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 ٔ ىل هذه ا ول إالرشاف  ىل تفضلها بق الم  ٔ ىل مالحظاهتا هللا  ة، و طرو

.وتوجهياهتا القمية

لشكر  ٔتقدم  ٔساتذةكام  وهلم ل ىل ق ٔعضاء جلنة املناقشة  ٔفاضل  مي ا اقشة وتق م
.هذا العمل املتواضع

ٔستاذة  ر ا ٔخص  دة، و للك من مد ید العون واملسا الشكر موصول كذ
كتورة بلع ا ٔستاذة شیوب رميةالفاض ريا جزاهة جویدة وا .ام هللا 



ٕاهداء
ٔيب الطاهرة ري ...........ٕاىل روح  به هللا هبذا العمل املتواضع  ٔ راه،  رمحه هللا وطیب 

ري اجلزاء الثواب وجزاه عين 

ٔيم الغالیة ة الفردوس ...... ٕاىل  ٔطال يف معرها وجعل ج ایته و ر اها  حفظها هللا ور
واها م

ق دريبٕاىل سندي يف هذه احلیاة  الكرميورف "فؤاد"...........زو

ات  ل......."بدي وقرة عیينكٕاىل ف "وسمي"و" فر

حسنا هتام هللا نبا ٔن

وسندا ائليت الكرمية.......... ٕاىل من اكن يل عو

لمين حرفا ٔساتذيت الكرام...........ٕاىل لك من 

ٔهدي هذا العمل املتواضع

نوال



مقدمة عامة



............................................................................مقدمة عامة

ب

القوائم المالیة مخرجات النظام المحاسبي، فهي تلخص جمیع العملیات المالیة التي حدثت  تشكل
في المؤسسة خالل الفترة المالیة، وتعطي صورة لمستخدمي هذه القوائم عن المركز المالي وأداء المؤسسة 

یسي للمعلومات الالزمة لقیاس ئكما تمثل القوائم المالیة المصدر الر . وقدرتها على تحقیق التدفقات النقدیة
أن دقة نتائج التقییم وما یتخذ من وتقییم أداء المؤسسات واتخاذ العدید من القرارات االقتصادیة، وال شك 

. تتضمنهاقرارات یعتمد بشكل أساسي على مدى دقة وسالمة المعلومات التي 

لمالیة أحد أبرز القضایا التي شغلت القوائم ابالتالعب قضیة ، فقد أصبحت في الفترة األخیرةإال أنه 
ات في المالیة التي مست العدید من المؤسسالفكر المحاسبي خصوصا بعد سلسلة الفضائح واالنهیارات 

القوائم المالیة والتي بالتالعب فيولعل أكثر القضایا المرتبطة . لقرن الماضي وبدایة القرن الحالينهایة ا
في المحاسبة والتدقیق هي قضیة المحاسبة اإلبداعیة، إذ اعتبرها حظیت باهتمام الكثیر من الباحثین

.البعض ظاهرة القرن الحادي والعشرین

ومسؤولیة اإلدارة عن إعداد فمع تعدد مستخدمي القوائم المالیة وتضارب مصالحهم من جهة، 
المالیة وهذا في وعرض القوائم المالیة من جهة أخرى، فقد تتجه بعض اإلدارات إلى التالعب في قوائمها

إطار المبادئ والمعاییر المحاسبیة وذلك باستخدام الخیار االنتقائي في تطبیقها واستغالل عنصري المرونة 
صحیحة غیر قیمالمحاسبیة إلى القیموالتقدیرات التي تتیحها هذه المبادئ والمعاییر، بهدف تحویل 

ألهداف اإلدارة الخاصة وعلى حساب مصالح ، خدمة للمؤسسةومضللة ال تعكس الوضعیة الحقیقیة 
األطراف األخرى ذات العالقة وهذا ما یطلق علیه مصطلح المحاسبة اإلبداعیة، والتي تمثل أحد أشكال 

.التالعب المحاسبي في القوائم المالیة

ذا المحاسبیة، فإن هوفي ظل المرونة المتاحة والحریة الممنوحة لإلدارة في االختیار بین السیاسات 
نه أن یترك لإلدارة مساحة واسعة للتأثیر في معالم السیاسة المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم من شأ
ودون األخذ في االعتبار مصالح األطراف األخرى، ومن ثم التأثیر في الخاصة وفقا لمصالحها المالیة

.یر المحاسبیةجودة المعلومات التي تتضمنها وهذا كله دون تجاوز القوانین والمعای

إن لجوء بعض اإلدارات إلى استعمال المرونة والحریة التي تسمح بها المعاییر المحاسبیة لتغییر 
المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة، وما نتج عنه من تضلیل وخداع لمستخدمي هذه القوائم قد أدى إلى 

الدول عمالقة في بعض ؤسساتلمفي العالم، فما حدث من انهیارات المؤسساتفضائح مالیة لكبرى 
بشكل عام والوالیات المتحدة األمریكیة بشكل خاص كان نتیجة تطبیق الممارسات المحاسبیة الخاطئة 

.قوائمها المالیةبوالتالعب 
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ومصداقیة القوائم المالیة وفي سیاق هذه األزمات والفضائح المالیة التي أثرت على موثوقیة
ت المختصة على ضرورة توفر مجموعة من الضوابط والقوانین وكذا الهیئات العدید من، فقد أكدالمنشورة

