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 الشكر والتقذير

 

ػػكرع ز َعػػَز كَجػػل، رَفػػاف إلػػى  َبعػػَد الشر ػػكر كالعع ػػموع سػػتاذي الأَ أتقػػدـر بعجزيػػل الشر كتكر َعػػاطف البػػكاب لعَتَفضر َعزيػػز الػػدر

ه الرعسػػالة، شػػرَاؼ عمػػى َىػػذع َياترػػو الَسػػديدة التعػػى َكػػاف لَيػػا َأكبػػرر اأَلذػػرع فػػي إعنجػػاز َىػػذه  بعاإلع كمرتاَبعتعػػو المرخمصػػة كَتكجع

يَ  راسة كا عخَراجع ل المَحبة كاإلعخالص كالتقدير.ا الدع  َعمى َأكملع َكجو، َفمؾ مّنىع أرستاذي الَفاضل كر

ـع ك  كرع الشر بع  تقدـر أَ َكما  َجػامعتي َالتػىع أَعتػزر رش َجػ امعػةر جَ  ربيعػالكَ ممػي رح العع دارة الَصػلػى إع متنػاف إع اإلع  َعظي

ميَف فعيَياا يَ ائع مدَ سيا كعر يّ رئع مذمًة بع مر  كَأفتخر َأنني َأحدر َطمَبتعَيا،  خصر كأَ  مرخمصةىـ الكدع ير مى جر عَ كَأساتعذتعيا ككلر الَعامع

مية فيفماؿ العَ كتكر جَ كر الدر بالذع  دارية َعميَد كر مكـ اإلع قتصاد كالعر كتك  اإلع ؤكف الَطمبة  ر َأحمد الَيزايمةكالدر َعميَد شر

دارية اأَلسبق ياد ممكاكي كتكر إع كالدر  األسبق، مكـ اإلع قتصاد كالعر مية اإلع  جنػةع لَ  عضػاءَ أَ  اتذةع َسػاألَ  شكرر ، كما أَ َعميد كر

 سالة.الرَ  ذهع ىَ  شةع اقَ نَ بكؿ مر قر ميـ بع فضر مى تَ رة عَ كقَ ة المر شَ اقَ نَ المر 

رَفػافع الَكبيػر أَلعَضػاءع الييَئػة التدرعيسػية كَأخػصر بعالػذكر َأسػاتعذَتي الكعػكال يفركتني َأف َأتقدـَ  زيػل كالعع ػكرع الجز راـ بعالشر

ميماف الدالىمة كاألرستاذ كتكر سر كتكر إعبراىيـ َفتكح األرستاذ الدر  ريػرةالؿ جَ كتكر َطػالػدر َسػاطع َرزكؽ ك كتكر كالػدر   الدر

 .َفجزاكرـ هللا كرل َخير
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فػي الحػد مػف أذر إلتزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة، التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى      

 مف كجية نظر مدققي الحسابات الخارجييف في األردف. ممارسات المحاسبة اإلبداعية

ختبار فرضياتيا فقد تـ جمع البيانات األكلية مف خالؿ إستبانة كزعت عمى          كلتحقيق أىداؼ الدراسة كا 

بطريقػػة عشػػكائية كتػػـ مػػزاكاًل لممينػػة فػػي مكاتػػب كشػػركات التػػدقيق فػػي األردف تػػـ إختيػػارىـ  ( مػػدققًا خارجيػػاً 80)

تكزيػػػع اإلسػػػتبانة عمػػػييـ مػػػف خػػػالؿ مقػػػر جمعيػػػة المحاسػػػبيف القػػػانكنيف كمػػػف خػػػالؿ الزيػػػارة الميدانيػػػة لمكاتػػػب 

 ـ.2015كشركات التدقيق المزاكلة كالمرخصة خالؿ العاـ 

ختبػػار الفرضػػيات        إسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي كالمػػنيج التحميمػػي لكصػػف خصػػائص العينػػة كا 

كإلذبػات الفرضػػيات  إسػتخداـ بعػض المقػاييس اإلحصػائية لمتعػرؼ كلبيػاف أىميػة متػيػرات الدراسػة حيػث تػـ

الكسا الحسابي، كاإلنحراؼ المعياري، كالتكزيعات التكرارية، كالنسب المئكية، كأعمػى كتفسير النتائج مذل: 



 س
 

ختبػػػػػػػػار)ك كأدنػػػػػػػى أجابػػػػػػػػة، كمعامػػػػػػػػل اإلخػػػػػػػػتالؼ  ختبػػػػػػػػار (، ك One–SampleT-testنسػػػػػػػبة التػػػػػػػػ ذير، كا  ا 

(ANOVA) (ختبار المقارنات البعدية  (.Scheffeكا 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف المدققيف الخارجييف يعتبركف إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية يحد 

عنػػد اإللتػػزاـ فػػي تطبيقيػػا  %(75.6مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة بدرجػػة عاليػػة كبنسػػبة كصػػمت إلػػى)

 عنػػػػػػػد اإللتػػػػػػػزاـ فػػػػػػػي تطبيقيػػػػػػػا عمػػػػػػػى قائمػػػػػػػة الػػػػػػػدخل %(77.6المػػػػػػػالي، كبنسػػػػػػػبة)عمػػػػػػػى قائمػػػػػػػة المركػػػػػػػز 

عند اإللتزاـ في  (%76.6عند اإللتزاـ في تطبيقيا عمى قائمة التدفقات النقدية، كبنسبة) %(77.8كبنسبة)

 عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية. تطبيقيا

لممتػيػػػػرات  جابػػػػات المسػػػػتجيبيف تعػػػػز  فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف إ كمػػػػا تبػػػػيف أنػػػػو ال يكجػػػػد       

 لممدققيف الخارجييف األردنيف. الديمكغرافية)الشخصية(

بػاإلجراءات التحميميػة كالمحاسػبة اإلبداعيػة، مذػل:  إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية تتعمقكأكصت الدراسة 

 المحاسبة اإلبداعية كأذرىا عمى سمكؾ المستذمر.

 الكممات المفتاحية:

 المدقق الخارجي المستقل. (،520التدقيق الدكلي رقـ ) معيار المحاسبة اإلبداعية، اإلجراءات التحميمية،
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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 



 ف
 

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

 لمدراسة  العام اإلطار

 المقدمة  1:1

أصبح الّدكر المفترض لمينة المحاسبة كالتدقيق محل شؾ لما شيدتة العديد مف الدكؿ خاصة الكاليات        

نييػػارات المفاجئػػة ليػػذه كتررجػػع معظػػـ الدراسػػات اإل الكبػػر ،المتحػػدة األمريكيػػة مػػف إنييػػار العديػػد مػػف الشػػركات 

لتصػبح بالصػكرة التػى يرغبيػا  وا ىػي عميػيير القكائـ الماليػة مّمػالشركات إلى ممارسة إدارتيا أساليب معقدة لتػ

 (.2014كىك ما يطمق عميو المحاسبة اإلبداعية )عبد الحميـ، معدك ىذه القكائـ،

ألىميػػة اإلجػػراءات التحميميػػة مػػف حيػػث دراسػػة ك تحميػػل كمقارنػػة العالقػػة بػػيف بنػػكد القػػكائـ الماليػػة  كنظػػراً        

مػع المعمكمػات  وربطة كمقارنتػبكاإلىتماـ بمؤشرات ىذا التحميل  الداخمية الفعمية لمفترة المالية الحالية كالمتكقعة

كرصػػػػد التػيػػػػرات كالتذبػػػػذب  ،يػػػػة أك خارجيػػػػةفعميػػػػة كمتكقعػػػػة داخم الماليػػػػة كغيػػػػر الماليػػػػة لفتػػػػرات ماليػػػػة سػػػػابقة

بالمؤشػػػرات كالنتػػػائج كالعالقػػػات التػػػى تػػػـ الكصػػػكؿ الييػػػا اك اسػػػتنتاجيا لمكصػػػكؿ الػػػى رأ  حػػػكؿ مػػػد  تجػػػانس 

كػد االتحػاد الػدكلي لممحاسػبيف أ، لػذا فقػد امػع قػدرات كنشػاطات المنشػ ة كبيئتيػالمعمكمػات الماليػة  هنسجاـ ىذا  ك 

ات التحميميػة النافػذ المفعػكؿ فػي ( االجػراء520بمكجػب معيػار التػدقيق الػدكلي رقػـ )أىمية اإلجراءات التحميميػة 

كذلؾ كمتطمب إلزامي كاجػب عنػد بػدء عمميػة التػدقيق كػإجراء تقيػيـ مخػاطر كفقػًا  ،2009ديسمبر  15ك بعد أ

 ة كبيئتيػا /ب( تحديد كتقييـ مخاطر الخط  الجكىري مف خالؿ فيـ المنشػ6/فقرة 315لمعيار التدقيق الدكلي )

 .(. كيككف ذلؾ بمرحمة التخطيا265ص،IFAC،2010)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف 

 تحميميػة كاجبػة فػي مرحمػةجراءات إيتحمميا المدقق مف حيػث القيػاـ بػ كاإللزاـ ىنا يعنى المسؤكلية التى        

ئـ الماليػػة كالتػػى بمكجبيػػا يػػتـ تصػػميـ التخطػػيا لمتػػدقيق لتقيػػيـ مخػػاطر إمكانيػػة حػػدكث التالعػػب المتعمػػد بػػالقكا
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بػاإلجراءات التحميميػة عنػد المراجعػة الشػاممة فػي نيايػة عمميػة  إجراءات التدقيق، ككذلؾ فإف المدقق ممـز أيضاً 

( )اإلتحػػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػػدكلى لممحاسػػػػػػػػػػػبيف القػػػػػػػػػػػانكنيف 520التػػػػػػػػػػػدقيق حسػػػػػػػػػػػب معيػػػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػػػدقيق الػػػػػػػػػػػدكلي رقػػػػػػػػػػػـ )

IFAC،2010كتشػاؼ التالعػب كالتضػميل فػػي إف مسػؤكلية المػدقق فػي أ إلػىكالبػد مػف التنكيػو ىنػا  (434،ص

صكؿ فقا لمحصكؿ تدقيق كتنفيذ خطو التدقيق حسب األالقكائـ المالية تنحصر فقا بالتخطيا السميـ لعممية ال

، كمعقكليػة ك التحريفػات الماديػةألتالعػب كيػد معقػكؿ بػ ف البيانػات الماليػة تخمػك مػف التضػميل كا عمى مستك  ت

جراءات المينيػػة الالزمػػة نمػػا قػػاـ بػػاإلا  مة القػػكائـ الماليػػة مػػف التضػػميل ك لسػػال تعنػػى أف المػػدقق ضػػامناً  الت كيػػد ال

كتبقػى المسػؤكلية الرئيسػية عػف سػالمة القػكائـ الماليػة  لمكصػكؿ لنسػبة ت كيػد معقكلػة لمسػتخدمي القػكائـ الماليػة،

ممػػػدقق القيػػػاـ بػػػاإلجراءات التحميميػػػة دارة كلػػػيس المػػػدقق، كمػػػا يمكػػػف للتحريػػػف عمػػػى كاىػػػل اإلمػػػف التضػػػميل كا

( )اإلتحػػاد 520كاإلنتفػاع منيػا كػػإجراءات جكىريػة )اإلجػراءات التحميميػػة الجكىريػة( دكف إلػزاـ حسػػب المعيػار )

 (.434ص،IFAC،2010الدكلى لممحاسبيف القانكنيف 

 كعمػػى لمػاليمػف قبػل المجتمػع اإلقتصػادي كا لكبيػر لمفيػـك المحاسػبة اإلبداعيػةكبػالتزامف مػع اإلىتمػاـ ا       

كجػػو الخصػػكص مػػدققي الحسػػابات كالمحاسػػبيف خػػالؿ الفتػػرة الزمنيػػة المنصػػرمة نتيجػػة الػػربا المجتمعػػي عمػػى 

نييار شركات  المستك  المحمى كعمى المستكيات العالمية بيف مينة المحاسبة كالتدقيق عمى كجو الخصكص كا 

بمينػػة المحاسػػبة  بالػػػاً  ممػػا الحػػق ضػػرراَ  ،قتصػػادية سػػمبيةإزمػػات أاذػػار ك كمػػا رافػػق ذلػػؾ مػػف  ،عالميػػة عمالقػػة

كمػف األمذمػة عمػى إجػراءات المحاسػبة اإلبداعيػة مػا قامػت بػو مجػالس اإلدارة فػي أربػع مػف  ،كالمدققيف كالتدقيق

 Worldcom، كعمػالؽ اإلتصػاالت شػركة Enronاألمريكيػة المشػيكرة ىػي: عمػالؽ الطاقػة شػركة  الشػركات

. حيػػػث قامػػػت أدارات ىػػػذه الشػػػركات بػػػالتكاطؤ Merc، كعمػػػالؽ األدكيػػػة شػػػركة Zeroxؽ آالت النسػػػخ كعمػػػال

، أك بسػبب اإلىمػاؿ Arthur Andersonشركػػػة المباشر مع مدقق الحسابات كعمى رأسيـ عمػالؽ المحاسػبة 
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ماليػػة )مطػػر، الجسػػيـ مػػف ىػػؤالء المػػدققيف، أك بإحػػداث تػػدليس كتحريػػف جسػػيـ فػػي نتػػائج أعماليػػا كمراكزىػػا ال

نييػار ا  تصػفية ك ىػك  أكبر مذاؿ عمى األذر السمبي لممحاسبة اإلبداعية عمى مينة التدقيق،ك ، (102،ص2006

كما تبعػة  2003المفمسة في الكاليات المتحدة عاـ  Enronة المدققة لحسابات شرك مؤسسة ) آرذر اندرسكف(

 .(73،ص2012)الذنيبات،ألف مكظف كشريؾ  100مف أضرار لحقت ب كذر مف 

 وأسئمتيا مشكمة الدراسة 2:1

إنتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة فػي األردف بشػكل كاسػع كب شػكاؿ متعػددة كفػي عػدد كبيػر مػف  إف       

حيػػػث  ،خػػػريفالبيانػػػات الماليػػػة األ مسػػػتخدمي لخدمػػػة مصػػػالح فئػػػة محػػػددة عمػػػى حسػػػابالمؤسسػػػات األردنيػػػة 

نيػػػػة تسػػػػتخدـ المحاسػػػػبة االبداعيػػػػة إلػػػػى أف الشػػػػركات المسػػػػاىمة العامػػػػة األرد( 2006تكصػػػػمت دراسػػػػة )جػػػػرار،

، ككػذلؾ مػا تكصػمت كتمػارس عمميػات التضػميل فييػا ،بدرجات متفاكتة كأنيا تتالعػب بعناصػر القػكائـ الماليػةك 

حيث بينت ممارسة أغمبية الشركات المساىمة العامة المدرجة في بكرصة عماف  (2006إليو دراسة )المكمني،

، كمػػػػا تكصػػػػمت إليػػػػو دراسػػػػة إلدارة األربػػػػاح مػػػػف خػػػػالؿ إسػػػػتػالؿ المركنػػػػة المتاحػػػػة فػػػػي المعػػػػايير المحاسػػػػبية

 ( حيث تتـ ممارسة إدارة األرباح مف قبل البنكؾ اإلسالمية كالتجارية األردنية.  2012)الربابعو،

القػػكائـ عمػػى ، اءات التحميميػػةيػػو فػػإف ىػػذه الدراسػػة تحػػاكؿ التعػػرؼ عمػػى أذػػر إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاالجر كعم 

مف كجية نظػر المػدقق الخػارجي األردنػي كذلػؾ مػف خػالؿ  ، في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةالمالية

 .كاتب كشركات التدقيق في األردفدراسة ميدانية عمى م
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 طرح مشكمة الدراسة مف خالؿ التساؤؿ التالي: كمف ىنا فإنو يمكف     

 فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة ، جراءات التحميميػػػةأذػػػر إللتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإل ؾىػػػل ىنػػػا

 اإلبداعية ؟

 يمكف طرح األسئمة الفرعية التالية : وكلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فإن

د مػػف فػي الحػعمػى قائمػػة المركػز المػالي  خػارجي بػاالجراءات التحميميػةىػل ىنػاؾ أذػر إللتػزاـ المػػدقق ال .1

 ؟ ممارسات المحاسبة اإلبداعية

د مػف ممارسػات فػي الحػة عمى قائمة الدخل جراءات التحميميأذر إللتزاـ المدقق الخارجي باإل ىل ىناؾ .2

 ؟ المحاسبة اإلبداعية

د مػف فػي الحػقائمػة التػدفقات النقديػة  التحميمية عمػىجراءات إللتزاـ المدقق الخارجي باإل ىل ىناؾ أذر .3

 ؟ ممارسات المحاسبة اإلبداعية

فػي فػي حقػكؽ الممكيػة  عمػى قائمػة التػيػرالتحميميػة بػاالجراءات ىل ىناؾ أذر إللتزاـ المدقق الخارجي  .4

 ؟ د مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةالح

إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي لممتػيػػرات الديمكغرافيػػة )الشخصػػية( لممػػدققيف الخػػارجييف عمػػى  ىػػل ىنػػاؾ أذػػر .5

 ؟في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية القكائـ الماليةعمى  باإلجراءات التحميمية

 أىداف الدراسة  3:1 

د مػػف فػػي الحػػأذػػر إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاالجراءات التحميميػػة تيػػدؼ ىػػذة الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى        

كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ . قي الحسػػػابات الخػػػارجييف فػػػي األردفمػػػف كجيػػػة نظػػػر مػػػدق ،ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة

 :التحميميةالتعرؼ عمى أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باالجراءات 
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 .المحاسبة اإلبداعيةفي الحد مف ممارسات ، ئمة المركز الماليعمى قا .1

 . في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،قائمة الدخل عمى .2

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، عمى قائمة التدفقات النقدية .3

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية، .4

أذػػر  آرائيػػـ حػػكؿ: الديمكغرافيػػة )الشخصػػية( لممػػدققيف الخػػارجييف عمػػىالمتػيػػرات تػػ ذير  كالتعػػرؼ عمػػى .5

فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة  القػػكائـ الماليػػةعمػػى  إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة

  .اإلبداعية

 أىمية الدراسة  4:1

بداعيػة كلمػا ليػا مػف أذػر اإل خطػكرة المحاسػبةتسما الضكء عمػى  مف حيث أنياتنبع أىمية ىذه الدراسة        

 هالماليػػة بشػػكل عػػاـ كعمػػى مسػػتخدمي ىػػذ بػػالع عمػػى الخصػػائص النكعيػػة لممعمكمػػات الماليػػة كأىػػداؼ التقػػارير

 البيانات. هعماؿ التدقيق كالمدقق الفاحص ليذأ  البيانات، كأذرىا الذي ال يمكف إنكاره بشكل خاص عمى

في الحد مف ممارسػات باإلجراءات التحميمية  األردني المدقق الخارجيإلتزاـ  أذريـ ىذه الدراسة حيث تق       

يف الممارسػيف يػالمينمذػل متعددة مف خالؿ نتائجيا كتكصياتيا جيات  اسةر الد ه، كتخدـ ىذالمحاسبة اإلبداعية

ئجيػػا بنتاكمػػا تخػػدـ إدارات الشػػركات ، نظمػػة لمينػػة التػػدقيقكالجيػػات الم قيفدقمػػال، ةلمميػػف الماليػػة كالمحاسػػبي

 . كاديمييف في ىذا المجاؿالباحذيف كالدارسيف كاأل
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 الدراسات السابقة 5:1

تعرض عدد كبير مف الدراسات لمكضكع اإلجراءات التحميمية ككذلؾ لمكضكع المحاسبة اإلبداعية كلما        

دارة الربحليا مف مسميات كالمحاسبة  الدراسػات ذات الصػمة كفيمػا يمػي اسػتعراض ألىػـ ، الخالقة كالتجميمية كا 

 بالدراسة الحالية كقد تـ تقسيميا ليذة الػاية إلى:

 -:ولا: الدراسات العربيةأ

( بعنػػػكاف ل المراجعػػة التحميميػػػة كمػػػد  إسػػتعماليا مػػػف قبػػػل مػػدققي الحسػػػابات فػػػي 1991دراسػػة الحمػػػكد، )( 1)

 األردف: دراسة إستقصائية.

معرفػػػة مػػد  أىتمػػػاـ المػػدقق األردنػػػي بػػإجراءات التػػػدقيق التحميميػػة كمػػػد  أسػػػتخداميا،  ىػػدفت الدراسػػػة إلػػى    

 كالعقبات التى تحكؿ دكف تطبيقيا.

مدققًا تـ  135مدقق مرخص قانكنًا كمجتمع لمدراسة، تـ أختيار عينة بمػت  270تـ تطبيق الدراسة عمى     

 % مف مجتمع االدراسة.14.44بة كصمت لػ أستبانة كبنس 39تكزيع األستبانات عمييـ، كتـ إسترجاع 

 كأىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج كاف ما يمي:    

 .أف إجراءات التدقيق التحميمية ميمة في جميع مراحل التدقيق كخصكصًا في نياية عممية التدقيق 

 لمعمكمػػات أف أكذػػر اإلجػػراءات التحميميػػة أسػػتخدامًا ىػػي تحميػػل التفصػػيمي لمحسػػابات كدراسػػة عناصػػر ا

ستخداـ النسب. تجاىاتيا، كمف ذـ يمييا مقارنة المعمكمات المالية مع غير المالية كا   المالية كا 

  أىـ المشاكل التى تعيق تطبيق اإلجراءات التحميمية ىك ضعف أنظمة الرقابة الداخميػة، كصػعكبة عقػد

 المقارنات لعدـ كجكد معايير لكل صناعة.
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سرررتغالل المرونرررة المتاحرررة إحميرررل وتقيررريم ممارسرررات اإلدارة فررري " تبعنػػػكاف( 2006) ( دراسػػػة المػػػكمني،2)

 دراسرة تحميميرة عمرى الشرركات المسراىمة بالمعايير المحاسبية إلدارة األرباح ومدى وعري المسرتثمرين ليرا:

 .العامة المدرجة في بورصة عمان"

  بحيتيػػػػا، كمػػػػديكنيتيا، كسػػػػيكلتياكر  ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى إختبػػػػار تػػػػ ذير العكامػػػػل التاليػػػػة )حجػػػػـ الشػػػػركة،     

كالتدفقات النقدية مػف العمميػات التشػػيمية، كمعػدؿ نمكىػا، كنسػبة ممكيػة كبػار المسػتذمريف كنػكع تقريػر المػدقق( 

 في سمكؾ اإلدارة تجاه إدارة األرباح.

ا شػػػركة مدرجػػػة أسػػػيمي 70أسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، شػػػممت الدراسػػػة فػػػي تحميميػػػا       

، كأستخدمت الدراسة 2003-1997بالسكؽ المالي األردني تمذل قطاعات العمل اإلقتصادية خالؿ الفترة مف 

التحميػل القياسػي بإسػػتخداـ نمػكذج جػػكنز المعػدؿ لتحميػػل القػكائـ الماليػة لقيػػاس مػد  إسػػتػالؿ المركنػة المتاحػػة 

ىػػػػذه الدراسػػػػة أسػػػػتبانة تػػػػـ تكجيييػػػػا فػػػػي معػػػػايير المحاسػػػػبة الدكليػػػػة مػػػػف قبػػػػل إدارات الشػػػػركات، ك أسػػػػتخدمت 

% 5مستذمر فرد ممف يممككف أكذر مف  55مستذمر مؤسس ك 64لممستذمريف في الشركات المساىمة شممت 

 أك أكذر مف أسيـ ىذه الشركات، كتـ تحميميا ب سمكب التحميل اإلحصائي الكصفي.   

ممارسػة أغمبيػة الشػركات المسػاىمة العامػة الدراسة إلى جممة مػف اإلسػتنتاجات مػف أىميػا ىذه  تكصمت       

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 

 اعات.كبيف إدارة األرباح في قط
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ىـ التكصيات تؤكد عمى ضركرة اىتماـ الجيات المينيػة بجػكدة المعمكمػات المحاسػبية كاألبعػاد أ ككانت        

 السمككية لإلدارة لمحد مف تدخميا بعممة القياس المحاسبي.

سرررتراتيجية لمحرررد مرررن ابثرررار السرررمبية إلسرررتخدام المحاسررربة إتطررروير "( بعنػػػكاف 2006) ( دراسػػػة جػػػرار،3) 

 اإلبداعية في الشركات المساىمة العامة األردنية".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب المحاسبة اإلبداعية التي تستخدميا الشركات المسػاىمة العامػة        

 ستخداـ المحاسبة اإلبداعية في ىذه الشركات.اتيجية لمحد مف اآلذار السمبية إلاألردنية لػرض تطكير استر 

ت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى فرضػػػيات تػػػرتبا بقيػػػاـ الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة األردنيػػػة بالتالعػػػب فػػػي سػػػتندإ      

 .دية باستخداـ المحاسبة االبداعيةعناصر قائمة الدخل كقائمة المركز المالي كقائمة التدفقات النق

أسػػػػاليب أسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي، كأسػػػػتخدمت إسػػػػتبانة كػػػػ داة لمدراسػػػػة تضػػػػمنت      

مػدير مػالي بالشػركات المسػاىمة  17المحاسبة اإلبداعية المتكقع ممارستيا كزعػت عمػى عينػة عشػكائية شػممت 

مػػدقق قػػانكني أردنػػي، ليكػػكف العػػدد  32مكظػػف مػػالي فػػي األقسػػاـ الماليػػة بيػػذه الشػػركات، كمػػا شػػممت  29ك

 فردًا. 78اإلجمالي لعينة الدراسة 

بداعيػة بػدرجات امػة األردنيػة تسػتخدـ المحاسػبة اإلالشركات المسػاىمة الع فألى إتكصمت الدراسة  كقد        

نيا تتالعب بعناصر القكائـ المالية كتمارس عمميات التضميل فييا، كقد قدمت الدراسة مجمكعػة مػف أمتفاكتة ك 

تػ ذيرات التكصيات منيا إصدار تشريعات تعزز استقاللية عمل المحاسبيف القانكنييف كتنظـ عمميػـ بعيػًدا عػف 

مديري الشركات كتطكير ميارات المحاسبيف القانكنييف في مجاؿ معايير المحاسبة كالتدقيق الدكلية كممارسات 

 المحاسبة اإلبداعية.
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 كفراءة رفرع فري إجرراءات المراجعرة التحميميرة تطبيرق "أىمية، بعنػكاف(2007) الرشيد،ك  المخادمةدراسة  (4)

 .التدقيق" أداء عممية

 أف التي تكقعػت بالتدقيق الخاصة ألدبياتمف االمختارة  العكامل بعض عمى الضكء تسميا إلىىدفت        

 المراجعػة أىػداؼ تضػمنت كىػذه العكامػل .األردنيػة التػدقيق مكاتػب فػي التػدقيق عمميػة أداء كفػاءة فػي تػؤذر

مػف كجيػة  المراجعػة التحميميػةاجػراءات  تطبيػق مػف تحػد التي ،كالمعكقات التحميمية جعةاالمر  ءاتاإجر  التحميمية

العػػامميف فػػي مكاتػػب التػػدقيق األردنيػػة كأعضػػاء جمعيػػة المحاسػػبيف القػػانكنييف كأعضػػاء ىيئػػة  يفقالمػػدق نظػػر

  .التدريس

أتبعػػػػت الدراسػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي، كأسػػػػتخدمت إسػػػػتبانة كػػػػ داة لمدراسػػػػة كمصػػػػدر لممعمكمػػػػات       

األساسية )األكلية(، كأدبيات المحاسبة السابقة مف كتب كبحكث كدراسػات كمصػادر ذانكيػة، أمػا عينػة الدراسػة 

اسػػبيف القػػانكنيف األردنػػيف فػػتـ أخػػذىا مػػف األفػػراد العػػامميف فػػي مكاتػػب التػػدقيق االردنيػػة كأعضػػاء جمعيػػة المح

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 

% 33.6فرد لكل فئة كبنسبة كصمت  45عاـ(، حيث بمػت 30 -عاـ26عاـ(، كالفئة العمرية )25-عاـ22)

 %. 67.2لكل فئة، كبنسبة أجمالية لمفئتيف بمػت 

جعػػػة التحميميػػػة فػػػي اءات المر اأمػػػا نتائجيػػػا فكانػػػت اف مكاتػػػب التػػػدقيق تعتمػػػد بشػػػكل أساسػػػي عمػػػى إجػػػر       

 ءات في تعزيز نتائج التدقيق.اعممياتيا، كما أكدت عمى أىمية ىذه اإلجر 

جر اكقد أظيرت النتائج أيضا كجػكد عالقػة بػيف أىػداؼ المر        ءاتيػا ككفػاءة عمميػة التػدقيق اجعػة التحميميػة كا 

ءات فمػـ يكػػف ليػا أي داللػػة اجػػر اإل، أمػػا بالنسػبة  لمتػيػػر المعكقػات التػػي تحػد مػف تطبيػػق ىػذه التػابع( )المتػيػر
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تكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف التكصػيات إحصائية أك ت ذير مادي عمى زيادة كفاءة أداء عمميػة التػدقيق ك 

 -:ككاف ابرزىا ،جعة التحميميةاءات المر احات تؤدي إلى زيادة كفاءة أداء إجر اكاالقتر 

     لمحاسػػػبةضػػركرة كجػػكد تعػػاكف كتنسػػيق بػػيف ىيئػػة المحاسػػبة كالتػػدقيق كالجيػػات المعنيػػة مذػػل ديػػكاف ا .1

 تحقيق أىداؼ ىذه المينة كالنيكض بيا. كزارة المالية، كالمؤسسات التعميمية، مما يساعد فيك 

مج تػدقيق مناسػبة لكػل قطػاع مػف استخداـ أسػاليب مناسػبة كضػركرية مذػل إعػداد بػر إالتكعية كالتكجيو ب .2

القطاعات كالتي ت خذ بعيف االعتبػار مختمػف جكانػب النشػاك كتكػكف بمذابػة أداة رقابػة كتخطػيا حيػث 

 .دقيقستسيـ في مساعدة المدقق في إتماـ برنامج الت

دراسررة  –ءات التحميميررة فرري ترردقيق الحسرراباتمرردى تطبيررق اإلجرررا لبعنػػكاف  (2008) ( دراسػػة النكايسػػة،5)

 ".ميدانية من وجية نظر المدقق الخارجي في األردن

لمتعرؼ إلى مد  تطبيق اإلجراءات التحميميػة فػي تػدقيق الحسػابات مػف كجيػة نظػر  ىدفت ىذه الدراسة       

لى بيػاف مػد  إدراؾ أىميػة كمعكقػات تطبيػق ىػذه اإلجػراءات، باإلضػافة إلمدقق الخارجي في األردف، كىدفت ا

 .ى مد  تطبيق اإلجراءات التحميميةإلى دراسة أذر المركز الكظيفي، كأتعاب التدقيق كخبرة المدقق عم

مدراسة تتككف مف سػتة أجػزاء، تػـ أستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كأستخدمت إستبانة ك داة ل     

مدقق خارجي أردنػي مػزاكؿ لممينػة مػف منتسػبي جمعيػة المحاسػبيف القػانكنييف األردنيػيف مػف  80تكزيعيا عمى 

 مدقق مزاكؿ، كتـ أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينة الدراسة.   350أصل 

 :ىمياأ كتكصمت لعديد مف النتائج كاف 

 .ريق اإلجراءات التحميمية بشكل كبيألردف يدرككف أىمية تطبف المدققيف في اأ .1
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 أما اإلجراءات التحميمية الكمية المتقدمة فيستخدمكنيا بنسب تطبيق متدنية جدًا.  .2

 -:كاف أبرزىا مايميكما خمصت  لعدد مف التكصيات 

يػػة( تتضػػمف اصػػدار نشػػرات متخصصػػة مػػف قبػػل الجيػػات المعنيػػة )كزارة الصػػناعة كالتجػػارة، كزارة المال .1

إحصػائيات تتعمػػق بمعػػايير صػناعة العميػػل كغيرىػػا مػف أجػػل تسػػييل عمميػات المقارنػػة، نظػػرا لصػػعكبة 

 الحصكؿ عمى المعمكمات في الظركؼ الحالية.

 ضركرة تطبيق كافة مستكيات اإلجراءات التحميمية ألىميتيا في التدقيق. .2

المراجعررة التحميميررة فرري الجميوريررة العربيررة "مرردى اسررتخدام إجررراءات ( بعنػػكاف 2009) قػػريا، ( دراسػػة6) 

 السورية"

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػد  اسػػتخداـ إجػػراءات المراجعػػة التحميميػػة مػػف قبػػل المػػراجعيف        

السػػػكرييف كمعرفػػػة المراحػػػل التػػػي يسػػػتخدمكف فييػػػا تمػػػؾ اإلجػػػراءات خػػػالؿ مراحػػػل المراجعػػػة المختمفػػػة، ككػػػذلؾ 

عػػف فحػػص درجػػة  ة إجػػراءات المراجعػػة التحميميػػة بالنسػػبة لممػػراجعيف السػػكرييف، فضػػالً التعػػرؼ عمػػى مػػد  أىميػػ

 ( كالخاص بإجراءات المراجعة التحميمية. 520إدراكيـ لممتطمبات األساسية لمعيار التدقيق الدكلي رقـ ) 

 200أتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كأسػػػتخدمت إسػػػتبانة كػػػ داة لمدراسػػػة ، تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى      

أستبانة منيا كدكف تحديد لحجـ المجتمع الذي أخذت منو العينة، كتـ  164مراجع حسابات سكري تـ إسترداد 

      أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينة الدراسة.  

ت الدراسػػػة إلػػػى نتػػػائج أىميػػػا تػػػدني مسػػػتك  إسػػػتخداـ اإلجػػػراءات التحميميػػػة فػػػي المراجعػػػة مػػػف قبػػػل كقػػػد تكصػػػم 

المراجعيف السكرييف، كأف ىناؾ تفاكًتا في استخداـ تمؾ اإلجراءات، كذلؾ عمى الرغـ مف استخداميا في جميع 

ءات المراجعػة التحميميػة فػي مراحل المراجعة، كأف المراجعيف السكرييف ال يدرككف بكضػكح أىميػة اسػتخداـ إجػرا
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ساسػية لمعيػار تنفيذ عممية المراجعة التي يقكمكف بيا، ككذلؾ لػدييـ مسػتك  مػنخفض مػف إدراؾ المتطمبػات األ

 ( الخاص بإجراءات المراجعة التحميمية.520)التدقيق الدكلي رقـ

أىميػػا أىميػػة إقامػػة الػػدكرات كمػػا خرجػػت الدراسػػة بعػػدد مػػف التكصػػيات بنػػاء عمػػى النتػػائج السػػابقة، كمػػف        

 التدريبية ككرش العمل كالندكات الخاصة بإجراءات المراجعة التحميمية لمراجعي الحسابات في سكرية.

المتوقعة لمسيم ومدى تأثر العالقة  ة األرباح وعالقتيا بالعوائد غير"إدار بعنكاف (2010) ،راألشق( دراسة 7)

  .بحجم الشركة"

لػػى التعػػرؼ عمػػى إدارة األربػػاح كعالقتيػػا بعكائػػد السػػيـ فػػي سػػكؽ فمسػػطيف لػػ كراؽ إالدراسػػة  هىػػدفت ىػػذ       

 .األرباح كعالقتيا بعكائد األسيـ المالية كالكقكؼ عمى مد  إىتماـ تمؾ الشركات بإدارة

راسػة أستخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، دراسػة تطبيقيػة بطػابع تحميمػي لممتػيػرات، مصػادر الد     

األكلية تقارير مالية صادرة عف سكؽ فمسطيف ل كراؽ المالية باإلضافة الى التقارير المنشكرة مػف سػمطة النقػد 

شركة مدرجة في سكؽ فمسطيف ل كراؽ المالية، كتػـ إسػتخداـ إختبػار  23الفمسطينية، تـ تطبيق التحميل عمى 

مذػػل صػػافي الػػربح التشػػػيمي، كمذػػل إجمػػالي أصػػكؿ بيرسػػكف إليجػػاد العالقػػة بػػيف عػػدد مػػف المتػيػػرات المسػػتقمة 

 الشركة، كالمتػير التابع عكائد األسيـ.   

 كراؽ الماليػة تمػارس لػ، أف معظػـ الشػركات المدرجػة فػي سػكؽ فمسػطيف الدراسػة لعػدة نتػائج منيػا كصػمتكقد 

 إدارة الربح.
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 لى عدد مف التكصيات أىميا:إصت كقد خم

 كتفعيػػػل دكر أعضػػػائيا بمػػػا يػػػؤىميـ لمقيػػػاـ بالكاجبػػػات  ،مجمػػػس اإلدارةمػػػى تعزيػػػز إسػػػتقاللية العمػػػل ع

 .مارسة إدارة األرباح كالحد منياالمنكطة بيـ نحك الكشف عف عمميات م

  تعزيز دكر المدقق الخارجي لمقياـ الكاجبات المنكطة بو فػي الكشػف عػف الشػركات التػى تقػكـ بعمميػة

 ممارسة إدارة األرباح.

"مرردى إلتررزام مكاتررب الترردقيق فرري دولررة الكويررت برراإلجراءات التحميميررة ( بعنػػكاف2011) المطيػػري، دراسػػة( 8)

 ي"520المنصوص عمييا في معيار التدقيق الدولي رقم  

تطمبػات المعيػار لى بيػاف مػد  إلتػزاـ مػدققي الحسػابات فػي دكلػة الككيػت بتطبيػق مإالدراسة  هىدفت ىذ       

النسػػػب الماليػػػة المسػػػتخدمة فػػػي اإلجػػػراءات التحميميػػػة مػػػف قبػػػل  بػػػرزألػػػى التعػػػرؼ عمػػػى إ(، كمػػػا ىػػػدفت 520)

 المدققيف في الككيت كالتعرؼ عمى أىـ معكقات إستخداـ اإلجراءات التحميمية.

 550أستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كأستخدمت إستبانة ك داة لمدراسة، تـ تكزيعيا عمى         

مكتػب  55مػدقق يعممػكف فػي  1100لتدقيق فػي دكلػة الككيػت مػف أصػل مدقق مف الذيف يعممكف في مكاتب ا

منيػػا لعػػدـ الصػػالحية  4أسػػتبانة مػػف التػػى كزعػػت كتػػـ أسػػتبعاد  254تػػدقيق داخػػل دكلػػة الككيػػت، تػػـ إسػػترداد 

% مػػف المػػدققيف العػػامميف فػػي مكاتػػب التػػدقيق فػػي الككيػػت، كتػػـ 22.7أسػػتبانة كىػػي تمذػػل نسػػبة  250ليبقػػى 

      إلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينة الدراسة.  أستخداـ أسمكب ا

ككانػت أىػػـ نتائجيػػا أف مكاتػػب التػػدقيق تطبػػق اإلجػػراءات التحميميػػة بشػػكل متكسػػا فػػي مرحمػػة التخطػػيا        

 .مرحمة اإلنتياء مف عممية التدقيق، كأنيا تطبقيا بشكل مرتفع في رحمة إختبارات التدقيق التفصيميةكم
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الدراسة في تكصياتيا عمى أىمية اإلجراءات التحميمية لما ليا مػف اذػر عمػى كفػاءة كدقػة كقد أكدت ىذه        

عمميػػػة التػػػدقيق المحاسػػػبي ،كضػػػركرة تعمػػػيـ اسػػػتخداميا فػػػي مكاتػػػب التػػػدقيق فػػػي دكلػػػة الككيػػػت كرفػػػع مسػػػتك  

 نجميزيػػة(االدراؾ السػػتخداميا فػػي جميػػع مراحػػل التػػدقيق ،كمػػا ربطػػت الدراسػػة بػػيف مسػػتك  المػػػك  لممػػدقق )اال

 كميارة إستخداـ الحاسكب كبيف إستخداـ اإلجراءات التحميمية.

"إدارة األرباح وسياسة توزيع األرباح فري البنروا اإلسرالمية والتجاريرة ( بعنػكاف 2012( دراسة الربابعو، )9)

 األردنية".

البنػكؾ اإلسػالمية كالتجاريػة ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ ممارسػة إلدارة األربػاح فػي        

األردنيػػة، كمػػد  تػػ ذير إدارة األربػػاح عمػػى سياسػػة تكزيػػع األربػػاح فػػي البنػػكؾ التػػى تمػػارس إدارة األربػػاح بشػػكل 

 د عمػػى حقػػكؽ المسػػاىميف، حجػػـ البنػػؾخػػاص، كمػػا سػػعت لمعرفػػة مػػد  تػػ ذير كػػل مػػف العكامػػل التاليػػة: )العائػػ

 (.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 الدراسػة، كتػـ تطبيػق 

 (. 2010-2005في األردف خالؿ الفترة ) بنؾ تجاري مف البنكؾ العاممة 13بنكؾ إسالمية ك 3الدراسة عمى 

و تػػػتـ ممارسػػػة إدارة األربػػػاح مػػػف قبػػػل البنػػػكؾ اإلسػػػالمية كالتجاريػػػة نػػػىػػػذه الدراسػػػة أنتػػػائج أىػػػـ ككانػػػت        

  األردنية.
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"دور المراجعة التحميمية في تقمريص فجروة التوقعرات فري بيئرة العمرل ( بعنػكاف2013الربضي، ) ( دراسة10)

 ."نظر المحاسب القانوني الردني يةالتدقيقي من وج

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دكر المراجعة التحميميػة كػإجراءات جكىريػة فػي تقمػيص فجػكة التكقعػات فػي        

بيئػػػة التػػػدقيق االردنيػػػة ، كالتعػػػرؼ عمػػػى عمػػػى مػػػد  اعتمػػػاد المحاسػػػبيف القػػػانكنييف االردنػػػيف عمػػػى اإلجػػػراءات 

فػػي بيئػػة التػػدقيق االردنيػػة ، كالتعػػرؼ فيمػػا اذا كػػاف ىنالػػؾ فركقػػات ذات التحميميػػة فػػي تقمػػيص فجػػكة التكقعػػات 

داللة إحصائية في اجابات عينة الدراسة حػكؿ دكر المراجعػة التحميميػة فػي تقمػيص فجػكة التكقعػات التػى تعػز  

 لممتػيرات الديمكغرافية.

 200اسػػػة، تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى أتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، كأسػػػتخدمت إسػػػتبانة كػػػ داة لمدر      

 566محاسػػب قػػػانكني أردنػػػي مػػػزاكؿ لممينػػػة مػػػف منتسػػػبي جمعيػػػة المحاسػػػبيف القػػػانكنييف األردنيػػػيف مػػػف أصػػػل 

أسػتبانة  156محاسب قانكني، كتـ أستخداـ أسمكب اإلحصاء الكصفي لكصف خصائص عينػة الدراسػة عمػى 

 سة.% مف مجتمع الدرا27.5مستردة صالحو لمتحميل تمذل ما يقارب 

ف ىنػاؾ دكر كاضػح السػتخداـ المحاسػب القػانكني لالجػراءات التحميميػة ىػذه الدراسػة أنتػائج أىـ ككانت        

في تمكينو كزيادة قدرتة في الكقكؼ عمى الحقائق كتعزيز قناعتو بالنتائح التى حصل عمييا مف خالؿ التحميل 

 .فجكة التكقعاتما يساىـ في تضييق كبالتالي ابداء را  محايد اكذر دقة م

 .جراءات التحميميةىمية اإلأ كيد عمى  تتمخص بالت تكصيات الدراسةأىـ ك        
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 -:ثانيا: الدراسات الجنبية

 "A Case in Earning Quality"( بعنكاف2002 ) ،Martin ( دراسة1)

 األمريكيػػػػػة (ZAR) ات مػػػػػدراء كاعضػػػػػاء مجمػػػػػس ادارة شػػػػػركةىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى البحػػػػػث فػػػػػي تكجيػػػػػ       

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.

مسػػتكيات اإلداريػػػة أتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي، كأعتمػػدت عمػػى المقابمػػة الشخصػػية مػػع ال     

كأسػتعممت ىػذه المقػػابالت كػ داة لمدراسػة لػايػات تحميػػل أراء  األمريكيػة (ZAR) شػػركةالمتعػددة ذات النفػكذ فػي 

تجاىات أصحاب القرار في الشركة.  كا 

كقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أف تكجيػػات المػػدراء ترتكػػز عمػػى تحسػػيف الكضػػع المػػالي لمشػػركة مػػف خػػالؿ        

ياسػػات المحاسػػبية المتاحػػة  كالتػػي تسػػيـ فػػي إظيػػار كضػػع مػػالي مسػػتقبمي أفضػػل لمشػػركة  اسػػتخداـ جميػػع الس

 ساليب محاسبة ابداعية(  كالذي ينعكس في صكرة األرباح مع عدـ إدراكيـ لخطكرة استخداـ ىذه األساليب.أ)

 :بعنكاف Rabin، ( 2004)( دراسة 2)

"Determinates of Auditors Attitudes Toward Creative Accounting" 

تجاىات المدققيف بش ف ممارسات المحاسبة اإلبداعية كالعكامل التي تؤذر في إىدفت الدراسة إلى قياس        

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية في المممكة المتحدة.
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 فيالدراسة المنيج الكصفي كالتحميمي، كأعتمدت عمى أستبانة أستيدفت المحاسبيف القانكنييف أستخدمت       

 .2004في العاـ  المممكة المتحدة

بداعيػػة تعتمػػد عمػػى دققيف بخصػػكص ممارسػػات المحاسػػبة اإلف تكجيػػات المػػأكقػػد تكصػػمت الدراسػػة الػػى        

طبيعػػػة األسػػػمكب المسػػػتخدـ كمكقػػػف اإلدارة مػػػف ىػػػذه الممارسػػػات كأشػػػارت أيضػػػا إلػػػى أف ممارسػػػة المحاسػػػبة 

كالخارجيػػة، تػػرتبا العكامػػل الداخميػػة بالنتػػائج الماليػػة غيػػر المتكقعػػة اإلبداعيػػة تتػػ ذر بعػػدد مػػف العكامػػل الداخميػػة 

كالرغبػػػة فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى تمكيػػػل كقػػػركض خارجيػػػة فضػػػال عػػػف ضػػػعف السػػػيطرة عمػػػى المنشػػػ ة النػػػاجـ عػػػف 

ضػػػعف اإلدارة كأخػػػالؽ المػػػديريف كالنظػػػاـ اإلداري المػػػرتبا بتركػػػز الصػػػالحيات بعػػػدد محػػػدد مػػػف األفػػػراد، أمػػػا 

 ة فترتبا بطبيعة ممكية المنش ة.العكامل الخارجي

 :( بعنكاف2009) ،Iatridis & Kadorinis( دراسة 3)

 "Earnings Management and Firm Financial Motivesل 

 .ستخداـ أساليب المحاسبة اإلبداعيةإسباب كدكافع أبحث كدراسة ى لإالدراسة  هىدفت ىذ       

القػػكائـ الماليػػة لمشػػركات البريطانيػػة فػػي المػػنيج الكصػػفي كالتحميمػػي، قامػػت بتحميػػل  الدراسػػة كأعتمػػدت        

ي تمارسػيا الشػركات لبيػاف عالقػة إدارة األربػاح التػ ٧٠٠٢لػاية كانكف اكؿ مف العػاـ الفترة مف كانكف الذاني ك 

 .بعقكد الديف كالمكافآت اإلدارية

ككػذلؾ لتحسػيف أداء  مف اإلخالؿ بعقػكد الػديف حيف تقتربكأظيرت النتائج أف الشركات تمارس إدارة األرباح  

 لى / أك تتفكؽ عمى تكقعات المحمميف المالييف.إ لمكصكؿ عمى المنافع اإلدارية أك ت ذيرالشركة كال
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 :بعنكاف Ghosh( ،2010)( دراسة 4)

"Creative Accounting: A Fraudulent Practice Leading to Corporate 

Collapses" 

نييار لمشركات إينتج عنيا  قد بداعية كالتىقاء الضكء عمى مخاطر المحاسبة اإللة إلالدراس ىذه ىدفت       

 .التى تستخدميا

الينديػػػة المدرجػػػة بالسػػػكؽ  القػػػكائـ الماليػػػة لمشػػػركاتأعتمػػػدت المػػػنيج الكصػػػفي كالتحميمػػػي، قامػػػت بتحميػػػل       

 المالي.

فافية مػاـ الكفػاءة كالشػأبداعيػة عػائق كتفيػد بػإف انتشػار المحاسػبة اإل ككانػت نتػائج ىػذة الدراسػة تػتمخص       

 عماؿ الشركات كسكؽ الماؿ .أ المنشكدة لمينة المحاسبة ك 

شػػػارت الدراسػػػة لمقترحػػػات حػػػكؿ عػػػالج ىػػػذة الممارسػػػات كالكقػػػكؼ بكجييػػػا مػػػف كاقػػػع التطبيػػػق عمػػػى أك       

برزىػا أدارة مف خالؿ طػرؽ متعػددة التى تمارسيا اإل بداعيةيمكف مكاجية المحاسبة اإل، حيث الشركات اليندية

كالحػػد مػػف  ،كات كزيػػادة فاعميػػة عمميػػة التػػدقيقكتعػػديل قػػانكف الشػػر  ،لعمػػل عمػػى رفػػع جػػكدة حككمػػة الشػػركاتا

 الخيارات البديمة في المعالجات المحاسبية.  

