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املخلص :
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية (تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،وتقنية التنقيب عن
البيانات) من قبل املحاسبين القانونيين في األردن ،والتعرف على أثر تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة
العامة األردنية .كما تهدف إلى التعرف على املعوقات التي قد تحد من تطبيق هذه التقنيات في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة
العامة األردنية من قبل املحاسب القانوني في األردن.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة لجمع البيانات املتعلقة بمتغيرات الدراسة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من املحاسبين
القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات املرخص لهم بمزاولة مهنة التدقيق في األردن والبالغ عددهم حسب إحصائيات جمعية املحاسبين
القانونيين األردنيين بداية عام  )354( 2019محاسبا قانونيا .وقد تم اختيار عينة عشوائية قوامها ( )145من املحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب
تدقيق الحسابات في األردن ،بما فيها فروع ومكاتب شركات التدقيق العاملية الكبرى ( ،)Big Fourأي ما نسبته ( )%41تقريبا من مجتمع الدراسة .تم
توزيع االستبانات واستردادها باليد ،حيث بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )145استبانة ،تم استرداد ( )113استبانة منها ،واستبعاد ( )3استبانات لعدم
اكتمال االجابات فيها ،وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل والبحث ( )110استبانات ،أي ما نسبته ( )%75.9من االستبانات املوزعة ،وما
نسبته ( )%31.1من مجتمع الدراسة.
أظهرت الدراسة العديد من النتائج ،منها :وجود تطبيق مرتفع لتقنيات املحاسبة الجنائية (املتمثلة في تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر
وتقنية التنقيب عن البيانات) من قبل املحاسبين القانونيين في األردن ،تأثير مرتفع لتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة
األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية ،انخفاض درجة وجود املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن
ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين في األردن.
تم تقديم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ،منها :تعزيز قيام املحاسبين القانونيين بتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية واالفادة
منها في العملية التدقيقية وذلك من خالل البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها وتحليل االختالفات واستخراج التباين بين
البيانات ،االفادة من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية وذلك من خالل
َّ
ً
التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحثا عن معلومات جديدة خ ِف َّية أو غير متوقعة وإتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت اإللكترونية
َّ
ُ
مثل ِقي ًما شاذة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها ،تضافر جهود الجهات املعنية بمهنة املحاسبة والتدقيق للتغلب على املعوقات
وتحديد البنود التي ت ِ
التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية.
الكلمات املتفتاحية :تقنيات املحاسبة الجنائية؛ إدارة األرباح؛ تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر؛ تقنية التنقيب عن البيانات.
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املقدمة:

أصبحت ظاهرة تجميل صورة املنشأة من خالل إدارة أرباحها ِسمة من سمات هذا العصر ،ولم ت ْن ُج منها دول العالم األول أو الثالث ،الغنية
منها أو الفقيرة .ونتيجة األزمة املالية العاملية ،لجأت إدارات الشركات إلى إظهار صورة ُمجملة عن أرباحها ،بهدف االحتيال على مستخدمي القوائم املالية،
مما أدى إلى وقوع مهنتي املحاسبة والتدقيق ،بأزمة ثقة؛ نتيجة للبيانات املالية املضللة التي يتم نشرها ،وخدمة مصالح أطراف على حساب أطراف
ً
أخرى ،لذا كان لزاما على الجهات املنظمة ملهنتي املحاسبة والتدقيق ،البحث عن أساليب وتقنيات ،السترداد الثقة بمخرجات النظام املحاسبي ،فكان
من ضمن هذه التقنيات تقنيات املحاسبة الجنائية املشتملة على تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات.
وتعتبر إدارة األرباح واحدة من بين عدة ممارسات تستخدمها املنششأة في تجميل صورتها ،وقد أشار الحوري إلى أن "مفهوم إدارة األرباح
(  )Earnings Managementقد أخذ بالظهور بشكل كبير وواضح ،وأصبح محل اهتمام املحاسبين واملدققين بعد اههيار شركة إنرون (إحدى كبريات
شركات الطاقة األمريكية) عام 2001م ،واتهام إدارتها بالتالعب بالبيانات املحاسبية للشركة من خالل استخدام بعض السياسات واألساليب املحاسبية
التي تظهر البيانات املحاسبية بغير شكلها الحقيقي والصحيح لتحقيق بعض األهداف الخاصة ،والتي يعبر عنها بأرقام األرباح التي تظهر في القوائم املالية
للشركة ،وتم تحميل شركة التدقيق العاملية (آرثر آندرسون) جزءا من املسؤولية القانونية كوهها املسؤولة عن تدقيق حسابات شركة إنرون (")Enron
(الحوري.)9 ،2013 ،
وقد القت ظاهرة إدارة األرباح في القوائم املالية ،اهتمام العديد من الباحثين واملهتمين لدراسة األسباب وتحليل الدوافع وراء تلك املمارسات
ومحاولة إيجاد بعض الحلول للحد من تلك الظاهرة ،وقامت العديد من دول العالم واملنظمات املهنية بسن القوانين وتشريع األنظمة للحد من تلك
الظاهرة .وتعرف ظاهرة إدارة األرباح على أهها "مصطلح يعبر عن تدخل االدارة في عملية القياس واالبالغ املالي بما تسمح به املبادئ املحاسبية املقبولة
قبوال عاما ،بهدف تحقيق أهداف محددة مسبقا من قبل االدارة ،شامال كافة حاالت التدخل املحاسبي سواء التي تؤدي إلى زيادة الدخل املحاسبي املعلن
أو التي تؤدي إلى تخفيضه أو التقليل من تقلباته للمحافظة على مستويات نموه" (املومني.)126 ،2006 ،
وأشار بعض الباحثين (شعبان2016 ،م؛ البقاعين2015 ،م؛  )Zachariah, et. al., 2014إلى أن من األساليب واألدوات التي يمكن استخدامها
للحد من انتشار ظاهرة التالعب في البيانات الواردة في القوائم املالية (بما فيها ظاهرة إدارة األرباح) استخدام املحاسبة الجنائية وتقنياتها املتعددة.
وتعد املحاسبة الجنائية تطبيقا ملفاهيم املحاسبة والتقنيات في حل املشاكل القانونية ،وتتطلب وجود تكامل بين املحاسبة والتدقيق ومهارات
التحقيق ،وهي املحاسبة األكثر مالءمة لوجهة النظر القانونية حيث تسهم في تقديم أعلى مستوى من التأكيد .لذا يراها ( Arokiasamy and Cristal,
 ) 2009علم يطبق مفاهيم وحقائق محاسبية تجمع من خالل أساليب تدقيق وتقنيات وإجراءات لحل املشاكل القانونية التي تتطلب تكامل بين
املحاسبة والتدقيق ومهارات التحقيق .ويرى ( )Mohammed and Ashfaq, 2013أن املحاسبة الجنائية تتكون من العديد من التقنيات ،ومنها تقنية
التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،وتقنية التنقيب عن البيانات ،والتي تؤدي بدورها إلى تعميق تطبيق محاسبة التدقيق ودعم التقاض ي.
وإذا كانت عمليات إدارة األرباح تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية ،فإن الطرق الوقائية لكشف ممارسات إدارة األرباح
والحد منها في القوائم املالية تعد مهمة صعبة جدا .ويحتاج كشف ممارسات إدارة األرباح والحد منها طرق خاصة لتحليل البيانات الذكية ،وهذه
األساليب موجودة في مجاالت اكتشاف املعرفة في قواعد البيانات والتنقيب عن البيانات.
لذا ،جاءت هذه الدراسة للتعرف على مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية (املتمثلة في تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب
عن البيانات) من قبل املحاسبين القانونيين في األردن ،مع بيان مدى تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد
منها في الشركات املساهمة العامة األردنية ،مع دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح
والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين في األردن.

مشكلة الدراسة:
إن استغالل الثغرات املوجودة في تعدد األساليب والبدائل املحاسبية ،وتوافر عنصري املرونة واالختيارية في املعايير املحاسبية الدولية
املرتبطة ببدائل القياس والتقدير واالفصاح املحاسبي ،والثغرات املوجودة في طبيعة أساليب تنفيذ مهمة التدقيق الخارجي ،باالضافة إلى تعدد مصالح
األطراف ذات العالقة بالشركة رغم تعارضها ،وتوالي األزمات املالية واههيار الشركات العمالقة ،كل هذه العوامل وغيرها قد أدى إلى لجوء بعض إدارات
الشركات إلى اختالق تأثيرات صورية للتعديل على أداء األعمال التجارية وظهور مفهوم إدارة األرباح التي تهدف إلى تحسين صورة الشركة أمام أصحاب
املصالح بإظهار أرباح وهمية لتجميل مخرجات العمل املحاسبي واملركز املالي للشركة.
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وال شك أن ممارسات إدارة األرباح تؤثر على فهم مستخدمي البيانات املالية لواقع املركز املالي للشركة ،ألهها تشتمل على طرق ملتوية
ومتنوعة قد تنطوي على الخداع واملكر تؤدي إلى إلحاق الضرر باآلخرين من خالل العرض املضلل للقوائم املالية مما يؤثر على املستثمرين الحاليين
واملرتقبين الذين ينخدعون بتلك القوائم وتكون قرارتهم غير رشيدة.
لذلك كان لزاما على الهيئات املنظمة ملهنة املحاسبة والتدقيق أن تبحث عن أساليب وتقنيات تساعد في الكشف عن عمليات إدارة األرباح في
القوائم املالية ،ذلك أن تلك القوائم املالية تعتبر مصدرا أساسيا للمعلومات للمستفيدين منها في اتخاذ قراراتهم .وال شك أن صحة ودقة هذه القوائم
تتطلب وجود تقنيات تدقيق لهذه القوائم للكشف عن ممارسات إدارة األرباح (إن وجدت) ومنها تقنيات املحاسبة الجنائية.
ويشير املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ( )AICPA, 2005, 7إلى أن" :املحاسبة الجنائية تنطوي على تطبيق مهارات خاصة في
املحاسبة والتدقيق ،والشؤون املالية واألساليب الكمية وأجزاء من القانون والبحوث ،واملهارات التحقيقية لجمع وتحليل وتقييم أدلة االثبات وتفسير
النتائج والتقارير ،واملحاسبة الجنائية تؤدى على شكل شهادة أو استشارة".
مما سبق ،فإن مشكلة الدراسة تكمن في بيان دور تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات
املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين .ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية:
 .1ما مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية؟
 .2ما أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر
املحاسبين القانونيين؟
 .3ما املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية
من وجهة نظر املحاسبين القانونيين؟

أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط ،يمكن إيجازها فيما يلي:
ً
 ملا كان املحاسب القانوني مسؤوال عن إعطاء رأي فني محايد عن مدى عدالة البيانات املالية وتمثيلها للواقع ،فإن عليه إعفاء نفسه من
املساءلة القانونية بتأدية واجباته وبذل العناية املهنية الالزمة .آخذا بعين االعتبار تطبيق التقنيات املتاحة (والتي تشمل تطبيق تقنيات
املحاسبة الجنائية) األمر الذي من شأنه إنجاز مهمته التدقيقية بأعلى درجات املهنية الالزمة.
 أن مجتمع هذه الدراسة املأخوذة وجهة نظره قطاعا ديناميكيا واعدا تسعى الجهات املنظمة له نحو توظيف طاقاته وإمكاناته الحيوية الخالقة
لتوسيع حجم أنشطته من خالل اعتماد استراتيجيات واقعية وتطلعات مستقبلية قابلة للتحقق تعمل على تعزيز دوره املنهي وتعزيز وضعه
التنافس ي من خالل تقديم خدمات متميزة بمصداقيتها وبذل العناية املهنية الالزمة فيها.
 أهها تبحث في مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين في األردن ،والذي يعد من املواضيع الهامة للعديد من فئات
املجتمع ،إضافة إلى كوهها تبحث في بيان أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح وبالتالي الحد من وجودها
ومن تأثيراتها ،كما أهها تبحث في دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد
منها في قطاع حيوي وفاعل في االقتصاد األردني وهو قطاع الشركات املساهمة العامة.
 أن معرفة آليات تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية ،ومعرفة املعوقات التي قد تحد من تطبيقها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في
الشركات املساهمة العامة األردنية ،له تأثير كبير على أداء املحاسب القانوني ،مما يستوجب تسليط الضوء عليها في الدراسات العلمية
امليدانية.
 أن هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة التي تربط بين تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية والكشف عن ممارسات إدارة األرباح من وجهة نظر
املحاسبين القانونيين األردنيين ،والذي ينعكس إيجابا على مهنية وفاعلية املحاسب القانوني في ظل حدة املنافسة بين املحاسبين القانونيين
األردنيين على املستوى املحلي واإلقليمي ،والذي ينبغي أن ال يغيب عن ذهن القائمين عليه أن النجاح في املنافسة يجب أن يقوم على أساس
تقديم الخدمات املتميزة بالجودة العاملية والقدرة على مسايرة التطورات ومواكبة التطلعات املستقبلية ،مما يستوجب بذل أقص ى درجات
العناية املهنية الالزمة للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية تخلو من أية ممارسات مضللة أو تحريفات جوهرية.