والتي من شأنها التقلیل من انتهازیة اإلدارة ومن تعارض المصالح المؤسساتالممارسات األخالقیة في 
الممارسات، كما اتجهت العدید من الدراسات إلى تأسیس عالقة بین الرقابة الداخلیة هذه والحد من 

.ة اإلبداعیةوالمحاسب

إن المتتبع لألدبیات المحاسبیة یالحظ وجود اهتمام متزاید في السنوات األخیرة بأنظمة الرقابة 
الداخلیة التي تعد بمثابة خط الدفاع األول الذي یحمي مصالح المساهمین بصفة خاصة وكافة األطراف 

علومات المالیة التي یمكن االعتماد فهو یعمل على توفیر الحمایة لعملیة إنتاج الم. بالمؤسسةذات الصلة 
علیها في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان سلیمة، ووجود مثل هذه األنظمة یشكل حاجزا وقائیا من 

.التقاریر المالیة االحتیالیة

أساسا وضعها، یعد مؤسساتكما أصبحت أنظمة الرقابة الداخلیة غایة في األهمیة بالنسبة لل
إنجاز أهداف الرقابة المتمثلة في كفاءة العملیات، وموثوقیة التقاریر، وااللتزام بالقوانین لتحقیق الكفاءة في 

في المعلومات من شأنها تقلیص التالعب التي تتسم بالكفاءة والفعالیةفأنظمة الرقابة الداخلیة . واألنظمة
د القوائم المالیة، والتي قد التي یتم عرضها إلى األطراف الخارجیة، والتقلیل من أخطاء التقدیر في إعدا

.تؤثر على جودة المعلومات المعلن عنها

:إشكالیة الدراسة- 1

العمل المحاسبي في الوقت الحالي بعض األخطاء واألخطار تعود بالدرجة األولى إلى عدم یشوب 
األسالیب مراعاة وتجاهل الجوانب األخالقیة في سلوك المحاسبین، ففي ظل المرونة المتاحة لإلدارة وتعدد 

ن واقع تزداد بهدف إظهار صورة غیر حقیقیة عالمحاسبیة فإن فرص التالعب بالحساباتوالبدائل 
سعیا وراء إحداث تحسین صوري في واألسالیبفقد تلجأ اإلدارة إلى ممارسة بعض اإلجراءات . المؤسسة

ربحیتها أو في مركزها المالي، وذلك من خالل االستفادة من تعدد البدائل المتاحة في السیاسات 
.بداعیةالمحاسبیة المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة وهو ما یعرف بالمحاسبة اإل

في المقابل فقد ازداد االهتمام في السنوات األخیرة بتوفیر اآللیات المناسبة للحد من الممارسات 
.التي تؤدي إلى التالعب في القوائم المالیة، والتي تمثل الرقابة الداخلیة إحدى هذه اآللیات

لممارسات التي قد تؤثر في هذا اإلطار فقد استطاعت أنظمة الرقابة الداخلیة الحد بشكل كبیر من ا
في مجال ةمهذه األنظلعبه ت، ما یعكس أهمیة الدور الذي للمؤسساتبشكل جوهري في القوائم المالیة

حیث تعتبر الرقابة الداخلیة في مفهومها المحاسبي أداة منع وأداة اكتشاف، . منع االحتیال والكشف عنه
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وضوابط لإلدارة تحد من الوقوع في األخطاء ومن حیث اكتشاف إجراءاتفهي من حیث المنع تضع 
االنحرافات المالیة فإنها تمارس بواسطة متخصصین في المحاسبة ولدیهم سبل المعرفة في كیفیة التحقق 

.الممارساتمن هذه

:نه یمكن صیاغة إشكالیة البحث في السؤال التاليعلى ما سبق فإبناء

الداخلیة دورا فعاال في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في المؤسسات الرقابة نظام ؤديهل ی
؟الجزائریة من وجهة نظر المدقق الداخلي والخارجياالقتصادیة

:تتفرع من هذه اإلشكالیة األسئلة الفرعیة التالیة

وجهة نظر المدقق من بتوفیر مقومات الرقابة الداخلیة الجزائریةاالقتصادیة تمؤسساالم التز امدى ما-
؟الداخلي والمدقق الخارجي

الخارجیین الداخلیین و نمدققیالبین آراء )0,05(ت داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل توجد فروق ذا- 
حول مستوى التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة؟

أسالیب مدقق الداخلي والخارجيالالجزائریة من وجهة نظر االقتصادیة لمؤسسات اهل تمارس - 
؟المحاسبة اإلبداعیةوٕاجراءات

المدققین الداخلیین بین آراء )0,05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - 
اإلبداعیة؟حول مدى ممارسة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ألسالیب وٕاجراءات المحاسبة والخارجیین 

بین أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في ) 0,05(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة هل- 
؟الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیةاالقتصادیةالمؤسسات

:فرضیات الدراسة- 2

:یمكن صیاغة الفرضیات التالیة،باالعتماد على األسئلة المطروحة في إشكالیة الدراسة

:األولىالرئیسیة الفرضیة 

H01: من وجهة نظر بتوفیر متطلبات ومقومات الرقابة الداخلیةالجزائریة االقتصادیة ال تلتزم المؤسسات
.المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

:تنبثق من هذه الفرضیة، الفرضیات الفرعیة اآلتیة
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ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد البیئة الرقابیة؛: الفرضیة الفرعیة األولى-

ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد تقییم المخاطر؛:الفرضیة الفرعیة الثانیة-

الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد اإلجراءات ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة:الفرضیة الفرعیة الثالثة-
الرقابیة؛

ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد المعلومات :الفرضیة الفرعیة الرابعة-
واالتصال؛

ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد اإلشراف :الفرضیة الفرعیة الخامسة-
.والمتابعة

:الثانیةالرئیسیة الفرضیة

H02:المدققین الداخلیین بین آراء ) 0,05(عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
.متطلبات الرقابة الداخلیةالتزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیرحول مستوى والخارجیین

:الفرضیة الرئیسیة الثالثة

H03:من وجهة نظر لیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیةأساالجزائریة االقتصادیةال تمارس المؤسسات
.المدقق الداخلي والخارجي

:الرابعةالفرضیة الرئیسیة

H04:المدققین الداخلیین بین آراء ) 0,05(عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة
.مدى ممارسة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ألسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیةحولوالخارجیین 

:الفرضیة الرئیسیة الخامسة

H05: مستوى تطبیق الرقابة الداخلیة بین ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة عالقةال توجد
.المحاسبة اإلبداعیةفي المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات 

:تنبثق من هذه الفرضیة، الفرضیات الفرعیة التالیة

بین مستوى ) 0,05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :الفرضیة الفرعیة األولى-
.الرقابیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیةتطبیق بعد البیئة 
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بین مستوى ) 0,05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :الفرضیة الفرعیة الثانیة-
.تطبیق بعد تقییم المخاطر في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

بین مستوى ) 0,05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :ةلثالفرضیة الفرعیة الثا-
.تطبیق بعد اإلجراءات الرقابیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

بین مستوى ) 0,05(داللة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى:رابعةالفرضیة الفرعیة ال-
.تطبیق بعد المعلومات واالتصال في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

بین مستوى ) 0,05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :ةخامسالفرضیة الفرعیة ال-
.صادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیةتطبیق بعد اإلشراف والمتابعة في المؤسسات االقت

:نموذج الدراسة- 3

نیة، قامت الباحثة بتطویر بناءا على مشكلة الدراسة وأهدافها، واستنادا إلى الدراسات النظریة والمیدا
.هذا النموذجالشكل الموالي یوضح لدراسة، و نموذج ل



............................................................................مقدمة عامة

ز

المتغیر المستقل

المتغیر التابع

.باالعتماد على الدراسات السابقةالباحثةمن إعداد :المصدر

:متغیرات الدراسة والتعریفات اإلجرائیة- 4

یتمحور موضوع الدراسة حول دور الرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في 
حین أن ممارسات المؤسسات االقتصادیة، حیث تمثل الرقابة الداخلیة المتغیر المستقل في الدراسة، في 

المحاسبة اإلبداعیة هي المتغیر التابع

:المتغیر المستقل-1.4

الرقابة الداخلیة هي نظام رقابي داخلي یتضمن مجموعة السیاسات واإلجراءات واألسالیب التي 
ة بهدف حمایة أصولها، وضمان دقة البیانات المحاسبیة وٕامكانیة االعتماد علیها في اتخاذ مؤسستتبناها ال

.القرارات، ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لعملیاتها، وكذلك تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة المرسومة

الرقابة الداخلیة

البیئة الرقابیة

المعلومات األنشطة الرقابیةتقییم المخاطر
واالتصال

المتابعة

األصول
المصاریفاإلیراداتالخصوم

ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

الدراسةنموذج ): 01(شكل رقم 
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على أساسها تقییم یتكون نظام الرقابة الداخلیة من ركائز أو مقومات تعتبر بمثابة مقاییس یتم
لسلب على أداء النظام ككل الرقابة الداخلیة، وأي قصور في أحد هذه المقومات یؤثر باكفاءة وفعالیة 

فكلما توفرت هذه المقومات بالشكل السلیم والفعال كلما ازدادت فعالیة نظام الرقابة . وعلى تحقیق أهدافه
تتضمن هذه 315ومعیار التدقیق الدولي رقم COSOوحسب تقریر لجنة . ةلمؤسسالداخلیة في ا

، األنشطة الرقابیة، نظام المعلومات واالتصال، المقومات خمسة ركائز؛ البیئة الرقابیة، تقییم المخاطر
.والمتابعة

تم قیاس متغیر الرقابة الداخلیة في هذه الدراسة باالعتماد على هذه المقومات الخمسة وهذا من 
.خالل طرح مجموعة من األسئلة في االستبیان المصمم خصیصا لتحقیق أهداف الدراسة

:المتغیر التابع-2.4

اإلبداعیة هي العملیة التي یتم ممارستها في إطار المبادئ والمعاییر المحاسبیة وذلك المحاسبة 
ا هذه المعاییر، باستخدام الخیار االنتقائي في تطبیقها واستغالل عنصري المرونة والتقدیرات التي تتیحه

مالیة غیر صحیحة  ومضللة ال تعكس حقیقة الوضعیة القیمم المحاسبیة إلى اقبهدف تحویل األر 
.ة وهذا خدمة ألهداف اإلدارة الخاصة وعلى حساب مصلحة مختلف األطراف ذات العالقةمؤسسلل

تم قیاس المتغیر التابع في هذه الدراسة باستخدام نموذج ریاضي والمتمثل في نموذج جونز المعدل
رسة المحاسبة لتقدیر قیمة المستحقات الكلیة كمؤشر على قیام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بمما

أسلوب االستبیان من خالل طرح مجموعة من األسئلة على عینة من اعتماد، باإلضافة إلىاإلبداعیة
. المدققین الداخلیین والخارجیین بوالیة سطیف