 :( بعنكاف2011، )Gheri & Balaciu ( دراسة5)

 "From Creative Accounting Practices And Enron Phenomenon to 

Current Financial Crisis" 
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، مػف بػاب التحػذير مػف أزمػة ماليػة نظػار لممحاسػبة اإلبداعيػة كظػاىرةالدراسػة إلػى تكجيػة األ هىدفت ىذ       

كتعرضػػت الدراسػػة  ،ار ذلػػؾالتػػى تذيػػر المخػػاكؼ مػػف تكػػر  عمػػى شػػاكمة أزمػػة إنيػػركف مػػع بيػػاف الػػدكافع كاألسػػباب

، كذلػػػؾ باإلشػػػارة إلػػػى ىػػػذه الظػػػاىرة اؿ المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة كأسػػػاليبيا، كالمخػػػاطر الناجمػػػة عنيػػػاألنػػػكاع كأشػػػك

 .كحجميا في الشركات الركمانية

عقػد المقارنػة بػػيف لفضػائح الماليػػة  مػف خػػالؿ أتخػذت الدراسػة المػػنيج الكصػفي كالتحميمػي منيجػػًا ليػا،         

ت في العقديف الماضييف لكبر  الشركات العالميػة كأسػاليب المحاسػبة اإلبداعيػة التػى أسػتخدمت فييػا التى حدذ

 .2011أسيميا لمتداكؿ في بكرصة بكخرست لمعاـ  والمطركحك شركة  73لػ  كتحميل القكائـ المالية

 :انت نتائج الدراسة تتمخص بما يميكك 

اإلبداعيػػة اإل  لظيكرىػػا كنمكىػػا كلػػف تختفػػي المحاسػػبةأف المحاسػػبة اإلبداعيػػة ىػػي كليػػدة ظػػركؼ أدت  -

 .بزكاؿ ىذة الظركؼ

 دارة.بداعية كالتالعب كاف مصدرىا اإلأف معظـ ممارسات المحاسبة اإل -

المحاسػبية إال بكجػكد مبػرر  كقد أكصػت الدراسػة بالحػد مػف حريػة إختيػار الطػرؽ كاألسػاليب كالسياسػات       

 .لذلؾ

 : ( بعنكاف2013) ،Essner  &Scharin ( دراسة6)

" Analytical  Procedures - A Practice Based Approach"  

جراءات التحميميػػػة يػػػكفر فيػػػـ كػػػاؼ لكيفيػػػة القيػػػاـ بػػػاإل لػػػى المػػػد  الػػػذيإسػػػة إلػػػى الكصػػػكؿ ىػػػدفت الدرا       

ممػا يسػتمـز الكشػف عػف العكامػل األساسػية التػي  ،ة العمميػة مػف قبػل مػدققي الحسػاباتستخداميا في الممارسا  ك 
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لتحميميػػػة جػػػراءات الػػػى نتػػػائج متماذمػػػة لإلإساسػػػية لمكصػػػكؿ أعمػػػل المػػػدقق مػػػع التركيػػػز عمػػػى نقػػػاك تػػػؤذر عمػػػى 

 جراءات التحميمية مبنية عمى نيج ذابت.لإل اتستخداـ ممارسإب

أعتمػػػدت المػػػنيج الكصػػػفي كالتحميمػػػي، حيػػػث أسػػػتيدفت الدراسػػػة المػػػدققيف العػػػامميف بشػػػركات التػػػدقيق         

األربعة الكبار )أرنست كينع، ديمكيت، كا بي أـ جي، بايس كترىاكس ككبرز( العاممػة فػي السػكيد، تػـ تصػميـ 

شخصػػػية شػػػبة منتظمػػػة نمػػػكذج ل سػػػئمة المكجيػػػة لممػػػدققيف، كتػػػـ أخػػػذ أجابػػػاتيـ المباشػػػرة مػػػف خػػػالؿ مقػػػابالت 

 كتحميميا. 

ىميػػة اإلجػػراءات التحميميػػة ككسػػيمة ميمػػة لمػػدقق الحسػػابات فػػي جمػػع األدلػػة ترتكػػز أ كقػػد بينػػت الدراسػػة        

عمى التقييـ لممعمكمات المالية مف خالؿ تحميل العالقات كبشكل معقكؿ كالربا المنطقي بيف كل مػف البيانػات 

 المالية كغير المالية.

سػمكب ألجديػدة لمراجعػة الحسػابات كتعػديل ئػر بيئػة العمػل المتػيػرة لممػدققيف كالمعػايير األى إشارت أكقد       

المػػػدققيف لمقيػػػاـ بعمميػػػات المراجعػػػة كالتػػػدقيق الماليػػػة مػػػف خػػػالؿ القيػػػاـ بػػػاإلجراءات التحميميػػػة، كأف اإلجػػػراءات 

كقػػػد  ،جػػػراءاتاإل هتالؼ نتػػػائج ىػػػذخػػػإقدراتػػػة ممػػػا قػػػد يػػػؤد  الػػػى التحميميػػػة تتػػػاذر بػػػالحكـ الشخصػػػي لممػػػدقق كب

)أرنسػت كيكنػع، عتمدت الدراسة عمى مقابالت شبو منظمة مع المػدققيف العػامميف فػي الشػركات الكبيػرة االربعةإ 

 ديمكيت، كي بي اـ جي كبرايس ، ككترىاكس ككبرز(.

دة في مختمػف طػرؽ كف أف تككف مفيكقد تكصمت الدراسة الىنتائج تشير إلى أف اإلجراءات التحميمية يم       

سير ستخداميا كليا القدرة عمى تبسيا عممية التدقيق كتكفير الكقت كالماؿ  لشركات التدقيق إذا أجريت كتـ تفإ

 .نتائجيا بطريقة صحيحة كفعالة
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كىػػي تشػػمل  ،عمػػى ممارسػػة اإلجػػراءات التحميميػػة ف ىنػػاؾ عكامػػل تػػؤذر إمػػا بشػػكل منفصػػل أك مػػتالـزأك       

 . المتعمقة بالسمات الفردية لممدققضافة لمعكامل التنظيمية باإل الت ذيرات

 ( يبيف ممخص الدراسات السابقة 1/1كالجدكؿ التالي )

 ي1-1جدول  

 ممخص الدراسات السابقة

 
 الرقم

الباحث/ سنة 
 الدراسة

 
 عنوان الدراسة

 
  منيجية وأسموب الدراسة ىدف الدراسة

 أىم النتائج

1 
 1991الحمود، 

المراجعررررررررررررررررررررررررة " 

التحميميرررررة ومررررردى 

إستعماليا من قبل 

مررردققي الحسرررابات 

في األردن: دراسرة 

 إستقصائية.

 

معرفػػػػة مػػػػد  أىتمػػػػاـ المػػػػدقق 
األردنػػػػػػي بػػػػػػإجراءات التػػػػػػدقيق 
التحميميػػػة كمػػػد  أسػػػػتخداميا، 
كالعقبػػػػػػات التػػػػػػى تحػػػػػػكؿ دكف 

 تطبيقيا.

 
مػػػػػػػدقق  270تػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػق الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

ختيػار مرخص قانكنًا كمجتمع لمدراسة، تـ أ
مػػػػػػػػػدققًا تػػػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػػػع  135عينػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػػت 

 39األسػػػػػػػتبانات عمػػػػػػػييـ، كتػػػػػػػـ إسػػػػػػػترجاع 
% مػػػف 14.44أسػػتبانة كبنسػػبة كصػػػمت لػػػ 

 مجتمع االدراسة.
 

أف إجػػػػراءات التػػػػدقيق التحميميػػػػة ميمػػػػة فػػػػي 
جميع مراحل التػدقيق كخصكصػًا فػي نيايػة 

 عممية التدقيق.
أف أكذػػػػػر اإلجػػػػػراءات التحميميػػػػػة أسػػػػػتخدامًا 

تفصػػػػيمي لمحسػػػػابات كدراسػػػػة ىػػػػي تحميػػػػل ال
تجاىاتيػػػػػا،  عناصػػػػػر المعمكمػػػػػات الماليػػػػػة كا 
كمف ذـ يمييا مقارنة المعمكمات الماليػة مػع 

ستخداـ النسب.  غير المالية كا 
أىـ المشاكل التػى تعيػق تطبيػق اإلجػراءات 
التحميميػػػػػػػػة ىػػػػػػػػك ضػػػػػػػػعف أنظمػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػة 
الداخميػػػػة، كصػػػػعكبة عقػػػػد المقارنػػػػات لعػػػػدـ 

 كجكد معايير لكل صناعة.

 2006المومني، 2
 

" تحميررررررل وتقيرررررريم 
ممارسرررررررات اإلدارة 
فرررررررررري اسررررررررررتغالل 
المرونررررة المتاحررررة 
بالمعررررررررررررررررررررررررررررايير 
المحاسرررررربية إلدارة 
األربررررررراح ومررررررردى 
وعرري المسررتثمرين 
ليا:دراسة تحميميرة 
عمرررررررى الشرررررررركات 
المسررراىمة العامرررة 
المدرجررررررررررة فرررررررررري 

إختبػػػار تػػػ ذير العكامػػػل التاليػػػة 
)حجػػػػػػـ الشػػػػػػركة، كربحيتيػػػػػػػا، 
كمػػػػػػػػػػػػػػػػديكنيتيا، كسػػػػػػػػػػػػػػػػيكلتيا، 
كالتػػػػػػػػػػػػػدفقات النقديػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف 
العمميػػػػات التشػػػػػيمية، كمعػػػػدؿ 
نمكىػػػػػا، كنسػػػػػبة ممكيػػػػػة كبػػػػػار 
المسػػػػػػػػػػتذمريف كنػػػػػػػػػػكع تقريػػػػػػػػػػر 
المػػػػػػدقق( فػػػػػػي سػػػػػػمكؾ اإلدارة 

 تجاه إدارة األرباح.

أسػػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػفي 
 70التحميمػػي، شػػممت الدراسػػة فػػي تحميميػػا 

شػػػػػػركة مدرجػػػػػػة أسػػػػػػيميا بالسػػػػػػكؽ المػػػػػػالي 
األردنػػي تمذػػل قطاعػػات العمػػل اإلقتصػػادية 

، 2003-1997خػػػػػػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػف 
كأسػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػة التحميػػػػػػػػل القياسػػػػػػػػي 
بإسػػػػػتخداـ نمػػػػػكذج جػػػػػكنز المعػػػػػدؿ لتحميػػػػػل 

سػػػػػػػتػالؿ القػػػػػػػكائـ الماليػػػػػػػة لقيػػػػػػػاس مػػػػػػػد  إ
المركنػػػػػة المتاحػػػػػة فػػػػػي معػػػػػايير المحاسػػػػػبة 
الدكليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػل إدارات الشػػػػػػػػركات، ك 
أستخدمت ىذه الدراسة أسػتبانة تػـ تكجيييػا 
لممستذمريف في الشػركات المسػاىمة شػممت 

أغمبيػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػركات المسػػػػػػػػػاىمة اإلردنيػػػػػػػػػػة  
تمػػػػػػػػارس إدارة األربػػػػػػػػاح لمركنػػػػػػػػة معػػػػػػػػايير 
المحاسبة، ككذلؾ كجكد عالقػة طرديػة بػيف 
حجـ األصكؿ كمعػدؿ المديكنيػة كبػيف إدارة 

 األرباح في قطاعات.
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مسػػػػتذمر فػػػػرد  55مسػػػػتذمر مؤسػػػػس ك 64 بورصة عمان "
% أك أكذػػر مػػف 5ممػػف يممكػػكف أكذػػر مػػف 

أسػػيـ ىػػذه الشػػركات، كتػػـ تحميميػػا ب سػػمكب 
 ل اإلحصائي الكصفي.   التحمي

 2006جرار، 3

" تطررررررررررررررررررررررررررررررروير 
اسررررتراتيجية لمحررررد 
من ابثار السرمبية 
لسرررررررررررررررررررررررررررتخدام 
 المحاسرررررررررررررررررررررررررربة
اإلبداعيررررررررة فرررررررري 
الشرررررررررررررررررررررررررررررركات 
المسررراىمة العامرررة 

 األردنية"

تطػػػكير اسػػػتراتيجية لمحػػػد مػػػف 
اآلذػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػمبية السػػػػػػػػػتخداـ 
المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة فػػػي ىػػػذه 

 الشركات.
 

أسػػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػفي 
التحميمي، كأستخدمت إستبانة ك داة لمدراسػة 
تضػػػػػػػػمنت أسػػػػػػػػاليب المحاسػػػػػػػػبة اإلبداعيػػػػػػػػة 

ت عمػػػػػػػى عينػػػػػػػة المتكقػػػػػػػع ممارسػػػػػػػتيا كزعػػػػػػػ
مػدير مػالي بالشػركات  17عشكائية شممت 
مكظػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػي  29المسػػػػػػػػػاىمة، ك 

األقساـ المالية بيػذه الشػركات، كمػا شػممت 
مػػػػػدقق قػػػػػانكني أردنػػػػػي، ليكػػػػػكف العػػػػػدد  32

 فردًا. 78اإلجمالي لعينة الدراسة 

الشػػػػػػػػػركات المسػػػػػػػػػاىمة العامػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػة 
 تستخدـ المحاسبة االبداعية .

4 
 المخادمة

 2007،الرشيدو 
 

 تطبيررق "أىميررة
إجررراءات المراجعررة 

 رفرع في التحميمية
 أداء عممية كفاءة

 التدقيق"
 

 ؼأىػدا الضػكء عمػىا تسػمي
 ءاتاالتحميميػة،إجر  المراجعػة

 التحميميػة كالمعكقػات جعاالمر 
 تطبيػػق مػػف تحػػد التػػي

 .التحميمية اجراءات المراجعة

الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي  أتبعػػت 
كأسػػتخدمت إسػػتبانة كػػ داة لمدراسػػة كمصػػدر 
لممعمكمػػػػات األساسػػػػية )األكليػػػػة(، كأدبيػػػػات 
المحاسػػػػػػػبة السػػػػػػػابقة مػػػػػػػف كتػػػػػػػب كبحػػػػػػػكث 
كدراسػػػػػػات كمصػػػػػػادر ذانكيػػػػػػة، أمػػػػػػا عينػػػػػػة 
الدراسة فتـ أخذىا مػف األفػراد العػامميف فػي 
مكاتػػػب التػػػدقيق االردنيػػػة كأعضػػػاء جمعيػػػة 
المحاسػػػػػػبيف القػػػػػػانكنيف األردنػػػػػػيف كأعضػػػػػػاء 

لتػدريس فػي الجامعػات األردنيػة، كتػـ ىيئة ا
أسػػػػتخداـ أسػػػػمكب اإلحصػػػػاء الكصػػػػفي فػػػػي 
كصػػػف خصػػػائص عينػػػة الدراسػػػة، ككانػػػت 
أكبػػػػػر فئػػػػػة عمريػػػػػة مػػػػػف المبحػػػػػكذييف الفئػػػػػة 
األكلػػى كالذانيػػة كالػػذيف يتمركػػزكف فػػي الفئػػة 

عػاـ(، كالفئػة العمريػة 25-عػاـ22العمرية )
فػػرد  45عػػاـ(، حيػػث بمػػػت 30 -عػػاـ26)

% لكػػػػل 33.6كصػػػػمت لكػػػػل فئػػػػة كبنسػػػػبة 
فئػػػػػػػػة، كبنسػػػػػػػػبة أجماليػػػػػػػػة لمفئتػػػػػػػػيف بمػػػػػػػػػت 

67.2  .% 

جعة التحميميػة اكجكد عالقة بيف أىداؼ المر 
جر  ءاتيػػا ككفػػػاءة عمميػػػة التػػػدقيق ،إعتمػػػاد اكا 

 مكاتب التدقيق عمييا بشكل أساسي  .

 2008النوايسة، 5

مررررررررردى تطبيرررررررررق "
اإلجرررررررررررررررررررررررررراءات 
التحميميرررررررررة فررررررررري 
تررردقيق الحسرررابات 

دراسرررة ميدانيرررة  –
مررررن وجيررررة نظررررر 

التعػػػػػػرؼ إلػػػػػػى مػػػػػػد  تطبيػػػػػػق 
اإلجػػػػػػػػػراءات التحميميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 
تػػػدقيق الحسػػػابات فػػػي األردف 
كمػػػػا ىػػػػدفت الػػػػى بيػػػػاف مػػػػد  
إدراؾ أىمية كمعكقات تطبيػق 
ىػػػػػذه اإلجػػػػػراءات، باإلضػػػػػافة 

أسػػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػفي 
التحميمي، كأستخدمت إستبانة ك داة لمدراسػة 
تتكػػػكف مػػػف سػػػتة أجػػػزاء، تػػػـ تكزيعيػػػا عمػػػى 

مػدقق خػارجي أردنػي مػزاكؿ لممينػةمف  80
ييف منتسػػػػػػػبي جمعيػػػػػػػة المحاسػػػػػػػبيف القػػػػػػػانكن

مػػػدقق مػػػزاكؿ،   350األردنيػػػيف مػػػف أصػػػل 

المػػدققيف يػػدرككف أىميػػة تطبيػػق اإلجػػراءات 
التحميميػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػكل كبيػػػػػػػػػر.ك يسػػػػػػػػػتخدمكف 
اإلجػػراءات التحميميػػة غيػػر الكميػػة ك الكميػػة 
البسػػػػػػػػػػيطة بشػػػػػػػػػػكل عالي.أمػػػػػػػػػػا المتقدمػػػػػػػػػػة 

 طبيق متدنية جدًا.فيستخدمكنيا بنسب ت
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المرررردقق الخررررارجي 
 في األردن"

 

أذػػػػػػػػر المركػػػػػػػػز الػػػػػػػػى دراسػػػػػػػػة 
الػػػػػػكظيفي، كأتعػػػػػػػاب التػػػػػػػدقيق 

المػػػػدققيف عمػػػػى مػػػػد   كخبػػػػرة
 .تطبيق اإلجراءات التحميمية

كتػػػـ أسػػػتخداـ أسػػػمكب اإلحصػػػاء الكصػػػػفي 
 لكصف خصائص عينة الدراسة.  

 2009 قريط، 6

"مرررررردى اسررررررتخدام 
إجررراءات المراجعررة 
التحميميرررررررررة فررررررررري 
الجميورية العربية 

 السورية"

التعػػػرؼ عمػػػى مػػػد  اسػػػتخداـ 
إجػػػػراءات المراجعػػػػة التحميميػػػػة 
مف قبل المراجعيف السػكرييف، 
كمعرفػػػػػػػػػػػػة المراحػػػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػػي 
يسػػػػػػػػػػػػػػتخدمكف فييػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػؾ 
اإلجػػػػػػػػراءات خػػػػػػػػالؿ مراحػػػػػػػػل 

كالتعػػػرؼ  المراجعػػػة المختمفػػػة،
عمػػػػى مػػػػد  أىميػػػػة إجػػػػراءات 
المراجعػػػػػػة التحميميػػػػػػة بالنسػػػػػػبة 
لممػػػراجعيف السػػػكرييف، فضػػػال 
عػػػػػف فحػػػػػص درجػػػػػة إدراكيػػػػػـ 
لممتطمبػػػات األساسػػػية لمعيػػػار 

(  520التدقيق الػدكلي رقػـ ) 
كالخػػاص بػػإجراءات المراجعػػة 

 التحميمية.

أتبعػػت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، 
راسػػػػػة ، تػػػػػـ كأسػػػػػتخدمت إسػػػػػتبانة كػػػػػ داة لمد

مراجع حسػابات سػكري  200تكزيعيا عمى 
أستبانة منيا كدكف تحديػد  164تـ إسترداد 

لحجػػػـ المجتمػػػع الػػػذي أخػػػذت منػػػو العينػػػة، 
كتػػػـ أسػػػتخداـ أسػػػمكب اإلحصػػػاء الكصػػػػفي 

       لكصف خصائص عينة الدراسة.  

تدني مسػتك  إسػتخداـ اإلجػراءات التحميميػة 
في  لد  المراجعيف السكرييف، كجكد تفاكت

اسػػتخداميا عمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتخداميا فػػي 
جميػػع مراحػػػل المراجعػػة، كأنيػػػـ ال يػػػدرككف 
بكضػػكح أىميػػة اسػػتخداميا فػػي تنفيػػذ عمميػػة 
المراجعػػة ، ككػػذلؾ لػػدييـ مسػػتك  مػػنخفض 
مػػػػػػف إدراؾ المتطمبػػػػػػات األساسػػػػػػية لمعيػػػػػػار 

 (. 520التدقيق الدكلي رقـ ) 

 2010 ،راألشق 7

"إدارة األربررررررررررررررررراح 
بالعوائرررد وعالقتيرررا 

غيررررررررر المتوقعررررررررة 
لمسيم ومدى ترأثر 
العالقررررررررة بحجررررررررم 

 الشركة"

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى إدارة األربػػػػػاح 
كعالقتيػػػػا بعكائػػػػد السػػػػيـ فػػػػي 
سػػػػػػػػػػػكؽ فمسػػػػػػػػػػػطيف لػػػػػػػػػػػ كراؽ 
المالية ، كالكقػكؼ عمػى مػد  
إىتمػػػػاـ تمػػػػؾ الشػػػػركات بػػػػإدارة 
األربػػػػػػػػػاح كعالقتيػػػػػػػػػا بعكائػػػػػػػػػد 

 .األسيـ

أسػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي      
دراسػػػػة تطبيقيػػػػة بطػػػػابع تحميمػػػػي  التحميمػػػػي،

لممتػيػرات، مصػادر الدراسػة األكليػة تقػارير 
ماليػػة صػػػادرة عػػف سػػػكؽ فمسػػطيف لػػػ كراؽ 
المالية باإلضافة الى التقارير المنشػكرة مػف 
سمطة النقػد الفمسػطينية، تػـ تطبيػق التحميػل 

شػركة مدرجػة فػي سػكؽ فمسػطيف  23عمى 
لػػػػػػ كراؽ الماليػػػػػػة، كتػػػػػػـ إسػػػػػػتخداـ إختبػػػػػػار 

كف إليجػػػػػاد العالقػػػػػة بػػػػػيف عػػػػػدد مػػػػػف بيرسػػػػػ
المتػيػػػػػرات المسػػػػػتقمة مذػػػػػل صػػػػػافي الػػػػػربح 
التشػػػػيمي، كمذػػػل إجمػػػالي أصػػػكؿ الشػػػركة، 

 كالمتػير التابع عكائد األسيـ.

أف معظػػػػػـ الشػػػػػركات المدرجػػػػػة فػػػػػي سػػػػػكؽ 
 كراؽ الماليػػػػػػػة تمػػػػػػػارس إدارة لػػػػػػػفمسػػػػػػػطيف 

 الربح.

 2011المطيري، 8

"مررررررررررردى إلترررررررررررزام 
مكاتررررررب الترررررردقيق 
فررري دولرررة الكويرررت 
بررررررررررررررررررررررراإلجراءات 
التحميميررررررررررررررررررررررررررررة 
المنصرروص عمييررا 
في معيار التردقيق 

بيػػػػػػػاف مػػػػػػػد  إلتػػػػػػػزاـ مػػػػػػػدققي 
الحسػػػابات فػػػي دكلػػػة الككيػػػت 
بتطبيػػػػػػػق متطمبػػػػػػػات المعيػػػػػػػار 

( ، كالتعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى 520)
ابػػػػػػػػػػػػػػػرز النسػػػػػػػػػػػػػػػب الماليػػػػػػػػػػػػػػػة 
المسػػػػػتخدمة فػػػػػي اإلجػػػػػػراءات 

بػػػػل المػػػػدققيف التحميميػػػػة مػػػػف ق

أسػػػػػػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػنيج         
الكصػػػػػفي التحميمػػػػػػي، كأسػػػػػتخدمت إسػػػػػػتبانة 

 550كػػػػػػ داة لمدراسػػػػػػة، تػػػػػػـ تكزيعيػػػػػػا عمػػػػػػى 
مػػػػػػدقق مػػػػػػف الػػػػػػذيف يعممػػػػػػكف فػػػػػػي مكاتػػػػػػب 

 1100التدقيق في دكلة الككيت مف أصػل 
مكتػب تػدقيق داخػل  55مدقق يعممػكف فػي 

أسػػػػتبانة  254لػػػػة الككيػػػػت، تػػػػـ إسػػػػترداد دك 

تحميميػػة مكاتػػب التػػدقيق تطبػػق اإلجػػراءات ال
بشكل متكسا في مرحمة التخطػيا كمرحمػة 
إختبػػػػػارات التػػػػػدقيق التفصػػػػػيمية ، ك بشػػػػػكل 
مرتفػػػػػع فػػػػػي مرحمػػػػػة اإلنتيػػػػػاء مػػػػػف عمميػػػػػة 

 التدقيق.
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الرررررررررررردولي رقررررررررررررم 
 ي"520 

فػػػػي الككيػػػػت كالتعػػػػرؼ عمػػػػػى 
 اىـ معكقات إستخداميا.

منيػا لعػػدـ  4مػف التػى كزعػت كتػػـ أسػتبعاد 
أسػػتبانة كىػػي تمذػػل  250الصػػالحية ليبقػػى 

% مػػف المػػدققيف العػػامميف فػػي 22.7نسػػبة 
مكاتػػب التػػدقيق فػػي الككيػػت، كتػػـ أسػػتخداـ 
أسػػػػػػػػػمكب اإلحصػػػػػػػػػاء الكصػػػػػػػػػفي لكصػػػػػػػػػف 

 خصائص عينة الدراسة.

 2012الربابعو، 9

"إدارة األربررررررررررررررررراح 
وسياسرررررة توزيرررررع 
األرباح في البنروا 
اإلسررررررررررررررررررررررررررالمية 
والتجاريرررررررررررررررررررررررررررة 

 األردنية".

ىػػػػػػػدفت ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػى 
ىنػػػػػػػاؾ معرفػػػػػػػة مػػػػػػػا إذا كػػػػػػػاف 

ممارسػػػػػة إلدارة األربػػػػػاح فػػػػػي 
البنػػػػكؾ اإلسػػػػالمية كالتجاريػػػػة 
األردنيػػػػة، كمػػػػد  تػػػػػ ذير إدارة 
األربػػػػاح عمػػػػى سياسػػػػة تكزيػػػػع 
األربػػػػػػػاح فػػػػػػػي البنػػػػػػػكؾ التػػػػػػػى 
تمػػػػارس إدارة األربػػػػاح بشػػػػكل 
خػػػػاص، كمػػػػا سػػػػعت لمعرفػػػػة 
مػػد  تػػ ذير كػػػل مػػف العكامػػػل 
التاليػػػػة: )العائػػػػد عمػػػػى حقػػػػكؽ 
المسػػػػػػػاىميف، حجػػػػػػػـ البنػػػػػػػػؾ، 

مكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة الت
 الداخمي)الذاتي(، نكع البنؾ(.

 

أعتمػػػػػػػػدت الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى نمػػػػػػػػكذج ميمػػػػػػػػر 
باإلضػػػػاؼ إلػػػػى العديػػػػد مػػػػف مػػػػف النمػػػػاذج 
القياسػػػية كطػػػرؽ التحميػػػل اإلحصػػػائي التػػػى 
تػػػػتالئـ كطبيعػػػػة الدراسػػػػة لتقػػػػدير معػػػػادالت 
اإلنحػػػدار كبشػػػكل يػػػتالئـ كأىػػػداؼ الدراسػػػة، 

بنػكؾ إسػػالمية  3كتػـ تطبيػق الدراسػػة عمػى 
تجػػاري مػػػف البنػػكؾ العاممػػة فػػػي بنػػؾ  13ك

 (.2010-2005األردف خالؿ الفترة )
 

تػتـ ممارسػػة إدارة األربػاح مػػف قبػل البنػػكؾ  
   اإلسالمية كالتجارية األردنية.

 

 2013الربضي، 10

" دور المراجعررررررررررة 
التحميميرررررررررة فررررررررري 
تقمرررررررريص فجررررررررروة 
التوقعات فري بيئرة 
العمررررررل الترررررردقيقي 
مررررن وجيررررة نظررررر 
المحاسررررررررررررررررررررررررررب 
 "القانوني الردني 

التعػػػػرؼ عمػػػػى دكر المراجعػػػػة 
التحميميػػػة كػػػإجراءات جكىريػػػة 
فػػػػي تقمػػػػيص فجػػػػكة التكقعػػػػات 
فػػػػي بيئػػػػة التػػػػدقيق االردنيػػػػة ، 
كالتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػد  اعتمػػػػاد 
المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكنييف 
االردنػػػػػػػيف عمػػػػػػػى اإلجػػػػػػػراءات 
التحميميػػػػػة فػػػػػي تقمػػػػػيص فجػػػػػكة 

تكقعػػػػػات فػػػػػي بيئػػػػػة التػػػػػدقيق ال
 .االردنية

التحميمػػػي أتبعػػػت الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي 
كأسػػػػػػتخدمت إسػػػػػػتبانة كػػػػػػ داة لمدراسػػػػػػة، تػػػػػػـ 

محاسػب قػانكني أردنػي  200تكزيعيا عمى 
مػػػػػػػػػزاكؿ لممينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف منتسػػػػػػػػػبي جمعيػػػػػػػػػة 
المحاسػػبيف القػػانكنييف األردنيػػيف مػػف أصػػل 

محاسػػػػػػػػب قػػػػػػػػانكني، كتػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػتخداـ  566
أسػػػػػػػػػمكب اإلحصػػػػػػػػػاء الكصػػػػػػػػػفي لكصػػػػػػػػػف 

 156خصػػػػػػػػائص عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى 
ل تمذػػل مػػا أسػػتبانة مسػػتردة صػػالحو لمتحميػػ

 % مف مجتمع الدراسة.27.5يقارب 

ف ىنػػاؾ دكر كاضػػح السػػتخداـ المحاسػػب أ
مػػػف القػػػانكني لالجػػػراءات التحميميػػػة تمكينػػػو 

زيػػػػادة قدرتػػػػػة فػػػػػي الكقػػػػكؼ عمػػػػػى الحقػػػػػائق 
كتعزيػػز قناعتػػو بالنتػػائح التػػى حصػػل عمييػػا 
مػف خػػالؿ التحميػػل كابػداء را  محايػػد اكذػػر 
دقػػػػػػػػة ممػػػػػػػػا يسػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػي تضػػػػػػػػييق فجػػػػػػػػكة 

 عات.التكق

11 Martin,2002 

" A Case in 

Earning 

Quality  "  

دراسػػػػػػػػػػػػة تكجيػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػدراء 
ركة  شػػػكاعضػػػاء مجمػػػس ادارة 

ZAR األمريكيػػػػػػػػػػػػػػة ، حػػػػػػػػػػػػػػكؿ
اآلليػػػػات كالطػػػػرؽ المسػػػػتخدمة 
مػػػػف قػػػػبميـ لرفػػػػع مبمػػػػع دخػػػػل 
الشػػركة، بػػػالتزامف مػػع التػػػدني 
االقتصػػػػػػػػادي الكبيػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي 

أتبعت الدراسة المػنيج الكصػفي كالتحميمػي، 
كأعتمػػػػػدت عمػػػػػى المقابمػػػػػة الشخصػػػػػية مػػػػػػع 
المسػػػػتكيات اإلداريػػػػة المتعػػػػددة ذات النفػػػػكذ 

كأسػػػػتعممت  األمريكيػػػػة (ZARشػػػػركة) فػػػػي 
ىذه المقابالت ك داة لمدراسة لػايػات تحميػل 
تجاىػػػػػػػػػػات أصػػػػػػػػػػحاب القػػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػػي  أراء كا 

 الشركة.

أف تكجيػػػات المػػػدراء ترتكػػػز عمػػػى تحسػػػيف 
الكضػع المػػالي لمشػركة مػػف خػالؿ اسػػتخداـ 
جميع السياسات المحاسبية المتاحػة  كالتػي 
تسػػػػيـ فػػػػي إظيػػػػار كضػػػػع مػػػػالي مسػػػػتقبمي 

سػاليب محاسػػبة ابداعيػػة(  أأفضػل لمشػػركة  )
كالػذي يػنعكس فػي صػػكرة األربػاح مػع عػػدـ 
 إدراكيـ لخطكرة استخداـ ىذه األساليب.
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يعػػػػػػػػػػػػػػاني منػػػػػػػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػػػػػػػاد 
 األمريكي في ذلؾ الكقت.

12 Rabin,2004 

"Determinat

s of Auditors 

Attitudes 

Toward 

Creative 

Accounting" 

 

قيػػػػػػػػاس اتجاىػػػػػػػػات المػػػػػػػػدققيف 
بشػػػػػػ ف ممارسػػػػػػات المحاسػػػػػػبة 
اإلبداعية كالعكامػل التػي تػؤذر 
فػػػػػػػػػي ممارسػػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػػبة 
اإلبداعيػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػػػة 

 المتحدة.

الدراسػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػفي أسػػػػػػػػػتخدمت 
كالتحميمػػػػػػػػػػػي، كأعتمػػػػػػػػػػػدت عمػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػتبانة 
 أسػػػػػػػػػتيدفت المحاسػػػػػػػػػبيف القػػػػػػػػػانكنييف فػػػػػػػػػي

 .2004في العاـ  المممكة المتحدة

تكجيػػػػػات المػػػػػدققيف بخصػػػػػكص ممارسػػػػػات 
المحاسػػػػػبة اإلبداعيػػػػػة تعتمػػػػػد عمػػػػػى طبيعػػػػػة 
األسػػػػػمكب المسػػػػػتخدـ كمكقػػػػػف اإلدارة مػػػػػف 
ىػػػػػذه الممارسػػػػػات كأف ممارسػػػػػة المحاسػػػػػبة 
اإلبداعيػػة تتػػ ذر بعػػدد مػػف العكامػػل الداخميػػة 
كالخارجية، ترتبا العكامل الداخميػة بالنتػائج 

غير المتكقعة كالرغبة فػي الحصػكؿ  المالية
عمػػى تمكيػػل كقػػركض خارجيػػة فضػػال عػػف 
ضػػعف السػػيطرة عمػػى المنشػػ ة النػػاجـ عػػف 
ضػػػػعف اإلدارة كأخػػػػالؽ المػػػػديريف كالنظػػػػاـ 
اإلداري المػػػرتبا بتركػػػز الصػػػالحيات بعػػػدد 
محػػػدد مػػػف األفػػػراد، أمػػػا العكامػػػل الخارجيػػػة 

 فترتبا بطبيعة ممكية المنش ة.
 

13 
Iatridis & 

Kadorinis 

,2009 

 "Earnings 

Management 

and Firm 

Financial 

Motives" 

 

دراسػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػباب كدكافػػػػػػػػػػػػػع 
اسػػػػتخداـ  أسػػػػاليب المحاسػػػػبة 
اإلبداعيػػػػػػػػػػػػػة،بالقكائـ الماليػػػػػػػػػػػػػة 

 .لمشركات البريطانية

أعتمدت المنيج الكصػفي كالتحميمػي، قامػت 

القػػكائـ الماليػػة لمشػػركات البريطانيػػة بتحميػػل 

الذػػاني كلػايػػة كػػانكف فػػي الفتػػرة مػػف كػػانكف 

لبيػػػػاف عالقػػػػة إدارة  ٧٠٠٢اكؿ مػػػػف العػػػػاـ 

األربػػػػػاح التػػػػػي تمارسػػػػػيا الشػػػػػركات بعقػػػػػكد 

 الديف كالمكافآت اإلدارية.

 

الشػػػركات البريطانيػػػة تمػػػارس إدارة األربػػػاح 
حػػػػػيف تقتػػػػػرب مػػػػػف اإلخػػػػػالؿ بعقػػػػػكد الػػػػػديف  
كلتحسػػػػػػػػػيف أداء الشػػػػػػػػػركة كالتػػػػػػػػػ ذير عمػػػػػػػػػى 

 المنافع اإلدارية.

14 Ghosh,2010 

"Creative 

Accounting: 

A 

Fraudulent 

Practice 

Leading to 

Corporate 

Collapses" 

 

لقػػػػاء الضػػػػكء عمػػػػى مخػػػػاطر إ
المحاسػػػػػػػبة االبداعيػػػػػػػة كالتػػػػػػػى 
ينػػػتج عنيػػػا إنييػػػار لمشػػػركات 
التػػػػػػػػػى تسػػػػػػػػػتخدميا كاشػػػػػػػػػارت 
الدراسػػػػػػػػػة لمقترحػػػػػػػػػات حػػػػػػػػػكؿ 
عػػػػػػػػػػػالج ىػػػػػػػػػػػذة الممارسػػػػػػػػػػػات 
كالكقػػػػػكؼ بكجييػػػػػا مػػػػػف كاقػػػػػع 
التطبيػػػػػػػػػػق عمػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػركات 

 اليندية.
 

أعتمدت المنيج الكصػفي كالتحميمػي، قامػت 

الينديػػػػػة  القػػػػػكائـ الماليػػػػػة لمشػػػػػركاتبتحميػػػػل 

 المدرجة بالسكؽ المالي.

 

المحاسػػػػػبة االبداعيػػػػػة عػػػػػائق امػػػػػاـ الكفػػػػػاءة 
كالشفافية المنشكدة لمينة المحاسبة كاعمػاؿ 

 الشركات كسكؽ الماؿ.
يمكػػػػف مكاجيػػػػة المحاسػػػػبة االبداعيػػػػة التػػػػى 

ارة مػػػػف خػػػػالؿ طػػػػرؽ متعػػػػددة تمارسػػػػيا االد
ابرزىػػػػػا العمػػػػػل عمػػػػػى رفػػػػػع جػػػػػكدة حككمػػػػػة 
الشػػركات ،كتعػػديل قػػانكف الشػػركات كزيػػادة 
فاعمية عممية التػدقيق ،كالحػد مػف الخيػارات 

 البديمة في المعالجات المحاسبية.
 
 

15 Gheri & 

Balaciu, 

"From 

Creative 
المحاسبة االبداعية ىي كليػدة ظػركؼ ادت أتخػػذت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي كالحميمػػي ىػػػػػػػدفت ىػػػػػػػذة الدراسػػػػػػػة الػػػػػػػى 
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3122 Accounting 

Practices 

and Enron 

Phenomenon 

to Current 

Financial 

Crisis" 

 

تكجيػػػػػػػة األنظػػػػػػػار لممحاسػػػػػػػػبة 
االبداعيػػة كظػػاىرة ، مػػف بػػاب 
التحذير مػف أزمػة ماليػة عمػى 
شػػاكمة ازمػػة انيػػركف مػػع بيػػاف 
الػػػدكافع كاالسػػػباب التػػػى تذيػػػر 

 المخاكؼ مف تكرار ذلؾ.

عقػػد المقارنػػة بػػيف  مػػف خػػالؿ منيجػػًا ليػػا، 
لفضػػػائح الماليػػػة التػػػى حػػػدذت فػػػي العقػػػديف 
الماضػػػػػػػػػييف لكبػػػػػػػػػر  الشػػػػػػػػػركات العالميػػػػػػػػػة 
كأسػػػػػػػػػػػاليب المحاسػػػػػػػػػػػبة اإلبداعيػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػى 
لػػػػ  أسػػػتخدمت فييػػػا كتحميػػػل القػػػكائـ الماليػػػة

أسػيميا لمتػداكؿ فػي  والمطركحػك شركة  73
 .2011بكرصة بكخرست لمعاـ 

 ظيكرىػػػػػا كنمكىػػػػػا كلػػػػػف تختفػػػػػي المحاسػػػػػبةل
 .االبداعية اال بزكاؿ ىذة الظركؼ

عيػػػػػػػػػػػػػػة كالتالعػػػػػػػػػػػػػػب المحاسػػػػػػػػػػػػػػبة االبدا كأف 
 .مصدره االدارة المحاسبي

16 Essner   &

Scharin,3124 

" Analytical 

procedures- 

A Practice 

Based 

Approach" 

الكصػػػػػكؿ الػػػػػى المػػػػػد  الػػػػػذي 
يػػكفر فيػػـ كػػاؼ لكيفيػػة القيػػاـ 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالجراءات التحميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كاسػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػي الممارسػػػػػػػة 
العمميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػل مػػػػػػػػدققي 
الحسػػػػػػػػػػابات. ممػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػتمـز 
الكشػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػػف العكامػػػػػػػػػػػػػػل 
األساسػػػػػية التػػػػػي تػػػػػؤذر عمػػػػػى 
عمػػػػػػل المػػػػػػدقق مػػػػػػع التركيػػػػػػز 
عمػػػى نقػػػاك اساسػػػية لمكصػػػكؿ 
الى نتػائج متماذمػة لالجػراءات 
التحميميػػػػة باسػػػػتخداـ ممارسػػػػػة 
لالجػػػػػػراءات التحميميػػػػػػة مبنيػػػػػػة 

 يج ذابت.عمى ن

أعتمػدت المػنيج الكصػفي كالتحميمػي، حيػػث 
أسػػػػػػػػتيدفت الدراسػػػػػػػػة المػػػػػػػػدققيف العػػػػػػػػػامميف 
بشػػػركات التػػػدقيق األربعػػػة الكبػػػار )أرنسػػػت 
كينػػػػػع، ديمكيػػػػػت، كػػػػػا بػػػػػي أـ جػػػػػي، بػػػػػايس 
كترىػػاكس كػػكبرز( العاممػػة فػػي السػػكيد، تػػـ 
تصػميـ نمػكذج ل سػئمة المكجيػة لممػدققيف، 
 كتػػػػػـ أخػػػػػذ أجابػػػػػاتيـ المباشػػػػػرة مػػػػػف خػػػػػالؿ
 مقابالت شخصية شبة منتظمة كتحميميا.

اإلجػػراءات التحميميػػة يمكػػف أف تكػػكف مفيػػدة 
فػػػي مختمػػػف طػػػرؽ اسػػػتخداميا كليػػػا القػػػدرة 
عمػػى تبسػػيا عمميػػة التػػدقيق كتػػكفير الكقػػت 
كالمػػػاؿ  لشػػػركات التػػػدقيق إذا أجريػػػت كتػػػـ 

 تفسير نتائجيا بطريقة صحيحة كفعالة.

 

 .ةالدراسات السابق ميزىا عنما ي  الدراسة الحالية و   6:1

بعد اإلطالع عمى الدراسػات السػابقة التػى أجريػت فػي مكضػكع اإلجػراءات التحميميػة كالدراسػات        

فقػػد تػػـ اإلسػػتفادة مػػف ىػػذه الدراسػػات فػػي تحديػػد مػػنيج  فػػي مكضػػع المحاسػػبة اإلبداعيػػة، التػػى أجريػػت

ة لمدراسػة حيػث تتناسػب مػػع ساسػيالدراسػة الحاليػة كىػك المػنيج الكصػفي كالمػنيج التحميمػػي ، كمنػاىج أ

 هفادة مػف األدكات المسػتخدمة فػي ىػذكالتى أستخدمت ب غمب الدراسات السػابقة كمػا تػـ اإلسػت طبيعتيا

 :كير أداة الدراسة الحالية مف حيثالدراسات لتط
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 .بناء الفرضيات 

 .صياغة أسئمة اإلستبانة 

 :راسة عف الدراسات السابقة مف حيثكقد إختمفت ىذة الد

 .إختالؼ األىداؼ التى سعت لتحقيقيا .1

الدراسػػػػات التػػػػى سػػػػعت لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػد  تطبيػػػػق اإلجػػػػراءات التحميميػػػػة فػػػػي تػػػػدقيق  هفمػػػػف ىػػػػذ    

 .(2006الحسابات كدراسة النكايسة )

خر  ىدفت إلى الكصكؿ الػى المػد  كالحػد الػذي يمكػف اف يػكفر فيػـ كػافي لإلجػراءات التحميمػة أك     

ماذمػػة لإلجػػراءات اتحميميػػة التركيػػز عمػػى النقػػاك األساسػػية لمكصػػكؿ لنتػػائج متمػػف حيػػث الممارسػػة مػػع 

  Scharin & Essner. (2013)كدراسة

إدارة األربػػػاح كدراسػػػة  هكامػػػل متعػػػددة فػػػي سػػػمكؾ اإلدارة تجػػػاكمنيػػا مػػػا سػػػعى الػػػى إختبػػػار تػػػ ذير ع    

جيػات المػدراء كأعضػاء مجمػس إدارة التػى بحذػت فػي تك  Martin (2002( كدراسػة )2006المػكمني )

حكؿ الطرؽ المستخدمة مػف قػبميـ لرفػع دخػل الشػركة بػالتزامف مػع  (ZARحد  الشركات األمريكية )إ

  .التدني اليائل لإلقتصاد االمريكي

 .الدراسات هإختالؼ البيئة التى تمت بيا ىذ .2

، حيث أف الدراسات السابقة كالمضمكف مف حيث اليدؼ كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة         

 هلى تسميا الضكء عمى ىذإبحذت بالمحاسبة اإلبداعية كىدفت خر  بحث في اإلجراءات التحميمية كاأل بعضيا

عيف ك الدراسػػة فتبحػػث فػػي اإلجػػراءات التحميميػػة كالمحاسػػبة اإلبداعيػػة لممكضػػ هالمكاضػػيع بشػػكل منفػػرد، أمػػا ىػػذ

زىػػػػا عمػػػػى أذػػػػر إلتػػػػزاـ المػػػػدقق الخػػػػارجي يالسػػػػبب كاألذػػػػر مػػػػف حيػػػػث تركبشػػػػكل متػػػػزامف كمتػػػػرابا فيػػػػى تبحػػػػث 

 باإلجراءات التحميمية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية.
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 فرضيات الدراسة7:1 

يمكف بناء الفرضية  و، فإنبناءًا عمى ما تـ اإلطالع عمية مف الدراسات السابقة كمشكمة الدراسة الحالية       

 ة:الرئيسية التالي

  :فرضية الدراسة الرئيسية

H0: داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػػة ذػػػػر ذكأال يكجػػػػد(0.05≤P)  إللتػػػػزاـ المػػػػدقق الخػػػػارجي

كإلختبػار الفرضػية الرئيسػية فقػد تػـ  فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة.بػاإلجراءات التحميميػة 

 صياغة الفرضيات الفرعية التالية:

 الفرضية الفرعية األكلى: 1:7:1

 1H0:  داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك  معنكيػػة ذكأذػػر ال يكجػػد(0.05≤P)  إللتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، عمى قائمة المركز الماليباإلجراءات التحميمية 

 الفرضية الفرعية الذانية: 2:7:1

2H0:  ائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػةذك داللػػػة إحصػػػ أذػػػرال يكجػػػد(0.05≤P إللتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي )

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، عمى قائمة الدخلباإلجراءات التحميمية 

 الفرضية الفرعية الذالذة: 3:7:1

3H0:  داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػة ذك أذػػػرال يكجػػػد(0.05≤P)  إللتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، قائمة التدفقات النقدية التحميمية عمىباإلجراءات 
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 الفرضية الفرعية الرابعة: 4:7:1

4H0:  داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػة أذػػػر ذكال يكجػػػد(0.05≤P إللتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي )

ممارسػػػػات المحاسػػػػبة فػػػػي الحػػػػد مػػػػف ، عمػػػػى قائمػػػػة التػيػػػػر فػػػػي حقػػػػكؽ الممكيػػػػة بػػػػاإلجراءات التحميميػػػػة

 .اإلبداعية

 :الفرضية الفرعية الخامسة 5:7:1

5H0 : ال يكجػػػػد( 0.05أذػػػػر ذك داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػػة≤P)  بػػػػيف إجابػػػػات المػػػػدققيف

فػػي الحػػد مػػف  القػػكائـ الماليػػةعمػػى  إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػةالخػػارجييف حػػكؿ أذػػر 

 بإختالؼ المتػيرات الديمكغرافية )الشخصية( لممدققيف الخارجييف. اإلبداعيةممارسات المحاسبة 

 محددات الدراسة 8:1

 : ءىا بعض المحددات منياكاجيت الدراسة أذناء إجرا       

 مػزاكلييف لممينػة الالقػانكنييف : تـ تطبيػق ىػذة الدراسػة عمػى عينػة مػف مػدققي الحسػابات المحددات البشريةأكالر: 
 .فقا التدقيقكشركات في مكاتب 

إلػى  2014: تـ إجراء ىذة الدراسة خالؿ الفترة الزمنية الممتدة مف تشريف األكؿ لمعػاـ المحددات الزمنيةذانيًا: 
 .فقا 2015 حزيرافشير 
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 :المصطمحات اإلجرائية 9:1

 (520معيار التدقيق الدكلي ) ة/اإلجراءات التحميمي: 

 International Federation of Accountants (IFAC) الدكلى لممحاسبيف القانكنيفاإلتحاد  عرؼ     

د كقكاعػد ك كما ىك مبيف بإصدارات معايير التدقيق الدكلية لممارسة أعماؿ التػدقيق كالت كيػالتحميمية اإلجراءات 

لمعقكلػػػة بػػيف البيانػػػات تقيػػػيـ لممعمكمػػات الماليػػػة مػػف خػػػالؿ تحميػػل دراسػػػة لمعالقػػات ا :أخالقيػػات المينػػػة، ب نيػػا

المالية كغير الماليػة كتشػمل اإلجػراءات التحميميػة كػذلؾ كػاًل مػف بحػث التذبػذبات كالعالقػات الميمػة فػي تحديػد 

 لع المتكقعػةالتذبذبات كالتى ال تتفػق مػع المعمكمػات األخػر  ذات العالقػة أك تنحػرؼ الػى حػد كبيػر عػف المبػا

 (.IFAC ، 2010 ،12اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف،)

 المحاسبة اإلبداعية: 

اإلجػػراءات المحاسػػبية التػػى تمجػػ  الييػػا إدارات الشػػركات فػػي بعػػض األحيػػاف سػػعيًا كراء إحػػداث تحسػػيف       

صكري )غير حقيقي( إما في ربحيتيا اك في مركزىا المػالي كذلػؾ عػف طريػق إسػتػالؿ الذػػرات المتكاجػدة فػي 

تفادة مػػػف تعػػػدد البػػػدائل المتػػػكفرة فػػػي السياسػػػات المحاسػػػبية ، التػػػى تتػػػيح أسػػػاليب التػػػدقيق الخػػػارجي أك باإلسػػػ

عيا في مجاالت أساليب القياس كاإلفصاح المتبعة في إعداد القكائـ المالية،مما االمعايير المحاسبية لممنش ة إتب

لممركز المالي كمػف ذػـ يؤذر سمبًا عمى نكعية األرقاـ التى تظيرىا تمؾ القكائـ سكاء بالنسبة ل رباح أك بالنسبة 

 (.101، 2006عمى مصداقية النسب المالية )مطر،
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 المدقق الخارجي المستقل: 

ىك الشخص الذي يمارس المينة كعضك في مكتب أك شركة مرخصػة تقػـك بتقػديـ خدمػة مينيػة كيتميػز       

سػػتقالليتيـ الذىنيػة كالفعميػػة كيقػػكـ ىػ ؤالء المػػدققكف بالتػػدقيق المػػالي ىػؤالء المػػدققكف بتػػ ىيميـ العممػي كالعممػػي كا 

 (.36، 2012بناًء عمى معايير التدقيق الدكلية أك معايير التدقيق المقبكلة كالمطبقة بالبمد)الذنيبات،

 ىيكل الدراسة 10:1

 :فصكؿ، كىي كما يميخمس راسة عمى تحتكي ىذة الد      

 أىميػػة  أىػػداؼ الدراسػػة، ،كأسػػئمتيا مشػػكمة الدراسػػة كقػػد تنػػاكؿ:، الفصػػل األكؿ: اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة

  لدراسػػات السػػابقة، فرضػػيات الدراسػػةالدراسػػة الحاليػػة كمػػا ّيميزىػػا عػػف ا الدراسػػة، الدراسػػات السػػابقة،

 ، ىيكل الدراسة.المصطمحات اإلجرائية لمدراسة ،محددات الدراسة

  :عينػػػة ، الدراسػػػةمجتمػػػع ، متػيػػػرات الدراسػػػة كقػػػد تنػػػاكؿ:منيجيػػػة الدراسػػػة كأسػػػمكبيا، الفصػػػل الذػػػاني

اإلختبػػػػارات المسػػػػتخدمة فػػػػي التحميػػػػل  مصػػػػادر جمػػػػع بيانػػػػات الدراسػػػػة،، الدراسػػػػة، منيجيػػػػة الدراسػػػػة

 اإلحصائي، تحميل المتػيرات الديمكغرافية لمدراسة )تكصيف عينة الدراسة(.

