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امل�ستخل�ص
اصبح مفهوم املحاسبة االبداعية حمل اهتامم من قبل املحاسبني واملدققني ومراجعي القوائم املالية بشكل كبري

 وحتميل الرشكات املدققة هلذه احلسابات مسؤولية تلك االهنيارات،وخصوصا بعد اهنيار العديد من الرشكات العاملية

كوهنم مسؤولني عن تدقيق حساباهتا واهتامها بالتالعب يف بياناهتا مستغلة املعاجلات والسياسات املحاسبية القابلة،
 و من، كام قد تستخدم بعض الرشكات االبداع املحاسبي سعيا منها لتحقيق الربحية ودعم املركز املايل،للمرونة

أساليب التالعب يف احلسابات إخفاء األداء الفعيل للرشكات بغرض حتقيق نتائج نافعة للرشكة أو بعض العاملني
 وتوصف مثل هذه األساليب بأهنا «حماسبةإبداعية» إذا متت ممارستها دون جتاوز املعايري واملبادئ املحاسبية.فيها
 ملامرسة هذه األساليب أثر بالغ،املتعارف عليها وإنام باستغالل عنرصي املرونة واالختياريف تلك املعايري واملبادئ

 ومن خالل هذا البحث،األمهية يف زعزعة ثقة السوق يف املعلومات الواردة يف القوائم املالية التي تنرشها الرشكات
. سيتم التعرف عىل املحاسبة االبداعية ودوافع استخدامها وتأثريها عىل القوائم املالية

Abstract
An accounting creativitybecame interest by accountants and auditors of financial statements
significantly، especially after the collapse of many international companies، and download the audited
companies for these accounts responsibility for those failures، they are responsible for checking
accounts and accused of manipulating the data، taking advantage of processors and accounting
policies midwife for flexibility، as you might some companies are using creative accounting in an
effort to achieve profitability and financial support for the center. And manipulation of accounting
practice to hide the actual performance of the companies in order to achieve beneficial for the company
or some of its employees results methods. And described such methods as “creative accounting”
if exercised without exceeding the standards and accounting principles generally accepted، but by
exploiting racist flexibility and choice in those standards and principles. To practice these methods a
very important impact in the destabilization of the market’s confidence in the information contained
in the financial statements published by the companies، and through this research will be to identify
the creative accounting and motives of use and its impact on the financial statements.
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املقدمة
ما زالت مسئولية املدقق اكتشاف ممارسات

املحاسبة اإلبداعية والتعرف عىل ما يامرس من

عمليات غش وحتريف ،من أكثر القضايا إثارة
للجدل والتي تواجه مهنه التدقيق ،بل ويمكن القول
بأهنا تعترب احد األسباب الرئيسية التي تساهم يف
حدوث ما يعرف بـ ( فجوة التوقعات ) وهي تلك

الفجوة ما بني ما يتوقعه املجتمع واجلمهور العام من
املدققني واملراجعني وما يقوم به املدققني واملراجعني

بالفعل طبقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها .فاصبح
مفهوم املحاسبة اإلبداعية حمل تركيز واهتامم من
قبل املحاسبني واملدققني بشكل كبري جدا خالل
السنوات األخرية خاصة بعد أحداث اهنيار رشكــة

(انرون وغريها من الرشكات الرائدة ،وحتميل

رشكة (آرثر اندرسون) بكوهنا الرشكة املسئولة عىل
تدقيق حسابات رشكة (انرون) جزء من مسئولية

اهنيار الرشكة واهتامها بالتالعب بالبيانات املحاسبية

للرشكة مستغلة بعض املعاجلات والسياسات
املحاسبية التي تظهر البيانات املحاسبية بغري شكلها
احلقيقي والصحيح ،ونحن ومن خالل هذا البحث

قمنا بتسليط الضوء عىل مفهوم املحاسبة اإلبداعية

من عدة جوانب مع الرتكيز عىل دوافع استخدامها
وتأثريها عىل القوائم املالية وقد تضمن :
املبحث األول :منهجية البحث

املبحث الثاين :تعريف ومفهوم املحاسبة
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البحوث املحكمة
اإلبداعية مستعرضا أهم التعاريف للمفهوم من
عدة وجهات نظر وكذلك تم استعراض آراء بعض

املختصني عن مفهوم املحاسبة اإلبداعية ،و دوافع
استخدام املحاسبة االبداعية واعداد القوائم املالية ،كام
تم التطرق اىل اجيابيات وسلبيات املحاسبة االبداعية.

املبحث الثالث :ناقش هذا املبحث دوافع

واستخدام املحاسبة االبداعية يف اعداد القوائم املالية
واساليب استخدامه.

املبحث الرابع :اجلانب العميل وقد تم اخذ عينة

من مراقبي احلسابات يف الرشكات ،وكانت عينة
عشوائية واعتمدت الباحثة استامرة االستبانة كمصدر

للبيانات .

املبحث اخلامس :تم ختصيص هذا املبحث

لتوضيح أهم االستنتاجات التي خلص إليها الباحثة

والتي تتعلق بموضوع املحاسبة االبداعية ،كام

استعرضتأهم التوصيات املتعلقة بموضوع البحث .

املبحث االول
منهجية البحث
 -1 -1مشكلة البحث:

إن انتشار ممارسة أساليب املحاسبة اإلبداعية

لتضليل مستخدمي القوائم املاليـة يؤثر سلب ًا عىل
شفافية و جودة املعلومات املحاسبية يف القوائم املالية،
األمر الذي يؤدي عىل املدى الطويل إىل انخفاض ثقة
مستخدمي القوائم املاليـة با ملعلومـات املحاسـبية

املصفح عنها ،واكتشاف تلك املظاهر يف شكل فضائح

م.م .سيناء امحد جاراهلل
حماسبية هتز الثقة يف مهنة املحاسبة برمتها .و يؤدي

واألدلة عىل املامرسات املحاسبية اإلبداعية وعالقتها

بـأمور مهنـة املحاسبة ،وهذا ما جعل مشكلة الدراسة

األصول غري امللموسة  Intangiblesيف إسبانيا.

ذلك إىل اهتزاز الثقة يف أداء اجلهات التنظيمية املعنيـة

هامة ،يعتقد بعض الباحثني أن للمحاسبة اإلبداعية
دورا يف االهنيارات املفاجئة لبعض الرشكات يف العقد
املايض ،والتي ترتب عليها إخفاق مهنة املحاسبة يف

الوصول إىل املستوى املتوقع هلذه املهنة.
 -2 -1امهية البحث:

تنبع أمهية البحث من أمهية موضوع املحاسبة

اإلبداعية كوهنا متثل مشكلة هامة خصوصا يف ظل

بأخالقيات ممارسة مهنة املحاسبة عند التعامل مع
وقد توصلت الدراسة إىل أن القوائم والتقارير املالية

تصبح ذات صلة بواقع املنشأة وذلك بسبب زيادة
األصول غري امللموسة أو ختفيضها ،كذلك أشارت

نتائج الدارسة إىل أن هذا النوع من األصول حيمل

أمهية كبرية وحيتل مكانة اسرتاتيجية يف عمليات تقييم
أداء املنشئات.

