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الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أذر إلتزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة ،فػي الحػد مػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية مف كجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف في األردف.
كلتحقيق أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياتيا فقد تـ جمع البيانات األكلية مف خالؿ إستبانة كزعت عمى
( )80مػػدققاً خارجيػاً مػ ازكالً لممينػػة فػػي مكاتػػب كشػػركات التػػدقيق فػػي األردف تػػـ إختيػػارىـ بطريقػػة عشػكائية كتػػـ
تكزي ػػع اإلس ػػتبانة عم ػػييـ م ػػف خ ػػالؿ مق ػػر جمعي ػػة المحاس ػػبيف الق ػػانكنيف كم ػػف خ ػػالؿ الزي ػػارة الميداني ػػة لمكات ػػب
كشركات التدقيق المزاكلة كالمرخصة خالؿ العاـ 2015ـ.
إسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي كالمػػنيج التحميمػػي لكصػػف خصػػائص العينػػة كاختبػػار الفرضػػيات
حيػث تػـ إسػتخداـ بعػض المقػاييس اإلحصػائية لمتعػرؼ كلبيػاف أىميػة متػيػرات الد ارسػة كإلذبػات الفرضػػيات
كتفسير النتائج مذل :الكسا الحسابي ،كاإلنحراؼ المعياري ،كالتكزيعات التك اررية ،كالنسب المئكية ،كأعمػى
ن

كأدن ػ ػ ػػى أجاب ػ ػ ػػة ،كمعام ػ ػ ػػل اإلخ ػ ػ ػػتالؼ كنس ػ ػ ػػبة التػ ػ ػ ػ ذير ،كاختب ػ ػ ػػار( ،)One–SampleT-testكاختب ػ ػ ػػار
( )ANOVAكاختبار المقارنات البعدية(.)Scheffe
كقد تكصمت الدراسة إلى أف المدققيف الخارجييف يعتبركف إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية يحد
مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة بدرجػػة عاليػػة كبنسػػبة كصػػمت إلػػى( )%75.6عنػػد اإللتػزاـ فػػي تطبيقيػػا
عم ػ ػ ػػى قائم ػ ػ ػػة المرك ػ ػ ػػز الم ػ ػ ػػالي ،كبنس ػ ػ ػػبة( )%77.6عن ػ ػ ػػد اإللتػ ػ ػ ػزاـ ف ػ ػ ػػي تطبيقي ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى قائم ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػدخل
كبنسبة( )%77.8عند اإللتزاـ في تطبيقيا عمى قائمة التدفقات النقدية ،كبنسبة( )%76.6عند اإللتزاـ في
تطبيقيا عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية.
كم ػػا تب ػػيف أن ػػو ال يكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف إجاب ػػات المس ػػتجيبيف تع ػػز لممتػيػ ػرات
الديمكغرافية(الشخصية) لممدققيف الخارجييف األردنيف.
كأكصت الدراسة إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية تتعمق بػاإلجراءات التحميميػة كالمحاسػبة اإلبداعيػة ،مذػل:
المحاسبة اإلبداعية كأذرىا عمى سمكؾ المستذمر.
الكممات المفتاحية:
اإلجراءات التحميمية ،المحاسبة اإلبداعية ،معيار التدقيق الدكلي رقـ ( ،)520المدقق الخارجي المستقل.
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Abstract

This study aimed to identify the impact of the external auditor's compliance
with analytical procedures, in reducing practices of creative accounting by
the perspective of external auditors in Jordan.
To achieve the objectives of the study and to test hypotheses, the
primary data have been collected through a questionnaire distributed to (80)
of A certified external auditors working in audit firms and offices in Jordan,
they were randomly selected, and the questionnaire was distributed on them
through the headquarters of the Jordan Association of Certified Public
Accountants, and through field visits to certified audit firms and offices
licensed during the year 2015.
The researcher used the descriptive and analytical approach to describe
the characteristics of the sample and test hypotheses by the use of statistical
measures to identify and to indicate the importance of the study variables,
and to prove hypotheses and interpret the results, such as: the arithmetic
mean, standard deviation, frequency distribution, percentages, the highest
ع

and lowest answer, the coefficient of variation, the percentage of influence,
the Test of (One–SampleT-test), )ANOVA) test, and the posteriori
comparisons test (Scheffe).
The study found that external auditors consider the compliance of the
external auditor by analytical procedures is limiting the creative accounting
practices in a high degree and by up to (75.6%) when the compliance of the
analytical procedures is applied to the balance sheet, and by (77.6%) when
the compliance of the analytical procedures is applied to the income
statement, and by ( 77.8%) when the compliance of the analytical procedures
is applied to the statement of cash flows, and by (76.6%) when the
compliance of the analytical procedures is applied to the statement of
changes in equity.
As it turns out that there is no statistically significant difference between
the responses of respondents attributed to demographic variables differences
(personal) of the Jordanian External Auditors.
The study recommended further studies relating to future actions
analytical and creative accounting, such as: The impact of Creative
Accounting on Investor Behavior.

Key Words:
Analytical Procedures, Creative Accounting, ISA No. (520), the Independent
External Auditor.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1:1المقدمة
الدكر المفترض لمينة المحاسبة كالتدقيق محل شؾ لما شيدتة العديد مف الدكؿ خاصة الكاليات
أصبح ّ
المتحػػدة األمريكيػػة مػػف إنييػػار العديػػد مػػف الشػػركات الكبػػر  ،كتررجػػع معظػػـ الد ارسػػات اإلنييػػارات المفاجئػػة ليػػذه
ممػا ىػي عميػو لتصػبح بالصػكرة التػى يرغبيػا
الشركات إلى ممارسة إدارتيا أساليب معقدة لتػيير القكائـ الماليػة ّ
معدك ىذه القكائـ ،كىك ما يطمق عميو المحاسبة اإلبداعية (عبد الحميـ.)2014،
كنظػ اًر ألىميػػة اإلجػراءات التحميميػػة مػػف حيػػث د ارسػػة ك تحميػػل كمقارنػػة العالقػػة بػػيف بنػػكد القػكائـ الماليػػة
الداخمية الفعمية لمفترة المالية الحالية كالمتكقعة كاإلىتماـ بمؤشرات ىذا التحميل بربطة كمقارنتػو مػع المعمكمػات
المالي ػػة كغيػ ػػر الماليػ ػػة لفت ػ ػرات ماليػػػة سػ ػػابقة فعميػ ػػة كمتكقعػػػة داخميػػػة أك خارجيػ ػػة ،كرص ػػد التػي ػ ػرات كالتذبػ ػػذب
بالمؤش ػرات كالنتػػائج كالعالقػػات التػػى تػػـ الكصػػكؿ اليي ػػا اك اسػػتنتاجيا لمكصػػكؿ الػػى أر حػػكؿ مػػد تج ػػانس
كانسجاـ ىذه المعمكمػات الماليػة مػع قػدرات كنشػاطات المنشػ ة كبيئتيػا ،لػذا فقػد أكػد االتحػاد الػدكلي لممحاسػبيف
أىمية اإلجراءات التحميميػة بمكجػب معيػار التػدقيق الػدكلي رقػـ ( )520االجػراءات التحميميػة النافػذ المفعػكؿ فػي
أك بعد  15ديسمبر  ،2009كذلؾ كمتطمب إلزامي كاجػب عنػد بػدء عمميػة التػدقيق كػإجراء تقيػيـ مخػاطر كفقػاً
لمعيار التدقيق الدكلي (/315فقرة /6ب) تحديد كتقييـ مخاطر الخط الجكىري مف خالؿ فيـ المنشػ ة كبيئتيػا
(اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص .)265كيككف ذلؾ بمرحمة التخطيا.
كاإللزاـ ىنا يعنى المسؤكلية التى يتحمميا المدقق مف حيػث القيػاـ بػإجراءات تحميميػة كاجبػة فػي مرحمػة
التخطػػيا لمتػػدقيق لتقيػػيـ مخػػاطر إمكانيػػة حػػدكث التالعػػب المتعمػػد بػػالقكائـ الماليػػة كالتػػى بمكجبيػػا يػػتـ تصػػميـ
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إجراءات التدقيق ،ككذلؾ فإف المدقق ممزـ أيضاً بػاإلجراءات التحميميػة عنػد المراجعػة الشػاممة فػي نيايػة عمميػة
الت ػ ػ ػ ػ ػػدقيق حس ػ ػ ػ ػ ػػب معي ػ ػ ػ ػ ػػار الت ػ ػ ػ ػ ػػدقيق ال ػ ػ ػ ػ ػػدكلي رق ػ ػ ػ ػ ػػـ (( )520اإلتح ػ ػ ػ ػ ػػاد ال ػ ػ ػ ػ ػػدكلى لممحاس ػ ػ ػ ػ ػػبيف الق ػ ػ ػ ػ ػػانكنيف
،2010،IFACص )434كالبػد مػف التنكيػو ىنػا إلػى أف مسػؤكلية المػدقق فػي إكتشػاؼ التالعػب كالتضػميل فػػي
القكائـ المالية تنحصر فقا بالتخطيا السميـ لعممية التدقيق كتنفيذ خطو التدقيق حسب األصكؿ فقا لمحصكؿ
عمى مستك ت كيػد معقػكؿ بػ ف البيانػات الماليػة تخمػك مػف التضػميل كالتالعػب أك التحريفػات الماديػة ،كمعقكليػة
الت كيػػد ال تعنػػى أف المػػدقق ضػػامناً لسػػالمة القػكائـ الماليػػة مػػف التضػػميل كانمػػا قػػاـ بػػاإلجراءات المينيػػة الالزمػػة
لمكصػكؿ لنسػبة ت كيػد معقكلػة لمسػتخدمي القػكائـ الماليػة ،كتبقػى المسػؤكلية الرئيسػية عػف سػالمة القػكائـ الماليػة
م ػػف التض ػػميل كالتحري ػػف عم ػػى كاى ػػل اإلدارة كل ػػيس الم ػػدقق ،كم ػػا يمك ػػف لمم ػػدقق القي ػػاـ ب ػػاإلجراءات التحميمي ػػة
كاإلنتفػاع منيػا كػػإجراءات جكىريػة (اإلجػراءات التحميميػػة الجكىريػة) دكف إلػزاـ حسػػب المعيػار (( )520اإلتحػػاد
الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص.)434
كبػالتزامف مػع اإلىتمػاـ الكبيػر لمفيػكـ المحاسػبة اإلبداعيػة مػف قبػل المجتمػع اإلقتصػادي كالمػالي كعمػػى
كجػػو الخصػػكص مػػدققي الحسػػابات كالمحاسػػبيف خػػالؿ الفت ػرة الزمنيػػة المنصػػرمة نتيجػػة ال ػربا المجتمعػػي عمػػى
المستك المحمى كعمى المستكيات العالمية بيف مينة المحاسبة كالتدقيق عمى كجو الخصكص كانييار شركات
عالميػػة عمالقػػة ،كمػػا ارفػػق ذلػػؾ مػػف اذػػار كأزمػػات إقتصػػادية سػػمبية ،ممػػا الحػػق ضػػر اَر بالػ ػاً بمينػػة المحاسػػبة
كالتدقيق كالمدققيف ،كمػف األمذمػة عمػى إجػراءات المحاسػبة اإلبداعيػة مػا قامػت بػو مجػالس اإلدارة فػي أربػع مػف
الشػركات األمريكيػة المشػيكرة ىػي :عمػالؽ الطاقػة شػركة  ،Enronكعمػالؽ اإلتصػاالت شػركة Worldcom
كعمػػالؽ آالت النسػػخ  ،Zeroxكعمػػالؽ األدكيػػة شػػركة  .Mercحيػػث قامػػت أدارات ىػػذه الشػػركات بػػالتكاطؤ
المباشر مع مدقق الحسابات كعمى رأسيـ عمػالؽ المحاسػبة شرك ػػة  ،Arthur Andersonأك بسػبب اإلىمػاؿ
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الجسػػيـ مػػف ى ػؤالء المػػدققيف ،أك بإحػػداث تػػدليس كتحريػػف جسػػيـ فػػي نتػػائج أعماليػػا كمراكزىػػا الماليػػة (مطػػر،
،2006ص ،)102كأكبر مذاؿ عمى األذر السمبي لممحاسبة اإلبداعية عمى مينة التدقيق ،ىػك تصػفية كانييػار
مؤسسة ( آرذر اندرسكف) المدققة لحسابات شركة  Enronالمفمسة في الكاليات المتحدة عاـ  2003كما تبعػة
مف أضرار لحقت ب كذر مف  100ألف مكظف كشريؾ (الذنيبات،2012،ص.)73
 2:1مشكمة الدراسة وأسئمتيا
إف إنتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة فػي األردف بشػكل كاسػع كب شػكاؿ متعػددة كفػي عػدد كبيػر مػف
المؤسس ػػات األردني ػػة لخدم ػػة مص ػػالح فئ ػػة مح ػػددة عم ػػى حس ػػاب مس ػػتخدمي البيان ػػات المالي ػػة األخػ ػريف ،حي ػػث
تكص ػػمت د ارس ػػة (جػ ػرار )2006،إل ػػى أف الش ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة األردني ػػة تس ػػتخدـ المحاس ػػبة االبداعي ػػة
كبدرجات متفاكتة كأنيا تتالعػب بعناصػر القػكائـ الماليػة ،كتمػارس عمميػات التضػميل فييػا ،ككػذلؾ مػا تكصػمت
إليو دراسة (المكمني )2006،حيث بينت ممارسة أغمبية الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف
إلدارة األربػ ػػاح مػ ػػف خػ ػػالؿ إسػ ػػتػالؿ المركنػ ػػة المتاحػ ػػة فػ ػػي المعػ ػػايير المحاسػ ػػبية ،كمػ ػػا تكصػ ػػمت إليػ ػػو د ارسػ ػػة
(الربابعو )2012،حيث تتـ ممارسة إدارة األرباح مف قبل البنكؾ اإلسالمية كالتجارية األردنية.
كعميػػو فػػإف ىػػذه الد ارسػػة تحػػاكؿ التعػػرؼ عمػػى أذػػر إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاالجراءات التحميميػػة ،عمػػى القػكائـ
المالية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية مف كجية نظػر المػدقق الخػارجي األردنػي كذلػؾ مػف خػالؿ
دراسة ميدانية عمى مكاتب كشركات التدقيق في األردف.
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كمف ىنا فإنو يمكف طرح مشكمة الدراسة مف خالؿ التساؤؿ التالي:
 ى ػػل ىن ػػاؾ أذ ػػر إللتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي ب ػػاإلجراءات التحميمي ػػة ،ف ػػي الح ػػد م ػػف ممارس ػػات المحاس ػػبة
اإلبداعية ؟
كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فإنو يمكف طرح األسئمة الفرعية التالية :
 .1ىػل ىنػاؾ أذػر إللتػزاـ المػػدقق الخػارجي بػاالجراءات التحميميػة عمػى قائمػػة المركػز المػالي فػي الحػد مػػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟
 .2ىل ىناؾ أذر إللتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل فػي الحػد مػف ممارسػات
المحاسبة اإلبداعية؟
 .3ىل ىناؾ أذر إللتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمػى قائمػة التػدفقات النقديػة فػي الحػد مػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟
 .4ىل ىناؾ أذر إللتزاـ المدقق الخارجي بػاالجراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ الممكيػة فػي
الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟
 .5ىػػل ىنػػاؾ أذػػر لممتػيػرات الديمكغرافيػػة (الشخصػػية) لممػػدققيف الخػػارجييف عمػػى إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى القكائـ المالية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟
 3:1أىداف الدراسة
تيػػدؼ ىػػذة الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاالجراءات التحميميػػة فػػي الح ػد مػػف
ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة ،مػػف كجيػػة نظػػر مػػدققي الحسػػابات الخػػارجييف فػػي األردف .كذلػػؾ مػػف خػػالؿ
التعرؼ عمى أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باالجراءات التحميمية:
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 .1عمى قائمة المركز المالي ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 .2عمى قائمة الدخل ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 .3عمى قائمة التدفقات النقدية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 .4عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 .5كالتعػػرؼ عمػػى تػ ذير المتػيػرات الديمكغرافيػػة (الشخصػػية) لممػػدققيف الخػػارجييف عمػػى آرائيػػـ حػػكؿ :أذػػر
إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى الق ػكائـ الماليػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة
اإلبداعية.
 4:1أىمية الدراسة
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف حيث أنيا تسما الضكء عمػى خطػكرة المحاسػبة اإلبداعيػة كلمػا ليػا مػف أذػر
بػػالع عمػػى الخصػػائص النكعيػػة لممعمكمػػات الماليػػة كأىػػداؼ التقػػارير الماليػػة بشػػكل عػػاـ كعمػػى مسػػتخدمي ىػػذه
البيانات ،كأذرىا الذي ال يمكف إنكاره بشكل خاص عمى أعماؿ التدقيق كالمدقق الفاحص ليذه البيانات.
حيث تقيـ ىذه الدراسة أذر إلتزاـ المدقق الخارجي األردني باإلجراءات التحميمية في الحد مف ممارسػات
المحاسبة اإلبداعية ،كتخدـ ىذه الدراسة مف خالؿ نتائجيا كتكصياتيا جيات متعددة مذػل المينيػيف الممارسػيف
لمميػػف الماليػػة كالمحاسػػبية ،الم ػدققيف كالجيػػات المنظمػػة لمينػػة التػػدقيق ،إدارات الشػػركات كمػػا تخػػدـ بنتائجيػػا
الباحذيف كالدارسيف كاألكاديمييف في ىذا المجاؿ.
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 5:1الدراسات السابقة
تعرض عدد كبير مف الدراسات لمكضكع اإلجراءات التحميمية ككذلؾ لمكضكع المحاسبة اإلبداعية كلما
ليا مف مسميات كالمحاسبة الخالقة كالتجميمية كادارة الربح ،كفيمػا يمػي اسػتعراض ألىػـ الد ارسػات ذات الصػمة
بالدراسة الحالية كقد تـ تقسيميا ليذة الػاية إلى:
أولا :الدراسات العربية-:
( )1د ارسػػة الحمػػكد )1991( ،بعن ػكاف ل المراجعػػة التحميميػػة كمػػد إسػػتعماليا مػػف قبػػل مػػدققي الحسػػابات فػػي
األردف :دراسة إستقصائية.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة مػػد أىتمػػاـ المػػدقق األردنػػي بػػإجراءات التػػدقيق التحميميػػة كمػػد أسػػتخداميا،
كالعقبات التى تحكؿ دكف تطبيقيا.
تـ تطبيق الدراسة عمى  270مدقق مرخص قانكناً كمجتمع لمدراسة ،تـ أختيار عينة بمػت  135مدققاً تـ
تكزيع األستبانات عمييـ ،كتـ إسترجاع  39أستبانة كبنسبة كصمت لػ  %14.44مف مجتمع االدراسة.
كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كاف ما يمي:
 أف إجراءات التدقيق التحميمية ميمة في جميع مراحل التدقيق كخصكصاً في نياية عممية التدقيق.
 أف أكذػػر اإلجػراءات التحميميػػة أسػػتخداماً ىػػي تحميػػل التفصػػيمي لمحسػػابات كد ارسػػة عناصػػر المعمكمػػات
المالية كاتجاىاتيا ،كمف ذـ يمييا مقارنة المعمكمات المالية مع غير المالية كاستخداـ النسب.
 أىـ المشاكل التى تعيق تطبيق اإلجراءات التحميمية ىك ضعف أنظمة الرقابة الداخميػة ،كصػعكبة عقػد
المقارنات لعدـ كجكد معايير لكل صناعة.
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( )2د ارس ػػة الم ػػكمني )2006( ،بعنػ ػكاف" تحميرررل وتقيررريم ممارسرررات اإلدارة فررري إسرررتغالل المرونرررة المتاحرررة
بالمعايير المحاسبية إلدارة األرباح ومدى وعري المسرتثمرين ليرا :دراسرة تحميميرة عمرى الشرركات المسراىمة
العامة المدرجة في بورصة عمان".
ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى إختبػ ػػار ت ػ ػ ذير العكامػ ػػل التاليػ ػػة (حجػ ػػـ الشػ ػػركة ،كربحيتيػ ػػا ،كمػ ػػديكنيتيا ،كسػ ػػيكلتيا
كالتدفقات النقدية مػف العمميػات التشػػيمية ،كمعػدؿ نمكىػا ،كنسػبة ممكيػة كبػار المسػتذمريف كنػكع تقريػر المػدقق)
في سمكؾ اإلدارة تجاه إدارة األرباح.
أسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،شػػممت الد ارسػػة فػػي تحميميػػا  70شػػركة مدرجػػة أسػػيميا
بالسكؽ المالي األردني تمذل قطاعات العمل اإلقتصادية خالؿ الفترة مف  ،2003-1997كأستخدمت الدراسة
التحميػل القياسػي بإسػػتخداـ نمػكذج جػػكنز المعػدؿ لتحميػػل القػكائـ الماليػة لقيػػاس مػد إسػػتػالؿ المركنػة المتاحػػة
ف ػػي معػ ػػايير المحاس ػػبة الدكليػػػة مػ ػػف قب ػػل إدارات الشػ ػػركات ،ك أس ػػتخدمت ى ػػذه الد ارسػ ػػة أس ػػتبانة تػػػـ تكجيييػػػا
لممستذمريف في الشركات المساىمة شممت  64مستذمر مؤسس ك 55مستذمر فرد ممف يممككف أكذر مف %5
أك أكذر مف أسيـ ىذه الشركات ،كتـ تحميميا ب سمكب التحميل اإلحصائي الكصفي.
تكصمت ىذه الدراسة إلى جممة مػف اإلسػتنتاجات مػف أىميػا ممارسػة أغمبيػة الشػركات المسػاىمة العامػة
المدرجة في بكرصة عماف إلدارة األرباح مف خالؿ استػالؿ المركنة المتاحة في المعايير المحاسبية كأف ىػذه
الممارسة تتبايف بيف القطاعات االقتصادية ،ككػذلؾ كجػكد عالقػة طرديػة بػيف حجػـ األصػكؿ كمعػدؿ المديكنيػة
كبيف إدارة األرباح في قطاعات.
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ككانت أىـ التكصيات تؤكد عمى ضركرة اىتماـ الجيات المينيػة بجػكدة المعمكمػات المحاسػبية كاألبعػاد
السمككية لإلدارة لمحد مف تدخميا بعممة القياس المحاسبي.
( )3د ارسػػة ج ػرار )2006( ،بعن ػكاف "تطررروير إسرررتراتيجية لمحرررد مرررن ابثرررار السرررمبية إلسرررتخدام المحاسررربة
اإلبداعية في الشركات المساىمة العامة األردنية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تستخدميا الشركات المسػاىمة العامػة
األردنية لػرض تطكير استراتيجية لمحد مف اآلذار السمبية إلستخداـ المحاسبة اإلبداعية في ىذه الشركات.
إس ػػتندت ى ػػذه الد ارس ػػة إل ػػى فرض ػػيات تػ ػرتبا بقي ػػاـ الش ػػركات المس ػػاىمة العام ػػة األردني ػػة بالتالع ػػب ف ػػي
عناصر قائمة الدخل كقائمة المركز المالي كقائمة التدفقات النقدية باستخداـ المحاسبة االبداعية.
أسػ ػػتخدمت الد ارسػ ػػة المػ ػػنيج الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي ،كأسػ ػػتخدمت إسػ ػػتبانة ك ػ ػ داة لمد ارسػ ػػة تضػ ػػمنت أسػ ػػاليب
المحاسبة اإلبداعية المتكقع ممارستيا كزعػت عمػى عينػة عشػكائية شػممت  17مػدير مػالي بالشػركات المسػاىمة
ك 29مكظػػف مػػالي فػػي األقسػػاـ الماليػػة بيػػذه الشػػركات ،كمػػا شػػممت  32مػػدقق قػػانكني أردنػػي ،ليكػػكف العػػدد
اإلجمالي لعينة الدراسة  78فرداً.
كقد تكصمت الدراسة إلى أف الشركات المسػاىمة العامػة األردنيػة تسػتخدـ المحاسػبة اإلبداعيػة بػدرجات
متفاكتة كأنيا تتالعب بعناصر القكائـ المالية كتمارس عمميات التضميل فييا ،كقد قدمت الدراسة مجمكعػة مػف
التكصيات منيا إصدار تشريعات تعزز استقاللية عمل المحاسبيف القانكنييف كتنظـ عمميػـ بعي ًػدا عػف تػ ذيرات
مديري الشركات كتطكير ميارات المحاسبيف القانكنييف في مجاؿ معايير المحاسبة كالتدقيق الدكلية كممارسات
المحاسبة اإلبداعية.
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( )4دراسة المخادمة كالرشيد ،)2007( ،بعنػكاف"أىمية تطبيرق إجرراءات المراجعرة التحميميرة فري رفرع كفراءة
أداء عممية التدقيق".
ىدفت إلى تسميا الضكء عمى بعض العكامل المختارة مف األدبيات الخاصة بالتدقيق التي تكقعػت أف
تػؤذر فػي كفػاءة أداء عمميػة التػدقيق فػي مكاتػب التػدقيق األردنيػة .كىػذه العكامػل تضػمنت أىػداؼ المراجعػة
المرجعة التحميمية ،كالمعكقات التي تحػد مػف تطبيػق اجػراءات المراجعػة التحميميػة مػف كجيػة
إجرءات ا
التحميمية ا
نظػػر المػػدققيف العػػامميف فػػي مكاتػػب التػػدقيق األردنيػػة كأعضػػاء جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانكنييف كأعضػػاء ىيئػػة
التدريس.
أتبعػ ػػت الد ارسػ ػػة المػ ػػنيج الكصػ ػػفي التحميمػ ػػي ،كأسػ ػػتخدمت إسػ ػػتبانة ك ػ ػ داة لمد ارسػ ػػة كمصػ ػػدر لممعمكمػ ػػات
األساسية (األكلية) ،كأدبيات المحاسبة السابقة مف كتب كبحكث كد ارسػات كمصػادر ذانكيػة ،أمػا عينػة الد ارسػة
فػػتـ أخػػذىا مػػف األف ػراد العػػامميف فػػي مكاتػػب التػػدقيق االردنيػػة كأعضػػاء جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانكنيف األردنػػيف
كأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ،كتـ أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصػفي فػي كصػف خصػائص
عينة الدراسة ،ككانت أكبر فئة عمرية مف المبحكذييف الفئة األكلى كالذانية كالذيف يتمركػزكف فػي الفئػة العمريػة
(22عاـ25-عاـ) ،كالفئة العمرية (26عاـ30 -عاـ) ،حيث بمػت  45فرد لكل فئة كبنسبة كصمت %33.6
لكل فئة ،كبنسبة أجمالية لمفئتيف بمػت .%67.2
المرجع ػػة التحميمي ػػة ف ػػي
ػرءات ا
أم ػػا نتائجي ػػا فكان ػػت اف مكات ػػب الت ػػدقيق تعتم ػػد بش ػػكل أساس ػػي عم ػػى إج ػ ا
اإلجرءات في تعزيز نتائج التدقيق.
ا
عممياتيا ،كما أكدت عمى أىمية ىذه
جرءاتيػا ككفػاءة عمميػة التػدقيق
المرجعػة التحميميػة كا ا
كقد أظيرت النتائج أيضا كجػكد عالقػة بػيف أىػداؼ ا
ػرءات فمػـ يكػػف ليػا أي داللػػة
(المتػيػر التػابع) ،أمػػا بالنسػبة لمتػيػػر المعكقػات التػػي تحػد مػف تطبيػػق ىػذه اإلجػ ا
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إحصائية أك ت ذير مادي عمى زيادة كفاءة أداء عمميػة التػدقيق كتكصػمت الد ارسػة إلػى مجمكعػة مػف التكصػيات
المرجعة التحميمية ،ككاف ابرزىا-:
إجرءات ا
االقترحات تؤدي إلى زيادة كفاءة أداء ا
ك ا
 .1ضػػركرة كجػػكد تعػػاكف كتنسػػيق بػػيف ىيئػػة المحاسػػبة كالتػػدقيق كالجيػػات المعنيػػة مذػػل دي ػكاف المحاسػػبة
كك ازرة المالية ،كالمؤسسات التعميمية ،مما يساعد في تحقيق أىداؼ ىذه المينة كالنيكض بيا.
ػرمج تػدقيق مناسػبة لكػل قطػاع مػف
 .2التكعية كالتكجيو بإستخداـ أسػاليب مناسػبة كضػركرية مذػل إعػداد ب ا
القطاعات كالتي ت خذ بعيف االعتبػار مختمػف جكانػب النشػاك كتكػكف بمذابػة أداة رقابػة كتخطػيا حيػث
ستسيـ في مساعدة المدقق في إتماـ برنامج التدقيق.
( )5د ارسػػة النكايسػػة )2008( ،بعن ػكافل مرردى تطبيررق اإلج ر ارءات التحميميررة فرري ترردقيق الحسررابات– دراسررة
ميدانية من وجية نظر المدقق الخارجي في األردن".
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى مد تطبيق اإلجراءات التحميميػة فػي تػدقيق الحسػابات مػف كجيػة نظػر
المدقق الخارجي في األردف ،كىدفت إلى بيػاف مػد إدراؾ أىميػة كمعكقػات تطبيػق ىػذه اإلجػراءات ،باإلضػافة
إلى دراسة أذر المركز الكظيفي ،كأتعاب التدقيق كخبرة المدقق عمى مد تطبيق اإلجراءات التحميمية.
أستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كأستخدمت إستبانة ك داة لمدراسة تتككف مف سػتة أجػزاء ،تػـ
تكزيعيا عمى  80مدقق خارجي أردنػي مػزاكؿ لممينػة مػف منتسػبي جمعيػة المحاسػبيف القػانكنييف األردنيػيف مػف
أصل  350مدقق مزاكؿ ،كتـ أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينة الدراسة.
كتكصمت لعديد مف النتائج كاف أىميا:
 .1أف المدققيف في األردف يدرككف أىمية تطبيق اإلجراءات التحميمية بشكل كبير.
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 .2أما اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة فيستخدمكنيا بنسب تطبيق متدنية جداً.
كما خمصت لعدد مف التكصيات كاف أبرزىا مايمي-:
 .1اصػػدار نشػرات متخصصػػة مػػف قبػػل الجيػػات المعنيػػة (ك ازرة الصػػناعة كالتجػػارة ،ك ازرة الماليػػة) تتضػػمف
إحصػائيات تتعمػػق بمعػػايير صػناعة العميػػل كغيرىػػا مػف أجػػل تسػػييل عمميػات المقارنػػة ،نظػ ار لصػػعكبة
الحصكؿ عمى المعمكمات في الظركؼ الحالية.
 .2ضركرة تطبيق كافة مستكيات اإلجراءات التحميمية ألىميتيا في التدقيق.
( )6د ارسػػة ق ػريا )2009( ،بعن ػكاف "مرردى اسررتخدام إج رراءات المراجعررة التحميميررة فرري الجميوريررة العربيررة
السورية"
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػد اسػػتخداـ إج ػراءات المراجعػػة التحميميػػة مػػف قبػػل الم ػراجعيف
السػػكرييف كمعرفػػة الم ارح ػػل التػػي يس ػػتخدمكف فييػػا تم ػػؾ اإلج ػراءات خ ػػالؿ م ارحػػل المراجع ػػة المختمفػػة ،كك ػػذلؾ
التعػػرؼ عمػػى مػػد أىميػة إجػراءات المراجعػػة التحميميػػة بالنسػػبة لممػراجعيف السػػكرييف ،فضػالً عػػف فحػػص درجػػة
إدراكيـ لممتطمبات األساسية لمعيار التدقيق الدكلي رقـ (  ) 520كالخاص بإجراءات المراجعة التحميمية.
أتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي ،كأسػػتخدمت إسػػتبانة ك ػ داة لمد ارسػػة  ،تػػـ تكزيعيػػا عمػػى 200
مراجع حسابات سكري تـ إسترداد  164أستبانة منيا كدكف تحديد لحجـ المجتمع الذي أخذت منو العينة ،كتـ
أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينة الدراسة.
كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى نتػػائج أىميػػا تػػدني مسػػتك إسػػتخداـ اإلج ػراءات التحميميػػة فػػي المراجعػػة مػػف قبػػل
المراجعيف السكرييف ،كأف ىناؾ تفاكتًا في استخداـ تمؾ اإلجراءات ،كذلؾ عمى الرغـ مف استخداميا في جميع
مراحل المراجعة ،كأف المراجعيف السكرييف ال يدرككف بكضػكح أىميػة اسػتخداـ إجػ ارءات المراجعػة التحميميػة فػي
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تنفيذ عممية المراجعة التي يقكمكف بيا ،ككذلؾ لػدييـ مسػتك مػنخفض مػف إدراؾ المتطمبػات األساسػية لمعيػار
التدقيق الدكلي رقـ( )520الخاص بإجراءات المراجعة التحميمية.
كمػػا خرجػػت الد ارسػػة بعػػدد مػػف التكصػػيات بنػػاء عمػػى النتػػائج السػػابقة ،كمػػف أىميػػا أىميػػة إقامػػة الػػدكرات
التدريبية ككرش العمل كالندكات الخاصة بإجراءات المراجعة التحميمية لمراجعي الحسابات في سكرية.
( )7دراسة األشقر )2010( ،بعنكاف"إدارة األرباح وعالقتيا بالعوائد غير المتوقعة لمسيم ومدى تأثر العالقة
بحجم الشركة".
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى إدارة األربػػاح كعالقتيػػا بعكائػػد السػػيـ فػػي سػػكؽ فمسػػطيف لػ كراؽ
المالية كالكقكؼ عمى مد إىتماـ تمؾ الشركات بإدارة األرباح كعالقتيا بعكائد األسيـ.
أستخدمت الد ارسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي ،د ارسػة تطبيقيػة بطػابع تحميمػي لممتػيػرات ،مصػادر الد ارسػة
األكلية تقارير مالية صادرة عف سكؽ فمسطيف ل كراؽ المالية باإلضافة الى التقارير المنشكرة مػف سػمطة النقػد
الفمسطينية ،تـ تطبيق التحميل عمى  23شركة مدرجة في سكؽ فمسطيف ل كراؽ المالية ،كتػـ إسػتخداـ إختبػار
بيرسػػكف إليجػػاد العالقػػة بػػيف عػػدد مػػف المتػيػرات المسػػتقمة مذػػل صػػافي الػربح التشػػػيمي ،كمذػػل إجمػػالي أصػػكؿ
الشركة ،كالمتػير التابع عكائد األسيـ.
كقد كصػمت الد ارسػة لعػدة نتػائج منيػا ،أف معظػـ الشػركات المدرجػة فػي سػكؽ فمسػطيف لػ كراؽ الماليػة تمػارس
إدارة الربح.
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كقد خمصت إلى عدد مف التكصيات أىميا:
 العم ػػل عم ػػى تعزي ػػز إس ػػتقاللية مجم ػػس اإلدارة ،كتفعي ػػل دكر أعض ػػائيا بم ػػا ي ػػؤىميـ لمقي ػػاـ بالكاجب ػػات
المنكطة بيـ نحك الكشف عف عمميات ممارسة إدارة األرباح كالحد منيا.
 تعزيز دكر المدقق الخارجي لمقياـ الكاجبات المنكطة بو فػي الكشػف عػف الشػركات التػى تقػكـ بعمميػة
ممارسة إدارة األرباح.
( )8د ارسػػة المطيػػري )2011( ،بعنػكاف"مرردى إلت رزام مكاتررب الترردقيق فرري دولررة الكويررت برراإلجراءات التحميميررة
المنصوص عمييا في معيار التدقيق الدولي رقم 520ي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيػاف مػد إلتػزاـ مػدققي الحسػابات فػي دكلػة الككيػت بتطبيػق متطمبػات المعيػار
( ،)520كم ػػا ى ػػدفت إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أب ػػرز النس ػػب المالي ػػة المس ػػتخدمة ف ػػي اإلجػ ػراءات التحميمي ػػة م ػػف قب ػػل
المدققيف في الككيت كالتعرؼ عمى أىـ معكقات إستخداـ اإلجراءات التحميمية.
أستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كأستخدمت إستبانة ك داة لمدراسة ،تـ تكزيعيا عمى 550
مدقق مف الذيف يعممكف في مكاتب التدقيق فػي دكلػة الككيػت مػف أصػل  1100مػدقق يعممػكف فػي  55مكتػب
تػػدقيق داخػػل دكلػػة الككيػػت ،تػػـ إسػػترداد  254أسػػتبانة مػػف التػػى كزعػػت كتػػـ أسػػتبعاد  4منيػػا لعػػدـ الصػػالحية
ليبقػػى  250أسػػتبانة كىػػي تمذػػل نسػػبة  %22.7مػػف المػػدققيف العػػامميف فػػي مكاتػػب التػػدقيق فػػي الككيػػت ،كتػػـ
أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينة الدراسة.
ككانػت أىػػـ نتائجيػػا أف مكاتػػب التػػدقيق تطبػػق اإلجػراءات التحميميػػة بشػػكل متكسػػا فػػي مرحمػػة التخطػػيا
كمرحمة إختبارات التدقيق التفصيمية ،كأنيا تطبقيا بشكل مرتفع في مرحمة اإلنتياء مف عممية التدقيق.
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كقد أكدت ىذه الدراسة في تكصياتيا عمى أىمية اإلجراءات التحميمية لما ليا مػف اذػر عمػى كفػاءة كدقػة
عمميػػة الت ػػدقيق المحاسػػبي ،كض ػػركرة تعم ػػيـ اسػػتخداميا ف ػػي مكات ػػب التػػدقيق ف ػػي دكل ػػة الككيػػت كرف ػػع مس ػػتك
االدراؾ السػػتخداميا فػػي جميػػع م ارحػػل التػػدقيق ،كمػػا ربطػػت الد ارسػػة بػػيف مسػػتك المػػػك لممػػدقق (االنجميزيػػة)
كميارة إستخداـ الحاسكب كبيف إستخداـ اإلجراءات التحميمية.
( )9دراسة الربابعو )2012( ،بعنػكاف "إدارة األرباح وسياسة توزيع األرباح فري البنروا اإلسرالمية والتجاريرة
األردنية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ ممارسػة إلدارة األربػاح فػي البنػكؾ اإلسػالمية كالتجاريػة
األردنيػػة ،كمػػد ت ػ ذير إدارة األربػػاح عمػػى سياسػػة تكزيػػع األربػػاح فػػي البنػػكؾ التػػى تمػػارس إدارة األربػػاح بشػػكل
خػػاص ،كمػػا سػػعت لمعرفػػة مػػد ت ػ ذير كػػل مػػف العكامػػل التاليػػة( :العائ ػد عمػػى حقػػكؽ المسػػاىميف ،حجػػـ البنػػؾ
نسبة التمكيل الداخمي(الذاتي) ،نكع البنؾ).
كقد أعتمدت الدراسة عمى نمػكذج ميمػر باإلضػاؼ إلػى العديػد مػف مػف النمػاذج القياسػية كطػرؽ التحميػل
اإلحصائي التى تتالئـ كطبيعة الدراسة لتقػدير معػادالت اإلنحػدار كبشػكل يػتالئـ كأىػداؼ الد ارسػة ،كتػـ تطبيػق
الدراسة عمى  3بنكؾ إسالمية ك 13بنؾ تجاري مف البنكؾ العاممة في األردف خالؿ الفترة (.)2010-2005
ككان ػػت أى ػػـ نت ػػائج ى ػػذه الد ارس ػػة أنػ ػو ت ػػتـ ممارس ػػة إدارة األرب ػػاح م ػػف قب ػػل البن ػػكؾ اإلس ػػالمية كالتجاري ػػة
األردنية.
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( )10دراسة الربضي )2013( ،بعنػكاف"دور المراجعة التحميمية في تقمريص فجروة التوقعرات فري بيئرة العمرل
التدقيقي من وجية نظر المحاسب القانوني الردني".
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر المراجعة التحميميػة كػإجراءات جكىريػة فػي تقمػيص فجػكة التكقعػات فػي
بيئ ػػة الت ػػدقيق االردني ػػة  ،كالتع ػػرؼ عم ػػى عم ػػى م ػػد اعتم ػػاد المحاس ػػبيف الق ػػانكنييف االردن ػػيف عم ػػى اإلجػ ػراءات
التحميميػػة فػػي تقمػػيص فجػػكة التكقعػػات فػػي بيئػػة التػػدقيق االردنيػػة  ،كالتعػػرؼ فيمػػا اذا كػػاف ىنالػػؾ فركقػػات ذات
داللة إحصائية في اجابات عينة الدراسة حػكؿ دكر المراجعػة التحميميػة فػي تقمػيص فجػكة التكقعػات التػى تعػز
لممتػيرات الديمكغرافية.
لمدرس ػػة ،ت ػػـ تكزيعي ػػا عم ػػى 200
أتبع ػػت الد ارس ػػة الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي ،كأس ػػتخدمت إس ػػتبانة كػ ػ داة ا
محاسػػب قػػانكني أردنػػي م ػزاكؿ لممينػػة مػػف منتسػػبي جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانكنييف األردنيػػيف مػػف أصػػل 566
محاسب قانكني ،كتـ أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينػة الد ارسػة عمػى  156أسػتبانة
مستردة صالحو لمتحميل تمذل ما يقارب  %27.5مف مجتمع الد ارسة.
ككانت أىـ نتػائج ىػذه الد ارسػة أف ىنػاؾ دكر كاضػح السػتخداـ المحاسػب القػانكني لالجػراءات التحميميػة
في تمكينو كزيادة قدرتة في الكقكؼ عمى الحقائق كتعزيز قناعتو بالنتائح التى حصل عمييا مف خالؿ التحميل
كبالتالي ابداء ار محايد اكذر دقة مما يساىـ في تضييق فجكة التكقعات.
كأىـ تكصيات الدراسة تتمخص بالت كيد عمى أىمية اإلجراءات التحميمية.
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ثانيا :الدراسات الجنبية-:
( )1دراسة  ) 2002( ،Martinبعنكاف""A Case in Earning Quality
ىػ ػػدفت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى البحػ ػػث فػ ػػي تكجي ػ ػات مػ ػػدراء كاعضػ ػػاء مجمػ ػػس ادارة شػ ػػركة(  )ZARاألمريكي ػ ػػة
لالستئناس بكجيات نظرىـ حكؿ اآلليات كالطرؽ المستخدمة مف قبميـ لرفع مبمػع الػدخل لمشػركة ،بػالتزامف مػع
التدني االقتصادي الكبير الذي يعاني منو االقتصاد األمريكي في ذلؾ الكقت.
أتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي ،كأعتمػػدت عمػػى المقابمػػة الشخصػػية مػػع المسػػتكيات اإلداريػػة
المتعػددة ذات النفػكذ فػي شػػركة(  )ZARاألمريكيػة كأسػتعممت ىػذه المقػػابالت كػ داة لمد ارسػة لػايػات تحميػػل أراء
كاتجاىات أصحاب القرار في الشركة.
كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى أف تكجيػػات المػػدراء ترتكػػز عمػػى تحسػػيف الكضػػع المػػالي لمشػػركة مػػف خػػالؿ
اسػػتخداـ جميػػع السياسػػات المحاسػػبية المتاحػػة كالتػػي تسػػيـ فػػي إظيػػار كضػػع مػػالي مسػػتقبمي أفضػػل لمشػػركة
(أساليب محاسبة ابداعية) كالذي ينعكس في صكرة األرباح مع عدـ إدراكيـ لخطكرة استخداـ ىذه األساليب.
( )2دراسة  ) 2004( ،Rabinبعنكاف:
""Determinates of Auditors Attitudes Toward Creative Accounting
ىدفت الدراسة إلى قياس إتجاىات المدققيف بش ف ممارسات المحاسبة اإلبداعية كالعكامل التي تؤذر في
ممارسات المحاسبة اإلبداعية في المممكة المتحدة.
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أستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كالتحميمي ،كأعتمدت عمى أستبانة أستيدفت المحاسبيف القانكنييف في
المممكة المتحدة في العاـ .2004
كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة الػػى أف تكجيػػات المػدققيف بخصػػكص ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة تعتمػػد عمػػى
طبيع ػػة األس ػػمكب المس ػػتخدـ كمكق ػػف اإلدارة م ػػف ى ػػذه الممارس ػػات كأش ػػارت أيض ػػا إل ػػى أف ممارس ػػة المحاس ػػبة
اإلبداعيػػة تتػ ذر بعػػدد مػػف العكامػػل الداخميػػة كالخارجيػػة ،تػرتبا العكامػػل الداخميػػة بالنتػػائج الماليػػة غيػػر المتكقعػػة
كالرغبػػة فػػي الحصػػكؿ عمػػى تمكيػػل كقػػركض خارجيػػة فضػػال عػػف ضػػعف السػػيطرة عمػػى المنش ػ ة النػػاجـ عػػف
ض ػػعف اإلدارة كأخ ػػالؽ الم ػػديريف كالنظ ػػاـ اإلداري المػ ػرتبا بترك ػػز الص ػػالحيات بع ػػدد مح ػػدد م ػػف األفػ ػراد ،أم ػػا
العكامل الخارجية فترتبا بطبيعة ممكية المنش ة.
( )3دراسة  )2009( ،Iatridis & Kadorinisبعنكاف:
" Earnings Management and Firm Financial Motivesل
ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث كدراسة أسباب كدكافع إستخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعية.
كأعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي ،قامػػت بتحميػػل الق ػكائـ الماليػػة لمشػػركات البريطانيػػة فػػي
الفترة مف كانكف الذاني كلػاية كانكف اكؿ مف العػاـ  ٧٠٠٢لبيػاف عالقػة إدارة األربػاح التػي تمارسػيا الشػركات
بعقكد الديف كالمكافآت اإلدارية.
كأظيرت النتائج أف الشركات تمارس إدارة األرباح حيف تقترب مف اإلخالؿ بعقػكد الػديف ككػذلؾ لتحسػيف أداء
الشركة كالت ذير عمى المنافع اإلدارية أك لمكصكؿ إلى  /أك تتفكؽ عمى تكقعات المحمميف المالييف.
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( )4دراسة  )2010( ،Ghoshبعنكاف:
"Creative Accounting: A Fraudulent Practice Leading to Corporate
"Collapses
ىدفت ىذه الدراسة إللقاء الضكء عمى مخاطر المحاسبة اإلبداعية كالتى قد ينتج عنيا إنييار لمشركات
التى تستخدميا.
أعتمػػدت المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي ،قامػػت بتحميػػل الق ػكائـ الماليػػة لمشػػركات الينديػػة المدرجػػة بالسػػكؽ
المالي.
ككانػت نتػائج ىػذة الد ارسػة تػتمخص كتفيػد بػإف انتشػار المحاسػبة اإلبداعيػة عػائق أمػاـ الكفػاءة كالشػفافية
المنشكدة لمينة المحاسبة كأعماؿ الشركات كسكؽ الماؿ .
كأش ػػارت الد ارس ػػة لمقترح ػػات ح ػػكؿ ع ػػالج ى ػػذة الممارس ػػات كالكق ػػكؼ بكجيي ػػا م ػػف كاق ػػع التطبي ػػق عم ػػى
الشركات اليندية ،حيث يمكف مكاجية المحاسبة اإلبداعية التى تمارسيا اإلدارة مف خالؿ طػرؽ متعػددة أبرزىػا
العمػػل عمػػى رفػػع جػػكدة حككمػػة الشػػركات ،كتعػػديل قػػانكف الشػػركات كزيػػادة فاعميػػة عمميػػة التػػدقيق ،كالحػػد مػػف
الخيارات البديمة في المعالجات المحاسبية.
( )5دراسة  )2011( ،Gheri & Balaciuبعنكاف:

"From Creative Accounting Practices And Enron Phenomenon to
"Current Financial Crisis
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ىدفت ىذه الد ارسػة إلػى تكجيػة األنظػار لممحاسػبة اإلبداعيػة كظػاىرة ،مػف بػاب التحػذير مػف أزمػة ماليػة
عمػػى شػػاكمة أزمػػة إنيػػركف مػػع بيػػاف الػػدكافع كاألسػػباب التػػى تذيػػر المخػػاكؼ مػػف تكػػرار ذلػػؾ ،كتعرضػػت الد ارسػػة
ألنػ ػكاع كأش ػػكاؿ المحاس ػػبة اإلبداعي ػػة كأس ػػاليبيا ،كالمخ ػػاطر الناجم ػػة عني ػػا ،كذل ػػؾ باإلش ػػارة إل ػػى ى ػػذه الظ ػػاىرة
كحجميا في الشركات الركمانية.
أتخػذت الد ارسػة المػػنيج الكصػفي كالتحميمػي منيجػاً ليػا ،مػف خػػالؿ عقػد المقارنػة بػػيف لفضػائح الماليػػة
التى حدذت في العقديف الماضييف لكبر الشركات العالميػة كأسػاليب المحاسػبة اإلبداعيػة التػى أسػتخدمت فييػا
كتحميل القكائـ المالية لػ  73شركة كالمطركحو أسيميا لمتداكؿ في بكرصة بكخرست لمعاـ .2011
ككانت نتائج الدراسة تتمخص بما يمي:
 أف المحاسػػبة اإلبداعيػػة ىػػي كليػػدة ظػػركؼ أدت لظيكرىػػا كنمكىػػا كلػػف تختفػػي المحاسػػبة اإلبداعيػػة اإلبزكاؿ ىذة الظركؼ.
 أف معظـ ممارسات المحاسبة اإلبداعية كالتالعب كاف مصدرىا اإلدارة.كقد أكصػت الد ارسػة بالحػد مػف حريػة إختيػار الطػرؽ كاألسػاليب كالسياسػات المحاسػبية إال بكجػكد مبػرر
لذلؾ.
( )6دراسة  )2013( ،Scharin & Essnerبعنكاف:
"" Analytical Procedures - A Practice Based Approach
ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى الكص ػػكؿ إل ػػى الم ػػد ال ػػذي ي ػػكفر في ػػـ ك ػػاؼ لكيفي ػػة القي ػػاـ ب ػػاإلجراءات التحميمي ػػة
كاستخداميا في الممارسة العمميػة مػف قبػل مػدققي الحسػابات ،ممػا يسػتمزـ الكشػف عػف العكامػل األساسػية التػي
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تػػؤذر عمػػى عمػػل المػػدقق مػػع التركيػػز عمػػى نقػػاك أساسػػية لمكصػػكؿ إلػػى نتػػائج متماذمػػة لإلج ػراءات التحميميػػة
بإستخداـ ممارسات لإلجراءات التحميمية مبنية عمى نيج ذابت.
أعتم ػػدت الم ػػنيج الكص ػػفي كالتحميم ػػي ،حي ػػث أس ػػتيدفت الد ارس ػػة الم ػػدققيف الع ػػامميف بش ػػركات الت ػػدقيق
األربعة الكبار (أرنست كينع ،ديمكيت ،كا بي أـ جي ،بايس كترىاكس ككبرز) العاممػة فػي السػكيد ،تػـ تصػميـ
نمػػكذج ل سػػئمة المكجيػػة لممػػدققيف ،كتػػـ أخػػذ أجابػػاتيـ المباش ػرة مػػف خػػالؿ مقػػابالت شخصػػية شػػبة منتظمػػة
كتحميميا.
كقػػد بينػػت الد ارسػػة أىميػػة اإلج ػراءات التحميميػػة ككسػػيمة ميمػػة لمػػدقق الحسػػابات فػػي جمػػع األدلػػة ترتكػػز
عمى التقييـ لممعمكمات المالية مف خالؿ تحميل العالقات كبشكل معقكؿ كالربا المنطقي بيف كل مػف البيانػات
المالية كغير المالية.
كقد أشارت إلى أئػر بيئػة العمػل المتػيػرة لممػدققيف كالمعػايير الجديػدة لمراجعػة الحسػابات كتعػديل أسػمكب
الم ػػدققيف لمقي ػػاـ بعممي ػػات المراجع ػػة كالت ػػدقيق المالي ػػة م ػػف خ ػػالؿ القي ػػاـ ب ػػاإلجراءات التحميمي ػػة ،كأف اإلجػ ػراءات
التحميميػػة تتػػاذر بػػالحكـ الشخصػػي لممػػدقق كبقد ارتػػة ممػػا قػػد يػػؤد الػػى إخ ػتالؼ نتػػائج ىػػذه اإلج ػراءات ،كقػػد
إعتمدت الدراسة عمى مقابالت شبو منظمة مع المػدققيف العػامميف فػي الشػركات الكبيػرة االربعة(أرنسػت كيكنػع،
ديمكيت ،كي بي اـ جي كبرايس  ،ككترىاكس ككبرز).
كقد تكصمت الدراسة الىنتائج تشير إلى أف اإلجراءات التحميمية يمكف أف تككف مفيدة في مختمػف طػرؽ
إستخداميا كليا القدرة عمى تبسيا عممية التدقيق كتكفير الكقت كالماؿ لشركات التدقيق إذا أجريت كتـ تفسير
نتائجيا بطريقة صحيحة كفعالة.
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كأف ىنػػاؾ عكامػػل تػػؤذر إمػػا بشػػكل منفصػػل أك مػػتالزـ عمػػى ممارسػػة اإلج ػراءات التحميميػػة ،كىػػي تشػػمل
الت ذيرات التنظيمية باإلضافة لمعكامل المتعمقة بالسمات الفردية لممدقق.
كالجدكؿ التالي ( )1/1يبيف ممخص الدراسات السابقة
جدول 1-1ي
ممخص الدراسات السابقة

الرقم

الباحث /سنة
الدراسة

عنوان الدراسة

منيجية وأسموب الدراسة

ىدف الدراسة

أف إجػ ػراءات الت ػػدقيق التحميمي ػػة ميم ػػة ف ػػي

" المراجعررررررررررررررررررررررررة

جميع مراحل التػدقيق كخصكصػاً فػي نيايػة
عممية التدقيق.