 كقد تناكؿ األبكاب التالية:، : اإلطار النظري لمدراسةذالثالفصل ال 

 .لتدقيقاإلجراءات التحميمة في ا: المبحث األكؿ      
 .المبحث الذاني: التحميل المالي      
 : المحاسبة اإلبداعية.المبحث الذالث      

 ختبار الفرضياتا  ك لبيانات تحميل ا :لرابعالفصل ا. 

 كالتكصيات اإلستنتاجات :خامسالفصل ال. 
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 لمدراسة : اإلطار النظري انيالفصل الث

 

 المبحث األول 

 التحميميةاإلجراءات 

 ((IFAC،2010،433ف يي)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكن ي520معيار التدقيق الدولي رقم   

 

 المقدمة. :1:1 2

 .فيوم وأىداف اإلجراءات التحميميةم  2::21

 مفيوم اإلجراءات التحميمية. 1:2:1:2

 اإلجراءات التحميمية.أىداف  2:2:1:2

ستعمالت اإلجراءات التحميمية. 3:1:2  أغراض وا 

 .ركإجراءات تقييم لممخاطاإلجراءات التحميمية اولا:        

 اإلجراءات التحميمية كإجراءات تدقيق جوىرية.ثانياا:        

 كإجراءات لتكوين اإلستنتاج الكمي حول البيانات المالية المدققة.اإلجراءات التحميمية ثالثاا:        
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 لمدراسة : اإلطار النظري انيالفصل الث

 اإلجراءات التحميمية: المبحث األول

  ي520معيار التدقيق الدولي رقم   حسب

 يIFAC،2010ين ياإلتحاد الدولى لممحاسبين القانونالصادر عن  

 المقدمة. :1:1 2

كسػالمتيا كا عػداد التقريػر تتمخص كظيفة المدقق الخارجي بفحػص لمبيانػات الماليػة كالتحقػق مػف عػدالتيا       

كىػي تمػؾ األدلػة  ،أدلػة كتجميعيػاعمػى ، كتتـ ىذة العممية مػف خػالؿ الحصػكؿ إلبداء الرأي حكؿ عدالتيا بذلؾ

التػػػػػى تتعمػػػػػق بالبيانػػػػػات الماليػػػػػة المقدمػػػػػة مػػػػػف إدارة الكحػػػػػدة اإلقتصػػػػػادية )تاكيػػػػػدات االدارة( كتقييميػػػػػا بطريقػػػػػة 

 عنيا. كلية كالمحمية المعتمدة كالتقريرلمعايير التدقيق الد كفقاً  مكضكعية،

يػػتـ بإسػػتخداـ إجػػراءات التػػدقيق التػػي يػػر  المػػدقق أنيػػا ضػػركرية كمالئمػػة بنػػاءًا  جمػػع أدلػػة اإلذبػػاتإف         

عمى حكمو كتقديره الشخصي كبناءًا عمى الظػركؼ المحيطػة كبمػا يتفػق مػع معػايير التػدقيق الدكليػة كالمحميػة، 

ات بفحػػص الحسػػابات المختمفػػة كالتحقػػق مػػف عػػدالتيا  مػػف خػػالؿ الفحػػص التفصػػيمي حيػػث تتمذػػل ىػػذه اإلجػػراء

 لمعمميات كاألرصدة أك مف خالؿ اإلجراءات التحميمية لمبيانات المالية.أك بكمييما معًا.

لمتػيػػػػر كالتطػػػػكر الكبيػػػػر فػػػي شػػػػكل الكحػػػػدات االقتصػػػػادية كتعػػػدد نشػػػػاطاتيا كظيػػػػكر الشػػػػركات  كنظػػػراً         

نسية ذات رؤكس االمكاؿ الضخمة كالمتعددة النشاطات كالمترامية االطراؼ كنتيجة التطكر التقنػي المتعددة الج

، ككػػاف مػػف نتػػائج ىػػذا قيق كاجراءاتيػػا كطرقيػػا كاسػػاليبياالمتسػػارع، الػػذي أد  الػػى ضػػركرة تطػػكير عمميػػات التػػد

سس كمعايير معتمدة أتـ كفق اسية تسأداة ألى إفرعية داة تدقيق أت التحميمية مف التطكير باف انتقمت الإلجراءا

 .(2013)مكسى، دكلياً 
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حيػػث كانػػػت تعػػػرؼ سػػػابقا بػػػالفحص  اإلجػػػراءات التحميميػػػة حديذػػػة نسػػبيا مػػػف حيػػػث اإلسػػػتخدا، ال تعتبػػر       

( أك الفحػػػػػػػػػػػػػػػص التحميمػػػػػػػػػػػػػػػي كاإلنتقػػػػػػػػػػػػػػػػادي 268ص،2003 ىنكػػػػػػػػػػػػػػػي، التحميمػػػػػػػػػػػػػػػي التمييػػػػػػػػػػػػػػػدي )تكمػػػػػػػػػػػػػػػاس،

(Scanning&Analytical Review) ،( كىػػي أسػػمكب مراجعػػة كفحػػص 338ص،2003 ىنكػػي، )تكمػػاس

ك ظيػكر حجػـ كمبمػع أ، مكر غير العادية مذل ظيػكر اسػـ مػكرد )دائػف( غيػر متكػرراؼ األسريع ييدؼ إلكتش

حػػد العمػػالء بمبمػػع كحجػػـ غيػػر منطقػػي كغيػػر منسػػجـ مػػع حجػػـ صػػفقات المبيعػػات المتكػػررة لصػػفقة مبيعػػات أل

ع بشكل خاطف كسريع عمى المسػتندات كالسػجالت مػف قبػل مػدقق مػف كيتـ ذلؾ باإلطال تاريخيا ليذا العميل،

اصحاب اإلمكانيات العممية كالمينية كالشخصية )قكة المالحظػة كبعػد النظػر( كالخبػرات المتقدمػة كالتػى تمكنػو 

كبػر أبيػا كتفحصػيا بعنايػة  وىتمامػإ رجة عف المػالكؼ فيعمػد عمػى زيػادة مف تحديد األمكر غير المنطقية كالخا

 (.2013ك يزيل الشؾ كالظف الذي تبادر إلى ذىنو)مكسى،أر شمكلية حتى يؤكد كذأك 

لمعيػار التػدقيق الػدكلي رقػـ  كحيث أف األىداؼ كالمبادئ العامة التى تحكـ تدقيق البيانات المالية، كفقاً        

لصػػحة أدلػػة  ( تؤكػػد عمػػى التشػػكؾ المينػػي كىػػك أف يقػػـك المػػدقق بػػإجراء  تقيػػيـ ناقػػد مػػع عقػػل متسػػائل،200)

 متػػيقأل ألدلػػة التػػدقيق التػػى تنػػاقض مكذكقيػػة البيانػػات المقدمػػة مػػف اإلدارة وكأنػػالتػػدقيق التػػى تػػـ الحصػػكؿ عمييػػا 

كمكقف التشكؾ الميني ضركري طيمة عممية التدقيق، بيدؼ تقميل مخاطر إغفاؿ حاالت غير عادية حيث ال 

 والرقابػػة أمنػػاء كيتمتعػػكف بالنزاىػػة، كعميػػاإلدارة كالمكمفػػيف بيقبػػل المػػدقق ب دلػػة التػػدقيق بنػػاءَا عمػػى اإلعتقػػاد بػػ ف 

فإف إقرارات اإلدارة كالبيانات كالمعمكمات المقدمة مف قبميا ال تعتبر بديل عف الحصكؿ عمى أدلة تدقيق كافية 

نيف )اإلتحاد الػدكلى لممحاسػبيف القػانك كمناسبة حتى يستطيع المدقق عمل إسػتنتاجات معقكلػة يبنػي عمييػا رأيػو.

IFAC،2008،216ص.)  
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نتقاديو سابقة الذكر فقد كاف يقـك المدقق بيا في نياية عممية التدقيق كيقـك إلاكبالعكدة الى االجراءات        

غفػاؿ بعػض الظػركؼ غيػر إ شخصػيو كبصػيرتو بيػدؼ تقميػل مخػاطر بيا عمى عينة مختارة بناء عمى خبرتو ال

 .ة كتخفيض مخاطر التدقيق بشكل عاـالعادي

ذـ تقدمت االجراءات التحميمية باساليبيا، ليقكـ المدقق بإجراء بعض المقارنات مف خالؿ النسب المالية        

ائـ البسػػيطة مذػػل نسػػػب الربحيػػة كالنشػػػاك ككػػذلؾ مػػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أسػػػاليب التحميػػل األفقػػػي كالعػػامكدي لمقػػػك 

مجػػاؿ فحصػػو اف كانػػت نتائجيػػا تشػػير الػػى تكسػػيع الماليػػة، كاالىتمػػاـ بالنسػػب غيػػر منطقيػػة كدراسػػة اسػػبابيا ك 

ذلػػػؾ، ذػػػـ تطػػػكرت ىػػػذه األسػػػاليب كأصػػػبح المػػػدقق مطالبػػػًا بإبػػػداء الػػػرأي كتقيػػػيـ قػػػدرة العميػػػل عمػػػى االسػػػتمرار 

 (.2013كالمخاطر المالية التى قد يكاجييا العميل حاليا كمستقبال كالتنبؤ بالمخاطر كاقتراح الحمكؿ)مكسى،

 عنػد أداء عمميػة المراجعػة المينية عمػى اىميػة االجػراءات التحميمػة كاسػتخداميا أكدت المنظمات الدكلية       

نظرا لقدرتيا الكبيرة عمى اكتشاؼ األخطاء الجكىرية ككذلؾ النخفاض تكاليفيا، حيث أصدر المعيد األمريكي 

( كالػػذي تضػػمف ضػػركرة اسػػتخداـ المراجعػػة التحميميػػة 54المعيػػار رقػػـ )1972لممحاسػػبيف القػػانكنييف فػػي سػػنة 

  1978لمعمكمػػات، كفػػى سػػنة كػػ داة مسػػاعدة فػػي التخطػػيا لعمميػػة المراجعػػة كأيضػػا كمصػػدر لمحصػػكؿ عمػػى ا

( بعنػػػكاف 23أصػػػدرت لجنػػػة معػػػايير المراجعػػػة التابعػػػة لممعيػػػد األمريكػػػي لممحاسػػػبيف القػػػانكنييف المعيػػػار رقػػػـ )

إجػػػراءات المراجعػػػة التحميميػػػة فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى كافػػػة المشػػػاكل المتكقعػػػة كالتػػػي يمكػػػف إخضػػػاعيا الختبػػػارات 

الذالػػػث مػػف معػػايير العمػػل الميػػداني كالػػذي بمقتضػػاه يػػػتـ المراجعػػة، كتتضػػمف التكصػػية كػػذلؾ تعػػديل المعيػػار 

 كىي: ،(2013الحصكؿ عمى أدلة اإلذبات مف خالؿ مجمكعة مف إجراءات المراجعة)مكسى،

 . اختبارات التفاصيل لمعمميات كاألرصدة.1

 . إجراءات المراجعة التحميمية لممعمكمات المالية.2
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( بعنػكاف اإلجػراءات 56لممحاسػبيف القػانكنييف التكصػية رقػـ)أصػدر المعيػد األمريكػي  1988كفى سنة        

التحميمية كالتي بنػاءًا عمييػا أصػبح عمػى المراجػع ضػركرة اسػتخداميا فػي مرحمتػي التخطػيا ك المرحمػة النيائيػة 

 (.312ص،2013لعممية المراجعة.)مكسى،

بيػػق ذي يتضػػمف ضػػركرة تطكالػ 520أصػػدر االتحػػاد الػدكلي لممحاسػػبيف المعيػػار رقػػـ  1998كفػي سػػنة        

، لذا فقد اكد االتحاد الدكلي لممحاسبيف أىميػة اإلجػراءات التحميميػة بمكجػب معيػار المراجع لإلجراءات التحميمية

ك أفػي  ألتى تبػد( االجراءات التحميمية النافذ المفعكؿ لتدقيق البيانات المالية لمفترات ا520التدقيق الدكلي رقـ )

ؾ كمتطمػب إلزامػي عنػد بػدء عمميػة التػدقيق )تقيػيـ المخػاطر لمحصػكؿ عمػى فيػـ كذل ،2004ديسمبر  15بعد 

 لممنش ة كبيئتيا( كيككف ذلؾ بمرحمة التخطيا.

جراءات تحميميػة كاجبػة فػي مرحمػة إيتحمميا المدقق مف حيػث القيػاـ بػ كاإللزاـ ىنا يعنى المسؤكلية التى        

لتالعػػب المتعمػػد بػػالقكائـ الماليػػة كالتػػى بمكجبيػػا يػػتـ تصػػميـ التخطػػيا لمتػػدقيق لتقيػػيـ مخػػاطر إمكانيػػة حػػدكث ا

اجراءات التدقيق، ككذلؾ فاف المدقق ممـز ايضا بػاالجراءات التحميميػة عنػد المراجعػة الشػاممة فػي نيايػة عمميػة 

كتشػػػاؼ إسػػػؤكلية المػػػدقق فػػػي ف مأكالبػػػد مػػػف التنكيػػػو ىنػػػا  (،520التػػػدقيق حسػػػب معيػػػار التػػػدقيق الػػػدكلي رقػػػـ )

تدقيق كتنفيذ خطو التػدقيق حسػب ب كالتضميل في القكائـ المالية تنحصر فقا بالتخطيا السميـ لعممية الالتالع

ك أماليػػػة تخمػػػك مػػػف التضػػػميل كالتالعػػػب كيػػػد معقػػػكؿ بػػػ ف البيانػػػات ال صػػػكؿ فقػػػا لمحصػػػكؿ عمػػػى مسػػػتك  تاأل

نمػا قػاـ ا  ئـ الماليػة مػف التضػميل ك مة القػكالسػال ف المػدقق ضػامناً أ كيػد ال تعنػى كمعقكليػة الت ،التحريفات المادية

كتبقػى المسػؤكلية الرئيسػية  ،معقكلة لمستخدمي القػكائـ الماليػةجراءات المينية الالزمة لمكصكؿ لنسبة ت كيد باإل

 اإلنتفػاع  عف سالمة القكائـ المالية مف التضميل كالتحريف عمى كاىل االدارة كليس المدقق، كمػا يمكػف لممػدقق

مػػف اإلجػػراءات التحميميػػة بإعتبارىػػا إجػػراءات جكىريػػة )اإلجػػراءات التحميميػػة الجكىريػػة( حسػػب التعػػديالت عمػػى 
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أك بعػد ذلػؾ  2009ديسػمبر  15فػي  أيانات الماليػة لمفتػرات التػى تبػد( النافذ المفعكؿ لتدقيق الب520المعيار )

 .(IFAC،2010،433)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف التاريخ.

 مفيوم وأىداف اإلجراءات التحميمية.  2::21

 مفيوم اإلجراءات التحميمية. 1:2:1:2

كردت عدة مفاىييـ لإلجراءات التحميميػة فقػد أطمػق عمييػا الػبعض الفحػص التحميمػي كأخػركف المراجعػة         

فحػػص  كقػػد عرفػػت ب نيػػا عمميػػة (،312،ص2013التحميميػػة كيسػػمييا الػػبعض اإلسػػتعراض التحميمػػي )مكسػػى،

المعمكمػػػات المكجػػػكدة فػػػي حسػػػابات كسػػػجالت المنشػػػ ة كمقارنتيػػػا مػػػع المعمكمػػػات األخػػػر  كالبيانػػػات الداخميػػػة 

كالخارجيػػػة بيػػػدؼ الخػػػركج بػػػرأي حػػػكؿ مػػػد  تجػػػانس ىػػػذه المعمكمػػػات مػػػع مػػػا ىػػػك معػػػركؼ عػػػف ىػػػذه المنشػػػ ة 

 (.139،ص2012كنشاطيا )الذنيبات،

( بشػػ ف معػػايير التػػدقيق عمػػى 56القػػانكنييف  فػػي البيػػاف رقػػـ ) كقػػد عرفيػػا المعيػػد األمريكػػي لممحاسػػبيف        

أنيػػا عمميػػػة تقيػػػيـ لممعمكمػػػات الماليػػػة يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة العالقػػػات الممكنػػػة بػػػيف البيانػػػات الماليػػػة كبعضػػػيا 

كيػػػػتـ مػػػػف خػػػػالؿ مقارنػػػػة القػػػػيـ المسػػػػجمة بالػػػػدفاتر مػػػػع تكقعػػػػات  ،بينيػػػػا كبػػػػيف البيانػػػػات غيػػػػر الماليػػػػةالػػػػبعض ك 

 (.2002صلكبؾ،ك  أرنزالمراجع.)

تقيػػيـ لممعمكمػػات الماليػػة مػػف خػػالؿ تحميػػل دراسػػة كعرفيػػا اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف القػػانكنييف ب نيػػا        

لمعالقات المعقكلة بيف البيانات المالية كغير المالية، تشمل اإلجراءات التحميمية كذلؾ كاًل مف بحث التذبذبات 

كالتى ال تتفق مع المعمكمات األخر  ذات العالقػة أك تنحػرؼ إلػى حػد  ،التذبذباتكالعالقات الميمة في تحديد 

 (.12،صIFAC، 2010)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف كبير عف المبالع المتكقعة. 
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عاله أف اإلجراءات التحميمية تتضػمف دراسػة مقارنػة اإلتحاد الدكلي لممحاسبيف القانكنييف أ  يبيف تعريفك        

 المنش ة المالية كعمى سبيل المذاؿ ال الحصر مع:لمعمكمات 

 .فترات سابقة ) التحميل األفقي( المعمكمات المالية الحالية مع المعمكمات عف .1

 نتائج المعمكمات المالية الحالية مع المكازنات التقديرية. .2

معمكمػات ماليػة متماذمػة تػرتبا بالقطػاع الػذي تنتمػي إليػو المنشػ ة، مذػل المعمكمات المالية مع  .3

مقارنػػة حجػػـ المبيعػػات االجمػػة الػػى اجمػػالي المبيعػػات كنسػػبة،مع المنشػػ ت االخػػر  فػػي نفػػس 

 القطاع )ذات االحجاـ المتقاربة(.

 :المذاؿ ال الحصر كعمى سبيل، والنظر إلى العالقات كما تتضمف اإلجراءات التحميمية أيضًا الدراسة       

تنبػ  بػو، كالمبنػي عمػى بيف عناصر المعمكمات المالية كالتػى يتكقػع أف تتماذػل مػع النمػكذج الم .1

جمػػػالي إلػػى إ ةً لػػػربح كالػػذي يمذػػػل صػػافي الػػربح نسػػػب، كالنسػػػبة المئكيػػة ليػػامش اخبػػرة المنشػػ ة

سػػػتمرارىا عميػػػو إذا لػػػـ يكػػػ ،المبيعػػػات ف ىنػػػاؾ حيػػػث يتكقػػػع كجػػػكد ىػػػذه العالقػػػة بػػػنما معػػػيف كا 

 تػيرات جكىرية قد أدت إلى تػيره.

 بيف المعمكمات المالية ك المعمكمات غير مالية ذات العالقة. ك جكر العماؿ مع عددىـ. .2

يتضػػػح ممػػػا سػػػبق أف اإلجػػػراءات التحميميػػػة تيػػػدؼ الػػػى تقيػػػيـ المعمكمػػػات الماليػػػة، بكاسػػػطة تحميػػػل  وعميػػػك      

المقدمػػة مػػف المنشػػ ة لمسػػنة الماليػػة الحاليػػة كالسػػابقة كالمقػػدرة  عالقػػات معقكلػػة كمقبكلػػة بػػيف المعمكمػػات الماليػػة

المسػػػتقبمية كالمعمكمػػػات الماليػػػة القطاعػػػة كلممنشػػػ ت المشػػػابية، كأخػػػر  غيػػػر ماليػػػة تتعمػػػق بػػػالظركؼ المختمفػػػة 

، أك دراسػة عالقػات لممنشػ ة محػل رنػةالمرتبطة بالمنشػ ة داخميػًا كخارجيػًا  كترتكػز فػي ذلػؾ إمػا عمػى دراسػة مقا

 التدقيق.
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/التطبيق كالمادة التكضيحية( أنة مػف الممكػف إسػتعماؿ 3( في الفقرة )أ520كيبيف المعيار الدكلي رقـ )       

عدة طرؽ إلنجاز اإلجراءات التحميميػة كتمتػد ىػذة الطػرؽ مػف المقارنػات البسػيطة الػى التحمػيالت المعقػدة التػى 

جػػػراءات التحميميػػػة عمػػػى البيانػػػات الماليػػػة المكحػػػدة تسػػػتعمل تقنيػػػات إحصػػػائية متطػػػكرة ، كيمكػػػف أف تطبػػػق اإل

 (.436ص،IFAC،2010)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف كالعناصر كمككنات المعمكمات.

كيالحػػأل أف المعيػػار ال يقيػػد المػػدقق بطريقػػة أك ب سػػمكب تحميػػل محػػدد حيػػث أعطػػى لممػػدقق الحريػػة فػػي       

اإلجراءات التحميمية المناسبة كمستك  تطبيقيا، فقد أعطػى أيضػًا لممػدقق الحريػة اإلجتياد إلختيار طرؽ كأنكاع 

في إستخداـ كتطبيق اإلجراءات التحميمية عمى البيانات المالية المكحدة  ككل أك ألحػد عناصػر ىػذه القػكائـ أك 

 لمككنات ىذه العناصر.

مجمكعػػة إجػػراءات تحميميػػة متعػػددة يحػػددىا نيػػا  اإلجػػراءات التحميميػػة ب عريػػفمكػػف تيكيػػر  الباحػػث أنػػو        

تجاىػات  مقارنةبإتجاه البنكد المالية محل التدقيق كحجميا، ك التنبؤالحكـ المينى لممدقق تيدؼ إلى  أحجاـ كا 

ىػػذه البنػػكد المتنبػػاء بيػػا مػػع الفعميػػة المقدمػػة كالتػػى تػػـ التقريػػر عنيػػا مػػف إدارة المنشػػ ة لتحديػػد مقػػدار اإلنحػػراؼ 

التى تمكنة مف إبداء األىمية النسبية ليذة اإلنحرافات، إلتخاذ إجراءات التدقيق المناسبة  تقييم، ككالتبايف بينيا

 البنكد كالتى تـ التقرير عنيا مف اإلدارة. هحكؿ ىذ ورأي

 اإلجراءات التحميمية.أىداف  2:2:1:2

 :لىإ (434ص،IFAC،2010)اإلتحاد الدكلى لممحاسبيف القانكنيف  تيدؼ اإلجراءات التحميمية     

 .ؿ اإلجراءات التحميمية الجكىريةحصكؿ المدقق عمى أدلة تدقيق مكذكقة كذات عالقة مف خال .1

تككيف اإلستنتاج الكمي لد  المدقق حكؿ إتساؽ البيانات المالية ،مف خالؿ اإلجػراءات التحميميػة قػرب  .2

 نياية عممية التدقيق.
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ستعمالت اإلجراءات التحميمية. 3:1:2  أغراض وا 

سػػػتعماالت اإلجػػػراءات التحميميػػػة ككمػػػا بينيػػػا معيػػػار التػػػدقيق الػػػدكلي رقػػػـ )      )اإلتحػػػاد ( 520إف أغػػػراض كا 

 تستعمل كتستخدـ ل غراض التالية: (458ص،IFAC،2008الدكلى لممحاسبيف القانكنيف 

 كإجراءات تقييـ لممخاطر.كالً أ : 

 جراءات تدقيق جكىرية.إذانيًا: ك 

 لتككيف اإلستنتاج الكمي حكؿ البيانات المالية المدققة.جراءات إذالذًا: ك 

 األغراض كاإلستعماالت لإلجراءات التحميمية ككما ىك مبيف الحقًا في صفحات البحث. هكسيتـ شرح ىذ     

 

 اإلجراءات التحميمية كإجراءات تقييم لممخاطر. أولا:

ي "تحديرد 315 ( مف خالؿ اإلشارة كالربا في نطاقة بمعيار التػدقيق الػدكلي رقػـ 520المعيار ) أكجب       

لعمػػى المػػدقق تطبيػػق اإلجػػراءات التحميميػػة  وتقيرريم مخرراطر الخطررأ الجرروىري مررن خررالل فيررم المنشررأه وبيئتيررا

ف )اإلتحػػػػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػػػػدكلى لممحاسػػػػػػػػػػػػػبيف القػػػػػػػػػػػػػانكني /ب (6/فقػػػػػػػػػػػػػرة 315كػػػػػػػػػػػػػإجراءات لتقيػػػػػػػػػػػػػيـ المخاطر)معيػػػػػػػػػػػػػار

IFAC،2010،( مػػف خػػالؿ اإلشػػارة كالػػربا فػػي نطاقػػة بمعيػػار التػػدقيق 520المعيػػار )كمػػا أكجػػب  (.265ص

ب نػة عمػى المػدقق أف يصػمـ كيػؤدي إجػراءات تػدقيق  ي "إسرتجابة المردقق لممخراطر المقيمرة"330 الدكلي رقـ

)اإلتحػػاد  (6/فقػػرة 330إضػػافية إسػػتجابة لممخػػاطر المقّيمػػة ل خطػػاء الجكىريػػة عنػػد مسػػتك  اإلذبػػات )معيػػار 

 (.323ص،IFAC،2010الدكلى لممحاسبيف القانكنيف 
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ستعمالت اإلجراءات التحميمية كإجراءات تقييم لممخاطر:  أىمية وا 

  كالتػى تسػاعد فػي تمكينػة مػف نكاح كمؤشرات لـ يكف عمى عمـ بيػاالتكضيح كلفت انتباه المدقق لالداللة ك ،

 :جلتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية كذلؾ مف أ

 تحديد طبيعة المخاطر كاألخطاء الجكىرية. -

 األخطاء الجكىرية العناية المينية. يق كالالـز إلعطاء ىذه المخاطر ك تحديد التكقيت المناسب لمتدق -

 .التدقيقتحديد الحجـ كالمد  المناسب إلتماـ عممية  -

 .كالمالئمة لتعامل مع ىذة المخاطرتحديد إجراءات التدقيق اإلضافية الالزمة  -

 عاديػػػػة حيػػػػث تعتمػػػػد اإلجػػػػراءات التحميميػػػػة كػػػػإجراءات لتقيػػػػيـ المخػػػػاطر عمػػػػى تحديػػػػد كجػػػػكد احػػػػداث غيػػػػر 

، مذػػل المبيعػػات كحجػػـ البضػػاعة المباعػػة، كعنػػد أداء المػػدقق لإلجػػراءات المعمكمػػات الماليػػة كغيػػر الماليػػة

 :ء لتقييـ المخاطر يقـك بما يميالتحميمية كإجرا

 تحديد العالقات المكجكدة بيف البنكد سكاء كانت المالية اك غير المالية. -

تجاىاتيا كأحجاميا المتكقعة. تطكير تكقعات منطقية كمعقكلة خاصة بيذة العالقات -  كا 

 الكصكؿ الى نتائج بإجراء مقارنة بيف المبالع كالنسب الفعمية المسجمة كبيف التى تكقعيا. -

أخػػػذ النتػػػائج كالنسػػػب غيػػػر العاديػػػة اك غيػػػر المتكقعػػػة بعػػػيف اإلعتبػػػار عنػػػد تحديػػػد مخػػػاطر األخطػػػار  -

 الجكىرية.

ميميػػة لمبيانػػات المجمعػػة عمػػى مسػػتك  عػػالي )مذػػل مػػع االخػػذ بعػػيف اإلعتبػػار أف نتػػائج اإلجػػراءات التح -

 القكائـ المالية لمفترة المالية كاممة( تعطي داللة مبدئية كاسعة )غير محددة( حكؿ كجكد خط  جكىري.
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 يـ الرقابػة الداخميػة فػي المنشػ ة ربا المعمكمات األخر  التى جمعت مف قبل المدقق لتقيػيـ المخػاطر)ف -

مالحظػػػة كالتفتػػيش،أي معمكمػػػات أخػػػر  ( مػػع نتػػػائج اإلجػػػراءات التحميميػػػة اإلستفسػػارات مػػػف اإلدارة ،ال

 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(.

ىػػي المخػػاطرة بػػإف ال تكتشػػف إجػػراءات المػدقق خطػػ  جكىريػػا فػػي إذبػػات يمكػػف اف يكػػكف  :)مخػاطرة اإلكتشػػاؼ

 .نة((جكىريا بمفردة )دليل( اك عند جمعو مع أخطاء أخر  )قري

  :كمخاطرة االخطاء الجكىرية تتككف مف عنصريف ىما       

كىػػػي المخػػػػاطر التػػػى تػػػػرتبا بطبيعػػػػة  )المكركذػػػة كالمت صػػػػمة فػػػي الحسػػػػاب(عنصػػػر المخػػػػاطرة الذاتية -1

ر مت صػل فييػا كمتػكارث مذػل المنش ة مكضع التدقيق كبيئتيا اك بعض البنػكد التػى التػى يعتبػر الخطػ

 المخزكف كالنقدية.

، كىي مخاطر ناتجة عف عدـ تمكف أنظمة الرقابػة الداخميػة فػي المنشػ ة مػف مخاطر الرقابةعنصر   -2

 منع أك إكتشاؼ األخطاء كالتحريفات.
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 اإلجراءات التحميمية كإجراءات تدقيق جوىرية. ثانياا:

الجكىريػػػة كلتحقيػػػق أىػػػداؼ التػػػدقيق فػػػإف عمػػػى المػػػدقق تصػػػميـ  بعػػػد التقيػػػيـ الخػػػاص بمخػػػاطرة األخطػػػاء      

إجراءات تدقيق جكىرية ألداء عممية التدقيق قادرة عمى اإلستجابة لمتقييـ الخاص بمخػاطرة األخطػاء الجكىريػة 

جػراءات التػدقيق الجكىريػة يػتـ إشػتقاقيا عنػد مسػتك  اإلذبػات مػف  عند مستك  اإلذبات لعمميات ت كيد معينػة، كا 

 أك مف كمييما معا. ،أك مف اإلجراءات التحميمية الجكىرية ،ارات التفاصيلإختب

يق مبنػي عمػى حكػـ كيبقى القػرار حػكؿ أ  إجػراءات تػدقيق سػيتـ إسػتخداميا لتحقيػق ىػدؼ عمميػة التػدق       

اإلجػراءات المتػكفرة ىػك أكذػر فاعميػة ككفػاءة لتقميػل المخػاطرة المقيمػة ل خطػاء الجكىريػة  يالمدقق مف حيث أ

 .كالمناسبلى أدنى مستك  كبالشكل المقبكؿ إ عند مستك  اإلذبات )مرحمة الت كيد(

 ( بػ ف المػدقق قػد يحصػل عمػى معمكماتػو الالزمػة لإلجػراءات التحميميػة520كيبيف المعيار الدكلي لمتدقيق رقـ )

مػػف إدارة المنشػػ ة كينظػػر فػػي مػػد  مكذكقيتيػػا، كمػػا يطمػػع عمػػى اإلجػػراءات التحميميػػة المنجػػزة مػػف قبػػل المنشػػ ة، 

( لممدقق إستخداـ ىػذة المعمكمػات التحميميػة المعػدة مػف قبػل المنشػ ة بشػرك أف تكػكف 520حيث أتاح المعيار )

 معدة بكفاءة كمييئة بشكل مناسب كحسب قناعة المدقق بذلؾ.

 

عنررد النظرررة  كررإجراءات لتكرروين اإلسررتنتاج الكمرري حررول البيانررات الماليررة المدققررة.اإلجررراءات التحميميررة  ثالثرراا:

 .قالشاممة لمبيانات المالية نياية عممية التدقي

اإلقتػػراب مػػف ( عمػػى المػػدقق تطبيػػق اإلجػػراءات التحميميػػة عنػػد 520أكجػػب المعيػػار الػػدكلي لمتػػدقيق رقػػـ )      

ستنتاجة الكمي فيما إذا كانت البيانات المالية ككػل التدقيقنياية عممية  ، كذلؾ عندما يقكـ بتككيف قراره العاـ كا 
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فالنتائج التى يتـ التكصل إلييا نتيجة اإلجراءات التحميمية المصػممة كالتػى يػتـ ، المدقق لممنش ةمتسقة مع فيـ 

 :ت ديتيا كتطبيقيا بشكل عاـ في نياية عممية التدقيق تيدؼ إلى

الت كد مف صحة اإلستنتاجات المتككنػة لػد  المػدقق سػابقًا عنػدما تػـ تػدقيق عناصػر البيانػات الماليػة  .1

 بشكل منفرد كجزئي )تفصيمي(. 

ليعتمػػد عمييػػا فػػي مسػػاعدة المػػدقق لمكصػػكؿ إلسػػتنتاجات عامػػة حػػكؿ مػػد  معقكليػػة البيانػػات الماليػػة   .2

 .وإبداء رأي

 الخاطئ الجكىري الػير معركؼ كغير المكتشف سابقًا.  تساعد في التعرؼ ك تحديد مخاطر البياف .3

مخاطر البياف الخاطئ الجكىري الػير المكتشف سابقًا تمـز المدقق إلعػادة تقيػيـ كمراجعػة إلجػراءات  .4

ؿ لممخاطر البياف الخاطئ إمتذااًل لمتطمبات معيار  التدقيق المخططة سابقًا بناءًا عمى اإلعتبار المرعدّع

 .د كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية/ تحدي(315قـ )التدقيق الدكلي ر 

 

 .نتائج التحقيق لإلجراءات التحميمية 

في حاؿ أظيرت اإلجػراءات التحميميػة التػى تػـ أداؤىػا نتػائج بكجػكد تقمبػات أك عالقػات غيػر متسػقة مػع        

المعيار الدكلي لمتدقيق رقػـ ، أكجب ة عف القيـ المتكقعة بمقدار كبيرالمعمكمات األخر  ذات العالقة أك مختمف

 ( عمى المدقق التحقق عف مذل ىذة الفركؽ.كذلؾ بالطرؽ التالية:520)

 كالحصكؿ عمى أدلة تدقيق مناسبة ككافية ذات عالقة بردكد اإلدارة. اإلستفسار مف اإلدارة ، .1

لتػى جمعػت خػالؿ ، كربطيا بفيػـ المػدقق لممنشػ ة كبيئتيػا كأدلػة التػدقيق المتحصػمة كاردكد اإلدارةتقّييـ  .2

 عممية التدقيق. 
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عنػػد عػػدـ قػػدرة اإلدارة أكقصػػكر ردكدىػػا عػػف تفسػػير الفركقػػات كالتقمبػػات كالعالقػػات غيػػر المتسػػقة التػػى  .3

أظيرتيػػا نتػػائج اإلجػػراءات التحميميػػة ، فعمػػى المػػدقق القيػػاـ بػػإجراءات تػػدقيق أخػػر  لػػـ يحػػددىا معيػػار 

 .( كتركيا لتقدير المدقق520التدقيق الدكلي رقـ )
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 لمدراسة : اإلطار النظري نيفصل الثاال

 التحميل المالي: ثانيالمبحث ال 

 .مقدمةال 1:2:2

 الخصائص النوعية لممعمومات المالية. 2:2:2

 .ميتةأىدافة وأى مفيوم التحميل المالي 3:2:2

 من حيث الغرض األىداف. التحميل الماليمناىج أو مداخل  أنواع 4:2:2

 ليا. الميتمة بالتحميل الماليالمستخدمة لمقوائم المالية و الجيات  5:2:2

 المعمومات المستخدمة بالتحميل المالي و مصادرىا. 6:2:2

 .يمنيجية التحميل المال 7:2:2

 .ومحدداتو مقومات التحميل المالي 8:2:2

 وأساليبو. التحميل المالي دواتأ 9:2:2

 مؤشرات ونتائح التحميل المالي.األعتبارات اليامة في تفسير  10:2:2
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 لمدراسة : اإلطار النظري انيالفصل الث

 التحميل المالي: ثانيالمبحث ال

 .مقدمةال 1:2:2

رتباطًا كذيقًا بعمػل المػدقق الخػارجي حيػث يػرتبا التحميػل المػالي بمعيػار التػدقيق يرتبا التحميل المالي إ       

، كيعكد التحميل المالي عمى المػدقق بمنػافع كبيػرة عد مف أىـ أدكاتوالتحميمية ك ير ( اإلجراءات 520الدكلي رقـ )

كػ داة تمكػف المػدقق ، ك كػ داة تػدقيق جػكىري ذانيػاً ة تخطػيا لعمميػة التػدقيق اكاًل، ك ، ك دا جميع مراحل التدقيقفي 

 مف تككيف الصكرة النيائية حكؿ البيانات المالية المدققة.

 لممعمومات المالية. الخصائص النوعية 2:2:2

حيػػث أف كاجػػب المػػدقق أف يحصػػل عمػػى أدلػػة تػػدقيق تبيػػيف أف البيانػػات الماليػػة تتصػػف بالخصػػائص        

النكعيػػػة التػػػى حػػػددتيا المجػػػاف كالييئػػػات المتخصصػػػة كالمعنيػػػة بإصػػػدار معػػػايير المحاسػػػبة مذػػػل لجنػػػة معػػػايير 

 (.196ص،2013بات،يالمتحدة )الذنالمحاسبة الدكلية كمجمس معايير المحاسبة في الكاليات 

ف نو مف الكاجب التطػرؽ كبإسػياب لمخصػائص النكعيػة لممعمكمػات الماليػة كمػا بينػو اإلطػار المفػاىيمي        

سػابقًا  IASCقبػل لجنػة معػايير المحاسػبة الدكليػة مف 1989في العاـ إلعداد كعرض القكائـ المالية المكضكع 

حاليػػًا(، حيػػث  تنقسػػـ الخصػػائص النكعيػػة لممعمكمػػات الماليػػة الػػى  IASB)مجمػػس معػػايير المحاسػػبة الدكليػػة 

 (، ىما:7،ص2013مجمكعتيف )أبكنصار، حميدات،

 :المجموعة األولى: الخصائص النوعية األساسية وتشمل الخاصيتان األساسيتان التاليتان .1

 يجب: كلتككف المعمكمات المالية مالءمة: المالءمة 
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 .المستخدميف لياأف تككف ذات صمة بقرارات  -

 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 إذا  -

 ممستخدميف لمقكائـ المالية.   كاف حذفيا أك تحريفيا يؤذر عمى صحة القرار اإلقتصادي ل

  الماليػػة  حيػػث يجػػب أف تعبػػر المعمكمػػات الماليػػة بصػػدؽ عػػف العمميػػات :/الموثوقيررة التمثيررل الصرراد

كاألحػػداث األخػػر  التػػى حػػدذت بالمنشػػ ة كالظػػكاىر الكاجػػب أف تعبػػر عنيػػا كتصػػكيرىا، كحتػػى تتصػػف 

 المعمكمات بالمكذكقية يجب أف تككف:

بمػا فػي ذلػؾ : تعبر عف كافة المعمكمات الضركرية لتككف مفيكمة مف المستخدميف كاممة -

 المعمكمات الكصفية كالتكضيحية.

الحياد: غير متحيزة لتخدـ طرؼ أك جية معينة عمػى حسػاب جيػة أخػر  مػف مسػتخدمي  -

 المعمكمات.

 الخمك مف األخطاء: تخمك مف أخطاء كالحذؼ. -

 ة أو المعززة لمخصائص النوعية لممعمومات المالية:الخصائص الداعم :المجموعة الثانية .2

 يمكػػف مقارنػػة القػػكائـ الماليػػة لفتػػرة ماليػػة معينػػة مػػع  قػػكائـ الماليػػة لفتػػرة ماليػػة سػػابقة  :القابميررة لممقارنررة

 :فس الفترة، كتقتضي عممية ما يميلنفس المنش ة أك مع منش ت أخر  لن

كتعنػػي الذبػػات فػػي إسػػتخداـ السياسػػات المحاسػػبية مػػف فتػػرة  تسػػاؽ فػػي تطبيػػق السياسػػات:اإل -

 ألخر . 
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 القكائـ المالية مف فترة ألخر  كتصنيف البنكد. الذبات في أسمكب عرض -

 الخػػركج بػػنفس النتػػائج إذا أسػػتخدمت نفػػس طػػرؽ القيػػاس بػػػض النظػػر عػػف مػػف ىػػـ  :القابميررة لمتحقررق

 لمنتائج.األشخاص الذيف أستخدمكا طرؽ القياس أك كصمكا 

 أف تتػكفر المعمكمػة لمتخػذ القػرار إلتخػاذ قػرارة فػي الكقػت المناسػب أك الكقػت الػذي  :التوقيت المناسب

 يككف لممعمكمات ت ذير عمى القرار.

 بعيدة عف التعقيد كالصعكبة.كعرض المعمكمات بشكل كاضح كدقيق تصنيف :القابمية لمفيم ،  

 .ميتةوأى ،أىدافة ،مفيوم التحميل المالي 3:2:2

جػػل تفسػػػير أيسػػتخدميا المحممػػيف المػػػالييف مػػف  عبػػارة عػػػف اإلجػػراءات كالخطػػكات التػػػيالتحميػػل المػػالي        

عممية معالجة منظمة لمبيانػات الماليػة المتاحػة عػف (، أك ىك 52،ص2010)حداد، المعمكمات الماليو المتاحة

أداء المؤسسػػات ككػػذلؾ فػػي تخػػاذ القػػرارات ك تقيػػيـ إكؿ عمػػى معمكمػػات تسػػتعمل فػػي عمميػػة مؤسسػػة مػػا لمحصػػ

 (.022،ص0228)عقل، مشكمة مالية مكجكدة كتكقع ما سيككف عميو الكضع في المستقبل. تشخيص أي

دراسػػة القػػكائـ الماليػػة بعػػد تبكيبيػػا باسػػتخداـ األسػػاليب الكميػػة بيػػدؼ  كعػػرؼ التحميػػل المػػالي أيضػػًا ب نػػة       

رىا ك التػيػػرات الطارئػة عمػػى ىػذه العناصػر كحجػػـ كأذػر ىػػذه التػيػرات كاشػػتقاؽ إظيػار االرتباطػات بػػيف عناصػ

مجمكعة مف المؤشرات التي تساعد عمى دراسػة كضػع المنشػاة مػف الناحيػة التشػػيمية ك التمكيميػة ك تقيػيـ أداء 

   ريػة السػػميمةاتخػاذ القػػرارات اإلداىػذه المنشػػآت ك كػذلؾ تقػػديـ المعمكمػات الالزمػػة ل طػراؼ المسػػتفيدة مػف أجػػل 

(.20ص،0228،)دمحم
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، كالػػذي حػػة كالمنشػػكرة كالمتعمقػػة بالشػػركاتأي مسػػتخدـ لممعمكمػػات الماليػػو المتاأمػػا المحمػػل المػػالي فيػػك        

ك أمػػػػػا محمػػػػػل داخمػػػػػي إقتصػػػػػاديو .كيكػػػػػكف تخػػػػػاذ القػػػػػرارات اإلإجػػػػػل أسػػػػػتخداـ تمػػػػػؾ المعمكمػػػػػات مػػػػػف إيرغػػػػػب ب

 (.52،ص2010)حداد، خارجي

  من التحميل المالياليدف األساسي 

ييدؼ التحميل المالي في التعرؼ عمى مكاطف القكة في كضع الشركة لتعزيزىا، كعمى مكاطف الضػعف        

سػػتعانة ضػػافة إلػػى اإلمػػى القػػكائـ الماليػػة المنشػػكرة باإلطػػالع عالج الػػالـز ليػػا، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإللكضػػع العػػ

 قتصادية العامة.بالمعمكمات المتاحة عف أسعار األسيـ كالمؤشرات اال

أما في مجاؿ التدقيق كبإعتبار التحميل المالي أداة مف أدكات اإلجراءات التحميمية في التدقيق فاليػدؼ         

لممنش ة محل  تساعد عمى التقييـ الماليكمؤشرات كمات بالقكائـ المالية إلى معم هتحكيل البيانات الكاردمنو ىك 

سػػتخداميا كػػإجراءات تػػدقيق جكىريػػة الالزمػػ تخػػاذ القػػراراتا  ك  التػػدقيق، ة فيمػػا يتعمػػق بتخطػػيا عمميػػة التػػدقيق كا 

بداء الرأي العاـ حكؿ عدالة البيانات المالية.   لمبيانات المالية كفي نياية عممية التدقيق عند بناء كا 

 أىمية التحميل المالي: 

في تقدير قيمة المنش ة عف طريق  . حيث يكفر معمكمات تساعددارياً ا  ك  رفة قدرات الشركة مالياً كسيمو لمع - 1

 تقدير تدفقاتيا النقدية المستقبمية،كتقييـ مركزىا المالي كمد  فاعمية أنشطتيا المختمفة.

 ستذمار في المشاريع المتاحة لمشركة.كتقييـ جدك  اإل .اساس عممية التخطيا كنقطو بدايتيأ -2

 الرقابة الداخمية.  يمة ىامة مف كسائلكس  -3
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 الو تساعد في معرفة نقاك القكة كالضعف في الشركة.أداه فع -4

كقػػدرات  ،اسػػات الماليػػة كالتشػػػيمية المتبعػػةتقيػػيـ كفػػاءة االدارة،كمعرفػػة إتجاىػػات أداء المؤسسػػة.كتقييـ السي -5

 المؤسسة عمى خدمة دينيا كقدرتيا عمى االقتراض.