 .2دراسة

قيام إدارات الرشكات باستخدام أساليبها إلظهار

نتيجة النشاط واملوقف املايل بام حيقق أهدافها القصرية
والطويلة األجل ولو كان ذلك عىل حساب الفئات

األخرى وهو ما أدى إىل حصول األزمة املالية نتيجة

اهنيار وإفالس جمموعة من أعظم الرشكات العاملية .
 -3 -1فرضية البحث :

 .1هل توجد عالقة ذات داللة احصائية ما بني اساليب
املحاسبة اإلبداعية وعنارص قائمة املركز املايل؟

 .2هل توجد عالقة ذات داللة احصائية مابني اساليب
املحاسبة اإلبداعية املستخدمة يف قائمة الدخل؟
 -4 -1الدراسات السابقة

 .1دراسة (Oliveras and Amat )2003

بعنوان:

Ethics and Creative Accounting Some
Empirical Evidence on Accounting for
Intangibles in Spain

هدفت الدراسة إىل توضيح بعض اجلوانب

(Amat and Gowthorpw )2004
،

بعنوان

Creative Accounting: Nature
Incidence and Ethical Issues

هدفت هذه الدراسة إىل توضيح طبيعة ممارسات

املحاسبة اإلبداعية ودرجتها يف إطار االعتبارات
األخالقية ،وقدمت الدراسة العديد من التعريفات

هلذا النوع من املامرسات ،وتوصلت الدراسة التي

شملت ( )39رشكة أسبانية خالل األعوام (-1999
 )2001أن ( )%20من الرشكات التي متت دراستها
مارست أساليب املحاسبة اإلبداعية املتعلقة بالدخل.

( .3دراسة جار بعنوان « )2006اﻹﺒداﻋﻴﺔ

ﻲﻓاﻟﺸرﻛﺎتاﻤﻟﺴﺎﻤﻫﺔاﻟﻌﺎﻤﺔاﻷردﻨﻴﺔ» .

ﻫدﻓت اﻟدارﺴﺔ إﻰﻟ اﻟﺘﻌرف ﻋﻰﻠ أﺴﺎﻟﻴب اﻤﻟﺤﺎﺴﺒﺔ

اﻹﺒداﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻟﺸرﻛﺎت اﻤﻟﺴﺎﻤﻫﺔ اﻷردﻨﻴﺔ

ﻟﻐرض ﺘطوﻴر إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن اﻵﺜﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
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ﻻﺴﺘﺨدام اﻤﻟﺤﺎﺴﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﻲﻓ ﻫذﻩ اﻟﺸرﻛﺎت .

املدققني اخلارجيني جيب ان يعطوا عند تنفيذ عملية

اﻷردﻨﻴﺔ ﺘطﺒق أﺴﺎﻟﻴب اﻤﻟﺤﺎﺴﺒﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ ﺒدرﺠﺎت

الكايف ،للتعرف عىل كافة ممارسات واساليب املحاسبة

ﺘوﺼﻠت اﻟدارﺴﺔ إﻰﻟ أن اﻟﺸرﻛﺎت اﻤﻟﺴﺎﻤﻫﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ وﻫﻲ ﺘﺘﻼﻋب ﺒﻌﻨﺎﺼر اﻟﻘواﺌم اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ وﺘﺎﻤرس
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻀﻠﻴﻝ ﻓﻴﻬﺎ.

 .4دراسة ( مطر واحللبي ،2009 ،دور مدقق

احلسابات اخلارجي يف احلد من أثار املحاسبة
اإلبداعية عىل موثوقية البيانات املالية الصادرة عن

الرشكات املسامهة العامة األردنية )
هدفت الدراسة اىل

التعرف عىل اساليب

املحاسبة اإلبداعية املستخدمة واثرها يف موثوقية

البيانات املحاسبية ،وبيان دوافع اإلدارة من استخدام

أساليب املحاسبة اإلبداعية ،والتعرف عىل الدور
الذي يقوم فيه مدققو احلسابات لتلك الرشكات يف
احلد من إجراءات املحاسبة اإلبداعية التي متارسها

جمالس إدارات الرشكات املسامهة العامة االردنية

يف القوائم املالية املدققة .وقد توصلت الدراسة اىل

جمموعة من االستنتاجات من امهها اىل ان املحاسبة
اإلبداعية هي عملية تالعب باألرقام املحاسبية من

خالل انتهاز الفرصة للتخلص من االلتزام بالقواعد
املحاسبية وبدائل القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقل
البيانات املالية مما جيب ان تكون عليه اىل ما يفضله

معدو هذه البيانات ،وايضا تؤثر أساليب املحاسبة
اإلبداعية عىل موثوقية البيانات املالية الصادرة عن

الرشكات املسامهة العامة األردنية .

ومن اهم التوصيات اخلاصة هبذا الدراسة ان
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تدقيق مجيع عنارص ومكونات القوائم املالية االهتامم
اإلبداعية املحتمل تطبيقها .

املبحث الثاين
تعريف ومفهوم املحا�سبة
االبداعية
The definition and the concept of
creative accounting
 -1-2تعريف املحاسبة االبداعية

تعد

املحاسبة

اإلبداعية

Creative

 accountingأو املحاسبة االحتيالية كام يطلق عليه
البعض حدثـ ًا من مواليد الثامنينات ،ومن املحتمل أن

تكون قد بدأت عندما واجهت الرشكات صعوبات
يف فرتة الركود التي حدثت يف بداية الثامنينات ،حيث

كان هنالك ضغط إلنتاج أرباح أفضل يف الوقت الذي

كان من الصعب إجياد تلك األرباح ومن أي نوع آخر،
وعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانني ختبـرك فقط
بام ال تستطيع فعـله وليس ما تستطيع فعلـه! وهلذا فقد

رأت الرشكات بأهنا إذا كانت ال تستطيع أن تكسب
األرباح فإهنا تستطيع عىل األقل انتبتدعها.وقد حاول

العديد من الباحثني والكتاب واملختصني وضع

تعريف ملفهوم املحاسبة اإلبداعية ،ونظرا الختالف

توجهات هؤالء الباحثني والكتاب فقد ظهرت
العديد من التعريفات هلذا املفهوم ،وقد بنيت تلك

م.م .سيناء امحد جاراهلل
التعريفات كل حسب وجهة نظر من وضعها ،ويف ما

سميت باإلبداع ( )Creativeوبعض األحيان تطلق

املحاسبة اإلبداعية من وجهة نظر أكاديمية بأهنا هي

مغامر ( ،)Aggressiveويضيف أن هذه املحاسبة

ييل بعض منها حيث عرفها ( ) ،241992،Naser
«عبارة عن حتويل أرقام املحاسبة املالية عام هي عليه

فع ً
ال إىل ما يرغب فيه املعدُّ ون من خالل استغالل

أو االستفادة من القوانني املوجودة و /أو جتاهل

مصطلحات :ابتداع ،ابتكار ( )Innovativeأو
اإلبداعية استخدمت بجدية أكرب بقصد حتريف

الدخل احلقيقي وممتلكات رشكات األعامل.