التحميميرررررة ومررررردى
إستعماليا من قبل
1

الحمود1991،

مررردققي الحسرررابات
في األردن :دراسرة

أىم النتائج

معرفػ ػػة مػ ػػد أىتمػ ػػاـ المػ ػػدقق
األردن ػ ػػي ب ػ ػػإجراءات الت ػ ػػدقيق
التحميمي ػػة كم ػػد أس ػػتخداميا،
كالعقبػ ػ ػػات التػ ػ ػػى تحػ ػ ػػكؿ دكف

تطبيقيا.

إستقصائية.

تػ ػ ػػـ تطبيػ ػ ػػق الد ارسػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى  270مػ ػ ػػدقق
مرخص قانكناً كمجتمع لمدراسة ،تـ أختيػار
عين ػ ػ ػ ػػة بمػ ػ ػ ػ ػػت  135م ػ ػ ػ ػػدققاً ت ػ ػ ػ ػػـ تكزي ػ ػ ػ ػػع

أف أكذ ػ ػػر اإلجػ ػ ػراءات التحميمي ػ ػػة أس ػ ػػتخداماً

ى ػػي تحمي ػػل التفص ػػيمي لمحس ػػابات كد ارس ػػة
عناص ػ ػػر المعمكم ػ ػػات المالي ػ ػػة كاتجاىاتي ػ ػػا،

األس ػ ػ ػػتبانات عم ػ ػ ػػييـ ،كت ػ ػ ػػـ إس ػ ػ ػػترجاع 39

كمف ذـ يمييا مقارنة المعمكمات الماليػة مػع

أسػػتبانة كبنسػػبة كصػػمت لػ ػ  %14.44مػػف

غير المالية كاستخداـ النسب.

مجتمع االدراسة.

أىـ المشاكل التػى تعيػق تطبيػق اإلجػراءات
التحميمي ػ ػ ػػة ى ػ ػ ػػك ضػ ػ ػ ػػعف أنظم ػ ػ ػػة الرقابػ ػ ػ ػػة
الداخمي ػػة ،كصػ ػػعكبة عقػ ػػد المقارنػ ػػات لعػ ػػدـ
كجكد معايير لكل صناعة.

" تحميررررررل وتقيرررررريم
ممارسرررررررات اإلدارة
فرررررررررري اسررررررررررتغالل

المرونررررة المتاحررررة

2

المومني2006،

بالمعررررررررررررررررررررررررررررايير

المحاسرررررربية إلدارة
األربررررررراح ومررررررردى

وعرري المسررتثمرين
ليا:دراسة تحميميرة
عمرررررررى الشرررررررركات

المسررراىمة العامرررة

أس ػ ػ ػ ػػتخدمت الد ارس ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػػنيج الكص ػ ػ ػ ػػفي
إختبػػار ت ػ ذير العكامػػل التاليػػة
(حجػ ػ ػػـ الشػ ػ ػػركة ،كربحيتيػ ػ ػػا،
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديكنيتيا ،كسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيكلتيا،
كالتػ ػ ػ ػ ػ ػػدفقات النقديػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
العممي ػػات التش ػػػيمية ،كمع ػػدؿ
نمكىػ ػػا ،كنس ػ ػػبة ممكيػ ػػة كب ػ ػػار
المس ػ ػ ػ ػػتذمريف كن ػ ػ ػ ػػكع تقري ػ ػ ػ ػػر
المػ ػ ػػدقق) فػ ػ ػػي سػ ػ ػػمكؾ اإلدارة
تجاه إدارة األرباح.

التحميمػػي ،شػػممت الد ارسػػة فػػي تحميميػػا 70
ش ػ ػػركة مدرجػ ػ ػػة أس ػ ػػيميا بالسػ ػ ػػكؽ المػ ػ ػػالي

األردنػػي تمذػػل قطاعػػات العمػػل اإلقتصػػادية
خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ الفتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ،2003-1997
كأسػ ػ ػ ػػتخدمت الد ارسػ ػ ػ ػػة التحميػ ػ ػ ػػل القياسػ ػ ػ ػػي
بإسػ ػػتخداـ نمػ ػػكذج جػ ػػكنز المعػ ػػدؿ لتحميػ ػػل
القػ ػ ػ ػكائـ المالي ػ ػ ػػة لقي ػ ػ ػػاس م ػ ػ ػػد إس ػ ػ ػػتػالؿ
المركن ػ ػػة المتاح ػ ػػة ف ػ ػػي مع ػ ػػايير المحاس ػ ػػبة
الدكليػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف قبػ ػ ػ ػػل إدارات الشػ ػ ػ ػػركات ،ك
أستخدمت ىذه الدراسة أسػتبانة تػـ تكجيييػا
لممستذمريف في الشػركات المسػاىمة شػممت

المدرجررررررررررة فرررررررررري
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أغمبي ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػػركات المس ػ ػ ػ ػػاىمة اإلردني ػ ػ ػ ػػة
تمػ ػ ػ ػػارس إدارة األربػ ػ ػ ػػاح لمركنػ ػ ػ ػػة معػ ػ ػ ػػايير
المحاسبة ،ككذلؾ كجكد عالقػة طرديػة بػيف
حجـ األصكؿ كمعػدؿ المديكنيػة كبػيف إدارة
األرباح في قطاعات.

 64مسػ ػػتذمر مؤسػ ػػس ك 55مسػ ػػتذمر فػ ػػرد

بورصة عمان "

ممػػف يممكػػكف أكذػػر مػػف  %5أك أكذػػر مػػف
أسػػيـ ىػػذه الشػػركات ،كتػػـ تحميميػػا ب سػػمكب
التحميل اإلحصائي الكصفي.

" تطررررررررررررررررررررررررررررررروير

أس ػ ػ ػ ػػتخدمت الد ارس ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػػنيج الكص ػ ػ ػ ػػفي

اسررررتراتيجية لمحررررد

3

جرار2006،

التحميمي ،كأستخدمت إستبانة ك داة لمد ارسػة

من ابثار السرمبية

تط ػػكير اس ػػتراتيجية لمح ػػد م ػػف

تض ػ ػ ػػمنت أس ػ ػ ػػاليب المحاس ػ ػ ػػبة اإلبداعي ػ ػ ػػة

لسرررررررررررررررررررررررررررتخدام

اآلذػ ػ ػ ػػار السػ ػ ػ ػػمبية السػ ػ ػ ػػتخداـ

المتكقػ ػ ػػع ممارسػ ػ ػػتيا كزع ػ ػ ػت عمػ ػ ػػى عينػ ػ ػػة

المحاسرررررررررررررررررررررررررربة

المحاسػػبة اإلبداعي ػػة فػػي ى ػػذه

عشكائية شممت  17مػدير مػالي بالشػركات

اإلبداعيررررررررة فرررررررري

الشركات.

المسػ ػ ػ ػػاىمة ،ك  29مكظػ ػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػػالي فػ ػ ػ ػػي

الشرررررررررررررررررررررررررررررركات

الش ػ ػ ػ ػػركات المس ػ ػ ػ ػػاىمة العام ػ ػ ػ ػػة األردني ػ ػ ػ ػػة
تستخدـ المحاسبة االبداعية .

األقساـ المالية بيػذه الشػركات ،كمػا شػممت

 32مػ ػػدقق قػ ػػانكني أردنػ ػػي ،ليكػ ػػكف العػ ػػدد

المسررراىمة العامرررة

اإلجمالي لعينة الدراسة  78فرداً.

األردنية"

أتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي

كأسػػتخدمت إسػػتبانة كػ داة لمد ارسػػة كمصػػدر
لممعمكمػ ػػات األساسػ ػػية (األكليػ ػػة) ،كأدبيػ ػػات
المحاس ػ ػ ػػبة الس ػ ػ ػػابقة م ػ ػ ػػف كت ػ ػ ػػب كبح ػ ػ ػػكث
كد ارسػ ػ ػػات كمصػ ػ ػػادر ذانكيػ ػ ػػة ،أمػ ػ ػػا عينػ ػ ػػة
الدراسة فتـ أخذىا مػف األفػراد العػامميف فػي
"أىميررة تطبيررق
المخادمة
4

والرشيد2007،

5

النوايسة2008،

إج رراءات المراجعررة
التحميمية في رفرع

كفاءة أداء عممية
التدقيق"

مكات ػػب الت ػػدقيق االردني ػػة كأعض ػػاء جمعي ػػة

تسػميا الضػكء عمػى أىػداؼ
ػة،إجرءات
ا
المراجعػة التحميمي
المرجع التحميميػة كالمعكقػات
ا
التػػي تحػػد مػػف تطبيػػق
اجراءات المراجعة التحميمية.

المحاس ػ ػػبيف الق ػ ػػانكنيف األردن ػ ػػيف كأعض ػ ػػاء
ىيئة التػدريس فػي الجامعػات األردنيػة ،كتػـ
أس ػػتخداـ أس ػػمكب اإلحص ػػاء الكص ػػفي ف ػػي
كص ػػف خص ػػائص عين ػػة الد ارس ػػة ،ككان ػػت

المرجعة التحميميػة
كجكد عالقة بيف أىداؼ ا
جرءاتيػػا ككفػػاءة عمميػػة التػػدقيق ،إعتمػػاد
كا ا
مكاتب التدقيق عمييا بشكل أساسي .

أكبػ ػػر فئػ ػػة عمريػ ػػة مػ ػػف المبحػ ػػكذييف الفئػ ػػة

األكلػػى كالذانيػػة كالػػذيف يتمركػػزكف فػػي الفئػػة

العمرية (22عػاـ25-عػاـ) ،كالفئػة العمريػة
(26عػػاـ30 -عػػاـ) ،حيػػث بمػػػت  45فػػرد
لكػ ػػل فئػ ػػة كبنسػ ػػبة كصػ ػػمت  %33.6لكػ ػػل
فئػ ػ ػ ػػة ،كبنسػ ػ ػ ػػبة أجماليػ ػ ػ ػػة لمفئتػ ػ ػ ػػيف بمػػ ػ ػ ػػت
.%67.2
"مررررررررردى تطبيرررررررررق
اإلجرررررررررررررررررررررررررراءات

التع ػ ػػرؼ إل ػ ػػى م ػ ػػد تطبي ػ ػػق

أس ػ ػ ػ ػػتخدمت الد ارس ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػػنيج الكص ػ ػ ػ ػػفي

اإلجػ ػ ػ ػ ػراءات التحميمي ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي

التحميمي ،كأستخدمت إستبانة ك داة لمد ارسػة

تتكػػكف مػػف سػػتة أجػ ػزاء ،تػػـ تكزيعيػػا عم ػػى

التحميميرررررررررة فررررررررري

ت ػػدقيق الحس ػػابات ف ػػي األردف

تررردقيق الحسرررابات

كم ػػا ى ػػدفت ال ػػى بي ػػاف م ػػد

 80مػدقق خػارجي أردنػي مػزاكؿ لممينػةمف

إدراؾ أىمية كمعكقات تطبيػق

منتس ػ ػ ػػبي جمعي ػ ػ ػػة المحاس ػ ػ ػػبيف الق ػ ػ ػػانكنييف

ى ػ ػػذه اإلجػ ػ ػراءات ،باإلض ػ ػػافة

األردني ػػيف م ػػف أص ػػل  350م ػػدقق مػ ػزاكؿ،

– دراسرررة ميدانيرررة

مررررن وجيررررة نظررررر
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المػػدققيف يػػدرككف أىميػػة تطبيػػق اإلج ػراءات
التحميمي ػ ػ ػ ػػة بش ػ ػ ػ ػػكل كبي ػ ػ ػ ػػر.ك يس ػ ػ ػ ػػتخدمكف
اإلجػراءات التحميميػػة غيػػر الكميػػة ك الكميػػة
البسػ ػ ػ ػ ػػيطة بشػ ػ ػ ػ ػػكل عالي.أمػ ػ ػ ػ ػػا المتقدمػ ػ ػ ػ ػػة
فيستخدمكنيا بنسب تطبيق متدنية جداً.

المرررردقق الخررررارجي
في األردن"

الػ ػ ػ ػػى د ارسػ ػ ػ ػػة أذػ ػ ػ ػػر المركػ ػ ػ ػػز

كت ػػـ أس ػػتخداـ أس ػػمكب اإلحص ػػاء الكص ػػفي

الػ ػ ػػكظيفي ،كأتعػ ػ ػػاب التػ ػ ػػدقيق

لكصف خصائص عينة الدراسة.

كخب ػ ػرة المػ ػػدققيف عمػ ػػى مػ ػػد
تطبيق اإلجراءات التحميمية.
التعػػرؼ عمػػى مػػد اسػػتخداـ
إجػ ػراءات المراجع ػػة التحميمي ػػة
مف قبل المراجعيف السػكرييف،
كمعرفػ ػ ػ ػ ػ ػػة الم ارحػ ػ ػ ػ ػ ػػل التػ ػ ػ ػ ػ ػػي

"مرررررردى اسررررررتخدام

6

قريط2009 ،

7

األشقر2010 ،

8

المطيري2011،

يس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدمكف فيي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تم ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ

أتبعػػت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،

اإلج ػ ػ ػ ػراءات خػ ػ ػ ػػالؿ م ارحػ ػ ػ ػػل

كأس ػ ػػتخدمت إس ػ ػػتبانة كػ ػ ػ داة لمد ارس ػ ػػة  ،ت ػ ػػـ

إج رراءات المراجعررة

المراجعػػة المختمفػػة ،كالتعػػرؼ

التحميميرررررررررة فررررررررري

عمػ ػػى مػ ػػد أىميػ ػػة إج ػ ػراءات

الجميورية العربية
السورية"

تكزيعيا عمى  200مراجع حسػابات سػكري

تـ إسترداد  164أستبانة منيا كدكف تحديػد

المراجع ػ ػػة التحميمي ػ ػػة بالنس ػ ػػبة

لحج ػػـ المجتم ػػع ال ػػذي أخ ػػذت من ػػو العين ػػة،

لممػ ػراجعيف الس ػػكرييف ،فض ػػال

كت ػػـ أس ػػتخداـ أس ػػمكب اإلحص ػػاء الكص ػػفي

عػ ػػف فح ػ ػػص درج ػ ػػة إدراكي ػ ػػـ

لكصف خصائص عينة الدراسة.

لممتطمب ػػات األساس ػػية لمعي ػػار

تدني مسػتك إسػتخداـ اإلجػراءات التحميميػة
لد المراجعيف السكرييف ،كجكد تفاكت في
اسػػتخداميا عمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتخداميا فػػي

جميػػع م ارحػػل المراجعػػة ،كأنيػػـ ال يػػدرككف

بكضػػكح أىميػػة اسػػتخداميا فػػي تنفيػػذ عمميػػة
المراجعػػة  ،ككػػذلؾ لػػدييـ مسػػتك مػػنخفض
م ػ ػػف إدراؾ المتطمب ػ ػػات األساس ػ ػػية لمعي ػ ػػار
التدقيق الدكلي رقـ ( .) 520

التدقيق الػدكلي رقػـ ( ) 520
كالخػػاص بػػإجراءات المراجعػػة
التحميمية.
أس ػػتخدمت الد ارس ػػة الم ػػنيج الكص ػػفي
التحميمػ ػػي ،د ارسػ ػػة تطبيقيػ ػػة بطػ ػػابع تحميمػ ػػي
"إدارة األربررررررررررررررررراح
وعالقتيرررا بالعوائرررد
غيررررررررر المتوقعررررررررة

لمسيم ومدى ترأثر
العالقررررررررة بحجررررررررم

الشركة"

التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى إدارة األرب ػ ػػاح
كعالقتيػ ػػا بعكائػ ػػد السػ ػػيـ فػ ػػي

سػ ػ ػ ػ ػػكؽ فمسػ ػ ػ ػ ػػطيف ل ػ ػ ػ ػ ػ كراؽ
المالية  ،كالكقػكؼ عمػى مػد

إىتم ػػاـ تم ػػؾ الش ػػركات ب ػػإدارة
األرب ػ ػ ػ ػػاح كعالقتي ػ ػ ػ ػػا بعكائ ػ ػ ػ ػػد
األسيـ.

لممتػيػرات ،مصػادر الد ارسػة األكليػة تقػارير
ماليػػة صػػادرة عػػف سػػكؽ فمسػػطيف ل ػ كراؽ

المالية باإلضافة الى التقارير المنشػكرة مػف
سمطة النقػد الفمسػطينية ،تػـ تطبيػق التحميػل

عمى  23شػركة مدرجػة فػي سػكؽ فمسػطيف

ل ػ ػ ػ كراؽ الماليػ ػ ػػة ،كتػ ػ ػػـ إسػ ػ ػػتخداـ إختبػ ػ ػػار

أف معظ ػ ػػـ الش ػ ػػركات المدرج ػ ػػة ف ػ ػػي س ػ ػػكؽ
فمس ػ ػ ػػطيف لػ ػ ػ ػ كراؽ المالي ػ ػ ػػة تم ػ ػ ػػارس إدارة
الربح.

بيرسػ ػ ػكف إليج ػ ػػاد العالق ػ ػػة ب ػ ػػيف ع ػ ػػدد م ػ ػػف

المتػيػ ػ ػرات المس ػ ػػتقمة مذ ػ ػػل ص ػ ػػافي الػ ػ ػربح
التشػػػيمي ،كمذػػل إجمػػالي أصػػكؿ الشػػركة،
كالمتػير التابع عكائد األسيـ.

"مررررررررررردى إلترررررررررررزام

بي ػ ػ ػػاف م ػ ػ ػػد إلتػ ػ ػ ػزاـ م ػ ػ ػػدققي

أس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخدمت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيج

فررري دولرررة الكويرررت

الحس ػػابات ف ػػي دكل ػػة الككي ػػت

الكص ػ ػػفي التحميم ػ ػػي ،كأس ػ ػػتخدمت إس ػ ػػتبانة

مكاتػػب التػػدقيق تطبػػق اإلجػراءات التحميميػػة

بتطبيػ ػ ػػق متطمبػ ػ ػػات المعيػ ػ ػػار

كػ ػ ػ داة لمد ارس ػ ػػة ،ت ػ ػػـ تكزيعي ػ ػػا عم ػ ػػى 550

بشكل متكسا في مرحمة التخطػيا كمرحمػة

بررررررررررررررررررررررراإلجراءات

( ، )520كالتع ػ ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػ ػػى

مكاتررررررب الترررررردقيق

التحميميررررررررررررررررررررررررررررة
المنصرروص عمييررا
في معيار التردقيق

اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرز النس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المس ػ ػػتخدمة ف ػ ػػي اإلجػ ػ ػراءات
التحميميػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػل المػ ػػدققيف
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م ػ ػػدقق مػ ػ ػػف الػ ػ ػػذيف يعمم ػ ػػكف فػ ػ ػػي مكاتػ ػ ػػب

إختب ػ ػػارات الت ػ ػػدقيق التفص ػ ػػيمية  ،ك بش ػ ػػكل

التدقيق في دكلة الككيت مف أصػل 1100

مرتف ػ ػػع ف ػ ػػي مرحم ػ ػػة اإلنتي ػ ػػاء م ػ ػػف عممي ػ ػػة

مدقق يعممػكف فػي  55مكتػب تػدقيق داخػل
دكل ػػة الككي ػػت ،تػ ػػـ إس ػػترداد  254أسػ ػػتبانة

التدقيق.

الرررررررررررردولي رقررررررررررررم
520ي"

فػ ػػي الككيػ ػػت كالتعػ ػػرؼ عمػ ػػى

مػف التػى كزعػت كتػػـ أسػتبعاد  4منيػا لعػػدـ

اىـ معكقات إستخداميا.

الصػػالحية ليبقػػى  250أسػػتبانة كىػػي تمذػػل
نسػػبة  %22.7مػػف المػػدققيف العػػامميف فػػي
مكاتػػب التػػدقيق فػػي الككيػػت ،كتػػـ أسػػتخداـ
أس ػ ػ ػ ػػمكب اإلحص ػ ػ ػ ػػاء الكص ػ ػ ػ ػػفي لكص ػ ػ ػ ػػف
خصائص عينة الدراسة.

ى ػ ػ ػػدفت ى ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػػى
معرفػ ػ ػػة مػ ػ ػػا إذا كػ ػ ػػاف ىنػ ػ ػػاؾ
ممارس ػ ػػة إلدارة األرب ػ ػػاح ف ػ ػػي
"إدارة األربررررررررررررررررراح
وسياسرررررة توزيرررررع
9

الربابعو2012،

10

الربضي2013،

11

Martin,2002

األرباح في البنروا
اإلسررررررررررررررررررررررررررالمية

والتجاريرررررررررررررررررررررررررررة
األردنية".

البنػ ػػكؾ اإلسػ ػػالمية كالتجاريػ ػػة

أعتم ػ ػ ػػدت الد ارس ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى نم ػ ػ ػػكذج ميم ػ ػ ػػر

األردنيػ ػػة ،كمػ ػػد ت ػ ػ ذير إدارة

باإلضػ ػػاؼ إلػ ػػى العديػ ػػد مػ ػػف مػ ػػف النمػ ػػاذج

األرب ػػاح عمػ ػػى سياس ػػة تكزيػ ػػع

القياس ػػية كط ػػرؽ التحمي ػػل اإلحص ػػائي الت ػػى

األربػ ػ ػػاح ف ػ ػ ػػي البنػ ػ ػػكؾ الت ػ ػ ػػى

تػ ػػتالئـ كطبيعػ ػػة الد ارسػ ػػة لتقػ ػػدير معػ ػػادالت

تمػ ػػارس إدارة األربػ ػػاح بشػ ػػكل

اإلنحػػدار كبشػػكل يػػتالئـ كأىػػداؼ الد ارسػػة،

خػ ػػاص ،كمػ ػػا سػ ػػعت لمعرفػ ػػة

كتػـ تطبيػق الد ارسػػة عمػى  3بنػكؾ إسػػالمية

مػػد ت ػ ذير كػػل مػػف العكامػػل

التالي ػػة( :العائ ػػد عم ػػى حق ػػكؽ

تػتـ ممارسػػة إدارة األربػاح مػػف قبػل البنػػكؾ
اإلسالمية كالتجارية األردنية.

ك 13بنػػؾ تجػػاري مػػف البنػػكؾ العاممػػة فػػي
األردف خالؿ الفترة (.)2010-2005

المس ػ ػ ػػاىميف ،حج ػ ػ ػػـ البن ػ ػ ػػؾ،
نس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة التمكي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل
الداخمي(الذاتي) ،نكع البنؾ).
التع ػػرؼ عم ػػى دكر المراجع ػػة

أتبعػػت الد ارس ػػة الم ػػنيج الكص ػػفي التحميم ػػي

التحميميرررررررررة فررررررررري

التحميمي ػػة ك ػػإجراءات جكىري ػػة

كأسػ ػ ػػتخدمت إسػ ػ ػػتبانة ك ػ ػ ػ داة لمد ارسػ ػ ػػة ،تػ ػ ػػـ

فػ ػػي تقمػ ػػيص فجػ ػػكة التكقعػ ػػات

تكزيعيا عمى  200محاسػب قػانكني أردنػي

تقمرررررررريص فجررررررررروة

ف ػػي بيئػ ػػة التػ ػػدقيق االردنيػ ػػة ،

م ػ ػ ػ ػزاكؿ لممينػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف منتسػ ػ ػ ػػبي جمعيػ ػ ػ ػػة

التوقعات فري بيئرة

كالتع ػػرؼ عم ػػى م ػػد اعتم ػػاد

المحاسػػبيف القػػانكنييف األردنيػػيف مػػف أصػػل

العمررررررل الترررررردقيقي

المحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيف الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكنييف

 566محاس ػ ػ ػػب ق ػ ػ ػػانكني ،كت ػ ػ ػػـ أس ػ ػ ػػتخداـ

االردن ػ ػ ػػيف عم ػ ػ ػػى اإلجػ ػ ػ ػراءات

أس ػ ػ ػ ػػمكب اإلحص ػ ػ ػ ػػاء الكص ػ ػ ػ ػػفي لكص ػ ػ ػ ػػف

التحميميػ ػػة فػ ػػي تقمػ ػػيص فجػ ػػكة

خصػ ػ ػ ػػائص عينػ ػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى 156

التكقعػ ػػات ف ػ ػػي بيئػ ػػة الت ػ ػػدقيق

أسػػتبانة مسػػتردة صػػالحو لمتحمي ػل تمذػػل مػػا

االردنية.

يقارب  %27.5مف مجتمع الدراسة.

د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػة تكجيػ ػ ػ ػ ػ ػػات مػ ػ ػ ػ ػ ػػدراء

أتبعت الدراسة المػنيج الكصػفي كالتحميمػي،

أف تكجي ػػات الم ػػدراء ترتك ػػز عم ػػى تحس ػػيف

كاعض ػػاء مجم ػػس ادارة شػ ػركة

كأعتم ػ ػػدت عم ػ ػػى المقابم ػ ػػة الشخص ػ ػػية م ػ ػػع

الكضػع المػػالي لمشػركة مػػف خػالؿ اسػػتخداـ

ZARاألمريكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ،حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ

اآللي ػػات كالط ػػرؽ المس ػػتخدمة

المسػ ػػتكيات اإلداريػ ػػة المتعػ ػػددة ذات النفػ ػػكذ

جميع السياسات المحاسبية المتاحػة كالتػي

فػ ػػي شػ ػػركة(  )ZARاألمريكيػ ػػة كأسػ ػػتعممت

تسػ ػػيـ فػ ػػي إظيػ ػػار كضػ ػػع مػ ػػالي مسػ ػػتقبمي

مػ ػػف قػ ػػبميـ لرفػ ػػع مبمػ ػػع دخػ ػػل

ىذه المقابالت ك داة لمدراسة لػايػات تحميػل

أفضػل لمشػػركة (أسػاليب محاسػػبة ابداعيػػة)

الشػػركة ،بػػالتزامف مػػع التػػدني

أراء كاتجاى ػ ػ ػ ػػات أص ػ ػ ػ ػػحاب القػ ػ ػ ػ ػرار فػ ػ ػ ػ ػػي

كالػذي يػنعكس فػي صػػكرة األربػاح مػع عػػدـ

االقتصػ ػ ػ ػػادي الكبيػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػذي

الشركة.

إدراكيـ لخطكرة استخداـ ىذه األساليب.

" دور المراجعررررررررررة

مررررن وجيررررة نظررررر
المحاسررررررررررررررررررررررررررب

القانوني الردني "

" A Case in
Earning
"Quality

25

أف ىنػػاؾ دكر كاضػػح السػػتخداـ المحاسػػب
الق ػػانكني لالجػ ػراءات التحميمي ػػة تمكين ػػو م ػػف
زيػ ػػادة قدرتػ ػػة فػ ػػي الكقػ ػػكؼ عمػ ػػى الحقػ ػػائق
كتعزيػػز قناعتػػو بالنتػػائح التػػى حصػػل عمييػػا
مػف خػػالؿ التحميػػل كابػداء ار محايػػد اكذػػر
دق ػ ػ ػػة مم ػ ػ ػػا يسػ ػ ػ ػػاىـ ف ػ ػ ػػي تض ػ ػ ػػييق فجػ ػ ػ ػػكة
التكقعات.

يع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاني من ػ ػ ػ ػ ػ ػػو االقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد
األمريكي في ذلؾ الكقت.
تكجيػ ػػات المػ ػػدققيف بخصػ ػػكص ممارسػ ػػات
المحاسػ ػػبة اإلبداعيػ ػػة تعتم ػ ػػد عمػ ػػى طبيع ػ ػػة
األس ػ ػػمكب المس ػ ػػتخدـ كمكق ػ ػػف اإلدارة م ػ ػػف
ى ػ ػػذه الممارس ػ ػػات كأف ممارس ػ ػػة المحاس ػ ػػبة
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,2009
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"Determinat
s of Auditors
Attitudes
Toward
Creative
"Accounting

اإلبداعيػػة تتػ ذر بعػػدد مػػف العكامػػل الداخميػػة

قيػ ػ ػ ػػاس اتجاىػ ػ ػ ػػات المػ ػ ػ ػػدققيف
بشػ ػ ػ ف ممارس ػ ػػات المحاسػ ػ ػػبة

أس ػ ػ ػ ػػتخدمت الد ارس ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػػنيج الكص ػ ػ ػ ػػفي

كالخارجية ،ترتبا العكامل الداخميػة بالنتػائج

اإلبداعية كالعكامػل التػي تػؤذر

كالتحميمػ ػ ػ ػ ػػي ،كأعتمػ ػ ػ ػ ػػدت عمػ ػ ػ ػ ػػى أسػ ػ ػ ػ ػػتبانة

المالية غير المتكقعة كالرغبة فػي الحصػكؿ

ف ػ ػ ػ ػػي ممارس ػ ػ ػ ػػات المحاس ػ ػ ػ ػػبة

أس ػ ػ ػ ػػتيدفت المحاس ػ ػ ػ ػػبيف الق ػ ػ ػ ػػانكنييف ف ػ ػ ػ ػػي

عمػػى تمكيػػل كقػػركض خارجيػػة فضػػال عػػف

اإلبداعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي المممكػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المممكة المتحدة في العاـ .2004

ضػػعف السػػيطرة عمػػى المنش ػ ة النػػاجـ عػػف
ضػ ػػعف اإلدارة كأخػ ػػالؽ المػ ػػديريف كالنظػ ػػاـ

المتحدة.

اإلداري الم ػرتبا بتركػػز الصػػالحيات بع ػػدد

محػػدد م ػػف األف ػراد ،أم ػػا العكامػػل الخارجي ػػة
فترتبا بطبيعة ممكية المنش ة.
أعتمدت المنيج الكصػفي كالتحميمػي ،قامػت
بتحميػػل الق ػكائـ الماليػػة لمشػػركات البريطانيػػة
"Earnings
Management
and Firm
Financial
"Motives

د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػ ػ ػ ػػباب كدكاف ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

فػػي الفت ػرة مػػف كػػانكف الذػػاني كلػايػػة كػػانكف

الش ػػركات البريطاني ػػة تم ػػارس إدارة األرب ػػاح

اس ػػتخداـ أس ػػاليب المحاس ػػبة

اكؿ مػ ػػف العػ ػػاـ  ٧٠٠٢لبيػ ػػاف عالقػ ػػة إدارة

حػ ػػيف تقتػ ػػرب مػ ػػف اإلخػ ػػالؿ بعقػ ػػكد الػ ػػديف

لمشركات البريطانية.

األرب ػ ػػاح الت ػ ػػي تمارس ػ ػػيا الش ػ ػػركات بعق ػ ػػكد

اإلبداعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة،بالقكائـ الماليػ ػ ػ ػ ػ ػػة

كلتحسػ ػ ػ ػػيف أداء الشػ ػ ػ ػػركة كالت ػ ػ ػ ػ ذير عمػ ػ ػ ػػى
المنافع اإلدارية.

الديف كالمكافآت اإلدارية.

المحاس ػ ػػبة االبداعي ػ ػػة ع ػ ػػائق ام ػ ػػاـ الكف ػ ػػاءة

إلقػ ػػاء الضػ ػػكء عمػ ػػى مخػ ػػاطر

كالشفافية المنشكدة لمينة المحاسبة كاعمػاؿ

المحاسػ ػ ػػبة االبداعي ػ ػ ػػة كالت ػ ػ ػػى
"Creative
Accounting:
A
Fraudulent
Practice
Leading to
Corporate
"Collapses

ين ػػتج عني ػػا إنيي ػػار لمش ػػركات

أعتمدت المنيج الكصػفي كالتحميمػي ،قامػت

الد ارس ػ ػ ػ ػػة لمقترح ػ ػ ػ ػػات ح ػ ػ ػ ػػكؿ

بتحميػ ػػل الق ػ ػكائـ الماليػ ػػة لمشػ ػػركات الينديػ ػػة

التػ ػ ػ ػػى تسػ ػ ػ ػػتخدميا كاشػ ػ ػ ػػارت
عػ ػ ػ ػ ػػالج ىػ ػ ػ ػ ػػذة الممارسػ ػ ػ ػ ػػات
كالكقػ ػػكؼ بكجييػ ػػا مػ ػػف كاقػ ػػع

المدرجة بالسكؽ المالي.
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تمارس ػػيا االدارة م ػػف خ ػػالؿ ط ػػرؽ متع ػػددة

ابرزىػ ػػا العم ػ ػػل عم ػ ػػى رف ػ ػػع ج ػ ػػكدة حككم ػ ػػة

الشػػركات ،كتعػػديل قػػانكف الشػػركات كزيػػادة
البديمة في المعالجات المحاسبية.

اليندية.

"From
Creative

يمكػ ػػف مكاجيػ ػػة المحاسػ ػػبة االبداعيػ ػػة التػ ػػى

فاعمية عممية التػدقيق ،كالحػد مػف الخيػارات

التطبي ػ ػ ػ ػػق عم ػ ػ ػ ػػى الش ػ ػ ػ ػػركات

ى ػ ػ ػػدفت ى ػ ػ ػػذة الد ارس ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػى

الشركات كسكؽ الماؿ.

أتخػػذت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي كالحميمػػي

المحاسبة االبداعية ىي كليػدة ظػركؼ ادت

3122

Accounting
Practices
and Enron
Phenomenon
to Current
Financial
"Crisis

لظيكرىػ ػػا كنمكىػ ػػا كلػ ػػف تختفػ ػػي المحاس ػ ػػبة

تكجي ػ ػ ػػة األنظ ػ ػ ػػار لممحاس ػ ػ ػػبة
االبداعيػػة كظػػاىرة  ،مػػف بػػاب

منيج ػاً ليػػا ،مػػف خػػالؿ عقػػد المقارنػػة بػػيف
لفض ػػائح المالي ػػة الت ػػى ح ػػدذت ف ػػي العق ػػديف

التحذير مػف أزمػة ماليػة عمػى

شػػاكمة ازمػػة انيػػركف مػػع بيػػاف

الماض ػ ػ ػ ػػييف لكب ػ ػ ػ ػػر الش ػ ػ ػ ػػركات العالمي ػ ػ ػ ػػة

كأف المحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة االبداعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كالتالع ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

كأسػ ػ ػ ػ ػػاليب المحاس ػ ػ ػ ػ ػػبة اإلبداعي ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػػى

المحاسبي مصدره االدارة.

ال ػػدكافع كاالس ػػباب الت ػػى تذي ػػر

أس ػػتخدمت فيي ػػا كتحمي ػػل القػ ػكائـ المالي ػػة ل ػ ػ

المخاكؼ مف تكرار ذلؾ.

 73شركة كالمطركحػو أسػيميا لمتػداكؿ فػي

االبداعية اال بزكاؿ ىذة الظركؼ.

بكرصة بكخرست لمعاـ .2011
الكصػ ػػكؿ الػ ػػى المػ ػػد الػ ػػذي
يػػكفر فيػػـ كػػاؼ لكيفيػػة القيػػاـ
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاالجراءات التحميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
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كاسػ ػ ػػتخداميا فػ ػ ػػي الممارسػ ػ ػػة

أعتمػدت المػنيج الكصػفي كالتحميمػي ،حيػػث

العممي ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف قب ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػدققي

أسػ ػ ػ ػػتيدفت الد ارسػ ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػػدققيف العػ ػ ػ ػػامميف

الحسػ ػ ػ ػ ػػابات .ممػ ػ ػ ػ ػػا يسػ ػ ػ ػ ػػتمزـ

بش ػػركات الت ػػدقيق األربع ػػة الكب ػػار (أرنس ػػت

الكش ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػف العكام ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

كين ػ ػػع ،ديمكي ػ ػػت ،ك ػ ػػا ب ػ ػػي أـ ج ػ ػػي ،ب ػ ػػايس

األساس ػ ػػية الت ػ ػػي ت ػ ػػؤذر عم ػ ػػى

كترىػػاكس كػػكبرز) العاممػػة فػػي السػػكيد ،تػػـ

عم ػ ػػل الم ػ ػػدقق م ػ ػػع التركي ػ ػػز

تصػميـ نمػكذج ل سػئمة المكجيػة لممػدققيف،

عمػػى نقػػاك اساسػػية لمكص ػػكؿ

كت ػ ػػـ أخ ػ ػػذ أجاب ػ ػػاتيـ المباشػ ػ ػرة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ

الى نتػائج متماذمػة لالجػراءات

مقابالت شخصية شبة منتظمة كتحميميا.

اإلجػراءات التحميميػػة يمكػػف أف تكػػكف مفيػػدة

فػػي مختم ػػف طػػرؽ اس ػػتخداميا كليػػا الق ػػدرة
عمػػى تبسػػيا عمميػػة التػػدقيق كتػػكفير الكقػػت
كالم ػػاؿ لش ػػركات الت ػػدقيق إذا أجري ػػت كت ػػـ
تفسير نتائجيا بطريقة صحيحة كفعالة.

التحميميػ ػػة باسػ ػػتخداـ ممارسػ ػػة
لالجػ ػ ػراءات التحميمي ػ ػػة مبنيػ ػ ػػة
عمى نيج ذابت.