أهداف الدراسة:
يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على دور تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح ،والحد منها في
الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين في األردن.
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ويمكن صياغة األهداف الفرعية للدراسة على النحو التالي:
 .1التعرف على مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية.
 .2بيان أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة
نظر املحاسبين القانونيين.
 .3دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة
العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.

الدراسات السابقة وما يميزالدراسة الحالية عن سابقاتها:
هناك ندرة في الدراسات التي ربطت بين تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية والحد من إدارة األرباح بصفة عامة وفي البيئة األردنية بصفة خاصة،
إال أن هناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية وتأثيراتها وانعكاساتها بصورة غير مباشرة ،ومن تلك الدراسات:
 دراسة ( شعبان ،)2016 ،والتي هدفت إلى بيان مدى توافر مقومات تطبيق املحاسبة القضائية الكتشاف حاالت االحتيال املالي في الوحدات
االقتصادية من خالل معرفة آراء وتوجهات مكاتب التدقيق واملحكمين املاليين بجمعية املحاسبين واملعتمدين لدى وزارة العدل في قطاع غزة .كما
هدفت إلى توضيح ماهية مهنة املحاسبة القضائية والتعرف على أهم التقنيات واألساليب املستخدمة في هذا الشأن ،باإلضافة للوقوف على
املقومات الرئيسة الالزمة لدخول مهنة املحاسبة القضائية حيز التنفيذ .توصلت الباحثة إلى وجود طلب على مهنة املحاسب القضائي في قطاع
غزة وتوافر التأهيل العلمي والعملي لدى املحاسبين املاليين للقيام بهذه املهام بعد تطوير إملامه بالجوانب القانونية الالزمة لذلك .وقد أوصت
الباحثة بضرورة قيام الجامعات الفلسطينية واملؤسسات املهنية بعقد الدورات واملؤتمرات وورش العمل لطالبها لتوعية طالبها بمواضيع
املحاسبة القضائية لتكريس مفاهيم هذه املهنة وتهيئة الظروف املالئمة لتنميتها تمهيدا العتمادها كمهنة مستقلة بذاتها لدى وزارة العدل ،مع
ضرورة قيام السلطات التشريعية بإصدار قوانين خاصة تنظم عمل املحاسب القضائي.
َّ
 دراسة ( البقاعين ،)2015 ،والتي هدفت إلى التعرف على أثر تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن عمليات االحتيال والغش في القوائم
املالية في الشركات املساهمة العامة األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة لجمع البيانات املتعلقة بمتغيرات
الدراسة ،حيث تكون مجتمع الدراسة من املحاسبين القانونيين املزاولين ملهنة تدقيق الحسابات في األردن .توصلت الباحثة إلى أن هناك اهتمام
َّ
الجنائية بصورة عامة ،وبتقنية أدوات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،وتقنية التنقيب عن
كبير من ِقبل مدققي الحسابات بتقنيات املحاسبة
البيانات بصفة خاصة باعتبارهما من التقنيات املالئمة للكشف عن عمليات االحتيال والغش في القوائم املالية للشركات املساهمة العامة
ُ
َّ
َّ
الجنائية للكشف عن عمليات االحتيال والغش
عوقات التي ت ُح ُّد من تطبيق تقنيات املحاسبة
األردنية .كما توصلت الباحثة إلى وجود العديد من امل ِ
في القوائم املالية في الشركات املساهمة العامة األردنيةَّ .
وقدمت الباحثة مجموعة من التوصيات أهمها :تعزيز وتشجيع تطبيق تقنيات املحاسبة
ُ
َّ
َّ
الجنائية ،والعمل على إيجاد حلول مالئمة لها ،وزيادة الوعي لدى القائمين على
عوقات التي تح ُّد من تطبيق تقنيات املحاسبة
الجنائية ،ودراسة امل ِ
َّ
الجنائية في الكشف عن سوء إدارة التدفقات النقدية في الشركة،
الشركات املساهمة العامة األردنية حول مدى إسهام تطبيق تقنيات املحاسبة
والكشف عن مواطن القوة والقصور في أنظمة الرقابة الداخلية.
َّ
 دراسة ( برغل ،)2015 ،والتي هدفت إلى بيان العالقة التكاملية بين املحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات ودورهما في الحد من الفساد املالي
واالداري في الشركات املساهمة العامة األردنية ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام املنهج الوصفي التحليلي وقامت بتوزيع ()68
ممن هم على صلة مباشرة ُ
ومدققي الحسابات الخارجيين ،واألطراف األخرى َّ
(بحكم وظائفهم)
استبانة على عينة قصدية تكونت من املساهمين،
ِ
ِ
ُ
ُ
بالقضايا ذات العالقة بمكافحة الفساد املالي واإلداري ،مثل :القضاة ،واملحامون ،ودائرة مكافحة الفساد ،وديوان املحاسبة ودائرة مراقبة
الشركات .توصلت الباحثة إلى أن املحاسبة الجنائية توفر األدوات والوسائل التي تمكن املدقق الجنائي من التحري عن حاالت الغش واالحتيال
التي يمكن أن تمارسها الشركات املساهمة العامة األردنية .وفي ضوء نتائج الدراسة فقد أوصت الباحثة بضرورة إستحداث وظيفة مدقق جنائي في
املحاكم التي في جوانب املسئولية املدنية لكل من مدققي الحسابات ومجالس االدارة في الشركات املساهمة العامة األردنية.
 دراسة ( ،( Zachariah, et. al., 2014والتي هدفت إلى التعرف على إمكانية تطبيق التدقيق الجنائي في ضبط االحتيال في البنوك النيجيرية،
حيث الحظ الباحثون معاناة البنوك النيجيرية على مدى العقود املاضية من خطر االحتيال والذي أدى إلى التصفيات التي أعاقت دور البنوك في
االقتصاد ،وفشل املدققون الخارجيون في الكشف عن عمليات االحتيال أثناء قيامهم بعملهم .وقد حلل الباحثون االتجاه العام في حاالت الغش
خالل الفترة ( ،)2012-2001وقد كشف الباحثون عن أن األدلة التنظيمية أظهرت أن االحتياالت البنكية تزداد بشكل يومي ،وأن التحليل بين
أنواع عدة من عمليات االحتيال والتزوير التي ارتكبت مثل :االحتيال في الصراف اآللي (تحويالت احتيالية) ،الخدمات املصرفية عبر االنترنت
وتقديم شيكات مزورة ،سرقة ودائع العمالء .أظهرت نتائج الدراسة أن البنوك النيجيرية تفقد مبالغ ضخمة من املال بصورة مستمرة نتيجة عدم
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قدرة مدققي الحساب ات والجهات الرقابية االشرافية على الحد من هذه النزعة ،مما يستوجب ابتكار وسائل مختلفة ملعالجة عمليات االحتيال في
البنوك النيجيرية .لذا أوص ى الباحثون بتوظيف التدقيق الجنائي في البنوك النيجيرية من خالل تعديل القوانين السارية بطريقة يتم من خاللها
تضمين املدققين الجنائيين في فريق التدقيق ،بحيث يكون لدى املدققين املزيد من األدوات للتعامل بفعالية مع التحديات في الكشف عن التزوير
والتالعب.
 دراسة ( الصالدي ،)2014 ،والتي هدفت إلى إبراز أهمية املحاسبة القضائية والوقوف على الدور الذي يقوم به املحاسبون القضائيون في الحد
من ممارسات املحاسبة اإلبداعية عند إعداد القوائم املالية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تم توزيعها على مدققي الحسابات
َّ
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ،منها:
الخارجيين العاملين في مكاتب التدقيق العاملة في قطاع غزة والعاملين في سلك القانون والقضاء.
ُ
ً
أن فضائح الغش للشركات العاملية مثل شركة إنرون وورد كوم وغيرها وما ترتب عليها من دعاوى قضائية قد خلق طلبا كبيرا على املهارات
ً
ً
ً
والخدمات التي تقدمها املحاسبة القضائية ألهها تؤدي دورا حاسما في التحقيق في الفضائح املالية التي يشتبه فيها باختالس األصول فضال عن
ارتفاع معدالت الدعاوى واملنازعات القضائية التي أدت إلى حاجة القضاة إلى خبراء أو مستشارين من املحاسبين يمكن االستفادة من خبراتهم
ومهاراتهم وعمق قدرتهم في إجراء التحري واكتشاف مدى صدق املعلومات التي تحتويها القوائم املالية وإبداء الرأي في الدعاوى القضائية التي
تخص املخالفات املالية والغش في القوائم .وكان من أبرز التوصيات ضرورة تعميم فكرة املحاسبة القضائية على الشركات واملؤسسات
الفلسطينية واملحاكم ورجال القضاء والقانون بغرض املساهمة في ترشيد قراراتهم ولتقديم تأكيدات معقولة حول عدم وجود تحريفات في
البيانات املالية والتقارير املحاسبية الصادرة.
 دراسة ( ،(Okoye and Gbegi, 2013والتي هدفت إلى التعرف على املحاسبة الجنائية كأداة للكشف عن االحتيال والوقاية منه في مؤسسات
القطاع العام مع إشارة خاصة إلى والية كوجي .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتوزيع ( )370استبانة على العاملين في خمس وزارات
مختارة في والية كوجي في نيجيريا ،مع إجراء مقابالت مع بعض العاملين في تلك الوزارات .أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام املحاسبة الجنائية قد
قلل بشكل ملحوظ من حدوث حاالت االحتيال في القطاع العام ،وأن هناك فرقا بين أهمية املحاسبين الجنائيين املختصين ومدققي الحسابات
الخارجيين ،وبالتالي فإن استخدام املحاسبين الجنائيين يمكن أن يساعد في الكشف عن حاالت االحتيال بشكل أفضل ومنع حاالت الغش في
مؤسسات القطاع العام .وقد أوص ى الباحثان بضرورة إحالل املحاسبين الجنائيين محل املدققين الخارجيين في والية كوجي النيجيرية ،مع ضرورة
توفير التدريب املناسب وإعادة التدريب على املحاسبة الجنائية ملوظفي والية كوجي والتقيد السليم بمعايير املحاسبة والتدقيق.
 دراسة ( أبو حشيش ،)2013 ،والتي هدفت إلى إبراز دور املحاسب الجنائي في الحد من ممارسات الفساد املالي وذلك من خالل استهداف مجموعة
َّ
الجنائية وهم املسؤولون بكل من ديوان املحاسبة ،والخبراء في وزارة العدل ،ومكاتب املحاسبة والتدقيق ،ودائرة ضريبة
من املنتمين إلى املحاسبة
َّ
ُ
الدخل واملبيعات ،وهيئة األوراق املالية ،والجامعات األردنية ،ومراكز التدريب املتخصصة ،وغيرهم من مم ِثلي مهنة املحاسبة والتدقيق .وتوصلت
الجنائية تقوم على أساس مجموعة من مهارات متخصصة متكاملة في املحاسبة والتدقيق والقانونَّ ،
الدراسة إلى َّ
َّ
وأن براعة ومهارة
أن املحاسبة
َّ
َّ
الجنائية هي تطبيق ملهارات التدقيق في ضوء املعرفة باألمور القانونية املرتبطة بتنفيذ القانون ،والجدل ،والدعاوى
الجنائية،
التحريات واملحاسبة
وتركز على
وهي مهنه تجمع بين الخبرة املالية ،ومهارة التحريات ،والعمل داخل إطار قانوني يوفر أدلة كافية لضبط االحتياالت في القوائم املاليةِ .
التأييد ،واإلثبات ،والتسجيل ،والتفسير ،والبحث ،واالتصال ،والتحقق من ،والتحقيقفي البيانات املاضية ،أو األنشطة املحاسبية األخرى،
وتقديم تقرير مدعم باألدلة القانونية ،واملوضوعية؛ إلثبات الواقع الحالي والتنبؤ بالنزاع املستقبلي.
 دراسة ( ،(Owolabi et. al., 2013والتي هدفت إلى التعرف على أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في التحقيق لكشف االختالسات وضمان
منع الفساد .وتوصلت الدراسة إلى أن تقنيات املحاسبة الجنائية يمكن أن تقطع شوطا طويال في التحقيق والكشف عن املمارسات الفاسدة،
ولكن ألنه لم يتم إنشاء وحدة املحاسبة الجنائية لتنفيذ تحقيقاتها لم تظهر النتائج أي دليل على منع االختالس من خالل تطبيق تقنيات املحاسبة
الجنائية .وقد أوص ى الباحثون بضرورة تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية للتحقيق والكشف واملالحقة القضائية في قضايا الفساد في نيجيريا،
باالضافة إلى إنشاء محاكم خاصة لتسريع محاكمة املتهمين بالفساد.
 دراسة ( الحوري ،)2013 ،والتي هدفت إلى التعرف على مستوى ممارسات إدارة األرباح في الئشركات الصناعية املساهمة العامة املدرجة في
بورصة عمان للعام 2011م ،وأثر جودة التدقيق الخارجي ممثلة بحجم مكتب التدقيق على إدارة األرباح في تلك الشركات .ولتحقيق أهداف
الدراسة تم قياس املستحقات االختيارية بإعتبارها وكيال عن إدارة األرباح باستخدام نموذج جونز املعدل لعام ( ،)1995وتم اعتبار حجم مكتب
التدقيق وكيال عن جودة التدقيق الخارجي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )71شركة صناعية مساهمة عامة توافرت عنها البيانات املالية
لسنة 2011م .أظهرت نتائج الدراسة وجود ممارسات الدارة األرباح في التقارير املالية للشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية للعام 2011م
بنسبة ( ،)%29.9وتبين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة التدقيق الخارجي وممارسات إدارة األرباح في تلك الشركات .وأوص ى
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الباحث في ضوء نتائج الدراسة بضرورة قيام هيئة األوراق املالية بحث مستخدمي البيانات املالية للتزود بالوعي واملعرفة الالزمين لكشف
ممارسات إدارة األرباح في الشركات.
 دراسة ( ،(Onuorah and Appah, 2012والتي هدفت إلى التعرف على تأثير خدمات املحاسبة الجنائية في الكشف عن االحتيال في البنوك
النيجيرية .وقد تم جمع البيانات األزلية من خالل استبانة مكونة من ثالثة أجزاء كوجهة إلى أربعة وعشرين بنكا في بورت هاركورت عاصمة والية
ريفرز .أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق خدمات املحاسبة الجنائية يؤثر في خفض مستوى أنشطة االحتيال في البنوك ،وأن خدمات املحاسبة
الجنائية تزود البنوك باألدوات الالزمة ملنع األنشطة االحتيالية .في ضوء نتائج الدراسة ،أوص ى الباحثان بأن تقوم البنوك باالستثمار في تنمية رأس
املال البشري من موظفيها ،وعلى الجهات الحكومية والتشري عية ضمان توفير معايير ومبادئ توجيهية لتنظيم أنشطة املحاسبة الجنائية ،مع
ضرورة تبني البنوك النيجيرية لقواعد النزاهة واملوضوعية واملساءلة في األنشطة اليومية.
 دراسة ( ،(Mehmet and Emin, 2012والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بين جودة التدقيق وإدارة األرباح والعالقة بين جودة النظام
القانوني وإدارة األرباح ،وقد تم تطبيق الدراسة على ( )1507شركة خاصة مدرجة في ثمانية دول من الدول الناشئة ،حيث تم اعتبار مكاتب
التدقيق الكبرى ( )Big 4وكيال عن جودة التدقيق ،واملستحقات االختيارية وكيال عن إدارة األرباح .أظهرت نتائج الدراسة :وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين املستحقات االختيارية وبين جودة التدقيق في الشركات البرازيلية واملكسيكية فيما تبين عدم وجود ملثل هذه العالقة في شركات باقي
دول عينة الدراسة ،أن كفاءة النظام القانوني يقلل من حوافز إدارة األرباح.
 دراسة ( ،(Al-Mousawi and Al-Thuneibat, 2011والتي هدفت إلى التعرف على أثر جودة التدقيق على ممارسات إدارة األرباح ،حيث تم
قياس جودة التدقيق من خالل متوسط أحجام مكاتب التدقيق الخاصة بالشركات عينة الدراسة ،وتم قياس ممارسات إدارة األرباح من خالل
احتساب قيم املستحقات االختيارية في تلك الشركات .وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )100شركة أردنية مساهمة عامة مدرجة في
بورصة عمان خالل الفترة ( ،)2006-2002وقد أجريت هذه الدراسة تحت تأثير متغيرين ضابطين (أهمية الشركة املراد تدقيقها ،اسم املدقق).
أظهرت نتائج الدراسة أن لجودة التدقيق تأثير سلبي ضعيف نسبيا على إدارة األرباح وهذا مؤشر على التأثير الضعيف على التالعب الذي تم من
قبل االدارة .كما أظهرت أن متغير أهمية الشركة املراد تدقيقها ليس له تأثير كبير على العالقة بين جودة التدقيق واملستحقات االختيارية في حين
أن متغير اسم املدقق هو املتغير الضابط األكثر تأثيرا على إدارة األرباح.
ما يميز الدراسه الحالية عن سابقاتها:
تمتاز هذه الدراسة عن سابقاتها باستطالع مدى تطبيق املحاسبين القانونيين لتقنيات املحاسبة الجنائية عند قيامهم بمهامهم التدقيقية،
حيث يعد أداء املحاسب القانوني واستخدامه للتقنيات املالئمة من املواضيع الهامة للعديد من فئات املجتمع ،إضافة إلى كوهها تبحث في بيان أثر تطبيق
تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها ،ناهيك عن كوهها تبحث في دراسة املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات
املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات التي يقوم بتدقيق حساباتها.
كما أن ما يميز الدراسة الحالية عن سابقاتها أنه تم إجراؤها على قطاع هام يساهم بشكل فاعل في اقتصاد الدولة وتحسين ناتجها املحلي ،أال
وهو قطاع الشركات املساهمة العامة األردنية ،ومن وجهة نظر مجتمع املحاسبين القانونيين األردنيين حيث أن هناك ندرة في الدراسات التي استطلعت
آراء هذا املجتمع بما يتسم به من خصائص بيئية تختلف (في بعض جوانبها) عن خصائص البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،وما يحتويه هذا
القطاع من منافسة عالية على الصعيد املحلي واالقليمي.

