للخروج بتوصيات تساهم في الحد من أساليب املحاسبة اإلبداعية.  الدراسةوضوع  ملالدراسات السابقة  و اإلطار النظري    الستقراء   االستقرائي: املنهج    •

 .  وصياغة الفرضياتالدراسة  وتحديد مشكلةلحصر  االستنباطي: املنهج   •

 املراجعةاملراجعة الداخلية و ن تساهم به أ يمكن  والدور الذي املحاسبة اإلبداعية  ووصف وتحليل أساليبلدراسة  التحليلي:املنهج الوصفي   •

 .الخارجية للحد منها

 مصطلحات الدراسة:

وظيفة التقييم املستقلة، التي يتم استحداثها داخل املنظمات االقتصادية للعمل على فحص وتقييم األنشطة االقتصادية واملالية "املراجعة الداخلية: 

)طه، . "ك من قرارات إذا كانت هناك حاجة إلى ذل  ًالإلدارة العليا للمنظمة لكي تتخذ ما تراه مناسبا، ورفع تقرير بما تم من فحص وتقييم به واإلدارية

2004) 
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  عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات والدفاتر الخاصة باملشروع تحت " الخارجية:املراجعة 
ً
 انتقاديا

ً
املراجعة فحصا

، بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي لذلك املشروع في
ً
تصويرها لنتائج  معلومة ومدى اية فترة زمنية نه منظما

 (2001)أمين،    . " أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة 

 إجراء وأي  ،املحاسبية واملبادئ  الخيارات من االستفادة  خالل من املالية، باألرقام للتالعب تستخدم التي الخطوات أو اإلجراءات " املحاسبة البداعية :

 .  (Mulford, 2002) الدخل " تمهيد أو األرباح إدارة  باتجاه  خطوة  أو
 

 :املعلومات مصادر

 :تياآلتتمثل مصادر جمع البيانات في 

( وتوزيعها على مفردات العينة وتحليلها للوصول  Questionnaire: يتم جمع معلومات الدراسة امليدانية من خالل تصميم استبانة )املصادر األولية •

 .ج املطلوبةإلى النتائ

 ذلك لبناء  مجال البحث و سات السابقة في الدرا : ممثلة في الكتب والدوريات و املصادر الثانوية •

   دراسة :مجتمع وعينة ال

 الفئات التالية: من  دراسةالو عينة يتكون مجتمع 

 جامعة امللك عبدالعزيز.  -كلية االقتصاد و اإلدارة - أعضاء هيئة التدريس بقسم املحاسبة •

 .املساهمة املراجعين الداخليين بعدد من شركات •

 الكبرى. املراجعةاملراجعين الخارجيين بمكاتب  •
 

 :   الدراسات السابقة

معرفة ماهو دور املراجع الخارجي   وساليبها و دوافعها أ إلى التعرف على املحاسبة اإلبداعية بمختلف  ةهذه الدراس (2016) بوعروج دراسة هدفت  •

في مواجهة ممارسات املحاسبة اإلبداعية من خالل   فاعل دور لها ن للمراجعة الخارجية أ عند مواجهة  هذه املمارسات. ومن أهم نتائج هذه الدراسة 

عين الخارجيين بمدى أهمية دورهم إتجاه الحد توعية املراج ضرورة  الدراسة توصياتمن أهم  . مساهمة معاييرها في تقليص هذه املمارسات وإكتشافها

شاف أساليب من ممارسات املحاسبة اإلبداعية وعقد دورات للتوعية بآثارها السلبية. باإلضافة إلى أهمية زيادة إلتزامات املراجع الخارجي إتجاه إكت

في زيادة التوعية للمراجعين الخارجيين حول مخاطر أساليب املحاسبة لتشريعات و األنظمة املنظمة ملهنة املراجعة الخارجية ا املحاسبة اإلبداعية. و دور 

 اإلبداعية. 

ساليب املحاسبة اإلبداعية التي تطبق في أ هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي يلعبه املراجع الداخلي في الحد من  ( 2017)دراسة العمراوي  تمحورت •

 بعض املنشآت و ذلك من خالل إجراءت التدقيق 
ً
ن للتدقیق الداخلي دورا

ٔ
  الداخلي حيث اشارت الدراسة إلى ا

ً
في مواجهة ممارسات املحاسبة  هاما

 الدراسةوصت بها أ برز التوصيات التي قد عليها في إتخاذ القرارات. ومن أ  عتماداإلبداعیة، فهو یساهم في توفير قوائم مالیة ذات جودة عالیة یمكن اإل 

زيادة توعية إلى  باإلضافة كتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي يمكن تطبيقها إ أهمية عمل تدقيق لكافة عناصر القوائم املالية حتى يتمكن من 

 املدققين الداخليين بعقد دورات توعوية بسلبيات املحاسبة اإلبداعية مما قد يساعد في رفع كفاءتهم. 

وجدت يل أساليب املحاسبة اإلبداعية، و لتي تساعد في تقلا هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أنشطة لجان املراجعة  (2010) حمادةهدفت دراسة  •

تساعد في تخفيض ممارسات املحاسبة اإلبداعية. وقد وضحت قد  جراءات التي تقوم بها هذه اللجان عند القيام بوظائفها  ن هناك العديد من اإل أ   دراسةال

أهمها توعية الشركات في مختلف القطاعات الحكومية و الخاصة بأهمية وجود لجان مراجعة فيها و ذلك لفاعلية ما تقدمه من  بعض التوصيات من

 وصت أيضأ نشاطات. 
ً
 مجالس إدارة الشركات املساهمة بأهمية البحث عن أعضاء لجان ذات خبرة علمية وعملية كافية في املحاسبة و املراجعة. أن على  ا

 

دور اإلبداع املعرفي في املحاسبة بين املدققين الداخليين األردنيين على كشف أساليب املحاسبة  إلى معرفة Al-Olimat (2019دراسة )هدفت  •

ين ن هناك دور فعال لإلبداع املعرفي في املحاسبة بين املدققأ اإلبداعية في الشركات املساهمة العامة في قطاع الصناعة باألردن. وجدت هذه الدراسة 

وصت هذه الدراسة بأهمية زيادة تفعيل)دعم( دور الهيئات أ كتشاف نشاطات و طرق املحاسبة اإلبداعية في هذه الشركات. إ الداخليين األردنيين في 

نظمة والتشريعات  األ تطوير . باإلضافة إلى أهمية بها التدقيق الداخلي نظام  يتم تطبيقالرقابية و يشمل ذلك باألخص املراجعة الداخلية في الشركات التي 

كتشاف أساليب املحاسبة اإلبداعية و الحد  إ ن يمارس مهاراته في أ الخاصة بمهنة التدقيق الداخلي بحيث يكون هناك مساحة كافية للمراجع الداخلي 

 منها من دون تدخل إدارة هذه الشركات. 
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 

مشكلة عالج  تحاول أن  ت  اأنه  دراساتمن ال  اعن غيره  افي معالجة مشكلة املحاسبة اإلبداعية، وما يميزه  تسهم التي    دراساتمن الدراسة  ال  ه عتبر هذت

.
ً
  املحاسبة اإلبداعية بالتكامل بين أساليب املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية معا

 

 النظري: طارال 

: املراجعة الداخلية:
ً
 أوال

دارتها. إ ترتبط املراجعة الداخلية بالتدقيق الداخلي الذي يجري على العمليات بصفة مستمرة من خالل موظفين من داخل املنشأة وتحت سلطة 

منها  ،ةالداخليوهنالك عدة مفاهيم للمراجعة  دل وجود إجراءات مراجعة داخلية فعالة على جودة و كفاءة نظام الرقابة الداخلية في املنشاة.يلذلك قد 

"وظيفة تقويمية ومستقلة وموضوعية يتم إنشاؤها داخل الجهة، لفحص وتقويم أنشطتها  نها أ ما ورد في تعريف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ب

)الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  املختلفة، بغرض مساعدة املسؤولين داخل الجهة في القيام بمسؤولياتهم بدرجة عالية من الكفاية والفاعلية ".