 6:1الدراسة الحالية وما يميزىا عن الدراسات السابقة.
بعد اإلطالع عمى الد ارسػات السػابقة التػى أجريػت فػي مكضػكع اإلجػراءات التحميميػة كالد ارسػات
التػػى أجريػػت فػػي مكضػػع المحاسػػبة اإلبداعيػػة ،فقػػد تػػـ اإلسػػتفادة مػػف ىػػذه الد ارسػػات فػػي تحديػػد مػػنيج
الد ارسػة الحاليػة كىػك المػنيج الكصػفي كالمػنيج التحميمػػي  ،كمنػاىج أساسػية لمد ارسػة حيػث تتناسػب مػػع
طبيعتيا كالتى أستخدمت ب غمب الدراسات السػابقة كمػا تػـ اإلسػتفادة مػف األدكات المسػتخدمة فػي ىػذه
الدراسات لتطكير أداة الدراسة الحالية مف حيث:
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 بناء الفرضيات.
 صياغة أسئمة اإلستبانة.
كقد إختمفت ىذة الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث:
 .1إختالؼ األىداؼ التى سعت لتحقيقيا.
فمػػػف ىػػػذه الد ارسػ ػػات التػ ػػى سػ ػػعت لمتعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػد تطبي ػػق اإلج ػ ػراءات التحميمي ػػة فػ ػػي تػػػدقيق
الحسابات كدراسة النكايسة (.)2006
كأخر ىدفت إلى الكصكؿ الػى المػد كالحػد الػذي يمكػف اف يػكفر فيػـ كػافي لإلجػراءات التحميمػة
مػػف حيػػث الممارسػػة مػػع التركيػػز عمػػى النقػػاك األساسػػية لمكصػػكؿ لنتػػائج متماذمػػة لإلج ػراءات اتحميميػػة
كدراسة(.Scharin & Essner )2013
كمنيػػا مػػا سػػعى الػػى إختبػػار ت ػ ذير عكامػػل متعػػددة فػػي سػػمكؾ اإلدارة تجػػاه إدارة األربػػاح كد ارسػػة
المػكمني ( )2006كد ارسػة ( Martin )2002التػى بحذػت فػي تكجيػات المػدراء كأعضػاء مجمػس إدارة
إحد الشركات األمريكية ( )ZARحكؿ الطرؽ المستخدمة مػف قػبميـ لرفػع دخػل الشػركة بػالتزامف مػع
التدني اليائل لإلقتصاد االمريكي.
 .2إختالؼ البيئة التى تمت بيا ىذه الدراسات.
كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ كالمضمكف ،حيث أف الدراسات السابقة
بعضيا بحث في اإلجراءات التحميمية كاألخر بحذت بالمحاسبة اإلبداعية كىدفت إلى تسميا الضكء عمى ىذه
المكاضػػيع بشػػكل منفػػرد ،أمػػا ىػػذه الد ارسػػة فتبحػػث فػػي اإلج ػراءات التحميميػػة كالمحاسػػبة اإلبداعيػػة لممكض ػكعيف
بش ػػكل متػ ػزامف كمتػ ػرابا في ػػى تبح ػػث الس ػػبب كاألذ ػػر م ػػف حي ػػث تركيزى ػػا عم ػػى أذ ػػر إلتػ ػزاـ الم ػػدقق الخػ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
28

 7:1فرضيات الدراسة
بناءاً عمى ما تـ اإلطالع عمية مف الدراسات السابقة كمشكمة الدراسة الحالية ،فإنو يمكف بناء الفرضية
الرئيسية التالية:
فرضية الدراسة الرئيسية:
:H0ال يكجػ ػػد أذػ ػػر ذك داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتك معنكيػ ػػة( )P≤0.05إللت ػ ػزاـ المػ ػػدقق الخػ ػػارجي
بػاإلجراءات التحميميػة فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة .كإلختبػار الفرضػية الرئيسػية فقػد تػـ
صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
 1:7:1الفرضية الفرعية األكلى:
 :H01ال يكجػػد أذػػر ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة( )P≤0.05إللتػزاـ المػػدقق الخػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 2:7:1الفرضية الفرعية الذانية:
 :H02ال يكج ػػد أذ ػػر ذك دالل ػػة إحصػ ػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة( )P≤0.05إللتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 3:7:1الفرضية الفرعية الذالذة:
 :H03ال يكج ػػد أذ ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة( )P≤0.05إللتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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 4:7:1الفرضية الفرعية الرابعة:
 :H04ال يكج ػػد أذ ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة( )P≤0.05إللتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي
ب ػػاإلجراءات التحميمي ػػة عمػ ػػى قائم ػػة التػي ػػر فػ ػػي حق ػػكؽ الممكيػ ػػة ،ف ػػي الح ػػد م ػػف ممارس ػػات المحاسػػػبة
اإلبداعية.
 5:7:1الفرضية الفرعية الخامسة:
 :H05ال يكجػػػد أذػ ػػر ذك داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتك معنكيػ ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف إجابػ ػػات المػ ػػدققيف
الخػػارجييف حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى الق ػكائـ الماليػػة فػػي الحػػد مػػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية بإختالؼ المتػيرات الديمكغرافية (الشخصية) لممدققيف الخارجييف.
 8:1محددات الدراسة
كاجيت الدراسة أذناء إج ارءىا بعض المحددات منيا:
أكالر :المحددات البشرية :تـ تطبيػق ىػذة الد ارسػة عمػى عينػة مػف مػدققي الحسػابات القػانكنييف المػزاكلييف لممينػة
في مكاتب كشركات التدقيق فقا.
ذانياً :المحددات الزمنية :تـ إجراء ىذة الدراسة خالؿ الفترة الزمنية الممتدة مف تشريف األكؿ لمعػاـ  2014إلػى
شير حزيراف  2015فقا.
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 9:1المصطمحات اإلجرائية:
 اإلجراءات التحميمية /معيار التدقيق الدكلي (:)520
عرؼ اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف )International Federation of Accountants (IFAC
اإلجراءات التحميمية ك كما ىك مبيف بإصدارات معايير التدقيق الدكلية لممارسة أعماؿ التػدقيق كالت كيػد كقكاعػد
أخالقيػػات المينػػة ،ب نيػػا :تقيػػيـ لممعمكمػػات الماليػػة مػػف خػػالؿ تحميػػل د ارسػػة لمعالقػػات المعقكلػػة بػػيف البيانػػات
المالية كغير الماليػة كتشػمل اإلجػراءات التحميميػة كػذلؾ كػالً مػف بحػث التذبػذبات كالعالقػات الميمػة فػي تحديػد
التذبذبات كالتى ال تتفػق مػع المعمكمػات األخػر ذات العالقػة أك تنحػرؼ الػى حػد كبيػر عػف المبػالع المتكقعػة
(اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف.)12 ،2010 ،IFAC ،
 المحاسبة اإلبداعية:
اإلج ػراءات المحاسػػبية التػػى تمج ػ الييػػا إدارات الشػػركات فػػي بعػػض األحيػػاف سػػعياً كراء إحػػداث تحسػػيف
صكري (غير حقيقي) إما في ربحيتيا اك في مركزىا المػالي كذلػؾ عػف طريػق إسػتػالؿ الذػػرات المتكاجػدة فػي
أس ػػاليب الت ػػدقيق الخ ػػارجي أك باإلسػ ػتفادة م ػػف تع ػػدد الب ػػدائل المت ػػكفرة ف ػػي السياس ػػات المحاس ػػبية  ،الت ػػى تت ػػيح
المعايير المحاسبية لممنش ة إتباعيا في مجاالت أساليب القياس كاإلفصاح المتبعة في إعداد القكائـ المالية،مما
يؤذر سمباً عمى نكعية األرقاـ التى تظيرىا تمؾ القكائـ سكاء بالنسبة ل رباح أك بالنسبة لممركز المالي كمػف ذػـ
عمى مصداقية النسب المالية (مطر.)101 ،2006،
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 المدقق الخارجي المستقل:
ىك الشخص الذي يمارس المينة كعضك في مكتب أك شركة مرخصػة تقػكـ بتقػديـ خدمػة مينيػة كيتميػز
ىػؤالء المػػدققكف بتػ ىيميـ العممػي كالعممػػي كاسػػتقالليتيـ الذىنيػة كالفعميػػة كيقػػكـ ىػؤالء المػػدققكف بالتػػدقيق المػػالي
بناء عمى معايير التدقيق الدكلية أك معايير التدقيق المقبكلة كالمطبقة بالبمد(الذنيبات.)36 ،2012،
ً
 10:1ىيكل الدراسة
تحتكي ىذة الدراسة عمى خمس فصكؿ ،كىي كما يمي:
 الفصػػل األكؿ :اإلطػػار العػػاـ لمد ارسػػة ،كقػػد تنػػاكؿ :مشػػكمة الد ارسػػة كأسػػئمتيا ،أىػػداؼ الد ارسػػة ،أىميػػة
الد ارسػػة ،الد ارسػػات السػػابقة ،الد ارسػػة الحاليػػة كمػػا ّيميزىػػا عػػف الد ارسػػات السػػابقة ،فرضػػيات الد ارسػػة
محددات الدراسة ،المصطمحات اإلجرائية لمدراسة ،ىيكل الدراسة.
 الفصػػل الذػػاني :منيجيػػة الد ارسػػة كأسػػمكبيا ،كقػػد تنػػاكؿ :متػي ػرات الد ارسػػة ،مجتمػػع الد ارسػػة ،عين ػػة
الد ارس ػػة ،منيجيػػػة الد ارس ػػة ،مصػ ػػادر جم ػػع بيانػ ػػات الد ارس ػػة ،اإلختبػ ػػارات المس ػػتخدمة فػػػي التحميػ ػػل
اإلحصائي ،تحميل المتػيرات الديمكغرافية لمدراسة (تكصيف عينة الدراسة).
 الفصل الذالث :اإلطار النظري لمدراسة ،كقد تناكؿ األبكاب التالية:
المبحث األكؿ :اإلجراءات التحميمة في التدقيق.
المبحث الذاني :التحميل المالي.
المبحث الذالث :المحاسبة اإلبداعية.
 الفصل الرابع :تحميل البيانات كاختبار الفرضيات.
 الفصل الخامس :اإلستنتاجات كالتكصيات.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة

المبحث األول
اإلجراءات التحميمية
معيار التدقيق الدولي رقم 520ي (اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنييف ))433،2010،IFAC

 1:1:2المقدمة.
 2:1:2مفيوم وأىداف اإلجراءات التحميمية.
 1:2:1:2مفيوم اإلجراءات التحميمية.
 2:2:1:2أىداف اإلجراءات التحميمية.
 3:1:2أغراض واستعمالت اإلجراءات التحميمية.
اولا :اإلجراءات التحميمية كإجراءات تقييم لممخاطر.
ثانيا :اإلجراءات التحميمية كإجراءات تدقيق جوىرية.
ثالث ا :اإلجراءات التحميمية كإجراءات لتكوين اإلستنتاج الكمي حول البيانات المالية المدققة.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة
المبحث األول :اإلجراءات التحميمية
حسب معيار التدقيق الدولي رقم 520ي
الصادر عن اإلتحاد الدولى لممحاسبين القانونيين 2010،IFACي
 1:1:2المقدمة.
تتمخص كظيفة المدقق الخارجي بفحػص لمبيانػات الماليػة كالتحقػق مػف عػدالتيا كسػالمتيا كاعػداد التقريػر
بذلؾ إلبداء الرأي حكؿ عدالتيا ،كتتـ ىذة العممية مػف خػالؿ الحصػكؿ عمػى أدلػة كتجميعيػا ،كىػي تمػؾ األدلػة
الت ػ ػػى تتعم ػ ػػق بالبيان ػ ػػات المالي ػ ػػة المقدم ػ ػػة م ػ ػػف إدارة الكح ػ ػػدة اإلقتص ػ ػػادية (تاكي ػ ػػدات االدارة) كتقييمي ػ ػػا بطريق ػ ػػة
مكضكعية ،كفقاً لمعايير التدقيق الدكلية كالمحمية المعتمدة كالتقرير عنيا.
إف جمػػع أدلػػة اإلذبػػات يػػتـ بإسػػتخداـ إجػراءات التػػدقيق التػػي يػػر المػػدقق أنيػػا ضػػركرية كمالئمػػة بنػػاءاً
عمى حكمو كتقديره الشخصي كبناءاً عمى الظػركؼ المحيطػة كبمػا يتفػق مػع معػايير التػدقيق الدكليػة كالمحميػة،
حيػػث تتمذػػل ىػػذه اإلجػراءات بفحػػص الحسػػابات المختمفػػة كالتحقػػق مػػف عػػدالتيا مػػف خػػالؿ الفحػػص التفصػػيمي
لمعمميات كاألرصدة أك مف خالؿ اإلجراءات التحميمية لمبيانات المالية.أك بكمييما معاً.
كنظػ ػ اًر لمتػي ػػر كالتط ػػكر الكبي ػػر ف ػػي ش ػػكل الكح ػػدات االقتص ػػادية كتع ػػدد نش ػػاطاتيا كظي ػػكر الش ػػركات
المتعددة الجنسية ذات رؤكس االمكاؿ الضخمة كالمتعددة النشاطات كالمترامية االطراؼ كنتيجة التطكر التقنػي
المتسػػارع ،الػػذي أد الػػى ضػػركرة تطػػكير عمميػػات التػػدقيق كاجراءاتيػػا كطرقيػػا كاسػػاليبيا ،ككػػاف مػػف نتػػائج ىػػذا
التطكير باف انتقمت الإلجراءات التحميمية مف أداة تدقيق فرعية إلى أداة أساسية تتـ كفق أسس كمعايير معتمدة
دكلياً (مكسى.)2013،
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ال تعتبػػر اإلج ػراءات التحميميػػة حديذػػة نسػػبيا مػػف حيػػث اإلسػػتخدا ،حيػػث كانػػت تعػػرؼ سػػابقا بػػالفحص
التحميم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التميي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدي (تكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ،ىنك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي،2003 ،ص )268أك الفح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص التحميم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كاإلنتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي
)( (Scanning&Analytical Reviewتكمػػاس ،ىنكػػي،2003 ،ص )338كىػػي أسػػمكب مراجعػػة كفحػػص
سريع ييدؼ إلكتشاؼ األمكر غير العادية مذل ظيػكر اسػـ مػكرد (دائػف) غيػر متكػرر ،أك ظيػكر حجػـ كمبمػع
لصػػفقة مبيعػػات ألحػػد العمػػالء بمبمػػع كحجػػـ غيػػر منطقػػي كغيػػر منسػػجـ مػػع حجػػـ صػػفقات المبيعػػات المتكػػررة
تاريخيا ليذا العميل ،كيتـ ذلؾ باإلطالع بشكل خاطف كسريع عمى المسػتندات كالسػجالت مػف قبػل مػدقق مػف
اصحاب اإلمكانيات العممية كالمينية كالشخصية (قكة المالحظػة كبعػد النظػر) كالخبػرات المتقدمػة كالتػى تمكنػو
مف تحديد األمكر غير المنطقية كالخارجة عف المػالكؼ فيعمػد عمػى زيػادة إىتمامػو بيػا كتفحصػيا بعنايػة أكبػر
كأكذر شمكلية حتى يؤكد أك يزيل الشؾ كالظف الذي تبادر إلى ذىنو(مكسى.)2013،
كحيث أف األىداؼ كالمبادئ العامة التى تحكـ تدقيق البيانات المالية ،كفقاً لمعيػار التػدقيق الػدكلي رقػـ
( )200تؤكػػد عمػػى التشػػكؾ المينػػي كىػػك أف يقػػكـ المػػدقق بػػإجراء تقيػػيـ ناقػػد مػػع عقػػل متسػػائل ،لصػػحة أدلػػة
التػػدقيق التػػى تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا كأنػو متػػيقأل ألدلػػة التػػدقيق التػػى تنػػاقض مكذكقيػػة البيانػػات المقدمػػة مػػف اإلدارة
كمكقف التشكؾ الميني ضركري طيمة عممية التدقيق ،بيدؼ تقميل مخاطر إغفاؿ حاالت غير عادية حيث ال
يقبػػل المػػدقق ب دلػػة التػػدقيق بنػػاءاَ عمػػى اإلعتقػػاد بػ ف اإلدارة كالمكمفػػيف بالرقابػػة أمنػػاء كيتمتعػػكف بالن ازىػػة ،كعميػو
فإف إق اررات اإلدارة كالبيانات كالمعمكمات المقدمة مف قبميا ال تعتبر بديل عف الحصكؿ عمى أدلة تدقيق كافية
كمناسبة حتى يستطيع المدقق عمل إسػتنتاجات معقكلػة يبنػي عمييػا أريػو(.اإلتحاد الػدكلى لممحاسػبيف القػانكنيف
،2008،IFACص.)216
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كبالعكدة الى االجراءات اإلنتقاديو سابقة الذكر فقد كاف يقكـ المدقق بيا في نياية عممية التدقيق كيقكـ
بيا عمى عينة مختارة بناء عمى خبرتو الشخصػيو كبصػيرتو بيػدؼ تقميػل مخػاطر إغفػاؿ بعػض الظػركؼ غيػر
العادية كتخفيض مخاطر التدقيق بشكل عاـ.
ذـ تقدمت االجراءات التحميمية باساليبيا ،ليقكـ المدقق بإجراء بعض المقارنات مف خالؿ النسب المالية
البسػػيطة مذػػل نسػػب الربحيػػة كالنشػػاك ككػػذلؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أسػػاليب التحميػػل األفقػػي كالعػػامكدي لمقػػكائـ
الماليػػة ،كاالىتمػػاـ بالنسػػب غيػػر منطقيػػة كد ارسػػة اسػػبابيا كتكسػػيع مجػػاؿ فحصػػو اف كانػػت نتائجيػػا تشػػير الػػى
ذل ػػؾ ،ذ ػػـ تط ػػكرت ى ػػذه األس ػػاليب كأص ػػبح الم ػػدقق مطالبػ ػاً بإب ػػداء الػ ػرأي كتقي ػػيـ ق ػػدرة العمي ػػل عم ػػى االس ػػتمرار
كالمخاطر المالية التى قد يكاجييا العميل حاليا كمستقبال كالتنبؤ بالمخاطر كاقتراح الحمكؿ(مكسى.)2013،
أكدت المنظمات الدكلية المينية عمػى اىميػة االجػراءات التحميمػة كاسػتخداميا عنػد أداء عمميػة المراجعػة
نظ ار لقدرتيا الكبيرة عمى اكتشاؼ األخطاء الجكىرية ككذلؾ النخفاض تكاليفيا ،حيث أصدر المعيد األمريكي
لممحاسػػبيف القػػانكنييف فػػي سػػنة 1972المعيػػار رقػػـ ( )54كالػػذي تضػػمف ضػػركرة اسػػتخداـ المراجعػػة التحميميػػة
ك ػ داة مسػػاعدة فػػي التخطػػيا لعمميػػة المراجعػػة كأيضػػا كمصػػدر لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات ،كفػػى سػػنة 1978
أص ػػدرت لجن ػػة مع ػػايير المراجع ػػة التابع ػػة لممعي ػػد األمريك ػػي لممحاس ػػبيف الق ػػانكنييف المعي ػػار رق ػػـ ( )23بعنػ ػكاف
إجػ ػراءات المراجع ػػة التحميمي ػػة ف ػػي التع ػػرؼ عم ػػى كاف ػػة المش ػػاكل المتكقع ػػة كالت ػػي يمك ػػف إخض ػػاعيا الختب ػػارات
المراجعػػة ،كتتضػػمف التكصػػية كػػذلؾ تعػػديل المعيػػار الذالػػث مػػف معػػايير العمػػل الميػػداني كالػػذي بمقتضػػاه يػػتـ
الحصكؿ عمى أدلة اإلذبات مف خالؿ مجمكعة مف إجراءات المراجعة(مكسى ،)2013،كىي:
 .1اختبارات التفاصيل لمعمميات كاألرصدة.
 .2إجراءات المراجعة التحميمية لممعمكمات المالية.
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كفى سنة  1988أصػدر المعيػد األمريكػي لممحاسػبيف القػانكنييف التكصػية رقػـ( )56بعنػكاف اإلجػراءات
التحميمية كالتي بنػاءاً عمييػا أصػبح عمػى الم ارجػع ضػركرة اسػتخداميا فػي مرحمتػي التخطػيا ك المرحمػة النيائيػة
لعممية المراجعة(.مكسى،2013،ص.)312
كفػي سػػنة  1998أصػػدر االتحػػاد الػدكلي لممحاسػػبيف المعيػػار رقػػـ  520كالػذي يتضػػمف ضػػركرة تطبيػػق
المراجع لإلجراءات التحميمية ،لذا فقد اكد االتحاد الدكلي لممحاسبيف أىميػة اإلجػراءات التحميميػة بمكجػب معيػار
التدقيق الدكلي رقـ ( )520االجراءات التحميمية النافذ المفعكؿ لتدقيق البيانات المالية لمفترات التى تبػدأ فػي أك
بعد  15ديسمبر  ،2004كذلؾ كمتطمػب إل ازمػي عنػد بػدء عمميػة التػدقيق (تقيػيـ المخػاطر لمحصػكؿ عمػى فيػـ
لممنش ة كبيئتيا) كيككف ذلؾ بمرحمة التخطيا.
كاإللزاـ ىنا يعنى المسؤكلية التى يتحمميا المدقق مف حيػث القيػاـ بػإجراءات تحميميػة كاجبػة فػي مرحمػة
التخطػػيا لمتػػدقيق لتقيػػيـ مخػػاطر إمكانيػػة حػػدكث التالعػػب المتعمػػد بػػالقكائـ الماليػػة كالتػػى بمكجبيػػا يػػتـ تصػػميـ
اجراءات التدقيق ،ككذلؾ فاف المدقق ممزـ ايضا بػاالجراءات التحميميػة عنػد المراجعػة الشػاممة فػي نيايػة عمميػة
التػػدقيق حسػػب معيػػار التػػدقيق الػػدكلي رقػػـ ( ،)520كالبػػد مػػف التنكيػػو ىنػػا أف مسػػؤكلية المػػدقق فػػي إكتشػػاؼ
التالعب كالتضميل في القكائـ المالية تنحصر فقا بالتخطيا السميـ لعممية التدقيق كتنفيذ خطو التػدقيق حسػب
األص ػػكؿ فق ػػا لمحص ػػكؿ عم ػػى مس ػػتك ت كي ػػد معق ػػكؿ بػ ػ ف البيان ػػات المالي ػػة تخم ػػك م ػػف التض ػػميل كالتالع ػػب أك
التحريفات المادية ،كمعقكليػة الت كيػد ال تعنػى أف المػدقق ضػامناً لسػالمة القػكائـ الماليػة مػف التضػميل كانمػا قػاـ
باإلجراءات المينية الالزمة لمكصكؿ لنسبة ت كيد معقكلة لمستخدمي القػكائـ الماليػة ،كتبقػى المسػؤكلية الرئيسػية
عف سالمة القكائـ المالية مف التضميل كالتحريف عمى كاىل االدارة كليس المدقق ،كمػا يمكػف لممػدقق اإلنتفػاع
مػػف اإلج ػراءات التحميميػػة بإعتبارىػػا إج ػراءات جكىريػػة (اإلج ػراءات التحميميػػة الجكىريػػة) حسػػب التعػػديالت عمػػى
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المعيار ( )520النافذ المفعكؿ لتدقيق البيانات الماليػة لمفتػرات التػى تبػدأ فػي  15ديسػمبر  2009أك بعػد ذلػؾ
التاريخ(.اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف .)2010،433،IFAC
 2:1:2مفيوم وأىداف اإلجراءات التحميمية.
 1:2:1:2مفيوم اإلجراءات التحميمية.
كردت عدة مفاىييـ لإلجراءات التحميميػة فقػد أطمػق عمييػا الػبعض الفحػص التحميمػي كأخػركف المراجعػة
التحميميػػة كيسػػمييا الػػبعض اإلسػػتعراض التحميمػػي (مكسػػى،2013،ص ،)312كقػػد عرفػػت ب نيػػا عمميػػة فحػػص
المعمكم ػػات المكج ػػكدة ف ػػي حس ػػابات كس ػػجالت المنشػ ػ ة كمقارنتي ػػا م ػػع المعمكم ػػات األخ ػػر كالبيان ػػات الداخمي ػػة
كالخارجيػػة بيػػدؼ الخػػركج ب ػرأي حػػكؿ مػػد تجػػانس ىػػذه المعمكمػػات مػػع مػػا ىػػك معػػركؼ عػػف ىػػذه المنش ػ ة
كنشاطيا (الذنيبات،2012،ص.)139
كقػػد عرفيػػا المعيػػد األمريكػػي لممحاسػػبيف القػػانكنييف فػػي البيػػاف رقػػـ ( )56بشػ ف معػػايير التػػدقيق عمػػى
أنيػػا عمميػػة تقيػػيـ لممعمكمػػات الماليػػة يػػتـ مػػف خػػالؿ د ارسػػة العالقػػات الممكنػػة بػػيف البيانػػات الماليػػة كبعضػػيا
ال ػػبعض كبيني ػػا كب ػػيف البيان ػػات غي ػػر المالي ػػة ،كي ػػتـ م ػػف خ ػػالؿ مقارن ػػة الق ػػيـ المس ػػجمة بال ػػدفاتر م ػػع تكقع ػػات
المراجع(.أرنز كلكبؾ،ص.)2002
كعرفيػػا اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف القػػانكنييف ب نيػػا تقيػػيـ لممعمكمػػات الماليػػة مػػف خػػالؿ تحميػػل د ارسػػة
لمعالقات المعقكلة بيف البيانات المالية كغير المالية ،تشمل اإلجراءات التحميمية كذلؾ كالً مف بحث التذبذبات
كالعالقات الميمة في تحديد التذبذبات ،كالتى ال تتفق مع المعمكمات األخر ذات العالقػة أك تنحػرؼ إلػى حػد
كبير عف المبالع المتكقعة( .اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010 ،IFACص.)12
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كيبيف تعريف اإلتحاد الدكلي لممحاسبيف القانكنييف أعاله أف اإلجراءات التحميمية تتضػمف د ارسػة مقارنػة
لمعمكمات المنش ة المالية كعمى سبيل المذاؿ ال الحصر مع:
 .1المعمكمات المالية الحالية مع المعمكمات عف فترات سابقة ( التحميل األفقي).
 .2نتائج المعمكمات المالية الحالية مع المكازنات التقديرية.
 .3المعمكمات المالية مع معمكمػات ماليػة متماذمػة تػرتبا بالقطػاع الػذي تنتمػي إليػو المنشػ ة ،مذػل
مقارنػػة حجػػـ المبيعػػات االجمػػة الػػى اجمػػالي المبيعػػات كنسػػبة،مع المنش ػ ت االخػػر فػػي نفػػس
القطاع (ذات االحجاـ المتقاربة).
كما تتضمف اإلجراءات التحميمية أيضاً الدراسة والنظر إلى العالقات  ،كعمى سبيل المذاؿ ال الحصر:
 .1بيف عناصر المعمكمات المالية كالتػى يتكقػع أف تتماذػل مػع النمػكذج المتنبػ بػو ،كالمبنػي عمػى
خب ػرة المنش ػ ة ،كالنسػػبة المئكيػػة ليػػامش ال ػربح كالػػذي يمذػػل صػػافي ال ػربح نسػػب ًة إلػػى إجمػػالي
المبيعػػات ،حيػػث يتكقػػع كجػػكد ىػػذه العالقػػة بػػنما معػػيف كاسػػتمرارىا عميػػو إذا لػػـ يك ػف ىنػػاؾ
تػيرات جكىرية قد أدت إلى تػيره.
 .2بيف المعمكمات المالية ك المعمكمات غير مالية ذات العالقة .ك جكر العماؿ مع عددىـ.
كعمي ػو يتضػػح ممػػا سػػبق أف اإلج ػراءات التحميميػػة تي ػػدؼ الػػى تقيػػيـ المعمكمػػات الماليػػة ،بكاسػػطة تحمي ػػل
عالقػػات معقكلػػة كمقبكلػػة بػػيف المعمكمػػات الماليػػة المقدمػػة مػػف المنش ػ ة لمسػػنة الماليػػة الحاليػػة كالسػػابقة كالمقػػدرة
المسػػتقبمية كالمعمكمػػات الماليػػة القطاعػػة كلممنش ػ ت المشػػابية ،كأخػػر غيػػر ماليػػة تتعمػػق بػػالظركؼ المختمفػػة
المرتبطة بالمنشػ ة داخميػاً كخارجيػاً كترتكػز فػي ذلػؾ إمػا عمػى د ارسػة مقارنػة ،أك د ارسػة عالقػات لممنشػ ة محػل
التدقيق.

39

كيبيف المعيار الدكلي رقـ ( )520في الفقرة (أ/3التطبيق كالمادة التكضيحية) أنة مػف الممكػف إسػتعماؿ
عدة طرؽ إلنجاز اإلجراءات التحميميػة كتمتػد ىػذة الطػرؽ مػف المقارنػات البسػيطة الػى التحمػيالت المعقػدة التػى
تس ػػتعمل تقني ػػات إحص ػػائية متط ػػكرة  ،كيمك ػػف أف تطب ػػق اإلجػ ػراءات التحميمي ػػة عم ػػى البيان ػػات المالي ػػة المكح ػػدة
كالعناصر كمككنات المعمكمات(.اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص.)436
كيالحػػأل أف المعيػػار ال يقيػػد المػػدقق بطريقػػة أك ب سػػمكب تحميػػل محػػدد حيػػث أعطػػى لممػػدقق الحريػػة فػػي
اإلجتياد إلختيار طرؽ كأنكاع اإلجراءات التحميمية المناسبة كمستك تطبيقيا ،فقد أعطػى أيضػاً لممػدقق الحريػة
في إستخداـ كتطبيق اإلجراءات التحميمية عمى البيانات المالية المكحدة ككل أك ألحػد عناصػر ىػذه القػكائـ أك
لمككنات ىذه العناصر.
كيػػر الباحػػث أنػػو يمكػػف تعريػػف اإلجػراءات التحميميػػة ب نيػػا مجمكعػػة إجػراءات تحميميػػة متعػػددة يحػػددىا
الحكـ المينى لممدقق تيدؼ إلى التنبؤ بإتجاه البنكد المالية محل التدقيق كحجميا ،كمقارنة أحجاـ كاتجاىػات
ىػػذه البنػػكد المتنبػػاء بيػػا مػػع الفعميػػة المقدمػػة كالتػػى تػػـ التقريػػر عنيػػا مػػف إدارة المنشػ ة لتحديػػد مقػػدار اإلنحػراؼ
كالتبايف بينيا ،كتقييم األىمية النسبية ليذة اإلنحرافات ،إلتخاذ إجراءات التدقيق المناسبة التى تمكنة مف إبداء
رأيو حكؿ ىذه البنكد كالتى تـ التقرير عنيا مف اإلدارة.
 2:2:1:2أىداف اإلجراءات التحميمية.
تيدؼ اإلجراءات التحميمية (اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص )434إلى:
 .1حصكؿ المدقق عمى أدلة تدقيق مكذكقة كذات عالقة مف خالؿ اإلجراءات التحميمية الجكىرية.
 .2تككيف اإلستنتاج الكمي لد المدقق حكؿ إتساؽ البيانات المالية ،مف خالؿ اإلجػراءات التحميميػة قػرب
نياية عممية التدقيق.
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 3:1:2أغراض واستعمالت اإلجراءات التحميمية.
إف أغػ ػراض كاس ػػتعماالت اإلجػ ػراءات التحميمي ػػة ككم ػػا بيني ػػا معي ػػار الت ػػدقيق ال ػػدكلي رق ػػـ (( )520اإلتح ػػاد
الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2008،IFACص )458تستعمل كتستخدـ ل غراض التالية:
 أكالً :كإجراءات تقييـ لممخاطر.
 ذانياً :كإجراءات تدقيق جكىرية.
 ذالذاً :كإجراءات لتككيف اإلستنتاج الكمي حكؿ البيانات المالية المدققة.
كسيتـ شرح ىذه األغراض كاإلستعماالت لإلجراءات التحميمية ككما ىك مبيف الحقاً في صفحات البحث.

أولا :اإلجراءات التحميمية كإجراءات تقييم لممخاطر.
أكجب المعيار ( )520مف خالؿ اإلشارة كالربا في نطاقة بمعيار التػدقيق الػدكلي رقػـ 315ي "تحديرد
وتقيرريم مخرراطر الخطررأ الجرروىري مررن خررالل فيررم المنشررأه وبيئتيررا لعمػػى المػػدقق تطبيػػق اإلجػراءات التحميميػػة
كػ ػ ػ ػ ػ ػػإجراءات لتقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ المخاطر(معيػ ػ ػ ػ ػ ػػار/315فقػػ ػ ػ ػ ػ ػرة /6ب ) (اإلتح ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الػ ػ ػ ػ ػ ػػدكلى لممحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيف الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكنيف
،2010،IFACص .)265كمػػا أكجػػب المعيػػار ( )520مػػف خػػالؿ اإلشػػارة كال ػربا فػػي نطاقػػة بمعيػػار التػػدقيق
الدكلي رقـ 330ي "إسرتجابة المردقق لممخراطر المقيمرة" ب نػة عمػى المػدقق أف يصػمـ كيػؤدي إجػراءات تػدقيق
المقيمػػة ل خطػػاء الجكىريػػة عنػػد مسػػتك اإلذبػػات (معيػػار /330فق ػرة ( )6اإلتحػػاد
إضػػافية إسػػتجابة لممخػػاطر ّ
الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص.)323
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أىمية واستعمالت اإلجراءات التحميمية كإجراءات تقييم لممخاطر:
 الداللة كالتكضيح كلفت انتباه المدقق لنكاح كمؤشرات لـ يكف عمى عمـ بيػا ،كالتػى تسػاعد فػي تمكينػة مػف
تقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية كذلؾ مف أجل:
 تحديد طبيعة المخاطر كاألخطاء الجكىرية. تحديد التكقيت المناسب لمتدقيق كالالزـ إلعطاء ىذه المخاطر كاألخطاء الجكىرية العناية المينية. تحديد الحجـ كالمد المناسب إلتماـ عممية التدقيق. تحديد إجراءات التدقيق اإلضافية الالزمة كالمالئمة لتعامل مع ىذة المخاطر. تحدي ػػد كج ػػكد اح ػػداث غي ػػر عادي ػػة حي ػػث تعتم ػػد اإلجػ ػراءات التحميمي ػػة ك ػػإجراءات لتقي ػػيـ المخ ػػاطر عم ػػى
المعمكمػػات الماليػػة كغيػػر الماليػػة ،مذػػل المبيعػػات كحجػػـ البضػػاعة المباعػػة ،كعنػػد أداء المػػدقق لإلج ػراءات
التحميمية كإج ارء لتقييـ المخاطر يقكـ بما يمي:
 تحديد العالقات المكجكدة بيف البنكد سكاء كانت المالية اك غير المالية. تطكير تكقعات منطقية كمعقكلة خاصة بيذة العالقات كاتجاىاتيا كأحجاميا المتكقعة. الكصكؿ الى نتائج بإجراء مقارنة بيف المبالع كالنسب الفعمية المسجمة كبيف التى تكقعيا. أخ ػػذ النت ػػائج كالنس ػػب غي ػػر العادي ػػة اك غي ػػر المتكقع ػػة بع ػػيف اإلعتب ػػار عن ػػد تحدي ػػد مخ ػػاطر األخط ػػارالجكىرية.
 مػػع االخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار أف نتػػائج اإلجػراءات التحميميػػة لمبيانػػات المجمعػػة عمػػى مسػػتك عػػالي (مذػػلالقكائـ المالية لمفترة المالية كاممة) تعطي داللة مبدئية كاسعة (غير محددة) حكؿ كجكد خط جكىري.
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 ربا المعمكمات األخر التى جمعت مف قبل المدقق لتقيػيـ المخػاطر(فيـ الرقابػة الداخميػة فػي المنشػ ةاإلستفسػػارات مػػف اإلدارة ،المالحظػػة كالتفتػػيش،أي معمكمػػات أخػػر ) مػػع نتػػائج اإلج ػراءات التحميميػػة
لتحديد حجـ مخاطر األخطار الجكىرية.
كبيذا الصدد يمكف تعريف مخاطر التدقيق بانيا المخاطر التي تؤدي الى قياـ المدقق بإبداء رأي غيػر
مناسب عندما تككف البيانات المالية خاطئة بشكل جكىري.
كمخاطر البيانات المالية الخاطئة بشكل جػكىري ىػي أف تحتػكي البيانػات الماليػة عمػى اخطػاء جكىريػة
قبل التدقيق.كالمخاطرة ب ف ال يكتشف المدقق ىذة األخطاء (مخاطرة اإلكتشاؼ).
(مخػاطرة اإلكتشػػاؼ :ىػػي المخػػاطرة بػػإف ال تكتشػػف إجػراءات المػدقق خطػ جكىريػػا فػػي إذبػػات يمكػػف اف يكػػكف
جكىريا بمفردة (دليل) اك عند جمعو مع أخطاء أخر (قرينة)).
كمخاطرة االخطاء الجكىرية تتككف مف عنصريف ىما:
 -1عنص ػػر المخ ػػاطرة الذاتية(المكركذ ػػة كالمت ص ػػمة ف ػػي الحس ػػاب) كى ػػي المخ ػػاطر الت ػػى تػ ػرتبا بطبيع ػػة
المنش ة مكضع التدقيق كبيئتيا اك بعض البنػكد التػى التػى يعتبػر الخطػر مت صػل فييػا كمتػكارث مذػل
المخزكف كالنقدية.
 -2عنصر مخاطر الرقابة ،كىي مخاطر ناتجة عف عدـ تمكف أنظمة الرقابػة الداخميػة فػي المنشػ ة مػف
منع أك إكتشاؼ األخطاء كالتحريفات.
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ثاني ا :اإلجراءات التحميمية كإجراءات تدقيق جوىرية.
بعػػد التقيػػيـ الخ ػػاص بمخػػاطرة األخط ػػاء الجكىريػػة كلتحقي ػػق أىػػداؼ الت ػػدقيق فػػإف عم ػػى المػػدقق تص ػػميـ
إجراءات تدقيق جكىرية ألداء عممية التدقيق قادرة عمى اإلستجابة لمتقييـ الخاص بمخػاطرة األخطػاء الجكىريػة
عند مستك اإلذبات لعمميات ت كيد معينػة ،كاجػراءات التػدقيق الجكىريػة يػتـ إشػتقاقيا عنػد مسػتك اإلذبػات مػف
إختبارات التفاصيل ،أك مف اإلجراءات التحميمية الجكىرية ،أك مف كمييما معا.
كيبقى القػرار حػكؿ أ إجػراءات تػدقيق سػيتـ إسػتخداميا لتحقيػق ىػدؼ عمميػة التػدقيق مبنػي عمػى حكػـ
المدقق مف حيث أي اإلجػراءات المتػكفرة ىػك أكذػر فاعميػة ككفػاءة لتقميػل المخػاطرة المقيمػة ل خطػاء الجكىريػة
عند مستك اإلذبات (مرحمة الت كيد) إلى أدنى مستك كبالشكل المقبكؿ كالمناسب.
كيبيف المعيار الدكلي لمتدقيق رقـ ( )520بػ ف المػدقق قػد يحصػل عمػى معمكماتػو الالزمػة لإلجػراءات التحميميػة
مػػف إدارة المنشػ ة كينظػػر فػػي مػػد مكذكقيتيػػا ،كمػػا يطمػػع عمػػى اإلجػراءات التحميميػػة المنجػزة مػػف قبػػل المنشػ ة،
حيث أتاح المعيار ( )520لممدقق إستخداـ ىػذة المعمكمػات التحميميػة المعػدة مػف قبػل المنشػ ة بشػرك أف تكػكف
معدة بكفاءة كمييئة بشكل مناسب كحسب قناعة المدقق بذلؾ.

ثالثر ا :اإلجرراءات التحميميررة كررإجراءات لتكرروين اإلسررتنتاج الكمرري حررول البيانررات الماليررة المدققررة .عنررد النظرررة
الشاممة لمبيانات المالية نياية عممية التدقيق.
أكجػػب المعيػػار الػػدكلي لمتػػدقيق رقػػـ ( )520عمػػى المػػدقق تطبيػػق اإلجػراءات التحميميػػة عنػػد اإلقتػراب مػػف
نياية عممية التدقيق ،كذلؾ عندما يقكـ بتككيف ق ارره العاـ كاستنتاجة الكمي فيما إذا كانت البيانات المالية ككػل
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متسقة مع فيـ المدقق لممنش ة ،فالنتائج التى يتـ التكصل إلييا نتيجة اإلجراءات التحميمية المصػممة كالتػى يػتـ
ت ديتيا كتطبيقيا بشكل عاـ في نياية عممية التدقيق تيدؼ إلى:
 .1الت كد مف صحة اإلستنتاجات المتككنػة لػد المػدقق سػابقاً عنػدما تػـ تػدقيق عناصػر البيانػات الماليػة
بشكل منفرد كجزئي (تفصيمي).
 .2مسػػاعدة المػػدقق لمكصػػكؿ إلسػػتنتاجات عامػػة حػػكؿ مػػد معقكليػػة البيانػػات الماليػػة ليعتمػػد عمييػػا فػػي
إبداء رأيو.
 .3تساعد في التعرؼ ك تحديد مخاطر البياف الخاطئ الجكىري الػير معركؼ كغير المكتشف سابقاً.
 .4مخاطر البياف الخاطئ الجكىري الػير المكتشف سابقاً تمزـ المدقق إلعػادة تقيػيـ كمراجعػة إلجػراءات
ع
عدؿ لممخاطر البياف الخاطئ إمتذاالً لمتطمبات معيار
الم ّ
التدقيق المخططة سابقاً بناءاً عمى اإلعتبار ر
التدقيق الدكلي رقـ ( /)315تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية.

 نتائج التحقيق لإلجراءات التحميمية.
في حاؿ أظيرت اإلجػراءات التحميميػة التػى تػـ أداؤىػا نتػائج بكجػكد تقمبػات أك عالقػات غيػر متسػقة مػع
المعمكمات األخر ذات العالقة أك مختمفة عف القيـ المتكقعة بمقدار كبير ،أكجب المعيار الدكلي لمتدقيق رقػـ
( )520عمى المدقق التحقق عف مذل ىذة الفركؽ.كذلؾ بالطرؽ التالية:
 .1اإلستفسار مف اإلدارة  ،كالحصكؿ عمى أدلة تدقيق مناسبة ككافية ذات عالقة بردكد اإلدارة.
تقييـ ردكد اإلدارة ،كربطيا بفيػـ المػدقق لممنشػ ة كبيئتيػا كأدلػة التػدقيق المتحصػمة كالتػى جمعػت خػالؿ
ّ .2
عممية التدقيق.
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 .3عنػػد عػػدـ قػػدرة اإلدارة أكقصػػكر ردكدىػػا عػػف تفسػػير الفركقػػات كالتقمبػػات كالعالقػػات غيػػر المتسػػقة التػػى
أظيرتيػػا نتػػائج اإلج ػراءات التحميميػػة  ،فعمػػى المػػدقق القيػػاـ بػػإجراءات تػػدقيق أخػػر لػػـ يحػػددىا معيػػار
التدقيق الدكلي رقـ ( )520كتركيا لتقدير المدقق.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة
المبحث الثاني :التحميل المالي

 1:2:2المقدمة.
يرتبا التحميل المالي إرتباطاً كذيقاً بعمػل المػدقق الخػارجي حيػث يػرتبا التحميػل المػالي بمعيػار التػدقيق
الدكلي رقـ ( )520اإلجراءات التحميمية ك ريعد مف أىـ أدكاتو ،كيعكد التحميل المالي عمى المػدقق بمنػافع كبيػرة
في جميع مراحل التدقيق ،ك داة تخطػيا لعمميػة التػدقيق اكالً ،ككػ داة تػدقيق جػكىري ذانيػاً ،ككػ داة تمكػف المػدقق
مف تككيف الصكرة النيائية حكؿ البيانات المالية المدققة.

 2:2:2الخصائص النوعية لممعمومات المالية.
حيػػث أف كاجػػب المػػدقق أف يحصػػل عمػػى أدلػػة تػػدقيق تبيػػيف أف البيانػػات الماليػػة تتصػػف بالخصػػائص
النكعيػػة التػػى حػػددتيا المجػػاف كالييئػػات المتخصصػػة كالمعنيػػة بإصػػدار معػػايير المحاسػػبة مذػػل لجنػػة معػػايير
المحاسبة الدكلية كمجمس معايير المحاسبة في الكاليات المتحدة (الذنيبات،2013،ص.)196
ف نو مف الكاجب التطػرؽ كبإسػياب لمخصػائص النكعيػة لممعمكمػات الماليػة كمػا بينػو اإلطػار المفػاىيمي
إلعداد كعرض القكائـ المالية المكضكع في العاـ  1989مف قبػل لجنػة معػايير المحاسػبة الدكليػة IASCسػابقاً
(مجمػػس معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة  IASBحالي ػاً) ،حيػػث تنقسػػـ الخصػػائص النكعيػػة لممعمكمػػات الماليػػة الػػى
مجمكعتيف (أبكنصار ،حميدات،2013،ص ،)7ىما:
 .1المجموعة األولى :الخصائص النوعية األساسية وتشمل الخاصيتان األساسيتان التاليتان:
 المالءمة :كلتككف المعمكمات المالية مالءمة يجب:
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 أف تككف ذات صمة بق اررات المستخدميف ليا.-

ذات قيمة تنبؤية.

-

ذات قيمة ت كيدية ،تكفر تػذية عكسية راجعة حكؿ التقييمات السابقة لت كيدىا أك تػييرىا.

 طبيعتيا مف حيث المادية كاألىمية النسبية ،كيمكف القكؿ أف المعمكمة ذات أىميػة نسػبية إذاكاف حذفيا أك تحريفيا يؤذر عمى صحة القرار اإلقتصادي لممستخدميف لمقكائـ المالية.
 التمثيررل الصرراد /الموثوقيررة :حيػػث يجػػب أف تعبػػر المعمكمػػات الماليػػة بصػػدؽ عػػف العمميػػات الماليػػة
كاألحػػداث األخػػر التػػى حػػدذت بالمنشػ ة كالظػكاىر الكاجػػب أف تعبػػر عنيػػا كتصػػكيرىا ،كحتػػى تتصػػف
المعمكمات بالمكذكقية يجب أف تككف:
 كاممة :تعبر عف كافة المعمكمات الضركرية لتككف مفيكمة مف المستخدميف بمػا فػي ذلػؾالمعمكمات الكصفية كالتكضيحية.
 الحياد :غير متحيزة لتخدـ طرؼ أك جية معينة عمػى حسػاب جيػة أخػر مػف مسػتخدميالمعمكمات.
 الخمك مف األخطاء :تخمك مف أخطاء كالحذؼ. .2المجموعة الثانية :الخصائص الداعمة أو المعززة لمخصائص النوعية لممعمومات المالية:
 القابميررة لممقارنررة :يمكػػف مقارنػػة القػكائـ الماليػػة لفتػرة ماليػػة معينػػة مػػع قػكائـ الماليػػة لفتػرة ماليػػة سػػابقة
لنفس المنش ة أك مع منش ت أخر لنفس الفترة ،كتقتضي عممية ما يمي:
 اإلتسػػاؽ فػػي تطبيػػق السياسػػات :كتعنػػي الذبػػات فػػي إسػػتخداـ السياسػػات المحاسػػبية مػػف فت ػرةألخر .
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 الذبات في أسمكب عرض القكائـ المالية مف فترة ألخر كتصنيف البنكد. القابميررة لمتحقررق :الخػػركج بػػنفس النتػػائج إذا أسػػتخدمت نفػػس طػػرؽ القيػػاس بػػػض النظػػر عػػف مػػف ىػػـ
األشخاص الذيف أستخدمكا طرؽ القياس أك كصمكا لمنتائج.
 التوقيت المناسب :أف تتػكفر المعمكمػة لمتخػذ القػرار إلتخػاذ قػ اررة فػي الكقػت المناسػب أك الكقػت الػذي
يككف لممعمكمات ت ذير عمى القرار.
 القابمية لمفيم :تصنيف كعرض المعمكمات بشكل كاضح كدقيق ،بعيدة عف التعقيد كالصعكبة.

 3:2:2مفيوم التحميل المالي ،أىدافة ،وأىميتة.
التحميػػل المػػالي عبػػارة عػػف اإلج ػراءات كالخط ػكات التػػي يسػػتخدميا المحممػػيف المػػالييف مػػف أجػػل تفسػػير
المعمكمات الماليو المتاحة (حداد،2010،ص ،)52أك ىك عممية معالجة منظمة لمبيانػات الماليػة المتاحػة عػف
مؤسسػػة مػػا لمحص ػكؿ عمػػى معمكمػػات تسػػتعمل فػػي عمميػػة إتخػػاذ الق ػ اررات ك تقيػػيـ أداء المؤسسػػات ككػػذلؾ فػػي
تشخيص أي مشكمة مالية مكجكدة كتكقع ما سيككف عميو الكضع في المستقبل( .عقل،0228،ص.)022
كعػػرؼ التحميػػل المػػالي أيضػاً ب نػػة د ارسػػة القػكائـ الماليػػة بعػػد تبكيبيػػا باسػػتخداـ األسػػاليب الكميػػة بيػػدؼ
إظيػار االرتباطػات بػػيف عناصػرىا ك التػيػرات الطارئػة عمػػى ىػذه العناصػر كحجػػـ كأذػر ىػػذه التػيػرات كاشػػتقاؽ
مجمكعة مف المؤشرات التي تساعد عمى د ارسػة كضػع المنشػاة مػف الناحيػة التشػػيمية ك التمكيميػة ك تقيػيـ أداء
ىػذه المنشػػآت ك كػذلؾ تقػػديـ المعمكمػات الالزمػػة ل طػراؼ المسػػتفيدة مػف أجػػل اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة السػػميمة
(دمحم،0228،ص.)20
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أمػػا المحمػػل المػػالي فيػػك أي مسػػتخدـ لممعمكمػػات الماليػػو المتاحػػة كالمنشػػكرة كالمتعمقػػة بالشػػركات ،كالػػذي
يرغ ػ ػػب بإس ػ ػػتخداـ تم ػ ػػؾ المعمكم ػ ػػات م ػ ػػف أج ػ ػػل إتخ ػ ػػاذ القػ ػ ػ اررات اإلقتص ػ ػػاديو .كيك ػ ػػكف إم ػ ػػا محم ػ ػػل داخم ػ ػػي أك
خارجي(حداد،2010 ،ص.)52
 اليدف األساسي من التحميل المالي
ييدؼ التحميل المالي في التعرؼ عمى مكاطف القكة في كضع الشركة لتعزيزىا ،كعمى مكاطف الضػعف
لكضػػع الع ػالج الػػالزـ ليػػا ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػى الق ػكائـ الماليػػة المنشػػكرة باإلضػػافة إلػػى اإلسػػتعانة
بالمعمكمات المتاحة عف أسعار األسيـ كالمؤشرات االقتصادية العامة.
أما في مجاؿ التدقيق كبإعتبار التحميل المالي أداة مف أدكات اإلجراءات التحميمية في التدقيق فاليػدؼ
منو ىك تحكيل البيانات الكارده بالقكائـ المالية إلى معمكمات كمؤشرات تساعد عمى التقييـ المالي لممنش ة محل
التػػدقيق ،كاتخػػاذ الق ػ اررات الالزم ػة فيمػػا يتعمػػق بتخطػػيا عمميػػة التػػدقيق كاسػػتخداميا كػػإجراءات تػػدقيق جكىريػػة
لمبيانات المالية كفي نياية عممية التدقيق عند بناء كابداء الرأي العاـ حكؿ عدالة البيانات المالية.
 أىمية التحميل المالي:
 - 1كسيمو لمعرفة قدرات الشركة مالياً كادارياً .حيث يكفر معمكمات تساعد في تقدير قيمة المنش ة عف طريق
تقدير تدفقاتيا النقدية المستقبمية،كتقييـ مركزىا المالي كمد فاعمية أنشطتيا المختمفة.
 -2أساس عممية التخطيا كنقطو بدايتيا .كتقييـ جدك اإلستذمار في المشاريع المتاحة لمشركة.
 -3كسيمة ىامة مف كسائل الرقابة الداخمية.
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 -4أداه فعالو تساعد في معرفة نقاك القكة كالضعف في الشركة.
 -5تقيػػيـ كفػػاءة االدارة،كمعرفػػة إتجاىػػات أداء المؤسسػػة.كتقييـ السياسػػات الماليػػة كالتشػػػيمية المتبعػػة ،كقػػدرات
المؤسسة عمى خدمة دينيا كقدرتيا عمى االقتراض.