أنموذج الدراسة ومتغيراتها:
ُ
تم تصميم أنموذج الدراسة والذي يوضح العالقة بين متغيراتها على النحو التالي:
املتغيراملستقل
تطبيق تقنيات
املحاسبة الجنائية
تقنية أدوات التدقيق بمساعدة
الكمبيوتر ()CAATs
تقنية التنقيب في البيانات
()Data mining

املتغيرالتابع
الكشف عن ممارسات إدارة األرباح
ّ
والحد منها
في الشركات املساهمة
العامة األردنية
ُ
شكل ( :)1أنموذج الدراسة ومتغيراتها

204

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019

أثر تطبيق تقنيات احملاسبة اجلنائية يف الكشف عن ممارسات إدارة األرباح يف الشركات

وليد صيام & مىن عبد اهلل

حيث ّ
أن:

ُ
مكن املدقق من التحقق من نظام الرقابة الداخلية ،والوصول للسجالت،
 تقنية أدوات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ( :)CAATsتقنية ت ِ
والحصول على املعلومات بكفاءة ،وإنتاجية عالية باستخدام مميزات تكنولوجيااملعلومات التي قد ال تتحقق في وسائل التدقيق اليدوي.
ُ
 تقنية التنقيب في البيانات ( :)Data Miningمجموعة من التقنيات املُ َّ
مكن املدقق من الحصول على كمية
صممة باستخدام الحاسوب ،والتي ت ِ
سمى هذه التقنية ً
كبيرة من البيانات ،أو جزء منها .وتتميز هذه البيانات بأهها جديدة وخ ِف َّية ،ومتكاملة ،وغير متوقعةُ .وت َّ
أيضا بتقنية اكتشاف
املعرفة في قواعد البيانات (.)KKD
 إدارة األرباح (املتغير التابع) :أنشطة متعمدة بقوم بها املديرون ،تؤدي إلى تحريف األداء الحقيقي للشركة ،بهدف تضليل مستخدمي املعلومات
وتؤدي إلى تشويه نتائج التقارير املالية.
املحاسبية لتحقيق مكاسب معينة ،وبالتالي ال تعكس الواقع االقتصاديِ ،

فرضيات الدراسة:

ً
تحقيقا ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها ،واعتمادا على نتائج الدراسات السابقة ،تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
 :H01 ال يوجد تطبيق لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية.
 :H02 ال يؤثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة
نظر املحاسبين القانونيين.
 :H03 ال توجد معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة
األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.

اإلطارالنظري للدراسة:

الجنائية َّ
ُ
َّ
بأهها" :تطبيق املعرفة املتخصصة واملهارات التحقيقية التي
عرف املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) )AICPA, 2005املحاسبة
ي ِ
يمتلكها املحاسبون القانونيون؛ لجمع ،وتحليل ،وتقييم ،وتفسير ،وتوصيل نتائج هذه املعرفة واملهارات" (.(www.aicpa.org
وقد َّ
عرف املحاسبة الجنائية العديد من الباحثين ،ومن هذه التعريفات:
ُ
وفر أدلة كافية لضبط الغش والتأكد من مصداقية القوائم
 مهنة تجمع بين الخبرة المالﯾة ومهارات التح ِرﯾات والعمل داخل إطار قانوني والذي ي ِ
املالية (الجليلي.)2012 ،
 فرع متخصص من فروع املحاسبة املتعلقة في كثير من األحيان بالقضايا القانونية والشكاوى املالية ،باالضافة إلى تقديم خدماتها كخبير في
مجاالت عدة مثل التثمين ومطالبات التأمين إضافة إلى قضايا االحتيال املالية والقضايا ذات األضرار املالية الشخصية ( Zadeh and
.)Ramazani, 2012
االدعاءات واملطالبات التي يمكن
 مهنة تجمع بين املعرفة املحاسبية والتدقيقية والقانونية ومهارات التحري؛ للبحث عن الحقائق حول املسائل أو ِ
ْ
أن َّ
التحري إلثبات أو دحض وجود عمليات االحتيال املزعومة (الجبوري والخالدي.)2013 ،
تتعرض لها الشركات ،مثل
ِ