:أهمیة الدراسة- 5

المحاسبة اإلبداعیة، الذي یعتبر من أكثر تستمد هذه الدراسة أهمیتها كونها تعالج موضوع
وعلى الرغم من ذلك ركزت أغلب تلك . شا في المحاسبة المالیة خالل السنوات األخیرةاالمواضیع نق

الدراسات على الظاهرة في الدول األجنبیة، ما أدى إلى ندرة واضحة في الدراسات التي تناولت الموضوع 
والمحاسبیة بین الدول فإنه من الصعب الختالف األنظمة التشریعیة ر بالنظو .في بیئة األعمال الجزائریة

. على البیئات األخرى عموما وعلى البیئة الجزائریة على وجه التحدیداألجنبیةتعمیم نتائج الدراسات 
.فجاءت الدراسة الحالیة لمعالجة الموضوع في الجزائر

فعلى الرغم من أن ممارسات المحاسبة اإلبداعیة یمكن توقع حدوثها في بیئة األعمال من جانب 
حدوثها والدوافع الكامنة أسبابمتخذي القرارات والباحثین، إال أن إثبات وتقدیم الدلیل على ذلك وتفسیر 
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یعتبروأن هذا الدلیل . ات في ممارستها یعد عملیة صعبة نسبیامؤسسوراء ذلك واألسالیب التي تعتمدها ال
.متى ما تم تقدیمهإضافة علمیة للفكر المحاسبي 

وتبرز أهمیة الدراسة أكثر في أنها تسهم في تحدید الدور الذي تقوم به الرقابة الداخلیة، باعتبارها 
اإلبداعیة خط الدفاع الرئیس للوقایة من إعداد التقاریر المالیة االحتیالیة، في الحد من ممارسات المحاسبة 

.وهذا من خالل دراسة أبعاد الرقابة الداخلیة وتأثیراتها في ذلك

:أهداف الدراسة- 6

، فإنه یمكن تلخیص األهداف المرجوة من هذه الدراسة في اوأهمیتهالدراسةانطالقا من إشكالیة 
:النقاط التالیة

مفهومها، وأنواعها، تقدیم إطار نظري حول موضوع الرقابة الداخلیة، وهذا بالتطرق إلى - 
؛الخ...ومقوماتها

التعرف على واقع الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، من خالل تحدید مدى التزام - 
؛بتوفیر مقومات الرقابة الداخلیةالمؤسسات الجزائریة

ها، اتریفعیة، وهذا من خالل استعراض أهم تتسلیط الضوء أكثر على موضوع المحاسبة اإلبداع- 
؛ات المستخدمة للكشف عن ممارساتهاوتوضیح أسالیبها ومختلف الوسائل واآللی

؛الجزائریةاالقتصادیةي المؤسساتبیان مدى انتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ف- 

بقصد التعرف على آرائهم حول الدور مدققي الحسابات الداخلیین والخارجییناستطالع وجهات نظر - 
.الذي تقوم به الرقابة الداخلیة في الحد والتقلیل من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

الباحثة بمراجعة مجموعة من الدراسات السابقة العربیة منها واألجنبیة ذات قامت:الدراسات السابقة- 7
.الدراساتهذه استعراض ألهم یليفیما الصلة بموضوع الدراسة، و 
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:الدراسات العربیة-1.7

تأثیر المحاسبة اإلبداعیة على جودة المعلومات المحاسبیة في : بعنوان)2019لعروسي، (دراسة -
1":دراسة استطالعیة"الجزائر 

هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم الثغرات التي یتیحها النظام المحاسبي المالي لممارسة 
. المحاسبة اإلبداعیة في الجزائر، وتوضیح تأثیر هذه الممارسات على جودة المعلومات المحاسبیة

حث المیداني، ولتحقیق هذه األهداف اعتمدت الباحثة على أسلوب االستبیان لجمع البیانات الخاصة بالب
استمارة على عینة من العاملین الذین تربطهم عالقة بموضوع الدراسة وهم فئة 85حیث تم توزیع 

المحاسبین باعتبارهم األطراف المعدة للقوائم المالیة وفئة مهنیي المحاسبة من محاسبین معتمدین 
.استمارة فقط75ومحافظي حسابات وخبراء في المحاسبة، تم استرجاع 

ت الدراسة إلى جملة من النتائج من بینها أن ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر یبدون رأیا توصل
حیادیا حول مدى ممارسة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة للمحاسبة اإلبداعیة، وذلك بالنظر إلى حساسیة 

الفرضیة باستخدام نموذج ولتأكید هذه النتیجة تم اختبار . تعلقه بالجانب األخالقي للمحاسبالموضوع و 
وقد ) 2014- 2006(جونز المعدل لعینة من المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر خالل الفترة 

توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات لم تمارس المحاسبة اإلبداعیة خالل هذه الفترة، كما بینت النتائج 
.  لومات المحاسبیةوجود تأثیر سلبي لممارسات المحاسبة اإلبداعیة على جودة المع

أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الكثیر من المعالجات المحاسبیة التي یتضمنها النظام 
المحاسبي المالي والتي تفتح المجال لممارسة المحاسبة اإلبداعیة، واإلبقاء على البدیل األفضل والتقلیل 