 4:2:3أنواع مناىج أو مداخل التحميل المالي من حيث الغرض األىداف.
يستعمل التحميل المالي لمتعرؼ عمػى أداء المؤسسػة مكضػكع التحميػل كاتخػاذ القػ اررات ذات الصػمة بيػا
ىذا ك يمكف استعماؿ التحميل المالي لخدمة أغراض متعددة(مطر،2006،ص ،)22أىميا:
 .1تحميل اإل ئتمان.
يقكـ بيذا التحميل الدائنكف في األجل القصير كفي األجل الطكيل كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى:
 قدرة المنش ة عمى سداد أصل الديف كفكائدة عند إستحقاقيا.
 سياسات التمكيل في المنش ة كأذارىا عمى ىيكل رأس الماؿ.
 التع ػػرؼ عم ػػى أكلكيت ػػو (ال ػػدائف) ف ػػي الحص ػػكؿ عم ػػى حقكق ػػو فيم ػػا ل ػػك تعرض ػػت المنشػ ػ ة لمتص ػػفية أك
اإلقالس.
 التع ػػرؼ عم ػػى م ػػد المكض ػػكعية ف ػػي سياس ػػات المنشػ ػ ة المتبع ػػة ف ػػي تقي ػػيـ األص ػػكؿ خاص ػػة امقدم ػػة
كضمانات.
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 .2تحميل اإلستثمار.
إف مػػف أفضػػل التطبيقػػات العمميػػة لمتحميػػل المػػالي ىػػي تمػػؾ المسػػتعممة مػػف قبػػل المسػػتذمرييف الحػػالييف
كالمحتممػػيف فػػي مجػػاؿ تقيػػيـ االسػػتذمار فػػي أس ػيـ الشػػركات ك السػػندات المختمفػػة ،كليػػذا األمػػر أىمي ػو بالػػػة
لجميكر المستذمريف مف أفراد كشركات ،كينصب اىتماميـ عمى:
 القكة اإليرادية لممنش ة حاض اًر كمستقبالً.
 فرص أستم اررية المنش ة كمعدالت النمك المتكقعة فييا.
 كفاءة إدارة المنش ة في رسـ سياسات التمكيل كمد كفاءتيا في إستػالؿ المكارد اإلقتصادية المتكفرة.
 معرفة مؤشرات المخاطر المحيطة بإستذماراتيـ فيما لك تعرضت المنش ة لمتصفية أك اإلقالس.
 .3تحميل األداء:
تعتبر إدارة المنش ة أدكات التحميل المالي أدكات مذالية ألغراض الرقابة كالتخطيا كتقييـ األداء ،مع
اإلشػػارة الػػى أف اإلدارة ال تسػػتخدـ البيانػػات الماليػػة المنشػػكرة لتقيػػيـ األداء كتسػػتخدـ البيانػػات التفصػػيمية
كالتقديرية في سػجالت محاسػبة التكػاليف أك المحاسػبة اإلداريػة ،كيمكػف لػإلدارة الحصػكؿ عمػى مؤشػرات
عامػػة م ػػف البيانػػات الماي ػػة المنش ػػكرة مذػػل مؤشػ ػرات عامػػة ع ػػف النش ػػاك كالربحيػػة ،كالتمكي ػػل كاإلس ػػتذمار
كمؤشرات خاصة لتقييـ اإلدارات في المنش ة.

 .4أنواع مناىج أو مداخل أخرى لمتحميل المالي.
باإلضػػافة لممػػداخل التقميديػػة أعػػاله ،فقػػد بػػرزت حػػديذاً مػػداخل أخػػر يتخػػذىا المحممػػكف
الماليكف لتحقيق أغراض ىامة كمتخصصة مذل:
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 التحميل المالي ألغراض تقييـ الجدك اإلقتصادية لممشركعات.
 التحميل المالي ألغراض التنبؤ بالفشل المالي لممشركعات.
 التحميل المالي ألغراض دمج المشركعات.
 تحميل المحافأل اإلستذمارية.
 تحميل نكعية األرباح.
 التحميل البيئي اإلستراتيجي أك ما يعرؼ بتحميػل ( ،)SWOTكىػك تحميػل يبحػث فػي
نقػ ػػاك القػ ػػكة كنقػ ػػاك الضػ ػػعف فػ ػػي المنش ػ ػ ة ،ككػ ػػذلؾ الفػ ػػرص كالتيدي ػ ػدات المحيطػ ػػة
بالمنش ػ ة ،كيطمػػق عميػػة الػػبعض التحميػػل الربػػاعي حيػػث يبحػػث فػػي المجػػاالت أعػػالة
ككمم ػ ػػة ( )SWOTى ػ ػػي إختص ػ ػػار لعناص ػ ػػر الق ػ ػػكة  ،Strengthsنق ػ ػػاك الضػ ػ ػػعف
 ،Weaknessesالفرص المحيطة ،التيديدات .Threats
 5:2:2الجيات المستخدمة لمقوائم المالية والميتمة بالتحميل المالي ليا.
اإلسػػتعماالت الكاسػػعة لمتحميػػل المػػالي جعمػػت منػػو مجػػاؿ إىتمػػاـ الكذيػريف رغػػـ إخػػتالؼ األىػػداؼ التػػي
يتطمعكف إلييا مف تطبيقو كمف الجيات التي تستعمل التحميل المالي إستعماالً كاسعاً:
 .1المستثمرون االمحتممون:
ينصػػب إىتمػػاـ المسػػتذمركف المحتممػػكف بالحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات التاليػػة قبػػل إتخػػاذ ق ػ ارراتيـ اإلسػػتذمارية
كعمى سبيل المذاؿ ال الحصر:
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 أداء الشركة عمى المد القصير كالطكيل كقدرتيا عمى تحقيق األرباح عمى اإلستذمارات.
 اإلتجاه الذي إتخذتو ربحية الشركة عمى مد فترة معقكلة مف الزمف.
 سياسة تكزيع األرباح.
 الكضع المالي لمشركة حالياً كالعكامل الممكف أف تؤذر فيو مستقبالً.
 الييكػػل المػػالي لممؤسسػػة مػػع بيػػاف األذػػر السػػمبي كاإليجػػابي المتكقػػع نتيجػػة التركيبػػة التػػي إتخػػذىا ىػػذا
الييكل.
 نتيجة مقارنة أداء الشركة ب داء الشركات المشابية كأداء الصناعة التي تنتمي الييا.
 إمكانيات تطكر الشركة كنمكىا كبياف أذر ذلؾ كمو عمى األرباح كقيمة األسيـ.
-2المالكون أو المساىموني:
تتحمػػل الجيػػة المالكػػة لممنش ػ ة أك مجمكعػػة المػػالكيف أك المسػػاىميف ،حسػػب طبيعػػة الممكيػػة المخػػاطر
النيائية لمشركة .كيحصل المالككف عمى األرباح الدكرية التي تحققيا الشركة .كىنػاؾ قيػكد تفرضػيا التشػريعات
أك تعميمػػات الجيػػة الرقابيػػة حػػكؿ نسػػب تكزيػػع األربػػاح كاحتجازىػػا سػػنكيا .كمػػا أف حقػػكؽ الممكيػػة ىػػي آخػػر مػػا
تسدد في حالة تعرض الشركة لمصعكبات المالية أك التصفية.
الجية المالكة ىي المسؤكلة عػف حسػف إدارة الشػركة كاإلشػراؼ عمػى تطبيػق التشػريعات التػي تصػدرىا
الدكلة كالتعميمات التػي تصػدرىا الجيػة الرقابيػة بشػ ف سياسػات كعمميػات الشػركة ،كلػك أف إدارة الشػركة تتحمػل
معيا المسؤكلية ،باعتبارىا تنكب عف المالكيف.
يحتػػل التحميػػل المػػالي مكقعػاً خاصػاً ،مػػف بػػيف األسػػاليب الميمػػة التػػي تسػػاعد المػػالكيف فػػي الرقابػػة عمػػى
أعماؿ الشركة .لذا فإف قدرة المالؾ عمى فيػـ مؤشػرات التحميػل المػالي تعتمػد عمػى ذقافتػو الماليػة .كيفتػرض أف
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تعكػػس التقػػارير السػػنكية المكجيػػة لممػػالكيف ،كالمتضػػمنة الحسػػابات الختاميػػة ،العديػػد مػػف نتػػائج التحميػػل المػػالي
عمى شكل نسب مالية دكرية ،كجداكؿ كأشكاؿ إحصائية ،كمقارنات مع الماضي ،كمناقشة نتائجو.
التحميػػل المػػالي يعكػػس قػػدرة إدارة الشػػركة عمػػى تنفيػػذ الخطػػا كالمكازنػػات التػػي أقػػرت لممسػػتقبل مػػف قبػػل
الجيػػة المالكػػة ك ػ داء مسػػتيدؼ ،كىػػك مػػا يصػػطمح عميػػة بػ ػ (رقابػػة) التنفيػػذ .كعميػػو ف ػ ف ىػػذه المؤش ػرات تكجػػو
المالكيف نحك إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح الخمل في األداء.
أف تػ ػراكـ المش ػػكالت باإلض ػػافة إل ػػى مؤشػ ػرات التحمي ػػل الم ػػالي ،س ػػتدفع الم ػػالكيف ف ػػي النياي ػػة ال ػػى إتخ ػػاذ
اإلجراءات تجاه اإلدارة القائمة.مع ضركرة اإلشارة لضعف تفيـ المسػاىـ اإلعتيػادي فػى الشػركة لمعنػى كأىميػة
دالئل التحميل المالي.
-3المقرضون والدائنون:
ييتـ الدائنكف بالحصكؿ عمى المعمكمات التالية مف أجل تقييـ قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا:
 سيكلة الشركة ألنيا المؤشر األمذل عمى قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا في المد القصير.
 ربحية الشركة كىيكميا المالي كالمصادر الرئيسية ل مكاؿ كاستخدامتيا كالتكقعات الطكيمة األجل.
 قدرة الشركة عمى تحقيق األرباح كالتى تعتبر أحد المكارد الرئيسية لمكفاء بالديكف.
 السياسات التى اتبعتيا الشركة في الماضي لمكاجية احتياجاتيا المالية.
 مد سالمة المركز المالي لمشركة.
-4اإلدارة:
تيتـ إدارة الشركة بالمعمكمات التالية لمحكـ عمى مد كفاءتيا في إدارة األمكر خالؿ الفترة المعنية:
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 ربحية الشركة كعكائد االستذمار.
 االتجاىات التي يتخذىا أداء الشركة.
 نتيجػة مقارنػة أداء الشػركة بػ داء الشػػركات األخػر المماذمػة فػي الحجػػـ كطبيعػة النشػاك باالضػافة الػػى
نتيجة المقارنة مع أداء الصناعة التي تنتمي الييا الشركة.
 فاعمية الرقابة.
 كيفية تكزيع المكارد عمى أكجو االستخداـ.
 كفاءة إدارة المكجكدات.
 -5وسطاء األو ار المالية:
ييدؼ كسطاء األكراؽ المالية الى معرفة اآلتي:
 التػيرات المحتممة عمى أسعار األسيـ نتيجة لمتطكرات المالية في الشركة.
 تحديد أسيـ الشركات الممكف اعتبارىا فرص استذمار جيدة.
-6العاممون في الشركة:
ييتـ العاممكف في الشركة بنتائج التحميل لسببيف رئيسييف ىما:
 الحكـ عمى كفاءة كفعالية االنجاز مما يؤذر في مستك االنتاجية كيعزز الشعكر باالنتماء.
 التعرؼ الى النتائج الفعمية مما يجعميـ في كضع أفضل لتقديـ مطالب معقكلة ال إدارة لمشركة.
-7الجيات الحكومية :كيعكد االىتماـ ىنا بالدرجة األكلى ألسباب رقابية كضريبية في بعض الدكؿ.
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 -8المحممون الماليون المختصون:
ىنػاؾ مؤسسػػات متخصصػػة بالتحميػل المػػالي تقػػكـ بيػػذه العمميػة إمػػا بمبػػادرة منيػا أك بنػػاء عمػػى تكميػػف
مف إحد المؤسسات الميتمة ب مر شركة ما كذلؾ مقابل أتعاب محددة تتقاضاىا ىذه المؤسسات.

 6:2:2المعمومات المستخدمة بالتحميل المالي ومصادرىا:
يمكف تصنيف المعمكمات المستخدمة بالتحميل المالي كمصادرىا(حداد،2010،ص ،)56كما يمي:
أولا :المعمومات الماليو:
 -1التقريػر السػنكي كالحسػابات الختاميػػو :حيػث يعتبػر المصػدر الرئيسػػي لممعمكمػات المحاسػبيو عػف الشػػركات
كالتي تستخدـ مف قبل المحمميف المالييف.
 -2القػكائـ المحاسػبيو نصػف السػنكيو :فػي الػالػب تحتػكي ىػذه القػكائـ نصػف السػنكيو عمػى بعػض المعمكمػػات
عػػف المبيعػػات كاالربػػاح كالض ػرائب كتكزيعػػات األربػػاح كنصػػيب السػػيـ العػػادي الكاحػػد مػػف االربػػاح المحققػػو
كتعتبر ىذه القكائـ غايو في االىميو النيا تسمح لممحمميف المالييف مف تعديل تكقعات عيـ كعمى اساس منتظـ.
 -3تقارير مفصمو رسميو :بعض الدكؿ مذل امريكػا يػتـ نشػر معمكمػات عػف الشػركات عػف طريػق تقػارير مذػل
تقرير( )k-10كيحتكي عمى كل المعمكمات التي يحتاج المستذمر معرفتيا عف الشركو.
 -4المنشػ ػػكرات :يػ ػػتـ نشػ ػػرىا كتكزيعيػ ػػا مػ ػػف قبػ ػػل الشػ ػػركات لممسػ ػػاىميف الحػ ػػالييف كالمتػ ػػكقعيف ،كتحتػ ػػكي ىػ ػػذه
المنشكرات عمى معمكمات خاصو عندما تنكي الشركو طرح أسيـ جديده كتريد تسكيقيا.
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 -5المعمكمات المالية المتعمقة بمستك النشاك اإلقتصادي العاـ كالتي تصدر عمى شػكل إحصػاءات مػف قبػل
الحككمة أك الشركات المتخصصة في نشرىا.
 -6معمكمات تصدر عف طريق الييئات الرسمية في األسكاؽ المالية كتعتبر قيمة جداً لمتحميل.
 -7معمكمات عف مؤشرات االسكاؽ المالية.
ثاني ا :معمومات غير مالية وكمية:
كتشمل ىذه المعمكمػات إحصػاءات عػف اإلنتػاج كالطمػب ك العمالػو كالتػي قػد تسػاعد المحمػل المػالي فػي
عممو كذلؾ تتضمف ىذه المعمكمات اإلحصاءات اإلقتصادية الرسمية التي تصدر عف الحككمة.
ثالثا :معمومات غير كمية:
كتحتكي عمى معمكمات مذل تقرير مػدقق الحسػابات ك رسػائل رئػيس مجمػس اإلداره المنشػكره فػي التقريػر
السنكي ك مالحظات االدارة عمى مكضكع معيف كمالحظات المحمميف المالييف ك تكصياتيـ كاخي ار االتصاالت
الشخصية مع االدارة كخاصة التقاء االدارة مػع المحممػيف المػالييف حيػث بينػت الد ارسػات فػي ىػذا المجػاؿ تػ ذير
ىذه المقاءات عمى التذبذب في اسعار االسيـ(حداد،2010،ص.)58

 7:2:2منيجية التحميل المالي:
تمر عممية التحميل المالي في عدد مف الخطكات المنظمة المتتابعة بحيث تشكل في مجمميا المنيج
العممي لمتحميل المالي كبشكل عاـ ف ف ىذه الخطكات كاآلتي:
 .1تحديد الػاية أك اليدؼ مف التحميل المالي مذل:
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تحميل الييكل االستذماري العاـ لمشركة.



تحميل نتائج األداء (األرباح كالربحية) لمشركة.



تحميل التنبكء بالفشل لمشركة.



تحميل الييكل التمكيمي العاـ لمشركة.

 .2جمع البيانات المرتبطة بشكل مباشر باليدؼ مف التحميل المالي مذل الحصكؿ عمػى البيانػات المدققػة
كالمعتمدة مف اإلدارة أك السكؽ المالي أك أي مصدر مكذكؽ مع تحديد الفترات الماليػة التػى سػيتناكليا
التحميل مذالً مف  2010حتى .2014
 .3تحديد أداه أك أدكات التحميل المػالي المناسػبة لمكصػكؿ إلػى أفضػل النتػائج ،مذػل تحديػد أدكات التحميػل
المالي الخاصة بتحميل الييكػل التمػكيمي العػاـ كالييكػل االسػتذماري العػاـ كتحميػل نتػائج األداء كتحميػل
التنبكء بالفشل كفقاً لمطرؽ التحميمية المتعارؼ عمييا.
 .4التجميع كاإلطالع عمى البيئة العامة المحيطو سياسية كانت أك إجتماعية أك إقتصادية .لربطيا الحقاً
بالمؤشرات المالية.
 .5تشػػػيل البيانػػات ذات الصػػمة بػايػػة التحميػػل المػػالي باإلعتمػػاد عمػػى األدكات المسػػتخدمة لمكصػػكؿ إلػػى
بعض المؤشرات المرتبطة بػرض التحميل.
 .6تحميل المؤشرات التي يتـ التكصل إلييا لمعرفة إتجاىيا المستقبمي.
 .7اإلستنتاجات كالتكصيات.

 8:2:2مقومات التحميل المالي ومحدداتو.
يمكف تمخيص مقكمات نجاح التحميل المالي بالنقاك الذالث التالية:
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 .1التحديد الكاضح ألىداؼ التحميل المالي.
 .2القيػػاـ بتركيػػب النسػػبة بطريقػػة تعك ػػس عالقػػات منطقيػػة معينػػة كنس ػػبة الػػدخل إلػػى اإلسػػتذمارات الت ػػى
ساىمت في تحقيقيا أك نسبة الدخل إلى حقكؽ أصحاب المشركع.
 .3التفسير السميـ لنتائج التحميل المالي حتى يصار إلى استخداميا بصكرة سميمة أيضاً.
أمػػا المحػػددات التػػي يجػػب اإلنتبػػاه ليػػا لمتقميػػل مػػف فػػرص الكقػػكع فػػي إسػػتنتاجات خاطئػػة عنػػد إسػػتخداـ التحميػػل
المالي كمف أىميا:
 -1ع ػػدـ مالئم ػػة المعي ػػار المس ػػتخدـ ،إذا كان ػػت س ػػنو األس ػػاس المس ػػتخدمة كمعي ػػار(في التحمي ػػل
األفقي) تتميز ب رباح منخفضة جداً أك مرتفعة جداً (حداد،2010 ،ص.)60
 -2األسػػس كالمبػػادئ كالفػػركض المحاسػػبية كالتػػى تعػػد بمكجبيػػا البيانػػات الماليػػة تػػتحكـ باألرقػػاـ
الظاىرة في تمػؾ البيانػات ممػا يفقػد النسػب الماليػة المشػتقة منيػا خاصػية المكضػكعية (مطػر،
،2006ص.)77
 -3إسػػتخداـ نسػػبة التػيػػر قػػد يػػؤدي إلػػى إظيػػار قػػيـ متطرفػػة اذا كانػػت قيمػػة سػػنة األسػػاس قيمػػة
منخفضة جداً أك مرتفعة جداً (حداد،2010 ،ص.)60
 -4إف إعػػداد الق ػكائـ الماليػػة كفق ػاً لبػػدائل محاسػػبية متعػػددة مػػف أسػػاليب القيػػاس كاإلفصػػاح يجعػػل
البيانػػات المالي ػػة كالنس ػػب المش ػػتقة منيػػا غي ػػر قابم ػػة لممقارن ػػة بػػيف المنشػ ػ ت ،بس ػػبب إخ ػػتالؼ
األساليب المتبعة لقياس األحداث اإلقتصادية مف منش ة ألخر (مطر،2006،ص.)78
 -5النسب المالية يتـ إشػتقاؽ معظميػا مػف بيانػات محاسػبية ريعبػر رمعظميػا عػف أداء المنشػ ة فػي
لحظ ػػة زمنيػ ػػة معين ػػة ،كحقيقػ ػػة األمػ ػػر أف طبيع ػػة نشػ ػػاك المنش ػ ػ ة نش ػػاك مس ػػتمر كذك طبيعػػػة
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ديناميكية ،لذا مف الصػعب اإلعتمػاد عمػى ىػذه النسػب لمتنبػؤ باإلتجاىػات المسػتقبمية ألنشػطة
المنش ة(.مطر،2006،ص.)79

 9:2:2أدوات التحميل المالي وأساليبة.
أدكات التحميػػل المتاحػػة لممحمػل المػػالي كذيػرة ،كال يكجػػد أداة تحميميػة معينػػة يمكػػف كصػػفيا ب نيػػا لجميػػع
أغػػراض التحمي ػػل .كيح ػػدد المحم ػػل الم ػػالي األداة المالئم ػػة لمتحمي ػػل حس ػػب الػ ػػرض م ػػف التحمي ػػل .كق ػػد يس ػػتخدـ
المحمل أكذر مف أداة لمكصكؿ إلى مؤشرات كدالالت ليا معنى حكؿ مكضكع التحميل.
 األساليب واألدوات الرئيسية لمتحميل المالي:
اولا :التحميل الراسي أو العامودي التحميل الييكمي/التوزيع النسبيي.
ثانيا :التحميل األفقي المقارني.
ثالث ا :تحميل النسب المالية.
أولا :التحميل الراسي أو العامودي التحميل الييكمي/التوزيع النسبيي.
يتضػػمف التحميػػل العػػامكدي نسػػبة أي رقػػـ فػػي الق ػكائـ الماليػػة إلػػى رقػػـ رئيسػػي آخػػر فػػي الق ػكائـ الماليػػة
لمكصػػكؿ إلػػى داللػػة ذات معنػػى ،ففػػي جانػػب االصػػكؿ فػػي قائمػػة المركػػز المػػالي قػػد يػػتـ نسػػبة أصػػل معػػيف الػػى
مجمػكع االصػػكؿ .امػػا فػػي قائمػػة الػػدخل فيػػتـ نسػػبة أي عنصػػر إلػػى رقػػـ صػػافي المبيعػػات ،لمكصػػكؿ الػػى داللػػو
ذات معنػػى .كاليكتمػػل معنػػى كداللػػة النسػػبة المسػػتخرجة عنػػد القيػػاـ بيػػذا التحميػػل إال عن ػد مقارنتيػػا بمعيػػار أك
مقياس معيف.
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كيتصف التحميل العامكدي بالذبات ،كمػا يسػاعد ىػذا التحميػل عمػى تقيػيـ أداء الشػركات كيسػتخدـ ككسػيمة
لمتخطيا كالرقابة خاصة عند مقارناتيا مع مقياس أك معيار محدد(حداد،2010،ص.)59
ثانيا :التحميل الفقي المقارني.
يتضػػمف ىػػذا التحميػػل تتبػػع سػػمكؾ بنػػد معػػيف مػػف بنػػكد الق ػكائـ الماليػػة عبػػر الػػزمف ،كذلػػؾ لمعرفػػة مػػد
االسػ ػتقرار أك التػي ػػر ف ػػي ى ػػذا البن ػػد ،كيتص ػػف ى ػػذا التحمي ػػل بالديناميكي ػػة ،كيس ػػاعد ف ػػي الكش ػػف ع ػػف بع ػػض
الخصػػائص النكعيػػة لممتػي ػرات المحاسػػبية كالماليػػة ،مذػػل إتجػػاه متػيػػر معػػيف مػػف متػي ػرات الق ػكائـ الماليػػة الػػى
الزي ػػادة اك النقص ػػاف ،ك درج ػػة االس ػػتقرار أك التذب ػػذب ف ػػي ى ػػذا المتػي ػػر م ػػف فتػ ػره مالي ػػة ال ػػى اخ ػػر  .فالمحم ػػل
ألغػراض االسػػتذمار ال يقتصػػر إىتمامػػو عمػػى معرفػػة مسػػتك االربػػاح ،كانمػػا ييػػتـ أيضػػا بمػػد اإلسػػتقرار فييػػا
كاتجاىيػػا كى ػذه الصػػفات النكعيػػة ل ربػػاح يمكػػف إستخالصػػيا مػػف تفحػػص السالسػػل الزمنيػػة بينمػػا ال يكشػػف
التحميل العامكدي عف مذل ىذه الصفات(حداد،2010،ص.)59

ثالث ا :النسب المالية
النسػػب الماليػػة عبػػاره عػػف طريقػػة مالئمػػة لتمخػػيص كميػػة كبيػرة مػػف المعمكمػػات المحاسػػبية كالماليػػة مػػف
أجل مقارنة أداء الشركات .كبشكل عاـ يمكف أف ننسب أي رقـ في القكائـ الماليػة إلػى رقػـ أخػر لمكصػكؿ إلػى
داللة ذات معنى ،كعادة مػا يعبػر عنيػا كنسػبة مئكيػة أك بعػدد المػرات (حػداد،2010،ص .)63كتتميػز النسػب
المالية بككنيا تمكف المحمل مف التػمب عمى ما يسمى بمشكمة الحجـ في األدب المالي كالمحاسبي.
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 محددات النسب المالية:
بشكل عاـ تعتبر النسب المالية أداه تحميمية مفيدة إال أف ىناؾ بعض المحددات العامة لمنسب الماليػة
كالمحددات العامة لمنسب المالية أىميا مايمي (حداد،2010 ،ص:)63
 .1النسب المالية معنية باألرقاـ ك العكامل ذات الطػابع الكمػي ،كال تقػيس العكامػل النكعيػة كالتػي
تك ػػكف مالئم ػػة ألغػ ػراض تقي ػػيـ الش ػػركة اإلقتص ػػادية ،م ػػذال شخصػ ػية الم ػػدير الع ػػاـ كميا ارت ػػو
الخاصة ،أك مستك ت ىيل العامميف في الشركة.
 .2كذيػر مػػف النسػػب ىػػي مؤشػر سػػاكف فػػي كضػػع معػيف كمػػا ىػػك فػي تػاريخ إعػػداد القػكائـ الماليػػة
لتزمػات المتداكلػة كمػا ىػي فػي
فمذالً نسبة التػداكؿ تعكػس العالقػة بػيف األصػكؿ المتداكلػة كاإل ا
تاريخ إعداد الميزانية كليس بالضركره أف ىذه العالقة ستبقى قائمة بالسنكات القادمة.
 .3تتاذر النسب المالية بإختالؼ الطرؽ المحاسبية.
 .4النسب المالية عرضو لمتالعب مف قبل اإلدارة.
 أنواع النسب المالية:
يمكف تقسيـ النسب المالية الى خمسة أنكاع رئيسية ىي:
 .1نسررب السرريولة عػػددىا 4ي (صػػافي أرس المػػاؿ العامػػل ،نسػػبة التػػداكؿ ،نسػػبة السػػيكلة الس ػريعة ،نسػػبة
النقدية).
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 .2نسب النشاط التشغيلي عػددىا 8ي (معػدؿ دكراف المخػزكف ،متكسػا فتػرة التخػزيف ،معػدؿ فتػرة دكراف
الذمـ ،متكسػا فتػرة التحصػيل ،معػدؿ دكراف الػذمـ الدائنػة ،متكسػا فتػرة السػداد ،طػكؿ الفتػرة التشػػيمية
متكسا دكراف النقدية).
 .3نسررب المديونيررة الرفررع المرراليي عػػددىا 5ي( :إجمػػالي الػػديكف الػػى إجمػػالي األصػػكؿ ،الػػديكف طكيمػػة
اآلجػػل إلػػى مجمػػكع األصػػكؿ ،إجمػػالي الػػديكف إلػػى حقػػكؽ الممكيػػة ،الػػديكف طكيمػػة اآلجػػل إلػػى حقػػكؽ
الممكية ،عدد مرات تػطية الفكائد).
 .4نسررب الربحيررة كعػػددىا 7ي( :ىػػامش الػربح ،ىػامش الػربح قبػػل الفكائػػد كالضػرائب ،ىػػامش الػربح قبػػل
الض ػرائب ،ىػػامش ال ػربح الصػػافي ،صػػافي الػػدخل ،معػػدؿ العائػػد عمػػى اإلسػػتذمار ،معػػدؿ العائػػد عمػػى
األصكؿ ،القكة اإليرادية ).
 .5نس ػػب الس ػػكؽ كع ػػددىا 7ي( :القيم ػػة الدفتريػ ػو لمس ػػيـ الع ػػادي ،القيمػ ػة الس ػػكقية لمقيم ػػة الدفتري ػػة لمس ػػيـ
نصػػيب السػػيـ العػػادي الكاحػػد مػػف األربػػاح المحققػػو ،نسػػبة حصػػص األربػػاح المكزع ػو ،نسػػبة األربػػاح
المحتجزة ،نسبة سعر السيـ إلى ربحو ،ريع السيـ).
أولا :نسب السيولة (حداد،2010،ص.)65
ييتـ الدائنكف كالجيات المقرضو كخاصة أصػحاب الػديف قصػير اآلجػل بػالمركز النقػدي لمشػركة كقػدرتيا
عمى السداد لديكنيا في اآلجل القصير.
كيركػػز الػػدائنكف عنػػد التحميػػل قػػدرة الشػػركة عمػػى سػػداد فػػي اآلجػػل القصػػير عمػػى التػػدفقات النقديػػة لمػػداخل
كالتدفقات النقديػة لمخػارج ،كمػد سػيكلو تحكيػل األصػكؿ غيػر النقديػة إلػى نقػد ،إضػافة إلػى حجػـ تركيبػة رأس
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المػػاؿ العامػػل .كتركػػز معظػػـ أدكات التحميػػل ك النسػػب فػػي ىػػذا المجػػاؿ عمػػى مصػػادر التمكيػػل قصػػيرة األجػػل
كالمتمذمو باإللتزامات المتداكلة كعمى إستخدامات ىذه المصادر كالمتمذمو باألصكؿ المتداكلة.
كتكص ػػف السياس ػػة التمكيميػ ػو لمش ػػركة ب ني ػػا سياس ػػة جي ػػدة إذا إس ػػتطاعت تحقي ػػق تػ ػكازف ب ػػيف مص ػػادر
كاستخدامات األمكاؿ .كأىـ ىذه النسب ما يمي:
 -1صافي رأس المال العامل :المعيار  كمما كان أكبر كان أفضلي
يعتبر مؤشر لقدرة الشركة عمى السدد في األجل القصير ،فكمما كاف أكبر كاف أفضل ،فيك يمذػل فػائض
األصػػكؿ المتداكل ػػو ع ػػف اإللت ازم ػػات المتداكل ػػة كيعب ػػر ع ػػف العالقػػة بينيم ػػا ،كيعتب ػػر م ػػف المق ػػايس اليام ػػة الت ػػي
تستخدـ في مجاؿ التػيرات في رأس الماؿ العامل كمركز السيكلو لمشركة .كيقاس كما يمى:
صافي رأس المال العامل = األصول المتداولة – اإل لتزامات المتداولة
* كتشمل األصكؿ المتداكلة ألغراض إحتساب رأس الماؿ العامل عمى كل مػف النقديػة ،اإلسػتذمارات القصػيرة
اآلجل ،الذمـ المدينة بالصافي كبضاعة آخر المدة (المخزكف) كالمصاريف المدفكعة مقدماً.
* أما اإللتزامات المتداكلة فتشمل عمى كل مف الذمـ الدائنة ،أكراؽ الدفع ،المصاريف المستحقة ،مخصصػات
الضريبة ،كذلؾ جزء مف القركض طكيمػة اآلجػل التػي تسػتحق خػالؿ فتػرة ماليػة كاحػدة مػف تػاريخ إعػداد القػكائـ
المالية.
كلمتػمػػب عمػػى مشػػكمة الحجػػـ كاألرقػػاـ المطمقػػة عنػػد إسػػتخداـ صػػافي رأس المػػاؿ العامػػل نسػػتخرج نسػػبتو
إلى مجمكع األصكؿ:
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نسبة ص .ر .م .ع ي لمجموع األصول
= صافي رأس المال العامل ÷ مجموع األصول
=

األصول المتداولة – اإل لتزامات المتداولةي ÷ مجموع األصول

أىميتو:
 -1مد ىامش األماف المتاح لمديكف قصيرة األجل المستحقة.
 -3مد قدرة المؤسسة عمى تمكيل عممياتيا الجارية.

 – 2نسبة التداول :النسبة المرغكب بيا  /المعيارية (النسبة المعيارية )1:2 
تعبػػر ىػػذه النسػػبة عػػف قػػدرة اإلدارة الماليػػة لمشػػركة فػػي إيجػػاد الت ػكازف بػػيف حاجػػات الشػػركة النقديػػة كبػػنفس
الكقػػت المحافظػػة عمػػى بقػػاء اإلسػػتذمارات فػػي األصػػكؿ المتداكلػػة ضػػمف حاجػػات الشػػركة فػػي األجػػل القصػػير
كتكشف ىذه النسبة عف مقدار تػطية األصكؿ المتداكلة لكل دينار مف اإللتزامات المتداكلة.
نسبة التداول = األصول المتداولة ÷ اإل لتزامات المتداولة
مف كجية نظر المقرضيف فإف زيادة نسبة التداكؿ يخفض مػف درجػة المخػاطرة المرتبطػة بػديكنيـ كلكػف
مف كجية نظر اإلدارة فإف إرتفاع ىذه النسبة عف الحد المعيف ىك أمر غير مفضل ألنو سيؤذر عمػى الربحيػة
بشػػكل سػػمبي ،إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ف ػإف إنخفػػاض ىػػذه النسػػبة عػػف الحػػد الػػالزـ قػػد يػػؤدي إلػػى أف تكاجػػو الشػػركة
صعكبة بالكفاء بإلتزاماتيا قصيرة األجل.
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 – 3نسبة السيولة السريعة النسبة المعيارية 1:1 ي
تعبػػر ىػػذه النسػػبة عػػف قػػدرة الشػػركة عمػػى سػػداد إلتزاماتيػػا قصػػيرة اآلجػػل مػػف أصػػكليا سػػيمة التحكيػػل إلػػى
نقديػػة كتشػػمل ىػػذه األصػػكؿ كػػل مػػف النقديػػة ،األكراؽ الماليػػة ،كالػػذمـ المدينػػة كتسػػتبعد المصػػركفات المدفكعػػة
مقػػدماً لصػػعكبة تحكيمػػة إلػػى نقػػد كالمخػػزكف ألف بيعػػة السػريع قػػد يػػؤدي إلػػى خسػػارة كيذيػػر الشػػؾ حػػكؿ مسػػتقبل
الشركة كيذير الشكؾ لد الدائنيف كالمكرديف حكؿ كضع الشركة المالي.
نسبة السيولة السريعو = (األصول المتداولو – المخزون  +م .م مقدما ي ي ÷ اإل لتزامات المتداولو
= أصول متداولو سيمة التحويل ÷ اإل لتزامات المتداولو
 – 4نسبة النقدية :النسبة المرغوب بيا المعيارية 1:1ي
كتشػػير ىػػذه النسػػبة إلػػى قػػدرة الشػػركة عمػػى سػػداد إلتزاماتيػػا قصػػيرة األجػػل مػػف أصػػكليا النقديػػة كشػػبة
النقدية.
نسبة النقدية = النقد  +األ و ار المالية قصيرة األجلي ÷ اإل لتزامات المتداولة
ثانيا :نسب النشاط
تستخدـ ىذه النسب لقياس سرعو تحكيل بعض الحسابات في الشركة إلى مبيعات أك نقػد ،كتعتبػر ىػذه
النسػػب مكممػػة لنس ػػب السػػيكلة مػػف حي ػػث أنيػػا تقػػيس س ػػيكلة الشػػركة ككفاءتيػػا ف ػػي إدارة ذمميػػا المدين ػػة كادارة
مخزكنيا كأىـ ىذه النسب ما يمي(حداد،2010،ص:)69،

68

 – 1معدل دوران المخزون
تقػػيس ىػػذه النسػػبة الس ػرعة التػػي يػػتـ بيػػا تحكيػػل المخػػزكف إلػػى مبيعػػات أك مػػد قػػدرة األسػػتذمار فػػي
البضػػاعة(المخػػزكف) عمػػى تكليػػد المبيعػػات ،كتعكػػس ىػػذه النسػػبة عػػدد م ػرات التػػي يػػتـ فييػػا تػػداكؿ كػػل دينػػار
مستذمر في المخزكف خالؿ الفترة مف تاريخ شراء المخزكف حتى تاريخ بيعة ،كتقاس ىذه النسبة كما يمي:
معدل دوران المخزون = تكمفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
إرتفع ىذا المعدؿ يدؿ عمى جكدة السيكلة ككفاءة إدارة المخزكف كانخفاضو يعنػى تعطػل مػكارد الشػركة كزيػادة
كمفة التخزيف.
 – 2متوسط فترة التخزين:
تدؿ ىذه النسبة إلػى عػدد األيػاـ بالمعػدؿ التػي يبقػى فييػا المخػزكف فػي مخػازف الشػركة قبػل بيعػة ،فكممػا
قصرت ىذه المدة كمما كانت درجة السػيكلة أعمػى كعمميػة بيػع المخػزكف أسػيل ،كمػا كيػدؿ قصػر الفتػره باأليػاـ
ليذه النسبة عمى كفاءة إستخداـ المكارد مف قبل الشركة كخاصة المستذمرة منيا في المخزكف كتقاس كما يمي:
متوسط فترة التخزين =  ÷ 360معدل دوران المخزون
=  ÷ 360تكمفة المبيعات ÷ متوسط المخزوني
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 – 3معرردل دوران الررذمم المدينررة :كممػػا كػػاف ىػػذا المعػػدؿ مرتفػػع كممػػا كانػػت درجػػة سػػيكلة الػػذمـ المدينػػة أعمػػى
كيدؿ أيضاً عمى إرتفاع كفاءة تحصػيل الػذمـ المدينػة ككفػاءة األمػكاؿ المسػتذمرة فييػا ،حيػث تقػيس ىػذه النسػبة
السرعة التي يتـ بيا تحصيل ديكف الشركة كتحكيميا الى نقدية ،كيقاس معدؿ دكراف الذمـ المدينة كما يمي:
معدل دوران الذمم المدينة = صافي المبيعات ابجمة ÷ متوسط الذمم المدينة
كال بد مف اآلخذ بعػيف اإلعتبػار أف إرتفػاع معػدؿ دكراف الػذمـ المدينػة بشػكل كبيػر قػد يعنػي كجػكد تشػدد
كبير في سياسة اإلئتماف ،أما إنخفاضو يعنػي بشػكل كبيػر فيعنػي سياسػة إئتمػاف متسػاىمو ممػا يعنػى ت ازيػد فػي
الديكف المشككؾ فييا كالمعدكمة.
 – 4متوسط فترة التحصيل:
تستخدـ ىذه النسبة لمحكـ عمى كفاءة الشركة في تحصيل ديكنيا كادارة الذمـ المدينة مف خػالؿ مقارنػة
ىذه النسبة مع فترة اإلئتماف التى تمنحيػا الشػركة لمعمػالء ،فزيػادة متكسػا التحصػيل عػف فتػرة اإلئتمػاف مؤشػر
عمى كجكد مشكمة في تحصيل الذمـ إما خارجية أك داخمية.
كتقيس ىػذه النسػبة متكسػا الفتػرة الزمنيػة التػي تنتظرىػا الشػركة مػف كقػت عمميػة البيػع باألجػل إلػى حػيف
تحصيل ذمف البضاعة نقداً .ككممػا كانػت الفتػرة أقصػر كانػت درجػة السػيكلة فػي الػذمـ المدينػة أعمػى ،كتحسػب
ىذه النسبة كما يمي:
متوسط فترة التحصيل =  ÷ 360معدل دوران الذمم المدينة
=  ÷ 360صافي المبيعات ابجمة ÷ متوسط الذمم المدينةي
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 – 5معدل دوران الذمم الدائنة:
تعتبػػر الػػذمـ الدائنػػة إلتػزاـ قصػػير األجػػل كتكمػػف أىميتيػػا ب نيػػا تمذػػل مصػػدر تمكيػػل أساسػػي لمنشػػاطات
التشػػػيمية فػػي الشػػركة ،لػػذلؾ ف ػ ف إتجاىيػػا ميػػـ جػػداً ،ك معػػدؿ دكراف الػػذمـ الدائنػػة مؤشػػر ىػػاـ لقيػػاس سػػرعة
الشركة في سداد إلتزاماتيا لمػير .كتحسب ىذه النسبة كما يمي:
معدل دوران الذمم الدائنة =