 نتيجة عملية التكامل الحاصلة بين مهارات املحاسبين واملدققين باإلضافة إلى مهارات التحقيق (.)Blessing, 2015
للتحري عن الغش أو االحتيال أو االختالس أو التضليل ،وتحليل املعلومات املالية؛ لغرض استخدامها في املحاكم
 استخدام املهارات املحاسبية
ِ
والنزاعات القانونية (برغل.)2015 ،
ُ
ُ
ُ
تخصص في املحاسبة ي ِصف
 ممارسة ثالثية الستخدام مهارات :املحاسبة ،والتدقيق،والتحقيق؛ للمساعدة في املسائل القانونية .وهي حقل م ِ
َّ
الجنائية بوصفها أحد جوانب املحاسبة املناسبة للمراجعة
التعاقدات التي تنتج عن النزاعات ،أو التقاض ي الفعلي أو املتوقع؛ لذا ُي ْنظر للمحاسبة
القانونية وتقديم أعلى مستوى من الضمان (البقاعين.)2015 ،
 حقل من حقول املحاسبة تستخدم علم ومهارات املحاسبة والتدقيق والتحقيق؛ من أجل كشف األضرار االقتصادية ،وإعداد اآلراء في
التحقيقات القانونية لدعم عمليات التقاض ي (الكبيس ي.)2016 ،
 مجموعة من الخبرات واملهارات الخاصة بالتدقيق والتحقيق وهي تؤدى على شكل شهادة أو استشارة ،حيث أهها مجاالت عديدة مثل املسئولية عن
املنتج ،امللكية الفكرية ،االخالل بالضمان أو الوكالة ،والنزاعات بين املساهمين والشركاء ،حيث أن املحاسبة الجنائية أصبحت معروفة على أهها
قطاع تخصص ي قائم بذاته (شعبان.)2016 ،
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مما سبق ،يمكن القول َّ
َّ
الجنائية هي :الجمع بين مهارات املحاسبة والتدقيق والتحقيق لفض النزاعات املالية والتأكد من مصداقية
بأن املحاسبة
القوائم املالية.
أسباب ظهور املحاسبة الجنائية:
تفش ي لحاالت الغش واالحتيال،
ال شك أن ظهور املحاسبة الجنائية واملناداة بضرورة تطبيقها وتفعيل دورها جاء استجابة ملا يشهده العالم من ِ
وتضليل في القوائم املالية ،وما رافقها من أزمات واههيارات مالية للعديد من الشركات العاملية الكبرى ،وتزايد عمليات غسيل األموال ،وارتفاع معدل
ً
الجرائم املالية ،ويشير (الكبيس ي )2016 ،إلى أن خسائر الغش بالعالم بلغت حوالي تريليون دوالر سنويا ،أي ما يعادل  %7من إجمالي التجارة العاملية،
ًّ
سنويا  ،فهي تزيد الثقة بالقوائم املالية واملعامالت املحاسبية من خالل تقييم أنشطة األعمال
بلغ نصيب العالم العربي منها حوالي  100مليار دوالر
ومكافحة وكشف التهربات الضريبية ،وغيرها من الخصائص واملهارات والخبرات التي يتميز بها املحاسب الجنائي (بكري ،سر الختم.)2019 ،
ويشير (الجبوري والخالدي )2013 ،إلى أن هناك العديد من األسباب التي أدت إلى انتشار املحاسبة الجنائية وتطورها وتزايد الطلب عليها ،ومنها:
 عدم قدرة لجان التدقيق والتدقيق الداخلي في كشف مختلف الحقائق والجوانب الخفية األخرى لالحتيال في الشركات.
 فشل الطريقة املستعملة في تعيين مدققي الحسابات القانونيين في ضمان االستقاللية لوجود احتمالية التواطؤ والضغوطات.
 على الرغم من قدرة املدققين الداخليين على كشف ما يحدث في الشركات إال أن وضعهم في الهيكل التنظيمي قد ال يسمح لهم القيام بأي عمل
مناسب في الوقت املناسب بسبب غياب تمتعهم باالستقاللية الكافية للقيام بذلك.
 ال تشتمل وظيفة املدقق الخارجي على الكشف عن االحتيال والغش في البيانات املالية ،حيث أن الوظيفة األساسية للمدقق الخارجي تتمثل في
إبداء الرأي املحايد حول مدى انسجام عملية االبالغ املالي للشركة قيد التدقيق مع املعايير املحاسبية الدولية أو املحلية.
وتسعى املحاسبة الجنائية ،ومن خالل تطبيقها وتفعيل تقنياتها املتعددة ،إلى تحقيق العديد من األهداف ،التي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي (شعبان،
2016؛ البقاعين2015 ،؛ برغل:)2015 ،
 البحث عن عمليات التالعب والغ ش واكتشافها ،ويعتبر هذا الهدف من أهم أهداف املحاسبة الجنائية ،هذا باالضافة إلى املساعدة في الكشف
عن حاالت التهرب من االلتزامات املالية التي تنجم من خالل التالعب في السجالت املحاسبية .وفي حاالت معينة يحتاج اكتشاف التالعب
واالحتيال إلى كشف هوية الجاني ،ولهذا السبب تستخدم الوثائق املالية كدليل لدعم تقديم دعوى قضائية ملنع املتهم من التسبب في زيادة
الضرر ،والسعي إلى التعويض في حالة تحديد هوية الشخص املسؤول.
 التحقق من االدعاءات املزعومة من قبل بعض األطراف املعنيين ،حيث أن هدف املحاسب الجنائي يعتمد على الهدف الذي تم تكليفه به.
 العمل على تحديد حجم الخسائر أو األضرار االقتصادية سواء الخسائر املتكبدة أو الخسائر املحتملة وجمع األدلة املالية التي تشكل أدلة قوية
لدعم املطالبات القانونية الستردادها.
 القيام بالتحليل والتأكد من صحة احتساب قيمة التعويضات املطالب بها لدى املحكمة ضد الشركة ،باالضافة إلى املثول أمام املحكمة إذا
احتاج األمر إلى ذلك .ويمكن االستعانة باملحاسب الجنائي من قبل طرف من األطراف املتخاصمة لتحديد األسباب واملسؤولين عن وضع
الشركة.
وتنبع أهمية املحاسبة الجنائية من كوهها مجاال خصب االستخدام في األعمال في الدول املتطورة ،حيث يتم استخدام املحاسبة الجنائية في مجاالت
متعددة ،منها:
 دعم الدعاوى القضائية ،حيث يقدم املحاسبون الجنائيون خبراتهم املحاسبية لدعم الدعاوى القضائية ،ويقوم عملهم في األساس على تقدير
حجم الخسائر (.)Telpner and Mostek, 2003
 تقييم األعمال ،حيث ي قوم املحاسب الجنائي بتقييم القيمة الحالية لألعمال ،وذلك ألغراض قانونية أو لصالح مجموعة معينة من األطراف،
وبناء عليه يتم التعاقد مع املحاسب الجنائي للقيام بمثل هذه املهمة ،ويتم ذلك بعدتجميع معلومات دقيقة عن البنود ذات األبعاد املالية
والتعاقدية والقانونية والتشغيلية والتاريخية لألعمال قيد التقييم (.)Golden et. al., 2006
 التحقيقات الداخلية املتعلقة بالتالعب أو الغش ،فعند ظهور أو اكتشاف معلومات تشير إلى حدوث عمليات الغش أو التالعب أو احتمالية
حدوثه يجب على االدارة أو الجهات ذات العالقة أن تقوم بإجراء تحقيق داخلي شامل ،لجمع الحقائق التي تؤدي إلى تقدير األضرار وعلى االدارة
اتخاذ القرار املناسب للتعديل من خالل القيام بتحقيق داخلي فعال يقوده املحاسب الجنائي بصفة مباشرة (.)Kirkos et. al., 2007
ويذكر (الجبوري والخالدي َّ )2013،أنه يمكن للمحاسبين الجنائيين تطبيق مهاراتهم في َّ
عدة مجاالت ،منها:
َّ
والحد منها.
التحري عن عمليات التالعب واالحتيال

