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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى قياس العالقة بين دعم لجنة املراجعة وإجراءات مراجع الحسابات الخارجي ومن ثم معرفة أثرهما في اكتشاف
ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بأسلوب دراسة الحالة ،تم استخدام أداة
ا
االستبانة التي ُ
ص ِّممت على  Google Driveلجمع البيانات ،وقد ُو ِّزعت إلكترونيا على عينة عشوائية تضم املحاسبين القانونيين بالسودان
ُ
ا
ا
ا
ا
املرخص لهم ،حيث بلغ حجم العينة ( )172من أصل ( )245محاسبا قانونيا .وقد خلص الباحث طبقا لنتائج الدراسة امليدانية إلى :أوال توجد
ا
عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية ،ثانيا توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين
دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية .وعلى ضوء تلك النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها:
العمل على تنمية الثقافة املحاسبية ونشر الوعي الكافي باملحاسبة اإلبداعية بين مختلف مستخدمي املعلومات املحاسبية ،ضرورة التركيز على
رفع كفاءة املراجعين الخارجيين من خالل التطوير والتدريب بشكل مستمر للتمكن من اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها وإلزام
الشركات بإنشاء لجان املراجعة من ذوي التأهيل العلمي والخبرة العملية وضمان استقالليتها ِّملا لتلك اللجان من دور مهم في دعم املراجع
الخارجي الكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها.
الكلمات املفتاحية :املحاسبة اإلبداعية؛ مراجع الحسابات الخارجي؛ لجنة املراجعة؛ املحاسبين القانونيين في السودان.

املقدمة:
تعتبر مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي عن اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ( )Creative Accountingمن غش وتحريف من أكثر
القضايا إثارة للجدل التي تواجه مهنة التدقيق ،واملثير للجدل أنه في بداية عهد التدقيق واملراجعة كانت وظيفة املدقق وخاصة الخارجي تنصب على
اكتشاف األخطاء والغش ثم تطورت إلى إبداء الرأي الحيادي عن عدالة وصدق القوائم املالية ،إال أن االهتمام بمسؤولية املراجعين في اكتشاف حاالت
الغش والتحريف قد نشط وبدأ مرة أخرى يحتل الصدارة في أوائل الثمانينات نتيجة لفشل العديد من املشاريع والشركات وإفالسها واالنهيارات غير
ا
املتوقعة للعديد من أسواق املال ،فضال عن ازدياد الوعي واالهتمام السياس ي والعام للجمهور بفداحة حجم التالعبات والغش والتحريف في بيانات
الكثير من املنشآت وال سيما ذلك الذي يتم عن طريق أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين.
مشكلة الدراسة:
ا
برز مفهوم املحاسبة اإلبداعية خالل السنوات األخيرة وأصبح محل تركيز واهتمام بشكل كبير جدا من قبل املحاسبين واملراجعين خاصة بعد
أحداث انهيار شركــة (إنرون  )Enronوتحميل شركة (آرثر اندرسون)  -باعتبارها الشركة املسؤولة عن تدقيق حسابات شركة ( إنرون  - )Enronجزء من
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ُ
ظهر البيانات املحاسبية
مسؤولية انهيار الشركة واتهامها بالتالعب بالبيانات املحاسبية للشركة مستغلة بعض املعالجات والسياسات املحاسبية التي ت ِّ
بصورة غير عادلة (فارس 2016م) .
ا
سواء كانت تلك األطراف
ومن خالل ما تقدم تبرز املشكلة الرئيسية للدراسة وهي أن هنالك بعض األطراف ترغب في تحقيق أهداف محددة،
ا
أعضاء من مجلس إدارة الشركة أو من مالكها أو من أصحاب املصالح األخرى بالشركة ،األمر الذي يدفع تلك األطراف أحيانا إلى معالجة البيانات
املحاسبية للشركة أو التالعب بها عن طريق ابتداع طرق وأساليب محاسبية دقيقة مستغلين بعض السياسات املحاسبية أو الثغرات القانونية وهو ما
يطلق عليه (املحاسبة اإلبداعية) وذلك بغرض تحقيق أهداف معينة.
ا
ا
وعلى ضوء ذلك تطرح الدراسة سؤاال رئيسيا وهو :ما هو دور ُمر ِّاجع الحسابات الخارجي في كشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها؟
وللوقوف على هذه املشكلة يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما هي إجراءات وأساليب املراجعة املستخدمة لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها؟
 .2هل إجراءات واختبارات املراجعة التي يستخدمها مراجع الحسابات الخارجي خـالل عملية مراجعة البيانات املحاسبية تساعد في اكتشاف
ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها؟
 .3هل أنشطة لجنة املراجعة والدعم الذي تقدمه للمراجع الخارجي يساعده في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها؟
فرضيات الدراسة:
تقوم الدراسة على فرضيتين أساسيتين هما:
 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية.
أنموذج الدراسة:
تتكون الدراسة من ثالثة متغيرات تتمثل في دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي وهو املتغير املستقل ،وإجراءات املراجع الخارجي وهي املتغير
الوسيط ،أما املتغير التابع فهو اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،كما موضح بالشكل التالي:
املتغير املستقل
دعم لجنة املراجعة