 من حيث الغرض األىداف. التحميل الماليمناىج أو مداخل  أنواع 4:2:3

تخػاذ القػرارات ذات الصػمة بيػا ا  ك  يستعمل التحميل المالي لمتعرؼ عمػى أداء المؤسسػة مكضػكع التحميػل        

 :أىميا (،22،ص2006)مطر،ىذا ك يمكف استعماؿ التحميل المالي لخدمة أغراض متعددة

 .تمانئتحميل اإل  .1

 عمى: كذلؾ بيدؼ التعرؼ القصير كفي األجل الطكيلدائنكف في األجل يقـك بيذا التحميل ال    

  أصل الديف كفكائدة عند إستحقاقياقدرة المنش ة عمى سداد. 

 نش ة كأذارىا عمى ىيكل رأس الماؿسياسات التمكيل في الم. 

  التعػػػرؼ عمػػػػى أكلكيتػػػػو )الػػػدائف( فػػػػي الحصػػػػكؿ عمػػػى حقكقػػػػو فيمػػػػا لػػػك تعرضػػػػت المنشػػػػ ة لمتصػػػػفية أك

 اإلقالس.

  مػػػد  المكضػػػكعية فػػػي سياسػػػات المنشػػػ ة المتبعػػػة فػػػي تقيػػػيـ األصػػػكؿ خاصػػػة امقدمػػػة التعػػػرؼ عمػػػى

 كضمانات.
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 .ستثمارتحميل اإل .2

مػػف قبػػل المسػػتذمرييف الحػػالييف  إف مػػف أفضػػل التطبيقػػات العمميػػة لمتحميػػل المػػالي ىػػي تمػػؾ المسػػتعممة       

بالػػػػة  ومػػػر أىميػػػليػػػذا األك  ،ختمفػػػةيـ الشػػػركات ك السػػػندات المفػػػي مجػػػاؿ تقيػػػيـ االسػػػتذمار فػػػي أسػػػ كالمحتممػػػيف

 :ينصب اىتماميـ عمىك  ،لجميكر المستذمريف مف أفراد كشركات

 .القكة اإليرادية لممنش ة حاضرًا كمستقباًل 

 .فرص أستمرارية المنش ة كمعدالت النمك المتكقعة فييا 

  اإلقتصادية المتكفرة.كفاءة إدارة المنش ة في رسـ سياسات التمكيل كمد  كفاءتيا في إستػالؿ المكارد 

 .معرفة مؤشرات المخاطر المحيطة بإستذماراتيـ فيما لك تعرضت المنش ة لمتصفية أك اإلقالس 

 :تحميل األداء .3

، مع الرقابة كالتخطيا كتقييـ األداء ألغراضأدكات التحميل المالي أدكات مذالية إدارة المنش ة  تعتبر    

انػػات الماليػػة المنشػػكرة لتقيػػيـ األداء كتسػػتخدـ البيانػػات التفصػػيمية اإلشػػارة الػػى أف اإلدارة ال تسػػتخدـ البي

كيمكػف لػإلدارة الحصػكؿ عمػى مؤشػرات  ،ة التكػاليف أك المحاسػبة اإلداريػةكالتقديرية في سػجالت محاسػب

 مكيػػػل كاإلسػػػتذماركالت ،مؤشػػػرات عامػػػة عػػػف النشػػػاك كالربحيػػػة عامػػػة مػػػف البيانػػػات المايػػػة المنشػػػكرة مذػػػل

 تقييـ اإلدارات في المنش ة.كمؤشرات خاصة ل

 .متحميل الماليمناىج أو مداخل أخرى ل أنواع .4

باإلضػػافة لممػػداخل التقميديػػة أعػػاله، فقػػد بػػرزت حػػديذًا مػػداخل أخػػر  يتخػػذىا المحممػػكف      

 مذل:الماليكف لتحقيق أغراض ىامة كمتخصصة 
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 .التحميل المالي ألغراض تقييـ الجدك  اإلقتصادية لممشركعات 

  المالي ألغراض التنبؤ بالفشل المالي لممشركعات.التحميل 

 .التحميل المالي ألغراض دمج المشركعات 

 .تحميل المحافأل اإلستذمارية 

 .تحميل نكعية األرباح 

 ( التحميل البيئي اإلستراتيجي أك ما يعرؼ بتحميػلSWOT) كىػك تحميػل يبحػث فػي ،

دات المحيطػػػػػة نقػػػػػاك القػػػػػكة كنقػػػػػاك الضػػػػػعف فػػػػػي المنشػػػػػ ة، ككػػػػػذلؾ الفػػػػػرص كالتيديػػػػػ

بالمنشػػ ة، كيطمػػق عميػػة الػػبعض التحميػػل الربػػاعي حيػػث يبحػػث فػػي المجػػاالت أعػػالة 

، نقػػػػػػاك الضػػػػػػعف Strengthsىػػػػػػي إختصػػػػػػار لعناصػػػػػػر القػػػػػػكة ( SWOT) ككممػػػػػػة

Weaknesses الفرص المحيطة، التيديدات ،Threats. 

 ليا. الميتمة بالتحميل الماليالمستخدمة لمقوائم المالية و الجيات  5:2:2

التػػي  خػػتالؼ األىػػداؼإىتمػػاـ الكذيػػريف رغػػـ إ ة لمتحميػػل المػػالي جعمػػت منػػو مجػػاؿ سػػتعماالت الكاسػػعاإل        

 :ستعمااًل كاسعاً إالتحميل المالي مف الجيات التي تستعمل يتطمعكف إلييا مف تطبيقو ك 

 . المستثمرون االمحتممون:1

 سػػتذماريةتخػػاذ قػػراراتيـ اإلإقبػػل  المعمكمػػات التاليػػةىتمػػاـ المسػػتذمركف المحتممػػكف بالحصػػكؿ عمػػى إ ينصػػب    

 :عمى سبيل المذاؿ ال الحصرك 
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 ستذمارات.قدرتيا عمى تحقيق األرباح عمى اإلكالطكيل ك  أداء الشركة عمى المد  القصير 

 تخذتو ربحية الشركة عمى مد  فترة معقكلة مف الزمف.إتجاه الذي اإل 

 سياسة تكزيع األرباح. 

 ركة حاليًا كالعكامل الممكف أف تؤذر فيو مستقبالً الكضع المالي لمش. 

 تخػػذىا ىػػذا إالتركيبػػة التػػي يجػػابي المتكقػػع نتيجػػة ممؤسسػػة مػػع بيػػاف األذػػر السػػمبي كاإلالييكػػل المػػالي ل

 .الييكل

 الصناعة التي تنتمي الييا نتيجة مقارنة أداء الشركة ب داء الشركات المشابية كأداء. 

 لؾ كمو عمى األرباح كقيمة األسيـكبياف أذر ذ إمكانيات تطكر الشركة كنمكىا. 

 :المالكون  أو المساىموني-2

أك مجمكعػػة المػػالكيف أك المسػػاىميف، حسػػب طبيعػػة الممكيػػة المخػػاطر  لممنشػػ ة تتحمػػل الجيػػة المالكػػة        

التي تحققيا الشركة. كىنػاؾ قيػكد تفرضػيا التشػريعات  صل المالككف عمى األرباح الدكريةالنيائية لمشركة. كيح

كمػػا أف حقػػكؽ الممكيػػة ىػػي آخػػر مػػا  حتجازىػػا سػػنكيا.ا  لرقابيػػة حػػكؿ نسػػب تكزيػػع األربػػاح ك أك تعميمػػات الجيػػة ا

 التصفية. تسدد في حالة تعرض الشركة لمصعكبات المالية أك

ق التشػريعات التػي تصػدرىا الجية المالكة ىي المسؤكلة عػف حسػف إدارة الشػركة كاإلشػراؼ عمػى تطبيػ        

، كلػك أف إدارة الشػركة تتحمػل ابيػة بشػ ف سياسػات كعمميػات الشػركةكالتعميمات التػي تصػدرىا الجيػة الرق الدكلة

 .لية، باعتبارىا تنكب عف المالكيفمعيا المسؤك 

كيف فػػي الرقابػػة عمػػى ، مػػف بػػيف األسػػاليب الميمػػة التػػي تسػػاعد المػػالي مكقعػػًا خاصػػاً حتػػل التحميػػل المػػالي       

. لذا فإف قدرة المالؾ عمى فيػـ مؤشػرات التحميػل المػالي تعتمػد عمػى ذقافتػو الماليػة. كيفتػرض أف أعماؿ الشركة
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المػػالي ئج التحميػػل ، العديػػد مػػف نتػػايف، كالمتضػػمنة الحسػػابات الختاميػػةتعكػػس التقػػارير السػػنكية المكجيػػة لممػػالك

 .، كمناقشة نتائجوكاؿ إحصائية، كمقارنات مع الماضي، كجداكؿ كأشعمى شكل نسب مالية دكرية

قبػػػل  التحميػػل المػػالي يعكػػس قػػدرة إدارة الشػػػركة عمػػى تنفيػػذ الخطػػا كالمكازنػػات التػػػي أقػػرت لممسػػتقبل مػػف     

المؤشػػرات تكجػػػو  ىػػذه  فكعميػػو فػػ لتنفيػػذ.، كىػػك مػػا يصػػطمح عميػػػة بػػػ )رقابػػة( االجيػػة المالكػػة كػػ داء مسػػتيدؼ

 .تخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح الخمل في األداءإالمالكيف نحك 

 تخػػػاذإسػػػتدفع المػػػالكيف فػػػي النيايػػػة الػػػى  أف تػػػراكـ المشػػػكالت باإلضػػػافة إلػػػى مؤشػػػرات التحميػػػل المػػػالي،     

عتيػادي فػى الشػركة لمعنػى كأىميػة ـ اإلضعف تفيـ المسػاىل مع ضركرة اإلشارة.جراءات تجاه اإلدارة القائمةاإل

 دالئل التحميل المالي.

 :المقرضون والدائنون -3

 ييتـ الدائنكف بالحصكؿ عمى المعمكمات التالية مف أجل تقييـ  قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا:    

  المد  القصير.سيكلة الشركة ألنيا المؤشر األمذل عمى قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا في 

 يا كالتكقعات الطكيمة األجلتستخداما  الي كالمصادر الرئيسية ل مكاؿ ك ربحية الشركة كىيكميا الم. 

  المكارد الرئيسية لمكفاء بالديكف قدرة الشركة عمى تحقيق األرباح كالتى تعتبر أحد.  

 ماضي لمكاجية احتياجاتيا الماليةالسياسات التى اتبعتيا الشركة في ال. 

   سالمة المركز المالي لمشركةمد  . 

 :اإلدارة-4

 :المعنية األمكر خالؿ الفترةالمعمكمات التالية لمحكـ عمى مد  كفاءتيا في إدارة بتيتـ إدارة الشركة     
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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

 .الصناعة التي تنتمي الييا الشركةنتيجة المقارنة مع أداء 

 فاعمية الرقابة. 

 .كيفية تكزيع المكارد عمى أكجو االستخداـ 

 كفاءة إدارة المكجكدات. 

 : وسطاء األورا  المالية -5

 :فة اآلتيييدؼ كسطاء األكراؽ المالية الى معر     

 التػيرات المحتممة عمى أسعار األسيـ نتيجة لمتطكرات المالية في الشركة. 

 تحديد أسيـ الشركات الممكف اعتبارىا فرص استذمار جيدة. 

 :العاممون في الشركة-6

 :تائج التحميل لسببيف رئيسييف ىماييتـ العاممكف في الشركة بن    

 .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 

 كيعكد االىتماـ ىنا بالدرجة األكلى ألسباب رقابية كضريبية في بعض الدكؿ. :الجيات الحكومية-7
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 المحممون الماليون المختصون: -8

ىنػاؾ مؤسسػػات متخصصػػة بالتحميػل المػػالي تقػػـك بيػػذه العمميػة إمػػا بمبػػادرة منيػا أك بنػػاء عمػػى تكميػػف         

 .دة تتقاضاىا ىذه المؤسساتعاب محدمف إحد  المؤسسات الميتمة ب مر شركة ما كذلؾ مقابل أت

 مصادرىا:المستخدمة بالتحميل المالي و  المعمومات 6:2:2

 :كما يمي (،56،ص2010)حداد،ىامصادر المستخدمة بالتحميل المالي ك المعمكمات يمكف تصنيف     

 المعمومات الماليو: :أولا 

لممعمكمػات المحاسػبيو عػف الشػػركات : حيػث يعتبػر المصػدر الرئيسػػي تقريػر السػنكي كالحسػابات الختاميػػوال -1

 كالتي تستخدـ مف قبل المحمميف المالييف.

فػي الػالػب تحتػكي ىػذه القػكائـ نصػف السػنكيو عمػى بعػض المعمكمػػات  :القػكائـ المحاسػبيو نصػف السػنكيو -2

ربػػػاح كنصػػػيب السػػػيـ العػػػادي الكاحػػػد مػػػف االربػػػاح المحققػػػو عػػػف المبيعػػػات  كاالربػػػاح كالضػػػرائب كتكزيعػػػات األ

 . تعديل تكقعاتيعـ كعمى اساس منتظـتعتبر ىذه القكائـ غايو في االىميو النيا تسمح لممحمميف المالييف مف ك 

بعض الدكؿ مذل امريكػا يػتـ نشػر معمكمػات عػف الشػركات عػف طريػق تقػارير مذػل  :تقارير مفصمو رسميو -3

 .الشركو كي عمى كل المعمكمات التي يحتاج المستذمر معرفتيا عفكيحت (k-10تقرير)

كتحتػػػػكي ىػػػػذه  ،ت لممسػػػػاىميف الحػػػػالييف كالمتػػػػكقعيف: يػػػػتـ نشػػػػرىا كتكزيعيػػػػا مػػػػف قبػػػػل الشػػػػركاالمنشػػػػكرات -4

 سيـ جديده كتريد تسكيقيا.أمات خاصو عندما تنكي الشركو طرح المنشكرات عمى معمك 
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اءات مػف قبػل قتصادي العاـ كالتي تصدر عمى شػكل إحصػمالية المتعمقة بمستك  النشاك اإلالمعمكمات ال -5

 .مة أك الشركات المتخصصة في نشرىاالحكك 

 . تحميللم سكاؽ المالية كتعتبر قيمة جداً ر عف طريق الييئات الرسمية في األمعمكمات تصد -6

 . ليةمعمكمات عف مؤشرات االسكاؽ الما -7

 معمومات غير مالية وكمية:  :ثانياا 

تسػاعد المحمػل المػالي فػي  كالتػي قػد وكالطمػب ك العمالػاءات عػف اإلنتػاج ه المعمكمػات إحصػذكتشمل ى       

 التي تصدر عف الحككمة. قتصادية الرسمية تضمف ىذه المعمكمات اإلحصاءات اإلكذلؾ ت عممو

 : معمومات غير كمية :ثالثاا 

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 كاخيرا االتصاالت 

الشخصية مع االدارة كخاصة التقاء االدارة مػع المحممػيف المػالييف حيػث بينػت الدراسػات فػي ىػذا المجػاؿ تػ ذير 

 .(58،ص2010)حداد،ءات عمى التذبذب في اسعار االسيـىذه المقا

 :منيجية التحميل المالي 7:2:2

عممية التحميل المالي في عدد مف الخطكات المنظمة المتتابعة بحيث تشكل في مجمميا المنيج  تمر      

 العممي لمتحميل المالي كبشكل عاـ ف ف ىذه الخطكات كاآلتي:

 مذل: تحديد الػاية أك اليدؼ مف التحميل المالي .1
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 تحميل الييكل االستذماري العاـ لمشركة. 

 تحميل نتائج األداء )األرباح كالربحية( لمشركة. 

 تحميل التنبكء بالفشل لمشركة. 

 تحميل الييكل التمكيمي العاـ لمشركة. 

الحصكؿ عمػى البيانػات المدققػة  مذلجمع البيانات المرتبطة بشكل مباشر باليدؼ مف التحميل المالي  .2

مع تحديد الفترات الماليػة التػى سػيتناكليا اإلدارة أك السكؽ المالي أك أي مصدر مكذكؽ  كالمعتمدة مف

 .2014 حتى 2010مف  التحميل مذالً 

تحديػد أدكات التحميػل  مذػلتحديد أداه أك أدكات التحميل المػالي المناسػبة لمكصػكؿ إلػى أفضػل النتػائج،  .3

ميػل المالي الخاصة بتحميل الييكػل التمػكيمي العػاـ كالييكػل االسػتذماري العػاـ كتحميػل نتػائج األداء كتح

 .التنبكء بالفشل كفقًا لمطرؽ التحميمية المتعارؼ عمييا

التجميع كاإلطالع عمى البيئة العامة المحيطو سياسية كانت أك إجتماعية أك إقتصادية. لربطيا الحقًا  .4

 بالمؤشرات المالية. 

إلػػى عتمػػاد عمػػى األدكات المسػػتخدمة لمكصػػكؿ باإل تشػػػيل البيانػػات ذات الصػػمة بػايػػة التحميػػل المػػالي .5

 .بعض المؤشرات المرتبطة بػرض التحميل

 .ا المستقبمييتـ التكصل إلييا لمعرفة إتجاىيتحميل المؤشرات التي  .6

 .ستنتاجات كالتكصياتاإل .7

 ومحدداتو. مقومات التحميل المالي 8:2:2

 يمكف تمخيص مقكمات نجاح التحميل المالي بالنقاك الذالث التالية:    
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 التحميل المالي.التحديد الكاضح ألىداؼ  .1

سػػػتذمارات التػػػى قيػػػة معينػػػة كنسػػػبة الػػػدخل إلػػػى اإلالقيػػػاـ بتركيػػػب النسػػػبة بطريقػػػة تعكػػػس عالقػػػات منط .2

 .بة الدخل إلى حقكؽ أصحاب المشركعساىمت في تحقيقيا أك نس

 التفسير السميـ لنتائج التحميل المالي حتى يصار إلى استخداميا بصكرة سميمة أيضًا.  .3

سػػتخداـ التحميػػل إ سػػتنتاجات خاطئػػة عنػػدإيػػا لمتقميػػل مػػف فػػرص الكقػػكع فػػي لنتبػػاه جػػب اإلالمحػػددات التػػي يأمػػا 

 ىميا:أ كمف  المالي

)في التحميػػػل ة كمعيػػػارمسػػػاس المسػػػتخدذا كانػػػت سػػػنو األإ عػػػدـ مالئمػػػة المعيػػػار المسػػػتخدـ، -1

 .(60ص،2010 )حداد، ك مرتفعة جداً أ تتميز ب رباح منخفضة جداً  األفقي(

كالفػػركض المحاسػػػبية كالتػػػى تعػػد بمكجبيػػػا البيانػػػات الماليػػة تػػػتحكـ باألرقػػػاـ األسػػس كالمبػػػادئ  -2

 ،)مطػر الظاىرة في تمػؾ البيانػات ممػا يفقػد النسػب الماليػة المشػتقة منيػا خاصػية المكضػكعية

 (.77ص،2006

سػػاس قيمػػة سػػنة األقيمػػة لػػى إظيػػار قػػيـ متطرفػػة اذا كانػػت إسػػتخداـ نسػػبة التػيػػر قػػد يػػؤدي إ -3

 . (60ص،2010 )حداد،رتفعة جدًا أك م منخفضة جداً 

إف إعػػداد القػػكائـ الماليػػة كفقػػًا لبػػدائل محاسػػبية متعػػددة مػػف أسػػاليب القيػػاس كاإلفصػػاح يجعػػل  -4

، بسػػػبب إخػػػتالؼ غيػػػر قابمػػػة لممقارنػػػة بػػػيف المنشػػػ ت البيانػػػات الماليػػػة كالنسػػػب المشػػػتقة منيػػػا

 (.78ص،2006األساليب المتبعة لقياس األحداث اإلقتصادية مف منش ة ألخر )مطر،

النسب المالية يتـ إشػتقاؽ معظميػا مػف بيانػات محاسػبية يرعبػر مرعظميػا عػف أداء المنشػ ة فػي  -5

لحظػػػػة زمنيػػػػة معينػػػػة، كحقيقػػػػة األمػػػػر أف طبيعػػػػة نشػػػػاك المنشػػػػ ة نشػػػػاك مسػػػػتمر كذك طبيعػػػػة 
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ديناميكية، لذا مف الصػعب اإلعتمػاد عمػى ىػذه النسػب لمتنبػؤ باإلتجاىػات المسػتقبمية ألنشػطة 

 (. 79،ص2006 ة.)مطر،المنش

 وأساليبة. التحميل المالي دواتأ 9:2:2

ة معينػػة يمكػػف كصػػفيا ب نيػػا لجميػػع تحميميػػ ةكجػػد أدا ، كال يالمػػالي كذيػػرة لأدكات التحميػػل المتاحػػة لممحمػػ        

خدـ . كقػػػد يسػػػتمػػػة لمتحميػػػل حسػػػب الػػػػرض مػػػف التحميػػػل. كيحػػػدد المحمػػػل المػػػالي األداة المالئغػػػراض التحميػػػلأ 

 .الت ليا معنى حكؿ مكضكع التحميلدالمؤشرات ك  لىإالمحمل أكذر مف أداة لمكصكؿ 

  األدوات الرئيسية لمتحميل المالياألساليب و: 

 التحميل الراسي أو العامودي  التحميل الييكمي/التوزيع النسبيي. اولا:

 فقي  المقارني.التحميل األثانيا : 

 ثالثاا: تحميل النسب المالية.

 التحميل الراسي أو العامودي  التحميل الييكمي/التوزيع النسبيي.  أولا:

ماليػػػة خػػػر فػػػي القػػػكائـ الآلػػػى رقػػػـ رئيسػػػي إنسػػػبة أي رقػػػـ فػػػي القػػػكائـ الماليػػػة يتضػػػمف التحميػػػل العػػػامكدي       

 نسػػبة أصػػل معػػيف الػػى ، ففػػي جانػػب االصػػكؿ فػػي قائمػػة المركػػز المػػالي قػػد يػػتـلػػى داللػػة ذات معنػػىإلمكصػػكؿ 

لػػى رقػػـ صػػافي المبيعػػات، لمكصػػكؿ الػػى داللػػو إي عنصػػر أة . امػػا فػػي قائمػػة الػػدخل فيػػتـ نسػػبمجمػكع االصػػكؿ

د مقارنتيػػا بمعيػػار أك ال عنػػإسػػتخرجة عنػػد القيػػاـ بيػػذا التحميػػل . كاليكتمػػل معنػػى كداللػػة النسػػبة المذات معنػػى

 . مقياس معيف
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لشػركات كيسػتخدـ ككسػيمة التحميػل عمػى تقيػيـ أداء ا، كمػا يسػاعد ىػذا كيتصف التحميل العامكدي بالذبات     

 . (59،ص2010)حداد،الرقابة خاصة عند مقارناتيا مع مقياس أك معيار محددلمتخطيا ك 

 التحميل الفقي  المقارني.: ثانيا  

، كذلػػؾ لمعرفػػة مػػد  بنػػكد القػػكائـ الماليػػة عبػػر الػػزمف يتضػػمف ىػػذا التحميػػل تتبػػع سػػمكؾ بنػػد معػػيف مػػف        

، كيسػػػػاعد فػػػػي الكشػػػػف عػػػػف بعػػػػض كيتصػػػػف ىػػػػذا التحميػػػػل بالديناميكيػػػػة ،تقرار أك التػيػػػػر فػػػػي ىػػػػذا البنػػػػدالسػػػػا

الماليػػة الػػى  تجػػاه متػيػػر معػػيف مػػف متػيػػرات القػػكائـإمذػػل ، يػػة لممتػيػػرات المحاسػػبية كالماليػػةالخصػػائص النكع

. فالمحمػػػل ماليػػػة الػػػى اخػػػر  متػيػػػر مػػػف فتػػػره ك درجػػػة االسػػػتقرار أك التذبػػػذب فػػػي ىػػػذا ال ،الزيػػػادة اك النقصػػػاف

سػػتقرار فييػػا نمػػا ييػػتـ أيضػػا بمػػد  اإلا  ىتمامػػو عمػػى معرفػػة مسػػتك  االربػػاح، ك إ ألغػػراض االسػػتذمار ال يقتصػػر 

ستخالصػػػيا مػػػف تفحػػػص السالسػػػل الزمنيػػػة بينمػػػا ال يكشػػػف إذه الصػػػفات النكعيػػػة ل ربػػػاح يمكػػػف تجاىيػػػا كىػػػا  ك 

 .(59،ص2010)حداد،فاتالتحميل العامكدي عف مذل ىذه الص

 النسب المالية ثالثاا:

اليػػة مػػف المكبيػػرة مػػف المعمكمػػات المحاسػػبية ك  النسػػب الماليػػة عبػػاره عػػف طريقػػة مالئمػػة لتمخػػيص كميػػة        

لػى إلػى رقػـ أخػر لمكصػكؿ إي رقـ في القكائـ الماليػة أف ننسب أأجل مقارنة أداء الشركات. كبشكل عاـ يمكف 

كتتميػز النسػب  .(63،ص2010)حػداد، ك بعػدد المػراتأ كنسػبة مئكيػةداللة ذات معنى، كعادة مػا يعبػر عنيػا 

 .لحجـ في األدب المالي كالمحاسبيالمالية بككنيا تمكف المحمل مف التػمب عمى ما يسمى بمشكمة ا
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 :محددات النسب المالية 

 ة لمنسب الماليػة المحددات العام ف ىناؾ بعضأالمالية أداه تحميمية مفيدة إال بشكل عاـ تعتبر النسب         

 :(63،ص2010)حداد،  كالمحددات العامة لمنسب المالية أىميا مايمي

، كال تقػيس العكامػل النكعيػة كالتػي رقاـ ك العكامل ذات الطػابع الكمػيالنسب المالية معنية باأل .1

ية المػػػػدير العػػػػاـ كمياراتػػػػو ، مػػػػذال شخصػػػػقتصػػػػاديةف مالئمػػػػة ألغػػػػراض تقيػػػػيـ الشػػػػركة اإلتكػػػػك 

 .الشركةتك  ت ىيل العامميف في ، أك مسالخاصة

ي تػاريخ إعػػداد القػػكائـ الماليػػة كذيػر مػػف النسػػب ىػػي مؤشػر سػػاكف فػػي كضػػع معػيف كمػػا ىػػك فػػ .2

امػات المتداكلػة كمػا ىػي فػي لتز ؿ المتداكلػة كاإلفمذاًل نسبة التػداكؿ تعكػس العالقػة بػيف األصػك 

 بالسنكات القادمة.ف ىذه العالقة ستبقى قائمة أعداد الميزانية كليس بالضركره إ تاريخ 

 .ختالؼ الطرؽ المحاسبيةإتتاذر النسب المالية ب .3

 .لية عرضو لمتالعب مف قبل اإلدارةالنسب الما .4

 أنواع النسب المالية: 

 :لمالية الى خمسة أنكاع رئيسية ىييمكف تقسيـ النسب ا

نسػػبة ، السػػريعةالسػػيكلة ، نسػػبة نسػػبة التػػداكؿ، س المػػاؿ العامػػلأ)صػػافي ر  ي4 عػػددىا نسررب السرريولة .1

 .النقدية(
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ة دكراف معػدؿ فتػر ، متكسػا فتػرة التخػزيف، )معػدؿ دكراف المخػزكف  ي8 عػددىا نسب النشاط  التشغيلي .2

 طػكؿ الفتػرة التشػػيمية، لسػدادمتكسػا فتػرة ا، معػدؿ دكراف الػذمـ الدائنػة، التحصػيل ةمتكسػا فتػر ، الذمـ

 .(متكسا دكراف النقدية

الػػديكف طكيمػػة ، صػػكؿجمػػالي األإجمػػالي الػػديكف الػػى إ) :ي5 عػػددىا   الرفررع المرراليي نسررب المديونيررة .3

لػػى حقػػكؽ إجػػل الػػديكف طكيمػػة اآل، لػػى حقػػكؽ الممكيػػةإجمػػالي الػػديكف ، إصػػكؿلػػى مجمػػكع األإجػػل اآل

 عدد مرات تػطية الفكائد(.، الممكية

ىػػامش الػػربح قبػػل  ،امش الػػربح قبػػل الفكائػػد كالضػػرائبىػػ ،: )ىػػامش الػػربحي7 كعػػددىا  نسررب الربحيررة .4

عمػػى  معػػدؿ العائػػد، سػػتذمارمعػػدؿ العائػػد عمػػى اإل، صػػافي الػػدخل ،ىػػامش الػػربح الصػػافي ،الضػػرائب

                             .يرادية (القكة اإل، صكؿاأل

 ة السػػػكقية لمقيمػػػة الدفتريػػػة لمسػػػيـالقيمػػػ، عػػػاديلمسػػػيـ ال و: )القيمػػػة الدفتريػػػي7 نسػػػب السػػػكؽ كعػػػددىا  .5

ربػػاح نسػػبة األو، ربػػاح المكزعػػنسػػبة حصػػص األ، لعػػادي الكاحػػد مػػف األربػػاح المحققػػونصػػيب السػػيـ ا

 .ريع السيـ(و، لى ربحإنسبة سعر السيـ ، المحتجزة

 .(65،ص2010)حداد، نسب السيولة: أولا 

جػل بػالمركز النقػدي لمشػركة كقػدرتيا كخاصة أصػحاب الػديف قصػير اآلكالجيات المقرضو ييتـ الدائنكف       

 . رجل القصييكنيا في اآلالسداد لدعمى 

   مػػداخل جػػل القصػػير عمػػى التػػدفقات النقديػػة لحميػػل قػػدرة الشػػركة عمػػى سػػداد فػػي اآلكيركػػز الػػدائنكف عنػػد الت     

، إضػافة إلػى حجػـ تركيبػة رأس لػى نقػدإتحكيػل األصػكؿ غيػر النقديػة  وكمػد  سػيكل ،كالتدفقات النقديػة لمخػارج
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جػػل مجػػاؿ عمػػى مصػػادر التمكيػػل قصػػيرة األكات التحميػػل ك النسػػب فػػي ىػػذا التركػػز معظػػـ أدك . المػػاؿ العامػػل

 صكؿ المتداكلة.باأل والمتمذمك  ستخدامات ىذه المصادرإلتزامات المتداكلة كعمى كالمتمذمو باإل

سػػػتطاعت تحقيػػػق تػػػكازف بػػػيف مصػػػادر إذا إنيػػػا سياسػػػة جيػػػدة  لمشػػػركة ب وكصػػػف السياسػػػة التمكيميػػػتك         

 كأىـ ىذه النسب ما يمي: مكاؿ.ستخدامات األا  ك 

 فضليأكبر كان أكمما كان  المعيار  : صافي رأس المال العامل -1

يمذػل فػائض  كيعتبر مؤشر لقدرة الشركة عمى السدد في األجل القصير، فكمما كاف أكبر كاف أفضل، في     

كيعتبػػػر مػػػف المقػػػايس اليامػػػة التػػػي  ،متداكلػػػة كيعبػػػر عػػػف العالقػػػة بينيمػػػالتزامػػػات الصػػػكؿ المتداكلػػػو عػػػف اإلاأل

 . كيقاس كما يمى:اؿ العامل كمركز السيكلو لمشركةتستخدـ في مجاؿ التػيرات في رأس الم

 لتزامات المتداولة اإل  –صول المتداولة صافي رأس المال العامل = األ

سػتذمارات القصػيرة ؿ العامل عمى كل مػف النقديػة، اإلحتساب رأس الماإغراض صكؿ المتداكلة أل* كتشمل األ

 كالمصاريف المدفكعة مقدمًا. )المخزكف( خر المدةآ، الذمـ المدينة بالصافي كبضاعة جلاآل

، مخصصػات كراؽ الدفع، المصاريف المستحقةأتشمل عمى كل مف الذمـ الدائنة، لتزامات المتداكلة فما اإلأ* 

مػف تػاريخ إعػداد القػكائـ  ة ماليػة كاحػدةجػل التػي تسػتحق خػالؿ فتػر ة، كذلؾ جزء مف القركض طكيمػة اآلالضريب

 .المالية

رأس المػػاؿ العامػػل نسػػتخرج نسػػبتو  سػػتخداـ صػػافيإرقػػاـ المطمقػػة عنػػد كلمتػمػػب عمػػى مشػػكمة الحجػػـ كاأل       

 :صكؿلى مجمكع األإ
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 صول نسبة  ص .ر .م .ع ي لمجموع األ

 صولمجموع األ  ÷ صافي رأس المال العامل= 

 صولمجموع األ ÷ي لتزامات المتداولةاإل  –صول المتداولة األ =    

 :ىميتوأ

 جل المستحقة.ماف المتاح لمديكف قصيرة األمد  ىامش األ -1

 مد  قدرة المؤسسة عمى تمكيل عممياتيا الجارية. -3

 

 ( 1:2النسبة المعيارية المعيارية )/ لنسبة المرغكب بيا ا: نسبة التداول – 2

تعبػػر ىػػذه النسػػبة عػػف قػػدرة اإلدارة الماليػػة لمشػػركة فػػي إيجػػاد التػػكازف بػػيف حاجػػات الشػػركة النقديػػة كبػػنفس     

الكقػػت المحافظػػة عمػػى بقػػاء اإلسػػتذمارات فػػي األصػػكؿ المتداكلػػة ضػػمف حاجػػات الشػػركة فػػي األجػػل القصػػير 

 . امات المتداكلةلتز صكؿ المتداكلة لكل دينار مف اإلالنسبة عف مقدار تػطية األ كتكشف ىذه

 لتزامات المتداولةاإل ÷ صول المتداولة األ  نسبة التداول =

ديكنيـ كلكػف ف زيادة نسبة التداكؿ يخفض مػف درجػة المخػاطرة المرتبطػة بػإمف كجية نظر المقرضيف ف       

سيؤذر عمػى الربحيػة  نومر غير مفضل ألأع ىذه النسبة عف الحد المعيف ىك رتفاإف إدارة فر اإلظمف كجية ن

ف تكاجػػو الشػػركة ألػػى إالنسػػبة عػػف الحػػد الػػالـز قػػد يػػؤدي  نخفػػاض ىػػذهإف إلػػى ذلػػؾ فػػإضػػافة إ ،بشػػكل سػػمبي

 .جللتزاماتيا قصيرة األإصعكبة بالكفاء ب
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 ي 1:1النسبة المعيارية  نسبة السيولة السريعة  – 3

لػػى إصػػكليا سػػيمة التحكيػػل أجػػل مػػف قصػػيرة اآللتزاماتيػػا إعػػف قػػدرة الشػػركة عمػػى سػػداد ىػػذه النسػػبة  تعبػػر      

المدفكعػػة  ، كالػػذمـ المدينػػة كتسػػتبعد المصػػركفاتكراؽ الماليػػةصػػكؿ كػػل مػػف النقديػػة، األنقديػػة كتشػػمل ىػػذه األ

ة كيذيػػر الشػػؾ حػػكؿ مسػػتقبل لػػى خسػػار إيػػؤدي قػػد ف بيعػػة السػػريع لمخػػزكف أللػػى نقػػد كاإمقػػدمًا لصػػعكبة تحكيمػػة 

 .المالي الدائنيف كالمكرديف حكؿ كضع الشركةلد  شكؾ ذير الكي الشركة

             لتزامات المتداولواإل  ÷ي  ي مقدماا  م .م +المخزون   –صول المتداولو ألا)  نسبة السيولة السريعو =

        لتزامات المتداولواإل  ÷  سيمة التحويل صول متداولو= أ                      

 ي1:1المرغوب بيا المعيارية  : النسبة نسبة النقدية – 4

صػػػكليا النقديػػػة كشػػػبة أجػػػل مػػػف لتزاماتيػػػا قصػػػيرة األإلػػػى قػػػدرة الشػػػركة عمػػػى سػػػداد إكتشػػػير ىػػػذه النسػػػبة        

  .النقدية

 لتزامات المتداولةاإل  ÷ يجلورا  المالية قصيرة األالنقد + األ   نسبة النقدية = 

 نسب النشاط :ثانيا  

كتعتبػر ىػذه  ،ك نقػدألى مبيعات إو تحكيل بعض الحسابات في الشركة لقياس سرع ىذه النسب تستخدـ       

دارة ا  دارة ذمميػػػا المدينػػػة ك إتقػػػيس سػػػيكلة الشػػػركة ككفاءتيػػػا فػػػي  نيػػػاأنسػػػب السػػػيكلة مػػػف حيػػػث النسػػػب مكممػػػة ل

 (: 69،ص،2010كأىـ ىذه النسب ما يمي)حداد،مخزكنيا 
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 معدل دوران المخزون  – 1

األسػػتذمار فػػي ك مػػد  قػػدرة ألػػى مبيعػػات إرعة التػػي يػػتـ بيػػا تحكيػػل المخػػزكف النسػػبة السػػتقػػيس ىػػذه         

كتعكػػس ىػػذه النسػػبة عػػدد مػػرات التػػي يػػتـ فييػػا تػػداكؿ كػػل دينػػار ، عمػػى تكليػػد المبيعػػات (المخػػزكف )البضػػاعة

 ا يمي:، كتقاس ىذه النسبة كمريخ شراء المخزكف حتى تاريخ بيعةمستذمر في المخزكف خالؿ الفترة مف تا

 متوسط المخزون                          ÷ معدل دوران المخزون =  تكمفة المبيعات 

نخفاضو يعنػى تعطػل مػكارد الشػركة كزيػادة  إرتفع ىذا المعدؿ يدؿ عمى جكدة  السيكلة ككفاءة إدارة المخزكف كا 

 كمفة التخزيف.   

 :متوسط فترة التخزين – 2

كممػا ف ،قبػل بيعػة الشػركة يػا المخػزكف فػي مخػازف يػاـ بالمعػدؿ التػي يبقػى فيأللػى عػدد اإىذه النسبة  تدؿ      

يػاـ باأل هالفتػر  سػيل، كمػا كيػدؿ قصػرأعمػى كعمميػة بيػع المخػزكف أ كمما كانت درجة السػيكلة  قصرت ىذه المدة

    :كما يمي تقاستذمرة منيا في المخزكف ك ستخداـ المكارد مف قبل الشركة كخاصة المسإيذه النسبة عمى كفاءة ل

  معدل دوران المخزون  ÷ 360متوسط فترة التخزين =                   

 متوسط المخزوني        ÷ تكمفة المبيعات  ÷ 360=                     
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كممػػا كػػاف ىػػذا المعػػدؿ مرتفػػع كممػػا كانػػت درجػػة سػػيكلة الػػذمـ المدينػػة أعمػػى  :معرردل دوران الررذمم المدينررة – 3

تقػيس ىػذه النسػبة كيدؿ أيضًا عمى إرتفاع كفاءة تحصػيل الػذمـ المدينػة ككفػاءة األمػكاؿ المسػتذمرة فييػا، حيػث 

         ا يمي:معدؿ دكراف الذمـ المدينة كم يقاسك  ،ديكف الشركة كتحكيميا الى نقدية السرعة التي يتـ بيا تحصيل

    متوسط الذمم المدينة ÷جمة لذمم المدينة = صافي المبيعات ابمعدل دوران ا

يعنػي كجػكد تشػدد رتفػاع معػدؿ دكراف الػذمـ المدينػة بشػكل كبيػر قػد إف أعتبػار خذ بعػيف اإلال بد مف اآلك       

متسػاىمو ممػا يعنػى تزايػد فػي  ، أما إنخفاضو يعنػي بشػكل كبيػر فيعنػي سياسػة إئتمػافئتمافكبير في سياسة اإل

 الديكف المشككؾ فييا كالمعدكمة.

 :متوسط فترة التحصيل – 4

دارة الذمـ المدينة مف خػالؿ مقارنػة         تستخدـ ىذه النسبة لمحكـ عمى كفاءة الشركة في تحصيل ديكنيا كا 

يل عػف فتػرة اإلئتمػاف مؤشػر ىذه النسبة مع فترة اإلئتماف التى تمنحيػا الشػركة لمعمػالء، فزيػادة متكسػا التحصػ

 عمى كجكد مشكمة في تحصيل الذمـ إما خارجية أك داخمية.

لػى حػيف إجػل ا الشػركة مػف كقػت عمميػة البيػع باألتقيس ىػذه النسػبة متكسػا الفتػرة الزمنيػة التػي تنتظرىػك       

، كتحسػب عمػىأ درجػة السػيكلة فػي الػذمـ المدينػة  قصػر كانػتأضاعة نقدًا. ككممػا كانػت الفتػرة تحصيل ذمف الب

 :ىذه النسبة كما يمي

 معدل دوران الذمم المدينة ÷ 360متوسط فترة التحصيل = 

    يمتوسط الذمم المدينة ÷جمة صافي المبيعات اب  ÷ 360=                      
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 معدل دوران الذمم الدائنة: – 5

تعتبػػر الػػذمـ الدائنػػة إلتػػزاـ قصػػير األجػػل كتكمػػف أىميتيػػا ب نيػػا تمذػػل مصػػدر تمكيػػل أساسػػي لمنشػػاطات         

سػػرعة  لقيػػاس ىػػاـ مؤشػػر معػػدؿ دكراف الػػذمـ الدائنػػةالتشػػػيمية فػػي الشػػركة، لػػذلؾ فػػ ف إتجاىيػػا ميػػـ جػػدًا، ك 

 ىذه النسبة كما يمي:كتحسب  لتزاماتيا لمػير.إفي سداد شركة ال

 متوسط رصيدالذمم الدائنة ÷ تكمفة المبيعاتالمشتريات ي أو   معدل دوران الذمم الدائنة  =   

 القػدرة عمػى حتماليػة عػدـإل بداًل مػف المشػتريات نظػراً تكمفة المبيعات ل لإلشارة إلمكانية إستخداـ  كيعكد السبب

 .يات مف القكائـ المالية المنشكرةالمشتر  لقيمةالحصكؿ 

 :فترة السدادمتوسط  – 6

الكقػت الػذي في الشركات عمكمًا كفي الشركات التى تتطمب طبيعة عمميا كجكد مخزكف مرتفع يعتبر         

 ستخدامات ىذه المكاردإمقابمة مكارد الشركة مع ميـ جدًا، كذلؾ مف أجل  لتحصيليمر بيف فترة السداد كفترة ا

 تتعػرض كمتكسػا فتػرة التحصػيل لمػذمـ المدينػة حتػى الائنػة لمػذمـ الدالسػداد لضركرة المكازنة بيف متكسا فترة 

ىػذه النسػبة  حسػبتأحد أدكات ىذه لمقارنػة أك المقابمػة، حيػث  متكسا فترة السدادالمنش ة لنقص في السيكلة، ف

 :كما يمي

 معدل دوران الذمم الدائنة ÷  360متوسط فترة السداد = 
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 :طول الفترة التشغيمية – 7

ي يجػػػب عمػػػى الشػػػركة العالقػػػة بػػػيف المخػػػزكف كالػػػذمـ المدينػػػة كالػػػذمـ الدائنػػػة مػػػف االمػػػكر اليامػػػة التػػػف أ       

كؿ الػػدكرة التشػػػيمية طػػفنسػػبة  ،لنقديػػةا ةمػػف طػػكؿ الػػدكرة التشػػػيمية كالػػدكر  حسػػاب كػػل مػػف خػػالؿلييػػا إنتبػػاه اإل

تحصػيل الػذمـ لتحتاجيػا الشػركة  يػاـ التػيلشركة لبيع مخزكنيا ككذلؾ عدد األياـ التي تحتاجيا اقيس عدد األت

 ىذه النسبة كما يمي: حسبتك  ،لى نقديةليتحكؿ إجل المخزكف اآلالمدينة الناتجة عف بيع 

 متوسط طول الفترة التشغيمية = متوسط فترة التخزين + متوسط فترة التحصيل 

 معدؿ دكراف الذمـ المدينة( ÷ 360معدؿ دكراف المخزكف( + ) ÷ 360= )

 متكسا الذمـ المدينة(( ÷)تكمفة المبيعات  ÷ 360متكسا المخزكف( ( + ) ÷) تكمفة المبيعات  ÷ 360= )

 متوسط دوران النقدية: – 8

، ككمما كانت ى نقد لمقياـ ب عماليا التشػيميةلاألياـ التى تككف الشركة بحاجة إ ترعبر ىذه النسبة عف عدد     

 حسبتكفاءة في إدارة كمكازنة أعماليا كنشاطيا التشػيمي كالنقدي، ك ىذه الفترة أقصر كمما كانت الشركة أكذر 

 ىذه النسبة كما يمي:

 متوسط فترة السداد – متوسط طول الفترة التشغيمية=  متوسط دوران النقدية      
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 المالي  و نسب الرفعأنسب المديونية  :ثالثاا 

تعتبر ىذه ىذه النسب معتمدة لقيػاس المخػاطر التمكيميػة كقػدرة الشػركة عمػى السػداد فػي األجػل الطكيػل        

ألجػػػل طكيػػل بقػػػدرة الشػػػركة عمػػى سػػػداد ديكنيػػػا كدفػػع الفكائػػػد بتػػػاريخ  المحممػػػيف المػػاليف كالمقرضػػػيفحيػػث ييػػػتـ 

 نسػػب كف يسػػتخدم المخػػاطرة، حيػػث إسػػتحقاقيا لمػػا لػػو مػػف دكر ميػػـ فػػي تحديػػد سػػعر الفائػػدة المالئػػـ لمسػػتك  

سػػتخداـ الػػديكف ا  صػػكليا. ك أمػػكاؿ الػيػػر لتمكيػػل أسػػتخدمت بػػو الشػػركة إلقيػػاس المػػد  الػػذي ( الرفػػػػػػػػػع) المديكنيػػة

كالػذي يقصػد بػو إسػتخداـ أمػكاؿ الػيػر بتكػاليف ذابتػة )فكائػد ضمف الييكل المالي لمشركة يسمى بػالرفع المػالي 

 العكائد المتحققة لمالكي المنش ة.غالبار( مف أجل تحسيف 

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 قرارًا بػاية األىمية نظرًا لخطكرة نتائج ىذا القرار.

جػػل تمكليػػة كالقػػدرة عمػػى السػػداد فػػي األفػػي حسػػاب النسػػب الماليػػة المتعمقػػة بالمخػػاطرة ال كألىميػػة الػػديكف      

 طكيل يستخدمكف النسب التالية لمحكـ عمى مديكنية الشركةالجل  لف كالمقرضيف يلمحمميف الماليف اإالطكيل ف

 .(75،ص2010كقدرتيا عمى السداد)حداد، 

  :صولألجمالي اإلى إجمالي الديون إنسبة  – 1

سػػػتذناء حقػػػكؽ إفػػػي الجانػػػب الػػػدائف مػػػف الميزانيػػػة بتمكيػػػل الجمػػػالي الػػػديكف ىنػػػا يشػػػمل جميػػػع مصػػػادر إ     

د، حيػث مية كمخاطر عػدـ القػدرة عمػى السػدارتفعت المخاطر التمكيإرتفعت ىذه النسبة كمما إالمساىميف ككمما 

                   :كتقاس ىذه النسبة كما يمي ا،تقيس ىذه النسبة درجة إعتماد الشركة عمى أمكاؿ الػير في تمكيل أصكلي

            صولجمالي األإ÷   طويمة وقصيرة األجلي جمالي الديون إ=  صولألجمالي اإلى إجمالي الديون إنسبة 
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 :صوللى مجموع األإجل نسبة الديون طويمة األ – 2

 اً نيػا ال تعتبػر مصػدر المتداكلػة مػف البسػا أللتزامػات نيػا تسػتبعد اإلأتختمف ىذه النسبة عػف سػابقتيا فػي       

كتحسػب  كىػي األفضػل لتقيػيـ قػدرة الشػركة عمػى السػدادفي األجػل الطكيػل،جل .مف مصادر التمكيل طكيل األ

 ىذه النسبة كما يمي:

 صولمجموع األ ÷ جلصول =   مجموع الديون طويمة األلى مجموع األإجل نسبة الديون طويمة األ

ر تمكيػل فػي الميزانيػة جمالي الديكف ىنا يشػمل جميػع مصػادإ :لى حقو  الممكيةإي الديون جمالإنسبة  – 3

سػػيـ ا األحقػػكؽ الممكيػة تشػػمل جميػع بنػكد حقػػكؽ المسػاىميف بمػػا فييػو سػتذناء حقػػكؽ المسػاىميف .إالعمكميػة ب

 الممتازة.

عتمػاد الشػركة إ يعنػي زيػادة  )معيػار الصػناعة( ئد فػي معيػار الصػناعةرتفاع ىذه النسبة عمػا ىػك سػاإف إ      

إف إرتفػػاع ىػػذه النسػػبة عمػػا ىػػك سػػائد فػػي قطػػاع .فػػي تمكيػػل أصػػكليا مقارنػػة بػػ مكاؿ الممكيػػة مػػكاؿ الػيػػرأعمػػى 

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       

 :كتقاس ىذه النسبة كما يمي تعني إنخفاض في األرباح المتكقعة لمشركة.