المشتريات ي أو تكمفة المبيعات ÷ متوسط رصيدالذمم الدائنة

كيعكد السبب لإلشارة إلمكانية إستخداـ لتكمفة المبيعات بدالً مػف المشػتريات نظػ اًر إلحتماليػة عػدـ القػدرة عمػى
الحصكؿ لقيمة المشتريات مف القكائـ المالية المنشكرة.
 – 6متوسط فترة السداد:
في الشركات عمكماً كفي الشركات التى تتطمب طبيعة عمميا كجكد مخزكف مرتفع يعتبر الكقػت الػذي
يمر بيف فترة السداد كفترة التحصيل ميـ جداً ،كذلؾ مف أجل مقابمة مكارد الشركة مع إستخدامات ىذه المكارد
لضركرة المكازنة بيف متكسا فترة السػداد لمػذمـ الدائنػة كمتكسػا فتػرة التحصػيل لمػذمـ المدينػة حتػى ال تتعػرض
المنش ة لنقص في السيكلة ،فمتكسا فترة السداد أحد أدكات ىذه لمقارنػة أك المقابمػة ،حيػث تحسػب ىػذه النسػبة
كما يمي:
متوسط فترة السداد =  ÷ 360معدل دوران الذمم الدائنة
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 – 7طول الفترة التشغيمية:
أف العالقػػة بػػيف المخػػزكف كالػػذمـ المدينػػة كالػػذمـ الدائنػػة مػػف االمػػكر اليامػػة الت ػي يجػػب عمػػى الشػػركة
اإلنتبػػاه إلييػػا مػػف خػػالؿ حسػػاب كػػل مػػف طػػكؿ الػػدكرة التشػػػيمية كالػػدكرة النقديػػة ،فنسػػبة ط ػكؿ الػػدكرة التشػػػيمية
تقيس عدد األياـ التي تحتاجيا الشركة لبيع مخزكنيا ككذلؾ عدد األيػاـ التػي تحتاجيػا الشػركة لتحصػيل الػذمـ
المدينة الناتجة عف بيع المخزكف اآلجل ليتحكؿ إلى نقدية ،كتحسب ىذه النسبة كما يمي:
متوسط طول الفترة التشغيمية = متوسط فترة التخزين  +متوسط فترة التحصيل
= ( ÷ 360معدؿ دكراف المخزكف)  ÷ 360( +معدؿ دكراف الذمـ المدينة)
= ( ( ÷ 360تكمفة المبيعات ÷متكسا المخزكف) ) ( ÷ 360 ( +تكمفة المبيعات ÷ متكسا الذمـ المدينة))
 – 8متوسط دوران النقدية:
ترعبر ىذه النسبة عف عدد األياـ التى تككف الشركة بحاجة إلى نقد لمقياـ ب عماليا التشػيمية ،ككمما كانت
ىذه الفترة أقصر كمما كانت الشركة أكذر كفاءة في إدارة كمكازنة أعماليا كنشاطيا التشػيمي كالنقدي ،كتحسب
ىذه النسبة كما يمي:
متوسط دوران النقدية = متوسط طول الفترة التشغيمية – متوسط فترة السداد
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ثالث ا :نسب المديونية أو نسب الرفع المالي
تعتبر ىذه ىذه النسب معتمدة لقيػاس المخػاطر التمكيميػة كقػدرة الشػركة عمػى السػداد فػي األجػل الطكيػل
حيػػث ييػػتـ المحممػػيف المػػاليف كالمقرضػػيف ألجػػل طكيػػل بقػػدرة الشػػركة عمػػى سػػداد ديكنيػػا كدفػػع الفكائػػد بتػػاريخ
إسػػتحقاقيا لمػػا لػػو مػػف دكر ميػػـ فػػي تحديػػد سػػعر الفائػػدة المالئػػـ لمسػػتك المخػػاطرة ،حيػػث يسػػتخدمكف نسػػب
المديكنيػػة (الرفػ ػ ػ ػػع) لقيػػاس المػػد الػػذي إسػػتخدمت بػػو الشػػركة أمػكاؿ الػيػػر لتمكيػػل أصػػكليا .كاسػػتخداـ الػػديكف
ضمف الييكل المالي لمشركة يسمى بػالرفع المػالي كالػذي يقصػد بػو إسػتخداـ أمػكاؿ الػيػر بتكػاليف ذابتػة (فكائػد
غالبار) مف أجل تحسيف العكائد المتحققة لمالكي المنش ة.
كىذا النكع مػف الرفػع يتضػمف إحتماليػة عػدـ قػدرة الشػركة عمػى تحقيػق أربػاح كافيػة لسػداد الفائػد المترتبػة
عمييا ،لذلؾ فإف إستخداـ الديكف مف قبل الشركة يعتبر ق ار اًر بػاية األىمية نظ اًر لخطكرة نتائج ىذا القرار.
كألىميػػة الػػديكف فػػي حسػػاب النسػػب الماليػػة المتعمقػػة بالمخػػاطرة التمكليػػة كالقػػدرة عمػػى السػػداد فػػي األجػػل
الطكيل فإف المحمميف المالييف كالمقرضيف ل جل الطكيل يستخدمكف النسب التالية لمحكـ عمى مديكنية الشركة
كقدرتيا عمى السداد(حداد،2010 ،ص.)75
 – 1نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول:
إجم ػػالي ال ػػديكف ىن ػػا يش ػػمل جمي ػػع مص ػػادر التمكي ػػل ف ػػي الجان ػػب ال ػػدائف م ػػف الميزاني ػػة بإس ػػتذناء حق ػػكؽ
المساىميف ككمما إرتفعت ىذه النسبة كمما إرتفعت المخاطر التمكيمية كمخاطر عػدـ القػدرة عمػى السػداد ،حيػث
تقيس ىذه النسبة درجة إعتماد الشركة عمى أمكاؿ الػير في تمكيل أصكليا ،كتقاس ىذه النسبة كما يمي:
نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي األصول = إجمالي الديون طويمة وقصيرة األجلي ÷ إجمالي األصول
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 – 2نسبة الديون طويمة األجل إلى مجموع األصول:
ػدر
تختمف ىذه النسبة عػف سػابقتيا فػي أنيػا تسػتبعد اإللت ازمػات المتداكلػة مػف البسػا ألنيػا ال تعتبػر مص اً
مف مصادر التمكيل طكيل األجل .كىػي األفضػل لتقيػيـ قػدرة الشػركة عمػى السػدادفي األجػل الطكيػل ،كتحسػب
ىذه النسبة كما يمي:
نسبة الديون طويمة األجل إلى مجموع األصول = مجموع الديون طويمة األجل ÷ مجموع األصول
 – 3نسبة إجمالي الديون إلى حقو الممكية :إجمالي الديكف ىنا يشػمل جميػع مصػادر تمكيػل فػي الميزانيػة
العمكميػة بإسػتذناء حقػػكؽ المسػاىميف  .وحقػػكؽ الممكيػة تشػػمل جميػع بنػكد حقػػكؽ المسػاىميف بمػػا فييػا األسػػيـ
الممتازة.
إف إرتفاع ىذه النسبة عمػا ىػك سػائد فػي معيػار الصػناعة (معيػار الصػناعة) يعنػي زيػادة إعتمػاد الشػركة
عمػػى أمػكاؿ الػيػػر فػػي تمكيػػل أصػػكليا مقارنػػة بػ مكاؿ الممكيػػة.إف إرتفػػاع ىػػذه النسػػبة عمػػا ىػػك سػػائد فػػي قطػػاع
المنش ة يفيد ب ف الشركة تعتمد عمى أمكاؿ الػير ،كتكحي بزيادة المخاطر التمكيمية ،كمخاطر عدـ القػدرة عمػى
سداد اإللتزامات في األجل الطكيل.
كفي حاؿ إنخفاض ىذه النسبة فيذا يعني مخاطر تمكيل أقل كسيكلة أكبر ،كعنػدما تكػكف السػيكلة أكبػر
تعني إنخفاض في األرباح المتكقعة لمشركة .كتقاس ىذه النسبة كما يمي:
نسبة إجمالي الديون إلى حقو الممكية = إجمالي الديون ÷ حقو الممكية
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 – 4نسبة الديون طويمة األجل إلى حقو الممكية:
يػػتـ اسػػتبعاد اإللت ازمػػات المتداكلػػة مػػف إجمػػالي ال ػديكف لمحصػػكؿ عمػػى الػػديكف طكيمػػة األجػػل كتعتبػػر أقػػل
تحفظاً مف النسبة السابقة لقياس المخاطر التمكيمية ،كتقاس ىذه النسبة كما يمي:
نسبة الديون طويمة األجل إلى حقو الممكية = الديون طويمة الجل ÷ حقو الممكية
 – 5نسبة عدد مرات تغطية الفوائد:
تستخدـ ىذه النسبة لقياس مد قدرة الشركة عمى خدمػة ديكنيػا مػف فكائػد كأقسػاك .حيػث تبػيف إلػى أ
مد يمكف ألرباح الشركة أف تػنخفض ال يػزاؿ بإسػتطاعتيا خدمػة ديكنيػا ،فكممػا زاد عػدد مػرات تػطيػة الفكائػد
كػػاف مؤش ػ اًر إيجابي ػاً حػػكؿ قػػدرة المنش ػ ة عمػػى دفػػع الفكائػػد المترتبػػة عمػػى القػػركض مػػف أرباحيػػا ،كاسػػتقرار ىػػذه
النسبة يمكف المنش ة مف اإلقتراض بسيكلو كبفائدة أقل ،كتقاس ىذه النسبة كما يمي:
= صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مجموع الفوائد واألقساط
رابع ا :نسب الربحية.
تحمل ىذه النسب القكة اإليرادية لمشركة كقدرتيا عمى تحقيػق األربػاح ،فػالقكة اإليراديػة تعنػي قػدرة الشػركة
عمى تكليد األرباح مف عممياتيا األساسية حيث تعتمد عمى مفيكـ الربح التشػػيمي لقياسػيا،حيث تعكػس األداء
الكمػػي لمشػػركة بفحػػص قػػدرة الشػػركة عمػػى تكليػػد أربػػاح مػػف مبيعاتيػػا كتعتبػػر مػػف المقػايس اليامػػو لقيػػاس فعاليػػة
سياسػػات إدارة الشػػركة اإلسػػتذمارية كالتشػػػمية كالتمكيميػػة ،كىػػذه النسػػب تقػػيس نسػػب الربحيػػة لمشػػركات ألغػراض
المقارنة بينيا ،كمف أىـ النسب الربحية (حداد،2010،ص:)79
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 – 1ىامش ربح اإلجمالي :تبيف ىذه النسبة العالقة ما بيف المبيعات كتكمفتيا.
ىامش ربح الجمالي = إجمالي الربح ÷ المبيعات
 – 2ىامش الربح قبل الفوائد والضرائب
يقيس حجـ األرباح التشػيمية قبل الفكائد كالضرائب عف كل دينار مبيعات.
ىامش الربح قبل الفوائد والضرائب = صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ المبيعات
 – 3ىامش الربح قبل الضريبة:
يقيس حجـ االرباح التشػيمية قبل الضرائب عف كل دينار مبيعات
ىامش الربح قبل الضريبة = صافي الربح قبل الضريبة ÷ المبيعات
 – 4ىامش الربح الصافي:
يقػػيس حجػػـ األربػػاح الصػػافية بعػػد الفكائػػد كالضػرائب الناتجػػة عػػف كػػل دينػػار مػػف صػػافي المبيعػػات كيعتبػػر
كمقياس عاـ لكفاءة اإلدارة في اإلنتاج كالبيع كالتمكيل.
ىامش الربح الصافي = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبيعات
 – 5صافي الدخل :الظاىر في قائمة الدخلي
يسػػتخدـ لمحكػػـ عمػػى مػػد فعاليػػة ككفػػاءة اإلدارة ،كلكنػػو كقيمػػة مطمقػػة ال يعطػػي الصػػكرة الحقيقيػػة عػػف
قدرة الشركة عمى تحقيق أرباح أك مػد كفػاءة اإلدارة فػي إسػتخداـ المػكارد المتاحػة لػدييا .حيػث ال ي خػذ بعػيف
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اإلعتبار حجـ الشػركة لممقارنػة بػيف الشػركات كال حجػـ المػكارد المتاحػة لػإلدارة مذػل األصػكؿ المسػتخدمة ،كمػا
يت ذر بالسياسات كالطرؽ المحاسبية المستخدمة.
 – 6معدل العائد عمى اإلستثمار ROIي
العائد عمى اإلستثمار )( Return on Investment (ROIأبك نصار،2012،ص)445
يطمق عميػو احيانػاً بمعػدؿ العائػد المحاسػبي  Accounting Rate Returnويعد مػف أكذػر أسػاليب تقيػيـ
اإلستذمار إنتشا اًر ،كيتـ إحتسابو عف طريق قسمة صافي الربح عمى اإلستذمارات.
العائد عمى اإلستثمار = صافي الربح ÷ اإلستثمارات
العائدعمى اإلستثمار =ىامش الربح إلى اإليرادات  xمعدل دوران األصول
ىامش الربح الى اإليرادات = صافي الربح ÷ اإليرادات
معدل دوران األصول = اإليرادات ÷ اإلستذمارات
يفضل معدؿ العائد عمى االستذمار عمى غيره مف مقاييس األداء بسبب إحتكائو عمػى العناصػر الذالذػة
الالزمػػة لمتقيػػيـ كىػػي التكمفػػة كاإليػراد كاإلسػػتذمار .كمػػا يمتػػاز معػػدؿ العائػػد عمػػى اإلسػػتذمار بإمكانيػػة إسػػتخدامو
لممقارنػة مػف قبػل المسػتذمريف كالميتمػيف لممقارنػة كالمفاضػمة بػيف الشػركات ،كلػإلدارة لممقارنػة بػيف اإلسػػتذمارات
المختمفػػة داخػػل المنشػػاة كمقارنػػة م اركػػز اإلسػػتذمار الداخميػػة مػػع المنش ػ ت الخارجيػػة .كيعػػد معػػدؿ العائػػد عمػػى
اإلس ػػتذمار أداة تخطيطي ػػة يمك ػػف إس ػػتخداميا م ػػف قب ػػل اإلدارة ف ػػي عممي ػػة المفاض ػػمة كاإلختي ػػار ب ػػيف المش ػػاريع
الرأسمالية.
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كال يكجػد إجمػاع كاضػح عمػى تحديػد المقصػكد بمككنػػات معػدؿ العائػد عمػى اإلسػتذمار فبالنسػبة لصػػافي
الربح فقد يستخدـ صافي الربح المحاسبي أك صافي الربح التشػيمي(صافي الربح قبػل الفكائػد كالضػرائب) .أمػا
بالنس ػػبة لإلس ػػتذمارات فينػ ػاؾ م ػػف يس ػػتخدـ صػ ػافي األص ػػكؿ كالت ػػي تس ػػاكي مجم ػػكع األص ػػكؿ مطركحػ ػاً مني ػػا
اإللتزامات قصيرة األجل كالبعض يستخدـ إجمالي األصكؿ.
يقيس معدؿ العائد عمى اإلستذمار العالقة بيف األرباح كاإلستذمارات المطمكبة لتكليػد ىػذه األربػاح كيمكػف
قياسو عف طريق النسبتيف التاليتيف (حداد،2012،ص:)82
أ – معرردل العائررد عمررى األصررول ( :Return on Assets )ROAتقػػيس ىػػذه النسػػبة العالقػػة بػػيف ال ػربح
التشػػػيمي كحجػػـ األصػػكؿ(ذابتة كمتداكلػػة) ،أي مػػد قػػدرة الػػدينار المسػػتذمر فػػي األصػػكؿ(بػض النظػػر عػػف
طريقػ ػػة تمكيػ ػػل األصػ ػػكؿ) ،عمػ ػػى تكليػ ػػد االربػ ػػاح التشػ ػػػيمية ،فيػ ػػك يعكػ ػػس كفػ ػػاءة أنشػ ػػطة العمميػ ػػات كاألنشػ ػػطة
األستذمارية وليس األنشطة التمكيمية ،كترقاس ىذه النسبة كما يمي:
معرردل العائررد عمررى األصررول = صررافي الررربح بعررد الض ررائب  +الفوائررد  -1معرردل الضررريبة ي ÷ متوسررط
األصول ألعوام المقارنةي.
فعمػػى فػػرض أف أع ػكاـ المقارنػػة ىػػي  2014ك 2015ككانػػت األصػػكؿ  10000دينػػار 14000 ،دينػػار
عمػى التػكالي ،كأف صػافي الػربح فػي العػػاـ  2015بعػػد الضػرائب  980دينػػار ،كأف الفكائػد  360دينػػار كمعػػدؿ
الضريبة.%10
ف ف متكسا األصكؿ = 120 = 2 ÷ 240
كمعدؿ العائد عمى األصكؿ لمعاـ 120 ÷ )0.1-1( 360 + 980 =2015
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=  %11.5 = 120÷400+980معدؿ العائد عمى األصكؿ
ب – معدل العائد عمى حقو الممكية(: Return on Equity )ROE
تقيس ىذه النسبة العائد عمػى كػل دينػار مسػتذمر مػف قبػل حممػة االسػيـ العاديػة ،كت خػذ بعػيف اإلعتبػار
أذر النشاطات التشػيمية كالتمكيمية ،كعندما ال يكجد ديكف فػي ىيكػل رأس مػاؿ الشػركة فػإف العائػد عمػى حقػكؽ
الممكية يساكي معدؿ العائد عمى األصل ،كيقاس كما يمي:
معررردل العائرررد عمرررى حقرررو الممكيرررة = صرررافي الرررربح المتررراح لحممرررة السررريم العاديرررة ÷ متوسرررط حقرررو
المساىمين العاديين
 – 7القررروة اإليراديرررة :كتقػػيس مػػد ق ػػدرة الشػػركة عمػػى تكليػػد أربػػاح تش ػػػيمية مػػف أصػػكليا العاممػػة المممكس ػػة
(األص ػػكؿ الت ػػى ت ػػدخل ض ػػمف العم ػػل األساس ػػي لمش ػػركة) كى ػػي أص ػػكؿ الش ػػركة بإس ػػتذناء اإلس ػػتذمارات قص ػػيرة
األجل(أكراؽ مالية) ،الشيرة ،براءة إختراع  ...كيمكف قياس ىذه النسبة كما يمي:
= صافي الربح التشغيمي قبل الفوائد والضرائبي ÷ صافي األصول الممموسة
خامسا :نسب السو
تعتبر نسب القيمػة السػكقية كاألسػيـ ذات أىميػة خاصػة لمعديػد مػف االأطػراؼ كخصكصػاً حممػة األسػيـ
كالمسػ ػػتذمريف المحتممػ ػػيف فػ ػػي األسػ ػػيـ الػ ػػذيف ييميػ ػػـ معرفػ ػػة ت ػ ػ ذير أداء الشػ ػػركة عمػ ػػى العكائػ ػػد المتكقعػ ػػة عػ ػػف
إستذماراتيـ في أسيـ الشركة ككذلؾ أىميتيا لممدير المػالي الػذي يسػعى لتعظػيـ القيمػو السػكقية لذػركة أصػحاب
المشركع كأىـ ىذه النسب ما يمي (حداد،2010،ص:)84
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 – 1القيمة الدفترية لمسيم العادي:
كتعب ػػر ى ػػذه النس ػػبة ع ػػف القيم ػػة المحاس ػػبية لمس ػػيـ كتعك ػػس نص ػػيب الس ػػيـ الع ػػادي الكاح ػػد م ػػف حق ػػكؽ
المساىميف كتعتبر مؤشر لمحد األدنى الذي يجب أف تككف عمية قيمة السيـ ،كلكنيا ال تعكػس القيمػة السػكقية
لمسيـ .كليذه النسبة أىمية خاصة في حالة الشركات المنكي تصفيتيا.
القيمة الدفترية لمسيم العادي = حقو المساىمين العادين ÷ عدد السيم العادية
 – 2القيمة السوقية لمقيمو الدفترية لمسيم:
كىػػك مؤشػػر عمػػى قػػدرة الشػػركة عمػػى تحقيػػق معػػدؿ عػػالي عمػػى العائػػد عمػػى أصػػكليا أك العائػػد عمػػى
ممكيتيا ،فالتى تحقق عائد أكبر تككف قيمتيا السكقية أعمى نسبياً مف قيمتيا الدفترية.
القيمة الدفترية لمسيم العادي = القيمة السوقية لمسيم العادي ÷ القيمة الدفترية لمسيم العادي
 – 3نصيب السيم العادي الواحد من الرباح المحققو :(EPS
كىك مقياس عاـ لمكفاءة يعبر عف مقدار ما سينالة حامل السيـ العادي مف أربػاح بعػد إقتطػاع نصػيب
األسيـ الممتازة مف صافي الربح بعػد الفكائػد كالضػرائب .ككممػا زاد نصػيب السػيـ العػادي دؿ ذلػؾ عمػى كفػاءة
الشػػركة حيػػث يػػؤذر إرتفاعػػة إجابيػاً عمػػى سػػعر السػػيـ بالسػػكؽ ،تسػػتخدمة اإلدارة كمؤشػػر إلتخػػاذ قػ اررات تتعمػػق
بتمكيل التكسع في المستقبل(حداد،2010،ص.)86
( =EPSصافي الربح بعد الفكائد كالضرائب – تكزيعات ارباح االسيـ الممتازة) ÷ عدد االسيـ العادية
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 – 4نسرربة حصررص األربرراح الموزعررة :تقػػيس ىػػذه النسػػبة نسػػبة مػػا تػػـ تكزيعػػو مػػف أربػػاح ل سػػيـ العاديػػة مػػف
األرباح المحققة.
نسبة حصص الرباح الموزعة =
= نصيب السيم العادي الواحد من الرباح الموزعة ÷ نصيب السيم العادي الواحد من الرباح المحققة
 – 5نسبة الرباح المحتجزة:
كيمكف قياس ىذه النسبة بإحد طريقتيف:
أ – نسبة األ رباح المحتجزة =  -1نسبة حصص األ رباح الموزعة
ب – نسبة الرباح المحتجزة =
صافي الربح المتاح لحممة السيم العادية – توزيعات أرباح األسيم العادية
صافي الربح المتاح لحممة األسيم العادية
صافي الربح المتاح لحممة األسيم العادية= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب – توزيعات أرباح .أ.ممتازة
 – 6نسبة سعر السيم إلى ربحو:
= سعر السرررررررررررررررريم في السررررررو ÷ نصيب السيم العادي الواحد من األ رباح المحققة موزعة+محتجزةي
تقيس ىذه النسبة السعر الذي يدفعة المستذمر لكل دينار مف أرباح الفترة الحالية.
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تعك ػػس ى ػػذه النس ػػبة كيفي ػػة تق ػػدير الس ػػكؽ لك ػػل م ػػف أرب ػػاح الش ػػركة المتكقع ػػة ف ػػي المس ػػتقبل كالمخ ػػاطر
المالزمة ليا ،فعندما يتكقع المستذمر نمػك فػي األربػاح المسػتقبمية التػى سػيتـ تكزيعيػا ف نػو يكػكف عمػى إسػتعداد
لدفع سعر أكبر لمسيـ األمر الذي يؤد إلى إرتفاع سعر السيـ بالسكؽ كبالتالي إرتفػاع ىػذة النسػبة .كالعكػس
صحيح.
كتفضل اإلدارة دائماً أف تككف ىذه النسبة عالية ألف ذلؾ مؤشر عمػى األربػاح العاليػة أك المخػاطرة األقػل
ككمييما مف كجية نظر المستذمر.
 – 7ريع السيم:
ىك ببساطة عبارة عف تكزيعات االرباح المتكقعة كنسبة مف سعر السيـ في السكؽ كيمكف قيػاس ىػذه
النسبة بما يمي:
ريع السيم = نصيب السيم من الرباح الموزعة ÷ القيمة السوقية لمسيم
حيث أن:
نصيب السيم من األرباح الموزعة = القيمة األسمية لمسيم × نسبة توزيع األرباح
أو نصيب السيم من األرباح الموزعة = األرباح الموزعة عمى حممة األسيم ÷ عدد األسيم
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 10:2:2األعتبارات اليامة في تفسير مؤشرات ونتائح التحميل المالي.
تفسػير نتػػائج التحميػػل المػػالي تعتبػػر الخطػػكة النيائيػة كالحاسػػمة بالنسػػبة لمػػذي قػػاـ بيػػذا التحميػل ،كأف أ
خط ػ بالتفسػػير كتقيػػيـ النتػػائج سػػيترتب عميػػة خط ػ بػػالقرار المتخػػذ بنػػاءاً عمػػى ىػػذه النتػػائج  ،كعنػػد تفسػػير ىػػذه
المؤشرات كالنتائج ال بد مف مراعاة األعتبارات اليامة التالية(مطر،2006 ،ص ،)95كىي:
 .1دراسة اإلتجاىات :حيث تشمل كالً مف القيـ المطمقة مع النسب المشتقة منيا مػف كاقػع القػكائـ الماليػة
المقارنة لممنش ة كعمى مدار عدة فترات مالية متتالية ،كعمى مستكييف ىما:
أ -مستك قائمة الدخل ،مف حيث:
 د ارسػػة المؤشػرات الخاصػػة بالمبيعػػات كمردداتيػػا كمسػػمكحاتيا كخصػػكماتيا معػاً ،فمػػف
الممك ػػف أف تك ػػكف المبيع ػػات اإلجمالي ػػة مت ازي ػػدة م ػػع كج ػػكد ت ازي ػػد م ارف ػػق ب ػػالمردكدات
كالخصكمات ،مما يفيد كجكد خمل في سياسة البيع أك جكدة المنتج أك كمييما.


د ارسػػة مؤش ػرات كاتجاىػػات مجمػػل ال ػربح جنب ػاً إلػػى جنػػب مػػع تمػػؾ الخاصػػة بتكمفػػة
البضاعة المباعة إلرتباطيمػا معػاً ،كأف تػدرس المؤشػرات الخاصػة بصػافي الػربح مػع
تمؾ الخاصة بالمصركفات ككذلؾ البنكد غير العادية.

ب -مستك الميزانية ،مف حيث:
 مسػػتك األصػػكؿ المتداكلػػة ،د ارسػػة المؤشػرات الخاصػػة باألصػػكؿ المتداكلػػة ركػػل عمػػى
ح ػػد ب ػػدالً م ػػف التركي ػػز عم ػػى قيمتي ػػا األجمالي ػػة فق ػػا ،فم ػػذالً زي ػػادة ال ػػكزف النس ػػبي
لممخػػزكف بػػالتزامف مػػع الذبػػات النسػػبي لمنقديػػة كالمػػدينيف مػػف مؤش ػرات الضػػػا عمػػى
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الس ػػيكلة(معناه شػ ػراء باآلج ػػل لبض ػػاعة المخ ػػزكف م ػػع ع ػػدـ كج ػػكد مبيع ػػات نقدي ػػة ،أك
آجمة ،كبالتالي نقص سيكلة أك عسر مالي مستقبمي).
كالت ازيػػد النسػػبي بالنقػػد مػػع ذبػػات نسػػبي ببنػػكد األصػػكؿ األخػػر المتداكلػػة مؤشػػر أكلػػي
لكجكد خمل في إدارة اإلستذمارات(سيكلة زائدة غير مستػمة).
كمػػا يجػػب د ارسػػة إتجاىػػات األصػػكؿ المتداكلػػة بشػػكل مت ػزامف مػػع مؤش ػرات إتجاىػػات
مصادر تمكيميميا (المطمكبات).
 مستك األصكؿ الذابتػة ،مػف حيػث الت ازيػد النسػبي فػي قيمتيػا بنسػبة أعمػى مػف الت ازيػد
النسػػبي فػػي قيمػػة األصػػكؿ المتداكلػػة يعتبػػر مؤشػػر ضػػعف فػػي السػػيكلة مػػا لػػـ يكػػف
مصحكباً بزيادة مكازية في حجـ المبيعات أك األنشطة المربحة.
 مستك المطمكبات كحقكؽ الممكية ،مف حيث دراسة إتجاىاتيػا جنبػاً الػى جنػب لتقيػيـ
سياسػػة التمكيػػل المتبعػػة،ىل ىػػي داخميػػة أـ خارجيػػة كىػػل ىػػي مػػف مطمكبػػات قصػػير
األجل أـ مف طكيمة األجل كأذر ذلؾ عمى مستك السيكلة.
 مس ػػتك التػ ػكازف المكج ػػكد ف ػػي ىيك ػػل رأس الم ػػاؿ م ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػة إتجاى ػػات جمم ػػة
المطمكبات كأذارىا عمى درجة المخاطرة بالنسبة لكل مف الدائنيف كالمالؾ معاً.
 .2دراسة العالقات السببية بيف النسب كالمؤشرات في إطار ما يعرؼ بالعالقة السببية كالتى تجعل نشاك
المنش ة كل ال يتجزء ،بمعنى أف ما يؤذر إيجابياً عمى جانب مف جكانب نشاطيا قد يػنعكس إيجابػاً أك
سمباً عمى جكانب أخر مف ىذا النشاك.
 .3اإلنتباة كالتيقأل إلى أذر ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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 .4م ارع ػػاة أذ ػػر المعمكم ػػات األخ ػػر الت ػػى ال تظيرى ػػا القػ ػكائـ المالي ػػة ،كالت ػػى ت ػػؤذر عم ػػى نكعي ػػة األرب ػػاح
كاألصكؿ ،كبالتالي النسب المالية ،كمف األمذمة عمى ىذه المعمكمات:
 س ػػمعة اإلدارة العمي ػػا كالمس ػػتك العمم ػػي كالمين ػػي إلعض ػػاء مجم ػػس اإلدارة ،خبػ ػرات كم ػػؤىالت
المدراء التنفيذييف.
 معػ ػ ػػايير التعيػ ػ ػػيف كالترقػ ػ ػػي ،كنكعيػ ػ ػػة الػ ػ ػػنظـ الماليػ ػ ػػة كاإلداريػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتخدمة.كمعدالت دكراف
المكظفييف في المنش ة كمتكسا أعمارىـ ،كالحكافز التشجيعية لمعامميف كنظـ تدريبيـ.
 نكعية المنتج كالحصة السكقية لممنش ة كنكعية العمالء كالمكرديف.
 البيئػػة المحيطػػة بالمنش ػ ة ،السياسػػية كاألقتصػػادية كاإلجتماعيػػة كالقانكنيػػة ،كمعػػدالت التضػػخـ
كآليات تحديد أسعار الفائدة كالخصـ.
 .5مقارنة النسب كالمؤشػرات الخاصػة بالمنشػ ة بنظائرىػا مػف المنشػ ت المنافسػة أك مػا يعػرؼ بمعػايير أك
متكسطات الصناعة التى تعمل في مجاليا الشركة.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري لمدراسة
المبحث الثالث :المحاسبة اإلبداعية
 1:3:2المقدمة
تسػػمى إج ػراءات التالعػػب كالتحريػػف فػػي الحسػػابات كالتقػػارير كالق ػكائـ الماليػػة كاظيارىػػا بصػػكرة غيػػر
حقيقيػػة مػػف خػػالؿ إسػػتػالؿ تعػػدد البػػدائل كاألسػػاليب المحاسػػبية المتبعػػة فػػي تسػػجيل كمعالجػػة كعػػرض نتػػائج
األعم ػػاؿ لع ػػرض ى ػػذه القػ ػكائـ المالي ػػة المحرف ػػة بي ػػدؼ تحقي ػػق مص ػػالح اإلدارة عمػ ػى حس ػػاب الجي ػػات األخ ػػر
المستخدمة ليذه التقارير المالية بالمحاسبة اإلبداعية ،كقد تعددت تسميات المحاسبة اإلبداعيػة فػالبعض يسػميا
المحاسبة الخالقة أكالمحاسبة التجميمية أك إدارة األرباح أك تمطيف الدخل.
كميمػػا تعػػددت المسػػميات فكميػػا تشػػير إلػػى التالعػػب كالتحريػػف فػػي التقػػارير كالق ػكائـ الماليػػة بإسػػتػالؿ تعػػدد
البدائل كاألساليب المحاسبية لخدمة اإلدارة عمى حساب الجيات األخر المستخدمة ليذه التقارير.
 2:3:2لمحة تاريخية عن المحاسبة اإلبداعية
تعد المحاسبة اإلبداعية ( )Creative Accountingأك المحاسبة اإلحتيالية كمػا يطمػق عمييػا الػبعض
حدذاً ظير في ذمانينيات القرف العشريف ،كمف المحتمل أف تككف قػد بػدأت عنػدما كاجيػت الشػركات صػعكبات
في فترة الرككد التى حدذت في بداية الذمانينيات ،حيث كاف ىنالؾ ضػا إلنتاج أرباح أفضل في الكقت الذي
كاف مف الصعب إيجاد تمؾ األرباح مف أي نكع أخر ،كعندما أكتشفت الشركات بػ ف القػكانيف تخبػرؾ فقػا بمػا
ال تستطيع فعمة كليس ما تستطيع فعمة ،كليذا فقد رأت الشركات ب نيا إذا كانت ال تستطيع أف تكسب األرباح
فإنيا تستطيع عمى األقل أف تبتدعيا(القطيش كالصكفي.)2011،
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 3:3:2مفيوم المحاسبة اإلبداعية
رعرفػػت المحاسػػبة اإلبداعي ػػة ب نيػػا اإلجػ ػراءات المحاسػػبية التػػى تمجػ ػ إلييػػا إدارات الش ػػركات فػػي بع ػػض

األحيػػاف سػػعياً كراء إحػػداث تحسػػيف ص ػكري(غير حقيقػػي) ،إمػػا فػػي ربحيتيػػا أك فػػي مركزىػػا المػػالي كذلػػؾ عػػف
طريػػق إسػػتػالؿ الذػ ػرات المتكاجػػدة فػػي أسػػاليب التػػدقيق الخػػارجي أك باإلسػػتفادة مػػف تعػػدد البػػدائل المتػػكفرة فػػي
السياسػػات المحاسػػبية ،التػػى تتػػيح المعػػايير المحاسػػبية لممنش ػ ة إتبعيػػا فػػي مجػػاالت أسػػاليب القيػػاس كاإلفصػػاح
المتبعػػة فػػي إعػػداد القػكائـ الماليػػة ،ممػػا يػػؤذر سػػمباً عمػػى نكعيػػة األرقػػاـ التػػى تظيرىػػا تمػػؾ الق ػكائـ سػكاء بالنسػػبة
ل رباح أك بالنسبة لممركز المالي كمف ذـ عمى مصداقية النسب المالية(مطر،2006،ص.)101
كقد أستنتج أخركف أف المحاسبة اإلبداعية ىي كسيمة ممكف إسػتخداميا لمتالعػب فػي العناصػر الخاصػة
بالقكائـ المالية ،كلكصف حاالت إظيار الدخل كالمكجكدات كاإللتزامات لمنش ت األعماؿ بصػكرة غيػر صػادقة
كغير حقيقية(المبيضيف كعبد المنعـ .)2010،
كعرفػػت أيض ػاً ب نيػػا ممارسػػات غيػػر أخالقيػػة فػػي إختيػػار التقػػديرات كالسياسػػات المحاسػػبية المتاحػػة التػػى
تتيح فرصة لمتالعب كالػش مما ينتج عنيا بيانات مالية غير صيحة كمضممة(حمادة.)2010،
كير الباحث أف مفيكـ التقارير المالية اإلحتيالية كما عرفتيػا معػايير التػدقيق الػدكلي يتطػابق مػع مفيػكـ
المحاسبة اإلبداعية ،حيث ّعرفت التقارير المالية اإلحتيالية ب نيا التقارير التى تشػمل األخطػاء المقصػكدة ،بمػا
في ذلؾ عدـ ذكر مبالع أك إفصػاحات فػي البيانػات الماليػة مػف أجػل خػداع مسػتخدمي البيانػات الماليػة(اإلتحاد

الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص.)19
 4:3:2عوامل وأسباب ظيور المحاسبة اإلبداعية وصفاتيا
بعػػد المراجعػػة ألدبيػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة كاإلطػػالع عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات كاألبحػػاث التػػى خاضػػت
بمكضػػكع المحاسػػبة اإلبداعيػػة كعمػػى إخػػتالؼ أشػػكاليا كمسػػمياتيا ،فػػإف ىػػذة الد ارسػػة إستخمصػػت ذػػالث عكامػػل
كأسباب رئيسية لظيكر المحاسبة اإلبداعية ،تتمخص بما يمي:
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 .1المنافس ػػة الش ػػديدة ب ػػيف الش ػػركات المتع ػػددة األش ػػكاؿ كمحاكل ػػة الظي ػػكر ك فض ػػل المكج ػػكد ف ػػي س ػػاحة
المنافسة المحمكمة حتى لك كاف ذلؾ مف خالؿ أرباح مختمقة كمبتدعة مف قبل إدارات الشركات.
 .2ظيػ ػػكر مشػ ػػكمة الككالة(حػ ػػداد،2010،ص )26نتيجػ ػػة فصػ ػػل اإلدارة عػ ػػف الممكيػ ػػة كظيػ ػػكر تعػ ػػارض
باألىػػداؼ بػػيف المػػدراء البػػاحذيف عػػف الذػػركات الشخصػػية كاألمػػف الػػكظيفي ممػػا جعميػػـ غيػػر راغبػػيف
بتحمػػل مخػػاطر كبي ػرة بإسػػتذمارات الشػػركة حفاظ ػاً عمػػى مصػػالحيـ ،كبػػيف المػػالكيف الػػذيف يسػػعكف إلػػى
تعظػػيـ القيمػػة الس ػكقية لشػػركتيـ ،ممػػا حػػد بالمػػالكيف الػػى المجػػكء الػػى عػػامميف لتخفيػػف حػػدة مشػػكمة
الككالة ىما:
أ -قػػك السػػكؽ :أحػػد قػػك السػػكؽ ىػػـ السػػاىمكف الرئيسػػييف  ،مذػػل المسػػتذمريف الكبػػار
شركات التػ ميف،البنكؾ كالػذيف بػدكرىـ يضػػطكف عمػى اإلدارة لتقػكـ بعمميػا بشػكل
ريعظـ القيمة السػكقية ألسػيميـ كبالتػالي تعظػيـ ذػركتيـ .أك إسػتبداؿ اإلدارة التػى ال
تعمل عمى تعظيـ القيمة السكقية لذركتيـ.
ب-تكػػاليف الككالػػة :إف أكذػػر الطػػرؽ شػػيكعاً فػػي ىػػذا المجػػاؿ كمػػف أجػػل تعظػػيـ سػػعر
السػػيـ فػػي السػػكؽ كبالتػػالي تعظػػيـ ذػػركة المسػػاىميف أك المػػالكيف ىػػك ربػػا الح ػكافز
المادية لممديريف ب رباح الشركة كتعظيـ سعر السيـ بالسكؽ.
كعميػػة فػػإف الباحػػث يػػر أف مشػػكمة الككالػػة كحمكليػػا كانػػت مػػف األسػػباب كالعكامػػل
التى حفزت اإلدارة إلستخداـ المحاسبة اإلبداعية إما لمحفاظ عمى مكقعيا أك لزيػادة
مكاسػػبيا المرتبطػػة بنسػػبة مػػف األربػػاح ،ممػػا أد ب ػ ف تقػػكـ اإلدارة بإبتػػداع األربػػاح
غير الحقيقية.
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 .3الذػرات القانكنية كتعدد األساليب كالسياسػات المحاسػبية المتاحػة كالتػى تسػمح لمعػد البيانػات الماليػة
مف أجل تقديـ إنطباع مضمل عف األرباح خدم ًة ألىدافيـ المتعددة.

 صفات المحاسبة اإلبداعية:
تتص ػػف المحاس ػػبة اإلبداعي ػػة بص ػػفات خاص ػػة (المبيض ػػيف،عبد الم ػػنعـ )2010،يمك ػػف تمخيصػ ػػيا
باألتى:
 .1ىي شكل مف أشكاؿ التالعب كاإلحتياؿ في مينة المحاسبة.
 .2تعمل مف خالؿ ممارستيا عمى تػيير القيـ المحاسبية الحقيقية إلى قيـ غير حقيقية.
 .3تنحصر ممارستيا في إطار المبادئ كالمعايير كالقكاعػد المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا ،كبالتػالي
فيي ممارسات قانكنية.
 .4ممارس ػػي المحاس ػػبة اإلبداعي ػػة غالبػ ػاً م ػػا يممك ػػكف ق ػػدرات ميني ػػة محاس ػػبية عالي ػػة تمك ػػنيـ م ػػف
التالعب بالقيـ كتحكيميا كتحكيرىا بالشكل الذي يرغبكف فيو.
كي ػ ػػر الباح ػ ػػث أف المحاس ػ ػػبة اإلبداعي ػ ػػة باإلض ػ ػػافة إلس ػ ػػتػالؿ ممارس ػ ػػييا لمب ػ ػػادئ كمع ػ ػػايير
المحاسػػبة ف ػ ف ممارسػػييا يسػػتػمكف أيض ػاً الذػ ػرات فػػي الق ػكانيف كاألنظمػػة المحميػػة لمبمػػد محػػل
إقامة المنش ة ،كأف ممارسييا عمى مستك عػاؿ مػف الػذكاء باإلضػافة لقػدراتيـ المينيػة العاليػة
كأف أكذػػر المنش ػ ت التػػى يمػػارس القػػائميف عمييػػا المحاسػػبة اإلبداعيػػة ىػػي المنش ػ ت المتعذ ػرة
غالباً.
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 5:3:2دوافع إستخدام المحاسبة اإلبداعية
الدكافع إلسػتخدامات كممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة متعػددة مػف قبػل أصػحاب القػرار إلسػتخداميا مػف
خالؿ التالعب بالقيـ في بنكد القكائـ المالية ،كيمكف تمخيص أىـ ىذه الدكافع بمايمي(األشقر:)2010،
 .1دوافع تتعمق بتوقعات وتقييم السو المالي:
الػ ػػدافع الػ ػػذي يتكلػ ػػد لػ ػػد اإلدارة لممارسػ ػػة التالعػ ػػب بالتقػ ػػارير الماليػ ػػة كالمسػ ػػتخدمة مػ ػػف قبػ ػػل
المسػػتذمريف كالمحممػػيف المػػالييف لمتػ ذير عمػػى أداء سػػعر سػػيـ الشػػركة فػػي السػػكؽ المػػالي عمػػى المػػد
القصير لتتكافق مع تكقعات المستذمريف كالمحمميف المالييف.
 .2دوافع تعاقدية:
تستخدـ المعمكمات المحاسبية كالتقارير الماليػة لتنظػيـ العقػكد خاصػة بػيف المػالؾ كاإلدارة كعقػكد
المكافػػآت كالح ػكافز كالتعكيضػػات ل ػ دارة كعقػػكد خارجيػػة بػػيف الشػػركة كأط ػراؼ خارجيػػة مذػػل الجيػػات
المقرضة مف بنكؾ كدائنيف.
ممػػا يخمػػق ال ػػدافع لػػد اإلدارة لممارسػػة التالع ػػب بػػالربح حيػػث يؤج ػػل المػػدراء الػػدخل عن ػػدما ال
يتحق ػػق ى ػػدؼ األرب ػػاح م ػػع برن ػػامج مكافػ ػ تيـ ،كم ػػا يتحق ػػق ى ػػذا ال ػػدافع لمتػ ػ ذير عم ػػى قػ ػرار المقرض ػػيف
كالدائنيف.
كيػػر الباح ػػث أف دافػػع التالع ػػب المحاسػػبي ق ػػد يتحقػػق ل ػػد اإلدارة عنػػد نيتي ػػا إب ػراـ عق ػػكد م ػػع
م ػػكردييف ل ػػدييـ ش ػػركك خاص ػػة تتعم ػػق بمرك ػػز الش ػػركة الم ػػالي كقكت ػػو كش ػػرك أساس ػػي لمتكري ػػد أك م ػػنح
الككاالت كاألسـ التجاري ،أك عند إبراـ عقػكد مػع عمػالء لتنفيػذ مشػاريع كبيػرة تتطمػب كجػكد ممتمكػات
كمعدات بمكصفات خاصة مما يخمق الدافع لمتالعب بيدؼ الحصكؿ عمى ىذه العقكد.
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 .3دوافع تنظيمية:
لكجػػكد رقابػػة تنظيميػػة تفرضػػيا القػكانيف كاألنظمػػة كالجيػػات الرقابيػػة المشػرفة عمػػى القطاعػػات المختمفػػة
كلخضػػكع الشػػركات لمراقبػػة تنظيميػػة ت ػرتبا بالبيانػػات الماليػػة بشػػكل مباشػػر مذػػل األعمػػاؿ المص ػرفية
كالت ميف ،مما يكلد الحافز لإلدارة لتحريف التقارير المالية بالشكل الذي يتالئـ مع متطمبػات المنظمػيف
كالجيات الرقابية ،كما تيػتـ الشػركات اإلحتكاريػة كيتكاجػد دافػع التالعػب لػدييا لكػي تظيػر أقػل ربحيػة
لخدمة مصالحيا.
 .4الدوافع الذاتية لإلدارة:
لإلدارة الحافز الدائـ كالقكي لمت ذير كالتالعب بالتقارير المالية كأىـ الدكافع الذاتية لإلدارة:
 الت ذير سمباً عمى أسعار األسيـ ذـ اإلستحكاذ بعد ذلؾ عمييا.
 المحافظة عمى سمعة (شيرة) مديري المنظمة لتعزيز مكقفيـ ل حتفاظ بمناصبيـ.
 تحقيق الحكافز المادية خاصة إذا إرتبطت الحكافز باألرباح التى تظيرىا القكائـ المالية.
 اإلدارة الجديدة لتظير بشكل أفضل عف سابقتيا عند تقييـ أدائيا.
كيمخص أخركف دكافع إستخداـ المحاسبة اإلبداعية كالتالعب بالتقارير المالية (الحمبي )2009،بما يمي:
 .1لمت ذير اإليجابي عمى سمعة الشركة في السكؽ أماـ منافسييا.
 .2لمت ذير عمى سعر سيـ الشركة في السكؽ.
 .3لمت ذير عمى قرار المقرضيف كالبنكؾ المقرضة ،لتتمكف المنش ة مف اإلقتراض منيـ.
 .4لتخفيض ىكامش اإلقتطاع الضريبي.
 .5إلظيار صكرة إيجابية عف أداء اإلدارة.
 .6لتحسيف التصنيف الميني.
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 6:3:2أشكال المحاسبة اإلبداعية
تتن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكع أش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكاؿ المحاس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة اإلبداعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بتع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد أس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليب التالع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب بالحس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابات
( )Mulford&Comiskey,2002,3كيمكف تصنيفيا كما يمي:
 .1المحاسبة العدكانية :كىي التمسؾ ب ساليب كسياسات محاسػبية بػػض النظػر عػف سػالمة كصػحة ىػذه
األساليب لتحقيق أىداؼ محددة.
 .2إدارة األرباح :ىي التالعب بالدخل لمكصكؿ إلى ربػح مرسػكـ ك مخطػا بشػكل مسػبق مػف قبػل اإلدارة
يتكافق مع إتجاىاتيا كمصالحيا.
 .3تمطيف الدخل :ىك تالعب محاسبي ييػدؼ إلػى تحسػيف صػكرة الػدخل لمفتػرات الماليػة التػى يكػكف بيػا
الدخل منخفض مف خالؿ نقل الدخل المرتفع مف الفترات المالية السابقة كالذي لـ يتـ إظيارة كمػا ىػك
فػػي نيايػػة تمػػؾ الفت ػرة إلسػػتخدامة فػػي الفت ػرات الالحقػػة المنخفضػػة الػػدخل ،لمحفػػاظ عمػػى نسػػبة ال ػربح
كمستكاىا كبشكل متكاتر بيف السنكات إلظيار اإلدارة أماـ مستخدمي التقارير الماليػة عمػى أنيػا قػادرة
عمى الحفاظ عمى مستك الدخل بػض النظر عف الظركؼ المحيطة بالمنش ة.
 .4التقارير المالية المػشكشة :التقرير عف الكضع المالي لممنش ة بمكجب بيانات مالية غير صحيحة مف
خالؿ الحذؼ كعدـ اإلفصاح عف قيـ لتضميل مستخدمي التقارير المالية.
كيمكف كصفيا بالتقارير المالية اإلحتيالية كىي التقارير التى تشمل األخطػاء المقصػكدة ،بمػا فػي ذلػؾ
عدـ ذكر مبػالع أك إفصػاحات فػي البيانػات الماليػة مػف أجػل خػداع مسػتخدمي البيانػات الماليػة(اإلتحاد
الدكلى لممحاسبيف القانكنيف ،2010،IFACص.)19
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 .5ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية :ىي ممارسات ألساليب تنحرؼ عف أساليب المحاسبة الطبيعيػة
لمحصػكؿ عمػى أربػاح غيػر حقيقيػة مػف خػالؿ ممارسػات إبتكاريػة كمسػتحدذة قػد تكػكف معقػدة فػي القػيـ
لممصاريف كاإليرادات.

 7:3:2أساليب المحاسبة اإلبداعية في بنود القوائم المالية
أولا :قائمة المركز المالي:
قائمػة المركػػز المػالي مػػف القػكائـ الماليػػة األساسػػية ألي منظمػة ألنيػا تعكػس حقيقػػة المركػز المػػالي ليػػا
كالكضع اإلقتصادي ليذة المنش ة كأيضاً حجـ األصكؿ كالمكجكدات التػى تممكيػا كاإللت ازمػات التػى عمييػا تجػاه
الدائنيف كالحقكؽ الكاجبة عمييا تجاه المالؾ (.)Kieso,et,al,2008,172
كيمك ػ ػ ػ ػػف تمخ ػ ػ ػ ػػيص أى ػ ػ ػ ػػـ أس ػ ػ ػ ػػاليب التالع ػ ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػ ػػي بن ػ ػ ػ ػػكد قائم ػ ػ ػ ػػة المرك ػ ػ ػ ػػز الم ػ ػ ػ ػػالي بإس ػ ػ ػ ػػتخداـ المحاس ػ ػ ػ ػػبة
اإلبداعية(مطر،2006،ص )103بما يمي:
 :1النقدية وذلا من خالل:
 إخفاء البنكد النقدية المقيدة،كعدـ اإلفصاح عنيا.
 التالعب في أسعار الصرؼ المستخدمة لترجمة بنكد النقدية المت تية مف العمالت األجنبية.
كير الباحث أف اليدؼ مف التالعب ببند النقدية ىك تحسيف نسب السيكلة لممنش ة.
:2اإلستثمارات المتداولة وذلا من خالل:
 التالعب في أسس تقييـ محفظة األكراؽ المالية بإستخداـ أسعار السكؽ الػير حقيقية لتقييـ المحفظة.
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 التالعب في تصنيف اإلستذمارات المتداكلة إلى طكيمة األجل عند ىبكك أسعارىا السكقية.
 تخفيض قيمة مخصص ىبكك أسعار أكراؽ مالية بشكل غير المبرر.
كير الباحث أف اليدؼ مف التالعب ببند اإلستذمارات المتداكلة ىك زيادة قيمة األصكؿ المتداكلة أك الحفػاظ
عمى قيمتيا السابقة ،ككذلؾ زيادة األرباح غير الحقيقية نتيجة تخفيض مخصص ىبكك أسعار أكراؽ مالية.
 :3الذمم المدينة من خالل:
 إخفاء الديون المتعثرة وعدم اإلفصاح عنيا لتخفيض مخصص الديون المشكوا فييا.
 عدم الكشف عن الديون الراكدة والمعدومة.
 تضمينيا ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة كالشركات التابعة.
 التالعب في تصنيف الذمم المدينة من طويمة األجل إلى قصيرة األجل لتحسين سيولة المنشأة.
كيػػر الباحػػث أف اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد الػػذمـ المدينػػة زيػػادة قيمػػة األصػػكؿ المتداكلػػة أك الحفػػاظ عمػػى
قيمتيا السابقة ،ككذلؾ زيادة األرباح غير الحقيقيػة برفػع قيمتيػا مػف خػالؿ المبيعػات الكىميػة كبالتػالي رفػع
ىامش الربح ،كلرفع كتحسيف نسب السيكلة كنسب النشاك.
 :4المخزون من خالل:


كتقيمو.
تضميف كشكؼ جرد المخزكف أصنافاً راكدة قديمة ،كالتالعب ب سعاره ّ



تضميف تكمفتة قيمة التمف غير الطبيعي ،أك مصاريف إدارية كتسكيقية غير مرتبطة باإلنتاج.



تضمينو تكمفة التخزييف لإلنتاج الذي ال يتطمب عمميات تخزيف خاصة.
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تقييـ المنش ة لممخزكف بالتكمفة أك القيمة القابمة لمتحقق أييما أعمى( .األصل أييما أقل).