املتغير التابع
اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية

املتغير الوسيط
إجراءات املراجع
شكل ( :)1أنموذج الدراسة

أهداف الدراسة:
 .1الوقوف على أهم آليات التدقيق والوسائل واألساليب الحديثة املستخدمة لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها.
 .2معرفة دور آليات التدقيق والوسائل واألساليب الحديثة املستخدمة لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها.
 .3التعرف على أنشطة لجنة املراجعة والدعم الذي تقدمه للمراجع الخارجي ملساعدته في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها؟
أهمية الدراسة:
ا
نظرا ألن ممارسات وأساليب املحاسبة اإلبداعية لها تأثير سلبي على التقارير والقوائم املالية حيث تظهرها بصورة خالف الواقع الفعلي والذي
ينعكس بدوره على قرارات الجهات التي اعتمدت هذه التقارير ،تأتي أهمية هذه الدراسة للتعريف بممارسات املحاسبة اإلبداعية ودور املراجعة
الخارجية للحد من تلك املمارسات ،لذا فهذه الدراسة ستساهم في إبراز أساليب التدقيق الحديثة املستخدمة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية
ذات التأثير السلبي على القوائم املالية ،وبالتالي تساهم هذه الدراسة في خدمة عدة جهات  -مثل مستخدمي القوائم املالية وأصحاب املصالح املشتركة
باملنشأة ومتخذي القرارات -على التعرف على ممارسات اإلدارة وأساليب ِّخد اعها من أجل اتخاذ التدابير الالزمة ملواجهتها األمر الذي ُيساعد تلك الجهات
على اتخاذ قرارات سليمة .
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الدراسات السابقة:
• دراسة الهاشمي و بريبر ( )2019بعنوان :تأثير املحاسبة اإلبداعية على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية على وفق املشروع املشترك،
دراسة استطالعية ،هدفت إلى معرفة مفهوم املحاسبة االبداعية واملمارسات التي تستخدمها االدارة عند القياس واالفصاح عن املعلومات
املحاسبية في القوائم املالية لتحقيق غايتها ،والكشف عن مدى تأثير هذه املمارسات على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية التي حددها
املشروع املشترك لـ  FASB & IASBوأي من هذه الخصائص تتأثر أكثر من غيرها من خالل إيجاد العالقات البينية التي تربط ممارسات املحاسبة
االبداعية بالخصائص النوعية والتأثير املشترك بين متغيراتها وتفرعاتها .توصلت الدراسة إلى أن مفاهيم الخصائص النوعية للمعلومات
املحاسبية التي وضعها املشروع املشترك بين ال ) (FASB, IASBجاءت من خالل التوافق في الخصائص القديمة لكل من املجلسين نحو تحسين
ا
جودة املعلومات املحاسبية ولتكون أكثر ارتباطا بجوهر املعلومات وقيمتها بالنسبة ملتخذ القرار (جوهرية أو مساندة) وليس بطبيعتها (أساسية أو
ثانوية) .ومع ذلك فمن وجهة نظر املستجيبين عينة البحث من األكاديميين واملهنيين أن الجهود التي بذلها املشروع املشترك لتطوير مفاهيم
الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية لم تحد من تأثير ممارسات املحاسبة االبداعية ،فقد أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود تأثير ذي
ا
داللة احصائية معنوية للمتغير املستقل ممارسات املحاسبة االبداعية في كل من الخصائص الجوهرية املالئمة والتمثيل الصادق بوصفه متغيرا
ا
معتمدا.
• دراسة الجعبري ( )2018بعنوان :دور املحاسبة القضائية في مواجهة ممارسا ت املحاسبة اإلبداعية للشركات املدرجة في سوق فلسطين ،هدفت
إلى عرض واقع املحاسبة القضائية ومدى الحاجة إليها في فلسطين والتعرف على املؤهالت والخبرات التي يجب أن يتمتع بها املحاسب القضائي،
ا
والتعرف أيضا على اإلجراءات واألنشطة وعمليات التحري وعمليات التقييم التي يمكن أن تساعد املحاسب القضائي في مواجهة ممارسة أساليب
املحاسبة اإلبداعية ،وذلك باالعتماد على وجهات نظر كل من السلك القضائي ،ومدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للشركات املساهمة
العامة املدرجة في سوق فلسطين .وقد أظهرت النتائج أن درجة الحاجة إلى املحاسبة القضائية لفض القضايا ذات الطبيعة املالية بصورة عادلة
ا
كانت متوسطة ،وأن املحاكم تعتمد على مدققي الحسابات الخارجيين واملحكمين املاليين في فض النزاعات املالية .وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن
ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية في القوائم املالية كانت ضعيفة بشكل عام ،وقد اقترحت الدراسة عدد من التوصيات التي يمكن أن تساهم
في تطوير هذا املجال في فلسطين.
• دراسة بو عروج ( )2016بعنوان :دور املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،دراسة ميدانية لعينة من األكاديميين
واملهنيين ،هدفت إلى معرفة قدرة املراجعة الخارجية ودورها في مواجهة ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وقد أشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن
املنظور األخالقي للمحاسبة اإلبداعية يمثل خطر كبير على مستقبل مهنة املحاسبة ،وأن للمراجعة الخارجية دور في مواجهة ممارسات املحاسبة
اإلبداعية من خالل مساهمة معايير املراجعة في تقليص الفرص السامحة للتالعب واكتشاف هذه املمارسات من قبل املراجع الخارجي.
• دراسة فارس ( )2016بعنوان :مسؤولية مراجعة الحسابات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية :دراسة ميدانية لعينة من مراجعي
الحسابات لوالية ورقلة ،هدفت الدراسة إلى الوقوف على جوانب مسؤولية مراجعة الحسابات في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وذلك
من خالل تقييم مدى التزام مراجعي الحسابات بمسؤوليتهم املهنية ،ومدى قدرتهم على اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،والوقوف على
املعوقات التي تؤثر على قدرة املراجع في أداء مسؤوليته املهنية .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن العوامل املرتبطة باملراجع الخارجي
تؤثر على أدائه في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وأن مراجع الحسابات يتقيد بإجراء االختبارات الالزمة للحد من ممارسات املحاسبة
اإلبداعية ،ويواجه مشاكل ومعوقات تؤثر في قيامه بمسؤوليته املهنية خالل عملية مراجعة البيانات.
• دراسة ) (Bhasin, 2015بعنوان :ممارسات املحاسبة اإلبداعية في قطاع الشركات الهندي :دراسة تجريبية هدفت إلى معرفة وجود أطراف مؤيدة
ا
أو معارضة الستخدام ممارسات املحاسبة اإلبداعية في قطاع الشركات بالهند ،وكشفت أن ممارسة املحاسبة اإلبداعية هي دائما محاولة متعمدة
لكسب ميزة غير مستحقة للمحاسبين واملديرين والشركات .لذلك ينبغي اتخاذ تدابير عقابية صارمة ضد كل من تثبت إدانتهم في ممارسة املحاسبة
اإلبداعية ،كما يجب وضع القواعد واللوائح الفعالة للمحاسبة واملراجعة والحوكمة داخل قطاع الشركات من أجل تفادي الوقوع السلبي
ملمارسات املحاسبة اإلبداعية في الهند.
• دراسة باعجاجه و خليفة ( )2015بعنوان :أثر استخدام املحاسبة اإلبداعية على متخذي القرارات االستثمارية في سوق رأس املال السعودي،
هدفت إلى التعرف على دوافع اإلدارة في استخدام أساليب املحاسبة اإلبداعية ،أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة في قائمتي الدخل واملركز
املالي ،وقياس قدرة مستخدمي القوائم املالية على اكتشاف أساليب املحاسبة اإلبداعية ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن
دوافع ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية في الشركات السعودية يتمثل في الحفاظ على مستوى أسعار األسهم في سوق املال وجعلها في حالة
إيجابية للنمو املستمر ،وتحقيق منافع ذاتية لإلدارة .ومن أهم أساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة في قائمتي الدخل واملركز املالي هي :رسملة
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املصروفات اإليرادية ،التقليل من املخصصات التقديرية ،املبالغة في تحديد قيمة األصول الثابتة ،إثبات إيرادات متوقع تحصيلها قبل تأكد
شروط تحققها كإيرادات مستحقة.
• دراسة ّ
محمد وآخرون ( )2015بعنوان :التزام املراجع الخارجي بقواعد السلوك املنهي وأثره في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية -دراسة
ميدانية هدفت إلى تحليل ودراسة قواعد السلوك املنهي وتوضيح دوره في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،توصلت الدراسة إلى أن عدم
إملام لجنة املراجعة باملبادئ املحاسبية قلل من كفاءة أداء املراجع الخارجي مما يشكك في رأيه حول مصداقية القوائم املالية ،عدم استقاللية
لجان املراجعة باملصارف عن اإلدارة التنفيذية أضعف دور اللجنة الرقابي وساعد على انخفاض مستوى جودة األداء املنهي للمراجع الخارجي.
• دراسة سمره ( )2014بعنوان :دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات املقيدة بالبورصة املصرية ،هدفت
الدراسة إلى تقييم دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،مع تحديد أهم محددات جودة أداء لجنة املراجعة وعالقتها
بممارسات املحاسبة اإلبداعية .وتوصلت نتائج الدراس ة إلى وجود عالقة سالبة قوية بين اختصاصات لجنة املراجعة ومحددات جودة أدائها من
ناحية ،وممارسات املحاسبة اإلبداعية من ناحية أخرى ،مما يوضح أن التوسع في اختصاصات اللجنة والتركيز على محددات أدائها يؤدى إلى الحد
من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
• دراسة أبو تمام ( )2013بعنوان :مدى إدراك املحاسبين واملدققين واملحللين املاليين ومستخدمي البيانات املالية ملمارسات املحاسبة اإلبداعية
على قائمة التدفقات النقدية ،هدفت إلى التعرف على نطاق املحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود
تأثير الستخدام ممارسات وأساليب املحاسبة اإلبداعية على موثوقية ومالئمة بيانات قائمة التدفقات النقدية .كما تبين أنه يوجد إدراك لدى
املحاسبين واملدققين واملحللين املاليين ومستخدمي البيانات املالية ألساليب املحاسبة اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدية .كذلك أشارت
النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات املشمولة بالدراسة بشأن مدى إدراك املحاسبين واملدققين واملحللين املاليين
ومستخدمي البيانات املالية لإلجراءات التي يمكن استخدامها للحد من أثار املحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية .إضافة إلى أن
النتائج الدراسة بينت أن الشركات الصناعية األردنية تستخدم ممارسات وأساليب املحاسبة اإلبداعية في إعداد قائمة التدفقات النقدية.
• دراسة بله ( )2012بعنوان :دور تطبيق حوكمة الشركات في ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية ،هدفت إلى التعريف بحوكمة الشركات ومبادئها
وأهميتها وأهدافها ،ومعرفة دورها في الحد من ممارسة املحاسبة اإلبداعية و في رفع كفاءة أداء الشركات ،وإلقاء الضوء على حوكمة الشركات في
السودان .اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي واالطالع على الدراسات النظرية وامليدانية العربية واألجنبية املتعلقة باملوضوع مع استقراء
أهم نتائجها.
• دراسة ) (Chi-chi and Ebimobowei, 2012بعنوان :األنشطة االحتيالية وخدمات املحاسبة الجنائية للبنوك في بورت هاركورت (نيجيريا)،
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير خدمات املحاسبة الجنائية على كشف االحتيال في البنوك النيجيرية .وقد أظهرت النتائج أن تطبيق خدمات
ُ
املحاسبة الجنائية يؤثر على مستوى األنشطة االحتيالية للبنوك ،وعلى أساس هذه النتيجة ،خلصت الدراسة إلى أن خدمات املحاسبة الجنائية
تزود البنوك باألدوات الالزمة لردع األنشطة االحتيالية.
•