    حقو  الممكية ÷جمالي الديون إ=  لى حقو  الممكية إي الديون جمالإنسبة 
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                                                :لى حقو  الممكيةإجل نسبة الديون طويمة األ – 4

كتعتبػػر أقػػل جػػل ديكف لمحصػػكؿ عمػػى الػػديكف طكيمػػة األجمػػالي الػػإلتزامػػات المتداكلػػة مػػف يػػتـ اسػػتبعاد اإل      

 :يمي كتقاس ىذه النسبة كما تحفظًا مف النسبة السابقة لقياس المخاطر التمكيمية،

 ةحقو  الممكي ÷لى حقو  الممكية = الديون طويمة الجل إجل نسبة الديون طويمة األ

 :نسبة عدد مرات تغطية الفوائد – 5

حيػث تبػيف إلػى أ   .اكسػقأتستخدـ ىذه النسبة لقياس مد  قدرة الشركة عمى خدمػة ديكنيػا مػف فكائػد ك        

مد  يمكف ألرباح الشركة أف تػنخفض ال يػزاؿ بإسػتطاعتيا خدمػة ديكنيػا، فكممػا زاد عػدد مػرات تػطيػة الفكائػد 

سػػتقرار ىػػذه  كػػاف مؤشػػرًا إيجابيػػًا حػػكؿ قػػدرة المنشػػ ة عمػػى دفػػع الفكائػػد المترتبػػة عمػػى القػػركض مػػف أرباحيػػا، كا 

 :كتقاس ىذه النسبة كما يميدة أقل، النسبة يمكف المنش ة مف اإلقتراض بسيكلو كبفائ

 قساطمجموع الفوائد واأل ÷= صافي الربح قبل الفوائد والضرائب        

 .نسب الربحية: رابعاا 

تحمل ىذه النسب القكة اإليرادية لمشركة كقدرتيا عمى تحقيػق األربػاح، فػالقكة اإليراديػة تعنػي قػدرة الشػركة       

داء تعكػس األعمى تكليد األرباح مف عممياتيا األساسية حيث تعتمد عمى مفيـك الربح التشػػيمي لقياسػيا،حيث 

ايس اليامػػو لقيػػاس فعاليػػة اتيػػا كتعتبػػر مػػف المقػػربػػاح مػػف مبيعأفحػػص قػػدرة الشػػركة عمػػى تكليػػد بالكمػػي لمشػػركة 

، كىػػذه النسػػب تقػػيس نسػػب الربحيػػة لمشػػركات ألغػػراض مارية كالتشػػػمية كالتمكيميػػةسػػتذدارة الشػػركة اإلإسياسػػات 

 :(79،ص2010)حداد، ىـ النسب الربحيةأ كمف  المقارنة بينيا،
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 المبيعات كتكمفتيا.تبيف ىذه النسبة العالقة ما بيف  :جماليىامش ربح اإل – 1

 المبيعات ÷جمالي الربح إ ىامش ربح الجمالي =        

 امش الربح قبل الفوائد والضرائب ى – 2

 .  دينار مبيعاترباح التشػيمية قبل الفكائد كالضرائب عف كل يقيس حجـ األ

 المبيعات ÷مش الربح قبل الفوائد والضرائب =  صافي الربح قبل الفوائد والضرائب اى

 :ىامش الربح قبل الضريبة – 3

 يقيس حجـ االرباح التشػيمية قبل الضرائب عف كل دينار مبيعات     

   المبيعات ÷ صافي الربح قبل الضريبة =ىامش الربح قبل الضريبة  

 :ش الربح الصافيىام – 4

لمبيعػػات كيعتبػػر ربػػاح الصػػافية بعػػد الفكائػػد كالضػػرائب الناتجػػة عػػف كػػل دينػػار مػػف صػػافي ايقػػيس حجػػـ األ     

 . نتاج كالبيع كالتمكيلدارة في اإلة اإلكمقياس عاـ لكفاء

 المبيعات ÷ىامش الربح الصافي = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب 

  الظاىر في قائمة الدخلي :صافي الدخل – 5

الحقيقيػػة عػػف  ةكلكنػػو كقيمػػة مطمقػػة ال يعطػػي الصػػكر  ،دارةلمحكػػـ عمػػى مػػد  فعاليػػة ككفػػاءة اإل يسػػتخدـ       

حيػث ال ي خػذ بعػيف  .سػتخداـ المػكارد المتاحػة لػديياإدارة فػي ك مػد  كفػاءة اإلأرباح أى تحقيق عم قدرة الشركة
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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. 

 يROIستثمار  معدل العائد عمى اإل – 6

 (445،ص2012،)أبك نصار  Return on Investment (ROI)ستثمارالعائد عمى اإل

سػاليب تقيػيـ أكذػر أ مػفويعد    Accounting Rate Returnيطمق عميػو احيانػًا بمعػدؿ العائػد المحاسػبي    

 ستذمارات.اإل عمىحتسابو عف طريق قسمة صافي الربح إكيتـ ، نتشاراً إستذمار اإل

 اإلستثمارات ÷ستثمار = صافي الربح العائد عمى اإل

 معدل دوران األصول xستثمار =ىامش الربح إلى اإليرادات اإلالعائدعمى 

 اإليرادات÷ صافي الربح رادات = يإلىامش الربح الى ا

 اإلستذمارات÷ إليرادات ا معدل دوران األصول =       

عمى االستذمار عمى غيره مف مقاييس األداء بسبب إحتكائو عمػى العناصػر الذالذػة يفضل معدؿ العائد        

كمػػا يمتػػاز معػػدؿ العائػػد عمػػى اإلسػػتذمار بإمكانيػػة إسػػتخدامو  .رالالزمػػة لمتقيػػيـ كىػػي التكمفػػة كاإليػػراد كاإلسػػتذما

 اتبػيف اإلسػػتذمار مػف قبػل المسػتذمريف كالميتمػيف لممقارنػة كالمفاضػمة بػيف الشػركات، كلػإلدارة لممقارنػة لممقارنػة 

معػػدؿ العائػػد عمػػى يعػػد ك  المختمفػػة داخػػل المنشػػاة كمقارنػػة مراكػػز اإلسػػتذمار الداخميػػة مػػع المنشػػ ت الخارجيػػة.

فاضػػػمة كاإلختيػػػار بػػػيف المشػػػاريع فػػػي عمميػػػة الممػػػف قبػػػل اإلدارة  سػػػتذمار أداة تخطيطيػػػة يمكػػػف إسػػػتخداميااإل

 الرأسمالية.
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ال يكجػد إجمػاع كاضػح عمػى تحديػد المقصػكد بمككنػػات معػدؿ العائػد عمػى اإلسػتذمار فبالنسػبة لصػػافي ك        

الربح فقد يستخدـ صافي الربح المحاسبي أك صافي الربح التشػيمي)صافي الربح قبػل الفكائػد كالضػرائب(. أمػا 

صػػػػكؿ مطركحػػػػًا منيػػػػا صػػػػكؿ كالتػػػػي تسػػػػاكي مجمػػػػكع األافي األاؾ مػػػػف يسػػػػتخدـ صػػػػبالنسػػػػبة لإلسػػػػتذمارات فينػػػػ

 .صكؿاإللتزامات قصيرة األجل كالبعض يستخدـ إجمالي األ

ربػاح كيمكػف ستذمارات المطمكبة لتكليػد ىػذه األرباح كاإلالعالقة بيف األ ستذمارمعدؿ العائد عمى اإل يقيس     

 :(82،ص2012)حداد، عف طريق النسبتيف التاليتيف وقياس

العالقػػة بػػيف الػػربح تقػػيس ىػػذه النسػػبة  :Return on Assets (ROA) صررولمعرردل العائررد عمررى األ –أ  

)بػض النظػػػر عػػػف صػػػكؿمػػػد  قػػػدرة الػػػدينار المسػػػتذمر فػػػي األي أ )ذابتة كمتداكلػػػة(،صػػػكؿحجػػػـ األك التشػػػػيمي 

، فيػػػػك يعكػػػػس كفػػػػاءة أنشػػػػطة العمميػػػػات كاألنشػػػػطة عمػػػػى تكليػػػػد االربػػػػاح التشػػػػػيمية طريقػػػػة تمكيػػػػل األصػػػػكؿ(،

 األنشطة التمكيمية، كترقاس ىذه النسبة كما يمي: وليساألستذمارية 

متوسررط  ÷ معرردل الضررريبة ي -1= صررافي الررربح بعررد الضرررائب + الفوائررد   صررول معرردل العائررد عمررى األ

  ألعوام المقارنةي.صولاأل

دينػػار  14000دينػػار،  10000ككانػػت األصػػكؿ  2015ك 2014فعمػػى فػػرض أف أعػػكاـ المقارنػػة ىػػي      

دينػػار كمعػػدؿ  360، كأف الفكائػد دينػػار 980بعػػد الضػرائب  2015لعػػاـ كأف صػافي الػػربح فػي ا عمػى التػػكالي،

 %.10الضريبة

 120=  2 ÷ 240ف ف متكسا األصكؿ = 

 120 ÷( 0.1-1) 360+  980= 2015 لمعاـ صكؿمعدؿ العائد عمى األك 
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 % معدؿ العائد عمى األصكؿ11.5=  120÷980+400=                                       

 : Return on Equity (ROE)معدل العائد عمى حقو  الممكية –ب 

، كت خػذ بعػيف اإلعتبػار تقيس ىذه النسبة العائد عمػى كػل دينػار مسػتذمر مػف قبػل حممػة االسػيـ العاديػة       

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:  

 متوسرررط حقرررو   ÷صرررافي الرررربح المتررراح لحممرررة السررريم العاديرررة  =معررردل العائرررد عمرررى حقرررو  الممكيرررة 

     المساىمين العاديين

كتقػػػيس مػػػد  قػػػدرة الشػػػركة عمػػػى تكليػػػد أربػػػاح تشػػػػيمية مػػػف أصػػػكليا العاممػػػة المممكسػػػة  :راديرررةيالقررروة اإل – 7

)األصػػػكؿ التػػػى تػػػدخل ضػػػمف العمػػػل األساسػػػي لمشػػػركة( كىػػػي أصػػػكؿ الشػػػركة بإسػػػتذناء اإلسػػػتذمارات قصػػػيرة 

  كما يمي:قياس ىذه النسبة كيمكف األجل)أكراؽ مالية(، الشيرة، براءة إختراع ... 

 صول الممموسةصافي األ ÷ يقبل الفوائد والضرائب = صافي الربح التشغيمي    

 نسب السو  : خامساا  

سػيـ طػراؼ كخصكصػًا حممػة األأىميػة خاصػة لمعديػد مػف االأ سػيـ ذات تعتبر نسب القيمػة السػكقية كاأل       

الشػػػػركة عمػػػػى العكائػػػػد المتكقعػػػػة عػػػػف داء أسػػػػيـ الػػػػذيف ييميػػػػـ معرفػػػػة تػػػػ ذير كالمسػػػػتذمريف المحتممػػػػيف فػػػػي األ

ب صػحاأعى لتعظػيـ القيمػو السػكقية لذػركة ىميتيا لممدير المػالي الػذي يسػأ سيـ الشركة ككذلؾ أستذماراتيـ في إ

 :(84،ص2010)حداد، المشركع كأىـ ىذه النسب ما يمي
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 :القيمة الدفترية لمسيم العادي – 1

ؽ ىػػػذه النسػػػػبة عػػػف القيمػػػة المحاسػػػػبية لمسػػػيـ كتعكػػػس نصػػػػيب السػػػيـ العػػػادي الكاحػػػػد مػػػف حقػػػػك كتعبػػػر       

كػس القيمػة السػكقية كلكنيا ال تع ،ف تككف عمية قيمة السيـأدنى الذي يجب المساىميف كتعتبر مؤشر لمحد األ

 كليذه النسبة أىمية خاصة في حالة الشركات المنكي تصفيتيا. .لمسيـ

   عدد السيم العادية ÷لمسيم العادي = حقو  المساىمين العادين القيمة الدفترية 

     :ة السوقية لمقيمو الدفترية لمسيمالقيم – 2

مػػػى أصػػػكليا أك العائػػػد عمػػػى كىػػك مؤشػػػر عمػػػى قػػػدرة الشػػػركة عمػػػى تحقيػػػق معػػدؿ عػػػالي عمػػػى العائػػػد ع        

 مف قيمتيا الدفترية. ممكيتيا، فالتى تحقق عائد أكبر تككف قيمتيا السكقية أعمى نسبياً 

 القيمة الدفترية لمسيم العادي ÷القيمة السوقية لمسيم العادي  = القيمة الدفترية لمسيم العادي

 :EPS)نصيب السيم العادي الواحد من الرباح المحققو   – 3

قتطػاع نصػيب إربػاح بعػد أالسيـ العادي مف عف مقدار ما سينالة حامل  كىك مقياس عاـ لمكفاءة يعبر       

ككممػا زاد نصػيب السػيـ العػادي دؿ ذلػؾ عمػى كفػاءة  .صافي الربح بعػد الفكائػد كالضػرائبسيـ الممتازة مف األ

الشػػركة حيػػث يػػؤذر إرتفاعػػة إجابيػػًا عمػػى سػػعر السػػيـ بالسػػكؽ، تسػػتخدمة اإلدارة كمؤشػػر إلتخػػاذ قػػرارات تتعمػػق 

 (. 86،ص2010بتمكيل التكسع في المستقبل)حداد،

EPS = (تكزيعات ارباح االسيـ الممتازة –في الربح بعد الفكائد كالضرائب صا )÷ عدد االسيـ العادية 
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سػػيـ العاديػػة مػػف تقػػيس ىػػذه النسػػبة نسػػبة مػػا تػػـ تكزيعػػو مػػف أربػػاح ل  :نسرربة حصررص األربرراح الموزعررة – 4

 .األرباح المحققة

 نسبة حصص الرباح الموزعة =

 نصيب السيم العادي الواحد من الرباح المحققة ÷نصيب السيم العادي الواحد من الرباح الموزعة  = 

 :نسبة الرباح المحتجزة – 5

 : ف قياس ىذه النسبة بإحد  طريقتيفكيمك

 رباح الموزعة نسبة حصص األ  -1رباح المحتجزة = نسبة األ  –أ 

 نسبة الرباح المحتجزة =  –ب 

 سيم العادية رباح األأتوزيعات  –لحممة السيم العادية صافي الربح المتاح 

 سيم العاديةصافي الربح المتاح لحممة األ                  

 ممتازة.أ. رباحتوزيعات أ –صافي الربح بعد الفوائد والضرائب  =سيم العاديةلحممة األصافي الربح المتاح 

 :ولى ربحإنسبة سعر السيم  – 6

    موزعة+محتجزةيرباح المحققةنصيب السيم العادي الواحد من األ  ÷ سعر السرررررررررررررررريم في السررررررو  =  

  تقيس ىذه النسبة السعر الذي يدفعة المستذمر لكل دينار مف أرباح الفترة الحالية.
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تعكػػػس ىػػػذه النسػػػبة كيفيػػػة تقػػػدير السػػػكؽ لكػػػل مػػػف أربػػػاح الشػػػركة المتكقعػػػة فػػػي المسػػػتقبل كالمخػػػاطر         

ندما يتكقع المستذمر نمػك فػي األربػاح المسػتقبمية التػى سػيتـ تكزيعيػا ف نػو يكػكف عمػى إسػتعداد عالمالزمة ليا، ف

ؽ كبالتالي إرتفػاع ىػذة النسػبة. كالعكػس لدفع سعر أكبر لمسيـ األمر الذي يؤد  إلى إرتفاع سعر السيـ بالسك 

 صحيح.

قػل تفضل اإلدارة دائمًا أف تككف ىذه النسبة عالية ألف ذلؾ مؤشر عمػى األربػاح العاليػة أك المخػاطرة األك      

 .ككمييما مف كجية نظر المستذمر

 :ريع السيم – 7

ؽ كيمكف قيػاس ىػذه السيـ في السك ىك ببساطة عبارة عف تكزيعات االرباح المتكقعة كنسبة مف سعر         

 :النسبة بما يمي

 القيمة السوقية لمسيم ÷ريع السيم = نصيب السيم من الرباح الموزعة 

 حيث أن:

 نسبة توزيع األرباح  ×نصيب السيم من األرباح الموزعة = القيمة األسمية لمسيم    

 عدد األسيم ÷أو نصيب السيم من األرباح الموزعة = األرباح الموزعة عمى حممة األسيم 
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 األعتبارات اليامة في تفسير مؤشرات ونتائح التحميل المالي. 10:2:2

ل، كأف أ  سػير نتػػائج التحميػػل المػػالي تعتبػػر الخطػػكة النيائيػة كالحاسػػمة بالنسػػبة لمػػذي قػػاـ بيػػذا التحميػػتف       

خطػػ  بالتفسػػير كتقيػػيـ النتػػائج سػػيترتب عميػػة خطػػ  بػػالقرار المتخػػذ بنػػاءًا عمػػى ىػػذه النتػػائج ، كعنػػد تفسػػير ىػػذه 

 (، كىي:95،ص2006المؤشرات كالنتائج ال بد مف مراعاة األعتبارات اليامة التالية)مطر، 

منيا مػف كاقػع القػكائـ الماليػة حيث تشمل كاًل مف القيـ المطمقة مع النسب المشتقة  :دراسة اإلتجاىات .1

 ، كعمى مستكييف ىما: المقارنة لممنش ة كعمى مدار عدة فترات مالية متتالية

 مستك  قائمة الدخل، مف حيث:- أ

  دراسػػة المؤشػػرات الخاصػػة بالمبيعػػات كمردداتيػػا كمسػػمكحاتيا كخصػػكماتيا معػػًا، فمػػف

مرافػػػق بػػػػالمردكدات الممكػػػف أف تكػػػكف المبيعػػػات اإلجماليػػػػة متزايػػػدة مػػػع كجػػػػكد تزايػػػد 

 كالخصكمات، مما يفيد كجكد خمل في سياسة البيع أك جكدة المنتج أك كمييما.

   تجاىػػػات مجمػػػل الػػػربح جنبػػػًا إلػػى جنػػػب مػػػع تمػػػؾ الخاصػػػة بتكمفػػػة دراسػػة مؤشػػػرات كا 

البضاعة المباعة إلرتباطيمػا معػًا، كأف تػدرس المؤشػرات الخاصػة بصػافي الػربح مػع 

 البنكد غير العادية. تمؾ الخاصة بالمصركفات ككذلؾ

 مستك  الميزانية، مف حيث: - ب

  ػػل عمػػى مسػػتك  األصػػكؿ المتداكلػػة، دراسػػة المؤشػػرات الخاصػػة باألصػػكؿ المتداكلػػة كر

حػػػػد  بػػػػداًل مػػػػف التركيػػػػز عمػػػػى قيمتيػػػػا األجماليػػػػة فقػػػػا، فمػػػػذاًل زيػػػػادة الػػػػكزف النسػػػػبي 

لممخػػزكف بػػالتزامف مػػع الذبػػات النسػػبي لمنقديػػة كالمػػدينيف مػػف مؤشػػرات الضػػػا عمػػى 
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ف مػػػع عػػػدـ كجػػػكد مبيعػػػات نقديػػػة، أك السػػػيكلة)معناه شػػػراء باآلجػػػل لبضػػػاعة المخػػػزك 

 آجمة، كبالتالي نقص سيكلة أك عسر مالي مستقبمي(.

كالتزايػػد النسػػبي بالنقػػد مػػع ذبػػات نسػػبي ببنػػكد األصػػكؿ األخػػر  المتداكلػػة مؤشػػر أكلػػي 

 لكجكد خمل في إدارة اإلستذمارات)سيكلة زائدة غير مستػمة(.

زامف مػػع مؤشػػرات إتجاىػػات كمػػا يجػػب دراسػػة إتجاىػػات األصػػكؿ المتداكلػػة بشػػكل متػػ

 مصادر تمكيميميا )المطمكبات(.

  مستك  األصكؿ الذابتػة، مػف حيػث التزايػد النسػبي فػي قيمتيػا بنسػبة أعمػى مػف التزايػد

النسػػػبي فػػػي قيمػػػة األصػػػكؿ المتداكلػػػة يعتبػػػر مؤشػػػر ضػػػعف فػػػي السػػػيكلة مػػػا لػػػـ يكػػػف 

 مصحكبًا بزيادة مكازية في حجـ المبيعات أك األنشطة المربحة. 

 ستك  المطمكبات كحقكؽ الممكية، مف حيث دراسة إتجاىاتيػا جنبػًا الػى جنػب لتقيػيـ م

سياسػػة التمكيػػل المتبعػػة،ىل ىػػي داخميػػة أـ خارجيػػة كىػػل ىػػي مػػف مطمكبػػات قصػػير 

 األجل أـ مف طكيمة األجل كأذر ذلؾ عمى مستك  السيكلة.

  جممػػػة مسػػػتك  التػػػكازف المكجػػػكد فػػػي ىيكػػػل رأس المػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة إتجاىػػػات

 المطمكبات كأذارىا عمى درجة المخاطرة بالنسبة لكل مف الدائنيف كالمالؾ معًا. 

دراسة العالقات السببية بيف النسب كالمؤشرات في إطار ما يعرؼ بالعالقة السببية كالتى تجعل نشاك  .2

ابػًا أك المنش ة كل ال يتجزء، بمعنى أف ما يؤذر إيجابيًا عمى جانب مف جكانب نشاطيا قد يػنعكس إيج

 سمبًا عمى جكانب أخر  مف ىذا النشاك. 

 اإلنتباة كالتيقأل إلى أذر ممارسات المحاسبة اإلبداعية. .3
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مراعػػػاة أذػػػػر المعمكمػػػات األخػػػػر  التػػػػى ال تظيرىػػػا القػػػػكائـ الماليػػػة، كالتػػػػى تػػػػؤذر عمػػػى نكعيػػػػة األربػػػػاح  .4

 كاألصكؿ ،كبالتالي النسب المالية، كمف األمذمة عمى ىذه المعمكمات:

  اإلدارة العميػػػا كالمسػػػتك  العممػػػي كالمينػػػي إلعضػػػاء مجمػػػس اإلدارة، خبػػػرات كمػػػؤىالت سػػػمعة

 المدراء التنفيذييف.

  معػػػػػػايير التعيػػػػػػيف كالترقػػػػػػي، كنكعيػػػػػػة الػػػػػػنظـ الماليػػػػػػة كاإلداريػػػػػػة المسػػػػػػتخدمة.كمعدالت دكراف

 المكظفييف في المنش ة كمتكسا أعمارىـ، كالحكافز التشجيعية لمعامميف كنظـ تدريبيـ.

 ة المنتج كالحصة السكقية لممنش ة كنكعية العمالء كالمكرديف.نكعي 

  البيئػػة المحيطػػة بالمنشػػ ة، السياسػػية كاألقتصػػادية كاإلجتماعيػػة كالقانكنيػػة، كمعػػدالت التضػػخـ

  كآليات تحديد أسعار الفائدة كالخصـ.

ؼ بمعػايير أك مقارنة النسب كالمؤشػرات الخاصػة بالمنشػ ة بنظائرىػا مػف المنشػ ت المنافسػة أك مػا يعػر  .5

 متكسطات الصناعة التى تعمل في مجاليا الشركة.
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 لمدراسة : اإلطار النظري نيالفصل الثا

 المحاسبة اإلبداعية: ثالثالمبحث ال

 

 المقدمة. 1:3:2

 لمحة تاريخية عن المحاسبة اإلبداعية. 2:3:2

 مفيوم المحاسبة اإلبداعية. 3:3:2

 اإلبداعية وصفاتيا.عوامل وأسباب ظيور المحاسبة  4:3:2

 دوافع إستخدام المحاسبة اإلبداعية. 5:3:2

 أشكال المحاسبة اإلبداعية. 6:3:2

 أساليب المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية. 7:3:2

 المنظور األخالقي لممحاسبة اإلبداعية. 8:3:2

 

 

 

 

 

 



87 
 

 لمدراسة الفصل الثاني: اإلطار النظري 

 اإلبداعيةالمحاسبة : ثالثالمبحث ال

 المقدمة 1:3:2

ظيارىػػػا بصػػػكرة غيػػػر          تسػػمى إجػػػراءات التالعػػػب كالتحريػػػف فػػػي الحسػػػابات كالتقػػػارير كالقػػػكائـ الماليػػػة كا 

حقيقيػػة مػػف خػػالؿ إسػػتػالؿ تعػػدد البػػدائل كاألسػػاليب المحاسػػبية المتبعػػة فػػي تسػػجيل كمعالجػػة كعػػرض نتػػائج 

ى حسػػػاب الجيػػػات األخػػػر  األعمػػػاؿ لعػػػرض ىػػػذه القػػػكائـ الماليػػػة المحرفػػػة بيػػػدؼ تحقيػػػق مصػػػالح اإلدارة عمػػػ

المستخدمة ليذه التقارير المالية بالمحاسبة اإلبداعية، كقد تعددت تسميات المحاسبة اإلبداعيػة فػالبعض يسػميا 

 المحاسبة الخالقة أكالمحاسبة التجميمية أك إدارة األرباح أك تمطيف الدخل.

ير كالقػػػكائـ الماليػػػة بإسػػػتػالؿ تعػػػدد كميمػػػا تعػػػددت المسػػػميات فكميػػػا تشػػػير إلػػػى التالعػػػب كالتحريػػػف فػػػي التقػػػار 

 البدائل كاألساليب المحاسبية لخدمة اإلدارة عمى حساب الجيات األخر  المستخدمة ليذه التقارير.

 لمحة تاريخية عن المحاسبة اإلبداعية  2:3:2

الػبعض أك المحاسبة اإلحتيالية كمػا يطمػق عمييػا  (Creative Accounting)تعد المحاسبة اإلبداعية        

حدذًا 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 

الشركات بػ ف القػكانيف تخبػرؾ فقػا بمػا كاف مف الصعب إيجاد تمؾ األرباح مف أي نكع أخر، كعندما أكتشفت 

ال تستطيع فعمة كليس ما تستطيع فعمة، كليذا فقد رأت الشركات ب نيا إذا كانت ال تستطيع أف تكسب األرباح 

  (.2011فإنيا تستطيع عمى األقل أف تبتدعيا)القطيش كالصكفي،
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 مفيوم المحاسبة اإلبداعية 3:3:2

لييػػػا إدارات الشػػػركات فػػػي بعػػػض إاإلجػػػراءات المحاسػػػبية التػػػى تمجػػػ  ب نيػػػا المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة عررفػػػت        
ك فػػي مركزىػػا المػػالي كذلػػؾ عػػف أإمػػا فػػي ربحيتيػػا  ،كري)غير حقيقػػي(األحيػػاف سػػعيًا كراء إحػػداث تحسػػيف صػػ

المتػػكفرة فػػي  طريػػق إسػػتػالؿ الذػػػرات المتكاجػػدة فػػي أسػػاليب التػػدقيق الخػػارجي أك باإلسػػتفادة مػػف تعػػدد البػػدائل
، التػػى تتػػيح المعػػايير المحاسػػبية لممنشػػ ة إتبعيػػا فػػي مجػػاالت أسػػاليب القيػػاس كاإلفصػػاح سياسػػات المحاسػػبيةال

ممػػا يػػؤذر سػػمبًا عمػػى نكعيػػة األرقػػاـ التػػى تظيرىػػا تمػػؾ القػػكائـ سػػكاء بالنسػػبة  المتبعػػة فػػي إعػػداد القػػكائـ الماليػػة،
 (.101ص،2006)مطر،المالية مف ذـ عمى مصداقية النسبل رباح أك بالنسبة لممركز المالي ك 

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 

 (.2010كغير حقيقية)المبيضيف كعبد المنعـ ،

كعرفػػت أيضػػًا ب نيػػا ممارسػػات غيػػر أخالقيػػة فػػي إختيػػار التقػػديرات كالسياسػػات المحاسػػبية المتاحػػة التػػى       
 (.2010تتيح فرصة لمتالعب كالػش مما ينتج عنيا بيانات مالية غير صيحة كمضممة)حمادة،

كما عرفتيػا معػايير التػدقيق الػدكلي يتطػابق مػع مفيػـك  التقارير المالية اإلحتياليةكير  الباحث أف مفيكـ      
بمػا  التقارير التى تشػمل األخطػاء المقصػكدة،ب نيا  التقارير المالية اإلحتياليةّعرفت  المحاسبة اإلبداعية، حيث

)اإلتحاد خػداع مسػتخدمي البيانػات الماليػة في ذلؾ عدـ ذكر مبالع أك إفصػاحات فػي البيانػات الماليػة مػف أجػل
 (.19ص،IFAC،2010لى لممحاسبيف القانكنيف الدك 

 عوامل وأسباب ظيور المحاسبة اإلبداعية وصفاتيا 4:3:2

اإلطػػالع عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات كاألبحػػاث التػػى خاضػػت المراجعػػة ألدبيػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة ك  بعػػد     

الدراسػػة إستخمصػػت ذػػالث عكامػػل كعمػػى إخػػتالؼ أشػػكاليا كمسػػمياتيا، فػػإف ىػػذة بمكضػػكع المحاسػػبة اإلبداعيػػة 

 كأسباب رئيسية لظيكر المحاسبة اإلبداعية، تتمخص بما يمي:
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المنافسػػػة الشػػػديدة بػػػيف الشػػػػركات المتعػػػددة األشػػػكاؿ كمحاكلػػػة الظيػػػػكر ك فضػػػل المكجػػػكد فػػػي سػػػػاحة  .1

 المنافسة المحمكمة حتى لك كاف ذلؾ مف خالؿ أرباح مختمقة كمبتدعة مف قبل إدارات الشركات.

( نتيجػػػػػة فصػػػػػل اإلدارة عػػػػػف الممكيػػػػػة كظيػػػػػكر تعػػػػػارض 26،ص2010شػػػػػكمة الككالة)حػػػػػداد،ظيػػػػػكر م .2

باألىػػػداؼ بػػػيف المػػػدراء البػػػاحذيف عػػػف الذػػػركات الشخصػػػية كاألمػػػف الػػػكظيفي ممػػػا جعميػػػـ غيػػػر راغبػػػيف 

بتحمػػل مخػػاطر كبيػػرة بإسػػتذمارات الشػػركة حفاظػػًا عمػػى مصػػالحيـ، كبػػيف المػػالكيف الػػذيف يسػػعكف إلػػى 

كقية لشػػركتيـ، ممػػا حػػد  بالمػػالكيف الػػى المجػػكء الػػى عػػامميف لتخفيػػف حػػدة مشػػكمة تعظػػيـ القيمػػة السػػ

 الككالة ىما:

قػػك  السػػكؽ: أحػػد قػػك  السػػكؽ ىػػـ السػػاىمكف الرئيسػػييف ، مذػػل المسػػتذمريف الكبػػار - أ

لتقػـك بعمميػا بشػكل  شركات التػ ميف،البنكؾ كالػذيف بػدكرىـ يضػػطكف عمػى اإلدارة 

كبالتػالي تعظػيـ ذػركتيـ. أك إسػتبداؿ اإلدارة التػى ال  يرعظـ القيمة السػكقية ألسػيميـ

 تعمل عمى تعظيـ القيمة السكقية لذركتيـ.

تكػػاليف الككالػػة: إف أكذػػر الطػػرؽ شػػيكعًا فػػي ىػػذا المجػػاؿ كمػػف أجػػل تعظػػيـ سػػعر - ب

السػػيـ فػػي السػػكؽ كبالتػػالي تعظػػيـ ذػػركة المسػػاىميف أك المػػالكيف ىػػك ربػػا الحػػكافز 

 لشركة كتعظيـ سعر السيـ بالسكؽ.المادية لممديريف ب رباح ا

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  بػػ ف تقػػـك اإلدارة بإبتػػداع األربػػاح 

     غير الحقيقية. 
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الذػرات القانكنية كتعدد األساليب كالسياسػات المحاسػبية المتاحػة كالتػى تسػمح لمعػد  البيانػات الماليػة  .3

 مف أجل تقديـ إنطباع مضمل عف األرباح خدمًة ألىدافيـ المتعددة. 

 

 :صفات المحاسبة اإلبداعية 

( يمكػػػػف تمخيصػػػػيا 2010المػػػػنعـ،بصػػػػفات خاصػػػػة )المبيضػػػػيف،عبد تتصػػػػف المحاسػػػػبة اإلبداعيػػػػة    

 باألتى:

 ىي شكل مف أشكاؿ التالعب كاإلحتياؿ في مينة المحاسبة. .1

 تعمل مف خالؿ ممارستيا عمى تػيير القيـ المحاسبية الحقيقية إلى قيـ غير حقيقية. .2

تنحصر ممارستيا في إطار المبادئ كالمعايير كالقكاعػد المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا، كبالتػالي  .3

 سات قانكنية.فيي ممار 

ممارسػػػي المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة غالبػػػًا مػػػا يممكػػػكف قػػػدرات مينيػػػة محاسػػػبية عاليػػػة تمكػػػنيـ مػػػف  .4

 التالعب بالقيـ كتحكيميا كتحكيرىا بالشكل الذي يرغبكف فيو.

كيػػػػػر  الباحػػػػػث أف المحاسػػػػػبة اإلبداعيػػػػػة باإلضػػػػػافة إلسػػػػػتػالؿ ممارسػػػػػييا لمبػػػػػادئ كمعػػػػػايير 

المحاسػػبة فػػ ف ممارسػػييا يسػػتػمكف أيضػػًا الذػػػرات فػػي القػػكانيف كاألنظمػػة المحميػػة لمبمػػد محػػل 

إقامة المنش ة، كأف ممارسييا عمى مستك  عػاؿ  مػف الػذكاء باإلضػافة لقػدراتيـ المينيػة العاليػة 

لمنشػػػ ت التػػى يمػػػارس القػػائميف عمييػػػا المحاسػػبة اإلبداعيػػػة ىػػي المنشػػػ ت المتعذػػػرة كأف أكذػػر ا

 غالبًا. 
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 دوافع إستخدام المحاسبة اإلبداعية 5:3:2

مػف قبػل أصػحاب القػرار إلسػتخداميا مػف  المحاسػبة اإلبداعيػة متعػددة اتكممارسػ اتالدكافع إلسػتخدام        

  (:2010، كيمكف تمخيص أىـ ىذه الدكافع بمايمي)األشقر،الماليةالتالعب بالقيـ في بنكد القكائـ خالؿ 

 دوافع تتعمق بتوقعات وتقييم السو  المالي:  .1

الػػػػػدافع الػػػػػذي يتكلػػػػػد لػػػػػد  اإلدارة لممارسػػػػػة التالعػػػػػب بالتقػػػػػارير الماليػػػػػة كالمسػػػػػتخدمة مػػػػػف قبػػػػػل       

لسػػكؽ المػػالي عمػػى المػػد  المسػػتذمريف كالمحممػػيف المػػالييف  لمتػػ ذير عمػػى أداء سػػعر سػػيـ الشػػركة فػػي ا

 القصير لتتكافق مع تكقعات المستذمريف كالمحمميف المالييف. 

 دوافع تعاقدية: .2

تستخدـ المعمكمات المحاسبية كالتقارير الماليػة لتنظػيـ العقػكد خاصػة بػيف المػالؾ كاإلدارة كعقػكد      

خارجيػػة مذػػل الجيػػات  المكافػػآت كالحػػكافز كالتعكيضػػات لػػ دارة كعقػػكد خارجيػػة بػػيف الشػػركة كأطػػراؼ

 المقرضة مف بنكؾ كدائنيف.

ممػػػا يخمػػػق الػػػدافع لػػػد  اإلدارة لممارسػػػة التالعػػػب بػػػالربح حيػػػث يؤجػػػل المػػػدراء الػػػدخل عنػػػدما ال      

يتحقػػػق ىػػػدؼ األربػػػاح مػػػع برنػػػامج مكافػػػ تيـ، كمػػػا يتحقػػػق ىػػػذا الػػػدافع لمتػػػ ذير عمػػػى قػػػرار المقرضػػػيف 

 كالدائنيف.

العػػػب المحاسػػػبي قػػػد يتحقػػػق لػػػد  اإلدارة عنػػػد نيتيػػػا إبػػػراـ عقػػػكد مػػػع كيػػػر  الباحػػػث أف دافػػػع الت     

مػػػكردييف لػػػدييـ شػػػركك خاصػػػة تتعمػػػق بمركػػػز الشػػػركة المػػػالي كقكتػػػو كشػػػرك أساسػػػي لمتكريػػػد أك مػػػنح 

الككاالت كاألسـ التجاري، أك عند إبراـ عقػكد مػع عمػالء لتنفيػذ مشػاريع كبيػرة تتطمػب كجػكد ممتمكػات 

 يخمق الدافع لمتالعب بيدؼ الحصكؿ عمى ىذه العقكد.كمعدات بمكصفات خاصة مما 
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 :دوافع تنظيمية .3

لكجػػكد رقابػػة تنظيميػػة تفرضػػيا القػػكانيف كاألنظمػػة كالجيػػات الرقابيػػة المشػػرفة عمػػى القطاعػػات المختمفػػة 

كلخضػػكع الشػػركات لمراقبػػة تنظيميػػة تػػرتبا بالبيانػػات الماليػػة بشػػكل مباشػػر مذػػل األعمػػاؿ المصػػػرفية 

يكلد الحافز لإلدارة لتحريف التقارير المالية بالشكل الذي يتالئـ مع متطمبػات المنظمػيف كالت ميف، مما 

كالجيات الرقابية، كما تيػتـ الشػركات اإلحتكاريػة كيتكاجػد دافػع التالعػب لػدييا لكػي تظيػر أقػل ربحيػة 

 لخدمة مصالحيا.

 الدوافع الذاتية لإلدارة: .4

 لإلدارة الحافز الدائـ كالقكي لمت ذير كالتالعب بالتقارير المالية كأىـ الدكافع الذاتية لإلدارة:    

 .الت ذير سمبًا عمى أسعار األسيـ ذـ اإلستحكاذ بعد ذلؾ عمييا 

 .المحافظة عمى سمعة )شيرة( مديري المنظمة لتعزيز مكقفيـ ل حتفاظ بمناصبيـ 

  إذا إرتبطت الحكافز باألرباح التى تظيرىا القكائـ المالية.تحقيق الحكافز المادية خاصة 

 .اإلدارة الجديدة لتظير بشكل أفضل عف سابقتيا عند تقييـ أدائيا 

 ( بما يمي:2009كالتالعب بالتقارير المالية )الحمبي،إستخداـ المحاسبة اإلبداعية كيمخص أخركف دكافع      

 السكؽ أماـ منافسييا.لمت ذير اإليجابي عمى سمعة الشركة في  .1

 لمت ذير عمى سعر سيـ الشركة في السكؽ. .2

 لمت ذير عمى قرار المقرضيف كالبنكؾ المقرضة، لتتمكف المنش ة مف اإلقتراض منيـ. .3

 لتخفيض ىكامش اإلقتطاع  الضريبي. .4

 إلظيار صكرة إيجابية عف أداء اإلدارة. .5

 لتحسيف التصنيف الميني. .6
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 أشكال المحاسبة اإلبداعية 6:3:2

بتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليب التالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابات تتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة اإلبداعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة         

(Mulford&Comiskey,2002,3) :كيمكف تصنيفيا كما يمي 

ىػذه : كىي التمسؾ ب ساليب كسياسات محاسػبية بػػض النظػر عػف سػالمة كصػحة المحاسبة العدكانية .1

 .األساليب لتحقيق أىداؼ محددة

التالعب بالدخل لمكصكؿ إلى ربػح مرسػـك ك مخطػا بشػكل مسػبق مػف قبػل اإلدارة إدارة األرباح: ىي  .2

 يتكافق مع إتجاىاتيا كمصالحيا.

تمطيف الدخل: ىك تالعب محاسبي ييػدؼ إلػى تحسػيف صػكرة الػدخل لمفتػرات الماليػة التػى يكػكف بيػا  .3

يتـ إظيارة كمػا ىػك  الدخل منخفض مف خالؿ نقل الدخل المرتفع مف الفترات المالية السابقة كالذي لـ

فػػػي نيايػػػة تمػػػؾ الفتػػػرة إلسػػػتخدامة فػػػي الفتػػػرات الالحقػػػة المنخفضػػػة الػػػدخل، لمحفػػػاظ عمػػػى نسػػػبة الػػػربح 

كمستكاىا كبشكل متكاتر بيف السنكات إلظيار اإلدارة  أماـ مستخدمي التقارير الماليػة عمػى أنيػا قػادرة 

 بالمنش ة.عمى الحفاظ عمى مستك  الدخل بػض النظر عف الظركؼ المحيطة 

التقارير المالية المػشكشة: التقرير عف الكضع المالي لممنش ة بمكجب بيانات مالية غير صحيحة مف  .4

 خالؿ الحذؼ كعدـ اإلفصاح عف قيـ لتضميل مستخدمي التقارير المالية.

ذلػؾ بمػا فػي  التقارير التى تشمل األخطػاء المقصػكدة،كىي  التقارير المالية اإلحتياليةكيمكف كصفيا ب

)اإلتحاد ل خػداع مسػتخدمي البيانػات الماليػةعدـ ذكر مبػالع أك إفصػاحات فػي البيانػات الماليػة مػف أجػ

 (.19ص،IFAC،2010الدكلى لممحاسبيف القانكنيف 
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ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية: ىي ممارسات ألساليب تنحرؼ عف أساليب المحاسبة الطبيعيػة   .5

خػالؿ ممارسػات إبتكاريػة كمسػتحدذة قػد تكػكف معقػدة فػي القػيـ لمحصػكؿ عمػى أربػاح غيػر حقيقيػة مػف 

 لممصاريف كاإليرادات. 

 

 القوائم الماليةبنود أساليب المحاسبة اإلبداعية في  7:3:2 

 قائمة المركز المالي:أولا: 

ا تعكػس حقيقػػة المركػز المػػالي ليػػا قائمػة المركػػز المػالي مػػف القػكائـ الماليػػة األساسػػية ألي منظمػة ألنيػػ        

كالكضع اإلقتصادي ليذة المنش ة كأيضًا حجـ األصكؿ كالمكجكدات التػى تممكيػا كاإللتزامػات التػى عمييػا تجػاه 

 (.Kieso,et,al,2008,172)الدائنيف كالحقكؽ الكاجبة عمييا تجاه المالؾ 

بإسػػػػػػػػػتخداـ المحاسػػػػػػػػػبة كيمكػػػػػػػػػف تمخػػػػػػػػػيص أىػػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػػاليب التالعػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػكد قائمػػػػػػػػػة المركػػػػػػػػػز المػػػػػػػػػالي 

 ( بما يمي: 103،ص2006اإلبداعية)مطر،

 :من خاللوذلا لنقدية : ا1

 كعدـ اإلفصاح عنيا.إخفاء البنكد النقدية المقيدة، 

 .التالعب في أسعار الصرؼ المستخدمة لترجمة بنكد النقدية المت تية مف العمالت األجنبية 

 تحسيف نسب السيكلة لممنش ة. اليدؼ مف التالعب ببند النقدية ىككير  الباحث أف 

 من خالل: وذلا ستثمارات المتداولة اإل:2

  بإستخداـ أسعار السكؽ الػير حقيقية لتقييـ المحفظة في أسس تقييـ محفظة األكراؽ الماليةالتالعب. 
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  جل عند ىبكك أسعارىا السكقية.لى طكيمة األإلمتداكلة االتالعب في تصنيف اإلستذمارات 

  غير المبرر. أكراؽ مالية بشكل أسعارمخصص ىبكك قيمة تخفيض 

ىك زيادة قيمة األصكؿ المتداكلة أك الحفػاظ  ستذمارات المتداكلةاإل اليدؼ مف التالعب ببندكير  الباحث أف  

 عمى قيمتيا السابقة، ككذلؾ زيادة األرباح غير الحقيقية نتيجة تخفيض مخصص ىبكك أسعار أكراؽ مالية.

 :من خالل : الذمم المدينة3

 لتخفيض مخصص الديون المشكوا فييا. وعدم اإلفصاح عنيا إخفاء الديون المتعثرة 

  الديون الراكدة والمعدومة.عن عدم الكشف 

 كالشركات التابعة تضمينيا ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة. 

  المنشأة.جل لتحسين سيولة الذمم المدينة من طويمة األجل إلى قصيرة األالتالعب في تصنيف 

الػػذمـ المدينػػة زيػػادة قيمػػة األصػػكؿ المتداكلػػة أك الحفػػاظ عمػػى اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد كيػػر  الباحػػث أف 

قيمتيا السابقة، ككذلؾ زيادة األرباح غير الحقيقيػة برفػع قيمتيػا مػف خػالؿ المبيعػات الكىميػة كبالتػالي رفػع 

 ىامش الربح، كلرفع كتحسيف نسب السيكلة كنسب النشاك.

 المخزون من خالل:: 4

 لتالعب ب سعاره كتقّيموة قديمة، كاتضميف كشكؼ جرد المخزكف أصنافًا راكد. 

 أك مصاريف إدارية كتسكيقية غير مرتبطة باإلنتاج. ،ف تكمفتة قيمة التمف غير الطبيعيتضمي 

 .تضمينو تكمفة التخزييف لإلنتاج الذي ال يتطمب عمميات تخزيف خاصة 
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  األصل أييما أقل(. .لقيمة القابمة لمتحقق أييما أعمىبالتكمفة أك اتقييـ المنش ة لممخزكف( 

اليدؼ مف التالعب ببند المخزكف إما لتخفيض قيمتة لزيادة ىامش الربح كتحسيف نسب كير  الباحث أف 

 النشاك أك زيادتة لتضخيـ قيمة األصكؿ المتداكلة كتحسيف نسب السيكلة.

 :جل من خاللاإلستثمارات طويمة األ: 5

 التابعة. اتتجنب إظيار نصيب الشركة األـ مف خسائر الشرك 

  بيف الشركة األـ كالتابعة عند إعداد القكائـ المالية المكحدة.المشتركة تجنب إستبعاد العمميات 

  بالقيمة الدفتريػة( كمػف ذػـ بيػع ىػذة األصػكؿ تابعة بطريقة دمج حقكؽ المسػاىميفبتممؾ أصكؿ شركة(

 المكاسب لصافي الربح. هربح دكف إفصاح بإضافة ىذتدمج بالكتحقيق مكاسب 

ىػػك رفػػع قيمػػة حسػػاب اإلسػػتذمار فػػي  جػػلاإلسػػتذمارات طكيمػػة األ اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػدكيػػر  الباحػػث أف 

ظيار نصيبيا ب رباح الشركات التابعة مػع عػدـ اإلفصػاح عػف الخسػائر التػى  حسابات الشركة األـ القابضة ،كا 

 حققتيا ىذه الشركات التابعة.

 :تمكات والمصانع والمعدات من خاللالمم: 6

  ظيػار التالعب بتجنب اإللتزاـ بتقييـ األصكؿ كفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية بإتباع طريقة إعادة التقييـ كا 

 .داًل مف إظياره ضمف حقكؽ الممكيةالفائض في قائمة الدخل ب

 الكيا بتخفيضيا عف النسب السائدة، ك نسب إىتصحة عممية تقييـ األصكؿالتالعب ب. 
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 راكـ ، كاألذػػر المتػػقص كالعكػػسطػػرؽ إىػػتالؾ األصػػكؿ مػػف طريقػػة القسػػا الذابػػت إلػػى المتنػػاالتالعػػب ب

 ليذه اإلجراءات عمى القكائـ المالية.

  فػػػػي تصػػػػنيف بعػػػػض األصػػػػكؿ الذابتػػػػة بيػػػػدؼ التػػػػ ذير عمػػػػى إىتيالكيا،كتصػػػػنيف العقػػػػارات التالعػػػػب

 كإستذمارات طكيمة األجل.

 ف األصكؿ المرىكنة كضمانات تمكيلالتالعب بعدـ اإلفصاح ع. 

الممتمكات كالمصانع كالمعدات تحسيف أرباح المنش ة بتضمينيا  اليدؼ مف التالعب ببندكير  الباحث أف     

 الفائض غير الحقيقي الناتج عف إعادة التقييـ كتخفيض مصاريف اإلىتالؾ.

 :األصول غير الممموسة من خالل: 7

 ظيارىا بقيمة ك  بقيـ مبالع فييا ميايّ التالعب في تق  أكبر مف قيمتيا الحقيقية عند عمميات اإلندماج.ا 

  التالعػػػب فػػػي نتػػػائج إختبػػػار قيمتيػػػا ،كتجنػػػب إظيػػػار التػػػدني كاإلنخفػػػاض الحقيقػػػي فػػػي قيمتيػػػا لتجنػػػب

 تحميل خسائر اإلنخفاض لمفترة المالية الحالية.

األصكؿ غير المممكسة لمزيادة الكىميػة لقيمػة مكجػكدات المنشػ ة اليدؼ مف التالعب ببند كير  الباحث أف    

 لتحسيف نسب المديكنية.

 :الموجودات محتممة من خالل: 8

 بإذباتيا قبل ت كد شركك تحققيا كإذبات إيراد متكقع تحصيمة مف شركة ت ميف قبل ت كيدة.   
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لمزيػػادة الكىميػػة لقيمػػة مكجػػكدات المنشػػ ة  المكجػػكدات محتممػػةاليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػد كيػػر  الباحػػث أف    

 لتحسيف نسب المديكنية.

 :خاللالمطموبات المتداولة من : 9

 جػػل بيػػدؼ لمعػػاـ الحػػالي عػػف القػػركض طكيمػػة األتجنػػب تضػػمينيا بقيمػػة األقسػػاك المسػػتحقة التالعػب ب

 تحسيف نسب السيكلة. 

 األسس كالمعادالت اإلكتكارية لتحديد مكاف ة نياية الخدمة خاصة مػا يخػص مػكظفي اإلدارة التالعب ب

 العميا.