ِ
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ْ
 قد ُيطل ُب من املحاسبين الجنائيين تقديم استشارات؛ لوضع استراتيجيات منع التالعب واالحتيال في الشركات.
 تحليل وتقييم املعامالت التجارية.
 دعم َّ
الدعاوى الجنائية القائمة واملحتملة.
 التحقيقات الحكومية.
ْ
وهناك مجموعة من املهارات التي يجب أن تتوافر في املحاسب الجنائي حتى يستطيع القيام باملهام املناط به القيام بها ،ومن أهم هذه املهارات (قنديل،
:)2014
ُ
 فهم عميق للعلوم املحاسبية املتقدمة والتدقيق ،والنظر إلى ما وراء األرقام ،ومعرفة م َّ
عمقة ألساليب وطرق إجراءات التحريات والتقص ي
والتحقق والتحقيق.
املضللة.
 فهم عميق ملداخل وطرق املحاسبة االحتيالية ِ
َّ
 املعرفة َّ
الجنائية وإجراءات التقاض ي.
املعمقة بالقوانين والتشريعات ،واإلجراءات
َّ
 االنتباه إلى أدق ِالتفاصيل ،وتحليل البيانات بدقة ،والتفكير بشكل خالق.
ً
فضال عن امتالك ذاكرة فوتوغرافية تساعده على ُّ
تصور هذه
 امتالك الحاسة السادسة إلعادة بناء تفاصيل املعامالت املحاسبية املاضية،
األحداث.
َّ
َّ
الجنائية.
لحل املنازعات
 مهارة التفكير التحليلي املنظم واملنهجي ِ
املتميزة في االتصال الشفوي واملكتوب وتقنيات املعلومات.
 املهارات ِ
 مهارة االتصال َّ
َّ
الجنائية.
الفعال لعرض أدلة اإلثبات والتقارير أمام الجهات
 ممارسة أعلى درجات الشك املنهي عند تنفيذ برنامج التدقيق.
متفهوم إدارة األرباح:
تعتبر إدارة األرباح ( )Earnings Managementمن املواضيع التي نالت اهتماما كبيرا من قبل الباحثين واملهتمين بالبيانات والقوائم املالية التي
تصدرها منشآت األعمال سواءا على شكل تقارير مرحلية أو سنوية .وقد قام مجلس معايير املحاسبة الدولية وهيئات الرقابة املالية والجمعيات
والهيئات واملنظمات الساعية إلى تن ظيم مهنة املحاسبة بوضع املعايير والقواعد والتشريعات والتعليمات التي تضمن إصدار بيانات مالية تعكس واقع
منشآت األعمال وبما يكفل الوفاء بمتطلبات وحاجات مستخدمي القوائم والتقارير املالية.
ويشير العديد من الباحثين (الكندري2012 ،؛  Davin, 2001؛ )Amat et. al., 1998إلى أن هناك العديد من املسميات (أو املترادفات) الدالة
على مفهوم إدارة األرباح ،ومنها :تمهيد الدخل ،التطويع املصطنع لألرباح ،التأثير املتعمد على األرباح ،املحاسبة االبداعية ،تسوية األرباح ،تجهيز الدفاتر
املحاسبية ،إدارة االفصاح ،املحاسبة االبتكارية ،لعبة األرقام ،إعادة هندسة قائمة الدخل ،املحاسبة االبتداعية.
وأيا كانت املسميات واملترادفات ،فإنه يتضح أهها تدور جميعا حول التدخل املتعمد من قبل إدارة املنشأة للتأثير على األرباح املحاسبية تحقيقا
للعديد من األهداف الي يندرج ضمنها تحقيق املنافع الذاتية لالدارة كالحوافز واملكافآت وتقليل درجة املخاطرة بالنسبة للشركة.
ويمكن فيما يلي ذكر بعض التعريفات املوضحة ملفهوم إدارة األرباح ،والتي منها:
 محاولة من االدارة للتأثير في األرباح املفصح عنها باستخدام أساليب محاسبية معينة ،مثل :االعتراف ببنود غير متكررة على أهها بنود متكررة،
تأجيل أو تعجيل االعتراف ببعض االيرادات واملصاريف ،استخدام أساليب أخرى تؤثر في مبلغ األرباح على املدى القصير ( Michael et. al.,
.)2007
 اختيار للسياسات املحاسبية من جانب املنشأة لتحقيق أهداف معينة لالدارة ،وتحدث عندما يستخدم املديرون املرونة املتاحة لهم لالختيار من
بين الطرق والسياسات املحاسبية ،وكذلك حاالت التقدير والحكم الشخص ي لبعض البنود الظاهرة في التقارير املالية لهيكلة الصفقات ،بهدف
تعديل التقارير املالية ،سواءكانت لتضليل بعض أصحاب املصلحة حول األداء االقتصادي للمنشأة ،أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد
على األرقام املحاسبية الواردة في التقارير (الداعور وعابد.)2009 ،
 تدخل هادف من قبل االدارة في عملية إعداد التقارير املالية ذات االستخدام العام بغية الحصول على بعض املكاسب العامة (الكندري.)2012 ،
 عمليات مشبوهة ،وال أخالقية ،والهدف منها التضليل وإعطاء صورة مغايرة للواقع ،حيث تقوم املنشأة بممارسة إدارة األرباح بأي أسلوب كان من
أجل تحقيق أهداف خاصة تخدم بعض الجهات ،وقد يعود ذلك بالضرر على جهات أخرى لها عالقة باملنشأة التي تمارس إدارة األرباح (الحوري،
.)2013
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في ضوء التعريفات السابقة ،فإنه يمكن تعريف إدارة األرباح بطرق مختلفة ،إال أن هناك اتفاق على أن إدارة األرباح هي أنشطة متعمدة يقوم
بها املديرون ،تؤدي إلى تحريف األداء الحقيقي للشركة ،بهدف تضليل مستخدمي املعلومات املحاسبية لتحقيق مكاسب معينة.
وتتعدد األساليب واالستراتيجيات التي تنتهجها إدارات الشركات في ممارستها لعمليات إدارة األرباح ،بهدف التأثير على املعلومة املحاسبية
املقدمة ملستخدميها سواء من حيث الشكل أو املضمون .ويختلف األسلوب املتبع من شركة إلى أخرى باختالف نوعية القرارات املتخذة واألهداف الرامية
إلى تحقيقها من هذا االجراء إدارة تلك الشركة ،غير أنه من األساليب شائعة االستخدام إلدارة األرباح:
 .1استغالل املرونة املتاحة في املعايير املحاسبية الدولية :لقد جاءت املعايير املحاسبية الدولية لتنظيم مهنة املحاسبة وتنظيم إعداد القوائم والتقارير
املالية وعرضها بأفضل الطرق خدمة للمهتمين واملستفيدين منها في اتخاذ قراراتهم املبنية أساسا على شفافية هذه القوائم وترجمتها لواقع الشركات .غير
أن هذه املعايير قد اتسمت باملرونة في بعض جوانب املعالجات املحاسبية ،وهذه املرونة قد تكون محط استغالل بعض إدارات الشركات ملمارسة إدارة
األرباح بما يعمل على تشويه شفافية ومصداقية القوائم املالية (شتيوي2009 ،م) ،وذلك من خالل:
 االجتهاد في التقديرات املحاسبية ( :)Discretion in Accounting Estimationsتسعى إدارة الشركة ومن خالل اجتهادها في وضع التقديرات
املحاسبية ،ضمن ما هو مسموح لها به ،ملمارسة إدارة األرباح وذلك من خالل تقديرها لبعض البنود املحاسبية بما يتفق واملعايير املحاسبية
الدولية ،كأن تجتهد في تقدير مخصص الديون املشكوك في تحصيلها أو أن تجتهد في تقدير ومعالجة نفقات البحوث والتطوير وغيرها.
 االجتهاد في اختيار السياسات أو الطرق املحاسبية (:)Discretion in Accounting Methodsحيث تجتهد إدارة الشركة في اختيار السياسة
أو الطريقة املحاسبية التي تتالءم وأهدافها الرامية إلى تجميل أرباحها وإدارتها بما ينسجم واملعايير املحاسبية الدولية ،كأن تجتهد في اختيار
طريقة من بين طرق االهتالك املختلفة.
 .2استغالل توقيت االعتراف بااليراد :ملا كان االعتراف بااليراد وفق املعايير املحاسبية الدولية ،عندما يكون من املمكن تحديد أسعار البيع القابلة
للتحقق ،والتي تتحقق من خالل توافر الشرطين التاليين:
 تقديم الخدمة أو بيع السلعة.
 حدوث عملية املبادلة بين الوحدة املحاسبية واألطراف األخرى.
فإن بعض إدارات الشركات تخضع هذين الشرطين بشكل كبير لحكمها وبما يسمح لها بممارسة إدارة األرباح من خالل توقيت االعتراف
بااليراد ،من منطلق أنه من الصعب على البائع التقرير عن وقت اكتساب االيراد ،السيما إذا كان يتوجب على املشتري أداء التزامات مؤجلة أو إذا كان
املشتري يحتفظ بحق إعادة البضاعة ،مما دفع بالعديد من الشركات إلى تبني سياسات غير متحفظة بشأن االعتراف يتوقيت االعتراف بااليراد ( Beatty
.)et. al., 2002
 .3التالعب بالدفاتر والسجالت املحاسبية :على الرغم من أن التالعب بالدفاتر والسجالت املحاسبية هو إجراء غير قانوني ،إال أن بعض الشركات قد
تلجأ إلى التالعب بأرقام حساباتها لتحقيق أرباح مستهدفة أو ضمان الحصول على مستوى معين من املكافآت .وقد أشار العديد من الباحثين (أبو عجيلة
وحمدان2009 ،م؛ الحوري2013 ،م) إلى أن هذا التالعب بالحسابات لتوليد أرباح (قد تكون وهمية في بعض األحيان) قد يتم من خالل العديد من
األساليب ،ومنها:
أ .تعجيل (تقديم) االيرادات :ويتم ذلك من خالل أسلوبين:
 .1اثبات إيرادات مستقبلية على أهها إيرادات حالية :كأن تقوم الشركة بإبرام عقد بيع لبضاعتها لفترة زمنية مستقبلية تمتد ألكثر من سنة مالية،
وتقوم بتسجيل كامل قيمة املبيعات املتفق عليها في العقد في حسابات السنة الحالية مع أن جزءا منها يخص السنة املالية القادمة.
 .2تضخيم قنوات التوزيع :كأن تقوم إدارة الشركة في الربع األخير (أو الشهر األخير) من السنة بتضخيم مبيعاتها بصورة وهمية من خالل إجبار
القائمين على قنوات التوزيع (املوزعين ومندوبي املبيعات) على استيعاب واحتواء كميات كبيرة من منتجات الشركة ليتم بيعها ،ويتم اثباتها في
الدفاتر على أهها مبيعات بالرغم من كوهها ليست مبيعات فعلية.
ب .الدفع لألمام أو تأجيل املصروفات :كأن تقوم إدارة الشركة برسملة بعض املصاريف التي تخص السنة املالية الحالية وتحميلها لعدد من السنوات
القادمة ،بدال من تحميلها على السنة املالية الحالية.
 .4تنظيف القوائم املالية :تلجأ بعض إدارات الشركات إلى ممارسة إدارة األرباح من خالل سياسة تنظيف القوائم املالية ( )Big Bathعندما تقوم
بتغييرات هيكلية (إعادة هيكلة ديوهها ،شطب أصول طويلة األجل ،إغالق خط إنتاجي) تتوقع أن ينتج عنها مصاريف كبيرة تمتد إلى عدة سنوات قادمة،
فتقوم إدارة الشركة بممارسة سياسة تنظيف القوائم املالية كأن تقوم باالعتراف بهذه املصاريف وإظهارها دفعة واحدة وتحميلها للسنة املالية الحالية
بدال من االعتراف بهذه املصاريف حسب سنوات ظهورها وتحققها  ،مما ينتج عنه تخفيض للدخل في سنة واحدة (السنة املالية الحالية) بإجمالي قيمة
املصاريف املتوقعة وتعظيم دخول السنوات الالحقة .ويرى ( )Davin, 2001أن إدارة الشركة تبرر لنفسها هذه املمارسة بسبب االعتقاد بأن املستثمرين
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سوف يتغاضون عما قامت به إدارة الشركة (وجعلها تعلن عن أرباح سيئة في سنة ممارسة تنظيف القوائم املالية) طاملا أنه سيتبعها تحسن في أرباح
السنوات الالحقة.
ماهية تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر:
ُ
مكن املدقق من التحقق من نظام الرقابة الداخلية ،والوصول للسجالت،
تعنبر تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر من التقنيات التي ت ِ
والحصول على املعلومات بكفاءة وإنتاجية عالية ،باستخدام مميزات تكنولوجيا املعلومات غير املتوافرة في وسائل التدقيق اليدوي (.)ICAI, 2006
ولتقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ِع َّدة خصائص تساعد املدقق في تنفيذ إجراءات بعض عمليات التدقيق ،منها (:)ICAI, 2006
 .1استرجاع البيانات.
ُّ
التحقق من نظام الرقابة الداخلية.
.2
 .3تساعد على إنجاز عملية التدقيق وتحليل البيانات بكفاءة وفاعلية.
توفر الوقت مع املحافظة على أعلى درجات الجودة والدقة في البيانات.
.4
ِ
ً
بأقل جهد.
 .5تحليل البيانات وإعداد التقارير باستخدام برامج قياسية ،والتعديل على البيانات إذا دعت الحاجة لذلك مستقبال ِ
 .6تساعد املدقق على وضع خطة التدقيق بشكل مبكر َّ
مما ُي ْس ِهم بتحليل البيانات األولية في وقت مبكر.
 .7اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة.
 .8تحديد أوجه التضارب والتقلبات الكبيرة.
 .9االختبار العام فضال عن اختبار نظام الرقابة في نظم الكمبيوتر.
 .10يقوم برنامج ( )CAATsبأخذ عينات الستخراج البيانات واختبارها تدقيقيا.
 .11العمل على إعادة إجراء العمليات الحسابية للتأكد من دقة النظم املحاسبية.
 .12تحديد املعامالت املتكررة واملعامالت املفقودة بهدف كشف عمليات التالعب واالحتيال.
 .13أما عن أهم تقينات التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،فهي (:)Arokiasamy and Cristal, 2009
ُ
 اختبار البيانات :يستند هذا األسلوب إلى قيام املدقق بإنشاء املدخالت التي تعالج بطلب من العميل.
 اختبار املنشأة املتكامل :يتم في هذه التقنية مقارنة البيانات املتوقعة مع البيانات الناتجة من املحاكاة.
 املحاكاة املتوازية :تعتمد هذه التقنية على البيانات التي قام العميل بمعالجتهاُ ،وتقارن بالبيانات الفعلية التي قام املدقق باستخدامها.
ً
وغالبا تكون هذه املعامالت ُم َّ
حددة ،أو غير
 مراقبة التدقيق:حيث يقوم املدقق برصد املعامالت والتأكد من استيفائها ملعايير معينة،
عادية ،أو ذات مخاطر عالية.
ومن استخدامات تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،ما يلي (:)Oyedokun, 2015
َّ
يوفر الوقت.
العينات أكثر دقة؛ مما ِ
العينات بصورة إحصائية عشوائية ،وبالتالي تكون ِ
العينات :فهي تساعد على أخذ ِ
 .1أخذ ِ
ً ً
ًّ
 .2إدارة امللفات:حيث يتم تجميع امللفات ومقارنتها وإدارتها وعزلها تلقائيا ،باستخدام برامج إدارة امللفات املحوسبة واملقبولة قبوال عاما ،وإنجاز
التعديالت على التقارير بشكل أسهل.
ُّ
التحقق من سالمة كامل مجتمع الدراسة يتمكن املدقق من إصدار تقارير موثوقة وعلى درجة من النزاهة.
 .3إعداد التقارير :بعد
ُ ُ
وت ْعرف تقنية التنقيب عن البيانات على أهها إكتشاف املعرفة في قواعد البيانات ( ،Knowledge Discovery in Databases )KDDوهي
ًّ
عبارة عن مجموعة من التقنيات باستخدام الحاسوب املُ َّ
تلقائيا الستخراج كمية كبيرة من البيانات املتكاملة للحصول على معلومات جديدة ،أو
صممة
خ ِف َّية ،أو غير متوقعة.
ُ
كما ُتع َّر ُف تقنية التنقيب عن البيانات َّ
بأهها :مجموعة من التقنيات املعتمدة على الحاسوب واملص َّممة الستخراج كميات كبيرة من البيانات
ً
املتكاملة بالشكل أوتوماتيكيا ،خصوصا الخفية وغير املتوقعة (زلوم وآخرون.)2014 ،
وتشير (البقاعين )2015 ،إلى أن هناك ثالثة أنشطة رئيسة لتقنية التنقيب عن البيانات ،وهي:
 االكتشاف :وهو روابط واتجاهات واختالفات للبيانات التي يتم اكتشافها بشكل منطقي أو قانوني بدون وجود أي افتراض مسبق حول ماهية
النمط.
 نماذج التنبؤ :تستخدم لتقدير النواتج التي ينبغي الحصول عليها من قيم جديدة.
 تحليل االختالف :يتم استخراج التباين أو االختالف من خالل تحديد القاعدة أو املعيار ،ثم يتم تحديد البنود التي تحيد عن املعيار أو
القاعدة والتي تعد بمثابة شواذ وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها.
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وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف تقنية التنقيب عن البيانات ،إال أن استخدامها يحقق العديد من املزايا ،منها (:)Simmi and Singh, 2011


القدرة على التعامل مع مشكلة معقدة :تهدف تقنية التنقيب عن البيانات إلى الكشف اآللي عن معلومات من مجموعة البيانات املعقدة التي
يمكن االستفادة منها ،كما توفر خوارزميات تنقيب البيانات إمكانية سهولة اكتشاف املعرفة واستخدامها في التنبؤ والبحث عن أنواع
البيانات حتى في البيانات املعقدة.



اكتشاف تلقائي ألنماط م جهولة :يعمل التنقيب عن البيانات على جعل عملية إيجاد أنواع التنبؤ من قواعد البيانات الكبيرة عملية آلية،
ويساعد في اكتشاف أعمال التالعب.

 التدرج :تستطيع تقنيات التنقيب عن البيانات أن تعالج كم كبير من البيانات ،وتعد هذه امليزة بالنسبة لعملية التدقيق من النقاط الرئيسة.
 املهارة الفنية املطلوبة :إن مستخدمي تقنيات التنقيب عن البيانات بحاجة إلى املهارة الفنية العالية ،مما يستوجب على املستخدم أن يكون
ملما بمعرفة مختلف خوارزميات التنقيب عن البيانات الختيار الخوارزمية املناسبة وفقا ملتطلبات املهمة.
ومن مزايا تقنية التنقيب عن البيانات ،أهها مفيدة في تحقيق ما يلي (:)Oyedokun, 2015
 التنبؤ فيما يتعلق بما يمكن ْ
أن يحدث في املستقبل.
 تصنيف البيانات إلى مجموعات عن طريق استخدام األنماط.
 بط األحداث التي يمكن ْ
أن تحدث مع بعضها ،أو بسبب أحداث أخرى.
ر
ً
 تجميع وتصنيف األشخاص بناء على اتجاهاتهم.
ُ
سببين لها.
 ربط األحداث باألشخاص امل ِ
ً
وتعد تقنيات املحاسبة الجنائية من الحقول الحديثة نسبيا في مجال املعرفة ،وال شك أن هذه التقنيات يتولد عنها منافع عديدة غير أنه ينتج عن
تطبيقها تكاليف متنوعة ،وفيما يلي عرض لبعض منافع تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية (الخالدي:)2014 ،
العينات.
 القدرة على تقليل أو حتى القضاء على خطر أخذ ِ
ً
 املقارنة بين األنواع ذات الصلة من البيانات من مختلف األنظمة أو املصادر إلظهار صورة أكثر اكتماال.
 مع تطور البرامج القوية والتكنولوجيا يتم استخراج كميات كبيرة من البيانات تصل إلى  %100من مجتمع التدقيق.
 تحديد االتجات التي يجهلها موظفو الشركة واالستشاريون.
 الحصول بسهولة على البيانات ذات الصلة على مدى فترات زمنية.
 اختبار فعالية بيئة الرقابة والسياسات َّ
السمات التي تنتهك القواعد.
املطبقة من ِقب ِل الشركة ،بتحديد ِ
 التحديد ا لسريع واستخراج معايير الخطر من كامل مجتمع التدقيق ملزيد من التحليل.
ُّ
 تحليل التقلبات وعوامل الخطر املحتملة.
أما عن تكاليف تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية ،فيمكن إيجاز بعضها فيما يلي (:)Blessing, 2015
 الحصول على البيانات اإللكترونية ي ْف ِرض تحديات على املحاسب الجنائي حتى بوجود اإلذن القانوني املناسب.
َّ
يشكل تكلفة.
 الوصول إلى البيانات والتأكد من أهها غير ذات صلة ِ
َّ
 تتطلب هذه األنظمة من املحاسب الجنائي تقييم طلب املعلومات السرية والشخصية بعناية.
وقد أشار العديد من الباحثين (الكبيس ي2016 ،؛ شعبان2016 ،؛ البقاعين2015 ،؛ )Oyedokun, 2015إلى إحتمالية وجود معوقات تحول دون
تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح بفعالية عالية.