•

•

•

دراسة عبد الفتاح ( )2011بعنوان :إطار مقترح لتحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات في ضوء إدارة األرباح :دراسة ميدانية ،هدفت إلى
تفعيل دور مراقب الحسابات في وضع ضوابط تحكم التفرقة بين إدارة األرباح املسموح بها والغش في القوائم املالية غير املسموح به بطبيعة
الحال ،وذلك من خالل تقييم مراقب الحسابات للممارسات املحاسبية التي يتيحها تطبيق املعايير املحاسبية ،وما تتضمنه من مرونة ،قد تستغل
من جانب اإلدارة لتحقيق أغراض خاصة تنتهي إلى إعداد قوائم مالية مضللة .وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فصل واضح بين األساليب
املشروعة التي تمارسها إدارة منشأة عميل املراجعة من أجل إدارة األرباح ،والتقارير املالية االحتيالية أو الغش في القوائم املالية ،األمر الذي ُيزيد
من صعوبة قيام مراقب الحسابات باتخاذ قرار بإصدار تقرير مراجعة غير مقيد عن عدالة عرض القوائم املالية عن الفترة التي تغطيها عملية
املراجعة.
دراسة حمادة ( )2010بعنوان :دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية -دراسة ميدانية ،هدفت إلى التعرف على النشاطات
ُ
التي تقوم بها لجان املراجعة وتؤدي إلى الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،وخلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من النشاطات تمارسها
لجان املراجعة عند تنفيذها ملهامها وتؤدي إلى الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات املساهمة في سوريا.
دراسة الحلبي ( )2009بعنوان :دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار املحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات املالية الصادرة عن
الشركات املساهمة العامة في األردن ،هدفت الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يقوم به مراجعي الحسابات الخارجيين في الحد من آثار
املحاسبة اإلبداعية ،وتوصلت الدراسة إلى أن مراجعي الحسابات لهم دور هام في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية والتقليل منها.
دراسة الخشاوي والدوسري ( )2008بعنوان :املحاسبة اإلبداعية ودور املدقق في التحقق من ممارساتها ونتائجها ،هدفت إلى التعرف على أهم
ممارسات املحاسبة اإلبداعية مع التعرف على االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف عن تلك املمارسات والحد منها ،ومن أهم نتائج الدراسة
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وجود العديد من االتجاهات واألساليب الحديثة للكشف والحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ومن أبرزها حوكمة الشركات ولجان املراجعة،
وأن للمدقق الخارجي دور مهم ومحوري في التحقق والكشف عن ممارسات ونتائج املحاسبة اإلبداعية.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :يمكن اعتبار الدراسة الحالية شبيهة بالدراسات السابقة التي تناولت مواضيع ذات عالقة باملحاسبة
اإلبداعية ،وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وتعريف املتغيرات وتطوير أداة الدراسة .وما ُيميز الدراسة
الحالية عن الدراسات السابقة هو أنها تناولت العالقة بين كل من دعم لجنة املراجعة ومراجع الحسابات الخارجي ملعرفة أثرهما في اكتشاف ممارسات
ا
املحاسبة اإلبداعية التي تؤثر سلبا على القوائم املالية للشركات في السودان ،في حين اقتصرت معظم الدراسات السابقة على بحث دور املراجع الخارجي
فقط أو دور لجان املراجعة فقط في كشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
مراجعة الحسابات واملحاسبة اإلبداعية:
ا
ا
مراجعة الحسابات أو تدقيق الحسابات هي مهنة تؤدي دورا مهما في املجتمع من خالل قيامها بالتحقق من دقة وصحة البيانات والتقارير
املحاسبية ،وذلك ألنه من املحتمل قيام بعض األطراف املستفيدة من املنشأة بتحريف البيانات املالية للمنشأة من خالل ممارسات ما ُيسمى باملحاسبية
اإلبداعية لتحقيق أهداف محددة ،ومن ُهنا يأتي الدور املهم ملهنة املراجعة لتقوم بتدقيق الحسابات للتأكد من خلوها من األخطاء والغش والتزوير
بهدف زيادة الثقة في تلك البيانات والتقارير.
تلزم املنشآت بأن تعهد إلى مراجع حسابات خارجي مستقل ليقوم بتدقيق حساباتها وتقاريرها املالية
وكما هو معلوم أن معظم قوانين الشركات ِّ
وإبداء رأيه حولها حتى يتسنى لها نشرها للمستثمرين وغيرهم من األطراف العديدة املستفيدة من البيانات املحاسبية.
هناك عدة تعريفات للمراجعة ومن أهمها عرف عبدهللا (2016م) املراجعة هي ”:فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات
ا
ا
ا
والدفاتر الخاصة باملشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما ،بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي لذلك
املشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ،ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة“.
ا
وعلى الجانب اآلخر تعد املحاسبة اإلبداعية ويطلق عليها البعض أيضا املحاسبة االحتيالية ،واملحاسبة التجميلية ،من املمارسات التي ظهرت في
اآلونة األخيرة خالل فترة الركود االقتصادي التي حدثت في بداية الثمانيات من القرن العشرين ،حيث كان هناك ضغط إلنتاج أرباح أفضل في الوقت
الذي كان من الصعب إيجاد تلك األرباح ،ولهذا فقد رأت املؤسسة بأنها إذا كانت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنها تستطيع على األقل أن تبتدعها
(فارس2016 ،م).
ا
تعددت مفاهيم املحاسبة اإلبداعية ،وفي هذا الصدد قال الزيادي (2015م ،ص  )195ناقال عن (جمال وأحمد2011 ،م ،ص ” )7إن املعنى
الظاهري ملصطلح املحاسبة اإلبداعية يبدو من الوهلة األولى كما لو أنه نوع جديد من أنواع املحاسبة ،في الوقت الذي ال يوجد في حقيقة األمر تأهيل
ا
وتنظير علمي لهذا النوع من املحاسبة ألنه ظهر أساسا من خارج الوسط األكاديمي للمحاسبة ،وبشكل أساس ي من ِّقبل املهنيين واملحللين املاليين في
ا
األسواق املالية ليشير إلى أن املحاسبة تتضمن إبداعا في التحايل والتالعب وتضليل املستثمرين ومستعملي املعلومات املحاسبية واملالية“.
ويرى محمد وآخرون (2015م) أن املحاسبة اإلبداعية هي األساليب التي تستخدمها اإلدارة في اختيار السياسات املحاسبية لتحقيق مصالح ذاتية
من خالل التالعب في البيانات املالية مما ينتج عنها معلومات مضللة ال تعكس املركز املالي الحقيقي للمنشأة.
كما ُع ِّرفت املحاسبة اإلبداعية من منظور ال أخالقي في العمل املحاسبي وهو أنها املمارسات غير األخالقية في اختيار التقديرات والسياسات
املحاسبية املتاحة التي تتيح فرصة للتالعب وال ِّغش مما ينتج عنها بيانات مالية غير صحيحة ومضللة (حمادة2010 ،م ،ص .)96
مما سبق يمكن تعريف املحاسبة اإلبداعية بأنها التالعب في بنود القوائم املالية للمنشأة وإظهارها خالف الواقع الفعلي باستخدام أساليب
ُ ا
وخداع أصحاب املصالح ألهداف
محاسبية بديلة أو انتقائية عند تطبيق املبادئ املحاسبية أو أية ممارسات غير أخالقية لتحسين وضع املنشأة
صوريا ِّ
متعددة تتالءم وأغراض اإلدارة.
عوامل ظهوراملحاسبة اإلبداعية:
تتمثل العوامل التي ساعدت على ظهور املحاسبة اإلبداعية في اآلتي:
 .1املنافسة الشديدة بين الشركات املختلفة ومحاولة عكس صورة عن الشركة كأفضل املوجود في الساحةالتنافسية حتى لو كان ذلك من خالل
ابتداع أرباح مختلقة من ِّقبل إدارة الشركة (نفاع 2015م  ،ص .)88
ُ
 .2ظهور مشكلة الوكالة الناتجة عن انفصال ملكية الشركة عن إدارتها وبالتالي ظهور تضارب في املصالح واألهداف بين إدارة الشركة وبين مالك
الشركة ،حيث أن املدراء بالشركة يبحثون عن الثروات الشخصية واألمن الوظيفي للحفاظ على مصالحهم فال يرغبون في تحمل مخاطر كبيرة
باستثمارات الشركة ،في حين أن ُمالك الشركة يهدفون إلى تعظيم القيمة السوقية لسهم شركتهم أو ما ُيعرف بقوى السوق املهمة من املساهمين
الرئيسيين والكبار مثل البنوك وشركات التأمين عن طريق الضغط على إدارة الشركة لتعظيم القيمة السوقية لسهم الشركة ،أو عن طريق ما
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ُيعرف بتكاليف الوكالة وهي ربط الحوافز املادية لإلدارة بأرباح الشركة وتعظيم سعر السهم في السوق من أجل جعل اإلدارة تسعى جاهدة
ُ
لتحقيق هدف املالك وهو تعظيم ثرواتهم.
وعليه فان مشكلة الوكالة من العوامل التي أدت إلى ظهور املحاسبة اإلبداعية واستعمالها من ِّقبل اإلدارة إما للحفاظ على موقعها أو لزيادة
املكاسب املرتبطة بنسبة من األرباح ،األمر الذي يدفع اإلدارة إلى ابتكار أو ابتداع أرباح غير جوهرية (العامري 2018م  ،ص .)6
 .3الثغرات القانونية وتعدد السياسات واألساليب املحاسبية املتاحة والتي تعطي معدي البيانات املالية حرية من أجل تقديم بيانات مضللة خدمة
ملصالح متعددة ،وهنالك عدة امثلة على الثغرات القانونية منها (األغا 2011م ،ص :)82
ا
• حرية االختيار بين البدائل املحاسبية املختلفة :تسمح القواعد والسياسات املحاسبية للمنشأة أحيانا أن تختار من بين مختلف الطرق
املحاسبية التي تستخدمها في إعداد قوائمها املالية ،وهذا يترتب عليه اختيار املنشأة للطرق املحاسبية التي تتالءم مع أهدافها ورغباتها وتحقق
أفضل صورة ألداء الشركة.
ُ
• حرية التقديرات املحاسبية :يتم التقدير املحاسبي لبند معين عند غياب القياس املحاسبي املحكم ويتضمن إعداد العمليات املحاسبية درجة
كبيرة من التقديرات والحكم الشخص ي والتوقع وهذا يفسح الفرصة أمام اإلدارة للتالعب في هذه التقديرات وذلك بغرض الوصول إلى
ا
ا
األهداف املحددة مسبقا ،فهنالك بعض الحاالت مثل تقدير العمر اإلنتاجي للصول الثابتة لغرض حساب االستهالك ،وعادة ما تتم هذه
التقديرات داخل الشركة ،وهذا يتيح الفرصة للمحاسب املبدع من التالعب بشكل خفي أو غير معلن ومن الصعب اكتشافه ،ويتم ذلك من
خالل صياغة التقارير أو التحيز في التقديرات بشكل متفائل أو متحفظ حسب رغبة اإلدارة واحتياجها في التأثير على البيانات املالية من حيث
التعظيم أو التخفيض من قيمتها.
• توقيت تنفيذ العمليات الحقيقية :يمكن أن يؤدي التحكم في توقيت تنفيذ وحدوث بعض العمليات الحقيقية إلى تحقيق الهدف املرغوب به
في الحسابات والقوائم املالية للمنشأة ،فإذا ُت ِّرك لإلدارة الحرية في تنفيذ بعض العمليات في الوقت الذي تراه مناسب فقد تؤجل تنفيذ هذه
العمليات أو تعجل من تنفيذها وذلك لتحقيق أهداف ومكاسب معينة  ،ومثال على ذلك لو أن الشركة لديها استثمار بقيمة مليون دوالر
وهذا يعتبر بالتكلفة التاريخية ويمكن بيعه اآلن بملغ ثالثة ماليين دوالر وهذا يعتبر بالقيمة الحالية ،في هذه الحالة تكون حرية االختيار أمام
مدراء الشركات في اختيار السنة التي يرغبون فيها ببيع هذا االستثمار وهذا سوف ينعكس على تعظيم أو تخفيض ربحية الشركة في
الحسابات الختامية.
يعتبر تضارب املصالح بين األطراف املختلفة ذات العالقة بالشركة املصدر الرئيس لظهور املحاسبة اإلبداعية .فمصلحة املديرين في تقليل
الضرائب واألرباح املوزعة ،ومصلحة حملة األسهم في تعظيم العائد على استثماراتهم ،ومصلحة املوظفين في زيادة تعويضاتهم اإلدارية املختلفة،
واملسؤولين في تحصيل ضرائب أكثر .وتعدد املصالح  -رغم تعارضها  -هو ما تسبب في انتشار املحاسبة اإلبداعية في بداية التسعينات امليالدية ،أي قبل
انهيار ( Enronجريدة املحاسبين2017 ،م.)www.almohasben.com ،
أسباب ودو افع اإلدارة وراء ممارسة املحاسبة اإلبداعية:
تتعدد األسباب والدوافع وراء ممارسة إدارات الشركات ألساليب املحاسبة اإلبداعية ،فمن خالل الدراسات واألبحاث التي أجريت على الشركات
تمثلت تلك األسباب والدوافع في اآلتي:
 .1زيادة الدخل لصرف االنتباه :حيث يقوم مديري الشركة تغيير سياسات محاسبية معينة تؤدي إلى زيادة دخل الشركة بهدف صرف االنتباه عن
األخبار غير املرغوب بها من ِّقبلهم (الجعبري2018 ،م ،ص .)37
ا
 .2غياب القيم االخالقية لدى اإلدارة واملساهمين في الشركة :فكال منهما يحاول تحقيق أهدافه وتعظيم ثروته وذلك من خالل إتباع ممارسات
وسلوكيات يراها األفضل لتحقيق أهدافه (الزيادي  ،2015ص .)196
 .3املحافظة على سعر سهم الشركة أو زيادته :وذلك عن طريق تخفيض مستويات االقتراض لكي تظهر الشركة وكأنها ذات مخاطر أقل ،وهذا
األسلوب يساعد الشركة في زيادة رأسمالها من اإلصدار ). (Bhasin, 2015
 .4التهرب الضريبي :تستخدم ممارسات املحاسبة اإلبداعية ألغراض التهرب من دفع الضريبة أو تخفيضها عن طريق تخفيض األرباح واإليرادات