ويستخدم اصطالح املحاسـبة املبدعة بد ً
ال

بعضها و  /أو مجيعها.ويعرف ()Amat،1998،22

من اصطالح املحاسبة اإلبداعــية إذ يصفها بأهنا

خالهلا املحاسبون معرفتهم بالقواعد املحاسبية

انتهاز الفرصة للتخلص من االلتزام بالقواعد

املحاسبة اإلبداعية بأهنا «العملية التي يستخدم من

هي”عملية تالعب باألرقام املحاسبية من خالل

ملعاجلة األرقام املسجلة يف حسابات منشآت األعامل

املحاسبية وبدائل القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقل

شامل وعام لعملية التالعب باملبالغ أو العرض

ُم ِعد هذه الكشوفات أن ُيبلغ عنه ،وهي أيض ًا عملية

فاملحاسبة اإلبداعية بكوهنا عبارة عن» وصف

الكشوفات املالية مما جيب أن تكون عليه إىل ما ُي َف ِضل

املايل لدوافع داخلية (.»)Breton،1998،98

تتم من خالهلا هيكلة املعامالت لكي تنتج نتائج

اإلبداعية بأهنا عبارة عن اإلجراءات أو اخلطوات التي

بطريقة منسقة وحيادية،فاملحاسبة اإلبداعية تتمثل

مما تقدم يمكن الوصول اىل تعريف عن املحاسبة

تستخدم للتالعب باألرقام املالية ،باستخدام خيارات

وممارسات املبادئ املحاسبية.

حماسبية مطلوبة بد ُال من اإلبالغ عن هذه املعامالت
بعملية أو ممارسة يستطيع املحاسبون استخدام

معرفتهم بالقواعد والقوانني املحاسبية ملعاجلة األرقام

ويصف ()Bamboo web Dictionary

املسجلة يف حسابات الرشكات أو التالعب هبا بقصد

املامرسات املنحرفة عن املامرسات املحاسبية القياسية

مفهوم املحاسبة اإلبداعية من وجهة نظرنا بأهنا عبارة

املحاسبة اإلبداعية بأهنا تُشري إىل استخدام أو استعامل
أو املعيارية أو املألوفة ،وتتميز باستعامل األساليب
واملامرسات احلديثة واملعقدة واملبتكرة للحصول

عىل امتياز للدخل أو املمتلكات أو املوجودات

حتقيق أهداف حمددة ،وهلذا األمر فأنه يمكن تلخيص
عن “ عمليات أو ممارسات حديثة ومعقدة ومبتكرة
يقوم من خالهلا املحاسبون استخدام معرفتهم

بالقواعد والقوانني املحاسبية ملعاجلة األرقام املسجلة

أو اخلصوم ،كام يضيف (Bamboo web

يف حسابات الرشكات أو التالعب هبا بقصد حتقيق

معقدة ومتعبة ومثرية يف التقارير املالية وهلذا األمر فقد

يتضح من جممل التعريفات التي تناولت املحاسبة

 )Dictionaryإن نتائج تلك املامرسات تكون

أهداف حمددة.
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اإلبداعية ،أن هنا كقواسم مشرتكة يمكن تلخيصها

وإن كان عىل حساب احلقيقة (عسريي ) 2006،و

 .1املحاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالعب

يف وصف ممارسات ووسائل تضليل املستفيدين

. 2ممارسات املحاسبة اإلبداعية تعملعلىتغيريالقيم

)1988

باآليت:

واالحتيال يف مهنة املحاسبة.

املحاسبية احلقيقية إلىقيم غريحقيقية.

 .3ممارسات املحاسبة اإلبداعية تنحرصيف

هو اصطالح عام أطلقه نقاد وحمللوا األسواق املالية
من القوائم املالية ،ومن أشهرهم (Griffiths
)1986،1995

و(،Jameson

و( )1992 ،Smithوأخريا (.)1994 ،Pijper

لذلك تعدد املحاسبة اإلبداعية حدثا من مواليد

إطار املبادئ واملعايري والقواعد املحاسبية املتعارف

الثامنينات ،ومن املحتمل أن تكون قد بدأت عندما

كام أنه من خالل التعاريف السابقة يمكننا القول:

حدثت يف بداية الثامنينات ،وكان هناك ضغط إلنتاج

قدرات مهنية حماسبية عالية متكنهم من التالعب

نوع .وعندما اكتشفت الرشكات بأن القوانني ختربك

عليها،وبالتاليف هي ممارسات قانونية.

أن مماريس املحاسبة اإلبداعية ،غالب ًا ما يمتلكون
بالقيم وحتويلها وحتويرها بالشكل الذي يرغبون

فيه،وأن مفهوم املحاسبة اإلبداعية يمكن النظر إليه
من زاويتني:

واجهت الرشكات صعوبات يف فرتة الركود التي
أرباح أفضل بينام كان من الصعب إجياد أرباح ومن أي
فقط بام ال تستطيع فعـله وليس ما تستطيع فعله! فإذا

كنت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنك تستطيع عىل

األقل أن تبتدعها ،ويف ذلك الوقت كسبت املحاسبة

األوىل :إجيابية وتتمثل يف إجياد حلول وإجراءات

اإلبداعية الوقت للرشكات ،أي هي عملية تالعب

الثانية :فهي سلبية وتتمثل يف إتباع احليل

من االلتزام بالقواعد املحاسبية وبدائل القياس

وضعية معينة ختدم مصالح أطراف معينة أو إخفاء

أن تكون عليه إىل ما يفضل معد هذه الكشوفات

حماسبية غري مألوفة تساعد عىل اختاذ القرارات ،أما

وأساليب التغليط والتالعب باألرقام من أجل إظهار
حقائق معينة.

 -2-2مفهوم املحاسبة االبداعية

باألرقام املحاسبية من خالل انتهاز الفرصة للتخلص
وتطبيقات اإلفصاح لنقل الكشوفات املالية مما جيب

أن يبلغ عنه .وهي أيضا عملية تم من خالهلا هيكلة
املعامالت لكي تنتج نتائج حماسبية مطلوبة بدال من

اصطلح عىل تعبري Creative Accounting

اإلبالغ عن هذه املعامالت بطريقة منسقة وحيادية.

املوجودة يف األساليب والبدائل املحاسبية املتوفرة

اإلبداعية بأهنا تشري إىل استخدام أو استعامل املامرسات

إشارة إىل جلوء الرشكات إىل استغالل الثغرات
لتحسني صورة الرشكة يف أعني املستفيدين حتى
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ويصف ( )Bambooweb Dictionaryاملحاسبة
املنحرفة عن املامرسات املحاسبية القياسية أو املعيارية

م.م .سيناء امحد جاراهلل
أو املألوفة ،وتتميز باستعامل األساليب واملامرسات

احلديثة واملعقدة واملبتكرة للحصول عىل امتياز

للدخل ،املمتلكات واملوجودات ،اخلصوم .نتائج

تلك املامرسات تكون معقدة ومتعبة ومثرية يف التقارير
املالية .وجراء ذلك سميت باإلبداع ()Creative

وبعض األحيان تطلق مصطلحات :ابتداع،

ابتكار( )Innovativeأو مغامر(،)Aggressive
ويضيف أن هذه املحاسبة اإلبداعية استخدمت بجدية

املبحث الثالث
دوافع وا�ساليب ا�ستخدام
املحا�سبة الإبداعية يف اعداد
القوائم املالية
The motives and methods of using
creative accounting in preparing
the financial statements.
 -1-3صفات املحاسبة اإلبداعية

أكرب بقصد حتريف الدخل احلقيقي وممتلكات رشكات

املحاسبة اإلبداعية يف الغالب األعم هي عملية

املالية لعام  2002بسبب التقارير املحاسبية املنحرفة

للتخلص من االلتزام بالقواعد املحاسبية وبدائل

أعامل أخرى .أما ()Accounting Dictionary

فضله ِ
جيب أن تكون عليه إىل ما َي ِ
معد هذه البيانات و

عن تنظيم احلسابات إذ تعطي فوائد غري قانونية أو

بصفات واساليب منها -:

قراءة ما جاء آنفا من قبل الباحثني والكتاب وآخرين

واالحتيال يف مهنة املحاسبة،

أو ممارسة يستطيع املحاسبون استخدام معرفتهم

خمططة تقوم هبا االدارة لتحقيق أهداف خاصة هبا.