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتمثل مجتمع الدراسة باملحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات املرخص لهم بمزاولة مهنة التدقيق في االردن والبالغ
عددهم حسب احصائيات جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين بداية عام  )354( 2019محاسبا قانونيا .وقد تم اختيار عينة عشوائية قوامها ()145
من املحاسبين القانونيين والعاملين في مكاتب تدقيق الحسابات في األردن ،بما فيها فروع ومكاتب شركات التدقيق العاملية الكبرى ( ،)Big Fourأي ما
نسبته ( )%41تقريبا من مجتمع الدراسة.
تم توزيع االستبانات واستردادها باليد ،حيث بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )145استبانة ،تم استرداد ( )113استبانة منها ،واستبعاد ()3
استبانات لعدم اكتمال االجابات فيها ،وعليه بلغ عدد االستبانات املعتمدة لغايات التحليل والبحث ( )110استبانات ،أي ما نسبته ( )%75.9من
االستبانات املوزعة ،وما نسبته ( )%31.1من مجتمع الدراسة.
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وقد تم اختيار املحاسبين القانونيين كمجتمع للدراسة ألههم األقدر واألقرب إلى فهم دور تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في كشف
ممارسات إدارة األرباح والحد منها في القوائم املالية في الشركات املساهمة العامة األردنية.
أساليب تحليل البيانات:
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوتمت االختبارات العديدة املتعلقة باالحصاء الوصفي وذلك بإيجاد بعض النسب والتكرارات واألوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية
للتعرف على خصائص األفراد املجيبين على أسئلة االستبانة ،ومدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية.
كما تم استخدام اختبار ( )One sample t-testلدراسة تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح
واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك باملقارنة بين متوسطين حسابيين ،إذ تتحقق درجة التوفر للخاصية التي يكون متوسطها الحسابي أعلى من املتوسط
الحسابي املفترض (قيمة املحك أونقطة الوصل) بشرط أن تكون قيمة ( )tذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة املستخدم ( Sekaran and Bougie,
 .)2015كما تم استخدام اختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتها من خالل معامل ألفا كرونباخ (.)Cronbach’s Alpha
أساليب جمع البيانات:
تم جمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة من خالل املصادر التالية:
 املصادر الثانوية :شملت الكتب واألبحاث املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املحكمة ذات العالقة بموضوع الدراسة.
 املصادر األولية :تم جمع البيانات الالزمة من خالل استبانة تم تصميمها لتفي بأغراض الدراسة ،وقد تم تحكيمها من قبل ذوي االختصاص
من أعضاء هيئة التدريس في األقسام املحاسبية في بعض الجامعات األردنية.
أداة جمع البيانات (االستبانة):
تم تصميم االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة ،إستنادا إلى نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري وأدبيات الدراسة واستشارة ذوي
الخبرة واإلختصاص .ويمكن تلخيص أجزاء اإلستبانة واألسئلة املخصصة لقياس الخصائص الديموغرافية للمجيبين ومتغيرات الدراسة في الجدول رقم
(:)1
جدول( :)1أجزاء اإلستبانة واألسئلة التي تقيس الصصائ
أجزاء
اإلستبانة
الجزء األول

الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الصامس

الديموغر افية للمجيبين ومتغيرات الدراسة

الصصائ الديموغر افية للمجيبين
ومتغيرات الدراسة
العمر
املؤهل العلمي
التخصص العلمي
املسمى الوظيفي
عدد سنوات الخبرة في مجال التدقيق
الشهادات املهنية الحاصل عليها املجيب
عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات العلمية التي شارك فيها املجيب ولها عالقة باملحاسبة الجنائية أو إدارة األرباح
مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية (التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،التنقيب عن البيانات) من قبل املحاسبين
القانونيين في األردن
أثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية
املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات
املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين
سؤال مفتوح إلضافة أية أمور لها صلة بموضوع اإلستبانة ولم ترد في أسئلتها

األسئلة التي تقيس
الصاصية أو املتغير
1
2
3
4
5
6
7
()26 – 8
()50 – 27
()65 – 51
66

ومن الجدير بالذكر ،أنه تم صياغة األجزاء (الثاني والثالث والرابع) من أجزاء اإلستبانة بشكل يساعد على سهولة القياس ،حيث تم اعتماد
ً
ً
مقياس ليكرت خماس ي الدرجات (موافق إلى حد كبير جدا ،موافق إلى حد كبير ،موافق إلى حد متوسط ،موافق إلى حد قليل ،موافق إلى حد قليل جدا)
وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي .وللتأكد من ثبات اإلستبانة ،تم احتساب معامل االتساق الداخلي لإلستبانة باستخدام معامل ألفا
كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلكل بعد من أبعاد االستبانة بشكل منفرد ،وقد تبين أن معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد اإلستبانة تتراوح ما بين (%74.6
و  )%83.9وهي تزيد عن النسبة املقبولة ( ،)Sekaran and Bougie, 2015( )%70مما يعني إمكانية إعتماد نتائج اإلستبانة واإلطمئنان إلى مصداقيتها
في تحقيق أهداف الدراسة.
ويبين الجدول رقم ( )2نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ومعامالت ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة.
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جدول( :)2نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ومعامالت ألتفا كرونباخ ألبعاد الدراسة
البعد
مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية (التدقيق بمساعدة الكمبيوتر ،التنقيب عن البيانات)
من قبل املحاسبين القانونيين في األردن
أثرتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات
املساهمة العامة األردنية
املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح
والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين

عدد
التفقرات
19

0.058

معامل ألتفا
كرونباخ
%79.7

قيمة

24

0.102

% 83.9

15

0.149

%74.6

sig

الصصائ الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة (عينة الدراسة):
يوضح الجدول التالي جدول رقم ( )3توزيع األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة (عينة الدراسة) حسب خصائصهم الديموغرافية:
جدول( :)3الصصائ

الديموغر افية لألفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة (عينة الدراسة)
املتغير

.1

العمر

.2
املؤهل
العلمي
.3
التخصص
العلمي

.4
املسمى
الوظيفي

.5

عدد
سنوات الخبرة
في
مجال التدقيق

.6

JCPA

الشهادات املهنية
الحاصل عليها
املجيب
.7

أقل من  25سنة
 -25أقل من  35سنة
 -35أقل من  45سنة
 45سنة فأكثر
املجموع
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
محاسبة
إدارة أعمال
مالية ومصرفية
اقتصاد
املجموع
مدير عام مكتب تدقيق
مدقق رئيس ي
مدقق
مساعد مدقق
املجموع
اقل من  3سنوات
-3اقل من  6سنوات
 -6اقل من  9سنوات
 9سنوات فاكثر
املجموع

عدد الدورات التدريبية واملؤتمرات
العلمية التي شارك فيها املجيب ولها
عالقة باملحاسبة الجنائية أو إدارة
األرباح

CPA
CMA
CIA

املجموع
 1أو 2
5–3
8–6
 9فأكثر
املجموع

التكرارات
16
19
48
27
110
81
23
6
110
86
4
14
6
110
18
35
46
11
110
8
32
49
21
110
39
32
18
21
110
7
24
46
33
110

النسبة املئوية
%14.5
%17.3
%43.7
%24.5
%100
%73.6
%20.9
%5.5
%100
%78.2
%3.6
%12.7
%5.5
%100
%16.4
%31.8
%41.8
%10
%100
%7.3
%29.1
%44.5
%19.1
%100
%35.4
%29.1
%16.4
%19.1
%100
%6.4
%21.8
%41.8
%30
%100

ً
ً
ً
يتبين من النتائج الواردة في الجدول السابق (جدول رقم  )3أن األفراد املجيبين على أسئلة اإلستبانة مؤهلين تأهيال علميا مالئما ،إذ أن جميعهم
من حملة درجة البكالوريوس على األقل .ومما ٌ
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن ( )%92.7من املجيبين يتمتعون بخبرة ال تقل عن  3سنوات
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في العمل في مجال تدقيق الحسابات .ومن املالحظ أيضا أن هناك تنوع في املسمى الوظيفي (مدير عام مكتب تدقيق ،مدقق رئيس ي ،مدقق ،مساعد
مدقق) وارتقاء فيه ،مما يشير إلى مواكبتهم لتطورات معايير التدقيق الدولية وضرورة العمل على بذل العناية املهنية الالزمة وتطبيق مختلف التقنيات
(بما فيها تقنيات املحاسبة الجنائية) التي من شأهها الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة.
ويالحظ تنوع التخصصات العلمية للمجيبين بين املحاسبة وإدارة االعمال والعلوم املالية واملصرفية واالقتصاد ،وذلك بحكم اختالف مواقعهم
ومسمياتهم الوظيفية ،وإن كانت النسبة األكبر هي من تخصص املحاسبة ( )%78.2من املجيبين.
كما يالحظ أن ما نسبته ( )%68.2من املجيبين ال تقل أعمارهم عن ( )35سنة ،وهذا ينسجم مع طول سنوات الخبرة في مجال التدقيق .ومما
يعزز الثقة في النتائج التي تم الحصول عليها أن جميع املجيبين يحملون شهادات مهنية (ولو واحدة على األقل) تعزز وتؤكد معرفتهم املهنية في مجال
التدقيق ،ومما يؤكد ذلك أن ( )%93.6من املجيبين شاركوا في دورات تدريبية أومؤتمرات علمية تزيد عن ( )2في مجال املحاسبة الجنائية أو إدارة األرباح.
مما سبق ،يتضح إمكانية توافر املعرفة الالزمة لدى املجيبين بأهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية للكشف عن ممارسات إدارة األرباح
والحد منها في الشركات املساهمة العامة التي يقومون بتدقيق حساباتها ،وقدرتهم على فهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها.
تحليل بيانات اإلحصاء الوصتفي إلجابات اإلستبانات واختبار التفرضيات:
الختبار فرضيات الدراسة تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الجابات األفراد ،وذلك لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقا
للمجال الذي تنتمي اليه الفقرة ،وفيما يلي توضيح لنتائج اختبار كل فرضية من فرضيات الدراسة.
اختبار التفرضية األولى:
 :H01ال يوجد تطبيق لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية.
يوضح الجدول رقم ( )4املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بمدى تطبيق تقنيات املحاسبة
الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية.
جدول( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للتفقرات املتعلقة بمدى تطبيق
تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية
مستوى
الرتبة
االنحراف
املتوسط
التفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
اعتمادا على خبرتكم في مجال التدقيق ،يتم تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية (التدقيق بمساعدة الكمبيوتروالتنقيب عن البيانات) عند القيام بعملية التدقيق لحسابات
الشركات املساهمة العامة من خالل مجموعة من العمليات ،منها:
مرتفع
14
0.985
3.89
املراجعة املستندية لفواتير الشراء للتأكد من إثبات فواتير املشتريات وفقا
.8
لتواريخها.
مرتفع
7
0.924
4.05
تحديد ما إذا كان هناك سوء إلدارة التدفقات النقدية في الشركة.
.9
مرتفع
1
0.445
4.32
اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة بشكل أشمل.
.10
مرتفع
2
0.594
4.26
البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها.
.11
متوسط
19
0.867
3.55
السيما الصفقات املنفذة مع األطراف ذات العالقة
البيع،
فواتير
من
التحقق
.12
ِ
بالشركة كالشركات التابعة.
اكتشاف تضمين رقم الذمم املدينة ً
مرتفع
11
0.881
3.97
ذمما مدينة ألطراف ذات صلة أو لشركات تابعة
.13
أو زميلة.
ُ
مرتفع
16
0.815
3.86
التأكد من إظهار األثر املتراكم املترتب على تغيير الطريقة امل َّتبعة في احتساب قسط
.14
اإلهالك لألصول الثابتة وقسط اإلطفاء لألصول غير امللموسة على البيانات املالية
في حالة وجوده.
مرتفع
15
0.922
3.88
تقليل ساعات الفحص اليدوي.
.15
الديون الراكدة ُّ
الكشف عن احتمالية عدم اإلفصاح عن ُّ
والديون
مرتفع
9
0.877
3.99
املتعثرة بهدف
.16
ِ
مخصص ُّ
َّ
الديون املشكوك في تحصيلها.
تخفيض رصيد
مرتفع
3
0.687
4.21
زيادة دقة الرقابة على املخزون واكتشاف التالعب فيه.
.17
مرتفع
12
0.968
3.97
اكتشاف احتمالية الحصول على قرض طويل األجل قبل إعداد قائمة املركز املالي
.18
واستخدامه في تسديد قرض قصير األجل بهدف تحسين نسب ُّ
السيولة في الشركة.
مرتفع
17
0.953
3.82
اكتشاف عدم االلتزام بتصنيف االستثمارات وفق األسس املتعارف عليها ،وذلك من
.19
خالل تصنيف االستثمارات قصيرة األجل على أهها طويلة األجل ،ال ِسيما في حالة
هبوط أسعارها السوقية.
مرتفع
10
0.930
3.98
اكتشاف تضمين كشوف الجرد بنود بضاعة راكدة أو متقادمة دون اإلفصاح عنها.
.20
مرتفع
13
0.979
3.89
الكشف عن عدم إدراج األقساط واجبة السداد من القروض طويلة األجل خالل
.21
العام ضمن االلتزامات املتداولة (في حالة وجودها) بهدف تحسين نسب ُّ
السيولة في
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.22
.23
.24
.25
.26