وزيادة املصروفات بهدف تقليل الهامش الضريبي املترتب عليها (املبيضين وعبد املنعم2010 ،م ،ص .)89
ا
 .5الحصول على التمويل :تستخدم ممارسات املحاسبة اإلبداعية من قبل الشركات بغرض تحسين قيمتها وبالشكل الذي يؤثر إيجابيا في عملية
اتخاذ القرار االئتماني من ِّقبل املؤسسات املالية بمنح القروض لهذه الشركات (األغا2011 ،م ،ص .)82
 .6الحصول على تصنيف منهي متقدم :تلجأ الشركات إلى تحسين بعض قيمها املالية باستخدام ممارسات املحاسبة اإلبداعية بغرض الحصول على
تصنيف متقدم على منافسيها في عمليات التصنيف املنهي التي تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة استنادا إلى مؤشرات ومعايير مالية تستخلص
من املعلومات املالية التي تعدها منشآت األعمال (الجعبري2018 ،م ،ص .)38
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 .7فشل اإلدارة في تحقيق أهداف املنشأة :تلجأ اإلدارة إلى التالعب في الحسابات بالدفاتر والسجالت بقصد التأثير على مدى داللة القوائم املالية على
نتيجة أعمال املشروع ومركزه املالي من أجل إيهام املساهمين بنجاح إداراتهم وبذلك يتم انتخابهم مرة أخرى (الجعبري2018 ،م ،ص .)39
 .8وجود بيئة أو ظروف مالئمة للغش أو التالعب :بسبب تعدد بدائل القياس املحاسبية التي تضمنتها املعايير املحاسبية الدولية مما ساعد منشآت
األعمال في تطبيق سياسات محاسبية مختلفة من أجل تحسين صورة القوائم املالية بشكل قد يخرج عن مقتضيات املوضوعية التي يجب توفرها
في القوائم املالية ،من أجل تحقيق هدف أو أهداف معينة تظهر اإلدارة في موقف أفضل بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية (عبد الفتاح،
2011م ،ص .)2
 .9وجود ضغوط تفرض أو تبرر القيام باالحتيال :كما هو الحال في التدخل الحكومي في شؤون الشركات بإلزامها بتخفيض أسعار منتجاتها لصالح
املستهلكين أو تخصيص نسبة من األرباح إلى نقابات العمال .وقد يعتقد البعض أن التقلبات في األرباح والتي تأخذ شكل زيادة كبيرة في األرباح فقد
ينظر إليها كمؤشر لتعسر املنشأة واضطرابها ،مما يدفع الدولة للتدخل في الحالتين (الجعبري2018 ،م ،ص .)39
 .10كما أن الضغوط التي تتعرض لها إدارة الشركات إلنتاج أرباح في وقت يكون من الصعب عليها إيجاد هذه األرباح مما يضطرها ذلك إلى اللجوء
استخدام البدائل املحاسبية التي قد تساهم في ابتداع رقم للرباح يلبي الكثير من متطلبات إدارة تلك الشركات (األغا2011 ،م ،ص .)71
 .11ضعف الرقابة الخارجية أو تواطؤها مع اإلدارة :والذي يؤدي هذا إلى فسح املجال أمام اإلدارة ملمارسة عمليات التالعب في القوائم املالية .في
الوقت الذي أن ملهنة الرقابة دورها اإليجابي في الحد من تلك املمارسات التي لها مظهرين ،أولهما قانوني يصادق عليه مدقق الحسابات الخارجي
وينتج من االستفادة من الثغرات في القوانين والخيارات املتاحة في املعايير املحاسبية املعتمدة ،وثانيهما غير قانوني يصادق عليه مدقق الحسابات
ا
الخارجي تواطئا ينتج من التالعب والتحريف في األرقام املحاسبية إلظهارها بما ُيفضل أن تكون عليه وليس ما يجب أن تكون عليه (الزيادي،
 ،2015ص .)197
 .12أثر بيئة الرقابة الداخلية على تقدير مخاطر التحريف الجوهري :تؤثر بعض عناصر بيئة الرقابة في املنشأة عند تقدير مخاطر التحريف
الجوهري .فعلى سبيل املثال :يتأثر الوعي الرقابي في املنشأة بشكل ملحوظ باملكلفين بالحوكمة ،ألن أحد أدوارهم هو موازنة الضغوط على اإلدارة
فيما يتعلق بالتقرير املالي ،تلك الضغوط قد تنشأ من طلبات السوق أو برامج املكافآت .ولذلك تتأثر فاعلية تصميم بيئة الرقابة ،فيما يتعلق
بمشاركة املكلفين بالحوكمة بأمور ،مثل:
• استقاللهم عن اإلدارة وقدرتهم على تقويم تصرفاتها.
• ما إذا كانوا يفهمون معامالت املنشأة التجارية (معيار املراجعة  315لسنة 2017م ،ص .)19
يتضح للباحث من خالل أثر بيئة الرقابة الداخلية أن ارتباط موظفي الرقابة الداخلية باإلدارة وعدم استقالليتهم عنها باعتبارهم من صنعها،
ُ
وجه لهذا الهيكل لتحقيق أهدافها الخاصة وليس هو الرقيب عليها ،األمر الذي يجعل اإلدارة في
يمثل خلل في هيكل الرقابة الداخلية يجعل اإلدارة هي امل ِّ
مضللة من خالل
وضع خاص الرتكاب التحريفات بسبب قدرتها على التالعب بشكل مباشر أو غير مباشر بالسجالت املحاسبية وإعداد بيانات مالية ِّ
تجاوزها أنظمة الرقابة الداخلية.
اإلجراءات واألساليب الحديثة لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية:
مكافحة ممارسات املحاسبة اإلبداعية تعتبر من األمور الصعبة واملعقدة ،ولهذا فإن على املهتمين في هذا املجال السعي باستمرار ملعرفة التطورات
الخاصة باملحاسبة اإلبداعية وذلك لكشف تلك املمارسات ومن ثم محاولة الحد منها ،وتتمثل أهم االتجاهات والوسائل واألساليب الحديثة املستخدمة
للكشف عـن ممارسـات املحاسبة اإلبداعية والحد منها في اآلتي:
 .1تطوير وتفعيل التنظيم املنهي ملهنة املحاسبة واملراجعة ووضع ميثاق السلوك املنهي وتشكيل لجنة األخالق املهنية :التي من أهم وظائفها وضع
قواعد السلوك التي يجب ان يلتزم بها املحاسب واملراجع املعتمد (بو عروج2016 ،م ،ص .)65
 .2التأكد من التزام الشركات بتطبيق األسس واملعايير األخالقية املهنية الجديدة :والتي ظهرت بعد االنهيارات االقتصادية واألزمات املالية التي
تعرضت لها العديد من األسواق العاملية واقتصاديات الدول أواخر القرن العشرين في ظل انفتاح أسواق املال العاملية وعوملة تلك األسواق.
ا
فنتيجة لكل تلك التطورات أصبحت هنالك حاجة ماسة إلى وضع أسس ومعايير أخالقية مهنية جديدة ،وقد أطلق على تلك املعايير واألسس
األخالقية ما يعرف اآلن بمفهوم حوكمة الشركات  Corporate Governanceللحد من ظواهر املحاسبة اإلبداعية واألضرار الناجمة عنها وذلك
لعدم وجود الشفافية الالزمة.
 .3إلزام الشركات بإنشاء لجان املراجعة :وقد ظهرت فكرة لجان املراجعة في الواليات املتحدة بعد الهزات املالية العنيفة الناتجة عن التالعب في
التقارير املالية ،والتي أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك ( )NYSEوهيئة سوق املال األمريكية ( )SECبالتوصية بضرورة إنشاء لجنة
بالشركات املسجلة بها مكونة من عدد من األعضاء غير التنفيذيين تكون مهمتها تعيين املراجع الخارجي وتحديد أتعابه وذلك كمحاولة لزيادة
استقالليته عند إبداء الرأي في القوائم املالية التي تصدرها الشركات ،ولهذا األمر فقد أوص ى املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ( )AICPAعام
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1967م جميع الشركات سواء املسجلة في البورصة أو العامة بضرورة إنشاء لجنة للمراجعة ،وفي عام 1972م أصدرت هيئة سوق املال األمريكية
( )SECتوصيات بإلزام الشركات بإنشاء لجنة للمراجعة ،وفي عام  1978ألزمت بورصة نيويورك جميع الشركات املسجلة لديها بضرورة تكوين
لجان مراجعة .
 .4خفض مجال اختيار البدائل واملعالجات املحاسبية :عن طريق تقليل عدد البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة أو تحديد الظروف التي يمكن أن
تستخدم فيها كل معالجة ،ولهذا األمر فإن لجنة معايير املحاسبة الدولية وفي تعديالتها األخيرة فإنها قد ألغت في معاييرها املعالجة البديلة،
ووضعت معالجة قياسية في أغلب معاييرها .وبتخفيض البدائل فإن ذلك سيؤدي إلى أن الشركة التي ستختار معالجة محاسبية معينة تنتج من
خاللها صورتها املرغوب فيها في عام ستجبر فيما بعد على استخدام نفس املعالجة في الظروف املستقبلية الشبيهة تكون فيها النتيجة أقل إرضاء.
 .5الحد من سوء استخدام بعض السياسات املحاسبية :ويتم ذلك عن طريق ما يلي:
• سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات املحاسبية أو حتى إلغاؤها ،وفي هذا املجال فإنه عندما اتجه بعض محاسبو الشركات
البريطانية لالستعانة بجزئية "بند الطوارئ" لحسابات الخسارة والربح في البنود التي يرغبون في تجنب تضمينها ربح التشغيل ،ولهذا األمر فقد
رأت هيئة املعايير املحاسبية البريطانية إلغاء "بند الطوارئ" بشكل نهائي حتى ال ُيستغل بشكل خاطئ.
• تفعيل مبدأ "الثبات" في استخدام السياسات املحاسبية املتبعة من قبل معدي البيانات املالية ،وهذا يعني أنه متى ما اختارت أي شركة ما
سياسة محاسبية تناسبها في أحد األعوام فيجب عليها االستمرار في تطبيقها في األعوام الالحقة والتي ربما قد ال تناسبها تلك السياسات كما
كانت ،وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الثبات ال يعني أنه من غير املسموح تغيير السياسات املحاسبية ،لكن املقصود هو عدم تغيير تلك السياسات
إال في حال الضرورة القصوى وشريطة اإلفصاح عن التأثيرات املالية الناتجة على تغيير تلك السياسات.
 .6الوسيلة األهم واألقوى فهي يقظة وكفاءة املراجعين واملراقبين ولجان املراجعة في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي يتبعها البعض ،ويتم
هذا األمر عن طريق اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة واملصداقية العالية ،حيث أن املراجع الكفؤ واملتمكن يقوم على تصميم إجراءات
املراجعة للحصول على تأكيد معقول عن التحريفات الناشئة عن املحاسبة اإلبداعية التي يتم اكتشافها ،والتي تعتبر جوهرية للقوائم املالية
الواحدة.
 .7تنمية الثقافة املحاسبية بين املستثمرين واملهتمين ومستخدمي املعلومات املالية على مختلف أطيافهم ،ويتم هذا األمر عن طريق أما التثقيف
الذاتي الذي يقوم به بعض املستثمرين أو مستخدمي املعلومات املالية بغرض رفع مستواهم املحاسبي ،أو عن طريق الجهات املعنية بسالمة
وشفافية القوائم املالية وما يرد بها من معلومات سواء كانت تلك الجهات حكومية أو من القطاع الخاص (إسماعيل2014 ،م ،ص .)248-247
 .8ضمان استقاللية مجلس اإلدارة :أي ال يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاءه مهام تنفيذية في الشركة قد تستغل لخدمة مصالحهم
ا ا
الشخصية ،ألن استقاللية مجلس اإلدارة تلعب دورا هاما في عملية الحد من تضارب املصالح بين املساهمين واملديرين ،لذلك تعد استقاللية
مجلس اإلدارة من أهم الخصائص التي تعزز قيام مجلس اإلدارة بمهامه اإلشرافية والرقابية والتي لها دور بالغ في الحد من قدرة املديرين على
التصرف بما يخدم مصالحهم الخاصة دون األخذ بعين االعتبار مصالح املساهمين (الزيادي2015 ،م  ،ص  ، 205أبو عجيلة وحمدان2009 ،م ،
ص .)19
 .9تفعيل دور املحاسبة القضائية في اكتشاف طرق االحتيال املحاسبي والتضليل في إعداد القوائم املالية ،حيث أن استخدام أدوات املحاسبة
القضائية يساعد العدالة في فضح وتحديد املسيئين ين من خالل تفسير وتلخيص وتقديم القضايا املالية املعقدة بصورة واضحة في الدعاوي
القضائية (.)Chi-chi and Ebimobowwei 2012, p 125
ا
ا
 .10إعادة النظر بهيكلية نظام الرقابة الداخلية :بحيث ال يكون املدقق جزءا من اإلدارة وإنما رقيبا عليها من خالل إيجاد نظام للتحكم املؤسس ي،
وتأتي أهمية التركيز على فاعلية الرقابة الداخلية لكونها تمثل خط الدفاع األول عن حقوق أصحاب املصالح ،ويرى الكثيرين من املهتمين بشئون
الرقابة الداخلية أن أفضل أسلوب لتحسين فعالية الرقابة الداخلية هو ربطها بلجنة تدقيق مستقلة وذات خبرة عالية (أبو عجيلة وحمدان،
2009م ،ص  ،21الزيادي2015 ،م ،ص .)204
أنشطة لجنة املراجعة للحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية:
ا ا
تؤدي لجنة املراجعة دورا مهما في تحسين جودة املراجعة الخارجية ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ثقة املستثمرين واألطراف الخارجية في
التقارير املالية ،وذلك من خالل دورها في:
 .1ترشيح وتعيين املراجع الخارجي ذي الخبرة والكفاءة املالئمة.
 .2تحديد أتعاب املراجع الخارجي.
 .3مساعدة املراجع الخارجي في أداء مهامه واملحافظة على استقالله.
 .4حل النزاعات التي قد تنشأ بين املراجع الخارجي واإلدارة.
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.5
.6
.7
.8
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تحقيق التنسيق بين املراجع الخارجي واملراجع الداخلي.
تحديد مجال املراجعة ودراسة مالحظات املراجع الخارجي وتوصياته.
اإلشراف على خدمات التأكيد التي يقدمها املراجع الخارجي.
مناقشة املراجع الخارجي بمدى فعالية السياسات واملمارسات املحاسبية املطبقة (سمره2014 ،م ،ص  ،56حمادة2010 ،م ،ص .)105