يف حسابات الرشكات أو التالعب هبا بقصد حتقيق

هو الوصول برقم صاىف الربح اىل رقم معني حيقق

األعامل .ويشري أيضا أن افرتاض فشل سوق األوراق

تالعب باألرقام املحاسبية من خالل انتهاز الفرصة

لكل من  EnronوWorldCoوكيانات أو رشكات

القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقل البيانات املالية مما

فيستعرض مفهوم املحاسبة اإلبداعية بأنه مفهوم عام

هو ما تسبب يف انتشار املحاسبة اإلبداعية والتي تتميز

مشكوك فيها للحفاظ عىل كيان احلسابات .يف ضوء

-1املحاسبة االبداعية شكل من أشكال التالعب

يتضح للباحث أن املحاسبة اإلبداعية تتمثل بعملية

 -2استخدام أساليب املحاسبة االبداعية هي عملية

بالقواعد والقوانني املحاسبية ملعاجلة األرقام املسجلة

-3أن اهلدف من استخدام أساليب املحاسبة االبداعية

أهداف حمددة( .السهيل)2006 ،513،

مصالح إلدارة الرشكة و مصالح غري مبارشة للرشكة
يف االجل القصري .

-4ممارسات املحاسبة االبداعية تنحرص يف أطار
ممارسة اخليار بني املبادئ و املعايري والقواعد املحاسبية
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املتعارف عليها ،و بالتايل فهي ممارسات قانونية و

يعتربتضارباملصاحلبيناألطرافاملختلفةذاتالعالقةب

عالية متكنهم من التالعب بالقيم و حتويلها و حتريرها

حلةاملديرينفيتقلياللرضائبواألرباحاملوزعة،ومصلح

يستخدمها املحاسبون الذين يمتلكون قدرات مهنية

بالشكل الذى يرعبون فيه ،ان استخدام االدارة

ألساليب املحاسبة االبداعية من شأنه أن تؤثر عىل
مصداقية و موثوقية البيانات بالقوائم املالية و بالتايل

يقلل من ثقة املستخدمني يف املعلومات الواردة هبذه

القوائم. ) Opt، p181 ،2010 ،Zysman.(،

الرشكةاملصدرالرئيسلظهوراملحاسبةاإلبداعية .فمص
ةمحلةاألسهمفيتعظياملعائدعلىاستثامراهتم،ومصلحةال

موظفينفيزيادةتعويضاهتامإلداريةاملختلفة،واملسؤولني-
فيتحصيلرضائبأكثر .وتعدداملصاحلوالتأثري االجيايب

عىل سمعة الرشكة يف االسواق هبدف حتسني القيمة
املالية املتعلقة بأدائها من خالل :

فمن األسباب التي جعلت مدراء الرشكات

 .1التأثري عىل سعر سهم الرشكة يف االسواق

متهيد الدخل ( )Income Smoothingحيث

املالية ومن ثم حتسني اسعار اسهم تلك الرشكات يف

واملحاسبني أن يسعوا إىل التالعب باحلسابات هي

تفضل الرشكات بشكل عام التسجيل يف تقاريرها
تيار ًا ثابت ًا للنمو يف األرباح بد ً
ال من إظهار أرباح

متقلبة من سلسلة االرتفاعات واالنخفاضات الكبرية
يف هذا املجال  ،ان متهيد الدخـل «هو تسوية مقصودة
للدخل املعلن هبدف الوصول إىل املستوى أو االجتاه

املرغوب ويعرب عن رغبة اإلدارة يف تقليل االنحرافات
غري الطبيعية يف الدخل إىل احلد املمكن أو املسموح به

يف ظل مبادئ املحاسبة واإلدارة املقبولة» ويالحظ إن
هذا التعريف حيدد أبعاد أنشطة التمهيد باألنشطة أو

القرارات املحاسبية التي تتخذ للمناورة بالدخل يف
حدود املرونة املتاحة يف ظل املبادئ املحاسبية املقبولة

عموم ًا ،وكذلك األنشطة والقرارات التشغيلية املتاحة
لإلدارة يف ظل مبادئ اإلدارة والتي من شأهنا التأثري يف
الدخل املعلن للرشكة.

 -2-3دوافع استخدام املحاسبة اإلبداعية
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املالية حيث تكون الغاية من ذلك تعظيم القيمة
االسواق املالية .

 .2زيادة االقرتاض من البنوك .

 .3التالعب الرضيبي وذلك عن طريق ختفيض

االرباح وااليرادات وزيادة املصاريف هبدف ختفيض

اهلامش الرضيبي املرتتب عليها.

 .4حتسني االداء املايل للرشكة هبدف حتقيق

مصالح شخصية تنعكس إجيابا عىل إدارات الرشكات
ال ظهارها بصورة مجيلة امام جملس االدارة .

 .5التصنيف املهني وذلك للحصول عىل

تصنيف متقدم للرشكة عىل منافسيها يف جمال

العمل مستندة اىل مؤرشات ومعايري مالية
(،مطرواحللبي،2009،ص.)9

كام يضيف ( )Bambooweb Dictionaryفان
نتائج تلك املامرسات تكون دائام معقدة ومتعبة ومثرية

م.م .سيناء امحد جاراهلل
يف التقارير املالية وهلذا األمر فقد سميت باإلبداع ( )Creativeوبعض األحيان تطلق مصطلحات :ابتداع ،ابتكار

( )Innovativeأو مغامر ( ،)Aggressiveويضيف أن هذه املحاسبة اإلبداعية استخدمت بجدية أكرب بقصد
حتريف الدخل احلقيقي وممتلكات رشكات األعامل.

 -3-3أساليب استخدام املحاسبة اإلبداعية يف القوائم املالية:

ت

قائمة الدخل

1

فيام عملية البيع ال تزال موضع

2

3

4

5
6
7

تسجيل اإليراد بشكل رسيع
شك

تسجيل إيراد مزيف

زيادة اإليرادات من خالل عائد
ملرة واحدة

تقل املصاريف اجلارية إىل

قائمة املركز املايل

املبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة
مثل العالمات التجارية .

عدم االلتزام بمبدأ التكلفة التارخيية
لألصول الثابتة املدرجة يف امليزانية .

التالعب يف أسعار السوق لالستثامرات
املتدوالة

فرتات حماسبية سابقة والحقة
األخفاق يف تسجيل أو ختفيض

الذمم املدينة ويتم التالعب هنا من خالل

نقل االيرادات اجلارية اىل فرتة

تغيري الطرق املحاسبية املتبعة يف املحاسبة

مالية الحقة

نقل املرصوفات املرتتبة عىل

الرشكة مستقبال اىل الفرتة املالية
احلالية لظروف خاصة .