الشركة.
تحليل االختالفات واستخراج التباين بين البيانات.
ُّ
التحقق من شروط البيع واالئتمان ومقارنتها بالشروط املعمول بها في الشركة ،من
حيث شروط السداد والخصم وكفاية مخصصات ُّ
الديون املشكوك في تحصيلها.
إعادة احتساب مصروف اإلهالك لألصول الثابتة واإلطفاء لألصول غير امللموسة
ً
وفقا ملعدالت اإلهالك واإلطفاء املتعارف عليها في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة.
مقارنة القوائم املالية للشركة مع قوائمها للسنوات السابقة ومدى وجود تناسق
بينها.
معرفة مواطن القوة أو القصور في نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
املتوسط الحسابي للتفقرات ( )26-8مجتمعة
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4.11
3.99

0.756
0.803

6
8

مرتفع
مرتفع

3.64

0.738

18

متوسط

4.15

0.689

5

مرتفع

4.17
3.98

0.794
0.651

4
-

مرتفع
مرتتفع

ً
استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين ما يلي:
 يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.32وللفقرة ذات الرتبة ( )2والبالغ ( )4.26على حرص املحاسبين القانونيين
على تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية ،حيث يساعد تطبيق تقنية التدقيق باستخدام الكمبيوتر في اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة
بشكل أشمل ،كما يساعد تطبيق تقنية التنقيب عن البيانات في البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها ،ويدل اإلنحراف
املعياري للفقرتين( )0.445و( )0.594على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين.
 يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )19والبالغ ( )3.55إلى نقص القناعة لدى املحاسبين القانونيين بأهمية التحقق من فواتير البيع،
السيما الصفقات املنفذة مع األطراف ذات العالقة بالشركة كالشركات التابعة أو الزميلة ،ولعل سبب ذلك عدم ضرورة وجود شركات تابعة
ِ
أو زميلة أو عدم وجود صفقات منفذة معها في كثير من األحيان.
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس مدى تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين
عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية ( ،)3.98مما يدل على تأثيرها بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين) إلى أن
استشعار املحاسب القانوني لضرورة بذل العناية املهنية الالزمة والحرص على سير عملية التدقيق والتخطيط لها بطريقة فاعلة ،وخشيته من إبداء رأي
غير مالئم حول صحة البيانات املالية ،يستوجب عليه القيام بكافة االجراءات واستخدام كافة التقنيات بما فيها تقنيات املحاسبة الجنائية ال سيما
تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات .ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.651على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد
املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ويبين الجدول رقم ( )5نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول( :)5نتيجة اختبار التفرضية األولى باستخدام اختبار” “tلعينة واحدة
البعد
ال يوجد تطبيق لتقنيات املحاسبة الجنائية من
قبل املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات
الشركات املساهمة العامة األردنية

املتوسط
الحسابي
3.98

االنحراف
املعياري
0.651

قيمة t
املحسوبة
37.34

قيمة t
الجدولية
1.98

درجات
الحرية
109

مستوى
الداللة
0.000

نتيجة
التفرضية
رفض

ً
استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )37.34أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة
( )αأقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أن هناك تطبيق كبير لتقنيات املحاسبة الجنائية من قبل
املحاسبين القانونيين عند تدقيق حسابات الشركات املساهمة العامة األردنية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (شعبان )2016 ،ونتائج دراسة
(الشحادة والردايدة.)2012 ،
اختبار التفرضية الثانية:
 :H02ال يؤثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر
املحاسبين القانونيين.
يوضح الجدول رقم ( )6املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس تأثير تطبيق تقنيات
املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.
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جدول( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للتفقرات املتعلقة بقياس تأثير
تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة
مستوى
الرتبة
االنحراف
املتوسط
التفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
ّ
اعتمادا على خبرتكم في مجال التدقيق ،فإن تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية يسهم في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة من
خالل:
إنجاز األعمال املحاسبية وأعمال التدقيق بتكاليف أقل؛ َّ
متوسط
23
0.733
3.41
مما ُي ْس ِهم في توجيه بقية
.27
التكاليف نحو التأكد من عدم وجود ممارسات إلدارة األرباح.
إنجاز األعمال املحاسبية وأعمال التدقيق بوقت أقلَّ .
متوسط
22
0.810
3.56
مما ُي ْس ِهم في توفير الوقت
.28
ُُ
الالزم للتأكد من خل ِو البيانات من ممارسات إدارة األرباح.
ُّ
مرتفع
20
0.990
3.69
تحديد أوجه التضارب والتقلبات الكبيرة في العمليات املالية.
.29
مرتفع
1
0.636
4.41
عينات أكثر شمولية الستخراج البيانات واختبارها عند القيام بعملية التدقيق.
.30
أخذ ِ
مرتفع
16
0.721
3.98
العمل على إعادة إجراء عمليات االحتساب للتأكد من دقة النظم املحاسبية.
.31
مرتفع
3
0.786
4.29
والحد منها قبل تفاقمها.
سرعة الكشف عن عمليات إدارة األرباح في القوائم املالية
.32
ِ
مرتفع
13
0.752
4.01
التأكد من االلتزام التام بالقوانين والتشريعات املعمول بها والخاضعة لها الشركة.
.33
َّ
مرتفع
11
0.942
4.04
التأكد من تقييم ومراجعة السياسات املحاسبية املتبعة من ِقبل الشركة بشكل
.34
دوري.
مرتفع
4
0.963
4.14
التأكد من حيادية وخبرة اللجان املختصة بتقدير املخصصات في الشركة.
.35
مرتفع
6
0.938
4.08
إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت اإللكترونية.
.36
مرتفع
8
0.888
4.07
التأكد من خبرة القائمين على التدقيق الداخلي ومدى قدرتهم على تحمل
.37
مسؤولياتهم.
مرتفع
19
0.831
3.77
مساعدة املدقق في فحص جميع صفقات الشركة.
.38
مرتفع
9
0.878
4.05
فحص نظام الرقابة الداخلية والتأكد من سالمته وفعاليته.
.39
ً
َّ
مرتفع
2
0.638
4.36
التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحثا عن معلومات جديدة خ ِفية أو غير
.40
َّ
متوقعة.
مراعاة أثر توافر ُع ْن ُ
مرتفع
17
0.853
3.96
صري املرونة واالختيارية في املعايير املحاسبية الدولية املرتبطة
.41
ببدائل القياس والتقدير واإلفصاح املحاسبي على إعداد القوائم املالية.
مرتفع
12
0.890
4.02
البحث عن اتجاهات أو اختالفات بين البيانات التي يتم اكتشافها.
.42
متوسط
24
0.944
3.07
استخدام نماذج التنبؤ لتقدير النواتج التي ينبغي الحصول عليها عن ِقيم جديدة.
.43
مرتفع
18
0.798
3.86
تحديد البنود التي ت ِحيد عن املعيار أو القاعدة التي تحكمها.
.44
َّ
ُ
مرتفع
15
0.778
3.99
مثل ِقي ًما شاذة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها.
ت
التي
البنود
تحديد
.45
ِ
مرتفع
5
0.770
4.08
توسيع نطاق اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة.
.46
ْ
مرتفع
10
0.997
4.05
زيادة فرص اكتشاف ممارسات إدارة األرباح التي يمكن أن تكون لالدارة العليا في
.47
الشركة مساهمة فيها.
مرتفع
14
0.862
4.00
التأكد من االلتزام التام بتطبيق معايير املحاسبة واإلبالغ املالي الدولية.
.48
مرتفع
7
0.951
4.08
تزويد املدقق بأدوات إضافية تساعد في تحديد حاالت وجود إدارة أرباح في البيانات
.49
املالية.
متوسط
21
0.798
3.63
الكشف عن قدرة الشركة على االستمرارية والنمو ومواكبة التطور.
.50
مرتتفع
0.549
4.03
املتوسط الحسابي للتفقرات ( )50-27مجتمعة

ً
استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين ما يلي:
 يدل ارتفاع الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )4.41وللفقرة ذات الرتبة ( )2والبالغ ( )4.36علىارتفاع قناعة املحاسبين
القانونيين بأثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها ،حيث يسهم تطبيق تقنية التدقيق
عينات أكثر شمولية الستخراج البيانات واختبارها عند القيام بعملية التدقيق مما يساعد في الكشف عن وجود
بمساعدةالكمبيوتر في أخذ ِ
ً
ممارسات الدارة األرباح وبالتالي الحد منها ،كما يسهم تطبيق تقنية التنقيب عن البيانات في التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحثا عن
َّ
متوقعة مما يساعد في الكشف عن وجود ممارسات الدارة األرباح وبالتالي الحد منها ،ويدل اإلنحراف املعياري
معلومات جديدة خ ِف َّية أو غير
للفقرتين( )0.636و( 0.638على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول هاتين الفقرتين.
 يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )24والبالغ ( )3.07إلى قيام املحاسبين القانونيين باالستفادة بشكل متوسط من تطبيق تقنيات
املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها وذلك من خالل استخدام نماذج التنبؤ لتقدير النواتج التي ينبغي الحصول
عليها عن ِقيم جديدة.
215

Global Journal of Economics and Business– Vol. 7, No. 2, 2019

وليد صيام & مىن عبد اهلل

أثر تطبيق تقنيات احملاسبة اجلنائية يف الكشف عن ممارسات إدارة األرباح يف الشركات

وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس مدى تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات
إدارة األرباح والحد منها من وجهة نظر املحاسبين القانونيين األردنيين ( ،)4.03مما يدل على تأثيرها بدرجة مرتفعة .ويعود ذلك (من وجهة نظر الباحثين)
إلى أن الشك املنهي الذي يتولد لدى املحاسب القانوني بسبب استشعاره بوجود ممارسات الدارة األرباح يجعله يستخدم كافة التقنيات املتاحة بما فيها
تقنيات املحاسبة الجنائية لتعزيز قناعاته بالوصول إلى الحكم املالئم والقيام بمهمته بطريقة مثلى .ويدل اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.549على وجود
اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ويبين الجدول رقم ( )7نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول( :)7نتيجة اختبار التفرضية الثانية باستخدام اختبار” “tلعينة واحدة
التفرضية
ال يؤثر تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في
الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في
الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر
املحاسبين القانونيين

املتوسط
الحسابي
4.03

االنحراف
املعياري
0.549

قيمة t
املحسوبة
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الجدولية
1.98

درجات
الحرية
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التفرضية
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ً
استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )22.31أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة
( )αأقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أن هناك تأثير لتطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن
ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
(البقاعين )2015 ،ونتائج دراسة (برغل )2015 ،ونتائج دراسة (.)Al-Mousawi and al-Thuneibat, 2011
اختبار التفرضية الثالثة:
 :H03ال توجد معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة
األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.