إجراءات الدراسة امليدانية وتحليل البيانات ومناقشة النتائج:
بعد عرض الجانب النظري للدراسة سيتم فيما يلي عرض إجراءات الدراسة امليدانية وإسقاط الجانب النظري على عينة من مراجعي الحسابات
الخارجيين من محاسبين قانونيين وخبراء محاسبين لتقص ي وجهات نظرهم حول دور مراجع الحسابات الخارجي ودعم لجنة املراجعة في اكتشاف
ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،ومن ثم تحليل البيانات للخروج بنتائج وتوصيات.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة م ن كافة املحاسبين القانونيين املرخص لهم والبالغ عددهم ( )245حتى أغسطس 2020م حسب موقع مجلس تنظيم
مهنة املحاسبة واملراجعة في السودان  ، https://aapc.gov.sd/ومن هذا املجتمع تم اختيار عينة عشوائية باستخدام معادلة ريتشارد جيجر ،وبحسب
ا
هذه املعادلة يبلغ حجم العينة ( )150تقريبا ولكن وصل عدد املستجيبين إلى ( )172محاسب قانوني.
أداة الدراسة:
ا
ُ
اعتمدت الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث ،وتم تصميم االستبانة على  Google Driveون ِّشرت إلكترونيا على
ا
عينة الدراسة عبر تطبيقات التواصل االجتماعي .وقد تضمنت االستبانة  24سؤاال موزعة على ثالثة محاور ُو ِّضعت ألجل معرفة دور مراجع الحسابات
الخارجي ودعم لجنة املراجعة في اكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية.
مقياس ليكرت الخماس ي:
ُ
ُ
اعتمد الباحث مقياس ليكرت الخماس ي والذي يستخدم لتحديد درجة املوافقة على متغيرات البحث (أي اتجاه الرأي نحو املوافقة أو عدم
ا
ا
املوافقة) ،ومن ثم ترتيب هذه املتغيرات .وطبقا لهذا املقياس يمكن اعتبار أن األوساط الحسابية التي تأخذ قيما أكبر من ( )3تعني املوافقة وأن األوساط
ا
الحسابية األقل من ( )3تعني عدم املوافقة ،وأما التي ال تختلف معنويا عن ( )3تعني محايد .حيث يتراوح مدى االستجابة من ( )5-1وكان املقياس فيما
يتعلق بمستوى املوافقة على النحو اآلتي:
أوافق بشدة ( ،)5أوافق( ،)4محايد ( ،)3ال أوافق( ،)2ال أوافق بشدة()1
األساليب اإلحصائية املستخدمة:
ُ
استخدمت الدراسة برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية النسخة ( Statistical Package for Social Sciences )SPSS( )21في عملية
التحليل واختبار الفرضيات ،حيث تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 .1اختبار الصدق والثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ للتحقق من التناسق الداخلي للداة والتأكد من ثباتها.
 .2مقاييس اإلحصاء الوصفي لوصف متغيرات الدراسة حيث تم استخدام الجدول التكراري ملعرفة عدد التكرارات ونسبة التكرار لكل فئة،
واملتوسطات الحسابية لتحديد معدل استجابة املستبانين ملتغيرات البحث ،واالنحرافات املعيارية لقياس درجة التشتت املطلق لقيم اإلجابات
عن وسطها الحسابي.
 .3التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج تحليل العزوم الهيكلية  AMOSالنسخة ( )23لقياس تطابق النموذج وإيجاد التأثيرات.
اختبارات صدق وثبات أداة الدراسة:
قبل اختبار فرضيات الدراسة البد من التأكد من موثوقية أداة الدراسة كاآلتي:
ُ
 .1الصدق الظاهري :للتحقق من الصدق الظاهري لالستبانة والتأكد من أنها تقيس ما وضعت ألجله تم عرض االستبانة على  5محكمين مختصين في
مجال الدراسة للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم في بناء ومضمون األداة ،وكانت إفاداتهم بعد تعديل بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر أن األداة
ا
تقيس فعال ما وضعت ألجله.
 .2الثبات الداخليُ :ويقصد به مدى اتصاف أسئلة االستبيان بالتناسق الداخلي ،وللتحقق من ذلك تم إجراء اختبار مدى االتساق الداخلي (معامل
ألفا كرونباخ  )Cronbach’s Alphaإذ بلغت قيمته الكلية لهذه االستبانة ( )0.857وهو معامل ذو تأثير جيد يؤكد ثبات أسئلة االستبانة ،والجدول
رقم ( )1يوضح نتائج اختبارات الصدق والثبات لكل محور ولالستبانة ككل:
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جدول ( :)1نتائج اختبارات الصدق والثبات()N = 172
عدد

الثبات الداخلي

مستوى الثبات

الفقرات

(معامل ألفا كرونباخ)

الداخلي

املحور األول :ممارسات املحاسبة اإلبداعية

8

0.773

مقبولة

املحور الثاني :إجراءات املراجع الخارجي

8

0.681

مقبولة

املحور الثالث :دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي

8

0.728

الكلي

24

0.857

مقبولة
َّ
جيدة

املحور

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS

التحليل الوصفي إلجابات أفراد العينة عن فقرات االستبانة:
في هذا الجزء يتم عرض نتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة وفق املقاييس الوصفية املتمثلة في الجدول التكراري ملعرفة عدد
التكرارات ونسبة التكرار لكل فئة ،كما يتم عرض نتائج اإلحصاء الوصفي ملستوى إجابات عينة الدراسة لفقرات االستبانة حسب املحاور وذلك وفق
الوسط الحسابي واالنحراف املعياري.
 .1نتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي:
جدول ( :)2توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي
التخصص العلمي