يستطيع املراجع مساعدة املنشأة في تحقيق أهدافها بتقديم تحليل لنتائج العمليات و مدى فاعلية كل املراجعة الداخلية و من خالل إجراءات . (2004

 .  قدمة نتيجة ذلك التقييم من اإلجراءات املحاسبية و الرقابية و مقترحات التطوير امل

 أهداف املراجعة الداخلية:  •

  (2014)العمار، هداف املراجعة الداخلية مايلي : أ تشمل  

 التحقق من أن املنظمة قد حققت أهدافها املرجوة.   .1

 جله فقط.  أ التأكد من أن أصول املنظمة قد استخدمت ملا وجدت من  .2

 الية التي تصدرها األقسام اإلدارية في املنظمة و كفاية اإلجراءات الرقابية الالزمة للتسجيل و التوثيق.امل لتحقق من صحة البيانات املالية والغيرا  .3

 يضمن األستغالل األمثل ألصول املنظمة.   اإلدارية مماءة و فاعلية اإلجراءات املالية و التأكد من كفا .4

الخطط الصادرة من املنظمة لضمان كفاءة و فاعلية تحقيق  دارية باملنظمة بجميع األنظمة والسياسات والتعليمات و التحقق من إلتزام األقسام اإل  .5

 هداف املنظمة. أ 

 م اإلدارية باملنظمة.  التأكد من صحة و فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املستخدمة في جميع األقسا .6

أي مبادئ تنظيمية أو تطبيق مبدأ الفصل بين الوظائف املتعارضة للمنظمة من حيث تفويض السلطات و  التحقق من كفاءة الخطط التنظيمية .7

 أخرى. 

 مساعدة األقسام اإلدارية بأي استشارات قد تعينها في تحقيق أهدافها و إنجاز وظائفها.   .8

: املراجعة الخارجية: 
ً
 ثانيا

األطراف املستفيدة صحة املعلومات  ي محايد ومستقل عن إدارة املنشاة وذلك يضمن لجميع  أ ظهرت أهمية وجود مراجعة خارجية بتزايد الحاجة لر 

ن أ شامل للمراجعة وهو "معهد املحاسبة األمريكي مفهوم وقد وضح نظمة والتشريعات املهنية. بقها مع املعاييرواأل الظاهرة بالقوائم املالية ومدى تطا

تحقق من درجة التوافق بين هذه التأكيدات قتصادية للإ حداث أ دلة بخصوص تأكيدات عن تصرفات و أ املراجعة عملية منظومة للحصول على وتقييم 

 
ً
  (1973)معهد املحاسبة األمريكي ، وتوصيل النتائج إلى املستخدمين املعنيين".  ومعايير معدة سلفا

  (2008 ،:)جربوع تتمثل األهداف الرئيسية للمراجعة الخارجية في النقاط التالية

 و  املالية لنتيجة أعمال املنظمة عدالة عرض القوائم محايد على مدى صدق و ي فني رأ  بداءإ  .1
ً
 ملبادئ املحاسبة املتعارف عليها .   مركزها املالي طبقا

 تقييم نظام الرقابة الداخلية.  إدارة املنظمة عن نتائج دراسة و إخطار  .2

 زمة. ملساعدتهم في إتخاذ القرارات الال إيصال نتائج عملية املراجعة لجميع مستخدمي القوائم املالية  .3

املنشاة لتحقيق رقابة داخلية فعالة و للتأكد من ان جميع أنشطة املنشاة الداخلية هي حجراألساس في    ن املراجعةأمن خالل ما سبق يمكن القول ب

  ن املراجعة الخارجيةأ نظمة و التشريعات املهنية كما بما يحقق أهدافها و يتماش ى مع األ تسير 
ً
  تلعب دورا

ً
في طمأنة جميع املستفيدين من القوائم   أساسيا

 ي املحايد حول مدى صحتها ومصداقيتها وتوافقها مع املبادئ واملعايير املتعارف عليها. أ املالية عن طريق إصدار الر 

  التكامل بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية:

املراجعة الخارجية تعتمد بشكل كبير على اإلجراءات املستمرة التي يقوم بها املراجع  الداخلية والخارجية في أن تكمن أهمية التكامل بين املراجعة 

 ن كل منهما مكمل لآلخر.  أ الداخلي طوال العام بينما عمل املراجع الخارجي هو بمثابة تأكيد وزيادة موثوقية بالنسبة للمراجع الداخلي من هنا نجد 

 (2010)أبوسرعة، عالقة التكاملية بين املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية فيما يلي: و تتمثل أهمية ال

 تؤدي دقة و كفاءة إجراءات املراجعة الداخلية إلى طمأنة املراجع الخارجي أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بفاعلية.  .1
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 تساعد فاعلية إجراءات املراجعة الداخلية في تقليل الوقت و التكلفة للمراجعة الخارجية.  .2

 عملية املراجعة.  دراسة مخاطر املراجعة وذلك للبدء في تحديد نطاق و متطلبات و توقيت .3

 توفير التقارير و السجالت التي يرغب بوجودها املراجع الخارجي.   .4

  تساعد في تخطيط عملية املراجعة الخارجية ومعرفة طبيعتها و توقيتها و اإلجراءات الواجب القيام بها.  .5

 
ً
 : املحاسبة البداعية:ثالثا

 مفهوم املحاسبة البداعية:  .1

و معلومات معينة، فتستخدم أ و لتغطية أمور أ و املبادئ املحاسبية لخدمة أغراض خاصة أ أي فجوات في املعايير  ستغاللال تسعى بعض املنشآت 

هداف معينة للمنشاة ويطلق عليها املحاسبة  أ و إخفاء معلومات مالية وذلك لصالح تحقيق أ و التالعب أ في ذلك عدة طرق وأساليب لغرض التحايل 

 اإلبداعية.

ّنها اإلجراءات التي تمارسها الشركات بغية التقليل نينات ومن هذه التعاريف  تعاريف مصاحبة لظهور املحاسبة اإلبداعية في الثماوقد ظهرت عدت  
ٔ
"ا

و زيادتها، من خالل حساباتها التي تم تشكيلها والتالعب بها بشكل هادٔي وبطريقة خفية للتغطية على املخالفات والجرائم 
ٔ
رباحها ا

ٔ
ية خداع ، وهي عملمن ا

و شويت بصورة كامل
ٔ
 .  (Griffiths, 1986)وبصورة شرعية"   حتى تقدم بمذاق شهي ةكبرى كونها طبخت بصورة دقيقة ا

 العوامل التي أدت إلى ظهور املحاسبة البداعية:  .2

 (2012 ،)اآلغا :یليكما وهي  اإلبداعيةهناك عوامل ساعدت في ظهور املحاسبة 

تضمن العديد من املعايير للمحاسبين حرية الخيار للطريقة املحاسبية األنسب لهم عند إعداد القوائم  حيث :املحاسبية للمبادئ االختيار حریة  •

  الطريقة التي تساعدها لتحقيق أهدافها.  الختيارمما يدفع املنشأة  ،اسبية معينةبطرق مح وعدم إلزامهم املالية 

 ألن  :املحاسبيةحریة التقديرات  •
ً
تعتمد بشكل كبير على الفرضيات والتقديرات والحكم الشخص ي مما يتيح  بعض من اإلجراءات املحاسبيةنظرا

في كيفية إظهار بعض بنود  ومدى رغبتهاالفرصة للمحاسب بالتالعب ببعض الحقائق املتعلقة بالتقديرات وذلك لتحقيق أهداف إدارة املنشأة 

 القوائم املالية. 

التوقيت  اختيارهالذي تراه املنشأة مناسب للقيام بعمل بعض العمليات الحقيقية ويعود الوقت ا  اختيارحرية : الحقيقة  العمليات تنفيذ توقيت  •

 لتحقيق هدف معين يعود على املنشأة بالنفع.  