كير الباحث أف اليدؼ مف التالعب ببند المخزكف إما لتخفيض قيمتة لزيادة ىامش الربح كتحسيف نسب
النشاك أك زيادتة لتضخيـ قيمة األصكؿ المتداكلة كتحسيف نسب السيكلة.
 :5اإلستثمارات طويمة األجل من خالل:
 تجنب إظيار نصيب الشركة األـ مف خسائر الشركات التابعة.
 تجنب إستبعاد العمميات المشتركة بيف الشركة األـ كالتابعة عند إعداد القكائـ المالية المكحدة.
 بتممؾ أصكؿ شركة تابعة بطريقة دمج حقكؽ المسػاىميف(بالقيمة الدفتريػة) كمػف ذػـ بيػع ىػذة األصػكؿ
كتحقيق مكاسب تدمج بالربح دكف إفصاح بإضافة ىذه المكاسب لصافي الربح.
كيػػر الباحػػث أف اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد اإلسػػتذمارات طكيمػػة األجػػل ىػػك رفػػع قيمػػة حسػػاب اإلسػػتذمار فػػي
حسابات الشركة األـ القابضة ،كاظيار نصيبيا ب رباح الشركات التابعة مػع عػدـ اإلفصػاح عػف الخسػائر التػى
حققتيا ىذه الشركات التابعة.
 :6الممتمكات والمصانع والمعدات من خالل:
 التالعب بتجنب اإللتزاـ بتقييـ األصكؿ كفقاً لمبدأ التكمفة التاريخية بإتباع طريقة إعادة التقييـ كاظيػار
الفائض في قائمة الدخل بدالً مف إظياره ضمف حقكؽ الممكية.
 التالعب بصحة عممية تقييـ األصكؿ ،ك نسب إىتالكيا بتخفيضيا عف النسب السائدة.
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 التالعػػب بطػػرؽ إىػػتالؾ األصػػكؿ مػػف طريقػػة القسػػا الذابػػت إلػػى المتنػػاقص كالعكػػس ،كاألذػػر المت ػراكـ
ليذه اإلجراءات عمى القكائـ المالية.
 التالع ػػب ف ػػي تصػػػنيف بع ػػض األصػػػكؿ الذابت ػػة بيػػػدؼ التػ ػ ذير عمػ ػػى إىتيالكيا،كتص ػػنيف العقػ ػػارات
كإستذمارات طكيمة األجل.
 التالعب بعدـ اإلفصاح عف األصكؿ المرىكنة كضمانات تمكيل.
كير الباحث أف اليدؼ مف التالعب ببند الممتمكات كالمصانع كالمعدات تحسيف أرباح المنش ة بتضمينيا
الفائض غير الحقيقي الناتج عف إعادة التقييـ كتخفيض مصاريف اإلىتالؾ.
 :7األصول غير الممموسة من خالل:
 التالعب في تقّيميا بقيـ مبالع فييا كاظيارىا بقيمة أكبر مف قيمتيا الحقيقية عند عمميات اإلندماج.
 التالعػػب فػػي نتػػائج إختبػػار قيمتيػػا ،كتجنػػب إظيػػار التػػدني كاإلنخفػػاض الحقيقػػي فػػي قيمتيػػا لتجنػػب
تحميل خسائر اإلنخفاض لمفترة المالية الحالية.
كير الباحث أف اليدؼ مف التالعب ببند األصكؿ غير المممكسة لمزيادة الكىميػة لقيمػة مكجػكدات المنشػ ة
لتحسيف نسب المديكنية.
 :8الموجودات محتممة من خالل:
بإذباتيا قبل ت كد شركك تحققيا كإذبات إيراد متكقع تحصيمة مف شركة ت ميف قبل ت كيدة.
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كيػػر الباحػػث أف اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد المكجػػكدات محتممػػة لمزيػػادة الكىميػػة لقيمػػة مكجػػكدات المنش ػ ة
لتحسيف نسب المديكنية.
 :9المطموبات المتداولة من خالل:
 التالعػب بتجنػػب تضػػمينيا بقيمػػة األقسػػاك المسػػتحقة لمعػػاـ الحػػالي عػػف القػػركض طكيمػػة األجػػل بيػػدؼ
تحسيف نسب السيكلة.
 التالعب باألسس كالمعادالت اإلكتكارية لتحديد مكاف ة نياية الخدمة خاصة مػا يخػص مػكظفي اإلدارة
العميا.
 التالعب بتسديد القركض قصيرة األجل مف خالؿ قركض طكيمة األجل لمتاذير عمى نسب السيكلة.
 التالعب بتخفيضيا بعدـ إذبات المبالع المدفكعة مقدماً مف العمالء لتحسيف نسب الرفع المالي.
كيػػر الباحػػث أف اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد المطمكبػػات المتداكلػػة لتخفيضػػيا لتحسػػيف نسػػب السػػيكلة كالرفػػع
المالي كلخدمة مصالح اإلدارة بقيـ مكاف ت نياية الخدمة.
 :10المطموبات طويمة ابجل من خالل:
 التالعػػب بالحصػػكؿ عمػػى قػػركض طكلػػة األجػػل قبػػل إعػػالف الميزانيػػة لتسػػديد قػػركض قصػػيرة األجػػل
لتحسيف نسب السيكلة كالرفع المالي.
 التالعػػب بإطفػػاء سػػندات قابمػػة لإلسػػتدعاء قبػػل مكعػػد إسػػتحقاقيا إلضػػافة المبػػالع المحققػػة مػػف ذلػػؾ
كمكاسب إلى صافي الربح.
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كيػػر الباحػػث أف اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد المطمكبػػات طكيمػػو األجػػل ىػػك تحسػػيف ىػػامش ال ػربح ك نسػػب
السيكلة.
ثانيا :قائمة الدخل:
ى ػػي القائم ػػة الت ػػى تع ػػرض نت ػػائج أعم ػػاؿ المنشػ ػ ة م ػػف رب ػػح أك خس ػػارة ع ػػف فتػ ػرة مالي ػػة محددة(أبكنص ػػار
كحميػػدات،2013،ص،)44كترمػػارس المحاسػػبة اإلبداعي ػة فػػي قائمػػة الػػدخل ب سػػاليب متعػػدده ،كلعػػل أبػػرز ىػػذه
األساليب المستخدمة في بنكد قائمة الدخل يتمخص بمايمي (مطر،2006،ص:)102
 :1المبيعات:
 إجػػراء صػػفقات بيػػع صػػكرية نيايػػة العػػاـ كالػاءىػػا الحق ػاً فػػي العػػاـ التػػالي .خاصػػة مػػع األط ػراؼ ذات
العالقة كالشركات التابعة كالزميمة.
 عقد صفقات بيع بشركك سيمة مقارنة مع الصفقات العادية.
 تسجيل بضائع األمانة لد الككالء كمبيعات.
كير الباحث ما يمي:
 أف اليػدؼ مػف التالعػب فػي بنػد المبيعػات ىػك تحسػيف قيمػة المبيعػات بزيػادة كىميػة كبنػاءاً عميػػة
الزيادة الكىمية ل رباح ،كلمت ذير عمى النسب المالية لمشركة بشكل إيجابي (نسب غير حقيقية).
 كعميػػة ف ػ ف عمػػى المػػدقق التحقػػق مػػف صػػحة ف ػكاتير البيػػع كالصػػفقات المنفػػذة مػػع األط ػراؼ ذات
العالقة ،كالتحقق مف شركك اإلئتماف كشركك السػداد كالخصػـ الممنػكح ككفايػة مخصػص الػديكف
المشك كؾ في تحصيميا .كمستندات الشحف كمطابقتيا مع مسندات القبض المتعمقة بتسديد الذمف
لمبضاعة الكاردة مف الككالء.
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 : 2تكمفة المبيعات:
 التالعب بتكمفة البضاعة المباعة مف خالؿ التالعب بتقييـ المخزكف.
تضميف كشكؼ جرد المخزكف أصنافاً راكدة مع التالعػب
 التالعب بتكمفة البضاعة المباعة مف خالؿ
ّ
بإسعارىا.
 التالعػب بتكمفػػة البضػػاعة المباعػػة بتخفػػيض قيمػػة المشػػتريات بت جيػػل إذبػػات فكاتيرىػػا التػػى تمػػت نيايػػة
العاـ الحالي إلى بداية العاـ الالحق.
 التػيير غير المبرر في الطرؽ المتبعة في تقييـ المخزكف.
كير الباحث ما يمي:
 أف اليدؼ مف التالعب في بند تكمفػة المبيعػات ىػك تخفيضػيا أك زيادتيػا لمتػ ذير عمػى ىػامش الػربح كذلػؾ
حسب مصمحة كأىداؼ اإلدارة.كالت ذير عمى النسب المالية ذات العالقة.
 كأف عمى المدقق التحقق مف صػحة فػكاتير الشػراء كالتحقػق مػف تكػكيف مخصصػات ىبػكك أسػعار بضػاعة
ل صناؼ الراكدة ،اإلطالع عمى تقريػر المػدقق السػابق لإلطػالع عمػى أريػة بخصػكص التػييػر فػي الطػرؽ
المتبعة في تقييـ المخزكف كأذرة عمى البيانات المالية.
 :3مصاريف التشغيل:
 التالعب بمصاريف التشػيل (تخفيضيا) برسممة المصػاريف اإليراديػة مذػل رسػممة مصػاريف الصػيانة
الدكرية لممصنع كالتى التنطبق عمييا شركك الرسممة.
 التالعػػب بمصػػاريف التشػيل(تخفيضػػيا) مػػف خػػالؿ التػييػػر غيػػر المبػػرر بطػػرؽ إسػػتيالؾ األصػػكؿ
الذابتة كطرؽ إطفاء األصكؿ غير المممكسة.
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 التالع ػػب بمص ػػاريف التشػيل(تخفيض ػػيا) م ػػف خ ػػالؿ إس ػػتخداـ نس ػػب إىػ ػتيالؾ ك مع ػػدالت إطف ػػاء ال
تنسجـ مع المتعارؼ عمييا في قطاع عمل المنش ة.
كير الباحث ما يمي:
 أف اليدؼ مف التالعب في بنػد مصػاريف التشػػيل ىػك التػ ذير عمػى ىػامش الػربح بالزيػادة أك
التخفيض غير الحقيقي حسب مصمحة اإلدارة كالت ذير عمى النسب المالية ذات العالقة.
 كأف عم ػػى الم ػػدقق التحق ػػق م ػػف ص ػػحة ت ػػكفر ش ػػركك الرس ػػممة لممص ػػاريف ال أرس ػػمالية كص ػػحة
أسباب التػيير في طرؽ األىتالؾ ل صكؿ الذابتة كاإلطفاء ل صكؿ غير المممكسػة كالتحقػق
مف صحة نسب األىتالؾ كمعدالت األطفاء كفقاً لما ىك متعارؼ عمية.
 :4المكاسب من األنشطة غير المستمرة والخسائر لمبنود اإلستثنائية:
 التالعب بتضميف الربح التشػيمي لمشركة لمكاسب إستذنائية أك غير عادية.
 دمج نصيب الشركة األـ مف أرباح الشركات التابعة ليا دكف اإلفصاح عنيا.
 عدـ اإلفصاح في قائمة الدخل عف األذر المترتب عف قرار الحق إلغالؽ خػا إنتػاجي خصكصػاً إذا
كانت لو مساىمة جكىرية في نتيجة أعماؿ الشركة.
كير الباحث ما يمي:
 أف الي ػػدؼ م ػػف التالع ػػب ف ػػي بن ػػد المكاس ػػب م ػػف األنش ػػطة غي ػػر المس ػػتمرة كالخس ػػائر لمبن ػػكد
اإلستذنائية ىك التضميل بقصد تحسف ربحية الشركة مف عممياتيا التشػيمية.
 كأف عمى المدقق الطمب مػف اإلدارة بإعػادة إحتسػاب الػربح التشػػيمي بعػد إسػتبعاد البنػكد غيػر
العاديػػة كبعػػد اإلفصػػاح عػػف نصػػيب الشػػركة األـ مػػف أربػػاح الشػػركة التابعػػة ببنػػد مسػػتقل فػػي
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قائمػػة الػػدخل ،كاعػػداد قائمػػة الػػدخل الجديػػدة بحيػػث تظيػػر األذػػر المترتػػب عػػف الق ػرار الالحػػق
إلغالؽ خا إنتاجي لو مساىمة جكىرية في نتيحة أعماؿ المنش ة كأرباحيا التشػيمية.
ثالث ا :قائمة التدفقات النقدية:
ىذه القائمة تبيف التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة خالؿ فترة معينة كتبيف مصادر ىذه التدفقات كالتى
تشػػمل التػػدفقات النقديػػة مػػف األنشػػطة التشػػػيمية،كالتدفقات النقديػػة مػػف األنشػػطة اإلسػػتذمارية ،كالتػػدفقات النقديػػة
م ػػف األنش ػػطة التمكيمي ػػة ،كتعتب ػػر مكمم ػػة لمقػ ػكائـ األخ ػػر ككني ػػا تق ػػدـ معمكم ػػات مبني ػػة عم ػػى األس ػػاس النق ػػدي
(أبكنصار،حميدات،2013،ص ،)22كأىـ أساليب المحاسبة اإلبداعية فييا مايمي (الصكري:)2013،
 التالع ػػب بتص ػػنيف بن ػػكد األنش ػػطة الداخم ػػة كالخارج ػػة ف ػػي قائم ػػة الت ػػدفقات النقدي ػػة ب عتب ػػار األنش ػػطة
التمكيمية أك األستذمارية عمى أنيا تشػيمية أك العكس ،حسب مصمحة اإلدارة.
 التالعػػب بزيػػادة التػػدفقات التشػػػيمية الداخمػػة أك تقميػػل التػػدفقات النقديػػة الخارجػػة مػػف خػػالؿ ت جيػػل دفػػع
الضرائب المستحقة.
 التالعب بزيادة التدفقات التشػيمية الداخمة مف الذـ المدينة بالتالعب بمكاعيػد إسػتحقاقيا كعػدـ قبضػيا
كسدادىا فعمياً.
 التالعب بزيادة التدفقات التشػيمية الخارجة لممكرديف بمكجب كمبياالت أك شيكات مؤجمة الدفع.
 التالعب بمصدر النقد حقيقي ،كتصنيفو صحيح حسب مصدرة .تشػيمي أـ تمكيمي أـ رأسمالي.
 زي ػػادة الت ػػدفقات اإلس ػػتذمارية الخارج ػػة عم ػػى حس ػػاب الت ػػدفقات التش ػػػيمية الخارج ػػة بتس ػػجيل م ػػدفكعات
التطكير الرأسمالي عمى أنيا تدفقات إستذمارية خارجة.
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 قػػيـ البنػػكد اإلسػػتذمارية ،كدقػػة كصػػحة أسػػس إحتسػػاب ىػػذه البنػػكد خاصػػة األسػػتذمارات طكيمػػة األجػػل
كاألصكؿ غير المممكسة.
 قيـ التػير في األصكؿ الذابتة ضمف األنشطة اإلستذمارية.
 قيـ البنكد التمكيمية ،كأف تصنيف األسيـ المعػاد شػراؤىا كالمصػدرة مػف الشػركة أصػالً ضػمف األنشػطة
التمكيمية.
 الكشف عف تضميف ربح التشػيل لمكاسب إستذنائية أك غير عادية.

رابع ا :قائمة التغير في حقو الممكية:
تمذػػل حق ػػكؽ الممكيػػة قيم ػػة مػػا يمتمك ػػة أصػػحاب المش ػػركع مػػف أص ػػكؿ المنش ػ ة ،كتب ػػيف صػػافي النت ػػائج
التراكمي ػػة الناجم ػػة ع ػػف عممي ػػات كأح ػػداث س ػػابقة (أب ػػك نص ػػار،حميدات،2013،ص ،)39كترم ػػارس المحاس ػػبة
اإلبداعية في قائمة التػير في حقكؽ الممكيػة ب سػاليب متعػدده ،كلعػل أبػرز ىػذه األسػاليب المسػتخدمة فػي بنػكد
قائمة التػير في حقكؽ الممكية يتمخص بمايمي(مطر،2006،ص:)106
 التالعب بعدـ اإللتزاـ بتقيػيـ األصػكؿ كفقػاً لمبػدأ التكمفػة التاريخيػة بإتبػاع طريقػة إعػادة التقيػيـ كاظيػار
الفائض في قائمة الدخل بدالً مف إظياره ضمف حقكؽ الممكية.
 التالعػػب بعػػدـ إضػػافة مكاسػػب محققػػة مػػف سػػنكات سػػابقة إلػػى صػػافي ال ػربح لمعػػاـ الحػػالي بػػدالً مػػف
معالجتو ضمف األرباح المحتجزة.
 التالعػػب بعػػدـ معالجػػة مكاسػػب أك خسػػائر تقمػػب أسػػعار الصػػرؼ المتعمقػػة بمعػػامالت تمػػت بػػالعمالت
األجنبية في حقكؽ المساىميف بدالً مف قائمة الدخل.
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 التالعػػب بعػػدـ معالجػػة مكاسػػب ترجمػػة البيانػػات الماليػػة لمشػػركات التابعػػة المعػػدة بػػالعمالت األجنبيػػة
ضمف قائمة الدخل بدالً مف معالجتيا ضمف حقكؽ

المساىميف.

 8:3:2المنظور األخالقي لممحاسبة اإلبداعية.
لقد أكدت جميع الييئات الدكلية كالمحمية عمػى قكاعػد السػمكؾ األخالقػي لمينػة المحاسػبة ،كلعػل دليػل
قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف المينيف الصػادر عػف اإلتحػاد الػدكلي لممحاسػبيف( )IFACبيػذا الخصػكص
يمخص أىمية السمكؾ األخالقي لمينة المحاسبة مف قبل الجيات الراعية كالمنظمة لمينة المحاسبة.
أف ما يميز مينة المحاسبة قبكليا لمسؤلية العمل بمػا يصػب فػي المصػمحة العامػة ،لػذلؾ فػإف مسػؤلية
المحاسب الميني ال تنحصر فقا في تمبية إحتياجات العميل الفرد أك صػاحب العمػل ،كيجػب عمػى المحاسػب
المينػػي أذنػػاء عممػػة فػػي سػػبيل المصػػمحة العامػػة أف ي ارعػػي قكاعػػد السػػمكؾ األخالقػػي لممحاسػػبييف الصػػادرة عػػف
اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف ،كاف منػػع المحاسػػب المينػػي مػػف اإلمتذػػاؿ ألج ػزاء معينػػة مػػف ىػػذه القكاعػػد بمكجػػب
القػ ػ ػكانيف كالمػ ػ ػكائح التنظيمي ػ ػػة ،فعمي ػ ػػو اإلمتذ ػ ػػاؿ لكاف ػ ػػة األجػ ػ ػزاء األخ ػ ػػر م ػ ػػف ى ػ ػػذه القكاع ػ ػػد (اإلتح ػ ػػاد ال ػ ػػدكلي
لممحاسبيف،قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف،2010،ص.)9
أكجػػب اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف عمػػى المحاسػػب المينػػي أف يمتػػزـ بالمبػػادئ األساسػػية التاليػػة (اإلتحػػاد
الدكلي لممحاسبيف،قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف،2010،ص:)10
 .1النزاىة :كىك أف يككف أميناً ك صادقاً في جميع العالقات المينية كالتجارية.
 .2المكضكعية :أف ال يسممح بالتحيز أك تضػارب المصػالح أك التػ ذير المفػرك لنخػريف لتجػاكز األحكػاـ
المينية أك التجارية.
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 .3الكف ػػاءة الميني ػػة كالعناي ػػة الالزم ػػة :أف يح ػػافأل عم ػػى المعرف ػػة كالمي ػػارات الميني ػػة بالمس ػػتك المطم ػػكب
لضػػماف أف يسػػتمـ العميػػل أك صػػاحب العمػػل خػػدمات مينيػػة كفػػؤة مبنيػػة عمػػى التطػػكرات الحاليػػة فػػي
الممارسات كالتشريعات كاألساليب كأف يؤدي ميامػو بكػل إجتيػاد كعنايػة كفقػاً لممعػايير الفنيػة كالمينيػة
المعمكؿ بيا.
 .4السرية :أف يحترـ سرية المعمكمػات التػى يحصػل عمييػا نتيجػة العالقػات المينيػة كالتجاريػة كينبػػي أف
ال يفصػح عػف أي مػف ىػذه المعمكمػػات ألطػراؼ ذالذػة دكف تفػػكيض صػحيح كمحػػدد إال إذا كػاف ىنػػاؾ
حق أك كاجب قانكني أك ميني باإلفصاح عنيا ،كما يجػب أال ترسػتخدـ المعمكمػات لممنفعػة الشخصػية
لممحاسب الميني أك األطراؼ الذالذة.
 .5السمكؾ الميني :أف يمتزـ بالقانيف كاألنظمة ذات الصمة  ،كيتجنب أي عمل يسئ إلى سمعة المينة.
كعميػػة فػػإف المحاسػػبة اإلبداعيػػة يمكػػف إعتبارىػػا سػػمككاً غيػػر أخالقػػي لمػػا ليػػا مػػف مخالفػػات جسػػيمة
ينتيجيا المحاسبكف في مينتيـ ،كذلؾ لتحقيق غايات كأىداؼ معينة تستفيد منيا فئة معينة عمى حسػاب بػاقي
الفئات داخل كخارج المنش ة ،مع العمـ أف ىذه اإلستفاده قد تككف آنية كقصيرة األجل كستعكد باإلساءة الكبيػرة
كالتػى ال ترحمػد عقباىػػا الحقػاً عمػػى تمػؾ الفئػػة كبػاقي أصػػحاب المصػمحة ،ليػػذا يجػب التصػػدي ليػذه السػػمككيات
كالممارسات حتى يتـ الحصكؿ عمى بيانات مالية عمى قدر عاؿ مف الشفافية كالمكذكقية(األغا.)2011،
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الفصل الثالث :أسموب ومنيجية الدراسة
يحتػػكي ىػػذا الفصػػل كصػػفاً ألسػػمكب كمنيجيػػة الد ارسػػة ،كيتضػػمف متػي ػرات الد ارسػػة ،كمجتمػػع الد ارسػػة
كعينػػة الد ارسػػة ،كمنيجيػػة الد ارسػػة ،كمصػػادر جمػػع بيانػػات الد ارسػػة ،كأداة الد ارسػػة ،كاإلختبػػارات المسػػتخدمة فػػي
التحميل اإلحصائي لمبيانات ،حيث أعتمدت ىذه الدراسة بشكل أساسي في قياس متػيراتيا عمػى تصػميـ كبنػاء
إستبانة ،مكنت مف جمع المعمكمات الميدانية حكؿ مشكمة الدراسة كتساعد في التعمػق بد ارسػة الظػاىرة كتمكػف
مف التعرؼ عمى العكامل المؤذرة فييا.
 1:3متغيرات الدراسة:
بناءاً عمى فرضيات الدراسة المبينة في الفصل األكؿ مف الدراسة ،فقد تـ التعامل مع المتػيرات التالية:
أكالً :المتػيرات المستقمة :اإلجراءات التحميمية كتشمل:
 .1اإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي.
 .2اإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل.
 .3اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية.
 .4اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية.
ذانياً :المتػير التابع  :ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
ذالذاً :المتػيرات الكسيطة  :البيانات الديمكغرافية (الشخصية) لممدققيف الخارجييف.
 2:3مجتمع الدراسة:
يتمذل مجتمع البحث بالمدققيف القانكنييف المزاكليف لممينة فػي المممكػة االردنيػة الياشػمية كالمقػدر عػددىـ
بحػ ػكالي ( )381عض ػػكاً مػ ػ ازكالر لمين ػػة الت ػػدقيق م ػػف أص ػػل ( )492كى ػػـ إجم ػػالي أعض ػػاء جمعي ػػة المحاس ػػبييف
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القػػانكنيف األردنػػيف الم ػزاكليف لمينػػة المحاسػػبة كمينػػة التػػدقيق حسػػب احصػػائيات جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانكنيف
االردني ػػيف (جمعي ػػة المحاس ػػبيف الق ػػانكنيف االردني ػػيف ،)2015،الع ػػامميف ف ػػي مكات ػػب كش ػػركات الت ػػدقيق كعم ػػى
إختالؼ رتبيـ المينية كالكظيفية حسب الييكل التنظيمي كالكصف الكظيفي المعتمد في ىذه المكاتب.
 3:3عينة الدراسة:
تػػـ تحديػػد حجػػـ عينػػة بػ ػ ( ) )192مػػدققاً عضػػكاً كم ػ ازكالً لمينػػة التػػدقيق ،إعتمػػاداً عمػػى جػػدكؿ كريجسػػي
كمكرجاف(النج ػػار ،كأخ ػػركف،2013 ،ص ،)109حي ػػث ت ػػـ أخ ػػذ العين ػػة باإلعتم ػػاد عم ػػى حج ػػـ المجتم ػػع الكم ػػي
المتكػػكف مػػف ( )381مػػدققاً عضػػكاً كم ػ ازكالً لمينػػة التػػدقيق قانكن ػاً فػػي األردف مػػف أعضػػاء جمعيػػة المحاسػػبييف
القانكنيف األردنيف كعند ىامش خط مسمكح بو (.)%5
كقد تـ إعداد كتصميـ إستبانة تـ تكزيعا عمى ( )192مدقق مف خالؿ القائميف عمى جمعية المدققيف
القانكنيف خالؿ الفترة مف  / 16-13حزيراف 2015 /حيث كاف يعقد دكرات مينية لممدققيف في مقر الجمعيػة
في عماف ،ككذلؾ مف خالؿ تكزيع اإلستبانة عمى عدد مف مكاتب التدقيق العاممػة بالمممكػة ،حيػث أسػتخدمت
الطريقة العشكائية في إختيار األفراد الػذيف شػكمكا العينػة ليػذه الد ارسػة ،كزعػت عمػييـ بإسػتخداـ أسػمكب التكزيػع
المباشر كالجمع بالمناكلة أحياناً أك مف خالؿ مساعدييف متطكعييف لمباحث ،كقد تـ إسترجاع ( )113إسػتبانة
مف اإلستبانات المكزعة بمعدؿ إستجابة  %59تقريباً ،كتـ إستبعاد ( )33إستبانة حيث تبػيف عػدـ صػالحيتيا،
كبالتالي فقد أجري التحميل اإلحصائي عمى ( )80إستبانة ،أي ما نسبتة( )%21تقريباً مف مجتمع الدراسة.
كيعتبر حجـ عينة تتككف مف( )80فرداً مناسبة حسب إقتراح ركسكك لمقكاعد العامػة لتحديػد حجػـ العينػة
(النجػػار ،كأخػػركف،2013،ص ،)110حيػػث يعتبػػر حجػػـ العينػػة مػػف ( -30أقػػل مػػف  )500مقب ػكالً لكذيػػر مػػف
البحكث.
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ككمػ ػػا يػ ػػر  Emory&Cooperأف حجػ ػػـ العينػ ػػة( )%5أك أكذػ ػػر مػ ػػف المجتمػ ػػع مناسػ ػػبة فػ ػػي العينػ ػػات
اإلحتمالية(النجار ،كأخركف،2013،ص.)111
كلمت كد مف أف عينة البحث مناسبة كممذمة لممجتمع الػذي أخػذت منػو ،فقػد تػـ إسػتخداـ المعادلػة التاليػة
حسب ( narekeSالنكايسة ،)2008،ككما ىك مبيف بالممحق رقـ(:)4
no = Z²×P (1-P) ÷ p²
] )n = (no×N) ÷ [ no + (N-1
 كبناءاً عمى ما سبق ،فقد تـ إجراء التحميل عمى ( )80إستبانة.
 4:3منيجية الدراسة:
إعتمدت الدراسة عمى المنيجيف التالييف لتحقيق أىداؼ الدراسة:
أكالً :المػػنيج الكصػػفي :كيرتكػػز عمػػى إجػراء د ارسػػة كمراجعػػة ل بحػػاث كالد ارسػػات السػػابقة كالم ارجػػع التػػى بحذػػت
بمكضكع اإلجراءات التحميمية كالمحاسبة اإلبداعية ،كمعايير التدقيق الدكليػة لمتعػرؼ عمػى اإلجػراءات التحميميػة
كمعيار تدقيق مف حيث المفاىييـ كالتطبيق كاألىمية ،ككذلؾ لمتعرؼ عمى مفيكـ المحاسبة اإلبداعية كأساليبيا
كمكامف الخطكرة في إستخداميا.
ذانيػاً :المػنيج التحميمػػي :كيمذػل الجانػػب العممػي لمد ارسػػة الحاليػة ،حيػث تػػـ تصػميـ إسػػتبانة لجمػع المعمكمػػات ك
تحميميا بإستخداـ األساليب اإلحصائية مذل الكسا الحسابي كاإلنحراؼ المعياري.
 5:3مصادر جمع بيانات الدراسة:
تت لف مصادر جمع بيانات الدراسة مف اآلتى:
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أكالً :المص ػ ػادر الذانكيػ ػػة :كتشػ ػػمل الكتػ ػػب كاألبحػ ػػاث كالد ارسػ ػػات كالمقػ ػػاالت المتخصصػ ػػة كالجيػ ػػات الرسػ ػػمية
المختصة.
ذانياً :المصادر األكلية :إعتمدت الدراسة عمى إستبانة تـ إعدادىا لتبيف أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات
التحميمية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية
 6:3أداة الدراسة:
ص ػممت إسػػتبانة ك ػ داة لمد ارسػػة الحاليػػة ،كقػػد تػػـ اإلعتمػػاد فػػي بناءىػػا عمػػى الد ارسػػات السػػابقة كاإلطػػار
ر
المفاىيمي لمدراسة ،كحيث أف متػيػرات الد ارسػة كمػا تػـ اإلشػارة إلييػا سػابقاً ،فػي الفصػل األكؿ تتمذػل فػي أربػع
متػيرات مستقمة ،كمتػير تابع ،كمتػير كسيا ،كىي كما يمي:
المتغيرات المستقمة:
 .1اإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي.
 .2اإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل.
 .3اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية.
 .4اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية.
المتغير التابع :ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
المتغير الوسيط :المتػيرات الشخصية(الديمكغرافية) لممدققيف الخارجييف.
كعميو فقد صممت اإلستبانة مف جزئيف ،األكؿ يتعمق بالمتػيرات الشخصية لممدققيف الخارجييف كالذاني
يبحث المتػيرات المستقمو كأذرىا عمى المتػير التابع عبر أربع محاكر تشمل القكائـ الماليػة ذات الػػرض العػاـ
كالمقصكد بيا القكائـ التى تخدـ مستخدمييا كالذيف ال يممككف السمطة أك الت ذير في الحصػكؿ عمػى بيانػات أك
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قكائـ تمبػي حاجػاتيـ الخاصػة مػف المعمكمػات حسػب معيػار المحاسػبة كاإلبػالغ المػالي الػدكلي رقػـ ( )1عػرض
البيانػػات الماليػػة (أبكنصػػار كحميػػدات،2013،ص )22كالمتمذمػػة بقائمػػة المركػػز المػػالي كقائمػػة الػػدخل كقائمػػة
التػيرات في حقكؽ الممكية كقائمة التدفقات النقدية ،باإلضافة لمد ارسػات السػابقة المتعمقػة بػاإلجراءات التحميميػة
كالمحاسبة اإلبداعية.
كقد تـ تطكير اإلستبانة باإلستناد لممصادر الذانكية ممذمة بالكتب كالدراسات السابقة ،ككاف أبرزىا:
 .1أبكنصار ،دمحم،حميدات ،جمعة  ،2013،لمعايير المحاسبة كاإلبالغ المالي الدكليل ،دار كائل لمنشر
كالتكزيع ،عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الذانية.
 .2األش ػػقر ،ى ػػاني دمحم ( ،)2010ل إدارة األرب ػػاح كعالقتي ػػا بالعكائ ػػد غي ػػر المتكقع ػػة لمس ػػيـ كم ػػد تػ ػ ذر
العالقة بحجـ الشركة ل ،رسالة ماجستير ،غيرمنشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 .3الذنيبات ،عمي عبد القػادر ،2012 ،لتػدقيق الحسػابات فػي ضػكء المعػايير الدكليػةل ،دار كائػل لمنشػر
كالتكزيع ،عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الرابعة.
 .4المخادمػػة ،احمػػد عبػػدالرحمف ،كالرشػػيد ،حػػاكـ ( ،)2007لأىميػػة تطبيػػق إج ػراءات المراجعػػة التحميميػػة
فػ ػػي رفػػػع كفػ ػػاءة أداء عمميػ ػػة التػػػدقيق ل ،المجمػ ػػة االردنيػػػة فػ ػػي إدارة األعمػ ػػاؿ .المجم ػػد  ،3العػػػدد ،4
الجامعة االردنية .عماف .المممكة االردنية الياشمية.
 .5المطي ػػري ،دمحم ع ػػايش عي ػػد( ،)2011لم ػػد إلتػ ػزاـ مكات ػػب الت ػػدقيق ف ػػي دكل ػػة الككي ػػت ب ػػاإلجراءات
التحميميػػة المنصػػكص عمييػػا ف ػي معيػػار التػػدقيق الػػدكلي رقػػـ ()520ل ،رسػػالة ماجسػػتير ،غيرمنشػػكرة
جامعة الشرؽ األكسا ،عماف .المممكة االردنية الياشمية.
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 .6النكايسػػة ،دمحم اب ػراىيـ ( ،)2008ل مػػد تطبيػػق اإلج ػراءات التحميميػػة فػػي تػػدقيق الحسػػابات – د ارسػػة
المجمػػد  ،35العػػدد
ميدانيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػدقق الخػػارجي فػػي األردفل ،د ارسػات ،العمػػكـ اإلداريػػةّ ،
 ،1الجامعة االردنية .عماف .المممكة االردنية الياشمية.
 .7مطػر ،دمحم ،2006 ،لاإلتجاىػػات الحديذػة فػػي التخميػػل المػالي كاإلئتمػػانيل ،دار كائػل لمنشػػر كالتكزيػػع،
عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الذانية.
 .8مكسػػى ،عمػػي( ،)2013لإج ػراءات المراجعػػة التحميميػػة كدكرىػػا فػػي ترشػػيد الحكػػـ الشخصػػي لمم ارجػػعل
المجمة الجامعة ،المجمد الذاني ،العدد ،342-309 ،15جامعة الزاكية ،الزاكية ،ليبيا.

كلمتحقػق مػف الصػدؽ الظػاىري كصػالحية األداة فقػد تػـ عرضػيا عمػى ( )7مػف أسػاتذتنا أعضػاء الييئػة
التدريسػػية فػػي عػػدد مػػف الجامعػػات األردنيػػة لتحكيميػػا كالحكػػـ عمػػى مػػد صػػالحيتيا لقيػػاس المتػي ػرات الم ػراد
قياس ػػيا م ػػف خ ػػالؿ ى ػػذه األس ػػتبانة ،كت ػػـ تع ػػديل اإلس ػػتبانة بن ػػاءاً عم ػػى تكجيي ػػاتيـ القيم ػػة كأص ػػبحت اإلس ػػتبانة
بصكرتيا النيائية كما ىي في مالحق البحث ،حيث تككنت اإلستبانة مف قسميف:
القسػػـ األكؿ :كىػػدؼ إلػػى جمػػع بيانػػات ديمكغرافيػػة عػػف األشػػخاص الػػذيف قػػامك باإلجابػػة عمػػى أسػػئمة
اإلسػػتبانة كىػػي (العمػػر ،المؤىػػل العممػػي ،المسػػمى الػػكظيفي ،التخصػػص العممػػي ،سػػنكات الخب ػرة ،الشػػيادات
المينية ،الدكرات التدريبية).
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القسـ الذاني :ييدؼ إلى قياس متػيرات الدراسة ،كتضمف أربع محاكر ىي:
المحكر األكؿ :إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي يحد مف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،كتضمف ( )16عبارة.
المحكر الذاني :إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل يحد مف ممارسات
المحاسبة اإلبداعية ،كتضمف ( )11عبارة.
المحكر الذالث :إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية .يحد مف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،كتضمف ( )9عبارات.
المحكر الرابع :إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية
يحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،كتضمف ( )4عبارات.
كفيما يمي الجدكؿ رقـ ( )3-1كالذي يبيف أقساـ اإلستبانة كاألسئمة المخصصة لقياس كل
متػير:
الجدول رقم 3-1ي
أقسام األستبانة واألسئمة التى تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة
أقسام
اإلستبانة

القسم
األول

األسئمة التى
المتغير

تقيس المتغير

العمر

1

المؤىل العممي

2

المسمى الوظيفي

3

التخصص العممي

4
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سنوات الخبرة

5

الشيادات المينية

6

الدورات التدريبية

7

إلت رزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى
قائمررة المركررز المررالي يحررد مررن ممارسررات المحاسرربة
القسم

الثاني

اإلبداعية.

إلت رزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى

قائمة الدخل يحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

إلت رزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى

قائمررة قائمرررة الترردفقات النقديرررة يحررد مرررن ممارسرررات
المحاسبة اإلبداعية.

16-1

27-17

36-28

إلت رزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى
قائمة التغيرر فري حقرو الممكيرة يحرد مرن ممارسرات
المحاسبة اإلبداعية.

40-37

كقد طمب مف المشاركيف اإلجابة عمى عبارات اإلستبانة في قسػميا األكؿ بمػا يتفػق مػع الخاصػية التػى
تتػػكفر بالمشػػارؾ ،فػػي حػػيف طمػػب منػػو فػػي القسػػـ الذػػاني كضػػع اإلختيػػار الػػذي يػراه مناسػػباً عمػػى مقيػػاس لكػػارت
الخماسي (مكافق بشدة ،مكافق ،محايد ،غير مكافق ،غير مكافق بشدة) ،كبحيػث ت خػذ العبػارات كالتػى صػيػت
بطريقة إيجابية الدرجات(  ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5كعمى التكالي.
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 7:3اإلختبارات المستخدمة في التحميل اإلحصائي:
تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية في التحميل اإلحصائي:
 -1األساليب األحصائية الوصفية :األحصاء الكصفي ىػك الػذي ييػتـ بجمػع البيانػات كتنظيميػا كتصػنيفيا
كعرضيا عف طريق الجداكؿ كالرسكـ البيانية كغيرىا(النجار،أخركف،2013،ص.)163
أ -الكسا الحسابي ،اإلنحراؼ المعياري ،التكزيعات التك اررية  ،النسب المئكية  ،أعمػى
كأدنػػى أجابػػة ،إعتمػػاداً عمػػى برنػػامج ( )SPSSكقػػد تػػـ كضػػع معيػػار لإلجابػػة عػػف
األسئمة سنداً لمقياس لكارت الخماسي.
كمػػا قام ػت ىػػذه الد ارسػػة بإعطػػاء األكزاف مػػف( ،)5-1باإلعتمػػاد عمػػى مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي لمفئػػات أعػػاله
لفقرات اإلستبانة مف ( )40-1ايضاً.
حيػػث سػػتككف الفرضػػية مقبكلػػة عنػػد نسػػبة أكبػػر مػػف  %60كالتػػى ىػػي أكبػػر مػػف ( )3حسػػب المقػػاييس
المتبعة حيث تـ إستخداـ المعايير السابقة نفسيا.
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كقد تـ تصنيف إجابات مفردات العينػة عمػى األسػئمة إلػى فئػات كفقػاً لممتكسػطات الحسػابية لإلجابػة ككمػا ىػك
مبيف ك كما مبيف بالجدكؿ (:)3-2
الجدول 3-2ي
معيار مقياسي اإلجابة عمى أسئمة اإلستبانة وتصنيف إجابات مفردات العينة عمى األسئمة إلى فئات

األجابة

حدود الفترة

حدود الفئة

الوصف

الوزن

موافق بشدة

5≥ 4

%100 ≥ %80

درجة عالية جدا

5

موافق

4<3

%80 < %60

درجة عالية

4

محايد

3<2

%60 < %40

درجة متوسطة

3

غير موافق

2<1

%40 < %20

درجة ضعيفة

2

غير موافق بشدة

1<0

%20 < %0

درجة ضعيفة جدا

1

معامل اإلختالف:
كقد تـ إستخدامة لإلشارة إلى نسبة اإلنحراؼ المعياري إلى الكسا الحسابي لكل متػير
لمتعبير عف التشتت النسبي لإلجابات في كل متػير عف كسطيا الحسابي.
معامل اإلختالؼ = اإلنحراؼ المعياري ÷ الكسا الحسابي × 100
ب -نسبة التأثير:
كتعبػػر ىػػذه النسػػبة عػػف مػػد تػ ذير المتػيػػر المسػػتقل عمػػى المتػيػػر التػػابع ،كليػػا عالقػػة
يعبر عنيا رياضياً بالصيػة التالية:
بالمتكسا الحسابي ،حيث ّ
نسبة الت ذير = الكسا الحسابي ÷ أعمى كزف لمسؤاؿ
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 -2إختبار ثبات أداة الدراسة ومصداقيتيا:
كتػػـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ معامػػل المصػػداقية كركنبػػاخ ألفػػا لمت كػػد مػػف مكذكقيػػة كذبػػات المقيػػاس كدرجػػة
اإلرتبػػاك بػػيف مككنػػات المقيػػاس حيػػث يمكػػف اإلعتمػػاد عمػػى نتػػائج البحػػث كاإلطمئنػػاف إلػػى مصػػداقيتيا
عندما يزيد المعامل عف نسبة  %60كنسبة مقبكلة.
حيػث أسػػتخدـ مقيػػاس كركنبػاخ ألفػػا لقيػػاس اإلتسػاؽ الػػداخمي لجميػػع أسػئمة اإلسػػتبانة حيػػث
بمع ( )%94.9كالذي يعتبر كافياً ألغراض الدراسة ككما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ ( )3-3التالي:
الجدول 3-3ي
نتائج إختبار كرونباخ ألفا لقياس اإلتسا الداخمي لجميع أسئمة اإلستبانة
المتغيرات

األسئمة

عدد األسئمة

قيمة ألفا

اإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي

16-1

16

% 91.9

اإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل

27-17

11

% 83.3

اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية

36-28

9

% 89.9

اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التغير في حقو الممكية

40-37

4

% 85.8

إجمالي متغيرات الدراسة

40-1

40

% 94.9
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 -3إختبار فرضيات الدراسة:
 بإستخداـ إختبار ()One –Sample T-test
كقػد تػـ إختبارىػا مػف خػالؿ إختبػار( )Tلعينػة كاحػدة ( )One –Sample T-Testإليجػاد الفػرؽ
بيف متكسا العينػة كالمتكسػا المفتػرض ( )3كىػك المتكسػا عمػى مقيػاس ليكػرت الخماسػي كىػك نصػف
المقياس.
 -4إسػتخداـ إختبػار أنكفػا ( Analysis of Variance Test )ANOVAلمعرفػة الفػرؽ بػيف متكسػطات
عػػدد مػػف المجمكعػػات (ذػػالث فػ كذر) حيػػث يكػػكف المتػيػػر المسػػتقل أكذػػر مػػف مجمػػكعتيف عمػػى مقيػػاس
إسػ ػػمي ،بينمػ ػػا يكػ ػػكف المتػيػ ػػر التػ ػػابع عمػ ػػى مقيػ ػػاس فئػ ػػكي ،المتػي ػ ػرات المسػ ػػتقمة ليػ ػػذا الػػ ػػرض تتمذػ ػػل
بػ ػػالمتػيرات الديمكغرافيػ ػػة لممػ ػػدققيف الخػ ػػارجييف المشػ ػػاركييف فػ ػػي العينػ ػػة ،بينمػ ػػا المتػيػ ػػر التػ ػػابع يتمذػ ػػل
بالمحاكر األربعة التػى بينتيػا أداة الد ارسػة (اإلسػتبانة) كمتػيػر تػابع عمػى مقيػاس فئػكي ك يظيػر تحميػل
التبايف أنكفا ( )ANOVAاآلتي:
أ -التب ػػايف ب ػػيف المجمكع ػػة كى ػػك التب ػػايف ال ػػذي يش ػػرحة العام ػػل المس ػػتقل(المتػيرات الديمكغرافي ػػة
لممدققيف).
ب-التبايف في المجمكعة كىك التبايف الذي لـ يستطع العامل المستقل شرحة.
ت-نتػػائج أختبػػار ( )Fكالتػػى تشػػير مػػا أذا كػػاف ىنػػاؾ فػػرؽ معنػػكي بػػيف متكسػػطات المجمكعػػات
المختمفة ،لكنة ال يحدد أيف يكجد الفرؽ.
ث -كلمتعرؼ عمى المجمكعات التى يكجد بيا تبػايف ،إلكتشػاؼ مكقػع فػركؽ المتكسػا إف كجػدت
فقد تـ إستخداـ إختبار المقارنات البعدية (.)Scheffe
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 8:2وصف المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة:
فيما يمي كصف لعينة الدراسة مف حيث:
 .1العمر
يبيف التحميل المكضح في الجدكؿ رقـ ( )3-4أدناه أف أعمى نسبة لممشاركيف كانت مػف نصػيب
الفئ ػػة العمري ػػة الذاني ػػة بنس ػػبة ( )%35تميي ػػا الفئ ػػة العمري ػػة الذالذ ػػة بنس ػػبة ( )%31.25كم ػػف ذ ػػـ الفئ ػػة
العمرية الرابعة بنسبة ( )%18.75كأخي اًر الفئة العمرية األكلى بنسبة (.)%15
كيالحػػأل أف ىػػذه النسػػب طبيعيػػة كمنسػػجمة مػػع التكزيػػع ال ػكاقعي كالطبيعػػي ألعمػػار العػػامميف فػػي
معظػػـ المؤسسػػات ممػػا يؤكػػد أف العينػػة ممذمػػة بشػػكل عػػادؿ ككاقعػػي لممجتمػػع الػػذي أرخػػذت منػػو كأنيػػا
ممذمو لذلؾ المجتمع بشكل مكضكعي كبمكذكقية عالية.

الجدول رقم 3-4ي توزيع المشاركين حسب أعمارىم
العمر

التكرار

التكرار النسبي

أقل من  30سنة

12

%15

من  40 – 30سنة

28

%35

من  49 – 41سنة

25

%31.25

 50سنة فأكثر

15

%18.75

المجموع

80

% 100
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 .2المؤىل العممي
بينت الدراسة ككما ىك مبيف في الجدكؿ ( )3-5أدنػاه أف أكذػر المشػاركيف فػي العينػة المبحكذػة
كانت مف حممة الشػيادات الجامعيػة كبنسػبة أجماليػة تقػدر ب ػ ( )%96.25مكزعػة كػاآلتي البكػالكيكس
بنسػ ػػبة بمػػ ػػت ( )%66.25يمػ ػػييـ حممػ ػػة الماجسػ ػػتير بنسػ ػػبة ( )%23.75كمػ ػػف ذػ ػػـ حممػ ػػة الػ ػػدكتكراه
بنسبة(.)%6.25
كمف ىـ أقل مف المؤىل الجامعي بنسػبة ( ، )%3.75ممػا يػدؿ عمػى أف الػالبيػة العظمػى مػف العينػة
يتمتعكف بمستك مناسب مف الت ىيل العممي لإلجابة عف أسئمة اإلستبانة.