التكرار

النسبة املئوية %

محاسبة وتمويل

101

%59

تكاليف ومحاسبة إدارية

43

%25

إدارة أعمال

13

%8

اقتصاد

4

%2

دراسات مصرفية ومالية

11

%6

اإلجمالي

172

%100

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS

ا
يتضح من الجدول ( )2أن أعلى نسبة ( )%59من أفراد العينة تخصصهم العلمي محاسبة وتمويل ،تليها مباشرة نسبة ( )%25من أفراد العينة
تخصصهم العلمي تكاليف ومحاسبة إدارية ،وكال التخصصين لهما عالقة قوية بموضوع البحث وهذا يدل على إمكانية فهم املستجيبين ألسئلة
االستبانة واإلجابة عنها بدقة مما يساعد الباحث في االعتماد على تلك اإلجابات في اختبار الفرضيات والوصول إلى نتائج موضوعية.
 .2نتائج تحليل توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة:
جدول ( :)3توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
 10 – 6سنة
 15 – 11سنة

التكرار
31
14
27

النسبة املئوية %
%18
%8
%16

 20 – 16سنة
أكثر من  20سنة
اإلجمالي

62
38
172

%36
%22
%100

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS

ُيالحظ من الجدول ( )3أن نسب عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة تراوحت أعالها وأدناها بين ( )%36و( )%8على التوالي ،وأن النسبة األكبر ()%36
من أفراد العينة خبرتهم تتراوح بين (20-16سنة) ،تليها نسبة ( )%22للذين خبرتهم أكثر من  20سنة ،وهذه النتائج تشير إلى أن أفراد عينة الدراسة ذوي
ا
الخبرة الطويلة نسبتهم عالية ،وهذه النسبة مهمة جدا كونها تعزز من صدق اإلجابات مما يؤدي إلى نوع من الدقة والواقعية للدراسة.
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 .3مستوى إجابات عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات املحوراألول :ممارسات املحاسبة اإلبداعية:
جدول ( :)4الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور األول :ممارسات املحاسبة اإلبداعية ()N = 172
الفقرة
ُ
 /1االختيار بين عدد مختلف من البدائل والطرق املحاسبية التي تعطي الصورة
املفضلة.
 /2عدم التزام الشركة بمبدأ الثبات عند تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية بغرض
تجميل صورة الدخل.
 /3عدم التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
 /4استخدام القروض طويلة األجل في تسديد القروض قصيرة األجل بهدف تحسين
نسب السيولة.
 /5إدراج أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة للمتاجرة في قائمة
الدخل.
ا
 /6تقديم تقارير عن اتجاه النمو الثابت في الربح بدال من إظهار أرباح غير مستقرة.
 /7التالعب في املصروفات واإليرادات.
 /8التالعب بحسابات األصول وااللتزامات التي ترتبط بالتقييم أو التنبؤ.

مو افق
بشدة
22
%12.8
20
%11.6
29
%16.9
28
%16.3
29
%16.9
21
%12.2
32
%18.6
38
%22.1

مو افق

محايد

ال أو افق

66
%38.4
83
%48.3
71
%41.3
71
%41.3
81
%47.1
58
%33.7
85
%49.4
72
%41.9

60
%34.9
43
%25
37
%21.5
43
%25
41
%23.8
63
%36.6
44
%25.6
41
%23.8

21
%12.2
21
%12.2
29
%16.9
28
%16.3
20
%11.6
25
%14.5
10
%5.8
19
%11

ال أو افق
مطلقا
3
%1.7
5
%2.9
6
%3.5
2
%1.2
1
%0.6
5
%2.9
1
%0.6
2
%1.2

اإلجمالي

الوسط
الحسابي
3.48

االنحراف
املعياري
0.927

3.53

0.951

3.51

1.068

3.55

0.987

3.68

0.909

3.38

0.975

3.80

0.830

3.73

0.968

3.58

0.952

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS

يتضمن الجدول( )4نتائج ردود املستجيبين في محور ممارسات املحاسبة االبداعيةُ ،ويالحظ فيه املعطيات التحليلية اآلتية:
 .1بلغ الوسط الحسابي إلجمالي املحور ( )3.58بانحراف معياري قدره ( )0.952ويعد الوسط الحسابي إلجمالي املحور أعلى من الوسط الفرض ي
للمقياس البالغ ( )3املعول عليه لتفحص مستويات استجابة املستجيبين للعينة املدروسة.
 .2كانت األوساط الحسابية ألبعاد املحور أعلى من الوسط الفرض ي ،وتراوحت بين حد أعلى قدره ( )3.80وحد أدنى قدره (. )3.38
 .3جاءت أعلى اإلجابات عن معظم الفقرات ضمن تقدير (موافق) يليه تقدير (محايد) ثم (موافق بشدة) ،وهذا يشير إلى ميل آراء املستجيبين نحو
ا
االتفاق ،كما ُيالحظ أن االنحرافات املعيارية صغيرة نسبيا ما يشير إلى تجانس آراء املستجيبين .وقد اتفقت نتائج ردود املستجيبين في هذا املحور
(ممارسات املحاسبة اإلبداعية) مع نتائج عدة دراسات سابقة مثل دراسة (الهاشمي و بريبر 2019م ،الزيادي 2015م ،العامري 2018م ،باعجاجه
وخليفة 2015م ،بوعروج 2016م).
 .4مستوى إجابات عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات املحورالثاني :إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية:
جدول ( :)5الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني :إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية ()N = 172
الفقرة
 /1إلغاء البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة غير املناسبة واعتماد املعالجات
ُ
املحاسبية القياسية حسب الظروف التي تستخدم فيها.
 /2التحقق من التزام الشركة بمبدأ الثبات عند تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية
ومناقشة إدارة الشركة عند تغييرها ودراسة أثرها على التقارير املالية للشركة.
 /3التحقق من التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
 /4فحص عقود القروض والصفقات األخرى والتأكد من صحتها والتوقيت الذي تمت
فيه.
 /5تقييم أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة للمتاجرة والتأكد
من عدم إدراجها في قائمة الدخل.
 /6فحص قوائم الدخل لعدة سنوات سابقة ملعرفة اتجاه معدل نمو األرباح من سنة
ألخرى.
 /7فحص املصروفات واإليرادات املختلفة ،والتأكد من أن املعالجات املحاسبية بشأنها
تتم حسب املعايير املتعارف عليها.
 /8مناقشة إدارة الشركة في اختيار التقديرات املحاسبية وإعادة التقييم حسب املعايير
املحاسبية املتعارف عليها.
اإلجمالي

مو افق
بشدة
34
%19.8
26
%15.1
46
%26.7
24
%14
31
%18
35
%20.3
24
%14
25
%14.5

مو افق

محايد

79
%45.9
56
%32.6
69
%40.1
79
%45.9
66
%38.4
62
%36
68
%39.5
63
%36.6

39
%22.7
51
%29.7
42
%24.4
38
%22.1
58
%33.7
27
%15.7
44
%25.6
42
%24.4

ال أو افق
16
%9.3
29
%16.9
12
%7
23
%13.4
17
%9.9
39
%22.7
30
%17.4
33
%19.2

ال أو افق
مطلقا
4
%2.3
10
%5.8
3
%1.7
8
%4.7
0
%0
9
%5.2
6
%3.5
9
%5.2

االنحراف
املعياري

الوسط
الحسابي
3.72

0.964

3.34

1.105

3.83

0.962

3.51

1.040

3.65

0.890

3.44

1.195

3.43

1.043

3.36

1.107

3.54

1.038

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS
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يتضمن الجدول ( )5نتائج ردود املستجيبين في محور إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة االبداعيةُ ،ويالحظ فيه املعطيات التحليلية
اآلتية:
 .1بلغ الوسط الحسابي إلجمالي املحور ( )3.54بانحراف معياري قدره ( )1.038ويعد الوسط الحسابي إلجمالي املحور أعلى من الوسط الفرض ي
للمقياس البالغ ( )3املعول عليه لتفحص مستويات استجابة املستجيبين للعينة املدروسة.
 .2كانت األوساط الحسابية ألبعاد املحور أعلى من الوسط الفرض ي ،وتراوحت بين حد أعلى قدره ( )3.83وحد أدنى قدره (.)3.36
ُ
 .3جاءت أعلى اإلجابات عن معظم الفقرات ضمن تقدير (موافق) يليه تقدير (محايد) ثم (موافق بشدة) وعلى هذا جاءت نسب االتفاق ،كما يالحظ
ا
أن االنحرافات املعيارية صغيرة نسبيا ما يشير إلى تجانس آراء املستجيبين .وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات أخرى في كثير من
فقرات املحور الثاني (إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة االبداعية) ومن تلك الدراسات (دراسة الخشاوي والدوسري 2008م،
درسة بوعروج 2016م ،دراسة فارس 2016م).
 .5مستوى إجابات عينة الدراسة والتحليل الوصفي لفقرات املحورالثالث :دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة
اإلبداعية:
جدول ( :)6الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثالث :دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية()N = 172
مو افق

الفقرة

مو افق

محايد

ال أو افق

59

52

38

7

%30.2

%22.1

%4.1

 /2تحديد أتعاب املراجع الخارجي بصورة مرضية وعادلة.

13
%7.6

44
%25.6

65
%37.8

36
%20.9

14
%8.1

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

17
%9.9

81
%47.1

57
%33.1

12
%7

5
%2.9

3.54

8

58

47

46

13

3.01

1.048

%27.3

%26.7

%7.6

24

73

53

17

5

3.55

0.951

%14

%42.4

%30.8

%9.9

%2.9

22
%12.8

73
%42.4

49
%28.5

23
%13.4

5
%2.9

بشدة
16

 /1ترشيح وتعيين املراجع الخارجي ذو الخبرة والكفاءة املالئمة.

%9.3

 /4تحقيق التنسيق بين املراجع الخارجي واملراجع الداخلي.

%4.7
 /5تحديد مجال املراجعة ودراسة مالحظات املراجع الخارجي وتوصياته.
 /6اإلشراف على خدمات التأكيد التي يقدمها املراجع الخارجي.
 /7مناقشة املراجع الخارجي بمدى فعالية السياسات واملمارسات املحاسبية
املطبقة.
 /8مساعدة املراجع الخارجي في تحديد املخاطر التي تؤثر على التقارير املالية.