. قتصادیةمن حریة التقدیر والحكم الشخصي في معالجة بعض األحداث اال

أثر تطبیق المؤسسة االقتصادیة الجزائریة لمتطلبات نظام الرقابة : بعنوان)2015كبلوتي، (دراسة -
2:یة لعینة من المؤسسات االقتصادیةدراسة استبیان-الداخلیة

الهدف الرئیسي لهذه الدراسة في محاولة الكشف عن مدى تطبیق المؤسسة االقتصادیة تمثل 
الجزائریة لمتطلبات الرقابة الداخلیة، ومن ثم البحث عن أثر تطبیق هذه المتطلبات على األداء المالي 

منشورة، ، أطروحة دكتوراه غیر "دراسة استطالعیة"تأثیر المحاسبة اإلبداعیة على جودة المعلومات المحاسبیة في الجزائر آسیا لعروسي، - 1
.2020/ 2019تخصص علوم تجاریة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

دراسة استبیانیة لعینة من المؤسسات -أثر تطبیق المؤسسة االقتصادیة الجزائریة لمتطلبات نظام الرقابة الداخلیةكبلوتي حمزة، -2
ماجستیر غیر منشورة، تخصص محاسبة، كلیة العلوم االقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ، رسالة االقتصادیة

2015 /2016.
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ولتحقیق هذا الهدف تم تطویر استبیان وزع على المدققین الداخلیین في مؤسسات.لهذه المؤسسات
.المساهمة الخمسین في والیة عنابة

بینت النتائج أن المؤسسات االقتصادیة الجزائریة تطبق متطلبات نظام الرقابة الداخلیة، إال أن هذا 
كما أظهرت النتائج عدم وجود تأثیر لتطبیق متطلبات نظام الرقابة الداخلیة . طبیق متوسط ومحدودالت

عائد على األصول، ومعدل العائد على المبیعات ومعدل العائد على األداء المالي مقاسا بنسبة معدل ال
أوصت الدراسة بضرورة اعتماد اإلدارة على األسس العلمیة في بناء نظامها الرقابي .على حقوق الملكیة

.على أن یتوفر الحد األدنى من المقومات اإلداریة والمحاسبیة

نظام الرقابة الداخلیة الفعال في الحد من مدى تأثیر : بعنوان)2014،صقورو العدي(دراسة -
1:ممارسات إدارة األرباح

المساهمة، المؤسساتالتعرف على ممارسات إدارة األرباح التي تقوم بها ىلإهدفت هذه الدراسة 
ولتحقیق هذه األهداف . وبیان ما إذا كان نظام الرقابة الداخلیة الفعال یسهم في الحد من تلك الممارسات

استبیان على عینتین من 160احثان منهج البحث االستقرائي واالستنباطي، حیث تم توزیع اتبع الب
وجود عالقة بین توصلت الدراسة إلى استبیان فقط،120منها جعالمهنیین واألكادیمیین في سوریا استر 

والمتغیر التابع ممارسات إدارة األرباح، حیث أنه كلما كان نظام نظام الرقابة الداخلیة المتغیر المستقل 
ال توجد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، إضافة إلى أنهالرقابة الداخلیة فعاال كلما أدى ذلك إلى الحد 

ل اعفروق ذات داللة إحصائیة بین آراء المهنیین واألكادیمیین فیما یتعلق بدور نظام الرقابة الداخلیة الف
.إدارة األرباحفي الحد من ممارسات 

أوصت الدراسة بضرورة قیام الجهات الرقابیة المختصة في سوریا بفرض إجراءات رقابیة على 
المتورطة في ممارسات إدارة أرباح ینتج عنها قوائم مالیة مضللة، والسعي إلى تفعیل دور المؤسسات

ات، كما أنها ائف إشرافیة ورقابیة في تلك المؤسسوظالمساهمة لما تقدمه من المؤسساتلجان التدقیق في 
.اتمؤسستقدم تأكیدا معقوال حول عدم وجود تحریفات في المعلومات الخاصة بتلك ال

مجلة جامعة تشرین للبحوث مدى تأثیر نظام الرقابة الداخلیة الفعال في الحد من ممارسات إدارة األرباح،ورنا صقور، ،إبراهیم العدي-1
.2014، 1، العدد 36سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد -والدراسات العلمیة
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ل

أثر اآللیات المحاسبیة للحوكمة في الحد من ممارسات :بعنوان)2015،وآخرونجریرة(دراسة -
المحاسبة اإلبداعیة، من وجهتي نظر الشركات الصناعیة المساهمة العامة في األردن ومدققي 

1:الحسابات الخارجیین

هدفت هذه الدراسة إلى بیان أثر اآللیات المحاسبیة للحوكمة المتمثلة في معاییر المحاسبة والتدقیق، 
في الحد من اآلثار السلبیة لممارسات المحاسبة ولجان التدقیق والتدقیق الخارجيالداخلي،والتدقیق

الصناعیة المساهمة العامة في األردن، وقد تم إعداد استبیان وتوزیعه على المؤسساتاإلبداعیة في 
توصلت الدراسة . الصناعیة األردنیة ومدققي الحسابات الخارجیینالمؤسساتعینتي الدراسة المتكونة من 

بیر في الكشف عن ممارسات المحاسبیة للحوكمة سیسهم بشكل كاآللیات ات على مؤسسإلى أن اعتماد ال
.ة اإلبداعیة مما سینعكس إیجابا على جودة التقاریر المالیةالمحاسب