 :منها وإجراءات الحد القوائم املالية املحاسبة البداعية على بنود  ممارسات .3

صحة وعدالة هذه ل مما يشكل خطر وتهديد  بالعديد من بنود مختلف القوائم املاليةممارسات املحاسبة اإلبداعية عدة أساليب تتعلق تشمل 

املراجع الخارجي للحد من أساليب املحاسبة اإلبداعية الذي يقع على عاتق كل من املراجع الداخلي و  الكبير الدور  يظهر  و هذا القوائم املالية وموثوقيتها، 

املحاسبة   ممارسات بعض توضيح يمكن و املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية للتصدي لهذه املمارسات.ت اءا و مدى أهمية التكامل مابين إجر 

        :كما يلي  (3( و )2) ،(1)الجداول منها من خالل  املالية وإجراءات الحدبنود القوائم  اإلبداعية على

 الحد منها وإجراءات  ملركز املالي  املحاسبة البداعية على بنود قائمة ا  ممارسات: (1جدول )

وافع من هذ املحاسبة البداعية  ممارسات  البنود  بتكامل املراجعة الداخلية و املراجعة  الخارجية  هاالحد منت ا جراءإ مارسات امل ه الد

 في القائمة.  املقيدة  النقدية  بنود عن اإلفصاح عدم - النقدية

 من النقدية بنود ترجمة  صرف  أسعار في التالعب -

 . األجنبة العمالت 

 .السيولة نسب تحسين

 

 . السيولة احتساب  عند  املقيدة النقدية استبعاد -

 .وجد إن  الخطأ تصحیح و الصرف  أسعار  صحة من التحقق  -

 االستثمارات 

 املتداولة 

 غير السوق  بأسعار املتداولة االستثمارات  تقییم -

 . الصحيحة

 طويلة إلى متداولة  من االستثمارات  تصنيف إعادة-

 السوقية.  أسعارها هبوط  عند  األجل 

 قیمة على املحافظة أو زيادة

 لتحسين املتداولة األصول 

 . السيولة نسب

 

 .املتداولة  االستثمارات  تقییم املستخدمة في  األسعار صحة من التحقق  -

 القواعد حسب االستثمارات  تصنيفإعادة  مبررات  من التحقق  -

 . الدولية املحاسبة معایير في عليها املنصوص

 أو تابعة لشركات مديونية  املدينون  حساب  تضمين - املدينون 

 .زميله

 .املتعثرة والديون  الراكدة  الديون  عن الكشف  عدم -

 طويلةالى املديونية من متداولة   تصنيف في التالعب -

 .األجل 

 مخصص رصيد تخفيض

في تحصيلها   املشكوك الديون 

 . املنشأة سيولة وتحسين 

 التابعة الشركات  مديونية  استبعاد من والتحقق املدينون  كشوف  مراجعة -

 .مستقل  بند في عنها واإلفصاح للمدينون  الرصيد اإلجمالي من والزميلة

 متعثرة، أو راكدة ديون  وجود عدم من للتأكد  بالديون  كشف طلب  -

 إجمالي إلى تحصيلها في املشكوك الديون  مالءمة مخصص  من والتأكد

 املدينون. 

 مراجعة صحة تصنيف حسابات املدينون.  -

 أو  أو متقادمة بضاعة راكدة  الجرد كشوفات  تضمين - السلعي  املخزون

 تالفة .

 املخزون.  تسعير  طریقة في املبرر التغیير غير  -

 

 السلعي املخزون  قیمة زیادة

 املتداولة  األصول  قیمة  لزيادة

 . السیولة في نسب  التأثير و

 

 املخزون.  ألصناف الفعلي الوجود من والتحقق  الجرد كشوفات  فحص  -

 على ذلك وأثر مبررات تغیير طریقة التسعير  حول  اإلدارة  رأي مراجعة- 

 املالیة.  القوائم
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 على للوقوف املراجع الداخلي تقرير إلى يقوم املراجع الخارجي بالرجوعو  -

 تضمينه تقييم املخزون السلعي، ومدى في  املتبعة الطريقة تغيير في رأيه

 
ً
 .املالية البيانات  على التغيير هذا أثر يبين إيضاحا

 غير األصول 

 امللموسة 

 یخالف بما امللموسة  غير  األصول  تقییم  في املبالغة -

 أسس التقييم  

 املعایير یخالف  بشكل  امللموسة  غير باألصول  اإلعتراف  -

 املحاسبیة. 

 موجودات  قیمة  زیادة -

 نسب لتحسين  الشركة

 املالیة.  املالءمة 

 طریق عن الربح  رقم تحسين -

 هذه إطفاء مصروف تخفیض

 األصول . 

 األسس  وفق  القیمة وتعدیل  التقییم في املتبعة األسس صحة من التحقق  -

 الصحیحة. 

 و إجراء املشتراة غير امللموسة لغيرااإلعتراف باألصول  من التحقق  -

 .املالي املركز ذلك على لتوضيح أثر االزمة  التعدیالت 

 االلتزامات 

 املتداولة 

 طويلة قروض باستخدام األجل  قصيرة قروض  تسديد -

 األجل. 

 قروض أقساطاملتداولة  االلتزامات  تضمين عدم -

 .العام خالل السداد واجبة األجل  طويلة

  املستلمة  الدفعات  إثبات  تأجيل  -
ً
 في العمالء من مقدما

 املقاوالت.  شركات 

 ونسب السيولة نسب تحسين

 . الشركة املالي في الرفع

 

 

 مصروف املالي، الرفع  نسب  على األجل  قصيرة  قروض القروض أثر دراسة  -

 .كضمانات  املقدمة  األصول  و الفوائد

 خالل السداد األجل واجبة طويلة أقساط القروض إدراج  عدم أثر دراسة  -

 .السيولة نسب على املتداولة  االلتزامات  ضمن العام

  املستلمة الدفعات  إثبات  تأجيل  أثر دراسة  -
ً
 شركات  في العمالء من مقدما

 وتعديلها . املالي للشركة الرفع نسب على املقاوالت 

 االلتزامات 

 األجل  طویلة

 الفترة انتهاء  قبل  األجل  طویل  قرض  على الحصول  -

 قصير األجل. قرض تسديد في و استخدامه املالیة

 وأرباح السیولة نسب تحسين

 .الشركة

 لسداد السنة انتهاء قبل  األجل  طویل  قرض على الحصول  من التحقق

 املالي وعلى الرفع نسب على الالزمة التعديالت  وعمل  األجل  قصير  قرض

 الربحية.  نسب

 حقوق 

 املساهمين 

 صافي إلى سابقة سنوات  من محققة مكاسب إضافة -

  الجاري  العام ربح
ً
 ضمن األرباح  معالجته  من  بدال

 املحتجزة. 

 الصرف أسعار  تقلب  خسائر أو  مكاسب معالجة  -

حقوق   في األجنبية بالعمالت  تمت بمعامالت  املرتبطة 

  املساهمين
ً
 .الدخل  قائمة من بدال

 . الشركة أعمال نتیجة تحسين

 

 

 األرباح.  توزیعات  ونسبة  فیه املرتبطة والنسب  الجاري  العام ربح تعدیل  -

 املرتبطة الصرف،  أسعار  تقلب خسائر أو مكاسب  معالجة أثر دراسة  -

  املساهمينفي حقوق   األجنبية بالعمالت  تمت بمعامالت 
ً
 قائمة من بدال

 وتعديل  املساهمين، بحقوق  املرتبطة والنسب الربحية  نسب على الدخل،

 .للمؤسسة املالية  البيانات  على تلك املعالجة أثر

 
 

 ( 2009،الحلبي &مطر ) (2017العمراوي، )على  باالعتماداملصدر : إعداد الباحثتان     
 

 املحاسبة البداعية على بنود قائمة الدخل و إجراءات الحد منها ممارسات: (2جدول )
وافع من هذ املحاسبة البداعية  ممارسات  البنود بتكامل املراجعة الداخلية و   هاالحد منت ا جراءإ مارسات امل ه الد

 املراجعة  الخارجية 

العام  إجراء صفقات بيع صورية نهاية العام ليتم إلغاءها خالل    - املبيعات 

  .القادم

 . سهلة وبشروط  حقيقة  بيع صفقات  إجراء  -

 . تسجيل بضاعة األمانة كمبيعات  -

 

 .  املبيعات  رقم تحسين

ـــــة البیع فواتير من التحقق -  ــ ـــــفقات  وخاصـ ــ التي تمت  الصـ

 .بالشركة العالقة ذات  األطراف مع

 .السداد شروط فيها بما ياالئتمان شروط من التحقق - 

 مع ومطابقتهاالبضاعة شحن  مستندات  من التحقق  -

 السداد.  مستندات 

 البضاعة تكلفة

  املباعة

 

 .املختلفة املخزون تقييم بطرق  التالعب  -

 إلى الحالي العام في نهاية بضاعة مشتريات  فواتير  إثبات  تأجيل  -

 التالي.  العام

 

 .الشركة أرباح زیادة

 

ـــــتندية مراجعه  - ــ ــ ـ ــ ـــــراء لفواتير مسـ ــ ــ ـ ــ  إثبات  من للتأكد الشـ

 لتواريخهاوفق املشتريات  فواتير
ً
 .ا

 املخزون تقییم طریقة  لتغیير اإلدارة إلى مبررات  الرجوع -

 املالیة.  البيانات  على  وأثره

 االستثنائية البنود

 العادية  غير والبنود

 دون  عادیة غير  أو  استثنائية بنود أرباح التشغیل  ربح تضمين -

 طبیعتها.  عن اإلفصاح

 أو  التابعة  أرباح الشركات  من األم الشركة نصيب دمج -

 .عنها اإلفصاح دون  الزميلة

 العمليات  من الشركة  ربحیة  تحسين

   .غير تشغیلیة بأنشطة  التشغیلیة 

 

 نصيب عن  اإلفصاح مع األعمال نتيجة  حساب  إعادة

أو   الشركات التابعة أرباح من أرباحها من األم الشركة

 .مستقل  بند في الزميلة

 

 املصروفات  بند

 التشغيلية 

 .الرسملة شروط تطبيق دون  إيراديه مصاريف رسملة - 

الثابتة أو   األصول  استهالك قسط احتساب  تغيير طريقة  -

  الصناعة.  مجال فيمعدالت أقل من املستخدمة  استخدام 

امللموسة أو   غير  األصول  إطفاء قسط احتساب  تغيير طريقة - 

  مجال فيإطفاء أقل من املستخدمة  معدالت  استخدام 

  الصناعة.