تصنيف النفقات التشغيلية باعتبارها نفقات
استثامرية أو نفقات متويلية او العكس

تستطيع املنشأة دفع تكاليف التطور الرأساميل
وتسجلها باعتبارها تدفقات نقدية استثامرية
خارجة ونبعدها عن التدفقات النقدية
اخلارجية التشغيلية

تتوفر كذلك امكانية التالعب بالتدفقات

النقدية التشغيلية هبدف اهلرب جزئيا من دفع
الرضائب

التالعب بالدخل من العمليات املسستمرة

عدم اإلفصاح عن بنود النقد املقيدة

غري مالئم لاللتزامات

قائمة التدفقات النقدية

وذلك الزالة البنود غري املتكررة وكذلك من

خالل عدم تصنيف األسهم اململوكة للمنشأة
باعتبارها أسمها جتارية

عدم الكشف عن الديون املتعثرة
عن االستثامرات طويلة األجل

عدم ادراج األقساط املستحقة خالل العام
اجلاري من القروض طويلة األجل ضمن
االلتزمات قصرية االجل .

إضافة مكاسب حمققة من سنوات سابقة إىل

8

صايف ربح العام اجلاري .

احلصول عىل قروض طويلة األجل قبل

9

إعالن امليزانية

( املشهداين. ) 2012، 13،
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 -4-3اجراءات املحاسبة اإلبداعية و آثارها عىل

ومن املجاالت التي استحدثت يف السنني األخرية

أدت موجة االهنيارات والفضائح املالية األخرية

القضائية  Forensic auditingوهي أسلوب

القوائم املالية

للكشف عن اجلريمة واحلد منها أسلوب املراجعة

للعديد من الرشكات والبنوك العاملية مثل إن ِرون

ينطوي عىل جمموعة من اإلجراءات يستخدمها

آرثر أندرسون  Arthur Andersonخالل

يف كشف مالبسات املسألة حمل الفحص ،مثل الغش

 Enronورشكة وورد كوم  WorldComورشكة
التسعينات وبداية األلفية إىل تنامي االهتامم باملحاسبة

القضائية ،والبعض يطلق عليها املحاسبة العدلية،

وذلك ملنع واكتشاف الغش يف التقارير املالية ،وبأمهية
تدريسها ضمن برامج املحاسبة باجلامعات ،كام

تسببت الظواهر السلبية للمحاسبة اإلبداعية والتي

أدت إىل تعثر وفشل هذه الرشكات وإىل فقدان ثقة
املستفيدون من التقارير املالية واخلدمات املقدمة من

مكاتب التدقيق ،وحتولت فجوة التوقعات إىل فجوة

ثقة ومصداقية يف التقارير املالية ،وظهرت املحاسبة
القضائية ملنع واكتشاف الغش ،وهي أحد املصطلحات

التي تستخدم لوصف النشاطات التي يقوم هبا األفراد
الذين يكونوا مهتمني بمنع واكتشاف الغش ،ويطلق

عىل الذين يزاولون هذه املهنة مدققي الغش ،معاينو
الغش ،مهنة منع اخلسارة  .لقد تطورت أساليب

الفحص اجلنائي  Criminal investigationعىل
اجلريمة ،تطور ًا هائ ً
ال يف العقود األخرية ،وصارت
تستخدم يف كل املجاالت التي تتعلق باجلريمة ،سواء
كانت جرائم قتل أو رسقة أو غريه من اجلرائم ،التي

ترتكب بواسطة اإلنسان ،تطورت يف أسلوب ارتكاهبا
نتيجة لتطور احلياة وتعقدها .
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ُ
قرينة Evidenceتعينه
املراجع ،بقصد احلصول عىل

 Fraudوالغش أنواعه عديدة ،منها الفساد ،الذي
يتمثل يف الرشوة واالبتزاز وتضارب املصالح بقصد

احلصول عىل املال ،ومنها رسقة األصول وحتريف

البيانات يف الدفاتر املالية  ( .درغام.) 12،2012 ،

 -5-3مظاهر املحاسبة اإلبداعية وأثرها عىل

القوائم املالية (اإلفصاح)

فيام ييل بعض املظاهر التي يتم فيهااستخدام

املحاسبة اإلبداعية (اخلالقة) واثر كل منها عىل القوائم
املاليةعدمإظهار احلسابات املستحقة واملعدومة

مما يؤدي إىل تضخيم األرباح واملوجوداتاملتداولة
وتضخيم حقوق امللكية واملوجودات املتداولة.

* اعتامد تقديرات اإلدارةللمخزون والبضائع

وعدم حتقق مدقق احلسابات القانوين منها مما يؤدي
إىل تضخيامألرباح واملوجودات املتداولة.

* تضمني املبيعات عقود بيع غري مؤكدة مما

يؤديإىل تضخيم املبيعات واألرباح.

* تسجيل جزء من املبيعات يف الفرتة الالحقة و/

أواملاضية مما يؤدي إىل التأثري عىل النتائج واألرباح.

* عدم استبعاد مبيعات مابني الرشكات

التابعة والشقيقة مما يؤدي إىل تضخيم املبيعات.

م.م .سيناء امحد جاراهلل
إعادة

التقييمللموجودات

الثابتة

مما

يؤدي

الدول ولكن يبقى األمر هو حتمية وجود مراقبة

إىل تضخيم املوجودات وحقوق ا ُملسامهني.

ورقابةوممارسة ذاتية وأخالقية من قبل اإلدارات

دمج حساباهتا مع الرشكة األم مما يؤديإىل إظهار جزء

الداخليني أنفسهم لتلك املؤسسات ( .امللتقى الدويل،

تصنيفالرشكات التابعة واخلارسة منها كاستثامر وعدم
من اخلسائر بنسبة االستثامر املسجل.

* زيادة توزيعات أرباحالرشكات التابعة إىل

التنفيذية واإلدارات املالية ومراقبياحلسابات واملدققني

.)2011

نستنتج من ذلك بشكل ان الرشكات عندما

الرشكة األم مما يؤدي إىل تضخيم أرباح االستثامرات.

تقدم تقرير ًا عن اجتاه النمو الثابت يف الربح بدال من

إىل إظهار جزء من اخلسائر بنسبة االستثامر املسجل يف

واالنخفاضات الدرامية ،و يتحقق ذلك عن طريق

* حتويل األعامل اخلارسة إىل رشكة تابعة مما يؤدي

دفاترها املحاسبية.

إظهار أرباح غري مستقرة بسلسلة من االرتفاعات
تدبري احتياطي كبري غري رضوري من أجل االلتزامات

* تسجيل بعض اإليرادات و/أو املصاريفغري

املالية ومقابل قيم األصول يف السنوات اجليدة حتى

الدخل مما يؤدي إىل التأثري إجيابا أو سلب ًا عىل األرباح.

املقررة يف السنوات السيئة ،وبالتايل ختتفي التذبذبات

هناية الفرتةمما يؤدي إىل حتسني معدالت الدوران

قد يدفع املسامهني أو املستثمرين إىل توجيه أسئلة إىل

العادية يف االحتياطيات اخلاصة وليس يف قائمة
* ختفيض املخزون بشكل غري عادي يف

للمخزون.

* ترسيع حتصيل املدينني وتأخريدفع الدائنني

يف هناية الفرتة مما يؤدي إىل حتسني معدالت الدوران
للمدينني والدائنني.