على المؤسساتمن أهم توصیات الدراسة هي ضرورة تعزیز اآللیات المحاسبیة للحوكمة وحث 
األمر الذي یساعد على التقلیل من . ما لهذا المقترح من دور في زیادة الشفافیة واإلفصاحتطبیقها ل

ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، باإلضافة إلى أهمیة التنسیق بین التدقیق الداخلي ومجلس اإلدارة والتدقیق 
.الخارجي من أجل إدارة المخاطر والرقابة علیها

، دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة بعنوان)2014،فداوي(دراسة -
SBF250:2دراسة عینة من الشركات المساهمة الفرنسیة المسجلة بمؤشر -اإلبداعیة

المتمثلة في إدارة المخاطر المؤسساتهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور ركائز حوكمة 
مؤسسة50عینة مكونة من واإلفصاح والرقابة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، شملت الدراسة 

، حیث تم قیاس جودة ركائز 2009- 2007خالل الفترة من SBF250مساهمة فرنسیة مسجلة بمؤشر 
ارسات المحاسبة اإلبداعیة فقد تم قیاسها من باستخدام طریقة المتغیرات الوهمیة، أما ممالمؤسسةحوكمة 

.خالل تقدیر قیمة المستحقات االختیاریة باستخدام نموذج جونز المعدل

توصلت الدراسة إلى أن هناك مؤشرات ذات داللة إحصائیة على دور إدارة المخاطر واإلفصاح في 
ت داللة إحصائیة على دور الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، في حین لم تكن هناك مؤشرات ذا
التي شملتها الدراسة المؤسساتالرقابة في الحد من تلك الممارسات، ویرجع ذلك لعدم قیام عدد معتبر من 

وعلى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة . بالفصل بین منصبي رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي

أثر اآللیات المحاسبیة للحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، من وجهتي نظر الشركات ، وآخرونطالل سلیمان جریرة- 1
.2،2015، العدد11، المجلة األردنیة في إدارة األعمال،المجلد ألردن ومدققي الحسابات الخارجیینالصناعیة المساهمة العامة في ا

دراسة عینة من الشركات المساهمة الفرنسیة -ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةدورأمینة فداوي فرید، -2
، 2013/2014، قسم العلوم المالیة، جامعة باجي مختار، عنابة، غیر منشورة، أطروحة دكتوراهSBF250المسجلة بمؤشر 
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م

الرقابیة المختلفة كالتدقیق الداخلي ولجان التدقیق والتدقیق الخارجي ، واالهتمام بضرورة تفعیل اآللیات 
، والعمل على الفصل بین مهام رئیس مجلس اإلدارة المؤسسةأكثر بفعالیة نظام الرقابة الداخلیة في 

.والمدیر التنفیذي

أثر التدقیق الداخلي في الحد من إدارة األرباح لدى :بعنوان)2016، أبو جبریل والذنیبات(دراسة -
1:الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي

المؤسساتهدفت هذه الدراسة إلى التحقق من تأثیر التدقیق الداخلي في الحد من إدارة األرباح في 
ستقاللیة التدقیق الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي، وبشكل أكثر تفصیال التحقق من أثر ا

الداخلي، وكفاءة العاملین في التدقیق الداخلي، والعنایة المهنیة، ونطاق عمل التدقیق الداخلي في الحد من 
ولتحقیق هذه األهداف قام الباحثان بقیاس المتغیر التابع . إدارة األرباح ممثلة بالمستحقات االختیاریة

اریة باستخدام نموذج جونز المعدل، أما المتغیر المستقل المتمثل في إدارة األرباح بالمستحقات االختی
عینة مؤسساتمدققا داخلیا في 65المتمثل في التدقیق الداخلي فقد تم قیاسه بواسطة استبیان وزع على 

.استبیان فقط صالح للتحلیل اإلحصائي58الدراسة، استرد 

وكفاءة العاملین من االستقاللیةأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إیجابي ذي داللة إحصائیة لكل
المؤسساتونطاق العمل والعنایة المهنیة للعاملین في قسم التدقیق الداخلي على إدارة األرباح في 

وقد أوصى الباحثان بضرورة نشر التوعیة من قبل الجهات المعنیة في سوق عمان المالي . الصناعیة
حول المخاطر التي تترتب على ممارسات إدارة األرباح، وزیادة فاعلیة الدور الرقابي لقسم التدقیق الداخلي 

.الصناعیةالمؤسساتللحد من ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارات 

-دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة:بعنوان)2010حمادة، (سة درا-
2:دراسة میدانیة

في الحد من ممارسات تدقیقالتي تمارسها لجان الةطنشهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األ
دققي معلى عدد من انیالمحاسبة اإلبداعیة، ولتحقیق هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد وتوزیع استب

.لمدرجة في سوق دمشق الماليالمساهمة االمؤسساتفي التدقیقالخارجیین وأعضاء لجنة الحسابات

أثر التدقیق الداخلي في الحد من إدارة األرباح لدى الشركات الصناعیة المدرجة في الذنیبات، وعلي عبد القادر،حمد یوسف أبو جبریلأ-1
.2016، 4، العدد 12، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد سوق عمان المالي

، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة )دراسة میدانیة(دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةمادة، رشا ح- 2
.2016، 2، العدد 26والقانونیة، المجلد 
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تدقیقالتي تمارسها لجان الةطنشخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها أن األ
هي بمهمة اإلشراف والرقابة على التقاریر المالیة وفحصها ودراسة نظم الرقابة الداخلیة وتقییمها المتعلقة 