زيادة مصروفات الشركة لتقليل  

   .أرباحها

 .املصاريف لتلك الرسملة  شروط توفر مدى من التحقق  -

 .الشركة ربحية التغير على إظهار أثر  -

حسب   الثابتة  األصول  استهالك احتساب  إعادة  -

  الصناعة. مجال في عليها املتعارف املعدالت 

 امللموسة  غير إطفاء األصول  مصروف احتساب  إعادة -

 .الصناعة مجال  في عليها املتعارف  حسب املعدالت 

 األعمال نتيجة  بند

 غير لألنشطة

 املستمرة 

 نتيجة على  الخط اإلنتاجي الجوهري  إغالق أثر تقييم   .التأثير على نتيجة اعمال الشركة  إنتاجي جوهري.  خط إغالق  عن أثر قرار اإلفصاح عدم

 .األعمال

 ( 2009 ،الحلبي &مطر ) (2017العمراوي، )على  باالعتماداملصدر : إعداد الباحثتان   
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 منها  النقدية وإجراءات الحد تقائمة التدفقااملحاسبة البداعية على بنود  ممارسات: (3جدول)

وافع من هذ املحاسبة البداعية  ممارسات  البنود بتكامل املراجعة   هاالحد منت ا جراءإ مارسات امل ه الد

 الداخلية و املراجعة  الخارجية 

 

 

التدفقات 

 النقدية

/ التالعب في تصنيف النفقات يجعل النفقات التشغيلية نفقات إستثمارية أو  1

 . العكستمويلية أو 

/ دفع تكاليف التطور الرأسمالي وتسجيلها بإعتبارها تدفقات نقدية إستثمارية  2

 خارجة  و إستبعادها من التدفقات النقدية الخارجية التشغيلية. 

 / التالعب بالدخل من العمليات  3

 مرة  إلزالة البنود غير املتكررة.  املست 

 / عدم تصنيف األسهم اململوكة للشركة بإعتبارها 4
ً
 .  تجارية  أسهما

التشغيلي   النقدي  على التدفق التأثير -

 . والتمويلي واالستثماري 

   التهرب من دفع الضرائب.  -

 

 التحقق من طرق تصنيف النفقات. -

التحقق من املعالجة الصحيحة لتكاليف    -

 التطور الرأسمالي . 

دخل الشركة من العمليات  التحقق من  -

 املستمرة  . 

التحقق من تصنيف األسهم اململوكة   -

 للشركة.  

 ( 2009 ،الحلبي &مطر ) (2017العمراوي، )على  باالعتماداملصدر : إعداد الباحثتان  

 الدوافع من ذلك  ممارسات املحاسبة االبداعية على بنود القوائم املالية( يتبين أن 3( و )2) ، (1)من خالل الجدول 
ً
فالبعض تتباين و تتباين ايضا

 ىو البعض يسع.  ة  يو تدفقاتها املال  التأثير على نتيجة اعمال الشركةأو  ها  لتحسين النسب املالية للشركة أو زيادة قيمة أصو   من هذه املمارسات إلى    ىيسع

 .ت املراجعة الداخلية و الخارجية جراءا إ قوة بتكامل كٌل من  تزدادجراءات الحد منها إ ن أ كما  ،التهرب من دفع الضرائبرباح الشركة بهدف أ للتأثير على 

 :  جراءاتهاإو  الدراسة ةيمنهج

 منهج الدراسة:

 ستنباطي و الوصفي التحليلي .ستقرائي و اإل لتحقيق اهداف الدراسة و اختبار فرضياتها  اعتمدت الدراسة على  املنهج اإل 

 مجتمع الدراسة: 

بمدينة جدة باإلضافة الى املراجعين الداخليين  زيز باألقسام املحاسبية بجامعة امللك عبد العالتدريس  هيئة تم تحديد مجتمع الدراسة بأعضاء

 مجتمع  ( يوضح اعداد4والجدول )، بمدينة جدة  الكبرى  بعدد من الشركات املساهمة و املراجعين الخارجيين بمكاتب املراجعة
ً
  للبيانات الدراسة وفقا

 عليها.املتحصل 
 

 عددية مجتمع الدراسةصيل اتف (:4جدول )

 نسبة التمثيل في املجتمع  العدد  البيان

 % 19 49 أعضاء هيئة التدريس 

 % 23 60 املراجعين الداخليين 

 % 58 152 املراجعين الخارجيين 

 % 100 261 الجمالي 

 م  2020 ،إعداد الباحثتان املصدر:                                         

 عينة الدراسة: 

( 65حيث بلغ حجم العينة ) ،التدريس و املراجعين الداخليين و الخارجيين املوضحين في مجتمع الدراسة هيئة الدراسة من أعضاء  عينة تم اخذ

 الدراسة لالستبانات:( يوضح مدى إستجابة عينة 5الجدول ) ،( من كل فئة من مجتمع الدراسة. وتم توزيع اإلستبانات عليهم %25بمعدل )  ،مفردة 

 

 أفراد العينة و مدى استجابتهم    على األستبانة توزيع نتائج(: 5جدول)
 

 املستردة  غير االستبانات املستردة  االستبانات املوزعة  االستبانات البيان

 املئوية  النسبة العدد  املئوية  النسبة العدد  املئوية  النسبة العدد 

 - 0 % 100 12 % 100 12 أعضاء هيئة التدريس 

 %13 2 % 87 13 % 100 15 املراجعين الداخليين 

 % 18 77 % 82 31 % 100 38 املراجعين الخارجيين 

 % 14 99 % 86 56 % 100 65 الجمالي 
 

   م 2020املصدر : إعداد الباحثتان بإعتماد على بيانات الستبانة،                          
 

املراجعين  (، أما%100) ( منها بمعدل استجابة بلغ  12) استردادتم   وقد   التدريس هيئة أعضاء على توزيعها تم  استبانة(  12) إن (5الجدول ) من يالحظ

فقد كان عدد   جيين ر املراجعين الخا أما،(%87) ( بمعدل استجابة بلغ 13) منها  استرد( 15عليهم ) فقد كان عدد االستبانات التي تم توزيعها الداخليين

 ( . %82) بلغ  استجابةبمعدل   (31) منها استرد(  38عليهم ) التي تم توزيعها االستبانات
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 أداة الدراسة: 

 على مقياس ليكرت الخماس ي و أ ستقصاء  إ البيانات االولية من خالل   للحصول على ستبانةإ  تم تصميم 
ً
تم توزيعها    قدراء أفراد عينة الدراسة إعتمادا

شتملت على  أ ستبانة و التي فراد العينة والقسم الثاني خاص بمحاور اإل ستبانة على قسمين األول خاص بالخصائص الديموغرافية أل شتملت اإل أ و  ،عليهم 

شتمل على عبارات خاصة بكفاءة  اني  فأثعلى عبارات خاصة بالتكامل بين املراجعة الداخلية والخارجية أما املحور ال ى املحور األول احتو  ،خمسة محاور 

بداعية على بإجراءات املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإل  تتعلقشتمل املحور الثالث على عبارات أ وفاعلية عملية املراجعة و 

بداعية على قائمة املركز د من ممارسات املحاسبة اإل بإجراءات املراجعة الداخلية والخارجية للح تتعلق شتمل املحور الرابع على عبارات أ و  ،قائمة الدخل

بداعية على قائمة شتمل على عبارات خاصة بإجراءات املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة اإل أأما املحور الخامس ف ،املالي

 :الدراسة عينة ألفراد ةالديموغرافي الخصائص ( يوضح تحليل6والجدول )التدفقات النقدية . 