  جل لمتاذير عمى نسب السيكلة.طكيمة األالتالعب بتسديد القركض قصيرة األجل مف خالؿ قركض 

 تخفيضيا بعدـ إذبات المبالع المدفكعة مقدمًا مف العمالء لتحسيف نسب الرفع الماليالتالعب ب. 

المطمكبػػات المتداكلػػة لتخفيضػػيا لتحسػػيف نسػػب السػػيكلة كالرفػػع  اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػدكيػػر  الباحػػث أف    

 ف ت نياية الخدمة.المالي كلخدمة مصالح اإلدارة بقيـ مكا

 :ابجل من خالل: المطموبات طويمة 10

 جػػػل الميزانيػػػة لتسػػػديد قػػػركض قصػػػيرة األ جػػػل قبػػػل إعػػػالفالتالعػػػب بالحصػػػكؿ عمػػػى قػػػركض طكلػػػة األ

 لتحسيف نسب السيكلة كالرفع المالي.

  قػػػة مػػػف ذلػػػؾ بإطفػػػاء سػػػندات قابمػػػة لإلسػػػتدعاء قبػػػل مكعػػػد إسػػػتحقاقيا إلضػػػافة المبػػػالع المحقالتالعػػػب

 .كمكاسب إلى صافي الربح
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المطمكبػػات طكيمػػو األجػػل ىػػك تحسػػيف ىػػامش الػػربح ك نسػػب  اليػػدؼ مػػف التالعػػب ببنػػدكيػػر  الباحػػث أف    

 السيكلة.

 :قائمة الدخلثانياا: 

أبكنصػػػػار ىػػػػي القائمػػػػة التػػػػى تعػػػػرض نتػػػػائج أعمػػػػاؿ المنشػػػػ ة مػػػػف ربػػػػح أك خسػػػػارة عػػػػف فتػػػػرة ماليػػػػة محددة)    

، كلعػػل أبػػرز ىػػذه ة فػػي قائمػػة الػػدخل ب سػػاليب متعػػددهالمحاسػػبة اإلبداعيػػمػػارس تر (،ك 44،ص2013كحميػػدات،

 :(102،ص2006مايمي )مطر،األساليب المستخدمة في بنكد قائمة الدخل يتمخص ب

 : المبيعات:1

  لػاءىػػا الحقػػاً اء صػػفقات بيػػع صػػكرية نيايػػة العػػاـ إجػػر خاصػػة مػػع األطػػراؼ ذات  .فػػي العػػاـ التػػالي كا 

 العالقة كالشركات التابعة كالزميمة.

  مقارنة مع الصفقات العادية. صفقات بيع بشركك سيمةعقد  

 .تسجيل بضائع األمانة لد  الككالء كمبيعات 

 كير  الباحث ما يمي:

 ًا عميػػة أف اليػدؼ مػف التالعػب فػي بنػد المبيعػات ىػك تحسػيف قيمػة المبيعػات بزيػادة كىميػة كبنػاء

 ، كلمت ذير عمى النسب المالية لمشركة بشكل إيجابي )نسب غير حقيقية(. الزيادة الكىمية ل رباح

  كعميػػة فػػ ف عمػػى المػػدقق التحقػػق مػػف صػػحة فػػكاتير البيػػع كالصػػفقات المنفػػذة مػػع األطػػراؼ ذات

كالتحقق مف شركك اإلئتماف كشركك السػداد كالخصػـ الممنػكح ككفايػة مخصػص الػديكف  العالقة،

كؾ في تحصيميا. كمستندات الشحف كمطابقتيا مع مسندات القبض المتعمقة بتسديد الذمف المشك

 .لمبضاعة الكاردة مف الككالء
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 :: تكمفة المبيعات 2

 .التالعب بتكمفة البضاعة المباعة مف خالؿ التالعب بتقييـ المخزكف 

  راكدة مع التالعػب  أصنافاً التالعب بتكمفة البضاعة المباعة مف خالؿ تضّميف كشكؼ جرد المخزكف

 بإسعارىا.

  نيايػػة  تمػػتالتالعػب بتكمفػػة البضػػاعة المباعػػة بتخفػػيض قيمػػة المشػػتريات بت جيػػل إذبػػات فكاتيرىػػا التػػى

 لى بداية العاـ الالحق.إالعاـ الحالي 

 .التػيير غير المبرر في الطرؽ المتبعة في تقييـ المخزكف 

 كير  الباحث ما يمي:   

 عب في بند تكمفػة المبيعػات ىػك تخفيضػيا أك زيادتيػا لمتػ ذير عمػى ىػامش الػربح كذلػؾ أف اليدؼ مف التال

 حسب مصمحة كأىداؼ اإلدارة.كالت ذير عمى النسب المالية ذات العالقة.

  بضػاعة كأف عمى المدقق التحقق مف صػحة فػكاتير الشػراء كالتحقػق مػف تكػكيف مخصصػات ىبػكك أسػعار

فػي الطػرؽ ، اإلطالع عمى تقريػر المػدقق السػابق لإلطػالع عمػى رأيػة بخصػكص التػييػر ل صناؼ الراكدة

 المتبعة في تقييـ المخزكف كأذرة عمى البيانات المالية.

 : مصاريف التشغيل:3

  مذػل رسػممة مصػاريف الصػيانة مصػاريف اإليراديػة الالتالعب بمصاريف التشػيل )تخفيضيا( برسممة

 طبق عمييا شركك الرسممة.الدكرية لممصنع كالتى التن

  التالعػػػب بمصػػػاريف التشػيل)تخفيضػػػيا( مػػػف خػػػالؿ التػييػػػر غيػػػر المبػػػرر بطػػػرؽ إسػػػتيالؾ األصػػػكؿ

 الذابتة كطرؽ إطفاء األصكؿ غير المممكسة.
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 تيالؾ ك معػػػدالت إطفػػػػاء ال ىػػػػ)تخفيضػػػيا( مػػػػف خػػػالؿ إسػػػػتخداـ نسػػػب إ التالعػػػب بمصػػػػاريف التشػيل

 عمل المنش ة.تنسجـ مع المتعارؼ عمييا في قطاع 

 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.

  الرأسػػػمالية كصػػػحة كأف عمػػػى المػػػدقق التحقػػػق مػػػف صػػػحة تػػػكفر شػػػركك الرسػػػممة لممصػػػاريف

التحقػق كاإلطفاء ل صكؿ غير المممكسػة ك  أسباب التػيير في طرؽ األىتالؾ ل صكؿ الذابتة

 مف صحة نسب األىتالؾ كمعدالت األطفاء كفقًا لما ىك متعارؼ عمية.

 : المكاسب من األنشطة غير المستمرة والخسائر لمبنود اإلستثنائية:4

 لمكاسب إستذنائية أك غير عادية. لمشركةي ربح التشػيمالتضميف التالعب ب 

 .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 خصكصػًا إذا

 كانت لو مساىمة جكىرية في نتيجة أعماؿ الشركة.

 مي:كير  الباحث ما ي    

  أف اليػػػدؼ مػػػف التالعػػػب فػػػي بنػػػد المكاسػػػػب مػػػف األنشػػػطة غيػػػر المسػػػتمرة كالخسػػػائر لمبنػػػػكد

 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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، كا عػػداد قائمػػة الػػدخل الجديػػدة بحيػػث تظيػػر األذػػر المترتػػب عػػف القػػرار الالحػػق قائمػػة الػػدخل

 تاجي لو مساىمة جكىرية في نتيحة أعماؿ المنش ة كأرباحيا التشػيمية. إلغالؽ خا إن

 :قائمة التدفقات النقديةثالثاا: 

تبيف التدفقات النقدية الداخمة كالخارجة خالؿ فترة معينة كتبيف مصادر ىذه التدفقات كالتى ىذه القائمة        

النقديػػة مػػف األنشػػطة اإلسػػتذمارية، كالتػػدفقات النقديػػة تشػػمل التػػدفقات النقديػػة مػػف األنشػػطة التشػػػيمية،كالتدفقات 

مػػػف األنشػػػطة التمكيميػػػة، كتعتبػػػر مكممػػػة لمقػػػكائـ األخػػػر  ككنيػػػا تقػػػدـ معمكمػػػات مبنيػػػة عمػػػى األسػػػاس النقػػػدي 

 (:2013(، كأىـ أساليب المحاسبة اإلبداعية فييا مايمي )الصكري،22،ص2013)أبكنصار،حميدات،

  الداخمػػػة كالخارجػػػة فػػػي قائمػػػة التػػػدفقات النقديػػػة ب عتبػػػار األنشػػػطة التالعػػػب بتصػػػنيف بنػػػكد األنشػػػطة

 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.

 التدفقات التشػيمية الداخمة مف الذـ المدينة بالتالعب بمكاعيػد إسػتحقاقيا كعػدـ قبضػيا  التالعب بزيادة

 كسدادىا فعميًا.

 .التالعب بزيادة التدفقات التشػيمية الخارجة لممكرديف بمكجب كمبياالت أك شيكات مؤجمة الدفع 

 رأسمالي. تشػيمي أـ تمكيمي أـ .كتصنيفو صحيح حسب مصدرة ،التالعب بمصدر النقد حقيقي 

  زيػػػادة التػػػدفقات اإلسػػػتذمارية الخارجػػػة عمػػػى حسػػػاب التػػػدفقات التشػػػػيمية الخارجػػػة بتسػػػجيل مػػػدفكعات

 التطكير الرأسمالي عمى أنيا تدفقات إستذمارية خارجة.
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 جػػل بنػػكد خاصػػة األسػػتذمارات طكيمػػة األكدقػػة كصػػحة أسػػس إحتسػػاب ىػػذه ال ،قػػيـ البنػػكد اإلسػػتذمارية

 كاألصكؿ غير المممكسة.

 ـ التػير في األصكؿ الذابتة ضمف األنشطة اإلستذمارية.قي 

 كأف تصنيف األسيـ المعػاد شػراؤىا كالمصػدرة مػف الشػركة أصػاًل ضػمف األنشػطة  ،قيـ البنكد التمكيمية

 التمكيمية.

 تضميف ربح التشػيل لمكاسب إستذنائية أك غير عادية. الكشف عف 

 

 :قائمة التغير في حقو  الممكيةرابعاا: 

تمذػػػل حقػػػكؽ الممكيػػػة قيمػػػة مػػػا يمتمكػػػة أصػػػحاب المشػػػركع مػػػف أصػػػكؿ المنشػػػ ة، كتبػػػيف صػػػافي النتػػػائج        

ترمػػػػارس المحاسػػػػبة (، ك 39،ص2013التراكميػػػة الناجمػػػػة عػػػف عمميػػػػات كأحػػػػداث سػػػابقة )أبػػػػك نصػػػار،حميدات،

، كلعػل أبػرز ىػذه األسػاليب المسػتخدمة فػي بنػكد ب سػاليب متعػدده التػير في حقكؽ الممكيػةاإلبداعية في قائمة 

 :(106ص،2006)مطر،يتمخص بمايمي التػير في حقكؽ الممكيةقائمة 

  ظيػار التالعب بعدـ اإللتزاـ بتقيػيـ األصػكؿ كفقػًا لمبػدأ التكمفػة التاريخيػة بإتبػاع طريقػة إعػادة التقيػيـ كا 

 .ضمف حقكؽ الممكيةالفائض في قائمة الدخل بداًل مف إظياره 

  إضػػػافة مكاسػػب محققػػػة مػػػف سػػنكات سػػػابقة إلػػػى صػػافي الػػػربح لمعػػػاـ الحػػالي بػػػداًل مػػػف التالعػػب بعػػػدـ

 معالجتو ضمف األرباح المحتجزة.

  معالجػػة مكاسػػب أك خسػػائر تقمػػب أسػػعار الصػػرؼ المتعمقػػة بمعػػامالت تمػػت بػػالعمالت التالعػػب بعػػدـ

 األجنبية في حقكؽ المساىميف بداًل مف قائمة الدخل.
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  معالجػػة مكاسػػب ترجمػػة البيانػػات الماليػػة لمشػػركات التابعػػة المعػػدة بػػالعمالت األجنبيػػة التالعػػب بعػػدـ

  .ضمف قائمة الدخل بداًل مف معالجتيا ضمف حقكؽ المساىميف

 

 المنظور األخالقي لممحاسبة اإلبداعية. 8:3:2

لقد أكدت جميع الييئات الدكلية كالمحمية عمػى قكاعػد السػمكؾ األخالقػي لمينػة المحاسػبة، كلعػل دليػل          

( بيػذا الخصػكص IFACاإلتحػاد الػدكلي لممحاسػبيف) قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف المينيف الصػادر عػف

 كالمنظمة لمينة المحاسبة. يمخص أىمية السمكؾ األخالقي لمينة المحاسبة مف قبل الجيات الراعية

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 

ف يراعػػي قكاعػػد السػػمكؾ األخالقػػي لممحاسػػبييف الصػػادرة عػػف المينػػي أذنػػاء عممػػة فػػي سػػبيل المصػػمحة العامػػة أ

ف منػػع المحاسػػب المينػػي مػػف اإلمتذػػاؿ ألجػػزاء معينػػة مػػف ىػػذه القكاعػػد بمكجػػب  اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف، كا 

القػػػػػكانيف كالمػػػػػكائح التنظيميػػػػػة، فعميػػػػػو اإلمتذػػػػػاؿ لكافػػػػػة األجػػػػػزاء األخػػػػػر  مػػػػػف ىػػػػػذه القكاعػػػػػد )اإلتحػػػػػاد الػػػػػدكلي 

 (.9،ص2010عد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف،لممحاسبيف،قكا 

أكجػػب اإلتحػػاد الػػدكلي لممحاسػػبيف عمػػى المحاسػػب المينػػي أف يمتػػـز بالمبػػادئ األساسػػية التاليػػة )اإلتحػػاد       

 (:10،ص2010الدكلي لممحاسبيف،قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف،

 نية كالتجارية.: كىك أف يككف أمينًا ك صادقًا في جميع العالقات الميالنزاىة .1

اكز األحكػاـ أف ال يسممح بالتحيز أك تضػارب المصػالح أك التػ ذير المفػرك لنخػريف لتجػالمكضكعية:  .2

 .المينية أك التجارية
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الكفػػػاءة المينيػػػة كالعنايػػػة الالزمػػػة: أف يحػػػافأل عمػػػى المعرفػػػة كالميػػػارات المينيػػػة بالمسػػػتك  المطمػػػكب  .3

مينيػػة كفػػؤة مبنيػػة عمػػى التطػػكرات الحاليػػة فػػي  لضػػماف أف يسػػتمـ العميػػل أك صػػاحب العمػػل خػػدمات

الممارسات كالتشريعات كاألساليب كأف يؤدي ميامػو بكػل إجتيػاد كعنايػة كفقػًا لممعػايير الفنيػة كالمينيػة 

 المعمكؿ بيا.

السرية: أف يحتـر سرية المعمكمػات التػى يحصػل عمييػا نتيجػة العالقػات المينيػة كالتجاريػة كينبػػي أف  .4

ف ىػذه المعمكمػػات ألطػراؼ ذالذػة دكف تفػػكيض صػحيح كمحػػدد إال إذا كػاف ىنػػاؾ ال يفصػح عػف أي مػػ

حق أك كاجب قانكني أك ميني باإلفصاح عنيا، كما يجػب أال ترسػتخدـ المعمكمػات لممنفعػة الشخصػية 

 لممحاسب الميني أك األطراؼ الذالذة.

 يسئ إلى سمعة المينة.   السمكؾ الميني: أف يمتـز بالقانيف كاألنظمة ذات الصمة ، كيتجنب أي عمل .5

كعميػػػة فػػػإف المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة يمكػػػف إعتبارىػػػا سػػػمككًا غيػػػر أخالقػػػي لمػػػا ليػػػا مػػػف مخالفػػػات جسػػػيمة          

ينتيجيا المحاسبكف في مينتيـ، كذلؾ لتحقيق غايات كأىداؼ معينة تستفيد منيا فئة معينة عمى حسػاب بػاقي 

ه اإلستفاده قد تككف آنية كقصيرة األجل كستعكد باإلساءة الكبيػرة الفئات داخل كخارج المنش ة، مع العمـ أف ىذ

كالتػى ال ترحمػد عقباىػػا الحقػًا عمػػى تمػؾ الفئػػة كبػاقي أصػػحاب المصػمحة، ليػػذا يجػب التصػػدي ليػذه السػػمككيات 

 (. 2011كالممارسات حتى يتـ الحصكؿ عمى بيانات مالية عمى قدر عاؿ  مف الشفافية كالمكذكقية)األغا،
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 أسموب ومنيجية الدراسة: لثاالفصل الث 

 متػيرات الدراسة 1:3

 مجتمع الدراسة 2:3

 عينة الدراسة 3:3

 منيجية الدراسة 4:3

 مصادر جمع بيانات الدراسة 5:3

 أداة الدراسة 6:3

 اإلختبارات المستخدمة في التحميل اإلحصائي  7:3

 عينة الدراسة()تكصيف المتػيرات الديمكغرافية لمدراسة تحميل 8:3
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 أسموب ومنيجية الدراسة: لثاالفصل الث

الدراسػػػة  يحتػػكي ىػػػذا الفصػػػل كصػػفًا ألسػػػمكب كمنيجيػػػة الدراسػػة، كيتضػػػمف متػيػػػرات الدراسػػة، كمجتمػػػع       
الدراسػػة، كمنيجيػػة الدراسػػة، كمصػػادر جمػػع بيانػػات الدراسػػة، كأداة الدراسػػة، كاإلختبػػارات المسػػتخدمة فػػي  كعينػػة

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 بدراسػة الظػاىرة كتمكػف 

 مف التعرؼ عمى العكامل المؤذرة فييا.

 :متغيرات الدراسة 1:3

 : تـ التعامل مع المتػيرات التاليةفقد المبينة في الفصل األكؿ مف الدراسة، بناءًا عمى فرضيات الدراسة    

 شمل:تلمستقمة: اإلجراءات التحميمية ك المتػيرات اأكاًل: 

 .قائمة المركز المالياإلجراءات التحميمية عمى  .1

 .قائمة الدخلاإلجراءات التحميمية عمى  .2

 .قائمة التدفقات النقديةمى اإلجراءات التحميمية ع .3

 .قائمة التػير في حقكؽ الممكية اإلجراءات التحميمية عمى .4

 المتػير التابع : ممارسات المحاسبة اإلبداعية. ذانيًا: 

 .المتػيرات الكسيطة : البيانات الديمكغرافية )الشخصية( لممدققيف الخارجييفذالذًا: 

 :مجتمع الدراسة 2:3

بالمدققيف القانكنييف المزاكليف لممينة فػي المممكػة االردنيػة الياشػمية كالمقػدر عػددىـ  يتمذل مجتمع البحث     

( كىػػػـ إجمػػػالي أعضػػػاء جمعيػػػة المحاسػػػبييف 492صػػػل )لمينػػػة التػػػدقيق مػػػف أ مػػػزاكالر  اً ( عضػػػك 381بحػػػكالي )
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القػػانكنيف  القػػانكنيف األردنػػيف المػػزاكليف لمينػػة المحاسػػبة كمينػػة التػػدقيق حسػػب احصػػائيات جمعيػػة المحاسػػبيف

، العػػػػامميف فػػػػي مكاتػػػػب كشػػػػركات التػػػػدقيق كعمػػػػى (2015االردنيػػػيف )جمعيػػػػة المحاسػػػػبيف القػػػػانكنيف االردنيػػػػيف،

 إختالؼ رتبيـ المينية كالكظيفية حسب الييكل التنظيمي كالكصف الكظيفي المعتمد في ىذه المكاتب.

 :عينة الدراسة 3:3

عمػػى جػػدكؿ كريجسػػي إعتمػػادًا  ،لمينػػة التػػدقيق مػػزاكالً ك  اً عضػػك  اً ( مػػدقق (192بػػػ )عينػػة تحديػػد حجػػـ تػػـ       
عمػػػى حجػػػـ المجتمػػػع الكمػػػي  عتمػػػاد(، حيػػػث تػػػـ أخػػػذ العينػػػة باإل109،ص2013كمكرجاف)النجػػػار، كأخػػػركف، 

مػػف أعضػػاء جمعيػػة المحاسػػبييف فػػي األردف لمينػػة التػػدقيق قانكنػػًا  مػػزاكالً ك  اً عضػػك  اً ( مػػدقق381المتكػػكف مػػف )
 %(. 5ند ىامش خط  مسمكح بو )كع القانكنيف األردنيف

مف خالؿ القائميف عمى جمعية المدققيف  ( مدقق192كقد تـ إعداد كتصميـ إستبانة تـ تكزيعا عمى )         

حيث كاف يعقد دكرات مينية لممدققيف في مقر الجمعيػة  2015 /حزيراف/  16-13القانكنيف خالؿ الفترة مف 

حيػث أسػتخدمت ، اإلستبانة عمى عدد مف مكاتب التدقيق العاممػة بالمممكػةككذلؾ مف خالؿ تكزيع  في عماف،

الطريقة العشكائية في إختيار األفراد الػذيف شػكمكا العينػة ليػذه الدراسػة، كزعػت عمػييـ بإسػتخداـ أسػمكب التكزيػع 

إسػتبانة  (113كقد تـ إسترجاع ) ،أحيانًا أك مف خالؿ مساعدييف متطكعييف لمباحثالمباشر كالجمع بالمناكلة 

( إستبانة حيث تبػيف عػدـ صػالحيتيا، 33% تقريبًا، كتـ إستبعاد )59بمعدؿ إستجابة  اإلستبانات المكزعةمف 

 %( تقريبًا مف مجتمع الدراسة.21( إستبانة، أي ما نسبتة)80كبالتالي فقد أجري التحميل اإلحصائي عمى )

إقتراح ركسكك لمقكاعد العامػة لتحديػد حجػـ العينػة ( فردًا مناسبة حسب 80كيعتبر حجـ عينة تتككف مف)      

( مقبػػكاًل لكذيػػر مػػف 500أقػػل مػػف  -30يعتبػػر حجػػـ العينػػة مػػف )، حيػػث (110ص،2013،كأخػػركف  ،ر)النجػػا

 البحكث.
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%( أك أكذػػػػر مػػػػف المجتمػػػػع مناسػػػػبة فػػػػي العينػػػػات 5أف حجػػػػـ العينػػػػة) Emory&Cooperيػػػػر   ككمػػػػا      

 .(111ص،2013،كأخركف  ،ر)النجااإلحتمالية

 فقػد تػـ إسػتخداـ المعادلػة التاليػة ،كلمت كد مف أف عينة البحث مناسبة كممذمة لممجتمع الػذي أخػذت منػو      

 (:4(، ككما ىك مبيف بالممحق رقـ)2008)النكايسة، narekeSحسب 

no  = Z²×P (1-P) ÷ p² 

n = (no×N) ÷ [ no + (N-1) ] 

 ( إستبانة. 80كبناءًا عمى ما سبق، فقد تـ إجراء التحميل عمى ) 

 :منيجية الدراسة 4:3

 إعتمدت الدراسة عمى المنيجيف التالييف لتحقيق أىداؼ الدراسة:   

المػػنيج الكصػػفي: كيرتكػػز عمػػى إجػػراء دراسػػة كمراجعػػة ل بحػػاث كالدراسػػات السػػابقة كالمراجػػع التػػى بحذػػت  أكاًل:

كمعايير التدقيق الدكليػة لمتعػرؼ عمػى اإلجػراءات التحميميػة  ،التحميمية كالمحاسبة اإلبداعية تبمكضكع اإلجراءا

، ككذلؾ لمتعرؼ عمى مفيكـ المحاسبة اإلبداعية كأساليبيا حيث المفاىييـ كالتطبيق كاألىميةكمعيار تدقيق مف 

 كمكامف الخطكرة في إستخداميا.

، حيػث تػػـ تصػميـ إسػػتبانة لجمػع المعمكمػػات ك العممػي لمدراسػػة الحاليػةل الجانػػب : كيمذػالمػنيج التحميمػػيذانيػًا: 

 تحميميا بإستخداـ األساليب اإلحصائية مذل الكسا الحسابي كاإلنحراؼ المعياري. 

 :مصادر جمع بيانات الدراسة 5:3

 :ادر جمع بيانات الدراسة مف اآلتىتت لف مص    
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كاألبحػػػػػاث كالدراسػػػػػات كالمقػػػػػاالت المتخصصػػػػػة كالجيػػػػػات الرسػػػػػمية : كتشػػػػػمل الكتػػػػػب ادر الذانكيػػػػػةالمصػػػػػأكاًل: 
 المختصة.

: إعتمدت الدراسة عمى إستبانة تـ إعدادىا لتبيف أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات المصادر األكليةذانيًا: 
 التحميمية في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية

 :أداة الدراسة 6:3

ػػ        كػػ داة لمدراسػػة الحاليػػة، كقػػد تػػـ اإلعتمػػاد فػػي بناءىػػا عمػػى الدراسػػات السػػابقة كاإلطػػار ممت إسػػتبانة صر

المفاىيمي لمدراسة، كحيث أف متػيػرات الدراسػة كمػا تػـ اإلشػارة إلييػا سػابقًا، فػي الفصػل األكؿ تتمذػل فػي أربػع 

 متػيرات مستقمة، كمتػير تابع، كمتػير كسيا، كىي كما يمي:

 :المتغيرات المستقمة   

 .قائمة المركز المالياإلجراءات التحميمية عمى  .1

 .قائمة الدخلاإلجراءات التحميمية عمى  .2

 .قائمة التدفقات النقديةاإلجراءات التحميمية عمى  .3

 .قائمة التػير في حقكؽ الممكية اإلجراءات التحميمية عمى .4

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية.: المتغير التابع     

 المتػيرات الشخصية)الديمكغرافية( لممدققيف الخارجييف. المتغير الوسيط:     

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 

ككف السمطة أك الت ذير في الحصػكؿ عمػى بيانػات أك كالمقصكد بيا القكائـ التى تخدـ مستخدمييا كالذيف ال يمم
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( عػرض 1قكائـ تمبػي حاجػاتيـ الخاصػة مػف المعمكمػات حسػب معيػار المحاسػبة كاإلبػالغ المػالي الػدكلي رقػـ )

( كالمتمذمػػة بقائمػػة المركػػز المػػالي كقائمػػة الػػدخل كقائمػػة 22،ص2013البيانػػات الماليػػة )أبكنصػػار كحميػػدات،

ية كقائمة التدفقات النقدية، باإلضافة لمدراسػات السػابقة المتعمقػة بػاإلجراءات التحميميػة التػيرات في حقكؽ الممك

 كالمحاسبة اإلبداعية.

 كقد تـ تطكير اإلستبانة باإلستناد لممصادر الذانكية ممذمة بالكتب كالدراسات السابقة، ككاف أبرزىا:       

دار كائل لمنشر  ة كاإلبالغ المالي الدكليل،، لمعايير المحاسب2013أبكنصار، دمحم،حميدات، جمعة ، .1

 . المممكة األردنية الياشمية. الطبعة الذانية.عماف ،كالتكزيع

مػػػد  تػػػ ذر ل إدارة األربػػػاح كعالقتيػػػا بالعكائػػػد غيػػػر المتكقعػػػة لمسػػػيـ ك  ،(2010األشػػػقر، ىػػػاني دمحم ) .2

 فمسطيف.، اإلسالمية، غزةالجامعة  ،غيرمنشكرة ،رسالة ماجستير العالقة بحجـ الشركة ل،

دكليػةل، دار كائػل لمنشػر ، لتػدقيق الحسػابات فػي ضػكء المعػايير ال2012 ،عبد القػادر عمي الذنيبات، .3

 . المممكة األردنية الياشمية. الطبعة الرابعة.عماف ،كالتكزيع

التحميميػػة أىميػػة تطبيػػق إجػػراءات المراجعػػة ل ،(2007حػػاكـ ) ،كالرشػػيد ،عبػػدالرحمف المخادمػػة، احمػػد .4

، 4، العػػػػدد 3لمجمػػػػة االردنيػػػػة فػػػػي إدارة األعمػػػػاؿ. المجمػػػػد ا، رفػػػػع كفػػػػاءة أداء عمميػػػػة التػػػػدقيق ل فػػػػي

 المممكة االردنية الياشمية. .عماف الجامعة االردنية.

، لمػػػػد  إلتػػػػزاـ مكاتػػػػب التػػػػدقيق فػػػػي دكلػػػػة الككيػػػػت بػػػػاإلجراءات (2011المطيػػػػري، دمحم عػػػػايش عيػػػػد) .5

غيرمنشػػكرة  ،رسػػالة ماجسػػتير ،(ل520معيػػار التػػدقيق الػػدكلي رقػػـ )ي التحميميػػة المنصػػكص عمييػػا فػػ

 المممكة االردنية الياشمية. .جامعة الشرؽ األكسا، عماف
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دراسػػة  –(، ل مػػد  تطبيػػق اإلجػػراءات التحميميػػة فػػي تػػدقيق الحسػػابات 2008النكايسػػة، دمحم ابػػراىيـ ) .6

، العػػدد 35العمػػكـ اإلداريػػة، المّجمػػد  ات،ميدانيػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػدقق الخػػارجي فػػي األردفل، دراسػػ

 المممكة االردنية الياشمية. .عماف ، الجامعة االردنية.1

 ، دار كائػل لمنشػػر كالتكزيػػع،لاإلتجاىػػات الحديذػة فػػي التخميػػل المػالي كاإلئتمػػانيل ،2006 ،دمحم ،رمطػ .7

 . المممكة األردنية الياشمية. الطبعة الذانية.عماف

 فػػي ترشػػيد الحكػػـ الشخصػػي لممراجػػعل المراجعػػة التحميميػػة كدكرىػػا لإجػػراءات (،2013)عمػػي مكسػػى، .8

 ، جامعة الزاكية، الزاكية، ليبيا.342-309 ،15الجامعة، المجمد الذاني، العددالمجمة 

 

( مػف أسػاتذتنا أعضػاء الييئػة 7كلمتحقػق مػف الصػدؽ الظػاىري كصػالحية األداة فقػد تػـ عرضػيا عمػى )       

التدريسػػية فػػي عػػدد مػػف الجامعػػات األردنيػػة لتحكيميػػا كالحكػػـ عمػػى مػػد  صػػالحيتيا لقيػػاس المتػيػػرات المػػراد 

ـ القيمػػػة كأصػػػبحت اإلسػػػتبانة قياسػػػيا مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه األسػػػتبانة، كتػػػـ تعػػػديل اإلسػػػتبانة بنػػػاءًا عمػػػى تكجييػػػاتي

 بصكرتيا النيائية كما ىي في مالحق البحث، حيث تككنت اإلستبانة مف قسميف:

القسػػػـ األكؿ: كىػػػدؼ إلػػػى جمػػػع بيانػػػات ديمكغرافيػػػة عػػػف األشػػػخاص الػػػذيف قػػػامك باإلجابػػػة عمػػػى أسػػػئمة        

سػػػنكات الخبػػػرة، الشػػػيادات اإلسػػػتبانة كىػػػي )العمػػػر، المؤىػػػل العممػػػي، المسػػػمى الػػػكظيفي، التخصػػػص العممػػػي، 

 المينية، الدكرات التدريبية(.
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 يدؼ إلى قياس متػيرات الدراسة، كتضمف أربع محاكر ىي:يالقسـ الذاني:          

يحد مف  قائمة المركز المالياإلجراءات التحميمية عمى إلتزاـ المدقق الخارجي ب المحكر األكؿ:  

 ( عبارة.16ممارسات المحاسبة اإلبداعية، كتضمف )

يحد مف ممارسات  قائمة الدخلاإلجراءات التحميمية عمى : إلتزاـ المدقق الخارجي بمحكر الذانيال  

 ( عبارة.11المحاسبة اإلبداعية، كتضمف )

يحد مف  .التدفقات النقديةقائمة اإلجراءات التحميمية عمى المحكر الذالث: إلتزاـ المدقق الخارجي ب  

 ( عبارات.9ممارسات المحاسبة اإلبداعية، كتضمف )

 قائمة التػير في حقكؽ الممكية اإلجراءات التحميمية عمىإلتزاـ المدقق الخارجي ب المحكر الرابع:  

 ( عبارات.4يحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، كتضمف )

( كالذي يبيف أقساـ اإلستبانة كاألسئمة المخصصة لقياس كل 3-1كفيما يمي الجدكؿ رقـ )       

 متػير:

 ي3-1الجدول رقم  

 أقسام األستبانة واألسئمة التى تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة

أقسام 
 اإلستبانة

 
 المتغير

األسئمة التى 
 تقيس المتغير

 

 

القسم 
 األول

 1 العمر

 2 المؤىل العممي

 3 المسمى الوظيفي

 4 التخصص العممي
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القسم 
 الثاني

 5 سنوات الخبرة

 6 الشيادات المينية

 7 الدورات التدريبية

إلتررزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى 
يحررد مررن ممارسررات المحاسرربة  قائمررة المركررز المررالي

 .اإلبداعية
1-16 

إلتررزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى 
 27-17 .يحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية قائمة الدخل

إلتررزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى 
يحررد مرررن ممارسرررات  قائمررة قائمرررة الترردفقات النقديرررة

 .المحاسبة اإلبداعية
28-36 

إلتررزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة عمررى 
يحرد مرن ممارسرات  قائمة التغيرر فري حقرو  الممكيرة

 .المحاسبة اإلبداعية
37-40 

 

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 يػػراه مناسػػبًا عمػػى مقيػػاس لكػػارت 

حيػث ت خػذ العبػارات كالتػى صػيػت الخماسي )مكافق بشدة، مكافق، محايد، غير مكافق، غير مكافق بشدة(، كب

 ( كعمى التكالي. 1،  2،  3،  4،  5الدرجات)  إيجابية بطريقة
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 :اإلختبارات المستخدمة في التحميل اإلحصائي 7:3

 تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية في التحميل اإلحصائي:    

بجمػع البيانػات كتنظيميػا كتصػنيفيا األحصاء الكصفي ىػك الػذي ييػتـ  األساليب األحصائية الوصفية: -1

 (.163،ص2013كعرضيا عف طريق الجداكؿ كالرسكـ البيانية كغيرىا)النجار،أخركف،

الكسا الحسابي، اإلنحراؼ المعياري، التكزيعات التكرارية ، النسب المئكية ، أعمػى - أ

كقػػد تػػـ كضػػع معيػػار لإلجابػػة عػػف  (SPSSإعتمػػادًا عمػػى برنػػامج ) كأدنػػى أجابػػة،

 لكارت الخماسي. سندًا لمقياس األسئمة

باإلعتمػػاد عمػػى مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي لمفئػػات أعػػاله   ،(5-1)ت ىػػذه الدراسػػة بإعطػػاء األكزاف مػػفكمػػا قامػػ 

 ايضًا.( 40-1لفقرات اإلستبانة مف )

( حسػػب المقػػاييس 3% كالتػػى ىػػي أكبػػر مػػف )60حيػػث سػػتككف الفرضػػية مقبكلػػة عنػػد نسػػبة أكبػػر مػػف 

 إستخداـ المعايير السابقة نفسيا.المتبعة حيث تـ 
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مػا ىػك كقد تـ تصنيف إجابات مفردات العينػة عمػى األسػئمة إلػى فئػات كفقػًا لممتكسػطات الحسػابية لإلجابػة كك 

 (:3-2بالجدكؿ )مبيف ك كما مبيف 

 ي3-2الجدول  

 وتصنيف إجابات مفردات العينة عمى األسئمة إلى فئات معيار  مقياسي اإلجابة عمى أسئمة اإلستبانة

 الوزن  الوصف حدود الفئة حدود الفترة األجابة

 5 درجة عالية جداا  %100 ≤% 80 5 ≤ 4 موافق بشدة

 4 درجة عالية %80 >% 60 4 > 3 موافق

%60 >% 40 3 > 2 محايد  
 3 درجة متوسطة

%40 >% 20 2 > 1 غير موافق  
 2 درجة ضعيفة

%20 >% 0 1 > 0 غير موافق بشدة  
 1 درجة ضعيفة جداا 

 :معامل اإلختالف        

لى الكسا الحسابي لكل متػير ارة إلى نسبة اإلنحراؼ المعياري إكقد تـ إستخدامة لإلش      

 .عف كسطيا الحسابي لمتعبير عف التشتت النسبي لإلجابات في كل متػير

 100 ×الكسا الحسابي  ÷اإلنحراؼ المعياري معامل اإلختالؼ = 

 :نسبة التأثير - ب

بع، كليػػا عالقػػة كتعبػػر ىػػذه النسػػبة عػػف مػػد  تػػ ذير المتػيػػر المسػػتقل عمػػى المتػيػػر التػػا      

 ، حيث يعّبر عنيا رياضيًا بالصيػة التالية:بالمتكسا الحسابي

 أعمى كزف لمسؤاؿ  ÷نسبة الت ذير = الكسا الحسابي     
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 ثبات أداة الدراسة ومصداقيتيا:إختبار  -2

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 

 % كنسبة مقبكلة.60عندما يزيد المعامل عف نسبة 

حيػث أسػػتخدـ مقيػػاس كركنبػاخ ألفػػا لقيػػاس اإلتسػاؽ الػػداخمي لجميػػع أسػئمة اإلسػػتبانة حيػػث             

 :( التالي3-3ك مبيف بالجدكؿ رقـ )%( كالذي يعتبر كافيًا ألغراض الدراسة ككما ى94.9بمع )

 ي3-3الجدول  

 لجميع أسئمة اإلستبانة نتائج إختبار كرونباخ ألفا لقياس اإلتسا  الداخمي

 قيمة ألفا عدد األسئمة األسئمة المتغيرات

 % 91.9 16 16-1 اإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي

دخلاإلجراءات التحميمية عمى قائمة ال  
17-27 11 83.3 %  

تدفقات النقديةاإلجراءات التحميمية عمى قائمة ال  
28-36 9 89.9 %  

حقو  الممكية التغير فياإلجراءات التحميمية عمى قائمة   
37-40 4 85.8 %  

% 94.9 40 40-1 إجمالي متغيرات الدراسة  
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 :إختبار فرضيات الدراسة -3

 بإستخداـ إختبار (One –Sample T-test) 

إليجػاد الفػرؽ  (One –Sample T-Test( لعينػة كاحػدة )Tكقػد تػـ إختبارىػا مػف خػالؿ إختبػار)     

س ليكػرت الخماسػي كىػك نصػف كىػك المتكسػا عمػى مقيػا (3بيف متكسا العينػة كالمتكسػا المفتػرض )

 .المقياس

 لمعرفػة الفػرؽ بػيف متكسػطات  Analysis of Variance Test(ANOVAختبػار أنكفػا )إسػتخداـ إ -4

عػػدد مػػف المجمكعػػات )ذػػالث فػػ كذر( حيػػث يكػػكف المتػيػػر المسػػتقل أكذػػر مػػف مجمػػكعتيف عمػػى مقيػػاس 

ليػػػػذا الػػػػػرض تتمذػػػػل  المتػيػػػػرات المسػػػػتقمةإسػػػػمي، بينمػػػػا يكػػػػكف المتػيػػػػر التػػػػابع عمػػػػى مقيػػػػاس فئػػػػكي، 

ذػػػػل بػػػػالمتػيرات الديمكغرافيػػػػة لممػػػػدققيف الخػػػػارجييف المشػػػػاركييف فػػػػي العينػػػػة، بينمػػػػا المتػيػػػػر التػػػػابع يتم

ك يظيػر تحميػل  متػيػر تػابع عمػى مقيػاس فئػكي بالمحاكر األربعة التػى بينتيػا أداة الدراسػة )اإلسػتبانة( ك

 ( اآلتي:ANOVAالتبايف أنكفا )

التبػػػايف بػػػيف المجمكعػػػة كىػػػك التبػػػايف الػػػذي يشػػػرحة العامػػػل المسػػػتقل)المتػيرات الديمكغرافيػػػػة - أ

 لممدققيف(.

 لـ يستطع العامل المستقل شرحة.ذي التبايف في المجمكعة كىك التبايف ال- ب

( كالتػػى تشػػػير مػػا أذا كػػػاف ىنػػاؾ فػػػرؽ معنػػكي بػػػيف متكسػػطات المجمكعػػػات Fنتػػائج أختبػػػار )- ت

 لكنة ال يحدد أيف يكجد الفرؽ. المختمفة،

كلمتعرؼ عمى المجمكعات التى يكجد بيا تبػايف، إلكتشػاؼ مكقػع فػركؽ المتكسػا إف كجػدت  - ث

  .(Scheffe)فقد تـ إستخداـ إختبار المقارنات البعدية 
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 وصف المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة: 8:2

 فيما يمي كصف لعينة الدراسة مف حيث:     

 العمر .1

أدناه أف أعمى نسبة لممشاركيف كانت مػف نصػيب  (3-4رقـ ) الجدكؿفي  يبيف التحميل المكضح     

%( كمػػػف ذػػػـ الفئػػػة 31.25بنسػػػبة ) %( تمييػػػا الفئػػػة العمريػػػة الذالذػػػة35الفئػػػة العمريػػػة الذانيػػػة بنسػػػبة )

 %(.15بنسبة ) %( كأخيرًا الفئة العمرية األكلى18.75بنسبة ) العمرية الرابعة

مػػع التكزيػػع الػػكاقعي كالطبيعػػي ألعمػػار العػػامميف فػػي كيالحػػأل أف ىػػذه النسػػب طبيعيػػة كمنسػػجمة      

معظػػـ المؤسسػػات ممػػا يؤكػػد أف العينػػة ممذمػػة بشػػكل عػػادؿ ككاقعػػي لممجتمػػع الػػذي أرخػػذت منػػو كأنيػػا 

 ممذمو لذلؾ المجتمع بشكل مكضكعي كبمكذكقية عالية.

 

 ي توزيع المشاركين حسب أعمارىم3-4الجدول رقم  

 التكرار النسبي التكرار العمر
 %15 12 سنة 30أقل من 

%35 28 سنة 40 – 30من   
%31.25 25 سنة 49 – 41من   

%18.75 15 سنة فأكثر 50  
 % 100 80 المجموع
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 المؤىل العممي .2

أدنػاه أف أكذػر المشػاركيف فػي العينػة المبحكذػة  (3-5)بينت الدراسة ككما ىك مبيف في الجدكؿ       

%( مكزعػة كػاآلتي البكػالكيكس 96.25كانت مف حممة الشػيادات الجامعيػة كبنسػبة أجماليػة تقػدر بػػ )

%( كمػػػػػف ذػػػػػـ حممػػػػػة الػػػػػدكتكراه 23.75%( يمػػػػػييـ حممػػػػػة الماجسػػػػػتير بنسػػػػػبة )66.25بنسػػػػػبة بمػػػػػػت )

 %(.6.25بنسبة)

%( ، ممػا يػدؿ عمػى أف الػالبيػة العظمػى مػف العينػة 3.75ة )كمف ىـ أقل مف المؤىل الجامعي بنسػب

 يتمتعكف بمستك  مناسب مف الت ىيل العممي لإلجابة عف أسئمة اإلستبانة. 