الجدول رقم 3-5ي توزيع المشاركين حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

التكرار النسبي

أقل من بكالوريوس

3

% 3.75

بكالوريوس

53

% 66.25

ماجستير

19

% 23.75

دكتوراه

5

% 6.25

المجموع

80

% 100
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 .3المسمى الوظيفي
يبػػيف التحميػػل المكضػػح فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ( )3-6أدنػػاه أف أكذػػر المشػػاركيف فػػي العينػػة المدركسػػة
يعممػكف مػدير مكتػب /شػػركة تػدقيق بنسػبة( ،)%27.5كيمػييـ مػػدقق رئيسػي كبنسػبة مقػػدارىا ()%25
يميـ رئيس فريق تدقيق بنسبة ( ،)%23.75كيمييـ صاحب /شػريؾ شػركة تػدقيق بنسػبة ()%13.75
كمف ذـ مدقق مساعد بنسبة (.)%10
كيالحأل أف نسبة الذيف يعممكف كرئيس فريق تػدقيق ككمػدقق رئيسػي ك مػدقق مسػاعد بمػع إجمػالي
نسػػبتيـ ( )%58.75مػػف العينػػة ،كىػػذه الفئػػة ىػػي المختصػػة بالعمػػل الميػػداني كالمعنيػػة بشػػكل أساسػػي
كمباشػػر بػػاإلجراءات التحميميػػة كاكتشػػاؼ ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة ،كىػػذا مؤش ػر إيجػػابي يحسػػب
لصالح ىذه الدراسة.
الجدول رقم 3-6ي توزيع المشاركين حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيفي

التكرار

التكرار النسبي

صاحب /شريا شركة تدقيق

11

% 13.75

مدير مكتب /شركة تدقيق

22

% 27.5

رئيس فريق تدقيق

19

% 23.75

مدقق رئيسى

20

% 25

مدقق مساعد

8

% 10

المجموع

80

% 100
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 .4التخصص العممي
يكضح الجػدكؿ ( )3-7أدنػاه أف أكذػر المشػاركيف فػي العينػة المبحكذػة متخصصػكف عمميػاً بالمحاسػبة
كبنسبة ( ،)%75كيفترض أنيـ عمى قدر مناسب مف التعميـ كينسجـ مع مكضكع الدراسة.
الجدول رقم 3-7ي توزيع المشاركين حسب التخصص العممي
التخصص العممي

التكرار

التكرار النسبي

محاسبة

60

%75

عموم مالية ومصرفية

7

% 8.75

إقتصاد

7

% 8.75

إدارة أعمال

6

% 7.5

المجموع

80

% 100

 .5سنوات الخبرة
يكضح الجػدكؿ ( )3-8أدنػاه أف أعمػى نسػبة لممشػاركيف فػي العينػة المبحكذػة كانػت مػف نصػيب
أصػػحاب الخب ػرة التػػى تزيػػد عػػف  15سػػنة بنسػػبة ( )%41.25ذػػـ يمييػػا أصػػحاب الخب ػرة مػػف 15-11
سػػنة بنسػػبة ( )%36.25ممػػا يعنػػي أف النسػػبة اإلجماليػػة لمفئتػػيف تبمػػع ( ،)%77.5كىػػذا مؤشػػر ذك
داللة إيجابية كبيرة حيث أف الػالبية األكبر لممشاركيف تعتبر مف فئة الخبراء في التدقيق.
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الجدول رقم 3-8ي توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

التكرار النسبي

 5سنوات فأقل

9

% 11.25

من 10-6سنوات

9

% 11.25

من 15 -11سنة

29

% 36.25

أكثر من  15سنة

33

% 41.25

المجموع

80

% 100

 .6الشيادات المينية
يبيف الجدكؿ ( )3-9أدناه أف المشاركيف في العينة المبحكذة مف أصحاب الشيادة المينية حيث
أف نسػػبة الػػذيف يحممػػكف شػػيادة المحاسػػب القػػانكني األردنػػي  )%50( JCPAمػػف المشػػاركيف كالػػذيف
يحممكف شيادة المحاسب القانكني األمريكي  )%37.5( CPAمف المشاركيف ،كالذيف يحممكف شيادة
المحاسػػب القػػانكني العربػػي  )%22.5( ACPAمػػف المشػػاركيف ،كالػػذيف يحممػػكف شػػيادة مػػدقق داخمػػي
أمريك ػػي معتم ػػد  )%1.25(CIAم ػػف المش ػػاركيف كى ػػذا إيج ػػابي حي ػػث أف جمي ػػع المش ػػاركيف يحمم ػػكف
شيادات مينية في التدقيق.
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الجدول رقم 3-9ي توزيع المشاركين حسب الشيادات المينية
التكرار النسبي

الشيادات المينية

التكرار

شيادة المحاسب القانوني األردني JCPA

40

% 50

شيادة المحاسب القانوني األمريكي CPA

30

% 37.5

من العينة

شيادة المحاسب القانوني العربي ACPA

18

% 22.5

من العينة

شيادة مدقق داخمي أمريكي معتمد CIA

1

%1.25

من العينة

ل يوجد

0

%0

مجموع الشيادات المينية

*89

% 100

من العينة

*يكجد عدد مف المدققيف يحممكف أكذر مف شيادة مينية.
 .7الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة.
يبػػيف الجػػدكؿ ( )3-10أدنػػاه أف المشػػاركيف فػػي العينػػة المبحكذػػة ييتمػػكف بالػػدكرات التدريبيػػة التػػى ليػػا
عالقة مباشرة بمجاؿ التدقيق بشكل عاـ كبمكضكع الدراسة الحالية بشكل خاص كأنيـ ميتمكف بزيػادة
قدراتيـ كمعرفتيـ العممية كالمينية بشكل الفت خالؿ الذالث سنكات األخير مف تاريخ تكزيع اإلستبانة
حي ػػث كان ػػت أعم ػػى نس ػػبة لمػ ػدكرات المتخصص ػػة بالتحمي ػػل الم ػػالي بنس ػػبة ( )%70كم ػػف ذ ػػـ ال ػػدكرات
المتخصص ػػة ب ػػاإلجراءات التحميمي ػػة بنس ػػبة ( )%55كيميي ػػا ال ػػدكرات المتخصص ػػة ب س ػػاليب المحاس ػػبة
اإلبداعي ػػة بنس ػػبة ( )%52.5كأخ ػػر تتعم ػػق بالت ػػدقيق بنس ػػبة ( ،)%10كى ػػذا مؤش ػػر إيج ػػابي يحس ػػب
لصالح الدراسة.
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الجدول رقم 3-10ي توزيع المشاركين حسب الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة
الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة

التكرار

دورات متخصصة بأساليب المحاسبة اإلبداعية

42

% 52.5

دورات متخصصة بالتحميل المالي

56

% 70

من العينة

دورات متخصصة باإلجراءات التحميمية

44

% 55

من العينة

أخرى تتعمق بالتدقيق

8

%10

مجموع الدورات التدريبية

* 150

* يكجد عدد مف المدققيف تمقكا أكذر مف دكرة تدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة.
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التكرار النسبي
من العينة

من العينة

% 100

الفصل الرابع
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع
تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.
تػػـ إختبػػار الفرضػػية الرئيسػػية م ػف خػػالؿ إختبػػار الفرضػػيات الفرعيػػة األربعػػة المتفرعػػة عنيػػا كمػػف
خالؿ محاكر الدراسة التى تمذميا ،كمكضكعيا:
لال يكجد فرؽ ذك داللة إحصػائية عنػد مسػتك معنكيػة ( )P≤0.05بػيف متكسػا إجابػات المػدققيف الخػارجييف
حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.ل
كمػػا تػػـ إختبػػار الفرضػػية الفرعيػػة الخامسػػة مػػف خػػالؿ تحميػػل متكسػػطات إجابػػات المػػدققيف الخػػارجييف
عمى أسئمة المحاكر االربعة لبياف ت ذير المتػيرات الديمكغرافية لممدققيف الخارجييف عمى رأييػـ ككمػا ىػك مبػيف
الحقاً كمكضكعيا:
ل ال يكجد أذر ذك داللة إحصائية عند مستك معنكية ( )P≤0.05بيف إجابػات المػدققيف الخػارجييف حػكؿ أذػر
إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى القػكائـ الماليػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة
بإختالؼ المتػيرات الديمكغرافية (الشخصية) لممدققيف الخارجييفل.
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أولا :أثررر إلترزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى قائمررة المركررز المررالي فرري الحررد مررن ممارسررات
المحاسبة اإلبداعية:
 :H01ال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة ( )P≤0.05بػػيف متكسػػا إجابػػات
المدققيف الخارجييف حكؿ أذػر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة المركػز المػالي
في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
تـ إختبار ىذه الفرضية باإلعتماد عمى أسئمة القسـ الذاني مف اإلستبانة مػف السػؤاؿ رقػـ ( )1الػى
الس ػؤاؿ رقػػـ ( ،)16لتحميػػل آراء المػػدققيف حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة
المركز المالي في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،كالتى يمكف تمخيصيا فػي الجػدكؿ رقػـ( )4-1أدنػاه
كالذي يبيف الكسا الحسابي كاإلنحراؼ المعياري كمعامل اإلختالؼ كنسبة األىمية (الت ذير) إلجابات المدققيف
حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة المركػػز المػػالي فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات
المحاسبة اإلبداعية ،مرتبة حسب الكسا الحسابي ،كأىـ ما يشير لو ىذا الجدكؿ مايمي:
 .1سػػجمت أعمػػى نسػػبة تػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػؤاؿ رقػػـ( )8حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة جػػداً
بنسػ ػػبة أىميػ ػػة كصػ ػػمت إلػ ػػى( )%80كمتكسػ ػػا حسػ ػػابي( )4.00ضػ ػػمف الفئػ ػػة مػ ػػف(-%80
 )%100كبإنحراؼ معياري(.)%0.83
 .2سجمت أدنى نسبة ت ذير بيف اإلجابات لمسؤاؿ رقـ( )13حيث أنو يؤذر بدرجػة عاليػة بنسػبة
أىمي ػػة كص ػػمت إل ػػى( )%71كمتكس ػػا حس ػػابي( )3.55ض ػػمف الفئ ػػة م ػػف ()%80-%60
كبإنحراؼ معياري(.)%1.08
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 .3بقية األسئمة سجمت نسبة ت ذير عالية تراكحت بيف نسػبة أىميتيػا بػيف( )%72.8ك()%78.8
حي ػ ػػث بمػ ػ ػػت نس ػ ػػبة األىمي ػ ػػة لمسػ ػ ػؤاؿ رق ػ ػػـ ( )%72.8( )2كبمتكس ػ ػػا حس ػ ػػابي( )3.64ض ػ ػػمف
فئ ػ ػػة( )%80-%60كب ػ ػػإنحراؼ معي ػ ػػاري( ،)%1.06كنس ػ ػػبة أىمي ػ ػػة( )%78.8لمسػ ػ ػؤاؿ رق ػ ػػـ()5
كبمتكسا حسابي( )3.94ضمف فئة( )%80-%60كبإنحراؼ معياري(.)%0.66
 .4نسػػتنتج ممػػا سػػبق أف أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة المركػػز
المػػالي لػػو ت ػ ذير عػػالي فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػدققيف
الخارجييف في عينة البحػث ،حيػث تػراكح الكسػا الحسػابي لجميػع اإلجابػات( )4.00-3.64كىػي
تزيد عف المقياس المعتمد في ىذه الد ارسة حسب مقياس ليكرت لممقػاييس الفئكيػة كىػك( ،)3ككػاف
مسػػتكي التػ ذير أكبػػر مػػف( ،)%60كبمػػػت نسػػبة أذػػر إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة
عمى قائمة المركز المػالي فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة اإلجماليػة  %75.6حسػب
أجابات المدققيف الخارجييف في عينة البحث.
 .5كلمت كػد ممػا سػبق تػـ إسػتخداـ إختبػار( )One –Sample T-testلمت كػد مػف صػحة ىػػذه
النتيجة كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ(.)4-2
 .6تب ػ ػ ػػيف م ػ ػ ػػف إختب ػ ػ ػػار( )One–SampleT-testأف متكس ػ ػ ػػا اإلجاب ػ ػ ػػات( )Meanلمم ػ ػ ػػدققيف
الخارجيف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي في
الحػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػػف ممارس ػ ػ ػ ػػات المحاس ػ ػ ػ ػػبة اإلبداعي ػ ػ ػ ػػة ق ػ ػ ػ ػػد بم ػ ػ ػ ػػع( )3.7750كب ػ ػ ػ ػػإنحراؼ معي ػ ػ ػ ػػاري
قدره( ،)0.63835كما بمػػت قيمػة( )t=10.859( )Tعنػد( )79درجػة حريػة( )df=79تحػت
مسػػتكي معنكيػػة( ،)sig.=0.000كبمػػا أف( 0.000أصػػػر مػػف  ،)%0.05فػػإف الفػػرؽ الػػذي
129

ظير معنكي ضمف المستك الذي نختبره كنرغب بو كىك( ،)P≥0.05لذا فيي دالو إحصػائياً
عند مستك معنكية (.)P≤0.01
 .7القرار :بناءاً عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة:
 :H1ليكج ػػد أذ ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة( )P≤0.01إللتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي  ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةل.
 .8كإلختبػػار الفرضػػية العدميػػة الخامس ػػة ( :H05ال يكجػػد أذػػر ذك دالل ػػة إحصػػائية عنػػد مس ػػتك
معنكي ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف إجابػ ػػات الم ػػدققيف الخػ ػػارجييف ح ػػكؿ أذ ػػر إلت ػ ػزاـ الم ػػدقق الخػ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى القكائـ المالية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة بػإختالؼ
المتػي ػ ػرات الديمكغرافي ػ ػػة (الشخصػ ػػية) لمم ػ ػػدققيف الخػ ػػارجييف) كلبي ػ ػػاف ت ػ ػ ذير ى ػ ػػذه المتػيػػ ػرات
الديمكغرافية المتعمقة بالمػدققيف حػكؿ رأييػـ بػ ذر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة
عمى قائمة المركز المالي ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
تـ صياغة كاشتقاؽ الفرضية العدمية التالية:
 :H05aلال يكج ػػد ف ػػرؽ ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف متكس ػػا
إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمػة
المركز المػالي فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة .بػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة
لممػػدققيف كالمتمذمػػة (بػػالعمر ،المؤىػػل العممػػي ،المسػػمى الػػكظيفي ،التخصػػص العممػػي ،سػػنكات
الخبرة ،الشيادات المينية ،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).

130

كإلختبػػار الفرضػػية أعػػاله تػػـ إسػػتخداـ إختبػػار ( )ANOVAلمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػطات

.9

إجابػػات المجمكعػػات عمػػى أسػػئمة محػػكر الد ارسػػة األكؿ المتمذػػل باألسػػئمة مػػف ( )1الػػى ()16
مف الجزء الذاني مف اإلستبانة بناءاً عمػى المتػيػرات الديمكغرافيػة السػبعة لممػدققيف الخػارجييف
فػػي الجػػزء األكؿ مػػف اإلسػػتبانة كالتػػى تميزىػػا كمجمكعػػات ككمتػي ػرات مسػػتقمة عمػػى مقيػػاس
إسمي كمحكر الدراسة األكؿ كمتػير تابع عمى مقياس فئكي.
باإلضػػافة إلس ػػتخداـ أختبػػار المقارن ػػات البعدي ػػة( )ScheffeTestلمتعػػرؼ عم ػػى المجمكع ػػات
التى يكجد بيا تبايف إلكتشاؼ مكقع فركؽ المتكسا الحسابي ليا إف كجدت.
.10

كقػػد تبػػيف مػػف إختبػػار( )ANOVAك( )Scheffe Testككمػػا ىػػك مكضػػح بالجػػدكؿ

رقـ 4-3ي أدناه التبػايف بػيف المجمكعػات كالػذي تشػرحة العكامػل المسػتقمة كالمتمذمػة (بػالعمر،
المؤىػل العممػي ،المسػمي الػكظيفي ،التخصػص العممػي ،سػنكات الخبػرة ،الشػيادات المينيػة،
الدكرات التدريبيػة خػالؿ الػذالث سػنكات األخيػرة) ضػمف( )3ك( )4درجػة حريػة) (df=3لجميػع
العكامل المستقمة بإستذناء عامل المسمي الكظيفي حيث كانت) ،(df=4كما تبيف أف قيمة()F
غير معنكية عند مسػتك داللػة Sig.≥0.05%ي كلجميػع العكامػل المسػتقمة ككمػا ىػك مبػيف
تفصيالً بالجدكؿ 4-3ي.
.11

تبيف مف نتائج إختبػار شػافيو أف متكسػا أجابػات المبحػكذيف تجػاكز الكسػا الحسػابي

لمقيػاس لكػػرت كىػػك( )3كيمذػػل نسػبة إجابػػة أكبػػر مػػف  ،%60كىػك المتكسػػا المعتمػػد فػػي ىػػذه
الدراسة مع مالحظة كجكد فركؽ بيف متكسا اإلجابات لممتػيرات التالية:
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أ -المس ػػمى ال ػػكظيفي :ك ػػاف متكس ػػا اإلجاب ػػات ( 4.4لمس ػػاعد م ػػدقق 3.78 ،لم ػػدير
مكت ػ ػػب /ش ػ ػػركة ت ػ ػػدقيق 3.75 ،لم ػ ػػدقق رئيس ػ ػػي 3.7 ،لػ ػ ػرئيس فري ػ ػػق ت ػ ػػدقيق3.5 ،
لصػػاحب /ش ػريؾ شػػركة تػػدقيق) ،كيالحػػأل أف الفػػارؽ بػػيف أعمػػى أجابػػة كأقػػل أجابػػة
كصل إلى .0.9
ب-سنكات الخبرة :كاف متكسا اإلجابات ( 4.08لمخبػرة مػف  10-6سػنكات ،ك3.96
لمخب ػرة  5سػػنكات ف قػػل ،ك 3.96لمخب ػرة مػػف  15-11سػػنو ،ك 3.5لمخب ػرة  15سػػنو
ف كذر) ،كيالحأل أف الفارؽ بيف أعمى أجابة كأقل أجابة كصل إلى  0.508تقريباً.
كي ػػر الباح ػػث أن ػػو ق ػػد يك ػػكف س ػػبب ذل ػػؾ إل ػػى أف أص ػػحاب ش ػػركات الت ػػدقيق كأص ػػحاب
الخبػ ػرات يؤي ػػدكف إس ػػتخداـ اإلجػ ػراءات التحميمي ػػة ف ػػي الت ػػدقيق كلك ػػنيـ أكذ ػػر تحفظػ ػاً ف ػػي
أسػتخداميا كاإلعتمػاد عمييػػا كقػد يميمػكف إلػػى إسػتخداـ اإلجػراءات التفصػػيمية فػي التػػدقيق
عمػػى عكػػس المػػدقق المسػػاعد كأصػػحاب الخبػرات القميمػػة كالػػذيف يسػػعكف لتخفػػيض الكقػػت
كالجيد في إنجاز مياـ التدقيق.
.12

كبناء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية  H05aالكاردة في البند ( )8أعاله كىي:
ً
لال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة ( )P≤0.05بػػيف متكسػػا إجاب ػػات

المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة المركػز
المالي في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية .بإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة لممػدققيف
الخارجييف كالمتمذمة (بالعمر ،المؤىل العممي ،المسمي الػكظيفي ،التخصػص العممػي ،سػنكات
الخبرة ،الشيادات المينية ،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
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الجدول رقم 4-1ي
الوسط الحسابي واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة الترأثيري إلجابرات المردققين حرول أثرر إلترزام المردقق
الخارجي باإلجراءات التحميمية عمرى قائمرة المركرز المرالي فري الحرد مرن ممارسرات المحاسربة اإلبداعيرة ،مرتبرة حسرب الوسرط
الحسابي:
السؤال حسب اإلستبانة

الوسط الحسابي

ذات عالقة.

اإلنحراف المعياري

التالعررب بالررذمم المدينررة بتضررمينيا ذمررم مدينررة ألط رراف

أنحراف معياري÷وسط×%100

مشكوا فييا.

4.00

0.83

0.21

%80

عالي جدا

3.94

0.66

0.17

%78.8

عالي

3.9

0.88

معامل اإلختالف

التالعررررب بالررررديون المتعثررررره لخفررررض مخصررررص ديررررون

وسط  /اعمى وزن سؤال

6

راكده.

نسبة األىمية التأثيري

5

التالعرررب بكشررروف جررررد المخرررزون بتضرررمينيا أصرررناف

وصف األىمية التأثيري

8

السؤال

0.23

%78

عالي

التالعرررب بالحصرررول عمرررى قرررروض طويمرررة األجرررل قبرررل
15

إعررالن الميزانيررة لتسررديد قررروض قصرريرة األجررل لتحسررين

3.86

1.04

0.27

%77.2

عالي

نسب السيولة والرفع المالي.
1

التالعب بالنقدية بإخفاء بنود النقدية المقيدة.

3.85

1.07

0.28

%77

عالي

التالعب بالموجودات المحتممة بإثباتيا قبرل تأكرد شرروط
16

تحققيررا كإثبررات إي رراد متوقررع تحصرريمة مررن شررركة تررأمين

3.85

0.80

0.21

%77

عالي

قبل تأكيدة.
7

التالعررب بتقرريم المخررزون بتضررمينو قيمررة التمررف الغيررر
طبيعي.

3.84
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0.95

0.24

%76.8

عالي

12

14

10
11
9
3
4
2
13

التالعررب بالمطموبرررات المتداولرررة بإخفرراء قيمرررة األقسررراط
المستحقة لمعام الحالي عن القروض طويمة ابجل.
التالعررررب بعرررردم إثبررررات المبررررالً المدفوعررررة مقرررردما مررررن
العمالء لتحسين نسب السيولة.
التالعررب بتقرريم الممتمكررات والمصررانع والمعرردات ومعرردل
إىتالكيا.
التالعب بنتائج إختبار قيمة األصول غير الممموسة.
التالعب بإخفاء نصيب الشركة األم مرن خسرائر الشرركة
التابعة.
تقييم محفظة األو ار المالية.
التالعب بأسس ا
التالعرررب بتصرررنيف اإلسرررتثمارات المتداولرررة إلرررى طويمرررة
األجل عند ىبوط أسعارىا السوقية.
التالعب بأسعار صرف ترجمة العمالت األجنبية.
التالعرررب بالمعرررادلت اإلكتواريرررة لتحديرررد مكافرررأة نيايرررة
الخدمة خاصة ما يخص موظفي اإلدارة العميا.

األسئمة مجتمعة

3.79

0.99

0.26

%75.8

عالي جدا

3.74

0.94

0.25

%74.8

عالي

3.71

1.01

0.27

%74.2

عالي

3.71

0.97

0.26

%74.2

عالي

3.7

0.99

0.27

%74

عالي

3.68

0.92

0.25

%73.6

عالي

3.68

0.91

0.25

%73.6

عالي

3.64

1.06

0.29

%72.8

عالي

3.55

1.08

0.30

%71

عالي

%75.6

عالي

3.78
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الجدول رقم 4-2ي
نتيجة إختبار ) (One Sample Testلمفرضية األولى

Tي

درجات الحرية

الوسط الحسابي

اإلنحراف

df

Mean

المعياري

79

3.7750

0.58165

10.859

Sig.2-tailed

نتيجة الفرضية

0.000

العدمية
الرفض

الجدول رقم 4-3ي
إختبرار ANOVAي Scheffe Test /ي لمفرضرية العدميرة لممتغيررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيين
حول أثرر إلترزام المردقق الخرارجي براإلجراءات التحميميرة عمرى قائمرة المركرز المرالي فري الحرد مرن ممارسرات

المحاسبة اإلبداعية

درجات

المتوسط

الحرية

الحسابي

)(df

لممربعات

التباين بين المجموعات

0.548

3

0.183

التباين داخل المجموعات

31.644

76

0.416

المجموع

32.192

79

بين المجموعات

2.867

3

0.956

المؤىل

داخل المجموعات

29.325

76

0.386

العممي

المجموع

32.192

79

المتغير

مصدر التباين

المستقل

العمر

مجموع
المربعات
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نتيجة H0

Fي

sig.

لممتغيرات
الديموغرافية

0.439

2.477

0.726

0.068

قبول

قبول

بين المجموعات

4.144

4

1.036

المسمى

داخل المجموعات

28.049

75

0.374

الوظيفي

المجموع

32.192

79

بين المجموعات

2.771

3

0.924

داخل المجموعات

29.421

76

0.387

المجموع

32.192

79

بين المجموعات

5.197

3

1.732

سنوات

داخل المجموعات

26.996

76

0.355

الخبرة

المجموع

32.192

79

بين المجموعات

2.562

3

1.281

الشيادات

داخل المجموعات

29.630

76

0.385

المينية

المجموع

32.192

79

بين المجموعات

1.941

3

0.647

الدورات

داخل المجموعات

30.251

76

0.398

التدريبية

المجموع

32.192

79

التخصص
العممي
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2.77

2.386

4.877

3.329

1.625

0.033

0.076

0.004

0.041

0.191

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

ثاني ا :أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل فري الحرد مرن ممارسرات المحاسربة
اإلبداعية:
 : H02ال يكجػػػد أذػ ػػر ذك داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتك معنكيػ ػػة ( )P≤0.05بػ ػػيف متكسػ ػػا إجابػ ػػات
المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمػة الػدخل فػي الحػد
مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 .1تـ إختبار ىػذه الفرضػية باإلعتمػاد عمػى أسػئمة القسػـ الذػاني مػف اإلسػتبانة مػف السػؤاؿ رقػـ ()17
الػػى السػؤاؿ رقػػـ ( ،)27لتحميػػل آراء المػػدققيف حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة
عمػػى قائمػػة الػػدخل فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة ،كالتػػى يمكػػف تمخيصػػيا فػػي الجػػدكؿ
رقـ( )4-4أدناه كالذي يبػيف الكسػا الحسػابي كاإلنحػراؼ المعيػاري كمعامػل اإلخػتالؼ كنسػبة األىميػة
(الت ذير) إلجابات المدققيف حكؿ أذر إلتزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة المركػز
المالي فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة ،مرتبػة حسػب الكسػا الحسػابي ،كأىػـ مػا يشػير لػو
ىذا الجدكؿ مايمي:
 سجمت أعمى نسبة تػ ذير بػيف اإلجابػات لمسػؤاؿ رقػـ( )17حيػث أنػو يػؤذر بدرجػة عاليػة جػداً
بنسػػبة أىميػػة كصػػمت إلػػى( )%82.8كمتكسػػا حسػػابي( )4.14ضػػمف الفئػػة مػػف(-%80
 )%100كبإنحراؼ معياري( ،)%0.78يميو السؤاؿ رقـ( )18حيث أنػو يػؤذر بدرجػة عاليػة
جػ ػػداً بنسػ ػػبة أىميػ ػػة كصػ ػػمت إلػ ػػى( )%80.6كمتكسػ ػػا حسػ ػػابي( )4.03ضػ ػػمف الفئػ ػػة مػ ػػف
( )%100-%80كبإنحراؼ معياري(.)%0.93
 رسجمت أدنى نسبة ت ذير بيف اإلجابات لمسؤاؿ رقـ( )25حيث أنو يؤذر بدرجػة عاليػة بنسػبة
أىميػػة كصػػمت إلػػى( )%72.6كمتكسػػا حسػػابي( )3.63ضػػمف الفئػػة مػػف()%80-%60
كبإنحراؼ معياري(.)%0.91
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 بقية األسئمة سجمت نسبة ت ذير عالية تراكحت بػيف نسػبة أىميتيػا بػيف( )%74ك()%79.6
حي ػػث بمػ ػػت نس ػػبة األىمي ػػة لمسػ ػؤاؿ رق ػػـ( )%74( )27كبمتكس ػػا حس ػػابي ( )3.7ض ػػمف
فئػ ػ ػػة( )%80-%60كبػ ػ ػػإنحراؼ معيػ ػ ػػاري( ،)%1.19كنسػ ػ ػػبة أىميػ ػ ػػة ( )%79.6لمس ػ ػ ػؤاؿ
رقػػ ػ ػ ػ ػ ػػـ( )20كبمتكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا حسػػ ػ ػ ػ ػ ػػابي( )3.98ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف فئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( )%80-%60كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػإنحراؼ
معياري(.)%0.69
 نستنتج مما سبق أف أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة الػدخل لػو
ت ذير عالي في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية مف كجية نظر المدققيف الخارجييف
في عينة البحث ،حيػث تػراكح الكسػا الحسػابي لجميػع اإلجابػات( )4.14-3.63كىػي تزيػد
عػػف المقيػػاس المعتمػػد فػػي ىػػذه الد ارسػػة حسػػب مقيػػاس ليكػػرت لممقػػاييس الفئكيػػة كىػػك (،)3
ككاف مستكي الت ذير أكبر مف( ،)%60كبمػت نسبة أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات
التحميميػػة عمػػى قائمػػة الػػدخل فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة إجمػػاالً %77.6
حسب أجابات المدققيف الخارجييف في عينة البحث.
 .2كلمت كػػد مػػف صػػحة ىػػذه النتيجػػة تػػـ إسػػتخداـ إختبػػار( )One –Sample T-testك كمػػا ىػػك مبػػيف
بالجدكؿ رقـ(.)4-5
 .3تبػيف مػف إختبػار ( )One –Sample T-testأف متكسػا اإلجابػات ( )Meanلممػدققيف الخػارجيف
حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة الػػدخل فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات
المحاس ػػبة اإلبداعي ػػة ق ػػد بم ػػع( )3.8818كب ػػإنحراؼ معي ػػاري ق ػػدرة( )0.51230كم ػػا بمػ ػػت قيم ػػة()T
( )t=15.396عنػ ػ ػػد( )79درجػ ػ ػػة حريػ ػ ػػة( )df=79تحػ ػ ػػت مسػ ػ ػػتكي معنكيػ ػ ػػة ( ،)sig.=0.000كبمػ ػ ػػا
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أف( 0.000أصػر مف  ،)%0.05فإف الفرؽ الذي ظير معنكي ضمف المستك الذي نختبره كنرغػب
بو كىك ( ،)P≤0.05لذا فيي دالة إحصائياً عند مستك معنكية(.)P≤0.01
 .4القرار :بناءاً عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة:
 :H2ليكجد أذػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتك معنكيػة ( )P≤0.01إللتػزاـ المػدقق الخػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةل.
 .5كإلختبػػار الفرضػػية العدميػػة الخامسػػة ( :H05ال يكجػػد أذػػر ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة
( )P≤0.05بػيف إجابػػات المػػدققيف الخػارجييف حػػكؿ أذػػر إلتػزاـ المػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة
عم ػػى القػ ػكائـ المالي ػػة ف ػػي الح ػػد م ػػف ممارس ػػات المحاس ػػبة اإلبداعي ػػة ب ػػإختالؼ المتػيػ ػرات الديمكغرافي ػػة
(الشخصػػية) لممػػدققيف الخػػارجييف) كلبيػػاف ت ػ ذير ىػػذه المتػي ػرات الديمكغرافيػػة المتعمقػػة بالمػػدققيف حػػكؿ
رأييػػـ ب ػ ذر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة الػػدخل ،فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات
المحاسبة اإلبداعية تـ إشتقاؽ كصياغة الفرضية العدمية التالية:
 :H05bلال يكج ػػد ف ػػرؽ ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف متكس ػػا
إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمػة
المركػػز المػػالي فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة.بػػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػػة
لمم ػ ػػدققيف كالمتمذم ػ ػػة (بالعمر،المؤى ػ ػػل العممي،المس ػ ػػمي الكظيفي،التخص ػ ػػص العممي،س ػ ػػنكات
الخبرة،الشيادات المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
 .6كإلختب ػػار ى ػػذه الفرض ػػية ت ػػـ إس ػػتخداـ إختب ػػار ( )ANOVAلمعرف ػػة الف ػػرؽ ب ػػيف متكس ػػطات إجاب ػػات
المجمكعػػات عمػػى أسػػئمة محػػكر الد ارسػػة األكؿ المتمذػػل باألسػػئمة مػػف( )17إلػػى( )27مػػف الجػػزء الذػػاني
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مػػف اإلسػػتبانة بنػػاءاً عمػػى المتػي ػرات الديمكغرافيػػة السػػبعة لممػػدققيف الخػػارجييف فػػي الجػػزء األكؿ م ػػف
اإلسػػتبانة كالتػػى تميزىػػا كمجمكعػػات ككمتػيػرات مسػػتقمة عمػػى مقيػػاس إسػػمي ،كمحػػكر الد ارسػػة الذػػاني
كمتػيػر تػابع عمػى مقيػاس فئػكي ،باإلضػافة إلسػتخداـ أختبػار المقارنػات البعديػة ()Scheffe Test
لمتعػػرؼ عم ػػى المجمكع ػػات التػػى يكج ػػد بي ػػا تبػػايف إلكتش ػػاؼ مكق ػػع فػػركؽ المتكس ػػا الحس ػػابي لي ػػا إف
كجدت.
 .7كقد تبيف مف إختبار ( )ANOVAك( )Scheffe Testككما ىك مكضح بالجدكؿ رقػـ 4-6ي أدنػاه
التبػػايف بػػيف المجمكعػػات كالػػذي تشػػرحة العكامػػل المسػػتقمة كالمتمذمػػة (بالعمر،المؤىػػل العممي،المسػػمي
الكظيفي،التخصػػص العممي،سػػنكات الخبرة،الشػػيادات المينية،الػػدكرات التدريبيػػة خػػالؿ الػػذالث سػػنكات
األخي ػ ػرة) ضػ ػػمف( )3ك( )4درجػ ػػة حريػ ػػة) (df=3لجميػ ػػع العكامػ ػػل المسػ ػػتقمة بإس ػػتذناء عامػ ػػل المسػ ػػمي
الػػكظيفي حيػػث كانػػت ) ،(df=4كمػػا تبػػيف أف قيمػػة ( )Fغيػػر معنكيػػة لجميػػع العكامػػل المسػػتقمة عنػػد
مستك

Sig.≥0.05%ي لجميع العكامل المستقمة ،ككما ىك مبيف تفصيالً بالجدكؿ 4-6ي.

 .8تبػػيف مػػف نتػػائج إختبػػار شػػافيو أف متكسػػا أجابػػات المبحػػكذيف تجػػاكز الكسػػا الحسػػابي لمقيػػاس لكػػرت
كىػػك( )3كيمذػػل نسػػبة إجابػػة أكبػػر مػػف  ،%60كىػػك المتكسػػا المعتمػػد فػػي ىػػذه الد ارسػػة مػػع مالحظػػة
كجكد فركؽ بيف متكسا اإلجابات لممتػيرات التالية:
ت-المس ػػمى ال ػػكظيفي :ك ػػاف متكس ػػا اإلجاب ػػات ( 4.49لمس ػػاعد م ػػدقق 3.85 ،لم ػػدير
مكتػ ػػب /شػ ػػركة تػ ػػدقيق 3.82 ،ل ػ ػرئيس فريػ ػػق تػ ػػدقيق 3.8 ،لمػ ػػدقق رئيسػ ػػي3.74 ،
لصػػاحب /ش ػريؾ شػػركة تػػدقيق) ،كيالحػػأل أف الفػػارؽ بػػيف أعمػػى أجابػػة كأقػػل أجابػػة
كصل إلى .0.75
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ث-التخص ػ ػ ػػص العمم ػ ػ ػػي :ك ػ ػ ػػاف متكس ػ ػ ػػا اإلجاب ػ ػ ػػات ( 4.47إلدارة األعم ػ ػ ػػاؿ4.38 ،
لإلقتصػػاد 3.79 ،لمماليػػة كالمص ػرفية 3.78 ،لممحاسػػبة) ،كيالحػػأل أف الفػػارؽ بػػيف
أعمى أجابة كأقل أجابة كصل إلى  0.69تقريباً.
كير الباحث أنو قد يككف سبب ذلؾ إلى أف أصحاب شػركات التػدقيق كالمتخصصػيف فػي المحاسػبة
يؤيدكف إستخداـ اإلجراءات التحميمية في التدقيق كلكػنيـ أكذػر تحفظػاً فػي أسػتخداميا كاإلعتمػاد عمييػا كقػد
يميمػكف إلػػى إسػتخداـ اإلجػراءات التفصػيمية فػػي التػدقيق عمػػى عكػس المػػدقق المسػاعد كغيػػر المتخصصػػيف
بالمحاسبة كالذيف يسعكف لتخفيض الكقت كالجيد في إنجاز مياـ التدقيق ،إضافة الػى ذلػؾ أف المحاسػبيف
ىـ أصحاب األغمبية في عينة البحث حيث تصل نسبتيـ إلى %75مف المبحكذيف.

كبناء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية الكاردة في البند ( )8أعاله ىي:
.9
ً
لال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة ( )P≤0.05بػػيف متكسػػا إجاب ػػات
المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة الػدخل
فػ ػػي الحػ ػػد مػ ػػف ممارسػ ػػات المحاسػ ػػبة اإلبداعيػ ػػة بػ ػػإختالؼ المتػي ػ ػرات الديمكغرافيػ ػػة لممػ ػػدققيف
الخػ ػػارجييف كالمتمذمػ ػػة (بالعمر،المؤىػ ػػل العممي،المسػ ػػمي الكظيفي،سػ ػػنكات الخب ػ ػرة ،الشػ ػػيادات
المينية ،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
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الجدول رقم 4-4ي
الوسط الحسابي واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة الترأثيري إلجابرات المردققين حرول أثرر إلترزام المردقق
الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،مرتبة حسب الوسط الحسابي:
السؤال حسب اإلستبانة

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

معياري÷وسط×%100

أنحراف

معامل اإلختالف

وسط  /اعمى وزن سؤال

نسبة األىمية التأثيري

وصف األىمية التأثيري

السؤال

17

إجراء صفقات بيع صورية نياية العام والغاءىا لحق ا.

4.14

0.78

0.19

%82.8

عالي جدا

18

إجراء صفقات بيع بشرروط سريمة مرن خرالل إرتفراع حجرم ونسربة

4.03

0.93

0.23

%80.6

عالي جدا

20

تحريف تكمفة البضاعة المباعة بالتالعب بتقييم المخزون

3.98

0.69

0.17

%79.6

عالي

21

تحريف تكمفة البضراعة المباعرة بتضرمين كشروف جررد المخرزون

3.94

0.80

0.20

%78.8

عالي

26

تحريف ربح التشغيل بتضمينو لمكاسب إستثنائية غير عادية.

3.9

0.82

0.21

%78

عالي

22

تحريررف تكمفررة البضرراعة المباعررة مررن خررالل تأجيررل إثبررات ف رواتير

3.89

0.71

0.18

%77.8

عالي

23

تحريرررررف مصررررراريف التشرررررغيل /تخفيضررررريا برسرررررممة المصررررراريف

3.89

0.66

0.17

%77.8

عالي

19

تسجيل بضائع األمانة لدى الوكالء كمبيعات.

3.88

0.88

0.23

%77.6

عالي جدا

24

تحريف مصاريف التشغيل /تخفيضيا بالتغيير غير المبرر لطرر

3.75

0.82

0.22

%75

عالي

3.7

1.19

0.32

%74

عالي

27

الخصم عمى المبيعات.

أصناف راكده.

مشتريات نياية العام الحالي إلى بداية العام الالحق.
اإليرادية.

اإلىتالا واإلطفاء .
معالجرررررة مكاسرررررب  /خسرررررائر تقمرررررب أسرررررعار الصررررررف المتعمقرررررة
بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقو المساىمين بدلا مرن

قائمة الدخل.
25

تحريررف مصرراريف التشررغيل /تخفيضرريا بإسررتخدام نسررب إىررتالا
ومعرردلت إطفرراء ل تنسررجم مررع لمتعررارف عمييررا فرري قطرراع عمررل

3.63

0.91

0.25

%72.6

عالي

المنشأة.

3.88

األسئمة مجتمعة
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%77.6

عالي

الجدول رقم 4-5ي
نتيجة إختبار ) (One Sample Testلمفرضية الثانية
Tي
15.396

درجات الحرية

الوسط الحسابي

اإلنحراف

df

Mean

المعياري

79

3.8818

0.51230

Sig.2-tailed

نتيجة الفرضية
العدمية
الرفض

0.000

الجدول رقم 4-6ي
إختبرار ANOVAي Scheffe Test /ي لمفرضرية العدميرة لممتغيررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيين
حول أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الردخل فري الحرد مرن ممارسرات المحاسربة
اإلبداعية
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية)(df

المربعات

بين المجموعات

2.150

3

0.717

داخل المجموعات

18.584

76

0.245

المجموع

20.734

79

بين المجموعات

0.572

3

0.191

المؤىل

داخل المجموعات

20.162

76

0.265

العممي

المجموع

20.734

79

المتغير

العمر

مصدر التباين
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Fي

2.930

0.719

Sig.

0.039

0.544

نتيجة
H0

قبول

قبول

بين المجموعات

3.370

4

0.843

المسمى

داخل المجموعات

17.363

75

0.232

الوظيفي

المجموع

20.734

79

بين المجموعات

4.519

3

1.506

داخل المجموعات

16.215

76

0.213

المجموع

20.734

79

بين المجموعات

1.470

3

0.490

داخل المجموعات

19.264

76

0.253

التخصص
العممي

سنوات الخبرة

المجموع

20.734

79

بين المجموعات

0.400

3

0.200

الشيادات

داخل المجموعات

20.334

76

0.264

المينية

المجموع

20.734

79

بين المجموعات

0.619

3

0.206

الدورات

داخل المجموعات

20.115

76

0.265

التدريبية

المجموع

20.734

79
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3.640

7.059

1.933

0.757

0.779

0.009

0.000

0.131

0.473

0.509

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

ثالث ا :أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقديرة فري الحرد مرن ممارسرات
المحاسبة اإلبداعية:
 :H03ال يكجد أذر ذك داللة إحصائية عند مستك معنكية ( )P≤0.05بيف متكسا إجابات المدققيف
الخػػارجييف حػػكؿ أذػػر إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة التػػدفقات النقديػػة فػػي
الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

تػػـ إختبػػار ىػػذه الفرضػػية باإلعتمػػاد عمػػى أسػػئمة القسػػـ الذػػاني مػػف اإلسػػتبانة مػػف السػؤاؿ رقػػـ( )28إلػػى
الس ػؤاؿ رقػػـ( )36لتحميػػل آراء المػػدققيف كحػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة
التػػدفقات النقديػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة ،كالتػػى يمكػػف تمخيصػػيا فػػي الجػػدكؿ رقػػـ()4-7
أدنػػاه الػػذي يحمػػل آراء المػػدققيف حػػكؿ تسػػعة عكامػػل أدرجػػت فػػي اإلسػػتبانة تتعمػػق ب ػ ذر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية في الحد مف ممارسات المحاسػبة اإلبداعيػة ،الكسػا الحسػابي
كاإلنح ػراؼ المعيػػاري كمعامػػل اإلخػػتالؼ كنسػػبة األىميػػة (الت ػ ذير) إلجابػػات المػػدققيف حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق
الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة قائمػة التػػدفقات النقديػة فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػػة
مرتبة حسب الكسا الحسابي ،كأىـ ما تشير لو ىذه الجداكؿ مايمي:
 .1سػػجمت أعمػػى نسػػبة تػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػؤاؿ رقػػـ ( )30حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة جػػداً
بنسبة أىمية كصمت الى ( )%84كمتكسا حسابي ( )4.2ضمف الفئة مػف()%100-%80
كبػػإنحراؼ معيػػاري ( ،)%0.85كمػػف ذػػـ اإلجابػػات لمس ػؤاؿ رقػػـ ( )34حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة
عالي ػػة ج ػػداً بنس ػػبة أىمي ػػة كص ػػمت ال ػػى ( )%80.6كمتكس ػػا حس ػػابي ( )4.03ض ػػمف الفئ ػػة
مف( )%100-%80كبإنحراؼ معياري (.)%0.75
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 .2سجمت أدنى نسبة ت ذير بيف اإلجابات لمسؤاؿ رقػـ( )33حيػث أنػو يػؤذر بدرجػة عاليػػة بنسػبة
أىمي ػػة كصػ ػػمت ال ػػى( )%71.6كمتكسػ ػػا حسػػػابي( )3.58ض ػػمف الفئ ػػة مػػػف()%80-%60
كبإنحراؼ معياري (.)%0.85
 .3بقية األسئمة سػجمت نسػبة تػ ذير عاليػة تراكحػت بػيف نسػبة أىميتيػا بػيف ( )%73ك()%79.8
حيث بمػػت نسػبة األىميػة لمسػؤاؿ رقػـ ( )%73( )32كبمتكسػا حسػابي ( )3.65ضػمف فئػة
( )%80-%60كبإنحراؼ معياري ( ، )%1.04كنسبة أىمية ( )%79.8لمسػؤاؿ رقػـ ()36
كبمتكسا حسابي ( )3.99ضمف فئة ( )%80-%60كبإنحراؼ معياري (.)%0.86
 .4نسػػتنتج ممػػا سػػبق أف أذػػر إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة التػػدفقات
النقديػػة لػػو ت ػ ذير عػػالي فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة كجيػػة نظػػر المػػدققيف
الخػػارجييف فػػي عينػػة البحػػث ،حيػػث ت ػراكح الكسػػا الحسػػابي لجميػػع اإلجابػػات ()4.2-3.58
كىي تزيد عف المقياس المعتمػد فػي ىػذه الد ارسػة حسػب مقيػاس ليكػرت لممقػاييس الفئكيػة كىػك
( ،)3كك ػػاف مس ػػتكي التػ ػ ذير أكب ػػر م ػػف ( ،)%60كبمػ ػػت نس ػػبة أذ ػػر إلتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػدفقات النقديػة فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة
أجماالً  %77.8حسب أجابات المدققيف الخارجييف في عينة البحث.
 .5كلمت كد مما سبق تـ إستخداـ إختبار( )One –Sample T-testإلذبات صحة ىذه النتيجػة
كما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ (.)4-8
 .6كقػد تبػيف مػف إختبػار( )One –Sample T-testأف متكسػا اإلجابػات( )Meanلممػدققيف
الخارجيف حكؿ أذر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػدفقات النقديػة
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ف ػػي الحػػػد مػ ػػف ممارسػ ػػات المحاسػ ػػبة اإلبداعي ػػة قػػػد بمػ ػػع( )3.8931كبػ ػػإنحراؼ معيػ ػػاري قػػػدرة
( ،)0.64920كم ػػا بمػ ػػت قيم ػػة( )t=12.304( )Tعن ػػد( )79درج ػػة حري ػػة( )df=79تح ػػت
مسػػتكي معنكيػػة( ،)sig.=0.000كبمػػا أف( 0.000أصػػػر مػػف  ،)%0.05فػػإف الفػػرؽ الػػذي
ظي ػػر معن ػػكي ض ػػمف المس ػػتك ال ػػذي نختبػ ػره كنرغ ػػب ب ػػو كى ػػك ( ،)P≤0.05ل ػػذا في ػػي دال ػػة
إحصائياً عند مستك معنكية (.)P≤0.01
القرار :بناءاً عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة:
 :H3ليكجػػد أذػػر ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة ( )P≤0.01إللتػزاـ المػػدقق الخػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةل.
.7

كإلختبػار الفرضػية العدميػة الخامسػة ( :H05ال يكجػػد أذػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػػتك
معنكي ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف إجابػ ػػات الم ػػدققيف الخػ ػػارجييف ح ػػكؿ أذ ػػر إلت ػ ػزاـ الم ػػدقق الخػ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى القكائـ المالية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة بػإختالؼ
المتػي ػ ػرات الديمكغرافي ػ ػػة (الشخصػ ػػية) لمم ػ ػػدققيف الخػ ػػارجييف) كلبي ػ ػػاف ت ػ ػ ذير ى ػ ػػذه المتػيػػ ػرات
الديمكغرافية المتعمقة بالمػدققيف حػكؿ رأييػـ بػ ذر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة
عمى قائمة التدفقات النقدية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
تـ صياغة كاشتقاؽ الفرضية العدمية التالية:
 :H05cلال يكج ػػد ف ػػرؽ ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف متكس ػػا
إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمػة
التدفقات النقدية في الحد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة.بػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة
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لمم ػ ػػدققيف كالمتمذم ػ ػػة (بالعمر،المؤى ػ ػػل العممي،المس ػ ػػمي الكظيفي،التخص ػ ػػص العممي،س ػ ػػنكات
الخبرة،الشيادات المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
ك بإسػػتخداـ إختبػػار ( )ANOVAلمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػطات إجابػػات المجمكعػػات عمػػى

.8

أسػ ػػئمة محػػػكر الد ارسػ ػػة األكؿ المتمذػ ػػل باألسػ ػػئمة مػػػف( )28إلػ ػػى( )36مػػػف الجػ ػػزء الذػػػاني مػ ػػف
اإلسػػتبانة ك بنػػاءاً عمػػى المتػي ػرات الديمكغرافيػػة السػػبعة لممػػدققيف الخػػارجييف فػػي الجػػزء األكؿ
م ػػف اإلس ػػتبانة كالت ػػى تميزى ػػا كمجمكع ػػات ككمتػيػ ػرات مس ػػتقمة عم ػػى مقي ػػاس إس ػػمي ،كمح ػػكر
الدراسة الذالث كمتػير تابع عمى مقياس فئكي.
باإلضػػافة إلس ػػتخداـ أختبػػار المقارن ػػات البعدي ػػة( )ScheffeTestلمتعػػرؼ عم ػػى المجمكع ػػات
التى يكجد بيا تبايف إلكتشاؼ مكقع فركؽ المتكسا الحسابي ليا إف كجدت.
 .9كقػػد تبػػيف مػػف إختبػػار ( )ANOVAك( )Scheffe Testككمػػا ىػػك مكضػػح بالجػػدكؿ رقػػـ
4-9ي أدن ػ ػػاه ،أف التب ػ ػػايف ب ػ ػػيف المجمكع ػ ػػات كال ػ ػػذي تش ػ ػػرحة العكام ػ ػػل المس ػ ػػتقمة كالمتمذم ػ ػػة
(بالعمر،المؤىػ ػ ػ ػػل العممي،المسػ ػ ػ ػػمي الكظيفي،التخصػ ػ ػ ػػص العممي،سػ ػ ػ ػػنكات الخبرة،الشػ ػ ػ ػػيادات
المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سػنكات األخيػرة) ضػمف( )3ك( )4درجػة حريػة)(df=3
لجميع العكامل المستقمة بإستذناء عامل المسمي الكظيفي حيث كانػت ) ،(df=4كمػا تبػيف أف
قيمة( )Fغير معنكية عند مستك

Sig.≥0.05%ي لجميع العكامل المستقمة ككما ىك مبيف

تفصيالً بالجدكؿ 4-9ي.
.10

كبناء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية الكاردة في البند ( )8أعاله كىي:
ً
لال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة ( )P≤0.05بػػيف متكسػػا إجاب ػػات

المػػدققيف الخػػارجييف ح ػػكؿ

أذػػر إلتػ ػزاـ المػػدقق الخ ػػارجي بػػاإلجراءات التحميمي ػػة عمػػى قائم ػػة

التدفقات النقدية في الحد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة.بػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة
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لممػ ػ ػ ػػدققيف الخػ ػ ػ ػػارجييف كالمتمذمػ ػ ػ ػػة (بالعمر،المؤىػ ػ ػ ػػل العممي،المسػ ػ ػ ػػمي الكظيفي،التخصػ ػ ػ ػػص
العممي،سنكات الخبرة،الشيادات المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
الجدول رقم 4-7ي
الوسط الحسابي واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة الترأثيري إلجابرات المردققين حرول أثرر إلترزام المردقق
الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية في الحد من ممارسرات المحاسربة اإلبداعيرة ،مرتبرة حسرب الوسرط
الحسابي:

اإلستبانة

السؤال حسب

الوسط الحسابي

%
اإلنحراف المعياري

معياري÷وسط×100

أنحراف

معامل اإلختالف

وسط  /اعمى وزن سؤال

نسبة األىمية التأثيري

التأثيري

وصف األىمية

السؤال

التالعب بزيادة التدفقات التشرغيمية الداخمرو مرن الرذم المدينرة مرن

4.2

0.85

0.20

%84

عالي جدا

34

التالعرررب بقررريم البنرررود اإلسرررتثمارية مرررن خرررالل أسرررس إحتسررراب

4.03

0.75

0.19

%80.6

عالي جدا

36

التالعب بقريم البنرود التمويميرة مرن خرالل تصرنيف األسريم المعراد

شراؤىا والمصدرة من الشركة أصالا ضمن األنشطة التمويمية.
التالعب بقريم بنرود التردفق اإلسرتثماري بالزيرادة الوىميرة لصصرول

3.99

0.86

0.22

%79.8

عالي

3.94

0.80

0.20

%78.8

عالي

التالعررب بزيررادة الترردفقات التشررغيمية الخارجررة بموجررب أو ار دفررع

3.94

0.85

0.22

%78.8

عالي

29

التالعررب بزيررادة الترردفقات التشررغيمية الداخمرو بتأجيررل دفررع ضررائب

3.9

0.86

0.22

%78

عالي

28

التالعرررب بتصرررنيف بنرررود التررردفقات الداخمرررو والخارجرررة بالتالعرررب

3.81

0.95

0.25

%76.2

عالي

32

التالعب بمصادر واستخدامات النقد الحقيقية.

3.65

1.04

0.28

%73

عالي

33

التالعب بتسرجيل مبرالً تطروير األصرول بأنيرا تردفقات إسرتثمارية

3.58

0.85

0.24

%71.6

عالي

30

35
31

خالل مواعيد إستحقاقيا بإضافة التى لم تسدد فعمي ا.
األصول غير الممموسة الناتجة عنيا.