رافية ألفراد عينة (:6جدول )  الدراسة  الخصائص الديموغ
 

 املراجعين الخارجيين  املراجعين الداخليين  التدريس  هيئة أعضاء البيان رقم 

  النسبة العدد   النسبة العدد   النسبة العدد  التصنيف  املتغير  

 % 42 13 % 39 5 - - بكالوريوس املؤهل األكاديمي  1

 % 42 13 % 46 6 % 67 8 ماجستير 

 % 16 5 % 15 2 % 33 4 دكتوراه 

2  

 التخصص العلمي 

 % 90 28 % 69 9 % 59 7 محاسبة مالية 

 - - - - - - محاسبة تكاليف 

 - - %8 1 - - علوم مالية ومصرفية 

 % 10 3 % 23 3 % 33 4 مراجعة 

 - - - - %8 1 نظم معلومات محاسبية 

 % 26 8 % 15 2 %8 1 زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين  املؤهل املنهي  3

 % 10 3 - - - - زمالة املحاسبين القانونيين البريطانية 

 %3 1 %8 1 - - زمالة املحاسبين القانونيين األمريكية 

 % 61 19 % 77 10 % 92 11 لم احصل عليه بعد 

4  

 سنوات الخبرة 

 % 29 9 % 31 4 - - سنوات  5أقل من 

 % 36 11 % 15 2 % 41 5 10وأقل من  5

 % 13 4 %8 1 % 17 2 15وأقل من   10

 %3 1 % 23 3 % 17 2 20وأقل من  15

 % 19 6 % 23 3 % 25 3 سنه فأكثر  20
 

      .م 2020 ،االستبانةالباحثتان، باالعتماد على بيانات  إعداد :املصدر                                

 :  ما يلي يتضح( 6من خالل الجدول )

( أما املراجعين %67( بنسبة )8التدريس حاصلون على درجة املاجستير و عددهم ) هيئة بالنسبة للمؤهل األكاديمي فإن أكبر فئة من أعضاء .1

 حاصلون على درجة املاجستير و عددهم )
ً
( تساوى ما بين 13أما املراجعين الخارجيين فالعدد ) ،(%46) ( بنسبة6الداخليين فأن أكثرهم أيضا

 (. %42)نسبة املاجستير و البكالوريوس و هي 

 ،(%57( بنسبة )7فكان عدد أعضاء هيئة التدريس ) ،بالنسبة للتخصص العلمي فأكثر تخصص لجميع فئات عينة الدراسة هو املحاسبة املالية .2

 (.%90( بنسبة )28أما بالنسبة للمراجعين الخارجيين فكان عددهم ) ،(%69( من املراجعين الداخليين بنسبة )9) وعدد 

زمالة الهيئة السعودية  ( فقط من أعضاء هيئة التدريس حاصلون على%8فنسبة ) ،أكثر فئات عينة الدراسة لم يحصلوا على مؤهل علمي  .3

( حصلوا على زمالة %8زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين ونسبة ) حاصلون علىمنهم ( %15نسبة )للمحاسبين أما املراجعين الداخليين ف

(  %10زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين و )  حاصلون علىمنهم  (  %26بالنسبة للمراجعين الخارجيين فنسبة )  أما  ،املحاسبين القانونيين األمريكية

    األمريكية.حصلوا على زمالة املحاسبين القانونيين قد ( %3) البريطانية ونسبةحاصلون على زمالة املحاسبين القانونيين 

(  %41بين أعضاء هيئة التدريس و للمراجعين الخارجيين بنسبة )  تساوت  10من  وأقل    5لسنوات الخبرة ألعضاء هيئة التدريس فإن الفئة   بالنسبة .4

 . (%31سنوات هي اكبر فئة بنسبة ) 5أما املراجعين الداخليين فكانت الفئة أقل من  ،يعلى التوال( %36و )
 

 



 يعقوب & االسمري ....                                        بداعية على القوائم املاليةالتكامل بين املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة ال  

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 438-453 
 446 

 

 صدق و ثبات أداة الدراسة: 
 

 ما يلي : تباع إ للتأكد من صدق و ثبات أداة الدراسة تم 

املراجعين للتأكد من موضوعية الفقرات ومدى  لقياس الصدق الظاهري تم عرض اإلستبانة على  بعض املحكمين من  أعضاء هيئة التدريس و  .1

 .  قدرتها على قياس متغيرات الدراسة،  وتم مراعاة املالحظات و عمل التعديالت الالزمة عليها

ستبانة والدرجة الكلية لكل محور من  لتحقق من صدق اإلتساق الداخلي، وصدق املحتوى فقد تم قياس معامل اإلرتباط بين الدرجة الكلية لإل ل .2

 اإلرتباط . قياس ( يبين نتائج 7محاور اإلستبانة والجدول )
 

 الستبانة    اور رتباط بين محنتائج قياس ال  ( :7جدول)

 الرتباط  املحاور   م 

** 0.813 معامل اإلرتباط  التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية  1  

 0.000 الداللة املعنوية 

** 0.901 معامل اإلرتباط  املراجعة كفاءة و فاعلية عملية   2  

 0.000 الداللة املعنوية 

** 0.947 معامل اإلرتباط  بداعية على قائمة الدخل الحد من ممارسات املحاسبة ال  3  

 0.000 الداللة املعنوية 

** 0.908 معامل اإلرتباط  بداعية على قائمة املركز املالي الحد من ممارسات املحاسبة ال  4  

 0.000 الداللة املعنوية 

** 0.974 معامل اإلرتباط  بداعية على قائمة التدفقات النقدية الحد من ممارسات املحاسبة ال  5  

 0.000 الداللة املعنوية 

  .م 2020، االستبانةعلى بيانات  باالعتمادالباحثتان،  إعداد :املصدر                                                
 

 

   **0.974-**0.813 تراوح ما بين ها ستبانة و الدرجة الكلية لكل محور من محاور رتباط بين الدرجة الكلية لإل قيمة معامل اإل  ( إن 7يالحظ من الجدول )

    0.001عند مستوي داللة معنوية 
ً
 ،هاستبانة و الدرجة الكلية لكل محور من محاور بين الدرجة الكلية لإل وتعني هذه القيمة وجود درجة إرتباط كبيرة جدا

 ستبانة .مما يدل على الصدق البنائي لإل 
 

العينة.  أفراد إجابات بين رتباطإ  مدى وجود (  ملحاور الدراسة للتأكد من صدق األداة  وبيان  Gronbach Alphaكرنباخ  ) ستخدام بمعامل الفاإ تم   .3

 ( يوضح معامل الثبات لعبارات و أداة الدراسة:8و الجدول )
 

 تحليل ثبات محاور و أداة الدراسة   ( : 8جدول )

 معامل الثبات  عدد الفقرات  املحاور  م 

 0.831 7 التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية  1

 0.806 7 املراجعة كفاءة و فاعلية عملية  2

 0.928 7 بداعية على قائمة الدخل الحد من ممارسات املحاسبة اإل  3

 0.934 7 بداعية على قائمة املركز املاليالحد من ممارسات املحاسبة اإل  4

 0.954 7 بداعية على قائمة التدفقات النقدية الحد من ممارسات املحاسبة اإل  5

 0.970 35 األداة ككل

   .م2020 ،االستبانةالباحثتان، باالعتماد على بيانات  إعداد :املصدر                                                         
 

و هذا 0.970قيمة  لأداة الدراسة كك  ت كما بلغت درجة ثبا 0.954-0.806 لعبارات الدراسة تراوحت بين درجة الثبات ( فإن8من خالل الجدول )

 إمكانية 
ً
 من الثبات الداخلي في اإلجابات و يؤكد أيضا

ً
 صالحيتهاكذلك و  على اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة  االعتماديؤكد توافر درجة عالية جدا

 للتطبيق على عينة الدراسة.
 