* تأخري عمليات الرشاء وترسيع إصدار الفواتري

يف هناية الفرتة ممايؤدي إىل حتسني معدالت الدوران
للمدينني والدائنني وحتسني النتائج النهائيةوبالتايل

صايف األرباح املحققة.

يمكن خفض هذا االحتياطي وبالتايل تتحسن األرباح
أو االنخفاضات التي قد تصيب الدخل األمر الذي
جملس اإلدارة هبذا اخلصوص  ،وهنا تربز خطورة

املحاسبة اإلبداعية يف ظل عدم الشفافية وتغييب دور
املستثمرين من ناحية انه يف حال إذا كانت الظروف

التجارية للعمل غري مستقرة ومتذبذبة فعلي ًا فأن
للمستثمرين كل احلق يف معرفة ذلك برشط ان يكون
هذا التغري بصوره قانونية وال يؤثر عىل مصداقية

العمل بل هو ابداع يف اخفاء االخطاء او اهلفوات .

إن تلك املامرسات غري األخالقية وقدتكون

غري قانونية يف غالبية الدول هي حتت جمهر ومراقبة
اهليئات والسلطات الرقابية املالية والتنظيمية يف مجيع
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دوافع استخدام املحاسبة اإلبداعية يف إعداد القوائم املالية

املبحث اخلام�س
التحليل واالختبار التطبيقي
Empirical Analysis and Result
 -1-5جمتمع الدراسة عينته:

يتكون جمتمع الدراسة من مراقبي احلسابات

يف بعض الرشكات وكانت عينة البحث عينة
عشوائية،اعتمدت الباحثة يف الدراسة امليدانية عىل

استامرة االستبانة بوصفها مصدرا مهام للحصول عىل

البيانات الالزمة إلجراء الدراسة وتم تصميمها يف

ضوء أهداف وفرضيات البحث وتضمنت االستبانة

البحوث املحكمة
الدراسة وأساليب القياس وألغراض التحليل.
 -2-5نتائج توزيع استامرة االستبانة:

تم توزيع استامرة االستبيان عىل عينة الدراسة

وأسفرت نتائج التوزيع والفرز كام هو موضح
باجلدول أدناه.

اجلدول رقم ( )1توزيع قوائم االستبيان عىل أفراد
عينة الدراسة
البيـــــان

االستبيانات املوزعة

االستبيانات املسرتدة

االستبيانات غري املسرتدة

االستبيانات القابلة للتحليل

العدد

النسبة %

50

%100

50
0

50

%100
0

%100

أوال مقدمة تعريفية بينت طبيعة الدراسة وتعريف

 -3-5عرض وحتليل النتائج واختبار الفرضيات:

غطت جوانب البحث الرئيسة بام يتناسب مع أهداف

الدراسة:

جمموعتني املجموعة األوىل تضمنت األسئلة العامة

التخصص

لبعض املصطلحات الواردة فيها ،وثم األسئلة التي

حتليل اخلصائص الديموغرافية ألفراد عينة

البحث واختبار فرضياته،وقسمت األسئلة إىل

-1-3-5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري

(الديمغرافية) واخلاصة بعينة البحث،واملجوعة الثانية

األسئلة اخلاصة باختبار فرضيات البحث ،وتم ترتيب

األسئلة عىل إمكانية االعتامد عىل البيانات التي تم

احلصول عليها وكذلك مدى اتساق وثبات املقياس
املستخدم يف مجع البيانات باستخدام معامل ارتباط

Gronbach-Alphaوهو

أسلوب

إحصائي

يبني مدى االتساق والثبات والرتابط بني متغريات

الدراسة ككل أو متغريات جزئية ،بعد ذلك تم إجراء
حتليل إلجابات عينة البحث باستخدام الربنامج

اإلحصائي(  )SPSSوعىل اساس طبيعة متغريات
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جدول ( )2توزيع افراد عينة الدراسة
حسب متغري التخصص

التخصص

التكرار

النسبة%

مدقق

12

%24

حماسبة

املجموع

38
50

%76

%100

يبني اجلدول ( )2ان ختصص املحاسبة كان االكثر بني

افراد عينة الدراسة اذ بلغت نسبة ختصص املحاسبة
 %76وهذا يعطي مؤرش عىل أن الفئة املستبانة كانت
هلا خلفية علمية مؤهلة لإلجابة عىل أسئلة االستبانة
وأن إجاباهتم تكون واقعية وهلا مصداقية عالية بام

خيص موضوع املحاسبة اإلبداعية.

م.م .سيناء امحد جاراهلل
-2-3-5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري

املؤهل العلمي

جدول ( )3افراد عينة الدراسة
حسب متغري املؤهل العلمي

املؤهل العلمي

التكرار

ماجستري

8

دكتوراه

دبلوم عايل

بكالوريوس
املجموع

2

النسبة
%4

%16

28
50

%100

%24

يبني اجلدول ( )3إن مؤهل الدبلوم العايل

والبكالوريوس حيث كانت االكثر بني افراد عينة

الدراسة اذ بلغت النسبة  %56حلمله الدبلوم العايل

،و%24للبكالوريوس ،وهذا يدعم اإلجابة عىل اسئلة

االستبانة بسبب كوهنم يمتلكون املؤهالت العلمية
والعملية املناسبة .

-3-3-5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري

اخلربة

2
3
4

5
6

18

%36

8

%16

اقل من  5سنوات
 15 – 10سنة

19

اكثر من  15سنة
املجموع

%10
%38

%100

50

يبني اجلدول ( )4ان اخلربة  15 – 10سنوات

هي األكثر بني افراد عينة الدراسة اذ بلغت النسبة
 %38وهذا مما يعني احتكاك عينة الدراسة بالواقع
العميل واملهني مما ينعكس اجيابيا عىل صحة إجاباهتم

عىل االستبانة.

 -4-5عرض البيانات واختبار الفرضيات:
 -1-4-5نتائج اختبار الفرضية األوىل:

الفرضية االوىل «هل توجد عالقة ذات

داللة احصائية ما بني اساليب املحاسبة اإلبداعية
وعنارصقائمة املركز املايل؟

جدول ( )5املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لفقرات الفرضية الثانية

التسلسل
1

اخلربة

التكرار

النسبة

5

 10 – 5سنوات

%56

12

جدول ( )4إفراد عينة الدراسة حسب متغري اخلربة

الفقرة
االصول الغري ملموسة :حيث يتم املبالغة يف تقييم بنود االصول الغري
ملموسه كالعالمات التجارية .