دعم وظیفة مابمهأما أنشطة اللجنة المرتبطة ،ذات تأثیر كبیر في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة
متوسط في الحد من الخارجي، وآلیات الحوكمة هي ذات تأثیر تدقیقالداخلي، ووظیفة التدقیقال

بإدارة المخاطر في المتعلقةةنشط، في حین كانت األالمؤسساتممارسات المحاسبة اإلبداعیة في 
.ذات تأثیر ضعیف في الحد من تلك الممارسات، وهذا من وجهة نظر عینتي الدراسةالمؤسسات

قطاعین الخاص العاملة في الالمؤسساتعلى تدقیقأوصت الدراسة بضرورة تعمیم فكرة لجان ال
رقابیة من قبل الجهات المختصة في سوریا إجراءاتوالعام لما تقدمه من وظائف إشرافیة ورقابیة، وفرض 

التي تتورط في ممارسة محاسبة إبداعیة ینتج عنها تحریف في البیانات والمعلومات المؤسساتعلى 
.الخاصة بها

إسهامات السلوك األخالقي المحاسبي في الحد من ممارسات :بعنوان)2012،الغضنفري(دراسة -
1:جامعة الموصل/ دراسة استطالعیة في كلیة اإلدارة واالقتصاد- المحاسبة اإلبداعیة

بالنظر إلى أهمیة قضیة األخالق بصفة عامة والسلوك األخالقي المحاسبي على وجه الخصوص 
األخالق المحاسبیة ودورها الحیوي في الحد من التالعب فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمیة 

ي بالتقاریر والقوائم المالیة، وٕالى تحدید عالقة االرتباط واألثر بین متغیري السلوك األخالقي المحاسب
من أعضاء 30لتحقیق هذه األهداف تم تصمیم استبیان وتوزیعه على . وممارسات المحاسبة اإلبداعیة

.لیة وعدد من الموظفین فیهاهیئة التدریس في الك

ي أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط وتأثیر معنویة موجبة بین السلوك األخالقي المحاسب
أوصت الدراسة بالتركیز على االلتزام بقواعد السلوك األخالقي المحاسبي . وممارسات المحاسبة اإلبداعیة

.المحاسبین في ممارسات المحاسبة اإلبداعیةللحد من وقوع 

دراسة استطالعیة -من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةإسهامات السلوك األخالقي المحاسبي في الحد ، الغضنفريعبد الخالقمحمد ظافر- 1
.2013، 114، العدد 35، مجلة تنمیة الرافدین، المجلد جامعة الموصل/ في كلیة اإلدارة واالقتصاد
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:الدراسات األجنبیة-2.7

:بعنوان(Chen et al, 2018)دراسة -

“An Empirical Study on Internal Control and Earnings Management of
China’s Listed Companies based on the Modified Jones Model”1

هدفت الدراسة لتحدید تأثیر جودة الرقابة الداخلیة على إدارة األرباح، ومعرفة ما إذا كانت الرقابة 
من خالل تحلیل البیانات المالیة لعینة مكونة . الداخلیة تسهم بشكل فعال في تقیید ممارسات إدارة األرباح

ثم بناء ) 2015- 2013(في الصین خالل الفترة Shenzhenمدرجة في بورصة مؤسسة425من 
نموذج علمي یعتمد على نموذج جونز المعدل من أجل مناقشة موضوع االرتباط بین الرقابة الداخلیة 

.وٕادارة األرباح

، وأن بین الرقابة الداخلیة ومستویات إدارة األرباحإحصائیاأظهرت النتائج وجود عالقة سلبیة دالة 
من إدارة األرباح من خالل الخیارات المحاسبیة واألنشطة الرقابة الداخلیة عالیة الجودة یمكن أن تقلل

الخصوم هي األعلى تمیل /التي لها معدالت نمو دخل تشغیلي ونسب األصولالمؤسساتوأن . الحقیقیة
.التالعب ببیاناتها المالیة من خالل تعدیل الربح التشغیلي

,Luo)دراسة - :بعنوان(2017
“Enterprise Internal Control and Accounting Information Quality”2

هدفت الدراسة إلى تحلیل وضعیة الرقابة الداخلیة والمعلومات المحاسبیة في الصین، ومن ثم تحدید 
أشارت الدراسة إلى أن جودة المعلومات المحاسبیة . تأثیر الرقابة الداخلیة على جودة المعلومات المحاسبیة

دارة من اتخاذ القرارات ، فهي تمكن مجلس اإلللمؤسساتتلعب دورا مهما في هیكل الحوكمة الداخلیة 
كما أن جودة الرقابة الداخلیة یمكن أن تلعب دورا هاما في . للمؤسسةالصحیحة المرتبطة باألداء التشغیلي 

، وتقلیل فرص االحتیال المالي وكذا المؤسسةتحسین جودة المعلومات المحاسبیة، وضمان حمایة أصول 
.في منع المخاطرالمؤسسةتحسین قدرة 

همیة الرقابة الداخلیة فقد قامت وزارة المالیة الصینیة باإلضافة إلى مجموعة من الهیئات وبالنظر أل
، وفي أفریل المؤسسةبإصدار المعاییر األساسیة للرقابة الداخلیة في 2008المتخصصة في جوان 

ومات إال أنه في الوقت الحاضر، فإنه ال یزال تشویه المعل. م إصدار دلیل الرقابة الداخلیةت2010