 املعالجة الحصاائية للبيانات:

 ا فرضيات الدراسة و ذلك    اختباروتحليل البيانات و حصائية لتفسير  عدد من الوسائل اإل  ستخداما تم  
ً
 للعلوم  اإلحصائية على برنامج الحزم  عتمادا

     ( SPSS )االجتماعية
ً
  أو  تحليال

ً
  وصفيا

ً
 ويختص هذا البرنامج بتحليل البيانات سواء كان تحليال

ً
و قد تم التحليل     ،أو ما يعرف باختبار الفرضيات  استنباطا

 التالية :   لألساليب اإلحصائية وفًقا

  وتوزيعه.للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تركيبة مجتمع الدراسة   ي:الوصف ءاإلحصا .1

 إلجاباتهم.الدراسة و معرفة القيمة النسبية  عينة أفراد استجابات لبياناملئوية:  والنسب التكرارات .2

 مصداقيتها . ى الدراسة و مد فرضيات ختبارال    الداللة  :و مستوى   Tاختبار  .3
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  :نتائج الدراسة و مناقشتها

 كما يلي:   و ذلكيتم في هذا الجزء عرض و تحليل بيانات الدراسة امليدانية و تفسير و مناقشة النتائج  

 : تحليل وتفسير بيانات الفرضية
ً
 األولى ومناقشة نتائجها:  أوال

 

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية و تحسين كفاءة و فعالية عملية   (:نأ على األولى الفرضية  تنص

 : كما يليمن خالل املحورين األول و الثاني  األولى الفرضية املقاييس اإلحصائية املحسوبة  ملتغيرات  ( يوضحان 10) ،(9الجدوالن ) و(، املراجعة 

  أهمية التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجيةالتحليل الحصائي للمحور األول :  .1

 التحليل الحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور األول   (: 9جدول)
 

 املراجعين الخارجيين املراجعين الداخليين  أعضاء هيئة التدريس  

 الوسط العبارات   رقم

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 الوسط T قيمة

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 الوسط T  قيمة

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 T قيمة 

 تتمثل أهمية التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية في : 1م

 11.285 6.525 4.323 11.502 5.064 4.6154 11.726 4.924 4.667 اختباراتها. وتنفيذ مخاطرها وتقدير الرقابة الداخلية نظام فهم 1

 8.452 8.713 4.323 14.55 4.385 4.769 10.65 5.149 4.583 الجهود . املراجعة  لتقليل التكاليف واإلزدواجية  مهام تنفيذ 2

لتنفيذ  واملنتظم تعزيز العالقة عن طريق التواصل الفعال 3

 املراجعة .عملية 

4.6667 4.9237 11.726 4.308 11.094 4.250 4.613 4.9154 18.137 

 9.154 8.4370 4.3871 2.997 14.806 4.2308 10.652 5.149 4.583 املنهي املستمر لزيادة الخبرة في مجال املراجعة . التطوير 4

  تعيق التي املشكالت على  مشتركة  للتغلب عمل خطة وجود 5

 .عملية املراجعة 

4.500 5.222 9.950 3.615 15.566 1.425 4.097 

 

10.756 5.677 

خالقي ملهنة املراجعة لزيادة جودة األهتمام بالجانب األ  6

 املراجعة.

4.417 12.401 3.957 4.308 14.936 3.157 4.129 

 

11.759 5.346 

 12.207 6.768 4.484 3.157 14.936 4.308 4.450 11.678 4.500 .بداء الرأي الفني الالزمة إل  أدلة االثباتع جم 7

 10.037 8.273 4.337 5.863 11.541 4.308 9.016 7.064 4.560 املتوسط العام 
 

   .مSPSS، 2020على نتائج برنامج  باالعتمادالباحثتان،  إعداد :املصدر        
 

فقد   ،تؤدي إلى التكامل بين املراجعة الداخلية و الخارجية إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور األول  ( يشير 9الجدول )

ولية الجد قيمتها من أكبر وهي 9.016 ملحسوبةا   Tقيمة  بلغت ،  كما7.064  بإنحراف معياري  4.560 إلجابات أعضاء هيئة التدريس  بلغ املتوسط العام

 T قيمة بلغت ،  كما 11.541  بإنحراف معياري  4.308 إلجابات املراجعين الداخليين  وبلغ املتوسط العام ، 0.05 داللة  بمستوى  2.179و البالغة 

 4.337 املراجعين الخارجيينإلجابات  ، كما بلغ املتوسط العام0.05 داللة  بمستوى   2.160الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي  5.863 املحسوبة

 .0.05 داللة  بمستوى   2.042الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 10.037 املحسوبة T قيمة بلغت و،  8.273  بإنحراف معياري 

    املراجعة التحليل الحصائي للمحور الثاني: كفاءة وفاعلية عملية .2
    

 التحليل الحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الثاني  ( : 10جدول )
 املراجعين الخارجيين املراجعين الداخليين  أعضاء هيئة التدريس  

 الوسط العبارات   رقم

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 الوسط T قيمة 

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 قيمة

 T 

 الوسط

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 قيمة

 T 

 :  تتحقق كفاءة و فاعلية عملية املراجعة من خالل 2م

 8.870 7.492 4.194 2.694 14.412 4.077 5.754 9.045 4.500 التكامل بين إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية  1

 21.804 4.448 4.742 17.725 3.755 4.846 5.204 8.876 4.33 املراجعة. التخطيط السليم لعملية 2

 كتشاف األخطاء الجوهریة  في القوائمتصمیم إجراءات سليمة  إل 3

 . املالیة

4.417 5.149 9.530 4.077 14.412 2.694 4.645 

 

6.082 

 

15.061 

 11.180 6.426 4.290 2.550 14.412 4.000 9.950 5.222 4.500 .املستمرة  املراجعة سلوبأستخدام إ 4

 13.493 6.256 4.516 14.546 4.3853 4.769 11.726 4.924 4.667  .باملوضوعية في تنفيد عملية املراجعة  اإللتزام  5

 12.207 6.768 4.484 12.702 4.804 4.692 10.652 5.149 4.583 .وجود نظام  سليم  للرقابة الداخلية  6

 17.545 5.016 4.581 17.725 3.755 4.846 9.950 5.222 4.500 ة وآداب و سلوك املهنة.دولياملعرفة الكافية باملعايير ال 7

 14.309 6.070 4.493 10.091 8.524 4.472 8.965 6.227 4.500 املتوسط العام 
 

   .مSPSS، 2020 على نتائج برنامج  باالعتماد ،تانالباحث  إعداد :املصدر

فقد بلغ املتوسط    ،املراجعة  املوافقة على أن فقرات املحور الثاني تحقق كفاءة و فاعلية عملية( يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى  10الجدول )

  2.179الجدولية و البالغة   قيمتها من أكبر وهي 8.965 ملحسوبةا    Tقيمة بلغت ،  كما6.227  بإنحراف معياري 4.50 إلجابات أعضاء هيئة التدريس   العام

 وهي 10.091 املحسوبة  T قيمة بلغت ،  كما8.524  بإنحراف معياري  4.472 إلجابات املراجعين الداخليين  وبلغ املتوسط العام ، 0.05 داللة  بمستوى 
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  بإنحراف معياري  4.493 إلجابات املراجعين الخارجيين   ، كما بلغ املتوسط العام0.05 داللة  بمستوى   2.160الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر

 .0.05 داللة  بمستوى  2.042الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 14.309 املحسوبة T قيمة بلغت و،  6.070

رتباط كبير بين آراءهم إ إنه يوجد إلى ( 10( و )9الخارجيين  في الجدولين ) و املراجعينعضاء هيئة التدريس و املراجعين الداخليين أ تحليل آراء يشير 

هنالك عالقة ذات    ( إن  على الفرضية األولى و التي تنص إثبات صحة  على كما أن جميع املؤشرات اإلحصائية  تدل  ، املحور األول و املحور الثانيحول 

 عة( . حصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية و تحسين كفاءة و فعالية عملية املراجإ داللة 

 
ً
 الثانية ومناقشة نتائجها:  : تحليل وتفسير بيانات الفرضيةثانيا

حصائية بين تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة  إ هنالك عالقة ذات داللة(إن   على الثانية الفرضية تنص

من خالل املحاور  الثانية الفرضية املحسوبة ملتغيراتاإلحصائية    املقاييس توضح  (  13)  ، (12)  ،(11والجداول )    . (  بداعية و زيادة موثوقية القوائم املالية  اإل 

 :كما يليالثالث و الرابع و الخامس 

 بداعية على قائمة الدخل إجراءات الحد من ممارسات املحاسبة ال  الثالث:الحصائي للمحور  التحليل  .3

 التحليل الحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الثالث ( : 11جدول )
 املراجعين الخارجيين املراجعين الداخليين  أعضاء هيئة التدريس  

 الوسط العبارات   م

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 الوسط T قيمة

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 الوسط T قيمة

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 T قيمة

  :بداعية على قائمة الدخل في جراءات املراجعة للحد من ممارسات املحاسبة اإل إتتمثل  3م

 11.759 6.720 4.419 3.742 10.378 4.077 5.745 9.045 4.500 البیع. فواتير من فحص املبيعات للتحقق 1

 شروط فيها بما ئتماناإل  شروط التأكد من 2

 . السداد

4.167 11.146 3.626 4.077 10.378 3.472 4.419 6.720 11.759 

 الشراء و التحقق لفواتير ديةناملست املراجعة 3

 البیع . صفقات من حقيقة

4.417 9.003 5.451 4.154 10.682 3.895 4.323 8.322 8.849 

 البیع التي تمت هي صفقات أن من التحقق 4

 صورية  ولیست حقيقية

4.500 6.742 7.707 4.308 11.094 4.250 4.419 9.924 7.963 

حتساب أرباح الشركات التابعة مع إ إعادة 5

م منها في بند اإلفصاح عن نصيب الشركة األ 

 مستقل. 