%34.3

%33.7

ال أو افق

الوسط

االنحراف

مطلقا

الحسابي

املعياري

3.23

1.026

3.03

1.048
0.874

40

77

38

15

2

%23.3

%44.8

%22.1

%8.7

%1.2

32

69

43

27

1

%18.6

%40.1

%25

%15.7

%0.6

اإلجمالي

3.49

0.976

3.80

0.934

3.60
3.41

0.983
0.980

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج برنامج التحليل اإلحصائي .SPSS

يتضمن الجدول ( )6نتائج ردود املستجيبين في محور دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة االبداعيةُ ،ويالحظ فيه املعطيات
التحليلية اآلتية:
 .1بلغ الوسط الحسابي إلجمالي املحور ( )3.41بانحراف معياري قدره ( )0.980ويعد الوسط الحسابي إلجمالي املحور أعلى من الوسط الفرض ي
للمقياس البالغ ( )3املعول عليه لتفحص مستويات استجابة املستجيبين للعينة املدروسة.
 .2كانت األوساط الحسابية ألبعاد املحور أعلى من الوسط الفرض ي ،وتراوحت بين حد أعلى قدره ( )3.80وحد أدنى قدره (.)3.01
3 .3جاءت أعلى اإلجابات عن معظم الفقرات ضمن تقدير (موافق) يليه تقدير (محايد) ثم (موافق بشدة) وهذا يشير إلى ميل آراء املستجيبين إلى
ُ
ا
االتفاق ،كما ُيالحظ أن االنحرافات املعيارية صغيرة نسبيا ما يشير إلى تجانس آراء املستجيبين ،وقد لوحظ أن نتائج الدراسة الحالية قد اتفقت
مع نتائج دراسات أخرى في معظم فقرات املحور الثالث (دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي) مثل دراسة (الخشاوي والدوسري 2008م ،حمادة
2010م ،سمره 2014م ،محمد وآخرون 2015م).
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نتائج تحليل نموذج الدراسة:
تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج تحليل العزوم الهيكلية  AMOSالنسخة ( )23لقياس تطابق النموذج وإيجاد التأثيرات
واختبار تأثير املتغير الوسيط ،وقد تم بناء نموذج لعالقة دعم لجنة املراجعة واجراءات املراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية
كمتغيرات غير مشاهدة لكل منها عدد من الفقرات كمتغيرات مشاهدة ،وتم تحديد النموذج فيها دعم لجنة املراجعة متغير مستقل واجراءات املراجع
الخارجي متغير وسيط واكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية متغير تابع .وبعد تعديل النموذج تم الوصول إلى النموذج في الشكل ( )2التالي:

شكل ( :)2نموذج الدراسة املعدل باستخدام التحليل العاملي التوكيدي

تم حساب مؤشرات جزر متوسط مربعات البواقي  RMRوجزر متوسط مربع األخطاء التقريبي  RMSEAومؤشر تكر -لويس  TLIومؤشر املطابقة
املقارن  CFIومؤشر ومربع كاي املعياري  CMIN/DFكمؤشرات جودة املطابقة للنموذج وتم الوصول إلى النتائج كما في الجدول ( )7التالي:
جدول ( :)7مؤشرات جودة املطابقة
املؤشر

مربع كاي املعياري
CMIN/DF

1.268

القيمة

مؤشر املطابقة املقارن

مؤشر تكر-لويس

CFI

TLI

0.921

0.913

جزر متوسط مربع األخطاء التقريبي

مؤشر جزر متوسط مربعات البواقي

RMSEA

RMR

0.040

0.057

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

من خالل مؤشرات النموذج باستخدام برنامج  AMOSكما في الجدول رقم ( ، )7وحيث أن اختبار مربع كاي معنوية ( )P=0.003عند مستوى
 ،0.05وبالرجوع إلى قيمة مربع كاي املعيارية قد بلغت  1.268وهي أقل من  ،5كما جاءت مؤشرات املطابقة األخرى على النحو التالي ،مؤشر املطابقة
املقارن ( ، 0.921 = )CFIو مؤشر تكر -لويس ( ،0.913= )TLIكليهما أكبر من  0.9وجزر متوسط مربع األخطاء التقريبي ( 0.040 = )RMSEAأقل من
 0.05ومؤشر جزر متوسط مربعات البواقي ( 0.057 = )RMRأقل من  0.1وهذا يشير إلى تطابق البيانات مع النموذج ،أي أن النموذج جيد ويمكن
الحصول على نتائج جيدة.
جدول ( :)8نموذج أوزان االنحداربين العوامل
قيمة املعنوية

القيمة الحرجة

الخطأ املعياري

معامل االنحدار

العالقة

***

5.194

0.127

0.661

F1

<---

F2

***

5.363

0.257

1.376

F2

<---

F3

املصدر :إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج (.)AMOS
( F1يمثل دعم لجنة املراجعة)  F2( /يمثل إجراءات املراجع الخارجي)  F3( /يمثل اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية)

يتضمن الجدول ( )8نتائج تحليل االنحدار باستخدام برنامج أموس  AMOSوذلك بعد استيفاء شروط تحليل االنحدار الخطي ،حيث تشير
النتائج إلى وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين دعم لجنة املراجعة F1وإجراءات املراجع الخارجي  F2حيث بلغت
قيمة املعنوية  ،0.000كما توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجع الخارجي F2واكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية F3بقيمة معنوية
.0.000
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جدول ( :)9التأثيرات املعيارية املختلفة للمتغيرات املستقلة على املتغيرات التابعة
التأثيرات غير املباشرة
F3
.000
.000