االصول الثابته :ال يتم االلتزام بمبدأ التكلفة التارخيية يف حتديد القيمة
املدرجة هلا يف امليزانية

االستثامرات املتداوله :يتم التالعب يف اسعار السوق التي تستخدم يف
تقييم حمفظة االوراق املالية

النقدية :ال يتم االفصاح عن بنود النقد املقيدة

الذمم املدينة :التالعب هبا من خالل عدم الكشف عن الديون املتعثرة

االستثامرات طويلة االجل :تغيري الطريقة املحاسبية لتقييمها من طريقة
التكلفة اىل طريقة حقوق امللكية

املتوسط
احلسايب

االنحراف
املعياري

النسبة
املئوية

4.27

0.69

%85.6

3.29

0.75

%71.4

1.91

0.90

%51.2

2.91

0.95

%62.8

4.39
3.81
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دوافع استخدام املحاسبة اإلبداعية يف إعداد القوائم املالية
االصول الطارئة :حيث يتم اثبات املوجودات املحتملة قبل التأكد من

7
8
9

حتققها

املطلوبات املتداولة :ال يتم ادراج االقساط املستحقة من القروض طويلة
االجل ضمن املطلوبات هبدف حتسني نسبة السيولة

مطلوبات طويلة االجل :احلصول عىل قروض طويلة االجل قبل اعالن
امليزانية هبدف استخدامها يف تسديد القروض قصرية االجل لتحسني
نسبة السيولة

املخزون :تضمينه ببضاعة راكده ومتقادمة باالضافة اىل التالعب يف

10
11

البحوث املحكمة

اسعار التقييم

حقوق املسامهني :اضافة مكاسب حمققه من سنوات سابقة اىل صايف ربح
العام اجلاري بدل من معاجلته ضمن االرباح املحتجزة
اساليب املحاسبة اإلبداعية يف قائمة املركز املايل

4.28

0.67

%86.1

4.03

0.61

%79.5

0.79

3.99

%83.8

4.39

0.63

%87.0

3.89

0.84

%83.1

3.34

0.45

%75

يبني اجلدول ( )5ان الفقرة اخلامسة التالعب بالذمم املدينة متثل أكثر األساليب اإلبداعية املستخدمة يف قائمة

املركز املايل وهذا التالعب يمكن إن يكون عن طريق عدم الكشف عن الديون املتعثرة هبدف ختفيض قيمة خمصص
الديون املشكوك فيها أو تضمني قيم حسابات املدينني ذمما مدينة الطراف ذات صلة أو رشكة تابعة  .أو يكون

التالعب ناجتا عن أخطاء متعمدة يف تصنيف حسابات الذمم املدينة مثل تصنيف الذمم طويلة األجل عىل اهنا اصول
متداولة هبدف حتسني سيولة املنشأة ،و حققت هذه الفقرة وسط حسايب بلغ قيمته  4.39وبأمهية نسبية .87.0اما

اقل الفقرات تأثريا حسب رأي عينة البحث هو التالعب باالستثامرات املتداولة حيث حققت هذه الفقرة وسط
حسايب 1.91وبأمهية نسبية بلغت .50.2وبلغ املتوسط احلسايب لفقرات القرصية الثانية جمتمعة  3.94وبأمهية

نسبية بلغت . % 75وللتحقق من أن الوسط احلسايب الذي أبداه املستجيبون من أفراد العينة لفقرات الفرضية الثانية

أكرب بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وأن هذا الفرق ال يعود للصدفة تم استخدام اختبار One Sample

 T-testإلجابات عينة الباحث واخلاصة بمتغريات الفرضية الثانية واجلدول رقم ( )6يوضح النتائج التي تم

التوصل إليها:

جدول رقم ( )6اختبار  One Sample T-testلفقرات الفرضية الثانية
املجال

املتوسط احلسايب

اساليب املحاسبة اإلبداعية يف قائمة املركز املايل

3.79
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االنحراف
املعياري
0.44

قيمة T

مستوى الداللة

13.21

0.000

م.م .سيناء امحد جاراهلل
من خالل اجلدول أعاله يتضح أن قيمة  Tاملسحوبة اكرب من قيمة  Tاجلدولية لفقرات الفرضية الثانية وهي

معنوية عند مستوى . 0.00وهدا يعني أن عينة البحث ترى أن أساليب املحاسبة اإلبداعية تؤثر يف قائمة املركز املايل.
لذا تقبل الفرضية الثانية بمستوى ثقة .%95
-5-5نتائج اختبار الفرضية الثانية :

الفرضية الثانية «هل توجد عالقة ذات داللة احصائية ما بني اساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة يف قائمة

الدخل»

جدول ( )7املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لفقرات الفرضية الثانية

التسلسل

الفقرة

1

تسجيل االيراد بشكل رسيع فيام عملية االيراد ال تزال موضع الشك

3

زيادة اإليرادات من خالل عائد ملرة واحده

2
4
5
6
7

نقل االيرادات اجلارية اىل فرتات مالية الحقة

املتوسط

االنحراف

4.01

0.80

احلسايب
4.76
3.89

اإلخفاق يف تسجيل او ختفيض غري مالئم لاللتزامات

3.53

نقل املصاريف اجلارية إىل فرتات حماسبية سابقة او الحقة

4.67

تسجيل إيراد مزيف

نقل املرصوفات املرتتبة عىل الرشكة مستقبال اىل الفرتات املالية احلالية
اساليب املحاسبة اإلبداعية يف قائمة الدخل

3.07
3.02
3.85

املعياري
0.81
0.56
0.67
0.51
0.61
0.85
0.39

النسبة املئوية
%80.4
%93.2
%75.8
%70.6
%61.4
%83.4
%61.1
%75.2

يبني اجلدول ( )6ان الفقرة الرابعة “نقل االيرادات اجلارية اىل فرتات مالية الحقة» قد احتلت الرتتيب االول

بني فقرات الفرضية األوىل وهي بذلك متثل ابرز نقاط جمال اساليب املحاسبة اإلبداعية املستخدمة يف قائمة الدخل

وظهور األزمة املالية اذ حتققت بمتوسط حسايب بلغت قيمته 4.76وبأمهية نسبية  %93.2وهي تقرتب من التأكيد
التام ،بينام كانت اقل فقرات هذا املجال هي الفقرة السابعة اذ حتققت بمتوسط حسايب  3.03وبأمهية نسبية بلغت
 . 61.1وبلغ متوسط املتوسطات لفقرات الفرضية األوىل  3.81وبأمهية نسبية بلغت  . 75.2وهذا يدل ان عينة
البحث ترى إن الفقرات (  )2،7متثل اكثر اساليب املحاسبةاإلبداعية املتبع والتي توثر يف قائمه الدخل .وللتحقق من

أن الوسط احلسايب الذي أبداه املستجيبون من أفراد العينة اكرب بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وان هذا الفرق
ال يعود للصدفة تم استخدام اختبار  One Sample T-testإلجابات عينة الباحث واخلاصة بفقرات الفرضية
األولىواجلدول رقم ( )7يوضح النتائج التي تم التوصل إليها لفقرات الفرضية جمتمعة.
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جدول رقم ( )7اختبار  One Sample T-testلفقرات الفرضية االوىل
املجال
اساليب املحاسبة اإلبداعية يف قائمة الدخل

املتوسط

االنحراف

3.91

0.39

احلسايب

املعياري

قيمة T

مستوى الداللة

13.82

0.000

من خالل اجلدول أعاله يتضح أن قيمة T

التالعب هبا بقصد حتقيق أهداف حمددة ،وهلذا األمر

االوىل وهي معنوية عند مستوى. 0.00وهدا يعني

وجهة نظرنا بأهنا عبارة عن « عمليات أو ممارسات

املسحوبة اكرب من قيمة  Tاجلدولية ولفقرات الفرضية
أن عينة البحث ترى أن أساليب املحاسبة اإلبداعية

تؤثر يف قائمة الدخل وهلا تأثري ،لذا تقبل الفرضية
االوىل وبمستوى ثقة .%95ان هذا النوع من التالعب

ذو عالقة بحسابات املوجودات حيث أن املصاريف
املرتتبة عىل تنفيذ األعامل قد يؤدي اىل حتقيق منافع

قصرية األجل مثل االجيارات والرواتب واالعالنات
التي حتسم مبارشة من االيرادات ،وقد تؤدي اىل منافع
بعيدة األجل مثل املباين واآلالت التي تعد أصوال

حيسم اهتالكها عىل مدى طويل األجل ،يف الوقت

التي تكون الفائدة منها قد حتققت فعليا ،ويف بعض
األحيان فان بعض بنود هذه األصول تصبح عديمة
املنفعة ،وبالتايل يتم تسجيله كمصاريف ختصم مبارشة

من الدخل  . .اما برأي املستابنني فأن اقل يشء مؤثر
عىل قائمة الدخل بالنسبة لطرق املحاسبة اإلبداعية هو
تسجيل ايرادات مزيفة .