4.083 7.920 4.733 4.000 11.547 3.122 4.323 8.713 8.452 

 الثابتة و ستهالك األصول إ حتسابإ إعادة 6

 امللموسة. غير إطفاء األصول  مصروف

4.250 7.538 5.745 4.077 8.623 4.503 4.161 10.676 6.056 

 غير لألنشطة األعمال مراجعة نتيجة 7

خط إنتاجي  إغالق أثر املستمرة لتقييم

  .جوهري 

4.167 9.374 4.311 4.231 9.268 4.788 4.258 8.551 8.192 

 9.004 8.518 4.332 4.006 10.281 4.132 5.331 8.681 4,298 املتوسط العام 

   .مSPSS،  2020على نتائج برنامج  باالعتمادالباحثتان،  إعداد :املصدر    
 

بداعية على قائمة ممارسات املحاسبة اإل يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الثالث تحد من  (11الجدول )

 قيمتها من أكبر وهي 5.331 ملحسوبةا    Tقيمة بلغت ،  كما8.681 بإنحراف معياري   4.298 إلجابات أعضاء هيئة التدريس فقد بلغ املتوسط العام  ،الدخل

 قيمة بلغت ،  كما 10.821 بإنحراف معياري  4.132 لداخليينإلجابات املراجعين ا  وبلغ املتوسط العام  ،0.05 داللة   بمستوى   2.179الجدولية و البالغة 

T 4.332 إلجابات املراجعين الخارجيين ، كما بلغ املتوسط العام0.05 داللة  بمستوى   2.160الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 4.006 املحسوبة 

 . 0.05 داللة  بمستوى   2.042الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 9.004 املحسوبة T قيمة بلغت و،  8.518  بإنحراف معياري 

 بداعية على قائمة املركز املالي الحصائي للمحور الرابع: إجراءات الحد من ممارسات املحاسبة ال  التحليل  .4

 التحليل الحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الرابع  ( : 12جدول )
 املراجعين الخارجيين املراجعين الداخليين  أعضاء هيئة التدريس  

 الوسط العبارات   م

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 قيمة

T 

 الوسط

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 قيمة

T 

 الوسط

 الحسابي

نحرافال   

 املعياري 

 قيمة

T 

 بداعية على قائمة املركز املالي في :جراءات املراجعة للحد من ممارسات املحاسبة ال إتتمثل  4م

 8.593 8.152 4.258 3.742 1.378 4.077 6.189 7.921 4.417 صرف العمالت األجنبية.   أسعار صحة مراجعة النقدية للتأكد من 1

 ستثماراتإاملتداولة إلى  ستثماراتاإل  تصنيف إعادة مبررات من التحقق 2

 السوقية. أسعارها هبوط عند األجل ةطويل

4.417 5.149 9.530 4.077 11.875 3.270 4.323 8.713 8.452 

 

11.97 6.752 4.452 3.426 12.142 4.154 9.950 5.222 4.500 الفعلي . الوجود للتأكد من  السلعي املخزون جرد كشوفات فحص 3

0 
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11.97 6.752 4.452 3.270 11.875 4.077 7.340 6.686 4.417 متعثرة  أو راكدة ديون  وجود عدم من املدينين للتأكدمراجعة حسابات  4

0 

10.52 7.676 4.452 3.426 12.142 4.154 3.223 11.645 4.083 امللموسة .  غير تقويم األصول  صحة أسس من التحقق 5

9 

 لسداد السنة نتهاءإ قبل األجل طويل قرض على  الحصول  من التحقق 6

 األجل . قصير قرض

4.083 12.401 3.026 3.615 11.929 1.860 4.290 9.379 7.660 

 توزيعات ونسب  الجاري  العام ربح املساهمين لتعديل فحص حقوق  7

 األرباح على املساهمين .

4.250 12.154 

 

3.563 4.000 11.547 3.122 4.161 9.694 6.670 

 9.406 8.160 4.341 3.159 11.698 4.022 6.117 8.740 4.310 العاماملتوسط  

 .مSPSS، 2020على نتائج برنامج  باالعتماد ،تانالباحث  إعداد :املصدر
    

بداعية على قائمة املركز  تحد من ممارسات املحاسبة اإل ( يشير إلى أن آراء عينة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الرابع 12الجدول )

 قيمتها من أكبر وهي 6.117 املحسوبة Tقيمة بلغت ،  كما8.7401  بإنحراف معياري   4.310 إلجابات أعضاء هيئة التدريس فقد بلغ املتوسط العام  ،املالي

 قيمة بلغت كما  ،11.698  بإنحراف معياري   4.022 إلجابات املراجعين الداخليين   وبلغ املتوسط العام  ،0.05 داللة   بمستوى    2.179الجدولية و البالغة 

T  4.341 إلجابات املراجعين الخارجيين  املتوسط العام، كما بلغ 0.05 داللة  بمستوى   2.160الجدولية و البالغة  قيمتها من  أكبر وهي  3.159 املحسوبة 

 . 0.05 داللة   بمستوى     2.042الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 9.406 املحسوبة T قيمة بلغت و، 8.160 بإنحراف معياري 

 التدفقات النقدية التحليل الحصائي للمحور الخامس: إجراءات الحد من ممارسات املحاسبة االبداعية على قائمة  .5

بداعية على قائمة الدراسة تميل إلى املوافقة على أن فقرات املحور الخامس تحد من ممارسات املحاسبة اإل ( يشير إلى أن آراء عينة 13الجدول )

 وهي 7.554 املحسوبة Tقيمة بلغت ،  كما5.540  معياري  بانحراف  4,381 إلجابات أعضاء هيئة التدريس  التدفقات النقدية، فقد بلغ املتوسط العام

، 10.592  معياري  بانحراف 3.989 إلجابات املراجعين الداخليين  ، وبلغ املتوسط العام0.05 داللة  بمستوى   2.179الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر

إلجابات املراجعين   ، كما بلغ املتوسط العام0.05 داللة  بمستوى   2.160الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 3.384 املحسوبة  T قيمة بلغت كما

 . 0.05 داللة  بمستوى    2.042الجدولية و البالغة  قيمتها من أكبر وهي 8.707 املحسوبة T قيمة بلغت و،  8.349 معياري  بانحراف 4.295 الخارجيين 

 الحصائي آلراء عينة الدراسة حول املحور الخامسالتحليل ( : 13جدول )

 املراجعين الخارجيين  املراجعين الداخليين   أعضاء هيئة التدريس   

 الوسط  العبارات    رقم 

 الحسابي

نحراف ال   

 املعياري 

 الوسط  T قيمة

 الحسابي

نحراف ال   

 املعياري 

 قيمة

T 

 الوسط 

 الحسابي

نحراف ال   

 املعياري 

 قيمة

 T 

 بداعية على قائمة التدفقات النقدية في: للحد من ممارسات املحاسبة ال املراجعة جراءات  إتتمثل  5م

التحقق من طرق تصنيف التدفقات النقدية الى تشغيلية   1

 ستثمارية و تمويلية. إو 

4.250 0.7538 5.734 3.846 11.435 2.668 4.452 

 

7.676 10.529 

 

التشغيلية للتأكد من عدم التالعب بها  مراجعة التدفقات النقدية  2

 ستثمارات وبعض حقوق امللكية . بتخفيض مكاسب بيع اإل 

4.333 7.785 5.933 4.000 10.000 3.606 4.387 8.032 9.615 

ستخدام  إالتأكد من دخل الشركة من العمليات املستمرة و عدم  3

 ذلك إلزالة البنود غير املتكررة . 