الثابتة.
مؤجمة.
مستحقة.

بمصادرىا.

خارجة.

3.89

األسئمة مجتمعة
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77.8
%

عالي

\الجدول رقم 4-8ي
نتيجة إختبار ) (One Sample Testلمفرضية الثالثة
Tي

درجات الحرية

الوسط الحسابي

اإلنحراف

df

Mean

المعياري

79

3.8931

0.64920

12.304

Sig.2-tailed
0.000

نتيجة الفرضية
العدمية
الرفض

الجدول رقم 4-9ي
إختبرار ANOVAي Scheffe Test /ي لمفرضرية العدميرة لممتغيررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيين
حول أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التردفقات النقديرة فري الحرد مرن ممارسرات
المحاسبة اإلبداعية

المتغير

العمر

المؤىل العممي

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية
df

متوسط
المربعات

بين المجموعات

0.921

3

0.307

داخل المجموعات

32.374

76

0.426

المجموع

33.295

79

بين المجموعات

0.613

3

0.204

داخل المجموعات

32.682

76

0.430
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Fي

مستوى
الدللة
Sig.

0.721

0.475

0.543

0.701

نتيجة
H0

قبول

قبول

المسمى الوظيفي

التخصص العممي

سنوات الخبرة

الشيادات المينية

الدورات التدريبية

المجموع

33.295

79

بين المجموعات

4.225

4

1.056

داخل المجموعات

29.070

75

0.388

المجموع

2.725

0.035

قبول

79

بين المجموعات

3.026

3

1.009

داخل المجموعات

30.269

76

0.398

المجموع

33.295

79

بين المجموعات

1.025

3

0.342

داخل المجموعات

32.270

76

0.425

المجموع

33.295

79

بين المجموعات

0.893

3

0.446

داخل المجموعات

32.402

76

0.421

المجموع

33.295

79

بين المجموعات

3.620

3

1.207

داخل المجموعات

29.675

76

0.390

المجموع

33.295

79
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2.532

0.805

1.061

3.090

0.063

0.495

0.351

0.032

قبول

قبول

قبول

قبول

رابع ا :أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمرى قائمرة التغيرر فري حقرو الممكيرة فري الحرد مرن
ممارسات المحاسبة اإلبداعية:
 : H04ال يكجػػػد أذػ ػػر ذك داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتك معنكيػ ػػة ( )P≤0.05بػ ػػيف متكسػ ػػا إجابػ ػػات
المػػدققيف الخػػارجييف حػػكؿ أذػػر إلت ػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة التػيػػر فػػي
حقكؽ الممكية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.

تػػـ إختبػػار ىػػذه الفرضػػية باإلعتمػػاد عمػػى أسػػئمة القسػػـ الذػػاني مػػف اإلسػػتبانة مػػف السػؤاؿ رقػػـ( )37إلػػى
السؤاؿ رقـ( )40لتحميل آراء المدققيف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػيػر
في حقكؽ الممكية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،كالتى يمكف تمخيصيا في الجدكؿ رقـ ()4-10
أدنػػاه كالػػذي يبػػيف الكسػػا الحسػػابي كاإلنحػراؼ المعيػػاري كمعامػػل اإلخػػتالؼ كنسػػبة األىميػػة (التػ ذير) إلجابػػات
المدققيف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ الممكيػة فػي الحػد
مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،مرتبة حسب الكسا الحسابي ،كأىـ ما تشير لو ىذه الجداكؿ مايمي:
 .1سػػجمت أعمػػى نسػػبة تػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػؤاؿ رقػػـ( )40حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة بنسػػبة أىميػػة
كصمت إلى( )%79.6كمتكسا حسابي( )3.98ضمف الفئة مف( )%100-%80كبإنحراؼ معياري
(.)%0.85
 .2سػػجمت أدنػػى نسػػبة تػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػؤاؿ رقػػـ( )38حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة بنسػػبة أىميػػة
كصػ ػ ػ ػػمت إلػ ػ ػ ػػى( )%72كمتكسػ ػ ػ ػػا حسػ ػ ػ ػػابي( )3.6ضػ ػ ػ ػػمف الفئػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف( )%80-%60كبػ ػ ػ ػػإنحراؼ
معياري(.)%0.99
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 .3بقية األسئمة سجمت نسبة تػ ذير عاليػة تراكحػت بػيف نسػبة أىميتيػا بػيف( )%76.6ك( )%77.8حيػث
بمػ ػ ػ ػػت نس ػ ػ ػػبة األىمي ػ ػ ػػة لمسػ ػ ػ ػؤاؿ رق ػ ػ ػػـ ( )%76.6( )37كبمتكس ػ ػ ػػا حس ػ ػ ػػابي( )3.83ض ػ ػ ػػمف فئ ػ ػ ػػة
( )%80-%60كبػػإنحراؼ معيػػاري( ،)%0.90كنسػػبة أىميػػة( )%77.8لمسػؤاؿ رقػػـ( )39كبمتكسػػا
حسابي ( )3.89ضمف فئة ( )%80-%60كبإنحراؼ معياري(.)%0.81
 .4نستنتج مما سػبق أف أذػر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ
الممكية لو ت ذير عػالي فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة كجيػة نظػر المػدققيف الخػارجييف
ف ػػي عين ػػة البح ػػث ،حي ػػث تػ ػراكح الكس ػػا الحس ػػابي لجمي ػػع اإلجاب ػػات ( )3.98-3.6كى ػػي تزي ػػد ع ػػف
المقيػػاس المعتمػػد فػػي ىػػذه الد ارسػػة حسػػب مقيػػاس ليكػػرت لممقػػاييس الفئكيػػة كىػػك ( ،)3ككػػاف مسػػتكي
الت ذير أكبر مػف( ،)%60كبمػػت نسػبة أذػر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة
التػيػػر فػػي حقػػكؽ الممكيػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة اإلجماليػػة  %76.6حسػػب
أجابات المدققيف الخارجييف في عينة البحث.
 .5كلمت كػد ممػا سػبق تػـ إسػتخداـ إختبػار( )One –Sample T-testلمتذبػت مػف صػحة ىػذه النتيجػة
ككما ىك مبيف بالجدكؿ رقـ(.)4-11
 .6تبيف مف إختبار( )One–Sample T-testأف متكسا اإلجابات( )Meanلممدققيف الخارجيف حكؿ
أذر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ الممكيػة فػي الحػد مػف
ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة قػػد بمػػع( )3.8250كبػػإنحراؼ معيػػاري قػػدرة ( ،)0.74460كمػػا بمػػػت
قيمة( )t=9.910( )Tعند( )79درجة حرية( ،)df=79كتحت مستكي معنكية( ،)sig.=0.000كبما
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أف ( 0.000أصػػػر م ػػف  ،)%0.05فػػإف الف ػػرؽ ال ػػذي ظيػػر معن ػػكي ض ػػمف المسػػتك ال ػػذي نختبػ ػره
كنرغب بو كىك ( ،)P≤0.05لذا فيي دالة إحصائياً عند مستك معنكية(.)P≤0.01
 .7القرار  :بناءاً عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة:
 :H4ليكج ػػد أذ ػػر ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة ( )P≤0.01إللتػ ػزاـ الم ػػدقق الخ ػػارجي
باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية ،في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةل.
.8

كإلختبار الفرضية العدمية الخامسػة ( :H05ال يكجػد أذػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتك معنكيػة
( )P≤0.05بيف إجابات المدققيف الخارجييف حػكؿ أذػر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة
عمػػى الق ػكائـ الماليػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة بػػإختالؼ المتػي ػرات الديمكغرافيػػة
(الشخصػية) لممػدققيف الخػارجييف) كلبيػػاف تػ ذير ىػذه المتػيػرات الديمكغرافيػػة المتعمقػة بالمػدققيف حػػكؿ
رأييػػـ بػ ذر إلتػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة التػػدفقات النقديػػة ،فػػي الحػػد مػػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
تـ صياغة كاشتقاؽ الفرضية العدمية التالية:
 :H05dلال يكج ػػد ف ػػرؽ ذك دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتك معنكي ػػة ( )P≤0.05ب ػػيف متكس ػػا
إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمػة
التػيػػر فػػي حقػػكؽ الممكيػػة فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة .بػػإختالؼ المتػي ػرات
الديمكغرافي ػػة لمم ػػدققيف كالمتمذم ػػة (ب ػػالعمر ،المؤى ػػل العمم ػػي ،المس ػػمي ال ػػكظيفي ،التخص ػػص
العممي ،سنكات الخبرة ،الشيادات المينية ،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
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ك بإسػػتخداـ إختب ػػار( )ANOVAلمعرف ػػة الفػػرؽ ب ػػيف متكس ػػطات إجابػػات المجمكع ػػات عم ػػى أس ػػئمة

.9

محكر الدراسة األكؿ المتمذل باألسئمة مف( )37إلى( )40مػف الجػزء الذػاني مػف اإلسػتبانة بنػاءاً عمػى
المتػيػ ػرات الديمكغرافي ػػة الس ػػبعة لمم ػػدققيف الخ ػػارجييف ف ػػي الج ػػزء األكؿ م ػػف اإلس ػػتبانة كالت ػػى تميزى ػػا
كمجمكعات ككمتػيرات مستقمة عمى مقياس إسمي ،كمحكر الدراسة الرابع كمتػير تػابع عمػى مقيػاس
فئػكي .باإلضػافة إلسػتخداـ أختبػار المقارنػات البعديػة( )Scheffe Testلمتعػرؼ عمػى المجمكعػات
التى يكجد بيا تبايف إلكتشاؼ مكقع فركؽ المتكسا الحسابي ليا إف كجدت.
.10

كقػ ػ ػػد تبػ ػ ػػيف مػ ػ ػػف إختبػ ػ ػػار( )ANOVAك ( )ScheffeTestككمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػك مكضػ ػ ػػح بالجػ ػ ػػدكؿ

رقػػـ 4-12ي أدنػػاه ،أف التبػػايف بػػيف المجمكعػػات كالػػذي تشػػرحة العكامػػل المسػػتقمة كالمتمذمػػة (بػػالعمر،
المؤىػػل العممػػي ،المسػػمي الػػكظيفي ،التخصػػص العممي،سػػنكات الخب ػرة ،الشػػيادات المينيػػة ،الػػدكرات
التدريبيػ ػػة خػ ػػالؿ الػ ػػذالث سػ ػػنكات األخي ػ ػرة) ضػ ػػمف( )3ك( )4درجػ ػػة حريػ ػػة) (df=3لجميػ ػػع العكامػ ػػل
المستقمة بإستذناء عامل المسمي الكظيفي حيث كانػت ) ،(df=4كمػا تبػيف أف قيمػة( )Fغيػر معنكيػة
عند مستك
.11

Sig.≥0.05%ي لجميع العكامل المستقمة ككما ىك مبيف تفصيالً بالجدكؿ 4-12ي.

كبناء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية الكاردة في البند( )8أعاله كىي:
ً

لال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك معنكيػػة ( )P≤0.05بػػيف متكسػػا إجابػػات المػػدققيف
الخارجييف حكؿ أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التػير فػي حقػكؽ الممكيػة
فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة .بػػإختالؼ المتػي ػرات الديمكغرافيػػة لممػػدققيف الخػػارجييف
كالمتمذمة (بػالعمر ،المؤىػل العممػي ،المسػمي الػكظيفي ،التخصػص العممػي ،سػنكات الخبػرة ،الشػيادات
المينية ،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة).
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الجدول رقم 4-10ي
الوسط الحسابي واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة الترأثيري إلجابرات المردققين حرول أثرر إلترزام المردقق
الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التغير في حقو الممكية في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،مرتبرة حسرب
الوسط الحسابي:

اإلستبانة

السؤال حسب

الوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

األسئمة مجتمعة

عياري÷وسط×%100

%76.6

عالي

38

التالعب بإتباع طريقة إعادة التقييم واظيار الفائض فري قائمرة

3.6

0.99

الدخل بدلا من إظياره ضمن حقو الممكية.

معامل اإلختالف أنحراف

0.28

%72

عالي

37

التالعرررب بعررردم اإللترررزام بتقيررريم األصرررول وفقررر ا لمبررردأ التكمفرررة

3.83

0.90

التاريخية.

وسط  /اعمى وزن سؤال

0.23

%76.6

عالي

39

إضررافة مكاسررب محققررة مررن سررنوات سررابقة إلررى صررافي الررربح

3.89

لمعام الحالي بدلا من معالجتو ضمن األرباح المحتجزة.

نسبة األىمية التأثيري

0.81

0.21

%77.8

عالي

40

بعمالت أجنبية في قائمة الردخل بردلا مرن معالجتيرا فري حقرو
المساىمين.

3.83

التأثيري

معالجرررة مكاسرررب ترجمرررة بيانرررات ماليرررة لشرررركات تابعرررة معررردة

3.98

0.85

0.21

%79.6

عالي

وصف األىمية

السؤال

الجدول رقم 4-11ي
نتيجة إختبار ) (One Sample Testلمفرضية الرابعة
Tي
9.910

درجات الحرية

الوسط الحسابي

اإلنحراف

79

3.8250

0.74460

df

المعياري

Mean
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Sig.2-tailed
0.000

نتيجة الفرضية
العدمية
الرفض

الجدول رقم 4-12ي
إختبرار ANOVAي Scheffe Test /ي لمفرضرية العدميرة لممتغيررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيين
حول أثر إلتزام المدقق الخارجي براإلجراءات التحميميرة عمرى قائمرة التغيرر فري حقرو الممكيرة فري الحرد مرن
ممارسات المحاسبة اإلبداعية

المتغير

العمر

المؤىل العممي

المسمى الوظيفي

التخصص العممي

مجموع

درجات الحرية

متوسط

المربعات

df

المربعات

بين المجموعات

3.238

3

1.079

داخل المجموعات

40.562

76

0.534

المجموع

43.800

79

بين المجموعات

2.453

3

0.818

داخل المجموعات

41.347

76

0.544

المجموع

43.800

79

بين المجموعات

2.168

4

0.542

داخل المجموعات

41.632

75

0.555

المجموع

43.000

79

بين المجموعات

3.323

3

1.108

داخل المجموعات

40.477

76

0.533

المجموع

43.800

79

بين المجموعات

0.443

3

مصدر التباين
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0.148

Fي

2.023

1.503

0.976

2.080

0.259

Sig.

0.118

0.221

0.426

0.110

0.855

نتيجة
H0

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

سنوات الخبرة

الشيادات المينية

الدورات التدريبية

داخل المجموعات

43.357

76

المجموع

43.800

79

بين المجموعات

2.514

3

1.257

داخل المجموعات

41.286

76

0.536

المجموع

43.800

79

بين المجموعات

4.343

3

1.448

داخل المجموعات

39.457

76

0.519

المجموع

43.800

79
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0.570

2.345

2.789

0.103

0.46

قبول

قبول

الفصل الخامس :النتائج والتوصيات

 1:5النتائج واإلستنتاجات
 2:5التوصيات
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 1:5النتائج واإلستنتاجات
بعد الحصكؿ عمى العديد مف النتائج فقد تكصمت الدراسة إلى عدة إستنتاجات أىميا:
 .1تبػػيف أف المػػدققيف الخػػارجييف يعتبػػركف أف إلت ػزاميـ بػػاإلجراءات التحميميػػة يحػػد مػػف
ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة عمػػى قائمػػة المركػػز المػػالي بدرجػػة عاليػػو مػػف خػػالؿ
الكشػػف عػػف التالعػػب فػػي بنكدىػػا ،كتبػػيف أف أىػػـ البنػػكد فػػي قائمػػة المركػػز المػػالي
كالتى تكشف اإلجراءات التحميمية عف التالعب فييا ما يمي:
أ -التالعب ببند المخزكف بتضميف كشكؼ الجرد أصناؼ راكدة.
ب -التالعب ببند الذمـ المدينة مف خالؿ التالعب بالبنكد المتعذرة لتخفػيض
مخصص الديكف المشككؾ فييا.
ت-التالعػػب ببنػػد الػػذمـ المدينػػة مػػف خػػالؿ التالعػػب بتضػػمينيا ذمػػـ ألطػراؼ
ذات عالقة.
كعمية نستنتج أف إستخداـ اإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركػز المػالي مػف
قب ػػل الم ػػدقق الخػ ػارجي يعطيي ػػا درج ػػة كبيػ ػرة م ػػف المالءم ػػة كالمكذكقي ػػة نظػ ػ اًر
إلنخفاض ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.
 .2أف الم ػ ػػدققيف الخ ػ ػػارجييف يعتب ػ ػػركف أف إلتػ ػ ػزاميـ ب ػ ػػاإلجراءات التحميمي ػ ػػة يح ػ ػػد م ػ ػػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة عمػى قائمػة الػدخل كبدرجػو عاليػة مػف خػالؿ الكشػف
ع ػػف التالع ػػب ف ػػي بنكدى ػػا ،كتب ػػيف أف أى ػػـ البن ػػكد ف ػػي قائم ػػة ال ػػدخل كالت ػػى تكش ػػف
اإلجراءات التحميمية التالعب فييا ما يمي:
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أ -التالعب ببند المبيعػات مػف خػالؿ إجػراء صػفقات بيػع صػكرية نيايػة العػاـ
كالػاءىا الحقاً.
ب -التالعب ببند المبيعات مف خالؿ إجراء صفقات بيع بشركك سيمة.
ت -التالعب بتكمفة البضاعة المباعة بالتالعب بتقييـ المخزكف.
كعميػػة نسػػتنتج إف إسػػتخداـ اإلجػ ػراءات التحميميػػة عمػػى قائم ػػة الػػدخل مػػف قب ػػل
المػ ػػدقق الخػ ػػارجي يعظػ ػػـ خاصػ ػػية المالءمػ ػػة كالمكذكقيػ ػػة ليػ ػػا نظ ػ ػ اًر إلنخفػ ػػاض
ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.
 .3أف الم ػ ػػدققيف الخ ػ ػػارجييف يعتب ػ ػػركف أف إلتػ ػ ػزاميـ ب ػ ػػاإلجراءات التحميمي ػ ػػة يح ػ ػػد م ػ ػػف
ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التدفقات النقدية كبدرجة عاليػة مػف خػالؿ
الكشػػف عػػف التالعػػب فييػػا ،كتبػػيف أف أىػػـ التالعبػػات فػػي قائمػػة التػػدفقات النقديػػة
كالتى تكشف اإلجراءات التحميمية عنيا ما يمي:
أ -التالعػػب بالتػػدفقات النقديػػة التشػػػيمية الداخمػػو مػػف الػػذمـ المدينػػة مػػف خػػالؿ
مكاعيد إستحقاقيا بإضافة التى لـ تسدد فعالً.
ب-التالعػب بقػػيـ البنػةد اإلسػػتذمارية مػػف خػالؿ أسػػس أحتسػاب األصػػكؿ غيػػر
المممكسة الناتجة عنيا.
ت-التالعػػب بقػػيـ البنػػكد التمكيميػػة مػػف خػػالؿ تصػػنيف األسػػيـ المعػػاد شػػرؤىا
كالمصدرة أصالً مف الشركة ضمف األنشطة التمكيمية.
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كعميو نستنتج إف إستخداـ اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية مػف
قبػػل المػػدقق الخػػارجي يعظػػـ خاصػػية المالءمػػة كالمكذكقيػػة ليػػا نظػ اًر إلنخفػػاض
ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.
 .4أف الم ػ ػػدققيف الخ ػ ػػارجييف يعتب ػ ػػركف أف إلتػ ػ ػزاميـ ب ػ ػػاإلجراءات التحميمي ػ ػػة يح ػ ػػد م ػ ػػف
ممارسات المحاسػبة اإلبداعيػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ الممكيػة كبدرجػة عاليػة
مف خالؿ الكشف عف التالعب في بنكدىػا ،كتبػيف أف أىػـ البنػكد فػي قائمػة التػيػر
في حقكؽ الممكية كالتى تكشف اإلجراءات التحميمية عف التالعب فييا ما يمي:
أ -التالعػػب مػػف خػػالؿ معالجػػة مكاسػػب ترجمػػة بيانػػات ماليػػة لشػػركات تابعػػة
مع ػػدة بعم ػػالت أجنبي ػػة ف ػػي قائم ػػة ال ػػدخل ب ػػدالً م ػػف معالجتي ػػا ف ػػي حق ػػكؽ
المساىميف.
ب -التالعػػب بإضػػافة مكاسػػب محققػػة مػػف سػػنكات سػػابقة إلػػى صػػافي ال ػربح
لمعاـ الحالي ،بدالً مف معالجتة ضمف األرباح المحتجزة.
كعميو نسػتنتج إف إسػتخداـ اإلجػراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ
الممكية مف قبل المػدقق الخػارجي يعظػـ خاصػية المالءمػة كالمكذكقيػة ليػا نظػ اًر
إلنخفاض ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.
 .5أف المػػدققيف اإلردنيػػيف يػػدرككف كبدرجػػة عاليػػة أىميػػة اإلج ػراءات التحميميػػة كدكرىػػا
الكبي ػ ػر فػ ػػي الحػ ػػد مػ ػػف ممارسػ ػػات المحاسػ ػػبة اإلبداعيػ ػػة كعمػ ػػى إخػ ػػتالؼ متػي ػ ػراتيـ
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الشخصية(الديمكغرافية) ،مما يفيد أف المػدقق الخػارجي األردنػي عمػى مسػتك عػاؿ
مف المسؤكلية تجاه مستخدمي البيانات المالية.

 2:5التوصيات
بناء عمى ىذه اإلستنتاجات فإف ىذه الدراسة تكصي بما يمي:
ً
 .1الت كي ػػد عم ػػى الجي ػػات الرس ػػمية كالجي ػػات الرقابي ػػة كالجمعي ػػات كالنقاب ػػات الميني ػػة ذات العالق ػػة بمين ػػة
المحاس ػػبة كالت ػػدقيق كالمي ػػف المالي ػػة ،بض ػػركرة تكذي ػػف الجي ػػكد لتذقي ػػف المجتم ػػع الم ػػالي كاألس ػػتذماري
ب ىمية اإلجراءات التحميمية ،ككذلؾ لفت األنظار لخطكرة ممارسات الحاسبة اإلبداعية.
 .2الت كيد عمى جميع الجيات المستخدمة لمبيانات المالية بضركرة اإللمػاـ كالمعرفػة بػاإلجراءات التحميميػة
ألىميتيا الكبيرة في كشف أساليب المحاسبة اإلبداعية ،كلما لذلؾ مف فائدة كبيرة تعكد عمييـ.
 .3إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية في نفس المكضكع بعد إدخاؿ متػيػرات أخػر خػالؼ المتػيػرات
التى بحذت في ىذة الدراسة لتحسيف القكة التفسيرة لنمكذج ىذه الدراسة.
 .4إجراء دراسات مستقبمية تبحث في أذر اإلجراءات التحميمية في ترشيد القرار اإلداري .
 .5إجراء دراسات مستقبمية تبحث أذر مشكمة الككالة كدكرىا في ظيكر المحاسبة اإلبداعية.
 .6إجراء دراسات مستقبمية تبحث في المحاسبة اإلبداعية كأذرىا عمى سمكؾ المستذمر.
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المراجع والمصادر الساسية لمدراسة:
اكال :المراجع العربية-:
 .1أبػػك نصػػار ،دمحم ،2012 ،لالمحاسػػبة اإلداريػػة ل ،دار كائػػل لمنشػػر كالتكزيػػع ،عمػػاف .المممكػػة األردنيػػة
الياشمية .الطبعة الذالذة.
 .2أبكنص ػػار ،دمحم ،حمي ػػدات ،جمع ػػة  ،2013،لمع ػػايير المحاس ػػبة كاإلب ػػالغ الم ػػالي ال ػػدكليل ،دار كائ ػػل
لمنشر كالتكزيع ،عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الذانية.
 .3أرينػػز ،الفػػيف ،لكبػػؾ ،جػػيمس ،2002 ،المراجعػػة مػػدخل متكام ػل ،ترجمػػة دمحم عبػػد القػػادر الديسػػطي
مراجعة حجاج ،أحمد حامد ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 .4اإلتحػػاد الػػدكلى لممحاسػػبيف القػػانكنيف  ،)2008( ،IFACإصػػدارات معػػايير التػػدقيق الدكليػػة لممارسػػة
أعماؿ التدقيق كالت كيد كقكاعد أخالقيات المينة ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القػانكنيف ،عمػاف،
المممكة األردنية الياشمية.
 .5اإلتحػػاد الػػدكلى لممحاسػػبيف القػػانكنيف  ،)2010( ،IFACإصػػدارات معػػايير التػػدقيق الدكليػػة لممارسػػة
أعماؿ التدقيق كالت كيد كقكاعد أخالقيات المينة ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القػانكنيف ،عمػاف،
المممكة األردنية الياشمية.
 .6اإلتحػػاد الػػدكلى لممحاسػػبيف القػػانكنيف  ،)2010( ،IFACإصػػدارات معػػايير التػػدقيق الدكليػػة لممارسػػة
أعمػػاؿ التػػدقيق كالت كيػػد كقكاعػػد أخالقيػػات المينػػة ،دليػػل قكاعػػد السػػمكؾ األخالقػػي لممحاسػػبيف المينػػيف
ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنيف ،عماف ،المممكة األردنية الياشمية.
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 .7األش ػػقر ،ى ػػاني دمحم ( ،)2010ل إدارة األرب ػػاح كعالقتي ػػا بالعكائ ػػد غي ػػر المتكقع ػػة لمس ػػيـ كم ػػد تػ ػ ذر
العالقة بحجـ الشركة ل ،رسالة ماجستير ،غيرمنشكرة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 .8األغا ،عماد سميـ ،2011 ،لدكر حككمػة الشػركات فػي الحػد مػف التػ ذير السػمبي لممحاسػبة األبداعيػة
عمى مكذكقية البيانات الماليةل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر ،غزة فمسطيف.
 .9الحمب ػػي ،لن ػػدا حس ػػف نم ػػر ،2009 ،لدكر م ػػدقق الحس ػػابات الخ ػػارجي ف ػػي الح ػػد م ػػف آذ ػػار المحاس ػػبة
اإلبداعيػػة عمػػى مكذكقيػػة البيانػػات الماليػػة الصػػادرة عػػف الشػػركات المسػػاىمة العامػػة األردنيػػةل رسػػالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة الشرؽ األكسا لمدراسات العميا ،عماف ،المممكة األردنية الياشمية.
.10

الحم ػػكد ،ترك ػػي ارج ػػي ،)1991( ،ل المراجع ػػة التحميمي ػػة كم ػػد إس ػػتعماليا م ػػف قب ػػل م ػػدققي

الحس ػػابات ف ػػي األردف :د ارس ػػة إستقص ػػائيةل ،المجم ػػة العممي ػػة ،كمي ػػة اإلقتص ػػاد كاإلدارة ،جامع ػػة قط ػػر
العدد ( ،)2ص  ،286-257الدكحة ،قطر.
.11

الذنيبات ،عمي عبد القادر ،2012 ،لتدقيق الحسابات فػي ضػكء المعػايير الدكليػةل ،دار كائػل

لمنشر كالتكزيع ،عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الرابعة.
.12

الربابعو ،ميساء قاسـ ،)2012( ،لإدارة األرباح كسياسة تكزيػع األربػاح فػي البنػكؾ اإلسػالمية

كالتجارية األردنيةل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،أربد ،المممكة األردنية الياشمية.
.13

الربضي ،كناري سعيد( ،)2013ل دكر المراجعة التحميمية في تقميص فجكة التكقعات في بيئة

العمل التدقيقي مف كجية نظر المحاسب القانكني االردني ل ،رسالة ماجسػتير ،غيػر منشػكرة ،جامعػة
جدا ار اربد .المممكة االردنية الياشمية.
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.14

الصػػكري ،دمحم أحمػػد عبػػد الحميػػد ،2013 ،ل دكر مػػدقق الحسػػابات الخػػارجي فػػي الحػػد م ػػف

ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القكائـ المالية ل ،رسالة ماجستير غيػر منشػكرة ،الجامعػة اإلسػالمية
غزة ،فمسطيف.
.15

القطػ ػػيش ،حسػ ػػف فمػ ػػيح مفمػ ػػح ،الصػ ػػكفي ،فػ ػػارس جميػ ػػل حسػ ػػيف ،2011،لأسػ ػػاليب إسػ ػػتخداـ

المحاسػػبة اإلبداعيػػة ف ػػي قػػائمتي ال ػػدخل كالمركػػز المػػالي ف ػػي الشػػركات الص ػػناعية المسػػاىمة العام ػػة
المدرجػة فػػي بكرصػة عمػػافل ،مجمػة كميػػة بػػداد لمعمػػكـ اإلقتصػادية الجامعػػة ،العػدد السػػابع كالعشػػركف
ص  ،388 -355بػداد ،العراؽ.
.16

المبيضػػيف ،طػػارؽ حمػػاد ،عبػػد المػػنعـ ،أسػػامة ،2010 ،لدكر المحاسػػبة اإلبداعيػػة فػػي نشػػؤ

األزمػػة المالي ػػة كفقػػداف المكذكقي ػػة فػػي البيان ػػات المالي ػػة(مف كجيػػة نظ ػػر مػػدققي الحس ػػابات كاألس ػػاتذة
الجامعييف)ل ،أبحاث إقتصادية كادارية ،جامعة دمحم خيضر بسكرة ،كميػة العمػكـ اإلقتصػادية كالتجاريػة
كعمكـ التسيير ،العدد الذامف ،ديسمبر  ،2010بسكرة ،الجزائر.
.17

المخادم ػػة ،احم ػػد عب ػػدالرحمف ،كالرش ػػيد ،ح ػػاكـ ( ،)2007لأىمي ػػة تطبي ػػق إجػػراءات المراجع ػػة

التحميميػػة فػػي رفػػع كفػػاءة أداء عمميػػة التػػدقيق ل ،المجمػػة االردنيػػة فػػي إدارة األعمػػاؿ .المجمػػد  ،3العػػدد
 ،4الجامعة االردنية .عماف .المممكة االردنية الياشمية.
.18

المطيري ،دمحم عايش عيد( ،)2011لمد إلتزاـ مكاتب التدقيق في دكلػة الككيػت بػاإلجراءات

التحميميػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي معيػػار التػػدقيق الػػدكلي رقػػـ ()520ل ،رسػػالة ماجسػػتير ،غيرمنشػػكرة
جامعة الشرؽ األكسا ،عماف .المممكة االردنية الياشمية.
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.19

المكمني ،دمحم( )2006لتحميل كتقييـ ممارسات اإلدارة في استػالؿ المركنة المتاحة بالمعايير

المحاسػػبية إلدارة األربػػاح كمػػد كعػػي المسػػتذمريف ليػػا  -د ارسػػة تحميميػػة عمػػى الشػػركات المسػػاىمة
العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة عمػػافل ،رسػػالة دكتػػكراة ،غيػػر منشػػكرة .جامعػػة عمػػاف العربيػػة لمد ارسػػات
العميا .عماف .المممكة االردنية الياشمية.
.20

النجػار ،فػايز جمعػة ،النجػار نبيػل جمعػػة ،الزعبػي ،ماجػد ارضػي ،)2013( ،لأسػاليب البحػػث

العممػػي منظػػكر تطبيقػػيل ،دار الحامػػد لمنشػػر كالتكزيػػع ،عمػػاف .المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية .الطبعػػة
الذالذة.
.21

النكايسػػة ،دمحم اب ػراىيـ ( ،)2008ل مػػد تطبيػػق اإلج ػراءات التحميميػػة فػػي تػػدقيق الحسػػابات –

المجمػد ،35
دراسة ميدانيػة مػف كجيػة نظػر المػدقق الخػارجي فػي األردفل ،د ارسػات ،العمػكـ اإلداريػةّ ،
العدد  ،1الجامعة االردنية .عماف .المممكة االردنية الياشمية.
.22

تكماس ،كليـ ،ىنكػي ،أمرسػكف ،2003 ،لالمراجعػة بػيف النظريػة كالتطبيػقل ،تعريػب كمراجعػة

حجاج ،أحمد حامد ،سعيد ،كماؿ الديف ،دار المريخ لمنشر ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
.23

جػ ػرار ،ع ػػدي ( ) 2006ل تط ػػكير إس ػػتراتيجية لمح ػػد م ػػف اآلذ ػػار الس ػػمبية الس ػػتخداـ المحاس ػػبة

اإلبداعية في الشركات المساىمة العامة األردنيةل رسالة دكتكراة  ،غير منشكرة ،جامعة عماف العربية
لمدراسات العميا ،عماف ،المممكة االردنية الياشمية.
.24

ح ػػداد ،ف ػػايز س ػػميـ ،2010 ،لاإلدارة المالي ػػةل ،دار الحام ػػد لمنش ػػر كالتكزي ػػع ،عم ػػاف .المممك ػػة

األردنية الياشمية .الطبعة الذالذة.
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.25

حماده ،رشا ،2010 ،لدكر لجاف المراجعة في الحد مف ممارسات المحاسػبة اإلبداعيةل،مجمػة

جامع ػػة دمش ػػق لمعم ػػكـ اإلقتص ػػادية كالقانكني ػػة ،ص  ،118-87المجم ػػد  ،26الع ػػدد الذ ػػاني ،دمش ػػق
الجميكرية العربية السكرية.
.26

عب ػػد الحم ػػيـ ،مػ ػريـ مص ػػطفى ،2014 ،ل دكاف ػػع كأس ػػاليب المحاس ػػبة اإلبداعي ػػة ف ػػي الش ػػركات

المسػاىمة السػكرية كتقيػيـ إجػراءات كشػفيا مػف قبػل المػدقق الخػارجي ،لأطركحػة دكتػكراه غيػر منشػػكرة
جامعة تشريف ،الالذقية ،الجميكرية العربية السكرية.
.27

عقل،مفلحدمحم"،0228،مقدمةفياإلدارةوالتحليلالمالي"،مكتبةالمجتمعالعربيللنشر

والتوزيع،عمان.المممكة األردنية الياشمية .الطبعة األكلى.
.28

قػريا ،عصػػاـ ( ،)2009لمػػد اسػػتخداـ إجػراءات المراجعػػة التحميميػة فػػي الجميكريػػة العربيػػة

السػػكريةل مجمػػة جامعػػة دمشػػق لمعمػػكـ االقتصػػادية كالقانكنيػػة– المجمػػد  - 25العػػدد األكؿ،2009 -
جامعة دمشق .دمشق .الجميكرية العربية السكرية.
.29

مط ػر ،دمحم ،2006 ،لاإلتجاىػػات الحديذػػة فػػي التخميػػل المػػالي كاإلئتمػػانيل ،دار كائػػل لمنشػػر

كالتكزيع ،عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الذانية.
.30

دمحم،منيرشاكر،أسمماعيل،أسمماعيل،نمور،عبمدالنا مر"،0228،التحليملالمماليممد ل
ناعةالقرارات"،دار كائل لمنشر كالتكزيع ،عماف .المممكة األردنية الياشمية .الطبعة الذالذة.

.31

مكس ػػى ،عم ػػي( ،)2013لإجػ ػراءات المراجع ػػة التحميمي ػػة كدكرى ػػا ف ػػي ترش ػػيد الحك ػػـ الشخص ػػي

لممراجعل المجمة الجامعة ،المجمد الذاني ،العدد ،342-309 ،15جامعة الزاكية ،الزاكية ،ليبيا.
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المالحق

أولا :قائمة أسماء المحكمين.
ثانيا :اإلستبانة أداة الدراسةي.
ثالث ا :قائمة بأسماء شركات ومكاتب التدقيق المشاركة.
رابعا :معادلة تحديد حجم العينة
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أولا  :قائمة أسماء المحكمين
ممحق رقم 1ي
قائمة بأسماء األساتذة المحكمين
الرقم

السم

الجامعة

1

أ.د .أحمد العمري

جامعة اليرموا

2

أ.د .تركي الحمود

جامعة اليرموا

3

أ.د .سميمان الدلىمو

جامعة جرش

4

أ.د.محمود قاقيش

جامعة اليرموا

5

أ.د.ميشيل سويدان

جامعة اليرموا

6

أ.مشارا.د.طالل جريره

جامعة جرش

7

أ.مشارا.د.ظاىر شاىر القشي

جامعة جدا ار
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الممحق رقم 2ي
جامعة جرش  /عمادة البحث العممي و الدراسات العميا
كمية القتصاد والعموم اإلدارية /قسم المحاسبة
"إستبانة"
السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو ،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة لغايات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة بعنوان:
أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميرة وفقرا لمعيرار التردقيق الردولي رقرم 520ي فري الحرد مرن
ممارسات المحاسبة اإلبداعية _ دراسة ميدانية عمى شركات و مكاتب تدقيق الحسابات في الردن يي .
يتنراول معيرار التردقيق الردولي 520ي فري نطاقرة إنتفراع المردقق مرن اإلجرراءات التحميميرة بإعتبارىرا إجرراءات جوىريرة  .كمرا
يتناول مسئولية المدقق فري قيامرو براإلجراءات التحميميرة قررب نيايرة عمميرة التردقيق والترى تسراعده فري تكروين إسرتنتاج كمري
حول البيانات المالية.واإلنتفاع باإلجراءات التحميمية بإعتبارىا إجراءات تقييم المخاطر.

كحيث أف ىذه الدراسة تستيدفكـ بصفتكـ أحد خبراء التدقيق عمى المستك المحمي كاإلقميمي كتحممكف رخصة مزاكلة المينة
قانكناً ،ف ف رجائي لكـ التمطف بإجابة أسئمة اإلستبانة بدقة كمكضكعية نظ اًر ل ىمية البالػة في تحقيق أىداؼ ىذة الدراسة مع
اإلعتذار الشديد عف كبر حجـ اإلستبانة الذي فرضتة طبيعة الدراسة،مع الت كيد أف إجابتكـ سكؼ تعامل بسرية تامة ،كأنيا
سكؼ تستخدـ لػايات البحث العممي فقا .
الشكر الجزيل لحسن تعاونكم
وتفضموا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،
المشرف

الباحث

الدكتور عاطف البواب

عالء نفاع
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القسم األول  //البيانات الشخصية الديموغرافيةي
الرجاء وضع إشارة ي أمام اإلجابة المناسبة :
 -1العمر:
أقل من  30سنة

من  49 – 41سنة

من  40 – 30سنة

 50سنة فأكثر

 -2المؤىل العممي:
بكالوريوس

أقل من بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 -3المسمى الوظيفي:
صاحب /شريا شركة تدقيق
مدقق رئيسى

مدير مكتب /شركة تدقيق

رئيس فريق تدقيق
أخرى يرجى ذكرىا..............

مدقق مساعد

 -4التخصص العممي:
محاسبة

عموم مالية ومصرفية

إدارة أعمال

إقتصاد

أخرى يرجى ذكرىا..............

 -5سنوات الخبرة:
 5سنوات فأقل

من 10-6سنوات

من 15 -11سنة

أكثر من  15سنة.

 -6الشيادات المينية إمكانية إختيار أكثر من بديلي؟
شيادة المحاسب القانوني األردني JCPA

شيادة المحاسب القانوني األمريكي CPA

شيادة المحاسب القانوني العربي ACPA

أخرى يرجى ذكرىا..............

ل يوجد.

 -7الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة:
دورات متخصصة بأساليب المحاسبة اإلبداعية.
دورات متخصصة باإلجراءات التحميمية .

دورات متخصصة بالتحميل المالي .
أخرى يرجى ذكرىا...........................
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القسم الثاني //بيانات متغيرات الدراسة
يرجى وضع إشارة ي عند اإلجابة التى تعبر عن رأيكم لطفا.
المحور األول  :إن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي يحد من ممارسات المحاسبة

اإلبداعية من خالل الكشف عن :
الرقم

موافق

الفقررررررررررررات

بشدة

1

التالعب بالنقدية بإخفاء بنود النقدية المقيدة.

2

التالعب بأسعار صرف ترجمة العمالت األجنبية.

3

تقييم محفظة األو ار المالية.
التالعب بأسس ا

4

التالعرررب بتصرررنيف اإلسرررتثمارات المتداولرررة إلرررى طويمرررة األجرررل عنرررد ىبررروط
أسعارىا السوقية.

5

التالعب بالديون المتعثره لخفض مخصص ديون مشكوا فييا.

6

التالعب بالذمم المدينة بتضمينيا ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة.

7

التالعب بتقيم المخزون بتضمينو قيمة التمف الغير طبيعي.

8

التالعب بكشوف جرد المخزون بتضمينيا أصناف راكده.

9

التالعب بإخفاء نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة.

10

التالعب بتقيم الممتمكات والمصانع والمعدات ومعدل إىتالكيا.

11

التالعب بنتائج إختبار قيمة األصول غير الممموسة .

12

التالعب بالمطموبات المتداولة بإخفاء قيمة األقساط المسرتحقة لمعرام الحرالي

13

التالعب بالمعادلت اإلكتوارية لتحديد مكافأة نياية الخدمة خاصة مرا يخرص

عن القروض طويمة ابجل.

موظفي اإلدارة العميا.

14

التالعررب بعرردم إثبررات المبررالً المدفوعررة مقرردم ا مررن العمررالء لتحسررين نسررب

15

التالعرب بالحصررول عمررى قرروض طويمررة األجررل قبرل إعررالن الميزانيررة لتسررديد

16

التالعب بالموجودات المحتممة بإثباتيا قبل تأكد شروط تحققيرا كإثبرات إيرراد

السيولة.

قروض قصيرة األجل لتحسين نسب السيولة والرفع المالي.
متوقع تحصيمة من شركة تأمين قبل تأكيدة.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

المحور الثاني :إن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل يحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية من

خالل الكشف عن :
الرقم

موافق

الفقررررررررررررات

بشدة

1

إجراء صفقات بيع صورية نياية العام والغاءىا لحقا.

2

إجرررراء صرررفقات بيرررع بشرررروط سررريمة مرررن خرررالل إرتفررراع حجرررم ونسررربة

موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

الخصم عمى المبيعات.

3

تسجيل بضائع األمانة لدى الوكالء كمبيعات.

4

تحريف تكمفة البضاعة المباعة بالتالعب بتقييم المخزون .

5

تحريرررف تكمفرررة البضررراعة المباعرررة بتضرررمين كشررروف جررررد المخرررزون

6

تحريرررف تكمفررررة البضررراعة المباعررررة مرررن خررررالل تأجيرررل إثبررررات فررررواتير

7

تحريف مصاريف التشغيل /تخفيضيا برسممة المصاريف اإليرادية.

8

تحريرررف مصررراريف التشرررغيل /تخفيضررريا برررالتغيير غيرررر المبررررر لطرررر

9

تحريف مصاريف التشغيل /تخفيضيا بإستخدام نسب إىتالا ومعردلت

أصناف راكده.

مشتريات نياية العام الحالي إلى بداية العام الالحق.

اإلىتالا واإلطفاء .

إطفاء ل تنسجم مع لمتعارف عمييا في قطاع عمل المنشأة.

10

تحريف ربح التشغيل بتضمينو لمكاسب إستثنائية غير عادية.

11

معالجررة مكاسررب  /خسررائر تقمررب أسررعار الصرررف المتعمقررة بمعررامالت
تمت بالعمالت األجنبية في حقو المساىمين بدلا من قائمة الدخل.

المحور الثالث :إن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية يحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية من خالل الكشف عن :
الرقم

موافق

الفقررررررررررررات

بشدة

1

التالعب بتصنيف بنود التدفقات الداخمو والخارجة بالتالعب بمصادرىا.

2

التالعب بزيادة التدفقات التشغيمية الداخمو بتأجيل دفع ضرائب مستحقة.
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موافق

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

3

التالعررب بزيررادة الترردفقات التشررغيمية الداخم رو مررن الررذم المدينررة مررن خررالل
مواعيد إستحقاقيا بإضافة التى لم تسدد فعمي ا.

4

التالعب بزيادة التدفقات التشغيمية الخارجة بموجب أو ار دفع مؤجمة.

5

التالعب بمصادر واستخدامات النقد الحقيقية .

6

التالعب بتسجيل مبالً تطوير األصول بأنيا تدفقات إستثمارية خارجة.

7

التالعررب بقرريم البنررود اإلسررتثمارية مررن خررالل أسررس إحتسرراب األصررول غيررر
الممموسة الناتجة عنيا.

8

التالعب بقيم بنود التدفق اإلستثماري بالزيادة الوىمية لصصول الثابتة.

9

التالعررب بقرريم البنررود التمويميررة مررن خررالل تصررنيف األسرريم المعرراد ش رراؤىا

والمصدرة من الشركة أصالا ضمن األنشطة التمويمية.

المحور الرابع :إن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التغير في حقو
المحاسبة اإلبداعية من خالل الكشف عن :
الرقم

موافق

الفقررررررررررررات

بشدة

1

التالعب بعدم اإللتزام بتقييم األصول وفقا لمبدأ التكمفة التاريخية.

2

التالعب بإتباع طريقة إعادة التقييم واظيار الفرائض فري قائمرة الردخل بردلا
من إظياره ضمن حقو الممكية .

3

إضرافة مكاسررب محققررة مرن سررنوات سررابقة إلررى صرافي الررربح لمعررام الحررالي

4

موافق

الممكية يحد من ممارسات

محايد

غير

موافق

غير موافق
بشدة

بدلا من معالجتو ضمن األرباح المحتجزة.

معالجة مكاسرب ترجمرة بيانرات ماليرة لشرركات تابعرة معردة بعمرالت أجنبيرة

في قائمة الدخل بدلا من معالجتيا في حقو المساىمين.

إنتيت اإلستبانة مع الشكر الجزيل لحسن تعاونكم ،،،
الباحث/عالء نفاع
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قائمة بأسماء شركات ومكاتب التدقيق المشاركة
الرقم

أسم الشركة  /المكتب

المقر الرئيسي

1

أحمد الرشدان لتدقيق الحسابات

أربد

2

مجموعة العباسي الدولية /ابراىيم عباسي

3

شركة المينيون العرب

عمان

4

 / KPMGفرع الردن

عمان

5

المكتب الوطني لممحاسبة والتدقيق

عمان

6

المكتب العممي لمتدقيق والمحاسبة واإلستشارات

عمان

7

شركة سابا وشركاه ذ.م.م

عمان

8

طعمة أبو الشعر لتدقيق الحسابات

أربد

9

خالد غرايبة لتدقيق الحسابات

أربد

10

سميح أبو رحمون لتدقيق الحسابات

أربد

11

عبدهللا أبو الييجاء لتدقيق الحسابات

أربد

12

عارف المريخي لتدقيق الحسابات

أربد

13

دار التدقيق

عمان

14

مكتب ماىر الظواىرة لإلستشارات المحاسبية والضريبية

أربد

وشركاه/محاسبون قانونيون
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عمان

15

عدد من السادة المدققين من شركات ومكاتب تدقيق متعدده
تم لقائيم في مقر جمعية المحاسبين القانونين  /خالل

مشاركتيم بدورة تدريبية يوم اإلثنين ،تاريخ 2015/6/15
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ممحق رقم 4ي
معادلة تحديد حجم العينة
لمت كد مف أف عينة البحث مناسبة كممذمة لممجتمع الذي أخػذت منػو ،فقػد تػـ إسػتخداـ معادلػة التاليػة حسػب
( narekeSالنكايسة: )2008 ،
no = Z²×P (1-P) ÷ p²
] )n = (no×N) ÷ [ no + (N-1
حيث أن :
 : Nحجم المجتمع.
 : noحجم العيىت المأخورة مه المجتمع قبل التصحيح.

 : Zالذرجت المعياريت المقابلت لمستوى الذاللت ( )%59وتساوي (.)2.51
 : Pوسبت توفر الخاصيت والمحايذة و تساوي (.)%91
 : Pوسبت حجم العيىت لتحقيق درجت مىاسبت مه الذقت لعيىت عشوائيت بسيطت مه مجتمع متجاوس = .%21

 : nحجم العيىت.
no = Z²×P (1-P) ÷ p²
= 1.96² × 0.50(1-0.50) ÷ 0.10²
= 3.8416 × 0.25 ÷ 0.01
= 96.04
Then
] )n = (no×N) ÷ [no + (N-1
])= (96.04 × 381) ÷ [96.04 +(381-1
= 79
 وعليه فإن حجم العينه ≥  97يمثل مجتمع ال راسة بشكل مناسب .
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