 

 ي توزيع المشاركين حسب المؤىل العممي3-5الجدول رقم  

 التكرار النسبي التكرار المؤىل العممي

 % 3.75 3 أقل من بكالوريوس

% 66.25 53 بكالوريوس  

% 23.75 19 ماجستير  

% 6.25 5 دكتوراه  

 % 100 80 المجموع
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 المسمى الوظيفي .3

أدنػػػاه أف أكذػػػر المشػػػاركيف فػػػي العينػػػة المدركسػػػة  (3-6) الجػػػدكؿ رقػػػـفػػػي  يبػػػيف التحميػػػل المكضػػػح   

%( 25مقػػدارىا ) ئيسػي كبنسػبة ر مػػدقق  كيمػييـ ،%(27.5)مػدير مكتػب/ شػػركة تػدقيق بنسػبةيعممػكف 

 %(13.75/ شػريؾ شػركة تػدقيق بنسػبة )صاحب ، كيمييـ%(23.75بنسبة )رئيس فريق تدقيق  يميـ

 %(.10مدقق مساعد بنسبة ) كمف ذـ

كيالحأل أف نسبة الذيف يعممكف كرئيس فريق تػدقيق ككمػدقق رئيسػي ك مػدقق مسػاعد بمػع إجمػالي     

الميػػداني كالمعنيػػة بشػػكل أساسػػي ، كىػػذه الفئػػة ىػػي المختصػػة بالعمػػل %( مػػف العينػػة58.75نسػػبتيـ )

ك ر إيجػػابي يحسػػب كىػػذا مؤشػػ ،تشػػاؼ ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػةكمباشػػر بػػاإلجراءات التحميميػػة كا 

 . لصالح ىذه الدراسة

 ي توزيع المشاركين حسب المسمى الوظيفي3-6الجدول رقم  

 التكرار النسبي التكرار المسمى الوظيفي

 % 13.75 11 صاحب /شريا شركة تدقيق

% 27.5 22 مدير مكتب /شركة تدقيق  

% 23.75 19 رئيس فريق تدقيق  

% 25 20 مدقق رئيسى  

% 10 8 مدقق مساعد  

% 100 80 المجموع  
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 التخصص العممي .4

بالمحاسػبة عمميػًا  أدنػاه أف أكذػر المشػاركيف فػي العينػة المبحكذػة متخصصػكف  (3-7يكضح الجػدكؿ )

 مناسب مف التعميـ كينسجـ مع مكضكع الدراسة. ، كيفترض أنيـ عمى قدر%(75كبنسبة )

 ي توزيع المشاركين حسب التخصص العممي3-7 الجدول رقم 

 التكرار النسبي التكرار التخصص العممي
 %75 60 محاسبة

% 8.75 7 عموم مالية ومصرفية  
% 8.75 7 إقتصاد  

% 7.5 6 إدارة أعمال  
% 100 80 المجموع  

 

 سنوات الخبرة .5

( أدنػاه أف أعمػى نسػبة لممشػاركيف فػي العينػة المبحكذػة كانػت مػف نصػيب 3-8الجػدكؿ ) يكضح      

 15-11%( ذػػـ يمييػػا أصػػحاب الخبػػرة مػػف 41.25بنسػػبة ) سػػنة 15أصػػحاب الخبػػرة التػػى تزيػػد عػػف 

كىػػذا مؤشػػر ذك  ،%(77.5%( ممػػا يعنػػي أف النسػػبة اإلجماليػػة لمفئتػػيف تبمػػع )36.25سػػنة  بنسػػبة )

 ة حيث أف الػالبية األكبر لممشاركيف تعتبر مف فئة الخبراء في التدقيق.داللة إيجابية كبير 
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 ي توزيع المشاركين حسب سنوات الخبرة3-8الجدول رقم  

 التكرار النسبي التكرار سنوات الخبرة

 % 11.25 9 سنوات فأقل 5

 % 11.25 9 سنوات 10-6من

% 36.25 29 سنة 15 -11من  

% 41.25 33 سنة 15أكثر من   

 % 100 80 المجموع

 

 

 الشيادات المينية .6

( أدناه أف المشاركيف في العينة المبحكذة مف أصحاب الشيادة المينية حيث 3-9يبيف الجدكؿ )     

%( مػػف المشػػاركيف كالػػذيف 50) JCPAمحاسػػب القػػانكني األردنػػي شػػيادة الأف نسػػبة الػػذيف يحممػػكف 

ة شيادكالذيف يحممكف  ،%( مف المشاركيف37.5) CPAشيادة المحاسب القانكني األمريكي يحممكف 

مػػدقق داخمػػي  شػػيادة، كالػػذيف يحممػػكف %( مػػف المشػػاركيف22.5) ACPAالمحاسػػب القػػانكني العربػػي 

يحممػػػػكف لمشػػػاركيف جميػػػع اكىػػػػذا إيجػػػابي حيػػػث أف  %( مػػػف المشػػػاركيف1.25)CIAأمريكػػػي معتمػػػد 

 في التدقيق. شيادات مينية
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 الشيادات المينيةي توزيع المشاركين حسب 3-9الجدول رقم  

 التكرار النسبي التكرار الشيادات المينية

 من العينة % JCPA 40 50شيادة المحاسب القانوني األردني 

من العينة % CPA 30 37.5شيادة المحاسب القانوني األمريكي   

من العينة % ACPA 18 22.5شيادة المحاسب القانوني العربي   

من العينة CIA 1 1.25%شيادة مدقق داخمي أمريكي معتمد   

% 0 0 ل يوجد  

% 100 89* الشيادات المينية مجموع  

 يكجد عدد مف المدققيف يحممكف أكذر مف شيادة مينية.*

 الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة. .7

ييتمػػكف بالػػدكرات التدريبيػػة التػػى ليػػا  المشػػاركيف فػػي العينػػة المبحكذػػة( أدنػػاه أف 3-10يبػػيف الجػػدكؿ )

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 

%( كمػػػػف ذػػػػـ الػػػػدكرات 70دكرات المتخصصػػػػة بالتحميػػػػل المػػػػالي بنسػػػػبة )أعمػػػػى نسػػػػبة لمػػػػكانػػػػت حيػػػػث 

ب سػػػاليب المحاسػػػبة  %( كيمييػػػا الػػػدكرات المتخصصػػػة55المتخصصػػػة بػػػاإلجراءات التحميميػػػة بنسػػػبة )

%(، كىػػػػذا مؤشػػػػر إيجػػػػابي يحسػػػػب 10تتعمػػػػق بالتػػػػدقيق بنسػػػػبة ) أخػػػػر  %( ك 52.5اإلبداعيػػػػة بنسػػػػبة )

 لصالح الدراسة.
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 ي توزيع المشاركين حسب الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة3-10رقم  الجدول 

 التكرار النسبي التكرار الدورات التدريبية خالل الثالث سنوات األخيرة

 من العينة % 52.5 42 دورات متخصصة بأساليب المحاسبة اإلبداعية

من العينة % 70 56 دورات متخصصة بالتحميل المالي  

من العينة % 55 44 دورات متخصصة باإلجراءات التحميمية  

   من العينة % 10 8 تتعمق بالتدقيق أخرى 

 % 100 150*  الدورات التدريبية مجموع

 تمقكا أكذر مف دكرة تدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة.يكجد عدد مف المدققيف  *    
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 رابعالفصل ال

 فرضيات الدراسة ختبارتحميل البيانات وا   
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 رابعالفصل ال

 ختبار فرضيات الدراسةتحميل البيانات وا   

  

 ختبار فرضيات الدراسة.تحميل البيانات وا   

المتفرعػػة عنيػػػا كمػػػف األربعػػػة ف خػػالؿ إختبػػػار الفرضػػيات الفرعيػػػة مػػػ تػػـ إختبػػػار الفرضػػية الرئيسػػػية           

 كمكضكعيا: التى تمذميا،خالؿ محاكر الدراسة 

سػا إجابػات المػدققيف الخػارجييف بػيف متك  (P≥0.05ذك داللة إحصػائية عنػد مسػتك  معنكيػة )فرؽ ال يكجد ل 

 ل.في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ،أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية ؿحك 

متكسػػطات إجابػػات المػػدققيف الخػػارجييف كمػػا تػػـ إختبػػار الفرضػػية الفرعيػػة الخامسػػة مػػف خػػالؿ تحميػػل          

عمى رأييػـ ككمػا ىػك مبػيف  المتػيرات الديمكغرافية لممدققيف الخارجييفعمى أسئمة المحاكر االربعة لبياف ت ذير 

 الحقًا كمكضكعيا:

بيف إجابػات المػدققيف الخػارجييف حػكؿ أذػر  (P≥0.05أذر ذك داللة إحصائية عند مستك  معنكية )ال يكجد  ل

 فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة القػػكائـ الماليػػةعمػػى  المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػةإلتػػزاـ 

 بإختالؼ المتػيرات الديمكغرافية )الشخصية( لممدققيف الخارجييفل.
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فرري الحررد مررن ممارسررات عمررى قائمررة المركررز المررالي أثررر إلتررزام المرردقق الخررارجي برراإلجراءات التحميميررة أولا: 

 :المحاسبة اإلبداعية

 1H0 فػػػرؽ : ال يكجػػػد( 0.05ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػة≤P)  بػػػيف متكسػػػا إجابػػػات

عمػى قائمػة المركػز المػالي أذػر إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة  المدققيف الخارجييف حكؿ

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية

( الػى 1الفرضية باإلعتماد عمى أسئمة القسـ الذاني مف اإلستبانة مػف السػؤاؿ رقػـ ) تـ إختبار ىذه            

إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة آراء المػػدققيف حػػكؿ أذػػر  لتحميػػل ،(16السػػؤاؿ رقػػـ )

( أدنػاه 4-1ؿ رقػـ)المركز المالي في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، كالتى يمكف تمخيصيا فػي الجػدك 

الكسا الحسابي كاإلنحراؼ المعياري كمعامل اإلختالؼ كنسبة األىمية )الت ذير( إلجابات المدققيف كالذي يبيف 

إلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإلجراءات التحميميػػػة عمػػػى قائمػػػة المركػػػز المػػػالي فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات أذػػػر حػػػكؿ 

 كؿ مايمي:كأىـ ما يشير لو ىذا الجد ،المحاسبة اإلبداعية، مرتبة حسب الكسا الحسابي

( حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة جػػدًا 8سػػجمت أعمػػى نسػػبة تػػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػػؤاؿ رقػػـ) .1

-%80( ضػػػػمف الفئػػػػة مػػػػف)4.00%( كمتكسػػػػا حسػػػػابي)80بنسػػػػبة أىميػػػػة كصػػػػمت إلػػػػى)

 %(.0.83%( كبإنحراؼ معياري)100

ث أنو يؤذر بدرجػة عاليػة بنسػبة ( حي13سجمت أدنى نسبة ت ذير بيف اإلجابات لمسؤاؿ رقـ) .2

%( 80-%60( ضػػػػمف الفئػػػػة مػػػػف )3.55%( كمتكسػػػػا حسػػػػابي)71أىميػػػػة كصػػػػمت إلػػػػى)

 %(.1.08كبإنحراؼ معياري)
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%( 78.8%( ك)72.8بقية األسئمة سجمت نسبة ت ذير عالية تراكحت بيف نسػبة أىميتيػا بػيف). 3

( ضػػػػػػمف 3.64كبمتكسػػػػػا حسػػػػػػابي) %(72.8( )2) حيػػػػػث بمػػػػػػػت نسػػػػػبة األىميػػػػػػة لمسػػػػػؤاؿ رقػػػػػػـ

( 5%( لمسػػػػػؤاؿ رقػػػػػـ)78.8، كنسػػػػػبة أىميػػػػػة)%(1.06%( كبػػػػػإنحراؼ معيػػػػػاري)80-%60فئػػػػػة)

 %(. 0.66%( كبإنحراؼ معياري)80-%60( ضمف فئة)3.94كبمتكسا حسابي)

إلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإلجراءات التحميميػػػة عمػػػى قائمػػػة المركػػػز نسػػػتنتج ممػػػا سػػػبق أف أذػػػر . 4

كجيػػػة نظػػػر المػػػدققيف المػػػالي لػػػو تػػػ ذير عػػػالي  فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة مػػػف 

( كىػي 4.00-3.64الخارجييف في عينة البحػث، حيػث تػراكح الكسػا الحسػابي لجميػع اإلجابػات)

(، ككػاف 3)كىػك سة حسب مقياس ليكرت لممقػاييس الفئكيػةتزيد عف المقياس المعتمد في ىذه الدرا

إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة %(، كبمػػػت نسػػبة أذػػر 60مسػػتكي التػػ ذير أكبػػر مػػف)

% حسػب 75.6 اإلجماليػة عمى قائمة المركز المػالي فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة

 .أجابات المدققيف الخارجييف في عينة البحث

لمت كػد مػف صػحة ىػػذه   (One –Sample T-test)سػتخداـ إختبػاركلمت كػد ممػا سػبق تػـ إ .5

 .(4-2)رقـالنتيجة كما ىك مبيف بالجدكؿ 

( لممػػػػػػػدققيف Mean)( أف متكسػػػػػػػا اإلجابػػػػػػػاتOne–SampleT-test)إختبػػػػػػػار تبػػػػػػػيف مػػػػػػػف .6

المالي في إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز  الخارجيف حكؿ أذر

( كبػػػػػػػػػإنحراؼ معيػػػػػػػػػاري 3.7750ارسػػػػػػػػػات المحاسػػػػػػػػػبة اإلبداعيػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػع)الحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف مم

( تحػت df=79)( درجػة حريػة79( عنػد)=T( )10.859t)(، كما بمػػت قيمػة0.63835قدره)

%(، فػػإف الفػػرؽ الػػذي 0.05أصػػػر مػػف  0.000)(، كبمػػا أفsig.=0.000)مسػػتكي معنكيػػة



130 
 

إحصػائيًا  لذا فيي دالو، (P≤0.05)كنرغب بو كىكظير معنكي ضمف المستك  الذي نختبره 

 .(P≥10.0) عند مستك  معنكية

 القرار: بناءًا عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة: .7

1H :أذػػػر يكجػػػد ل(10.0ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػة≤P)  إللتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي

 .لفي الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةعمى قائمة المركز المالي ، باإلجراءات التحميمية 

أذػػػر ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  ال يكجػػػد  :H05كإلختبػػػار الفرضػػػية العدميػػػة الخامسػػػة ) .8

إلتػػػػزاـ المػػػػدقق الخػػػػارجي بػػػػيف إجابػػػػات المػػػػدققيف الخػػػػارجييف حػػػػكؿ أذػػػػر  (P≥0.05معنكيػػػػة )

بػإختالؼ  في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة الماليةالقكائـ عمى  باإلجراءات التحميمية

المتػيػػػػػرات ىػػػػػذه ( كلبيػػػػػاف تػػػػػ ذير المتػيػػػػػرات الديمكغرافيػػػػػة )الشخصػػػػػية( لممػػػػػدققيف الخػػػػػارجييف

إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة الديمكغرافية المتعمقة بالمػدققيف حػكؿ رأييػـ بػ ذر 

 .مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الحدعمى قائمة المركز المالي، 

شتقاؽ الفرضية العدمية التالية:  تـ صياغة كا 

a5H0: فػػػرؽ ال يكجػػػد ل ( 0.05ذك داللػػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػة≤P)  بػػػيف متكسػػػػا

عمى قائمػة إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية أذر  إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ

بػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة  .مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػةفػي الحػد المركز المػالي 

لممػػدققيف كالمتمذمػػة )بػػالعمر، المؤىػػل العممػػي، المسػػمى الػػكظيفي، التخصػػص العممػػي، سػػنكات 

 الخبرة، الشيادات المينية، الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة(.
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لمعرفػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطات  (ANOVA) إسػػػتخداـ إختبػػػاركإلختبػػػار الفرضػػػية أعػػػاله تػػػـ    .9

( 16( الػػى )1إجابػػات المجمكعػػات عمػػى أسػػئمة محػػكر الدراسػػة األكؿ المتمذػػل باألسػػئمة مػػف )

مف الجزء الذاني مف اإلستبانة بناءًا عمػى المتػيػرات الديمكغرافيػة السػبعة لممػدققيف الخػارجييف 

ػيػػػرات مسػػػتقمة عمػػػى مقيػػػاس فػػػي الجػػػزء األكؿ مػػػف اإلسػػػتبانة كالتػػػى تميزىػػػا كمجمكعػػػات ككمت

 إسمي كمحكر الدراسة األكؿ كمتػير تابع عمى مقياس فئكي.

( لمتعػػػرؼ عمػػػى المجمكعػػػات ScheffeTestباإلضػػػافة إلسػػػتخداـ أختبػػػار المقارنػػػات البعديػػػة)

 التى يكجد بيا تبايف إلكتشاؼ مكقع فركؽ المتكسا الحسابي ليا إف كجدت.

( ككمػػا ىػػك مكضػػح بالجػػدكؿ Scheffe Test)( كANOVAإختبػػار)كقػػد تبػػيف مػػف  .10

كالمتمذمػة )بػالعمر،  أدناه التبػايف بػيف المجمكعػات كالػذي تشػرحة العكامػل المسػتقمة ي4-3 رقـ

 الشػيادات المينيػة، سػنكات الخبػرة، التخصػص العممػي، المسػمي الػكظيفي، المؤىػل العممػي،

لجميػع  (df=3)( درجػة حريػة4( ك)3الدكرات التدريبيػة خػالؿ الػذالث سػنكات األخيػرة( ضػمف)

( F، كما تبيف أف قيمة)(df=4)العكامل المستقمة بإستذناء عامل المسمي الكظيفي حيث كانت

كلجميػع العكامػل المسػتقمة ككمػا ىػك مبػيف  يSig.≥0.05% عند مسػتك  داللػة  غير معنكية

 .ي4-3 تفصياًل بالجدكؿ

الكسػا الحسػابي تبيف مف نتائج إختبػار شػافيو أف متكسػا أجابػات المبحػكذيف تجػاكز  .11

%، كىػك المتكسػػا المعتمػػد فػػي ىػػذه 60( كيمذػػل نسػبة إجابػػة أكبػػر مػػف 3لمقيػاس لكػػرت كىػػك)

 مع مالحظة كجكد فركؽ بيف متكسا اإلجابات لممتػيرات التالية: الدراسة
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لمػػػػدير  3.78لمسػػػػاعد مػػػػدقق،   4.4المسػػػمى الػػػػكظيفي: كػػػػاف متكسػػػػا اإلجابػػػػات )- أ

 3.5لػػػػػرئيس فريػػػػػق تػػػػػدقيق،  3.7 لمػػػػػدقق رئيسػػػػػي، 3.75مكتػػػػػب/ شػػػػػركة تػػػػػدقيق، 

لصػػػاحب/ شػػػريؾ شػػػركة تػػػدقيق(، كيالحػػػأل أف الفػػػارؽ بػػػيف أعمػػػى أجابػػػة كأقػػػل أجابػػػة 

  .0.9كصل إلى 

 3.96سػنكات،  ك 10-6لمخبػرة مػف  4.08سنكات الخبرة: كاف متكسا اإلجابات )- ب

سػػنو  15لمخبػػرة  3.5سػػنو، ك 15-11لمخبػػرة مػػف  3.96سػػنكات ف قػػل، ك 5لمخبػػرة 

 تقريبًا. 0.508كيالحأل أف الفارؽ بيف أعمى أجابة كأقل أجابة كصل إلى ف كذر(، 

كأصػػػحاب  أف أصػػػحاب شػػػركات التػػػدقيقإلػػػى قػػػد يكػػػكف سػػػبب ذلػػػؾ يػػػر  الباحػػػث أنػػػو ك 

فػػػي أكذػػػر تحفظػػػًا  الخبػػػرات يؤيػػػدكف إسػػػتخداـ اإلجػػػراءات التحميميػػػة فػػػي التػػػدقيق كلكػػػنيـ

اإلجػراءات التفصػػيمية فػي التػػدقيق  يميمػكف إلػػى إسػتخداـقػد ك  يا كاإلعتمػاد عمييػػاأسػتخدام

لتخفػػيض الكقػػت  كف يسػػع فكالػػذيكأصػػحاب الخبػػرات القميمػػة عمػػى عكػػس المػػدقق المسػػاعد 

 كالجيد في إنجاز مياـ التدقيق.

 ( أعاله كىي:8الكاردة في البند ) H05aكبناًء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية  .12

بػػػيف متكسػػػا إجابػػػات  (P≥0.05معنكيػػػة )ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك   فػػػرؽ ال يكجػػػد ل 

عمػى قائمػة المركػز إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميػة أذر  المدققيف الخارجييف حكؿ

بإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة لممػدققيف  .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةالمالي 

الخارجييف كالمتمذمة )بالعمر، المؤىل العممي، المسمي الػكظيفي، التخصػص العممػي، سػنكات 

 الخبرة، الشيادات المينية، الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة(.
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 ي4-1الجدول رقم  

إلترزام المردقق أثرر المردققين حرول واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة  الترأثيري إلجابرات الوسط الحسابي 

، مرتبرة حسرب الوسرط الخارجي باإلجراءات التحميمية عمرى قائمرة المركرز المرالي فري الحرد مرن ممارسرات المحاسربة اإلبداعيرة
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8 
التالعرررب بكشررروف جررررد المخرررزون بتضرررمينيا أصرررناف 

 راكده.
 عالي جداا  80% 0.21 0.83 4.00

5 
التالعررررب بالررررديون المتعثررررره لخفررررض مخصررررص ديررررون 

 مشكوا فييا.
 عالي 78.8% 0.17 0.66 3.94

6 
التالعررب بالررذمم المدينررة بتضررمينيا ذمررم مدينررة ألطررراف 

 ذات عالقة.
 عالي 78% 0.23 0.88 3.9

15 

التالعرررب بالحصرررول عمرررى قرررروض طويمرررة األجرررل قبرررل 

إعررالن الميزانيررة لتسررديد قررروض قصرريرة األجررل لتحسررين 

 نسب السيولة والرفع المالي.

 عالي 77.2% 0.27 1.04 3.86

 عالي %77 0.28 1.07 3.85 التالعب بالنقدية بإخفاء بنود النقدية المقيدة. 1

16 

التالعب بالموجودات المحتممة بإثباتيا قبرل تأكرد شرروط 

تحققيررا كإثبررات إيررراد متوقررع تحصرريمة مررن شررركة تررأمين 

 قبل تأكيدة.

 عالي 77% 0.21 0.80 3.85

7 
التمررف الغيررر التالعررب بتقرري م المخررزون بتضررمينو قيمررة 

 طبيعي.
 عالي 76.8% 0.24 0.95 3.84
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12 
التالعررب بالمطموبرررات المتداولرررة بإخفرراء قيمرررة األقسررراط 

 المستحقة لمعام الحالي عن القروض طويمة ابجل.
 عالي جداا  75.8% 0.26 0.99 3.79

14 
التالعررررب بعرررردم إثبررررات المبررررالً المدفوعررررة مقرررردماا مررررن 

 العمالء لتحسين نسب السيولة.
 عالي 74.8% 0.25 0.94 3.74

10 
الممتمكررات والمصررانع والمع رردات ومعرردل  التالعررب بتقرري م

 إىتالكيا.
 عالي 74.2% 0.27 1.01 3.71

 عالي %74.2 0.26 0.97 3.71 بنتائج إختبار قيمة األصول غير الممموسة.التالعب  11

9 
التالعب بإخفاء نصيب الشركة األم مرن خسرائر الشرركة 

 التابعة.
 عالي 74% 0.27 0.99 3.7

 عالي %73.6 0.25 0.92 3.68 التالعب بأسس تقيايم محفظة األورا  المالية. 3

4 
التالعرررب بتصرررنيف اإلسرررتثمارات المتداولرررة إلرررى طويمرررة 

 األجل عند ىبوط أسعارىا السوقية.
 عالي 73.6% 0.25 0.91 3.68

 عالي %72.8 0.29 1.06 3.64 التالعب بأسعار صرف ترجمة العمالت األجنبية. 2

13 
التالعرررب بالمعرررادلت اإلكتواريرررة لتحديرررد مكافرررأة نيايرررة 

 الخدمة خاصة ما يخص موظفي اإلدارة العميا.
 عالي 71% 0.30 1.08 3.55

 عالي %75.6  3.78 األسئمة مجتمعة
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 ي4-2الجدول رقم  

 فرضية األولىمل (One Sample Test) نتيجة إختبار

 Tي 
درجات الحرية 

df 

 الوسط الحسابي

Mean 

اإلنحراف 

 المعياري 
Sig.2-tailed 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

 الرفض 0.000 0.58165 3.7750 79 10.859

 

 ي4-3الجدول رقم  

 ي لمفرضرية العدميرة لممتغيرررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيينScheffe Test ي / ANOVAإختبرار  
براإلجراءات التحميميرة عمرى قائمرة المركرز المرالي فري الحرد مرن ممارسرات إلترزام المردقق الخرارجي أثرر حول 

 المحاسبة اإلبداعية

 

 المتغير

 المستقل

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

(df) 

 متوسطال

الحسابي 

 مربعاتلم

  Fي sig. 
  H0 نتيجة

لممتغيرات 

 الديموغرافية

 

 العمر

 0.183 3 0.548 التباين بين المجموعات

 0.416 76 31.644 التباين داخل المجموعات قبول 0.726 0.439

  79 32.192 المجموع

 

المؤىل 

 العممي

 0.956 3 2.867 بين المجموعات

 0.386 76 29.325 داخل المجموعات قبول 0.068 2.477

  79 32.192 المجموع
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المسمى 

 الوظيفي

 1.036 4 4.144 بين المجموعات

 0.374 75 28.049 داخل المجموعات قبول 0.033 2.77

  79 32.192 المجموع

 

التخصص 

 العممي

 0.924 3 2.771 بين المجموعات

 قبول 0.076 2.386
 0.387 76 29.421 داخل المجموعات

  79 32.192 المجموع

 

سنوات 

 الخبرة

 1.732 3 5.197 بين المجموعات

 0.355 76 26.996 داخل المجموعات قبول 0.004 4.877

  79 32.192 المجموع

 

الشيادات 

 المينية

 1.281 3 2.562 بين المجموعات

 0.385 76 29.630 داخل المجموعات قبول 0.041 3.329

  79 32.192 المجموع

 

 الدورات

 التدريبية

 0.647 3 1.941 بين المجموعات

 0.398 76 30.251 داخل المجموعات قبول 0.191 1.625

  79 32.192 المجموع
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فري الحرد مرن ممارسرات المحاسربة  الدخلعمى قائمة أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية ثانياا: 

 :اإلبداعية

2H0  أذػػػػر : ال يكجػػػػد( 0.05ذك داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػػة≤P)  بػػػػيف متكسػػػػا إجابػػػػات
فػي الحػد  عمى قائمػة الػدخلإلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية أذر  المدققيف الخارجييف حكؿ

 .مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية
( 17تـ إختبار ىػذه الفرضػية باإلعتمػاد عمػى أسػئمة القسػـ الذػاني مػف اإلسػتبانة مػف السػؤاؿ رقػـ ) . 1

إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة آراء المػػدققيف حػػكؿ أذػػر  لتحميػػل ،(27الػػى السػػؤاؿ رقػػـ )
فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة، كالتػػى يمكػػف تمخيصػػيا فػػي الجػػدكؿ  الػػدخلعمػػى قائمػػة 

الكسػا الحسػابي كاإلنحػراؼ المعيػاري كمعامػل اإلخػتالؼ كنسػبة األىميػة ( أدناه كالذي يبػيف 4-4رقـ)
إلتزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة المركػز إلجابات المدققيف حكؿ أذر )الت ذير( 

، كأىػـ مػا يشػير لػو المالي فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة، مرتبػة حسػب الكسػا الحسػابي
 كؿ مايمي:ىذا الجد
 (حيػث أنػو يػؤذر بدرجػ17سجمت أعمى نسبة تػ ذير بػيف اإلجابػات لمسػؤاؿ رقػـ ) ة عاليػة جػدًا

-%80( ضػػػمف الفئػػػة مػػػف)4.14%( كمتكسػػػا حسػػػابي)82.8بنسػػػبة أىميػػػة كصػػػمت إلػػػى)

حيث أنػو يػؤذر بدرجػة عاليػة  (18%(، يميو السؤاؿ رقـ)0.78%( كبإنحراؼ معياري)100

( ضػػػػمف الفئػػػػػة مػػػػػف 4.03%( كمتكسػػػػا حسػػػػػابي)80.6جػػػػدًا بنسػػػػػبة أىميػػػػة كصػػػػػمت إلػػػػػى)

 %(.0.93%( كبإنحراؼ معياري)100-80%)

 جم ( حيث أنو يؤذر بدرجػة عاليػة بنسػبة 25ت أدنى نسبة ت ذير بيف اإلجابات لمسؤاؿ رقـ)سر

%( 80-%60( ضػػػمف الفئػػػة مػػػف)3.63%( كمتكسػػػا حسػػػابي)72.6أىميػػػة كصػػػمت إلػػػى)

 %(.0.91كبإنحراؼ معياري)
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 (79.6%( ك)74بقية األسئمة سجمت نسبة ت ذير عالية تراكحت بػيف نسػبة أىميتيػا بػيف )%

( ضػػػػمف 3.7%( كبمتكسػػػػا حسػػػػابي )74( )27حيػػػػث بمػػػػػت نسػػػػبة األىميػػػػة لمسػػػػؤاؿ رقػػػػـ)

%( لمسػػػػػػػؤاؿ 79.6%(، كنسػػػػػػػبة أىميػػػػػػػة )1.19%( كبػػػػػػػإنحراؼ معيػػػػػػػاري)80-%60فئػػػػػػػة)

نحراؼ %( كبػػػػػػػػػػػػػػإ80-%60( ضػػػػػػػػػػػػػػمف فئػػػػػػػػػػػػػػة)3.98( كبمتكسػػػػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػػػػابي)20رقػػػػػػػػػػػػػػـ)

 %(. 0.69معياري)

 الػدخل لػو إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة أذر  نستنتج مما سبق أف

الخارجييف  المدققيف كجية نظرمف  في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية ت ذير عالي 

تزيػد ( كىػي 4.14-3.63في عينة البحث، حيػث تػراكح الكسػا الحسػابي لجميػع اإلجابػات)

(، 3عػػف المقيػػاس المعتمػػد فػػي ىػػذه الدراسػػة حسػػب مقيػػاس ليكػػرت لممقػػاييس الفئكيػػة كىػػك )

جراءات إلتزاـ المدقق الخارجي باإلأذر %(، كبمػت نسبة 60ككاف مستكي الت ذير أكبر مف)

 %77.6إجمػػااًل  فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػةالتحميميػػة عمػػى قائمػػة الػػدخل 

 قيف الخارجييف في عينة البحث.حسب أجابات المدق

كمػػا ىػػك مبػػيف ( ك One –Sample T-test)كلمت كػػد مػػف صػػحة ىػػذه النتيجػػة تػػـ إسػػتخداـ إختبػػار .2

 (.4-5رقـ)بالجدكؿ 

( لممػدققيف الخػارجيف Meanأف متكسػا اإلجابػات ) (One –Sample T-test)إختبػار تبػيف مػف  .3

فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات  الػػػدخلإلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإلجراءات التحميميػػػة عمػػػى قائمػػػة حػػػكؿ أذػػػر 

( T( كمػػػػا بمػػػػػت قيمػػػػة)0.51230( كبػػػػإنحراؼ معيػػػػاري قػػػػدرة)3.8818قػػػػد بمػػػػع) المحاسػػػػبة اإلبداعيػػػػة

(15.396t=(عنػػػػػػد )( درجػػػػػػة حريػػػػػػة)79df=79( تحػػػػػػت مسػػػػػػتكي معنكيػػػػػػة )sig.=0.000 كبمػػػػػػػا ،)
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فإف الفرؽ الذي ظير معنكي ضمف المستك  الذي نختبره كنرغػب %(، 0.05أصػر مف  0.000أف)

 .(P≥10.0)، لذا فيي دالة إحصائيًا عند مستك  معنكية(P≥0.05)بو كىك 

 القرار: بناءًا عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة: .4

 2H :أذػر يكجد ل( 10.0ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتك  معنكيػة≤P)  إللتػزاـ المػدقق الخػارجي

 .لفي الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، دخلعمى قائمة الباإلجراءات التحميمية 

أذػػػر ذك داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتك  معنكيػػػة ال يكجػػد  :H05كإلختبػػار الفرضػػػية العدميػػة الخامسػػػة )  .5

(0.05≤P)  بػػاإلجراءات التحميميػػةإلتػػزاـ المػدقق الخػػارجي بػيف إجابػػات المػػدققيف الخػارجييف حػػكؿ أذػػر 

بػػػإختالؼ المتػيػػػرات الديمكغرافيػػػة  فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة القػػػكائـ الماليػػػةعمػػػى 

المتػيػػرات الديمكغرافيػػة المتعمقػػة بالمػػدققيف حػػكؿ ىػػذه ( كلبيػػاف تػػ ذير )الشخصػػية( لممػػدققيف الخػػارجييف

فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات ، الػػدخلعمػػى قائمػػة إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة رأييػػـ بػػ ذر 

 تـ إشتقاؽ كصياغة الفرضية العدمية التالية: المحاسبة اإلبداعية

b5H0: فػػػرؽ ال يكجػػػد ل ( 0.05ذك داللػػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػة≤P)  بػػػيف متكسػػػػا

عمى قائمػة إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية أذر  إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ

بػػإختالؼ المتػيػػرات الديمكغرافيػػة .فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػةالمركػػز المػػالي 

لممػػػػػػدققيف كالمتمذمػػػػػػة )بالعمر،المؤىػػػػػػل العممي،المسػػػػػػمي الكظيفي،التخصػػػػػػص العممي،سػػػػػػنكات 

 ؿ الذالث سنكات األخيرة(.الخبرة،الشيادات المينية،الدكرات التدريبية خال

لمعرفػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متكسػػػػطات إجابػػػػات  (ANOVAإسػػػػتخداـ إختبػػػػار )كإلختبػػػػار ىػػػػذه الفرضػػػػية تػػػػـ   .6

( مػػف الجػػزء الذػػاني 27( إلػػى)17المجمكعػػات عمػػى أسػػئمة محػػكر الدراسػػة األكؿ المتمذػػل باألسػػئمة مػػف)
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الخػػػارجييف فػػػي الجػػػزء األكؿ مػػػف مػػػف اإلسػػػتبانة بنػػػاءًا عمػػػى المتػيػػػرات الديمكغرافيػػػة السػػػبعة لممػػػدققيف 

عمػػى مقيػػاس إسػػمي، كمحػػكر الدراسػػة الذػػاني  اإلسػػتبانة كالتػػى تميزىػػا كمجمكعػػات ككمتػيػػرات مسػػتقمة

( Scheffe Testباإلضػافة إلسػتخداـ أختبػار المقارنػات البعديػة ) كمتػيػر تػابع عمػى مقيػاس فئػكي،

كؽ المتكسػػػا الحسػػػابي ليػػػا إف لمتعػػػرؼ عمػػػى المجمكعػػػات التػػػى يكجػػػد بيػػػا تبػػػايف إلكتشػػػاؼ مكقػػػع فػػػر 

 كجدت.

أدنػاه  ي4-6 ككما ىك مكضح بالجدكؿ رقػـ  ( Scheffe Test)( كANOVAإختبار )كقد تبيف مف  .7

كالمتمذمػػة )بالعمر،المؤىػػل العممي،المسػػػمي  التبػػايف بػػيف المجمكعػػات كالػػػذي تشػػرحة العكامػػل المسػػػتقمة

المينية،الػػدكرات التدريبيػػة خػػالؿ الػػذالث سػػنكات الكظيفي،التخصػػص العممي،سػػنكات الخبرة،الشػػيادات 

لجميػػػػع العكامػػػػل المسػػػػتقمة بإسػػػػتذناء عامػػػػل المسػػػػمي  (df=3)( درجػػػػة حريػػػػة4( ك)3األخيػػػػرة( ضػػػػمف)

( غيػػر معنكيػػػة لجميػػػع العكامػػل المسػػػتقمة عنػػػد F، كمػػا تبػػػيف أف قيمػػػة )(df=4)الػػكظيفي حيػػػث كانػػػت 

 .ي4-6 ىك مبيف تفصياًل بالجدكؿ  لجميع العكامل المستقمة، ككما يSig.≥0.05% مستك  

تبػػيف مػػف نتػػائج إختبػػار شػػافيو أف متكسػػا أجابػػات المبحػػكذيف تجػػاكز الكسػػا الحسػػابي لمقيػػاس لكػػرت  .8

%، كىػػك المتكسػػا المعتمػػد فػػي ىػػذه الدراسػػة مػػع مالحظػػة 60( كيمذػػل نسػػبة إجابػػة أكبػػر مػػف 3كىػػك)

 كجكد فركؽ بيف متكسا اإلجابات لممتػيرات التالية:

لمػػػدير  3.85لمسػػػاعد مػػػدقق،  4.49الػػػكظيفي: كػػػاف متكسػػػا اإلجابػػػات )المسػػػمى - ت

 3.74لمػػػػدقق رئيسػػػػي،  3.8، لػػػػرئيس فريػػػػق تػػػػدقيق 3.82مكتػػػػب/ شػػػػركة تػػػػدقيق، 

لصػػػاحب/ شػػػريؾ شػػػركة تػػػدقيق(، كيالحػػػأل أف الفػػػارؽ بػػػيف أعمػػػى أجابػػػة كأقػػػل أجابػػػة 

  .0.75كصل إلى 
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 4.38األعمػػػػػػػػاؿ، إلدارة  4.47: كػػػػػػػػاف متكسػػػػػػػا اإلجابػػػػػػػػات )التخصػػػػػػػص العممػػػػػػػػي- ث

(، كيالحػػػأل أف الفػػػارؽ بػػػيف لممحاسػػػبة 3.78لمماليػػػة كالمصػػػرفية،  3.79لإلقتصػػػاد، 

 تقريبًا. 0.69أعمى أجابة كأقل أجابة كصل إلى 

كير  الباحث أنو قد يككف سبب ذلؾ إلى أف أصحاب شػركات التػدقيق كالمتخصصػيف فػي المحاسػبة      

تدقيق كلكػنيـ أكذػر تحفظػًا فػي أسػتخداميا كاإلعتمػاد عمييػا كقػد يؤيدكف إستخداـ اإلجراءات التحميمية في ال

يميمػكف إلػػى إسػتخداـ اإلجػػراءات التفصػيمية فػػي التػدقيق عمػػى عكػس المػػدقق المسػاعد كغيػػر المتخصصػػيف 

بالمحاسبة كالذيف يسعكف لتخفيض الكقت كالجيد في إنجاز مياـ التدقيق، إضافة الػى ذلػؾ أف المحاسػبيف 

 %مف المبحكذيف.75في عينة البحث حيث تصل نسبتيـ إلى  ىـ أصحاب األغمبية

 

 ( أعاله ىي:8كبناًء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية الكاردة في البند ) .9

بػػػيف متكسػػػا إجابػػػات  (P≥0.05ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػة ) فػػػرؽ ال يكجػػػد ل 

 الػدخلعمػى قائمػة إلتزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة أذر  المدققيف الخارجييف حكؿ

بػػػػإختالؼ المتػيػػػػرات الديمكغرافيػػػػة لممػػػػدققيف  فػػػػي الحػػػػد مػػػػف ممارسػػػػات المحاسػػػػبة اإلبداعيػػػػة

الخػػػػارجييف كالمتمذمػػػػة )بالعمر،المؤىػػػػل العممي،المسػػػػمي الكظيفي،سػػػػنكات الخبػػػػرة، الشػػػػيادات 

 سنكات األخيرة(.المينية، الدكرات التدريبية خالؿ الذالث 
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 ي4-4الجدول رقم  

إلترزام المردقق أثرر المردققين حرول واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة  الترأثيري إلجابرات الوسط الحسابي 

 ، مرتبة حسب الوسط الحسابي:في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية الدخلالخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة 
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لغاءىا لحقاا. 17  عالي جداا  %82.8 0.19 0.78 4.14 إجراء صفقات بيع صورية نياية العام وا 

إجراء صفقات بيع بشرروط سريمة مرن خرالل إرتفراع حجرم ونسربة  18
 الخصم عمى المبيعات.

 عالي جداا  80.6% 0.23 0.93 4.03

 عالي %79.6 0.17 0.69 3.98 تقييم المخزون التالعب بتكمفة البضاعة المباعة بتحريف  20

بتضرمين كشروف جررد المخرزون  تكمفة البضراعة المباعرةتحريف  21
 .أصناف راكده

 عالي 78.8% 0.20 0.80 3.94

 عالي %78 0.21 0.82 3.9 لمكاسب إستثنائية غير عادية. وتضمينب ربح التشغيلتحريف  26

 تأجيررل إثبررات فررواتيرمررن خررالل تكمفررة البضرراعة المباعررة  تحريررف 22
 .لى بداية العام الالحقإنياية العام الحالي مشتريات 

 عالي 77.8% 0.18 0.71 3.89

مصررررراريف البرسرررررممة  تخفيضررررريا/مصررررراريف التشرررررغيل  تحريرررررف 23
 .اإليرادية

 عالي 77.8% 0.17 0.66 3.89

 عالي جداا  %77.6 0.23 0.88 3.88 تسجيل بضائع األمانة لدى الوكالء كمبيعات. 19

طرر  لغير المبرر  يريالتغب تخفيضيا /مصاريف التشغيل تحريف 24
 .طفاء اإلو ىتالا اإل

 عالي 75% 0.22 0.82 3.75

27 
معالجرررررة مكاسرررررب / خسرررررائر تقمرررررب أسرررررعار الصررررررف المتعمقرررررة 
بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقو  المساىمين بدلا مرن 

 قائمة الدخل.

 عالي 74% 0.32 1.19 3.7

25 
بإسررتخدام نسررب إىررتالا  تخفيضرريا /مصرراريف التشررغيل تحريررف

ومعرردلت إطفرراء ل تنسررجم مررع لمتعررارف عمييررا فرري قطرراع عمررل 
 المنشأة.

 عالي 72.6% 0.25 0.91 3.63

 عالي %77.6  3.88 األسئمة مجتمعة
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 ي4-5الجدول رقم  

 فرضية الثانيةمل (One Sample Test) نتيجة إختبار

 Tي 
درجات الحرية 

df 

 الوسط الحسابي

Mean 

اإلنحراف 

 المعياري 
Sig.2-tailed 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

 الرفض 0.000 0.51230 3.8818 79 15.396

 

 ي4-6الجدول رقم  

 ي لمفرضرية العدميرة لممتغيرررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيينScheffe Test  /ي ANOVAإختبرار  

الردخل فري الحرد مرن ممارسرات المحاسربة إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة حول أثر 

 اإلبداعية

 

 المتغير
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات

 (df)الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fي Sig. 

 نتيجة

H0 

 

 العمر

 0.717 3 2.150 بين المجموعات

 0.245 76 18.584 داخل المجموعات قبول 0.039 2.930

  79 20.734 المجموع

 

المؤىل 

 العممي

 0.191 3 0.572 بين المجموعات

 0.265 76 20.162 داخل المجموعات قبول 0.544 0.719

  79 20.734 المجموع
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المسمى 

 الوظيفي

 0.843 4 3.370 بين المجموعات

 0.232 75 17.363 داخل المجموعات قبول 0.009 3.640

  79 20.734 المجموع

 

التخصص 

 العممي

 1.506 3 4.519 المجموعاتبين 

 قبول 0.000 7.059
 0.213 76 16.215 داخل المجموعات

  79 20.734 المجموع

 

 سنوات الخبرة

 0.490 3 1.470 بين المجموعات

 قبول 0.131 1.933
 0.253 76 19.264 داخل المجموعات

  79 20.734 المجموع

 

الشيادات 

 المينية

 0.200 3 0.400 بين المجموعات

 0.264 76 20.334 داخل المجموعات قبول 0.473 0.757

  79 20.734 المجموع

 

 الدورات

 التدريبية

 0.206 3 0.619 بين المجموعات

 0.265 76 20.115 داخل المجموعات قبول 0.509 0.779

  79 20.734 المجموع
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فري الحرد مرن ممارسرات  تدفقات النقديرةعمى قائمة الأثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية ثالثاا: 

 :المحاسبة اإلبداعية

3H0 أذر : ال يكجد( 0.05ذك داللة إحصائية عند مستك  معنكية≤P)  بيف متكسا إجابات المدققيف
فػػي   قائمػػة التػػدفقات النقديػػة التحميميػػة عمػػىإلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات أذػػر  الخػػارجييف حػػكؿ

 .الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية
 

( إلػػى 28)ذػػاني مػػف اإلسػػتبانة مػػف السػػؤاؿ رقػػـتػػـ إختبػػار ىػػذه الفرضػػية باإلعتمػػاد عمػػى أسػػئمة القسػػـ ال        

إلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإلجراءات التحميميػػػة عمػػػى قائمػػػة حػػػكؿ أذػػػر ك  آراء المػػػدققيف تحميػػػل( ل36السػػؤاؿ رقػػػـ)

( 4-7، كالتػػى يمكػػف تمخيصػػيا فػػي الجػػدكؿ رقػػـ)فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة التػػدفقات النقديػػة

إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي  ذر أدنػػاه الػػذي يحمػػل آراء المػػدققيف حػػكؿ تسػػعة عكامػػل أدرجػػت فػػي اإلسػػتبانة تتعمػػق بػػ

الكسػا الحسػابي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية في الحد مف ممارسات المحاسػبة اإلبداعيػة، 

إلتػػزاـ المػػدقق أذػػر كاإلنحػػراؼ المعيػػاري كمعامػػل اإلخػػتالؼ كنسػػبة األىميػػة )التػػ ذير( إلجابػػات المػػدققيف حػػكؿ 

ئمػة قائمػة التػػدفقات النقديػة فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػػة الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قا

 مرتبة حسب الكسا الحسابي، كأىـ ما تشير لو ىذه الجداكؿ مايمي:

( حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة جػػدًا 30سػػجمت أعمػػى نسػػبة تػػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػػؤاؿ رقػػـ ) .1

%( 100-%80لفئة مػف)( ضمف ا4.2%( كمتكسا حسابي )84بنسبة أىمية كصمت الى )

( حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة 34اإلجابػػات لمسػػؤاؿ رقػػـ ) %(، كمػػف ذػػـ0.85كبػػإنحراؼ معيػػاري )

( ضػػػػمف الفئػػػػة 4.03%( كمتكسػػػػا حسػػػػابي )80.6عاليػػػة جػػػػدًا بنسػػػػبة أىميػػػػة كصػػػػمت الػػػػى )

 %(.0.75%( كبإنحراؼ معياري )100-%80مف)
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نػو يػؤذر بدرجػة عاليػػة  بنسػبة ( حيػث أ33سجمت أدنى نسبة ت ذير بيف اإلجابات لمسؤاؿ رقػـ) .2

%( 80-%60( ضػػػػمف الفئػػػػة مػػػػف)3.58%( كمتكسػػػػا حسػػػػابي)71.6أىميػػػػة كصػػػػمت الػػػػى)

 %(.0.85كبإنحراؼ معياري )

%( 79.8%( ك)73بقية األسئمة سػجمت نسػبة تػ ذير عاليػة تراكحػت بػيف نسػبة أىميتيػا بػيف ) .3

( ضػمف فئػة 3.65%( كبمتكسػا حسػابي )73( )32حيث بمػػت نسػبة األىميػة لمسػؤاؿ رقػـ )

( 36%( لمسػؤاؿ رقػـ )79.8%( ، كنسبة أىمية )1.04%( كبإنحراؼ معياري )80-60%)

 %(. 0.86%( كبإنحراؼ معياري )80-%60( ضمف فئة )3.99كبمتكسا حسابي )

التػػدفقات إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة عمػػى قائمػػة أذػػر  نسػػتنتج ممػػا سػػبق أف .4

 المػػػدققيف كجيػػػة نظػػػر فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة النقديػػػة لػػػو تػػػ ذير عػػػالي 

( 4.2-3.58الخػػارجييف فػػي عينػػة البحػػث، حيػػث تػػراكح الكسػػا الحسػػابي لجميػػع اإلجابػػات )

كىي تزيد عف المقياس المعتمػد فػي ىػذه الدراسػة حسػب مقيػاس ليكػرت لممقػاييس الفئكيػة كىػك 

إلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي أذػػػر نسػػػبة  %(، كبمػػػػت60(، ككػػػاف مسػػػتكي التػػػ ذير أكبػػػر مػػػف )3)

 فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة التػدفقات النقديػةباإلجراءات التحميمية عمى قائمة 

 % حسب أجابات المدققيف الخارجييف في عينة البحث.77.8أجمااًل 

صحة ىذه النتيجػة  إلذبات( One –Sample T-test)مت كد مما سبق تـ إستخداـ إختباركل .5

 (.4-8)رقـ ا ىك مبيف بالجدكؿ كم

( لممػدققيف Mean)( أف متكسػا اإلجابػاتOne –Sample T-test)إختبػارتبػيف مػف كقػد  .6

 جراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػدفقات النقديػةإلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلالخارجيف حكؿ أذر 
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قػػػػدرة  ( كبػػػػإنحراؼ معيػػػػاري 3.8931)ارسػػػػات المحاسػػػػبة اإلبداعيػػػػة قػػػػد بمػػػػعفػػػػي الحػػػػد مػػػػف مم

( تحػػػػت df=79)( درجػػػػة حريػػػػة79( عنػػػػد)T( )2.304t=1)(، كمػػػػا بمػػػػػت قيمػػػػة0.64920)

، فػػإف الفػػرؽ الػػذي %(0.05أصػػػر مػػف  0.000(، كبمػػا أف)sig.=0.000)مسػػتكي معنكيػػة

، لػػػػذا فيػػػػي دالػػػػة (P≥0.05)ظيػػػػر معنػػػػكي ضػػػػمف المسػػػػتك  الػػػػذي نختبػػػػره كنرغػػػػب بػػػػو كىػػػػك 

 .(P≥10.0) إحصائيًا عند مستك  معنكية

 :القرار: بناءًا عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة   

 3H: أذػػر يكجػػد ل( 10.0ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك  معنكيػػة≤P)   إللتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي

 .لفي الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، تدفقات النقديةعمى قائمة الباإلجراءات التحميمية 

أذػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػػتك  ال يكجػػد : H05كإلختبػار الفرضػية العدميػة الخامسػة )    .7

إلتػػػػزاـ المػػػػدقق الخػػػػارجي بػػػػيف إجابػػػػات المػػػػدققيف الخػػػػارجييف حػػػػكؿ أذػػػػر  (P≥0.05معنكيػػػػة )

بػإختالؼ  في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة القكائـ الماليةعمى  باإلجراءات التحميمية

( كلبيػػػػػاف تػػػػػ ذير ىػػػػػذه المتػيػػػػػرات المتػيػػػػػرات الديمكغرافيػػػػػة )الشخصػػػػػية( لممػػػػػدققيف الخػػػػػارجييف

إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة الديمكغرافية المتعمقة بالمػدققيف حػكؿ رأييػـ بػ ذر 

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، التدفقات النقديةعمى قائمة 

شتقاؽ الفرضية العدمية التالية:تـ صياغة   كا 

c5H0 :فػػػرؽ ال يكجػػػد ل ( 0.05ذك داللػػػػة إحصػػػائية عنػػػػد مسػػػتك  معنكيػػػػة≤P)  سػػػػا بػػػيف متك

عمى قائمػة إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية أذر  إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ

بػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة .في الحد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة التدفقات النقدية
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لممػػػػػػدققيف كالمتمذمػػػػػػة )بالعمر،المؤىػػػػػػل العممي،المسػػػػػػمي الكظيفي،التخصػػػػػػص العممي،سػػػػػػنكات 

 الخبرة،الشيادات المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة(.

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متكسػػطات إجابػػات المجمكعػػات عمػػى  (ANOVAبإسػػتخداـ إختبػػار )ك    .8

( مػػػػف الجػػػػزء الذػػػػاني مػػػػف 36( إلػػػػى)28أسػػػػئمة محػػػػكر الدراسػػػػة األكؿ المتمذػػػػل باألسػػػػئمة مػػػػف)

اإلسػػتبانة ك بنػػاءًا عمػػى المتػيػػرات الديمكغرافيػػة السػػبعة لممػػدققيف الخػػارجييف فػػي الجػػزء األكؿ 

سػػػتقمة عمػػػى مقيػػػاس إسػػػمي، كمحػػػكر مػػػف اإلسػػػتبانة كالتػػػى تميزىػػػا كمجمكعػػػات ككمتػيػػػرات م

 الدراسة الذالث كمتػير تابع عمى مقياس فئكي.

( لمتعػػػرؼ عمػػػى المجمكعػػػات ScheffeTestباإلضػػػافة إلسػػػتخداـ أختبػػػار المقارنػػػات البعديػػػة)

 التى يكجد بيا تبايف إلكتشاؼ مكقع فركؽ المتكسا الحسابي ليا إف كجدت.

ككمػػػا ىػػك مكضػػح بالجػػدكؿ رقػػػـ   ( Scheffe Test)( كANOVAإختبػػار )كقػػد تبػػيف مػػف  .9

كالمتمذمػػػػػػة  أدنػػػػػاه، أف التبػػػػػايف بػػػػػػيف المجمكعػػػػػات كالػػػػػذي تشػػػػػػرحة العكامػػػػػل المسػػػػػتقمة ي9-4 

)بالعمر،المؤىػػػػػػػػل العممي،المسػػػػػػػػمي الكظيفي،التخصػػػػػػػػص العممي،سػػػػػػػػنكات الخبرة،الشػػػػػػػػيادات 

 (df=3)( درجػة حريػة4( ك)3المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سػنكات األخيػرة( ضػمف)

، كمػا تبػيف أف (df=4)لجميع العكامل المستقمة بإستذناء عامل المسمي الكظيفي حيث كانػت 

لجميع العكامل المستقمة ككما ىك مبيف  يSig.≥0.05% ( غير معنكية عند مستك  Fقيمة)

 .ي4-9 تفصياًل بالجدكؿ

 ي:( أعاله كى8كبناًء عمى ما سبق نقبل الفرضية العدمية الكاردة في البند ) .10

بػػػيف متكسػػػا إجابػػػات  (P≥0.05ذك داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتك  معنكيػػػة )فػػػرؽ لال يكجػػػد  

عمػػػى قائمػػػة أذػػػر إلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإلجراءات التحميميػػػة  المػػػدققيف الخػػػارجييف حػػػكؿ

بػإختالؼ المتػيػرات الديمكغرافيػة .في الحد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة التدفقات النقدية
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الخػػػػػػػػػارجييف كالمتمذمػػػػػػػػػة )بالعمر،المؤىػػػػػػػػػل العممي،المسػػػػػػػػػمي الكظيفي،التخصػػػػػػػػػص لممػػػػػػػػػدققيف 

 العممي،سنكات الخبرة،الشيادات المينية،الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة(.