F2
.000
.000

F1
.000
0.910

F2
F3

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

وبناء على نموذج الدراسة الذي يشير إلى وجود عالقة غير مباشرة بين دعم لجنة املراجعة  F1واكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية F3عبر
إجراءات املراجع الخارجي F2كمتغير وسيط ،تم حساب التأثيرات غير املباشرة بين املتغيرات كما في الجدول رقم ( ،)9حيث بلغت القيمة  ،0.910أي أن
إجراءات املراجع الخارجي F2تتوسط العالقة بين دعم لجنة املراجعة F1و اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية. F3
اختبارالفرضيات:
بعد تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوبرنامج تحليل العزوم الهيكلية ( )AMOSوالوصول
إلى نتائج التحليل اإلحصائي سيتم اختبار فرضيات الدراسة على النحو التالي:
اختبارالفرضية األولى( :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية).
بالرجوع للجدول ( )5الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثاني :إجراءات املراجع الخارجي لكشف ممارسات املحاسبة اإلبداعية
ُيالحظ أن معظم املتوسطات الحسابية لعبارات املحور أعلى من الوسط الفرض ي للمقياس ( )3وأن املتوسط العام للمحور الثاني بلغ  3.54مما يعني
املوافقة على أن إجراءات املراجع الخارجي املذكورة باملحور الثاني تساعد على اكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية.
وتشير نتائج تحليل االنحدار الخطي في الجدول ( )8إلى أن قيمة معامل انحدار محور إجراءات املراجع الخارجي على اكتشاف ممارسات املحاسبة
اإلبداعية قد بلغت  1.376وهي معنوية عند مستوى داللة  %5حيث بلغت القيمة  ،0.000ا
وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية األولى التي تنص على أنه:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجراءات املراجعة الخارجية واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية.
اختبارالفرضية الثانية( :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية).
بالرجوع للجدول ( )6الوسط الحسابي واالنحراف املعياري لفقرات املحور الثالث :دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي لكشف ممارسات
املحاسبة اإلبداعيةُ ،يالحظ أن معظم املتوسطات الحسابية لعبارات املحور أعلى من الوسط الفرض ي للمقياس ( )3وأن املتوسط العام للمحور الثالث
بلغ  3.41مما يعني املوافقة على أن أنشطة لجنة املراجعة املذكورة باملحور الثالث تدعم املراجع الخارجي وتساعده على اكتشاف ممارسات املحاسبة
االبداعية.
وتشير نتائج تحليل االنحدار الخطي في الجدول ( )8إلى أن قيمة معامل انحدار محور دعم لجنة املراجعة على إجراءات املراجع الخارجي قد بلغت
 0.661وهي معنوية عند مستوى داللة  %5حيث بلغت القيمة  ،0.000ا
وبناء على ذلك يتم قبول الفرضية الثانية التي تنص على أنه :توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بين دعم لجنة املراجعة للمراجع الخارجي واكتشاف ممارسات املحاسبة االبداعية.
النتائج والتوصيات:
بعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات يمكن عرض نتائج الدراسة ومن ثم الخروج منها ببعض التوصيات.
أوال :النتائج:
ُ
خل ْ
صت الدراسة إلى أن هنالك العديد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية التي تؤثر على أرقام القوائم املالية وتظهرها بصورة خالف الواقع الفعلي
.1
ومن أهمها:
• التالعب في املصروفات واإليرادات.
• التالعب بحسابات األصول وااللتزامات التي ترتبط بالتقييم أو التنبؤ.
• إدراج أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة للمتاجرة في قائمة الدخل.
• استخدام القروض طويلة األجل في تسديد القروض قصيرة األجل بهدف تحسين نسب السيولة.
• عدم االلتزام بمبدأ الثبات عند تطبيق الطرق والسياسات املحاسبية بغرض تجميل صورة الدخل.
• عدم التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
ُ
• االختيار بين عدد مختلف من البدائل والطرق املحاسبية التي تعطي الصورة املفضلة.
 .2وجدت الدراسة أن إجراءات املراجع الخارجي لها دور مهم ومحوري في اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها ،ومن أهم تلك اإلجراءات:
• التحقق من التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
ُ
• إلغاء البدائل واملعالجات املحاسبية املتاحة غير املناسبة واعتماد املعالجات املحاسبية القياسية حسب الظروف التي تستخدم فيها.
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• تقييم أرباح أو خسائر تقلب أسعار االستثمارات غير املخصصة للمتاجرة والتأكد من عدم إدراجها في قائمة الدخل.
• فحص عقود القروض والصفقات األخرى والتأكد من صحتها والتوقيت الذي تمت فيه.
• فحص قوائم الدخل لعدة سنوات سابقة ملعرفة اتجاه معدل نمو األرباح من سنة ألخرى.
• فحص املصروفات واإليرادات املختلفة ،والتأكد من أن املعالجات املحاسبية بشأنها تتم حسب املعايير املتعارف عليها.
ا
ا
 .3توصلت الدراسة إلى أن أنشطة ومهام لجنة املراجعة بالشركة لها أثرا مهما في دعم مراجع الحسابات الخارجي الكتشاف ممارسات املحاسبة
اإلبداعية.
ثانيا :التوصيات:
على ضوء النتائج السابقة توص ي الدراسة باآلتي:
 .1العمل على تنمية الثقافة املحاسبية ونشر الوعي الكافي باملحاسبة اإلبداعية بين مختلف مستخدمي املعلومات املحاسبية من خالل الندوات
والبرامج املحاسبية التثقيفية والتعليمية أو عقد حلقات نقاشية توضح اآلثار السالبة للمحاسبة اإلبداعية التي تمارسها بعض الشركات.
 .2ضرورة التركيز على رفع كفاءة املراجعين الخارجيين من خالل التطوير والتدريب املستمر للتمكن من اكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية
والحد منها.
 .3تفعيل التنظيم املنهي ملهنتي املحاسبة واملراجعة وتشكيل لجنة األخالق املهنية التي من أهم وظائفها وضع ميثاق السلوك املنهي وقواعد السلوك التي
يجب ان يلتزم بها املحاسب واملراجع الخارجي.
 .4إلزام الشركات بإنشاء لجان املراجعة من ذوي التأهيل العلمي والخبرة العملية وضمان استقالليتها ِّملا لتلك اللجان من دور مهم في دعم املراجع
الخارجي الكتشاف ممارسات املحاسبة اإلبداعية والحد منها.
 .5ضرورة قيام الجهات اإلشرافية واملختصة في الدولة بالتأكد من تطبيق الشركات ملبادئ حوكمة الشركات من خالل إنشاء لجان رقابة فعالة للتأكد
من التزام الشركات بالتطبيق لزيادة الشفافية واإلفصاح األمر الذي يساعد على التقليل من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.
 .6وضع وتنفيذ عقوبات رادعة وحاسمة من قبل الجهات الرقابية واملختصة في الدولة (وزارة التجارة والصناعة ـ سوق األوراق املالية – ديوان
املراجعة القومي ...الخ) على الشركات التي تتورط في القيام ببعض ممارسات املحاسبة اإلبداعية من تالعبات أو تحريف في البيانات والتقارير
املالية الخاصة بها.
مقترحات لدراسات مستقبلية:
 .1أثر املنظور األخالقي ملهنة املحاسبة واملراجعة على املحاسبة اإلبداعية.
 .2دور معايير املحاسبة الدولية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1إسماعيل ،مجبل دواي" .)2014( .أثر أساليب املحاسبة اإلبداعية في موثوقية املعلومات املحاسبية  -بحث تطبيقي في أحد املصارف الحكومية ".
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية .254-240:)3(16 :متاح على الرابط ، https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96408 :تم
االطالع بتاريخ  3أغسطس 2020م.
 .2األغا ،عماد سليم" .)2011( .دور حوكمة الشركات في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات املالية" .رسالة ماجستير
غير منشورة .الجامعة اإلسالمية .غزة .فلسطين.
 .3باعجاجه ،سالم بن سعيد و خليفة  ،محمود البدري شاكر " .)2015( .أثر استخدام املحاسبة اإلبداعية على متخذي القرارات االستثمارية في
سوق رأس املال السعودي" .مجلة جامعة امللك عبدالعزيز :االقتصاد واإلدارة ،64 – 3:)1(29 .متاح على الرابط:
 ،https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-701051تم االطالع بتاريخ  3أغسطس 2020م.
 .4بله ،سيد عبد الرحمن عباس" .)2012( .دور تطبيق حوكمة الشركات في ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية" .مجلة العلوم االقتصادية وعلوم
التسيير 68-51 :)12( :متاح على الرابط ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6132 :تم االطالع بتاريخ  16أغسطس 2020م.
 .5أبو تمام ،ميساء محمد سعد" .)2013( .مدى إدراك املحاسبين واملدققين واملحللين املاليين ومستخدمي البيانات املالية ملمارسات املحاسبة
اإلبداعية على قائمة التدفقات النقدي" .رسالة ماجستير في املحاسبة .كلية األعمال .جامعة الشرق األوسط .األردن .متاحة على الرابط:
 ،https://meu.edu.jo/libraryTheses/586b88e3ca88d_1.pdfتم االطالع بتاريخ  8يوليو 2020م.
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الخالقة ،html /تم االطالع بتاريخ  18أغسطس 2020م.
 .7الجعبري  ،آالء عبداملنعم محمد" .)2018( .دور املحاسبة القضائية في مواجهة ممارسا ت املحاسبة اإلبداعية للشركات املدرجة في سوق
فلسطين" ،رسالة ماجستير في إدارة األعمال .كلية الدراسات العليا .جامعة الخليل .فلسطين ،متاح على الرابط:
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 ،https://iefpedia.com/arab/?p=27549تم االطالع بتاريخ  13أغسطس 2020م.
 .9الحلبي ،ليندا حسن نمر" .)2009( .دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من آثار املحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات املالية الصادرة عن
الشركات املساهمة العامة في األردن" .رسالة ماجستير في املحاسبة .كلية األعمال.جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا .األردن .متاح على
الرابط ،https://meu.edu.jo/libraryTheses/5870a96d3cabc_1.pdf :تم االطالع بتاريخ  13نوفمبر 2019م.
 .10حمادة ،رشا" .)2010( .دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية  -دراسة ميدانية" .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،118-87:)2(26 :متاح على الرابط ، http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/87-118.pdf :تم االطالع
بتاريخ  27نوفمبر 2019م.
 .11الخشاوي ،علي محمود والدوسري ،محسن ناصر" .)2008( .املحاسبة اإلبداعية ودور املدقق في التحقق من ممارساتها ونتائجها" .متاح على
الرابط .https://accdiscussion.com/acc11142.html :تم االطالع بتاريخ  14أغسطس 2020م.
 .12الزيادي ،نعيم تومان مرهون " .)2015( .تأثير أساليب املحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم املالية-دراسة تطبيقية" .مجلة القادسية للعلوم
اإلدارية االقتصادية ،220 – 191 :)2(17 :متاح على الرابط ،http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/50-3.pdf :تم
االطالع بتاريخ  15مايو 2020م.
 .13سمره ،ياسر محمد2014( .م)" .دور لجان املراجعة في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية في الشركات املقيدة بالبورصة املصرية" ،املجلة
العربية للعلوم اإلدارية ،)2(21 :متاح على الرابط ،http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/ajas/homear.aspx?id=8&Root=yes&authid=943 :تم
االطالع بتاريخ  11يناير 2020م.
 .14العامري ،سعيد جايد مشكور" .)2018( .املحاسبة اإلبداعية في عناصر امليزانية وأثرها على تعظيم األرباح وزيادة القيمة السوقية للسهم (دراسة
في عينة من الشركات املساهمة املسجلة في سوق العراق للوراق املالية)" ،https://www.researchgate.net/publication/329372253 ،تم االطالع
بتاريخ  13أغسطس 2020م.
 .15عبدهللا ،خالد أمين ( .)2016علم تدقيق الحسابات  -الناحية النظرية والعملية .ط  .6دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع .األردن.
 .16عبد الفتاح ،محمد عبد الفتاح محمد" .)2011( .إطار مقترح لتحقيق موضوعية تقرير مراقب الحسابات في ضوء إدارة األرباح :دراسة ميدانية".
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 ،post_4227.htmlتم االطالع بتاريخ  2يناير 2020م.
 .17أبو عجيلة ،عماد محمد على و حمدان ،عالم " .)2009( .أثر الحوكمة املؤسسية على إدارة األرباح (دليل من األردن)" .بحث مقدم إلى مؤتمر:
”األزمة املالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العاملية“ املنعقد في جامعة سطيف في الجزائر خالل الفترة 20 :و  21أكتوبر 2009م .
 .18بو عروج ،معاذ" .)2016( .دور املراجعة الخارجية في الحد من ممارسات املحاسبة اإلبداعية ،دراسة ميدانية لعينة من األكاديميين واملهنيين".
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االطالع بتاريخ  15يناير 2020م.
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املشروع املشترك ،دراسة استطالعية" .مجلة جامعة بابل للعلوم التطبيقية والصرفة .)5(27 :متاح على الرابط:
 ،https://core.ac.uk/reader/287242372تم االطالع بتاريخ  11أغسطس 2020م.
ثانيا :املراجع األجنبية:
[1] Bhasin, Madan Lal (2015). “Creative Accounting Practices in the Indian Corporate Sector: An Empirical Study”,
International
Journal
of
Management
Sciences
and
Business
Research,
4(10),
Available
at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2703643 (Accessed 20 July 2020).
[2] Chi-chi, O.A and Ebimobowei, Appah (2012). “Fraudulent activates and Forensic Accounting services of Banks in port
Harcourt, Nigeria”. Asian Journal of Business Management 4(2): 124-129, Available at: http://maxwellsci.com/print/ajbm/v4124-129.pdf (Accessed 12 June 2020).
[3] Schilit, Howard and Perler, Jeremy (2010). “Financial shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in
Financial Reports”, Third edition, MC. Grow – Hill, Available at: https://www.lehmanns.de/shop/wirtschaft/261193069780071703086 (Accessed 12 May 2020).

147

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

موس ى أبو تمة

أثردعم لجنة املراجعة على إجراءات مراجع الحسابات الخارجي في اكتشاف ممارسات املحاسبة

املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال
Global Journal of Economics and Business (GJEB)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/GJEB/home.aspx
ISSN: 2519-9293(Online) 2519-9285 (Print)

The impact of the audit committee's support on the procedures of the external
auditor in discovering creative accounting practices
(From certified accountants’ perspective in Sudan)
Musa Mohammed Ahmed Abu Tomma
Assistant Professor, Department of Administrative Sciences and its Technologies (Accounting Program)
Community College in Khamis Mushait, King Khalid University, KSA
musamoh007@gmail.com
Received: 7/11/2020 Revised: 12/1/2021 Accepted: 23/1/2021 DOI: https://doi.org/10.31559/GJEB2021.10.1.9

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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