مما تقدم اعاله تود ان تبني الباحثة أن املحاسبة

اإلبداعية تتمثل بعملية أو ممارسة يستطيع املحاسبون

استخدام معرفتهم بالقواعد والقوانني املحاسبية

ملعاجلة األرقام املسجلة يف حسابات الرشكات أو
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فأنه يمكن تلخيص مفهوم املحاسبة اإلبداعية من
حديثة ومعقدة ومبتكرة يقوم من خالهلا املحاسبون

استخدام معرفتهم بالقواعد والقوانني املحاسبية
ملعاجلة األرقام املسجلة يف حسابات الرشكات أو

التالعب هبا بقصد حتقيق اهداف حمددة  .املحاسبة
االبداعية هي عملية تالعب باألرقام املحاسبية من

خالل انتهاز الفرص للتخلص من االلتزام بالقواعد
املحاسبية وإخفاء األداء الفعيل للرشكات بغرض

حتقيق نتائج نافعة للرشكة أو بعض العاملني فيها.

املبحث ال�ساد�س
اال�ستنتاجات
Conclusions

 .1يعد انتشار أساليب املحاسبة اإلبداعية من

االسباب الرئيسة لعدم املوثوقية بالقوائم املالية.

 .2أن أهم أهداف املحاسبة اإلبداعية هو تقديم

انطباع «مضلل» عن البيانات املالية الواردة يف القوائم

املالية وذلك خلدمة خمتلف األغراض واألهداف،

وهنالك العديد من األساليب واملامرسات التي

تستخدم يف سبيل حتقيق ذلك .

 .3ملامرسة املحاسبة االبداعية اثر بالغ يف زعزعة

ثقة السوق املعلومات الواردة يف القوائم املالية .

م.م .سيناء امحد جاراهلل
 .4يعتقد بعض الباحثني أن للمحاسبة اإلبداعية

دورا يف االهنيارات املفاجئة لبعض الرشكات يف العقد
املايض ،والتي ترتب عليها إخفاق مهنة املحاسبة يف

الوصول إىل املستوى املتوقع هلذه املهنة.

 .5من يقوم بعمل تالعبات أو ممارسات املحاسبة

اإلبداعية من املحاسبني من هو عىل مستوى عاملنا

حلرفية واالبتكار لذا فمن الرضوري أن يقابله من
الطرف اآلخر من املراجعني سواء يف مكاتب املراجعة
أو مراجعي دواوين املحاسبة من يكون عىل نفس
املستوى إن مل يكن أعىل ،وذلك من أجل كشف تلك

املامرسات واحلد منها حتى يستطيع أن يصل اىل توفري
التأكيدات املعقولة بخلو تلك التقارير املالية من أي

انحرافات أو تالعبات أوغش.

 .6التالعب بالذمم املدينة متثل أكثر األساليب

اإلبداعية املستخدمة يف قائمة املركز املايل وهذا

التالعب يمكن إن يكون عن طريق عدم الكشف عن

الديون املتعثرة هبدف ختفيض قيمة خمصص الديون
املشكوك فيها أو تضمني قيم حسابات املدينني ذمما

مدينة ألطراف ذات صلة أو رشكة تابعة أو يكون

التالعب ناجتا عن أخطاء متعمدة يف تصنيف حسابات
الذمم املدينة.

التو�صيات
Recommandations

 .1أن مهنة املحاسبة حتتاج إىل زيادة يف االهتامم

باجلانب األخالقي لكي اليلجأ املحاسب إىل تبني

أساليب مغايره ملا متعارف عليه .

.2

تفعياللتنظيامملهنيلمهنةاملحاسبةواملراجعةو

وضعميثاقالسلوكاملهنيوتشكيللجنةاألخالقاملهنيالت
يمنأمهوظائفهاوضعقواعدالسلوكالتييجبانيلتزمبهاال

حماسبواملدققاملعتمد .

 .3نرش مفهوم املحاسبة اإلبداعية بني املدققني

وتأهيلهم من خالل التايل :

* تعريف املدققني بمفهوم املحاسبة اإلبداعية .

* اهم ممارسات وأساليب ووسائل املستخدمة يف

املحاسبة اإلبداعية .

* تثقيف وتعريف املدققني بآخر املستجدات

والوسائل التي تساعد عىل كشف ممارسات املحاسبة
اإلبداعية واحلد منها .

* نرش مفهوم املحاسبة اإلبداعية عن طريق

إقامة دورات تدريبية أو نرش وتوزيع منشورات
تثقيفية متعلقة باملحاسبة اإلبداعية وخاصة للمدققني

العاملني بقطاع االستثامر والرشكات.

 .4رسعة إصدار القوانني والترشيعات الالزمة

التي تكشف عن ممارسات املحاسب اإلبداعية

وتساعد عىل احلد منها،لكي تكون املعلومات التي

يقدمها املحاسبون خالية من استخدام ممارسات
املحاسبة اإلبداعية .والعمل عىل تقليل قدرة

اإلدارةعىل التالعب يف القوائم املالية وذلك من خالل
وضع ضوابط كافية ،واستخدام البدائل املحاسبية
املتاحة يف جمال القياس.

 .5رضورة قيام مجعيات املدققني واملحاسبني

بإقامة دورات متخصصة ألعضائها لبيان التأثريات
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مهنتي املحاسبة والتدقيق.
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ملحق رقم ()1

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
اجلامعة العراقية

كلية الرتبية للبنات

حرضة االستاذ الفاضل

استامرة استبانة

حتية طيبة وبعد :

يرسين ان اضع بني يدي شخصكم الكريم االستبانة املتعلقة بالبحث املوسوم ( دوافع استخدام املحاسبة

اإلبداعية يف إعداد القوائم املالية  -دراسة استطالعية لعينة من مراقبي احلسابات )والتي متثل احد متطلبات اكامل

البحث اعاله ،وحتاول الباحثة اثبات فرضية وجود تأثري للمحاسبة االبداعية عىل عنارص قائمة املركز املايل و قائمة
الدخل ،وتتوسم الباحثة فيكم الدراية واخلربة وتعامل االستامرة برسية وألغراض البحث فقط وال حاجة لذكر

االسم .

مع فائق التقدير واالحرتام

								
املعلومات العامة

ا -املؤهل العلمي:
ب -التخصص :

ج -عدد سنوات اخلدمة :

هذه االستامرة تتضمن حمورين :
املحور االول

املحاسبة اإلبداعية وتأثريها علىعنارصقائمة املركز املايل؟
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