4.417 6.686 7.340 4.000 10.801 3.338 4.226 8.441 8.077 

 6.778 9.805 4.194 3.606 10.000 4.000 9.530 5.149 4.417 التحقق من املعالجة الصحيحة لتكاليف التطور الرأسمالي . 4

5   
ً
التأكد من تصنيف األسهم اململوكة للشركة و عدم اعتبارها أسهما

    .تجارية

4.333 6.513 7.090 4.077 10.378 3.742 4.194 7.924 8.386 

 األنشطة من النقدية التدفقات  صافي مع الربح صافي مقارنة 6

 .  التشغيلية 

4.500 6.742 7.707 4.077 10.378 3.742 4.3236 8.322 8.849 

 من اإليرادات النقدية مع العمالء من املحصلة املبالغ مقارنة 7

 التشغيلية.  األنشطة 

4.417 

 

5.149 9.530 3.923 11.152 2.984 

 

4.290 8.244 8.715 

 8.707 8.349 4.295 3.384 10.592 3.989 7.554 5.540 4.381 املتوسط العام  
 

    .مSPSS، 2020على نتائج برنامج  باالعتماد، تانالباحث  إعداد :املصدر

رتباط كبير بين إإنه يوجد إلى ( 13( و )12) ،(11الخارجيين  في الجدول ) واملراجعينعضاء هيئة التدريس واملراجعين الداخليين أ تحليل آراء يشير 

حصائية إ إن )هنالك عالقة ذات داللة  على و التي تنصثانية الفرضية ال إثبات صحة على كما أن جميع املؤشرات اإلحصائية  تدل ،آراءهم حول املحاور 

 بداعية و زيادة موثوقية القوائم املالية( . تكامل املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإل  بين
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 :نتائج الدراسة
في الجهود وتعزيز  واإلزدواجيةالرقابة الداخلية و تقليل التكاليف  نظام التكامل بين نظام املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية يفيد في فهم  .1

 لتنفيذ عملية املراجعة.  واملنتظم  التواصل الفعال

املراجعة ومن   السليم لعملية   تتحقق كفاءة و فاعلية عملية املراجعة من خالل التكامل بين إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية  ألجل التخطيط .2

 . املالیة هرية  في القوائم كتشاف األخطاء الجو ثم  تصميم إجراءات سليمة  إل

إجراءات  لتكامل املراجعة الداخلية والخارجية  دور هام ومحوري في الكشف عن ممارسات املحاسبة اإلبداعية  على القوائم املالية عن طريق إتباع  .3

 فاعلة للحد من مخاطرها. 

الشراء تساعد في الكشف عن  ممارسات املحاسبة  ومراجعة فواتيرالبیع  تطبيق الشركات إجراءات املراجعة السليمة لفحص املبيعات و صفقات .4

 بداعية على قائمة الدخل . اإل 

 وفحص حقوق  تقويم األصول  صحة أسس من  والتحقق السلعي  املخزون جرد كشوفات تكامل إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية مثل فحص .5

 داعية على قائمة املركز املالي .  باملساهمين من شأنها  أن تحد من ممارسات املحاسبة اإل 

ط التشغيلي لتكامل إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية دور كبير في إكتشاف التالعب في أرقام قائمة التدفقات النقدية سواء التي تنتج من النشا .6

 بداعية  .أو التمويلي أو اإلستثماري و العمل على جعل القائمة خالية  من ممارسات املحاسبة اإل 

خلية أجمع جميع أفراد العينة من  املراجعون الداخليون واملراجعون الخارجيون و أعضاء هيئة التدريس أن التكامل بين إجراءات املراجعة الدا  .7

 والخارجية لها دور فعال في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية ومن ثم تساعد في تحقيق مصداقيتها .

   لتوصيات:ا

ن ذلك يفيد في تنفيذ عملية املراجعة في جميع مراحلها و تحقيق  على الشركات  العمل على تعزيز تكامل أنظمة املراجعة الداخلية والخارجية أل  .1

 أهدافها . 

  بداعية على قائمة الدخل .ضرورة تطبيق إجراءات املراجعة السليمة التى تساعد في الكشف عن  ممارسات املحاسبة اإل  .2

 بداعية على قائمة املركز املالي . لجميع بنود قائمة املركز املالي ألجل إكتشاف ممارسات املحاسبة اإل  ضرورة الفحص التفصيلي  .3

تباع  كٌل من إجراءات املراجعة الداخلية والخارجية إلكتشاف التالعب في أرقام قائمة التدفقات النقدية حتى تتحقق مصداقية  إ العمل على  .4

 القائمة.

جراءات رقابية فعالة  تساعد في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية على القوائم املالية ومن ثم تساعد في إ على الشركات اإلهتمام بتطبيق  .5

 تحقيق مصداقيتها.

 :         املراجع

 
ً
 :العربية املراجع:  أوال

 .275. مصر: قسم املحاسبة ـ كلية التجارة ـ جامعة املنصورة ـ صالنظرية واملمارسة املهنيةاملراجعة (. 2004إبراهيم طه. ) .1

. الهيئة السعودية  "مشروع معايير املراجعة الداخلية السعودية و قواعد السلوك املنهي"(. 2004الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ) .2

 السعودية للمحاسبين القانونيين. للمحاسبين القانونيين. الرياض: الهيئة 

رسالة  ."تأثير أساليب املحاسبة اإلبداعية في جودة املعلومات املحاسبية في ظل معايير املحاسبة الدولية"(. 2013باخچه عبدهللا محمد طالب. ) .3

  .كلية االقتصاد و اإلدارة. العراق -جامعة السليمانية  ماجستير غير منشورة.

 .13االردن: دار وائل للطباعة والنشر:ص  -. عمان الناحية النظرية والعملية –لم تدقيق الحسابات ع(. 2001خالد أمين. ) .4

  :. مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاديةوالقانونية"دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية"(. 2010رشا حمادة. ) .5

 .32(، 26الثاني)

جامعة العربي بن . رسالة ماجستير غير منشورة . "ر التدقيق الداخلي في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعيةدو "(. 2017سميه العمراوي. ) .6

 .مهيدي، كلية العلوم األقتصادية و التجارية. الجزائر

، قسم علوم  3امعة الجزائر ج .غير منشور  ."التكامل بين املراجعة الداخلية و املراجعة الخارجية"(. 2010عبدالسالم عبدهللا سعيد أبوسرعة. ) .7

 .تجارية. الجزائر

 .20-18، 2 :. مجلة مال و أعمال"املحاسبة اإلبداعية"(. 2012عماد اآلغا. ) .8



 يعقوب & االسمري ....                                        بداعية على القوائم املاليةالتكامل بين املراجعة الداخلية والخارجية للحد من ممارسات املحاسبة ال  

Global Journal of Economics and Business, 8(3) (2020), 438-453 
 451 

 

. الرياض: مكتبة اإلطار العام لعمل وحدات املراجعة الداخلية في الجهزة الحكومية في اململكة العربية السعودية(. 2014عمار بن عبدهللا العمار. ) .9

 امللك فهد الوطنية . 

 . السودان: األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.املراجعة والتدقيق الشرعي(. 2018محمد الفاتح محمود بشير املغربي. ) .10

ية دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار املحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات املال"(. 2009محمد مطر، و ليندا حسن الحلبي. ) .11

 .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا. األردن ة.رسالة ماجستير غير منشور  ."الصادرة عن الشركات املساهمة العامة األردنية

، -أم البواقي-جامعة العربي بن مهيدي  .غير منشور  ."دور املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية"(. 2016معاذ بوعروج. ) .12

 .وعلوم التسيير. الجزائر كليةالعلوم اإلقتصاديةوالعلوم التجارية

 . معهد املحاسبة األمريكي . امريكا: معهد املحاسبة األمريكي .املراجعة(. 1973معهد املحاسبة األمريكي . ) .13

 . األردن: مؤسسة الوراق للنشر. لتطبيقمراجعة الحسابات بين النظرية و ا (. 2008يوسف محمود جربوع. ) .14

:
ً
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Abstract:The study aimed to highlight the integrative role between internal and external auditing to limit creative 
accounting practices on financial statements. To achieve the goals of the study,a field study was conducted on a 
sample of academics from members of the teaching staff and internal auditors in a number of joint-stock companies, 
as well as external auditors in the big four firms to seek their views and reach conclusions that contribute to solving 
the study problem. The study reached a number of results, the most important of which is that the integration 
between the internal audit system and the external audit is beneficial  in understanding the internal control system, 
reducing costs, duplication of efforts, promoting effective and regular communication to implement the audit 
process. This integration also has an effective role in limiting creative accounting practices on The financial 
statements and then help in achieving their credibility, and one of the most important recommendations of the 
study is that companies should work to enhance the integrity of internal and external auditing systems because this 
benefits the implementation of the audit process in all its stages and achieve its goals, as well as the companies 
attention by applying effective control measures that help limit creative accounting practices on financial 
statements and thereby achieve their credibility. 

Keywords: Internal Audit; External Audit; Creative Accounting   .  
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