 ي4-7الجدول رقم  

إلترزام المردقق أثرر ل المردققين حروواإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة  الترأثيري إلجابرات الوسط الحسابي 

الوسرط  ، مرتبرة حسربفي الحد من ممارسرات المحاسربة اإلبداعيرة التدفقات النقديةالخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة 
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مرن مرن الرذم المدينرة  والتدفقات التشرغيمية الداخمر التالعب بزيادة 30
 فعمياا. دسدبإضافة التى لم تمواعيد إستحقاقيا خالل 

 عالي جداا  84% 0.20 0.85 4.2

أسرررس إحتسررراب التالعرررب بقررريم البنرررود اإلسرررتثمارية مرررن خرررالل  34
 الناتجة عنيا. غير الممموسة األصول

 عالي جداا  80.6% 0.19 0.75 4.03

تصرنيف األسريم المعراد مرن خرالل قريم البنرود التمويميرة التالعب ب 36
 شراؤىا والمصدرة من الشركة أصالا ضمن األنشطة التمويمية.

 عالي 79.8% 0.22 0.86 3.99

الوىميرة لصصرول التالعب بقريم بنرود التردفق اإلسرتثماري بالزيرادة  35
 الثابتة.

 عالي 78.8% 0.20 0.80 3.94

أورا  دفررع الترردفقات التشررغيمية الخارجررة بموجررب  التالعررب بزيررادة 31
 .مؤجمة

 عالي 78.8% 0.22 0.85 3.94

تأجيررل دفررع ضرررائب ب وزيررادة الترردفقات التشررغيمية الداخمررالتالعررب ب 29
 مستحقة.

 عالي 78% 0.22 0.86 3.9

بالتالعرررب والخارجرررة  والداخمررر تررردفقاتتصرررنيف بنرررود الالتالعرررب ب 28
 بمصادرىا.

 عالي 76.2% 0.25 0.95 3.81

ستخدامات ر ادمصب التالعب 32  عالي %73 0.28 1.04 3.65 ة.حقيقيالالنقد وا 

أنيرا تردفقات إسرتثمارية ب صرولتطروير األمبرالً بتسرجيل  التالعب 33
 خارجة.

 عالي 71.6% 0.24 0.85 3.58

  3.89 مجتمعةاألسئمة 
77.8

 عالي %
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 ي4-8الجدول رقم  \

 فرضية الثالثةمل (One Sample Test) نتيجة إختبار

 Tي 
درجات الحرية 

df 

 الوسط الحسابي

Mean 

اإلنحراف 

 المعياري 
Sig.2-tailed 

نتيجة الفرضية 

 العدمية

 الرفض 0.000 0.64920 3.8931 79 12.304

 

 ي4-9الجدول رقم  

 ي لمفرضرية العدميرة لممتغيرررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيينScheffe Test ي / ANOVAإختبرار  
إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة التردفقات النقديرة فري الحرد مرن ممارسرات أثر حول 

 المحاسبة اإلبداعية

 
 المتغير

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية
df 

متوسط 
 المربعات

  Fي 
 

مستوى 
 الدللة
Sig. 

 نتيجة
H0 

 

 العمر

 0.307 3 0.921 بين المجموعات

 0.426 76 32.374 داخل المجموعات قبول 0.543 0.721

  79 33.295 المجموع

 

 المؤىل العممي

 0.204 3 0.613 بين المجموعات
 0.430 76 32.682 داخل المجموعات قبول 0.701 0.475
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  79 33.295 المجموع

 

 المسمى الوظيفي

 1.056 4 4.225 بين المجموعات

 0.388 75 29.070 داخل المجموعات قبول 0.035 2.725

  79  المجموع

 

 التخصص العممي

 1.009 3 3.026 بين المجموعات

 0.398 76 30.269 داخل المجموعات قبول 0.063 2.532

  79 33.295 المجموع

 

 سنوات الخبرة

 0.342 3 1.025 بين المجموعات

 0.425 76 32.270 داخل المجموعات قبول 0.495 0.805

  79 33.295 المجموع

 

 الشيادات المينية

 0.446 3 0.893 بين المجموعات

 0.421 76 32.402 داخل المجموعات قبول 0.351 1.061

  79 33.295 المجموع

 

 التدريبية الدورات

 1.207 3 3.620 بين المجموعات

 0.390 76 29.675 داخل المجموعات قبول 0.032 3.090

  79 33.295 المجموع
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فري الحرد مرن  عمرى قائمرة التغيرر فري حقرو  الممكيرةأثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية رابعاا: 

 :ممارسات المحاسبة اإلبداعية

4H0  أذػػػػر : ال يكجػػػػد( 0.05ذك داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػػة≤P)  بػػػػيف متكسػػػػا إجابػػػػات
عمػػػى قائمػػػة التػيػػػر فػػػي  إلتػػػزاـ المػػػدقق الخػػػارجي بػػػاإلجراءات التحميميػػػةأذػػػر  المػػػدققيف الخػػػارجييف حػػػكؿ

 .في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية حقكؽ الممكية
 

( إلػػى 37باإلعتمػػاد عمػػى أسػػئمة القسػػـ الذػػاني مػػف اإلسػػتبانة مػػف السػػؤاؿ رقػػـ)تػػـ إختبػػار ىػػذه الفرضػػية         

التػيػر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة آراء المدققيف حكؿ أذر  ( لتحميل40السؤاؿ رقـ)

( 4-10في الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، كالتى يمكف تمخيصيا في الجدكؿ رقـ ) في حقكؽ الممكية

الكسػػا الحسػػابي كاإلنحػػراؼ المعيػػاري كمعامػػل اإلخػػتالؼ كنسػػبة األىميػػة )التػػ ذير( إلجابػػات أدنػػاه كالػػذي يبػػيف 

فػي الحػد  ي حقػكؽ الممكيػةالتػيػر فػإلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة أذر المدققيف حكؿ 

 مف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، مرتبة حسب الكسا الحسابي، كأىـ ما تشير لو ىذه الجداكؿ مايمي:

( حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة بنسػػبة أىميػػة 40سػػجمت أعمػػى نسػػبة تػػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػػؤاؿ رقػػـ) .1

( كبإنحراؼ معياري %100-%80( ضمف الفئة مف)3.98%( كمتكسا حسابي)79.6كصمت إلى)

(0.85.)% 

( حيػػث أنػػو يػػؤذر بدرجػػة عاليػػة بنسػػبة أىميػػة 38سػػجمت أدنػػى نسػػبة تػػ ذير بػػيف اإلجابػػات لمسػػؤاؿ رقػػـ) .2

%( كبػػػػػػػػإنحراؼ 80-%60( ضػػػػػػػػمف الفئػػػػػػػػة مػػػػػػػػف)3.6%( كمتكسػػػػػػػػا حسػػػػػػػػابي)72كصػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػى)

 %(.0.99معياري)
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%( حيػث 77.8%( ك)76.6بقية األسئمة سجمت نسبة تػ ذير عاليػة تراكحػت بػيف نسػبة أىميتيػا بػيف) .3

( ضػػػػػػػمف فئػػػػػػػة     3.83%( كبمتكسػػػػػػػا حسػػػػػػػابي)76.6( )37بمػػػػػػػػت نسػػػػػػػبة األىميػػػػػػػة لمسػػػػػػػؤاؿ رقػػػػػػػـ )

( كبمتكسػػا 39%( لمسػػؤاؿ رقػػـ)77.8%(، كنسػػبة أىميػػة)0.90%( كبػػإنحراؼ معيػػاري)80-60%)

 %(. 0.81%( كبإنحراؼ معياري)80-%60( ضمف فئة )3.89حسابي )

التػيػر فػي حقػكؽ إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة أذػر  نستنتج مما سػبق أف .4

الخػارجييف  المػدققيف كجيػة نظػر فػي الحػد مػف ممارسػات المحاسػبة اإلبداعيػة لو ت ذير عػالي  الممكية

( كىػػػي تزيػػػد عػػػف 3.98-3.6فػػػي عينػػػة البحػػػث، حيػػػث تػػػراكح الكسػػػا الحسػػػابي لجميػػػع اإلجابػػػات )

(، ككػػاف مسػػتكي 3الدراسػػة حسػػب مقيػػاس ليكػػرت لممقػػاييس الفئكيػػة كىػػك ) المقيػػاس المعتمػػد فػػي ىػػذه

إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة أذػر %(، كبمػػت نسػبة 60الت ذير أكبر مػف)

حسػػػب  %76.6اإلجماليػػػة  فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة التػيػػػر فػػػي حقػػػكؽ الممكيػػػة

 يف في عينة البحث.أجابات المدققيف الخارجي

مػف صػحة ىػذه النتيجػة  ذبػتلمت( One –Sample T-test)مت كػد ممػا سػبق تػـ إسػتخداـ إختبػاركل .5

 (.4-11)رقـكما ىك مبيف بالجدكؿ ك 

( لممدققيف الخارجيف حكؿ Mean)( أف متكسا اإلجاباتOne–Sample T-test)إختبارتبيف مف  .6

فػي الحػد مػف  التػيػر فػي حقػكؽ الممكيػةإلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػة عمػى قائمػة أذر 

(، كمػػا بمػػػت 0.74460( كبػػإنحراؼ معيػػاري قػػدرة )3.8250)ارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة قػػد بمػػعمم

، كبما (sig.=0.000)(، كتحت مستكي معنكيةdf=79)( درجة حرية79( عند)=T( )9.910t)قيمة
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، فػػػإف الفػػػرؽ الػػػذي ظيػػػر معنػػػكي ضػػػمف المسػػػتك  الػػػذي نختبػػػره %(0.05أصػػػػر مػػػف  0.000)أف 

 .(P≥10.0)، لذا فيي دالة إحصائيًا عند مستك  معنكية(P≥0.05)كنرغب بو كىك 

 القرار : بناءًا عمى ما سبق تـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة: .7

 4H: ذك داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد أذػػػػر يكجػػػػد ل( 10.0مسػػػػتك  معنكيػػػػة≤P)   إللتػػػػزاـ المػػػػدقق الخػػػػارجي

 .لفي الحد مف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةعمى قائمة التػير في حقكؽ الممكية، باإلجراءات التحميمية 

أذػر ذك داللػة إحصػائية عنػد مسػتك  معنكيػة ال يكجػد : H05كإلختبار الفرضية العدمية الخامسػة )    .8

(0.05≤P)  إلتػزاـ المػدقق الخػارجي بػاإلجراءات التحميميػةبيف إجابات المدققيف الخارجييف حػكؿ أذػر 

بػػػإختالؼ المتػيػػػرات الديمكغرافيػػػة  فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة القػػػكائـ الماليػػػةعمػػػى 

( كلبيػػاف تػ ذير ىػذه المتػيػرات الديمكغرافيػػة المتعمقػة بالمػدققيف حػػكؿ )الشخصػية( لممػدققيف الخػارجييف

فػػي الحػػد مػػف ، التػػدفقات النقديػػةعمػػى قائمػػة إلتػػزاـ المػػدقق الخػػارجي بػػاإلجراءات التحميميػػة رأييػػـ بػػ ذر 

 .ممارسات المحاسبة اإلبداعية

شتقاؽ الفرضية العدمية التالية:  تـ صياغة كا 

d5H0 :ذك داللػػػػة  فػػػرؽ ال يكجػػػد ل( 0.05إحصػػػائية عنػػػد مسػػػػتك  معنكيػػػة≤P)  بػػػيف متكسػػػػا

عمى قائمػة إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية أذر  إجابات المدققيف الخارجييف حكؿ

بػػإختالؼ المتػيػػرات  .فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة التػيػػر فػػي حقػػكؽ الممكيػػة

الديمكغرافيػػػػة لممػػػػدققيف كالمتمذمػػػػة )بػػػػالعمر، المؤىػػػػل العممػػػػي، المسػػػػمي الػػػػكظيفي، التخصػػػػص 

 العممي، سنكات الخبرة، الشيادات المينية، الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة(.
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لمعرفػػػة الفػػػرؽ بػػػيف متكسػػػطات إجابػػػات المجمكعػػػات عمػػػى أسػػػئمة  (ANOVAبإسػػػتخداـ إختبػػػار)ك    .9

( مػف الجػزء الذػاني مػف اإلسػتبانة بنػاءًا عمػى 40( إلى)37محكر الدراسة األكؿ المتمذل باألسئمة مف)

المتػيػػػرات الديمكغرافيػػػة السػػػبعة لممػػػدققيف الخػػػارجييف فػػػي الجػػػزء األكؿ مػػػف اإلسػػػتبانة كالتػػػى تميزىػػػا 

قمة عمى مقياس إسمي، كمحكر الدراسة الرابع كمتػير تػابع عمػى مقيػاس كمجمكعات ككمتػيرات مست

( لمتعػرؼ عمػى المجمكعػات Scheffe Test)سػتخداـ أختبػار المقارنػات البعديػةباإلضػافة إل فئػكي.

 التى يكجد بيا تبايف إلكتشاؼ مكقع فركؽ المتكسا الحسابي ليا إف كجدت.

ككمػػػػػػػا ىػػػػػػػك مكضػػػػػػػح بالجػػػػػػػدكؿ   ( ScheffeTest)( ك ANOVAإختبػػػػػػػار)كقػػػػػػػد تبػػػػػػػيف مػػػػػػػف  .10

كالمتمذمػػة )بػػالعمر،  أدنػػاه، أف التبػػايف بػػيف المجمكعػػات كالػػذي تشػػرحة العكامػػل المسػػتقمة ي4-12 رقػػـ

المؤىػػل العممػػي، المسػػمي الػػكظيفي، التخصػػص العممي،سػػنكات الخبػػرة، الشػػيادات المينيػػة، الػػدكرات 

لجميػػػػع العكامػػػػل  (df=3)حريػػػػة( درجػػػػة 4( ك)3التدريبيػػػػة خػػػػالؿ الػػػػذالث سػػػػنكات األخيػػػػرة(  ضػػػػمف)

( غيػر معنكيػة F، كمػا تبػيف أف قيمػة)(df=4)المستقمة بإستذناء عامل المسمي الكظيفي حيث كانػت 

 .ي4-12 لجميع العكامل المستقمة ككما ىك مبيف تفصياًل بالجدكؿ يSig.≥0.05% عند مستك  

 ىي:ك ( أعاله 8)لفرضية العدمية الكاردة في البندكبناًء عمى ما سبق نقبل ا .11

بػػيف متكسػػا إجابػػات المػػدققيف  (P≥0.05ذك داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتك  معنكيػػة )فػػرؽ لال يكجػػد  

 التػير فػي حقػكؽ الممكيػةعمى قائمة أذر إلتزاـ المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية  الخارجييف حكؿ

الديمكغرافيػػػة لممػػػدققيف الخػػػارجييف بػػػإختالؼ المتػيػػػرات  .فػػػي الحػػػد مػػػف ممارسػػػات المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة

الشػيادات  سػنكات الخبػرة، التخصػص العممػي، المسػمي الػكظيفي، المؤىػل العممػي، كالمتمذمة )بػالعمر،

 الدكرات التدريبية خالؿ الذالث سنكات األخيرة(. المينية،
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 ي4-10الجدول رقم  

إلترزام المردقق أثرر المردققين حرول واإلنحرراف المعيراري ومعامرل اإلخرتالف ونسربة األىميرة  الترأثيري إلجابرات الوسط الحسابي 

، مرتبرة حسرب في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية التغير في حقو  الممكيةقائمة ي باإلجراءات التحميمية عمى الخارج
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40 
معالجرررة مكاسرررب ترجمرررة بيانرررات ماليرررة لشرررركات تابعرررة معررردة 

حقرو   فريقائمة الردخل بردلا مرن معالجتيرا  فيأجنبية بعمالت 
 .المساىمين

 عالي 79.6% 0.21 0.85 3.98

إضررافة مكاسررب محققررة مررن سررنوات سررابقة إلررى صررافي الررربح  39
 لمعام الحالي بدلا من معالجتو ضمن األرباح المحتجزة.

 عالي 77.8% 0.21 0.81 3.89

اإللترررزام بتقيررريم األصرررول وفقررراا لمبررردأ التكمفرررة التالعرررب بعررردم  37
 .التاريخية

 عالي 76.6% 0.23 0.90 3.83

ظيار الفائض فري قائمرة  التالعب 38 بإتباع طريقة إعادة التقييم وا 
 .الدخل بدلا من إظياره ضمن حقو  الممكية

 عالي 72% 0.28 0.99 3.6

 عالي %76.6  3.83 األسئمة مجتمعة

 

 ي4-11الجدول رقم  

 فرضية الرابعةمل (One Sample Test) نتيجة إختبار

 Tدرجات الحرية  ي
df 

 الوسط الحسابي
Mean 

اإلنحراف 
نتيجة الفرضية  Sig.2-tailed المعياري 

 العدمية
 الرفض 0.000 0.74460 3.8250 79 9.910
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 ي4-12الجدول رقم  

 ي لمفرضرية العدميرة لممتغيرررات الديموغرافيرة لممردققين الخررارجيينScheffe Test ي / ANOVAإختبرار  

فري الحرد مرن  التغيرر فري حقرو  الممكيرةإلتزام المدقق الخارجي براإلجراءات التحميميرة عمرى قائمرة حول أثر 

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية

 

 المتغير
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

 درجات الحرية

df 

متوسط 

 المربعات
 Fي Sig. 

 نتيجة

H0 

 

 العمر

 1.079 3 3.238 بين المجموعات

 0.534 76 40.562 داخل المجموعات قبول 0.118 2.023

  79 43.800 المجموع

 

 المؤىل العممي

 0.818 3 2.453 بين المجموعات

 0.544 76 41.347 داخل المجموعات قبول 0.221 1.503

  79 43.800 المجموع

 

 المسمى الوظيفي

 0.542 4 2.168 بين المجموعات

 0.555 75 41.632 المجموعاتداخل  قبول 0.426 0.976

  79 43.000 المجموع

 

 التخصص العممي

 1.108 3 3.323 بين المجموعات

 0.533 76 40.477 داخل المجموعات قبول 0.110 2.080

  79 43.800 المجموع

 قبول 0.855 0.259 0.148 3 0.443 بين المجموعات 
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 0.570 76 43.357 داخل المجموعات سنوات الخبرة

  79 43.800 المجموع

 

 الشيادات المينية

 1.257 3 2.514 بين المجموعات

 0.536 76 41.286 داخل المجموعات قبول 0.103 2.345

  79 43.800 المجموع

 

 التدريبية الدورات

 1.448 3 4.343 بين المجموعات

 0.519 76 39.457 داخل المجموعات قبول 0.46 2.789

  79 43.800 المجموع
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 النتائج والتوصيات :خامسالفصل ال

 

 النتائج واإلستنتاجات 1:5

 التوصيات 2:5
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 النتائج واإلستنتاجات 1:5

 تكصمت الدراسة إلى عدة إستنتاجات أىميا:بعد الحصكؿ عمى العديد مف النتائج فقد        

بػػاإلجراءات التحميميػػة يحػػد مػػف  يـالخػػارجييف يعتبػػركف أف إلتػػزامأف المػػدققيف تبػػيف  .1

عمػػى قائمػػة المركػػز المػػالي بدرجػػة عاليػػو مػػف خػػالؿ  ممارسػػات المحاسػػبة اإلبداعيػػة

الكشػػف عػػف التالعػػب فػػي بنكدىػػا، كتبػػيف أف أىػػـ البنػػكد فػػي قائمػػة المركػػز المػػالي 

 كالتى تكشف اإلجراءات التحميمية عف التالعب فييا ما يمي:

 التالعب ببند المخزكف بتضميف كشكؼ الجرد أصناؼ راكدة.- أ

التالعب ببند الذمـ المدينة مف خالؿ التالعب بالبنكد المتعذرة لتخفػيض  - ب

 مخصص الديكف المشككؾ فييا. 

التالعػػب ببنػػد الػػذمـ المدينػػة مػػف خػػالؿ التالعػػب بتضػػمينيا ذمػػـ ألطػػراؼ - ت

 ذات عالقة.

لتحميمية عمى قائمة المركػز المػالي مػف أف إستخداـ اإلجراءات ا نستنتج كعمية

مػػػػة كالمكذكقيػػػػة نظػػػػرًا ارجي يعطييػػػػا درجػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف المالءقبػػػػل المػػػػدقق الخػػػػ

 إلنخفاض ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.

بػػػػػاإلجراءات التحميميػػػػػة يحػػػػػد مػػػػػف  يـأف المػػػػػدققيف الخػػػػػارجييف يعتبػػػػػركف أف إلتػػػػػزام .2

كبدرجػو عاليػة مػف خػالؿ الكشػف عمػى قائمػة الػدخل  ممارسات المحاسبة اإلبداعيػة

عػػػف التالعػػػب فػػػي بنكدىػػػا، كتبػػػيف أف أىػػػـ البنػػػكد فػػػي قائمػػػة الػػػدخل كالتػػػى تكشػػػف 

 اإلجراءات التحميمية التالعب فييا ما يمي:
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التالعب ببند المبيعػات مػف خػالؿ إجػراء صػفقات بيػع صػكرية نيايػة العػاـ - أ

لػاءىا الحقًا.  كا 

 قات بيع بشركك سيمة.التالعب ببند المبيعات مف خالؿ إجراء صف - ب

 التالعب بتكمفة البضاعة المباعة بالتالعب بتقييـ المخزكف. - ت

إف إسػػػتخداـ اإلجػػػراءات التحميميػػػة عمػػػى قائمػػػة الػػػدخل مػػػف قبػػػل  نسػػػتنتج كعميػػػة

مػػػػة كالمكذكقيػػػػة ليػػػػا نظػػػػرًا إلنخفػػػػاض المالء المػػػػدقق الخػػػػارجي يعظػػػػـ خاصػػػػية

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.

بػػػػػاإلجراءات التحميميػػػػػة يحػػػػػد مػػػػػف  يـالخػػػػػارجييف يعتبػػػػػركف أف إلتػػػػػزامأف المػػػػػدققيف  .3

عمى قائمة التدفقات النقدية كبدرجة عاليػة مػف خػالؿ  ممارسات المحاسبة اإلبداعية

الكشػػف عػػف التالعػػب فييػػا، كتبػػيف أف أىػػـ التالعبػػات فػػي قائمػػة التػػدفقات النقديػػة 

 كالتى تكشف اإلجراءات التحميمية عنيا ما يمي:

بالتػػدفقات النقديػػة التشػػػيمية الداخمػػو مػػف الػػذمـ المدينػػة مػػف خػػالؿ  التالعػػب- أ

 مكاعيد إستحقاقيا بإضافة التى لـ تسدد فعاًل.

التالعػب بقػػيـ البنػةد اإلسػػتذمارية مػػف خػالؿ أسػػس أحتسػاب األصػػكؿ غيػػر - ب

 المممكسة الناتجة عنيا.

التالعػػب بقػػيـ البنػػكد التمكيميػػة مػػف خػػالؿ تصػػنيف األسػػيـ المعػػاد شػػرؤىا - ت

 المصدرة أصاًل مف الشركة ضمف األنشطة التمكيمية.ك 
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إف إستخداـ اإلجراءات التحميمية عمى قائمة التدفقات النقدية مػف نستنتج  كعميو

مػػة كالمكذكقيػػة ليػػا نظػػرًا إلنخفػػاض المػػدقق الخػػارجي يعظػػـ خاصػػية المالءقبػػل 

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.

بػػػػػاإلجراءات التحميميػػػػػة يحػػػػػد مػػػػػف  يـلتػػػػػزامأف المػػػػػدققيف الخػػػػػارجييف يعتبػػػػػركف أف إ .4

عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ الممكيػة كبدرجػة عاليػة  ممارسات المحاسػبة اإلبداعيػة

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:

التالعػػب مػػف خػػالؿ معالجػػة مكاسػػب ترجمػػة بيانػػات ماليػػة لشػػركات تابعػػة - أ

معػػػدة بعمػػػالت أجنبيػػػة فػػػي قائمػػػة الػػػدخل بػػػداًل مػػػف معالجتيػػػا فػػػي حقػػػكؽ 

 المساىميف.

التالعػػػب بإضػػػافة مكاسػػػب محققػػػة مػػػف سػػػنكات سػػػابقة إلػػػى صػػػافي الػػػربح  - ب

 لمعاـ الحالي، بداًل مف معالجتة ضمف األرباح المحتجزة.

إف إسػتخداـ اإلجػراءات التحميميػة عمػى قائمػة التػيػر فػي حقػكؽ نسػتنتج  كعميو 

مػة كالمكذكقيػة ليػا نظػرًا ل المػدقق الخػارجي يعظػـ خاصػية المالءالممكية مف قب

 إلنخفاض ممارسات المحاسبة اإلبداعية فييا.

أىميػػػة اإلجػػػراءات التحميميػػػة كدكرىػػػا  كبدرجػػػة عاليػػة أف المػػدققيف اإلردنيػػػيف يػػػدرككف  .5

فػػػػي الحػػػػد مػػػػف ممارسػػػػات المحاسػػػػبة اإلبداعيػػػػة كعمػػػػى إخػػػػتالؼ متػيػػػػراتيـ ر الكبيػػػػ
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(، مما يفيد أف المػدقق الخػارجي األردنػي عمػى مسػتك  عػاؿ الديمكغرافيةالشخصية)

 مف المسؤكلية تجاه مستخدمي البيانات المالية. 

 

 التوصيات 2:5

 :ات فإف ىذه الدراسة تكصي بما يميبناًء عمى ىذه اإلستنتاج

عمػػػى الجيػػػات الرسػػػمية كالجيػػػات الرقابيػػػة كالجمعيػػػات كالنقابػػػات المينيػػػة ذات العالقػػػة بمينػػػة الت كيػػػد  .1

المحاسػػػبة كالتػػػدقيق كالميػػػف الماليػػػة، بضػػػركرة تكذيػػػف الجيػػػكد لتذقيػػػف المجتمػػػع المػػػالي كاألسػػػتذماري 

 .ب ىمية اإلجراءات التحميمية، ككذلؾ لفت األنظار لخطكرة ممارسات الحاسبة اإلبداعية

الت كيد عمى جميع الجيات المستخدمة لمبيانات المالية بضركرة اإللمػاـ كالمعرفػة بػاإلجراءات التحميميػة  .2

 ألىميتيا الكبيرة في كشف أساليب المحاسبة اإلبداعية، كلما لذلؾ مف فائدة كبيرة تعكد عمييـ.

خػر  خػالؼ المتػيػرات إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية في نفس المكضكع بعد إدخاؿ متػيػرات أ .3

 التى بحذت في ىذة الدراسة لتحسيف القكة التفسيرة لنمكذج ىذه الدراسة.

 إجراء دراسات مستقبمية تبحث في أذر اإلجراءات التحميمية في ترشيد القرار اإلداري . .4

  إجراء دراسات مستقبمية تبحث أذر مشكمة الككالة كدكرىا في ظيكر المحاسبة اإلبداعية.   .5

 راسات مستقبمية تبحث في المحاسبة اإلبداعية كأذرىا عمى سمكؾ المستذمر.إجراء د .6
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 :مراجع والمصادر الساسية لمدراسةال

 -اكال: المراجع العربية:

األردنيػػة . المممكػػة عمػػاف ،دار كائػػل لمنشػػر كالتكزيػػع ، لالمحاسػػبة اإلداريػػة ل،2012أبػػك نصػػار، دمحم،  .1

 لذة.الياشمية. الطبعة الذا

دار كائػػػل  ، لمعػػػايير المحاسػػػبة كاإلبػػػالغ المػػػالي الػػػدكليل،2013دمحم، حميػػػدات، جمعػػػة ،أبكنصػػػار،  .2

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

 ترجمػػة دمحم عبػػد القػػادر الديسػػطي ،ل، المراجعػػة مػػدخل متكامػػ2002 جػػيمس، لكبػػؾ، ،فالفػػي أرينػػز، .3

 ، المممكة العربية السعكدية.الرياض ،لمنشرأحمد حامد، دار المريخ  مراجعة حجاج،

، إصػػدارات معػػايير التػػدقيق الدكليػػة لممارسػػة IFAC( ،2008)اإلتحػػاد الػػدكلى لممحاسػػبيف القػػانكنيف  .4

 ،عمػاف ،قػانكنيف، ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف الكالت كيد كقكاعد أخالقيات المينةأعماؿ التدقيق 

 ردنية الياشمية.المممكة األ

، إصػػدارات معػػايير التػػدقيق الدكليػػة لممارسػػة IFAC( ،2010)اإلتحػػاد الػػدكلى لممحاسػػبيف القػػانكنيف  .5

 ،عمػاف ،مجمع العربي لممحاسبيف القػانكنيف، ترجمة الات المينةأعماؿ التدقيق كالت كيد كقكاعد أخالقي

 المممكة األردنية الياشمية.

، إصػػدارات معػػايير التػػدقيق الدكليػػة لممارسػػة IFAC( ،2010)اإلتحػػاد الػػدكلى لممحاسػػبيف القػػانكنيف  .6

 ، دليػػل قكاعػػد السػػمكؾ األخالقػػي لممحاسػػبيف المينػػيفأعمػػاؿ التػػدقيق كالت كيػػد كقكاعػػد أخالقيػػات المينػػة

 ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنيف ،عماف ،المممكة األردنية الياشمية.
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مػػػد  تػػػ ذر ل إدارة األربػػػاح كعالقتيػػػا بالعكائػػػد غيػػػر المتكقعػػػة لمسػػػيـ ك  ،(2010شػػػقر، ىػػػاني دمحم )األ .7

 فمسطيف.، الجامعة اإلسالمية، غزة ،غيرمنشكرة ،رسالة ماجستير العالقة بحجـ الشركة ل،

، لدكر حككمػة الشػركات فػي الحػد مػف التػ ذير السػمبي لممحاسػبة األبداعيػة 2011األغا، عماد سميـ،  .8

 عمى مكذكقية البيانات الماليةل، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة فمسطيف.

، لدكر مػػػدقق الحسػػػابات الخػػػارجي فػػػي الحػػػد مػػػف آذػػػار المحاسػػػبة 2009الحمبػػػي، لنػػػدا حسػػػف نمػػػر،  .9

اإلبداعيػػػة عمػػػى مكذكقيػػػة البيانػػػات الماليػػػة الصػػػادرة عػػػف الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػة األردنيػػػةل رسػػػالة 

 األردنية الياشمية.المممكة  ستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسا لمدراسات العميا، عماف،ماج

(، ل المراجعػػػػة التحميميػػػػة كمػػػػد  إسػػػػتعماليا مػػػػف قبػػػػل مػػػػدققي 1991الحمػػػػكد، تركػػػػي راجػػػػي، ) .10

الحسػػػابات فػػػي األردف: دراسػػػة إستقصػػػائيةل، المجمػػػة العمميػػػة، كميػػػة اإلقتصػػػاد كاإلدارة، جامعػػػة قطػػػر 

 ، الدكحة، قطر.286-257(، ص 2)العدد 

دكليػةل، دار كائػل ، لتدقيق الحسابات فػي ضػكء المعػايير ال2012 ،عبد القادر عمي الذنيبات، .11

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

اإلسػالمية (، لإدارة األرباح كسياسة تكزيػع األربػاح فػي البنػكؾ 2012)الربابعو، ميساء قاسـ،  .12

 .األردنية الياشميةالمممكة غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، أربد، ير رسالة ماجست كالتجارية األردنيةل،

، ل دكر المراجعة التحميمية في تقميص فجكة التكقعات في بيئة (2013الربضي، كناري سعيد) .13

جامعػة  ،منشػكرة غيػر ،رسالة ماجسػتير العمل التدقيقي مف كجية نظر المحاسب القانكني االردني ل،

 المممكة االردنية الياشمية. .جدارا اربد
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دكر مػػػدقق الحسػػػابات الخػػػارجي فػػػي الحػػػد مػػػف  ل ،2013 دمحم أحمػػػد عبػػػد الحميػػػد، الصػػػكري، .14

ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القكائـ المالية ل، رسالة ماجستير غيػر منشػكرة، الجامعػة اإلسػالمية 

 غزة، فمسطيف.

، لأسػػػػاليب إسػػػػتخداـ 2011مفمػػػػح، الصػػػػكفي، فػػػػارس جميػػػػل حسػػػػيف،القطػػػػيش، حسػػػػف فمػػػػيح  .15

المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة فػػػي قػػػائمتي الػػػدخل كالمركػػػز المػػػالي فػػػي الشػػػركات الصػػػناعية المسػػػاىمة العامػػػة 

المدرجػة فػػي بكرصػة عمػػافل، مجمػة كميػػة بػػداد لمعمػػكـ اإلقتصػادية الجامعػػة، العػدد السػػابع كالعشػػركف 

 ، بػداد، العراؽ.388 -355ص 

، لدكر المحاسػػػبة اإلبداعيػػػة فػػػي نشػػػؤ 2010بيضػػػيف، طػػػارؽ حمػػػاد، عبػػػد المػػػنعـ، أسػػػامة، الم .16

األزمػػػة الماليػػػة كفقػػػداف المكذكقيػػػة فػػػي البيانػػػات الماليػػػة)مف كجيػػػة نظػػػر مػػػدققي الحسػػػابات كاألسػػػاتذة 

دارية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، كميػة العمػكـ اإلقتصػادية كالتجاريػة  الجامعييف(ل، أبحاث إقتصادية كا 

 ، بسكرة، الجزائر.2010كعمـك التسيير، العدد الذامف، ديسمبر 

أىميػػػة تطبيػػػق إجػػػراءات المراجعػػػة ل ،(2007حػػػاكـ ) ،كالرشػػػيد ،عبػػػدالرحمف المخادمػػػة، احمػػػد .17

، العػػدد 3لمجمػػة االردنيػػة فػػي إدارة األعمػػاؿ. المجمػػد ا، رفػػع كفػػاءة أداء عمميػػة التػػدقيق ل التحميميػػة فػػي

 المممكة االردنية الياشمية. .عماف ، الجامعة االردنية.4

، لمد  إلتزاـ مكاتب التدقيق في دكلػة الككيػت بػاإلجراءات (2011المطيري، دمحم عايش عيد) .18

غيرمنشػػكرة  ،رسػػالة ماجسػػتير ،(ل520معيػػار التػػدقيق الػػدكلي رقػػـ )التحميميػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي 

 المممكة االردنية الياشمية. .جامعة الشرؽ األكسا، عماف
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( لتحميل كتقييـ ممارسات اإلدارة في استػالؿ المركنة المتاحة بالمعايير 2006دمحم) ،المكمني .19

دراسػػػة تحميميػػػة عمػػػى الشػػػركات المسػػػاىمة  -المحاسػػػبية إلدارة األربػػػاح كمػػػد  كعػػػي المسػػػتذمريف ليػػػا 

رسػػالة دكتػػكراة،  غيػػر منشػػكرة. جامعػػة عمػػاف العربيػػة لمدراسػػات  العامػػة المدرجػػة فػػي بكرصػػة عمػػافل،

 ميا. عماف. المممكة االردنية الياشمية.الع

(، لأسػاليب البحػػث 2013النجػار، فػايز جمعػة، النجػار نبيػل جمعػػة، الزعبػي، ماجػد راضػي، ) .20

األردنيػػػة الياشػػػمية. الطبعػػػة . المممكػػػة عمػػػاف العممػػػي منظػػػكر تطبيقػػػيل، دار الحامػػػد لمنشػػػر كالتكزيػػػع،

 لذة.الذا

 –اإلجػػراءات التحميميػػة فػػي تػػدقيق الحسػػابات  (، ل مػػد  تطبيػػق2008النكايسػػة، دمحم ابػػراىيـ ) .21

، 35ات، العمػكـ اإلداريػة، المّجمػد دراسة ميدانيػة مػف كجيػة نظػر المػدقق الخػارجي فػي األردفل، دراسػ

 المممكة االردنية الياشمية. .عماف ، الجامعة االردنية.1العدد 

تعريػب كمراجعػة  ، لالمراجعػة بػيف النظريػة كالتطبيػقل،2003 أمرسػكف، ،ىنكػي ،كليـ ،تكماس .22

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

(ل تطػػػكير إسػػػتراتيجية لمحػػػد مػػػف اآلذػػػار السػػػمبية السػػػتخداـ المحاسػػػبة  2006جػػػرار، عػػػدي )  .23

جامعة عماف العربية اإلبداعية في الشركات المساىمة العامة األردنيةل رسالة دكتكراة ، غير منشكرة، 
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 المالحق

 

 : قائمة أسماء المحكمين.أولا 

 : اإلستبانة  أداة الدراسةي.ثانياا 

 .شركات ومكاتب التدقيق المشاركةقائمة بأسماء ثالثاا: 

 معادلة تحديد حجم العينةرابعاا: 
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 أولا : قائمة أسماء المحكمين

 ي1رقم  ممحق 

 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين

 الجامعة السم الرقم

 جامعة اليرموا أ.د. أحمد العمري  1

تركي الحمود أ.د. 2  جامعة اليرموا 

سميمان الدلىمو أ.د. 3 جرشجامعة    

محمود قاقيشأ.د. 4  جامعة اليرموا 

ميشيل سويدانأ.د. 5  جامعة اليرموا 

جرشجامعة  أ.مشارا.د.طالل جريره 6  

جداراجامعة  أ.مشارا.د.ظاىر شاىر القشي 7  
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            ي 2الممحق رقم                                                                

                           الدراسات العميا/ عمادة البحث العممي و  جامعة جرش

 قسم المحاسبة /كمية القتصاد والعموم اإلدارية

 "إستبانة"

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو ،،،

 يقوم الباحث بإجراء دراسة لغايات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة بعنوان:

ي فري الحرد مرن 520أثر إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميميرة وفقرا لمعيرار التردقيق الردولي رقرم     
 . يي مكاتب تدقيق الحسابات في الردن شركات و دراسة ميدانية عمى  _ اإلبداعيةممارسات المحاسبة 

ي فري نطاقرة إنتفراع المردقق مرن اإلجرراءات التحميميرة بإعتبارىرا إجرراءات جوىريرة . كمرا 520يتنراول معيرار التردقيق الردولي  
التردقيق والترى تسراعده فري تكروين إسرتنتاج كمري يتناول مسئولية المدقق فري قيامرو براإلجراءات التحميميرة قررب نيايرة عمميرة 

 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 

مع التمطف بإجابة أسئمة اإلستبانة بدقة كمكضكعية نظرًا ل ىمية البالػة في تحقيق أىداؼ ىذة الدراسة  لكـف ف رجائي  قانكنًا،

الت كيد أف إجابتكـ سكؼ تعامل بسرية تامة، كأنيا  ع،ماإلعتذار الشديد عف كبر حجـ اإلستبانة الذي فرضتة طبيعة الدراسة

 سكؼ تستخدـ لػايات البحث العممي فقا .

 لجزيل لحسن تعاونكمالشكر ا

 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،

 الباحث                                         المشرف                                       

 عاطف البواب                                       عالء نفاع الدكتور
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  الديموغرافيةيالبيانات الشخصية //  القسم األول

 المناسبة : جابةي أمام اإلالرجاء وضع إشارة  

 العمر: -1

  سنة فأكثر 50          سنة 49 – 41 من           سنة 40 – 30 من            سنة 30أقل من     

 :عمميالمؤىل ال -2

 دكتوراه         بكالوريوس         ماجستير              أقل من بكالوريوس

 المسمى الوظيفي:     -3

                                              مدير مكتب /شركة تدقيق        رئيس فريق تدقيق           صاحب /شريا شركة تدقيق                        

 ..............يرجى ذكرىامدقق مساعد                      أخرى                              مدقق رئيسى          

 التخصص العممي: -4

 ..............يرجى ذكرىا أخرى          إدارة أعمال  إقتصاد         عموم مالية ومصرفية      محاسبة         

 سنوات الخبرة: -5

 سنة. 15أكثر من       سنة     15 -11من     سنوات   10-6من           فأقل سنوات  5        

 ختيار أكثر من بديلي؟إمكانية إالمينية   اتالشياد -6

 CPAشيادة المحاسب القانوني األمريكي              JCPAشيادة المحاسب القانوني األردني        

 ل يوجد.     ..............         يرجى ذكرىا أخرى              ACPAشيادة المحاسب القانوني العربي        

 خيرة:التدريبية خالل الثالث سنوات األ الدورات -7

 دورات متخصصة بالتحميل المالي .   دورات متخصصة بأساليب المحاسبة اإلبداعية.                

 ...........................يرجى ذكرىا أخرى               . دورات متخصصة باإلجراءات التحميمية          
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 بيانات متغيرات الدراسة// القسم الثاني

 لطفاا.  رأيكم  عنالتى  ت عب ر ي عند اإلجابة يرجى وضع إشارة  

إن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة المركز المالي يحد من ممارسات المحاسبة المحور األول : 
 :من خالل الكشف عن اإلبداعية 

موافق  راترررررررررررالفق الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .بنود النقدية المقيدةالتالعب بالنقدية بإخفاء  1

      ترجمة العمالت األجنبية.أسعار صرف التالعب ب 2

      .يم محفظة األورا  الماليةأسس تقيا التالعب ب 3

جرررل عنرررد ىبررروط األ لرررى طويمرررةالتالعرررب بتصرررنيف اإلسرررتثمارات المتداولرررة إ 4
 .أسعارىا السوقية

     

      لخفض مخصص ديون مشكوا فييا. التالعب بالديون المتعثره 5

      .تضمينيا ذمم مدينة ألطراف ذات عالقةب بالذمم المدينة التالعب 6

      و قيمة التمف الغير طبيعي. بتضمينالمخزون  بتقي مالتالعب  7

      التالعب بكشوف جرد المخزون بتضمينيا أصناف راكده. 8

      التالعب بإخفاء نصيب الشركة األم من خسائر الشركة التابعة. 9

      الممتمكات والمصانع والمع دات ومعدل إىتالكيا. مبتقي  التالعب  10

      . بنتائج إختبار قيمة األصول غير الممموسةالتالعب  11

قيمة األقساط المسرتحقة لمعرام الحرالي بإخفاء المطموبات المتداولة بالتالعب  12
 .عن القروض طويمة ابجل

     

لتحديد مكافأة نياية الخدمة خاصة مرا يخرص المعادلت اإلكتوارية ب التالعب 13
 .موظفي اإلدارة العميا

     

التالعررب بعرردم إثبررات المبررالً المدفوعررة مقرردماا مررن العمررالء لتحسررين نسررب  14
 السيولة.

     

الميزانيررة لتسررديد  جررل قبرل إعررالنيمررة األبالحصررول عمررى قرروض طو التالعرب  15
 .والرفع الماليجل لتحسين نسب السيولة قروض قصيرة األ

     

لموجودات المحتممة بإثباتيا قبل تأكد شروط تحققيرا كإثبرات إيرراد با التالعب 16
 متوقع تحصيمة من شركة تأمين قبل تأكيدة.
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من إن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة الدخل يحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية : نيالمحور الثا
 :خالل الكشف عن 

موافق  راترررررررررررالفق الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

لغاءىا لحقاا. 1       إجراء صفقات بيع صورية نياية العام وا 

إجرررراء صرررفقات بيرررع بشرررروط سررريمة مرررن خرررالل إرتفررراع حجرررم ونسررربة  2
 الخصم عمى المبيعات.

     

      تسجيل بضائع األمانة لدى الوكالء كمبيعات.  3

      . تقييم المخزون التالعب بتكمفة البضاعة المباعة بتحريف  4

بتضرررمين كشررروف جررررد المخرررزون  تكمفرررة البضررراعة المباعرررةتحريرررف  5
 .أصناف راكده

     

 تأجيرررل إثبررررات فررررواتيرمرررن خررررالل تكمفررررة البضررراعة المباعررررة  تحريرررف 6
 .لى بداية العام الالحقإنياية العام الحالي مشتريات 

     

      .مصاريف اإليراديةالبرسممة  تخفيضيا/مصاريف التشغيل  تحريف 7

طرررر  لغيرررر المبررررر  يريالتغبررر تخفيضررريا /مصررراريف التشرررغيل تحريرررف 8
 .طفاء اإلو ىتالا اإل

     

بإستخدام نسب إىتالا ومعردلت  تخفيضيا /مصاريف التشغيل تحريف 9
 إطفاء ل تنسجم مع لمتعارف عمييا في قطاع عمل المنشأة.

     

      غير عادية. لمكاسب إستثنائية وتضمينب ربح التشغيلتحريف  10

خسررائر تقمررب أسررعار الصرررف المتعمقررة بمعررامالت  /معالجررة مكاسررب  11
 تمت بالعمالت األجنبية في حقو  المساىمين بدلا من قائمة الدخل.

     

 

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

موافق  راترررررررررررالفق الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      بالتالعب بمصادرىا.والخارجة  والداخم تدفقاتتصنيف بنود الالتالعب ب 1

      مستحقة.ضرائب تأجيل دفع ب والتدفقات التشغيمية الداخمزيادة التالعب ب 2
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مررن خررالل مررن الررذم المدينررة  وشررغيمية الداخمررالترردفقات الت التالعررب بزيررادة 3
 فعمياا.  دسدبإضافة التى لم تمواعيد إستحقاقيا 

     

      .مؤجمةأورا  دفع بموجب  دفقات التشغيمية الخارجةالت التالعب بزيادة 4

ستخدامات ر ادمصب التالعب 5       . ةحقيقيالالنقد وا 

      تدفقات إستثمارية خارجة. أنياب صولتطوير األمبالً بتسجيل  التالعب 6

ألصررول غيررر أسررس إحتسرراب االتالعررب بقرريم البنررود اإلسررتثمارية مررن خررالل  7
 الناتجة عنيا.  الممموسة

     

      التالعب بقيم بنود التدفق اإلستثماري بالزيادة الوىمية لصصول الثابتة.  8

المعرراد شررراؤىا تصررنيف األسرريم مررن خررالل قرريم البنررود التمويميررة التالعررب ب 9
 والمصدرة من الشركة أصالا ضمن األنشطة التمويمية.

     

 

يحد من ممارسات   التغير في حقو  الممكيةإن إلتزام المدقق الخارجي باإلجراءات التحميمية عمى قائمة  :رابعالمحور ال
 :من خالل الكشف عن المحاسبة اإلبداعية 

موافق  راترررررررررررالفق الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      .اإللتزام بتقييم األصول وفقاا لمبدأ التكمفة التاريخيةالتالعب بعدم  1

ظيار الفرائض فري قائمرة الردخل بردلا  التالعب 2 بإتباع طريقة إعادة التقييم وا 
 من إظياره ضمن حقو  الممكية .

     

إلررى صرافي الررربح لمعررام الحررالي إضرافة مكاسررب محققررة مرن سررنوات سررابقة  3
 بدلا من معالجتو ضمن األرباح المحتجزة.

     

أجنبيرة معالجة مكاسرب ترجمرة بيانرات ماليرة لشرركات تابعرة معردة بعمرالت  4
 حقو  المساىمين. فيقائمة الدخل بدلا من معالجتيا  في

     

 

 ،،، الشكر الجزيل لحسن تعاونكمإنتيت اإلستبانة مع 

 عالء نفاع/الباحث
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 ي3ممحق رقم  

 شركات ومكاتب التدقيق المشاركةقائمة بأسماء 

 المقر الرئيسي أسم الشركة / المكتب الرقم

 أربد أحمد الرشدان لتدقيق الحسابات 1

مجموعة العباسي الدولية /ابراىيم عباسي  2
 عمان وشركاه/محاسبون قانونيون 

 عمان شركة المينيون العرب 3

4 KPMG عمان / فرع الردن 

 عمان المكتب الوطني لممحاسبة والتدقيق 5

 عمان المكتب العممي لمتدقيق والمحاسبة واإلستشارات 6

 عمان شركة سابا وشركاه ذ.م.م 7

 أربد طعمة أبو الشعر لتدقيق الحسابات 8

 أربد خالد غرايبة لتدقيق الحسابات 9

 أربد سميح أبو رحمون لتدقيق الحسابات 10

 أربد عبدهللا أبو الييجاء لتدقيق الحسابات 11

 أربد عارف المريخي لتدقيق الحسابات 12
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15 
عدد من السادة المدققين من شركات ومكاتب تدقيق متعدده 

القانونين / خالل تم لقائيم في مقر جمعية المحاسبين 
 15/6/2015مشاركتيم بدورة تدريبية يوم اإلثنين ،تاريخ 

 عمان

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 ي4ممحق رقم  

 معادلة تحديد حجم العينة

حسػب  فقػد تػـ إسػتخداـ معادلػة التاليػة ،لمت كد مف أف عينة البحث مناسبة كممذمة لممجتمع الذي أخػذت منػو   

narekeS  ،( :2008)النكايسة 

no  = Z²×P (1-P) ÷ p² 

n = (no×N) ÷ [ no + (N-1) ] 

 حيث أن :

N .حجم المجتمع : 

no .حجم العيىت المأخورة مه المجتمع قبل التصحيح : 

Z :  ( 2.51%( وتساوي )59الذرجت المعياريت المقابلت لمستوى الذاللت.) 
P ( 91:  وسبت توفر الخاصيت والمحايذة و تساوي.)% 

P    = 21: وسبت حجم العيىت لتحقيق درجت مىاسبت مه الذقت لعيىت عشوائيت بسيطت مه مجتمع متجاوس.% 

n .حجم 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 

  يمثل مجتمع ال راسة بشكل مناسب . 97  ≤وعليه فإن حجم العينه 

 