يوضح الجدول رقم ( )8املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للفقرات املتعلقة بقياس وجود
معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة من وجهة
نظر املحاسبين القانونيين.
جدول( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى األهمية والرتبة للتفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد
من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية
مستوى
الرتبة
االنحراف
املتوسط
التفقرة
املعياري
األهمية
الحسابي
ّ
اعتمادا على خبرتكم في مجال التدقيق ،فإن من املعوقات التي تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات
املساهمة العامة األردنية ما يلي:
َّ
متوسط
1
0.750
3.01
الجنائية في الكشف
عدم إدراك إدارات الشركات أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة
.51
والحد منها في القوائم املالية.
عن ممارسات إدارة األرباح
ِ
منخفض
7
0.877
2.26
حرص بعض إدارات الشركات إلى اللجوء إلى تجميل الدخل وإدارة األرباح لتحقيق
.52
منافع خاصة على حساب املستثمرين ومستخدمي القوائم املالية.
منخقض
9
0.815
2.21
عدم رغبة إدارات الشركات بتوفير وسائل الحماية الالزمة التي يتطلبها تطبيق
.53
َّ
الجنائية.
تقنيات املحاسبة
َّ
منخفض
15
0.999
2.05
الجنائية وتقنياتها االهتمام الكافي في مناهج التعليم املحاسبي
عدم إيالء املحاسبة
.54
ُ
والخطط الدراسية في الجامعات األردنية.
ُّ ُ
متوسط
3
0.973
2.56
النظم والضوابط الداخلية التي من شأهها تطبيق
عدم توفير إدارات الشركات
.55
َّ
الجنائية.
تقنيات املحاسبة
متوسط
2
1.020
2.57
قلة اهتمام الهيئات املنظمة ملهنة املحاسبة والتدقيق بتوعية إدارات الشركات
.56
َّ
الجنائية ودورها في الكشف عن ممارسات
ومالكيها بأهمية تطبيق تقنيات املحاسبة
إدارة األرباح.
متوسط
6
0.994
2.36
عدم اقتناع إدارات الشركات بأهمية (بضرورة) االستعانة باملحاسب الجنائي ملنع
.57
والحد منها.
حدوث ممارسات إدارة األرباح في القوائم املالية واكتشافها
ِ
َّ
متوسط
4
0.973
2.44
الجنائية ومواكبتهم
اطالع املحاسبين في الشركات على تقنيات املحاسبة
.58
عدم ِ
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.59

.60
.61
.62
.63
.64

.65

للمستجدات في مجاالت تطبيقها.
عدم اقتناع إدارات الشركات بإسهام املحاسب الجنائي في اكتشاف مواطن الخلل
ُ
في أنظمة الرقابة الداخلية التي تتيح الفرصة لوجود ممارسات إلدارة األرباح في
القوائم املالية.
َّ
الجنائية.
نقص الخبرة الكافية لدى إدارات الشركات بتقنيات املحاسبة
َّ
الجنائية.
عدم توافر املحاسبين املتخصصين بتنفيذ تقنيات املحاسبة
َّ
الجنائية للمحاسبين
محدودية الدورات التدريبية املتخصصة بتقنيات املحاسبة
واملديرين املاليين في الشركات.
ارتفاع تكاليف تعيين (االستعانة) املحاسبين املتخصصين في تقنيات املحاسبة
َّ
الجنائية.
وجود تضارب بين املصالح الشخصية لبعض إدارات الشركات وتطبيق سياسة
جذب العاملين ذوي األخالق الجيدة والذين لديهم املعرفة الكافية في تقنيات
َّ
الجنائية.
املحاسبة
َّ
اعتقاد بعض إدارات الشركات أن مسؤولية اكتشاف ممارسات إدارة األرباح تقع
على عاتق مدقق الحسابات الخارجي ،وبالتالي عدم حاجة الشركة لوجود محاسبين
َّ
الجنائية.
متخصصين في تقنيات املحاسبة
املتوسط الحسابي للتفقرات ( )65-51مجتمعة
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2.38

1.035

5

متوسط

2.10
2.18
2.17

0.729
0.776
0.735

13
10
11

منخفض
منخفض
منخفض

2.22

0.792

8

منخفض

2.14

0.873

12

منخفض

2.08

0.960

14

منخفض

2.31

0.736

-

منختفض

ً
استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين ما يلي:
 يدل الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )1والبالغ ( )3.01على أن أكثر املعوقات التي قد تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في
الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسب القانوني هو عدم إدراك إدارات الشركات أهمية
َّ
والحد منها في القوائم املالية ،ورغم أن هذا البند حقق أعلى وسط
الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح
تطبيق تقنيات املحاسبة
ِ
حسابي غير أن مستوى األهمية للبند كانت متوسطة ،ويدل اإلنحراف املعياري للفقرة ()0.750على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين
حول عدم جوهرية هذا املعوق.
َّ
لجنائية وتقنياتها االهتمام
 يشير الوسط الحسابي للفقرة ذات الرتبة ( )15والبالغ ( )2.05إلى قناعة املحاسبين القانونيين بإيالء املحاسبة ا
ُ
الكافي في مناهج التعليم املحاسبي والخطط الدراسية في الجامعات األردنية .ولعل سبب ذلك أن تقنيات املحاسبة الجنائية يتم تدريسها في مواد
التدقيق حتى لو لم تكن الخطط الدراسية تشتمل على مادة مستقلة تحمل إسم املحاسبة الجنائية.
وبشكل عام ،فقد بلغ الوسط الحسابي إلجمالي الفقرات املتعلقة بقياس وجود معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف
عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من قبل املحاسبين القانونيين ( ،)2.31مما يدل على تأثيرها بدرجة منخفضة .ويدل
اإلنحراف املعياري البالغ ( )0.736على وجود اتفاق وإنسجام بين األفراد املجيبين حول فقرات هذا البعد بشكل عام.
وإلختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار ) (t-testلعينة واحدة باستخدام قيمة مرجعية تمثل متوسط درجات مقياس ليكرت والبالغة (،)3
ويبين الجدول رقم ( )9نتائج إختبار هذه الفرضية.
جدول( :)9نتيجة اختبار التفرضية الثالثة باستخدام اختبار” “tلعينة واحدة
التفرضية
ال توجد معوقات تحد من تطبيق تقنيات
املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة
األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية
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ً
استنادا إلى النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة  tاملحسوبة والبالغة ( )17.32أعلى من قيمتها الجدولية ،وأن مستوى الداللة
( )αأقل من ( ،)0.05مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،أي أنه توجد معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في
الكشف عن ممارسات إدارة األرباح والحد منها في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر املحاسبين القانونيين ،غير أن تأثير هذه املعوقات
منخفض وليس ذي قيمة جوهرية .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (أبو حشيش )2013 ،ونتائج دراسة (الحوري.)2013 ،
وتنسجم هذه النتيجة مع نتيجة اختبار الفرضيتين األولى والثانية من فرضيات الدراسة ،حيث تبين أن تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من
قبل املحاسبين القانونيين األردنيين مرتفعا ،كما تبين أن قناعة املحاسبين القانونيين في تأثير تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن
ممارسات إدارة األرباح والحد منها كانت مرتفعة ،وبالتالي فإن وجود معوقات تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية له تأثير منخفض.
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نتائج الدراسة:
استنادا إلى نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها ،تم التوصل إلى النتائج التالية:
 .1تبين وجود تطبيق مرتفع لتقنيات املحاسبة الجنائية (املتمثلة في تقنية التدقيق بمساعدة الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات) من قبل
املحاسبين القانونيين األردنيين عند قيامهم بمهامهم التدقيقية.
 .2يفيد املحاسب القانوني من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في جوانب عدة ،منها :اختبار تفاصيل الصفقات واألرصدة بشكل أشمل ،البحث
عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها ،زيادة دقة الرقابة على املخزون واكتشاف التالعب فيه ،معرفة مواطن القوة أو القصور في
نظام الرقابة الداخلية في الشركة ،مقارنة القوائم املالية للشركة مع قوائمها للسنوات السابقة ومدى وجود تناسق بينها ،تحليل االختالفات
واستخراج التباين بين البيانات.
 .3تؤثر تقنيات املحاسبة الجنائية بشكل مرتفع في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية من وجهة نظر
املحاسبين القانونيين.
عينات أكثر
 .4تسهم تقنيات املحاسبة الجنائية في مساعدة مدقق الحسابات في اكتشاف وجود ممارسات الدارة األرباح من عدة جوانب ،منها :أخذ ِ
ً
شمولية الستخراج البيانات واختبارها عند القيام بعملية التدقيق ،التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحثا عن معلومات جديدة
َّ
والحد منها قبل تفاقمها ،توسيع نطاق اختبار تفاصيل
خ ِف َّية أو غير متوقعة ،سرعة الكشف عن عمليات إدارة األرباح في القوائم املالية
ِ
الصفقات واألرصدة ،إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت اإللكترونية ،البحث عن اتجاهات أو اختالفات بين البيانات التي يتم اكتشافها،
َّ
ُ
مثل ِقي ًما شاذة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها.
تحديد البنود التي ت ِ
 .5هناك بعض املعوقات التي قد تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة
األردنية ،وإن كانت هذه املعوقات ذات تأثير منخفض من وجهة نظر املحاسبين القانونيين.
 .6يرى املحاسبون القانونيون أن أكبر املعوقات التي قد تحد من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في
َّ
الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح
الشركات املساهمة العامة األردنية عدم إدراك إدارات الشركات أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة
والحد منها في القوائم املالية ،يليها في ذلك قلة اهتمام الهيئات املنظمة ملهنة املحاسبة والتدقيق بتوعية إدارات الشركات ومالكيها بأهمية تطبيق
ِ
َّ
تقنيات املحاسبة الجنائية ودورها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح.
توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها ،فقد تم صياغة التوصيات التالية:
 .1تعزيز قيام املحاسبين القانونيين بت طبيق تقنيات املحاسبة الجنائية واالفادة منها في العملية التدقيقية (ال سيما تقنية التدقيق بمساعدة
الكمبيوتر وتقنية التنقيب عن البيانات) ،وذلك من خالل البحث عن روابط منطقية بين البيانات التي يتم اكتشافها ،وتحليل االختالفات
واستخراج التباين بين البيانات.
 .2تعزيز إدراك أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية لدى املحاسبين القانونيين للمساهمة في تنفيذ الخدمات املهنية املطلوبة بشكل فعال،
السيما في مجال الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية.
 .3اإلفادة من تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح في الشركات املساهمة العامة األردنية وذلك من خالل:
َّ
ً
التنقيب عن أكبر كمية ممكنة من البيانات بحثا عن معلومات جديدة خ ِف َّية أو غير متوقعة ،إتاحة الفرصة لتدقيق امللفات واملعامالت
َّ
ُ
مثل ِقي ًما شاذة وتحتاج للمزيد من التقص ي حولها.
اإللكترونية ،تحديد البنود التي ت ِ
 .4العمل على ال حد من تأثير أية معوقات تواجه تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية من قبل املحاسبين القانونيين بهدف االطمئنان إلى بذل العناية
املهنية الفائقة وفحص نظام الرقابة الداخلية وتحديد كمية ونوعية األدلة واالختبارات الالزمة لتنفيذ عملية التدقيق للحصول على تأكيدات
معقولة بأن البيانات املالية تخلو من التحريفات الجوهرية أو أية ممارسات إلدارة األرباح.
 .5ضرورة تضافر جهود الجهات املعنية بتنظيم مهنة املحاسبة والتدقيق (بما فيها جمعية املحاسبين القانونيين األردنيين) لعقد املزيد من الندوات
واملحاضرات واملؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية حول سبل تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية واإلفادة منها في حالة إكتشاف املحاسب
القانوني ملؤشرات تدل على احتمالية وجود ممارسات إلدارة األرباح.
 .6إجراء املزيد من الدراسات حول أهمية تطبيق تقنيات املحاسبة الجنائية وأثرها في الكشف عن ممارسات إدارة األرباح وانعكاساتها على أداء
املحاسبين القانونيين في املراحل املختلفة للعملية التدقيقية.
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قدم للمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر (ذكاء األعمال واقتصاد املعرفة) ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة األردنية،
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Abstract:

This study aims to identify the extent of the application of forensic accounting techniques (Computer
Assisted Auditing Tools, and Data Mining) by the certified accountants in Jordan, and to identify the impact of the
application in the detection of earnings management practices and reduction in the Jordanian shareholding companies. It
also aims to identify the obstacles that may limit the application of these techniques in detecting earnings management
practices in the Jordanian shareholding companies by certified accountants in Jordan.
To achieve the objectives of the study, the researchers designed a questionnaire to collect related data of study's
variables, where the study population consisted of certified accountants and auditors in the auditing offices who are
licensed to practice audit in Jordan who totalling according to statistics of the Jordan Association of Certified Public
Accountants (JACPA) at the beginning of 2019 (354) certified accountant. A random sample of (145) certified accountant
has been selected including accountants and workers in the auditing offices in Jordan, and the branches of major
international audit firms (Big Four)), which constitute almost 41% of the study population. The questionnaires were
distributed and recovered by hand, as the number of distributed questionnaires (145) questionnaire, (113) questionnaires
were recovered to identify them, and (3) questionnaires were excluded because of completeness of answers, and the
number of questionnaires approved for the purposes of analysis and research was (110) questionnaires, representing
(75.9%) of the questionnaires were distributed, and 31.1% of the study population.
The study showed many of results, including:high application of forensic accounting techniques (computer
assisted auditing tools and data mining) by the certified accountants in Jordan, high impact of the application of forensic
accounting techniques in detecting earnings management practices and reduction in the Jordanian shareholding
companies, low presence of obstacles that limit the application forensic accounting techniques in detecting earnings
management practices in the Jordanian shareholding companies by the certified accountants in Jordan.
The researchers presented many of recommendations, including: enhancing the certified accountants application
of forensic accounting techniques and utilize them in the audit process and through the search for logical links between
discovered data and analyse the differences and extract the discrepancy between the data, benefit from the application of
forensic accounting techniques in the detection practices earnings management in the Jordanian shareholding companies,
through the exploration of the largest possible amount of data in search of new information hidden or unexpected and
provide the opportunity to audit the files and electronic transactions and identify those items that represent a valuable
abnormal and need for further investigation, Concerted efforts of concerned profession of accounting and auditing to
overcome the obstacles that limit the application of criminal accounting techniques.
Keywords: Forensic Accounting Techniques; Earning Management; Computer Assisted Auditing Technique; Data
Mining Technique.
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