1 - Yaohong Chen et al, An Empirical Study on Internal Control and Earnings Management of China’s
Listed Companies based on the Modified Jones Model, Advances in Social Science, Education and
Humanities Research, Vol. 236, 2018.
2 - Mengmeng Luo, enterprise internal control and accounting information quality, Journal of financial risk
management, 2017.
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. المحاسبیة في دولة الصین خطیرا للغایة وألسباب عدة أهمها سوء تنفیذ الرقابة الداخلیة أو نقصها
فالرقابة الداخلیة الفعالة یمكنها القضاء على حوافز تشویه المعلومات المحاسبیة، فهي الضامن األساسي 

من شأنه تأكید صدق وموثوقیة كما أن التحسین والتطویر المستمر لنظام الرقابة الداخلیة. لجودتها
.  المعلومات المحاسبیة

:بعنوان(Dimitrijevic et al, 2015)دراسة -
The role of a company’s internal control system in fraud prevention1

من المؤسسةهدفت الورقة البحثیة إلى إظهار كیفیة تحسین الجودة الشاملة للرقابة الداخلیة وأداء 
خالل تنفیذ األسالیب الوقائیة للرقابة الداخلیة، وأشارت الدراسة إلى أن نظام الرقابة الداخلیة المتطور یمثل 

كما أكدت على . المؤسساتحاجزا وقائیا ضد أنواع مختلفة من التالعب في البیانات واالحتیال داخل 
ون سببا لعدم استقرار البیئة االقتصادیة ضرورة االهتمام بشكل خاص بغش القوائم المالیة باعتباره قد یك

.والمالیة

ورجع الباحثون للتأكید أنه على الرغم من أهمیة الدور الذي یلعبه نظام الرقابة الداخلیة في منع 
الغش، فإن هناك إمكانیة لفشل النظام في كشف الغش، خاصة في ظل مشاركة المدیرین في عملیة 

یجب أن تتعاون الرقابة الداخلیة مع الضوابط الرقابیة األخرى كالتدقیق ولتجاوز هذه المشاكل . االحتیال
هذه التقنیات الوقائیة المستخدمة مهمة في الكشف . الخارجي وتنفیذ أسالیب وتقنیات جدیدة لمنع الغش

عن االحتیال وهي جزء ضروري من العملیة الرقابیة ألنه إذا استخدمت بشكل صحیح فإن فرص الكشف 
.ال تزیدعن االحتی

:بعنوان(Malhotra, 2013)دراسة-

Curbing creative accounting: role and effectiveness of ethics2

هدفت الدراسة إلى تحلیل وتقییم فاعلیة األخالقیات في الحد من نطاق المحاسبة اإلبداعیة ضمن 
والذي أسس ألن القیم المجتمعیة تؤثر في 1988سنة Grayالخطوط العریضة لإلطار النظري لدراسة 

وركزت الدراسة على إعطاء الدلیل أن االعتقاد . القیم المحاسبیة والتي بدورها تؤثر في األنظمة المحاسبیة
.األخالقي للفرد یؤثر في القیم المهنیة والتي تؤثر هي األخرى في األنظمة والممارسات المحاسبیة

1 - Dragomir Dimitrijevic et al, The Role of a Company’s Internal Control System in Fraud Prevention,
Financial Internet Quarterly E-Finanse, Vol. 11, No. 3, 2015.
2 - Amarjeet K. Malhotra, Curbing Creative Accounting: Role and Effectiveness of Ethics, International
Journal of Finance and Policy Analysis, 5(2), 2013.
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ل الرئیسي للدراسة والذي تمحور حول إمكانیة استخدام األخالقیات بشكل ولإلجابة على السؤا
أفضل من القوانین الصارمة للحد من نطاق المحاسبة اإلبداعیة، فقد اعتمد الباحث على منهج البحث 

، محاسب CPAمحاسب عام معتمد (المیداني من خالل إعداد استبیان لتجمیع البیانات من المهنیین 
وتطرق الباحث في دراسته إلى األسباب المختلفة . فردا35الهند والذین بلغ عددهم في ) CAمعتمد 

.للمحاسبة اإلبداعیة، وطرق وأسالیب ممارستها، وكذا الحلول المقترحة للحد من ممارساتها

أشارت النتائج أن األسباب األساسیة لممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة تتمثل في الحریة 
. تیار المعالجات المحاسبیة، ومرونة القوانین أو ندرتها، إضافة إلى القیود األخالقیةالممنوحة الخ

وتوصلت الدراسة إلى أن وجود عقلیة أخالقیة هي الحل األكثر فاعلیة للحد من نطاق المحاسبة اإلبداعیة 
ات في عالم كما أكدت بضرورة أن تكون األخالقی. من وجهة نظر المجیبین مقارنة بوجود قوانین صارمة

.األعمال هي القاعدة ولیس االستثناء

:بعنوان(Balaciu et al., 2012)دراسة -
“Empirical Evidences of Romanian Auditors’ Behavior Regarding

Creative Accounting Practices” 1

هدفت الدراسة التي أجریت في رومانیا إلى استكشاف آراء وتصورات المدققین حیال وجود أشكال 
على باالعتمادالرومانیة، ومن ثم تحدید أهم هذه الممارسات المؤسساتومظاهر المحاسبة اإلبداعیة في 

یع البیانات الالزمة ن لتجمیاولتحقیق هذه األهداف قام الباحثون بتطویر استب. الخبرة المهنیة للمدققین
.البحثإلجراء

أظهرت النتائج أن أكثر األسالیب والتقنیات المستخدمة في المحاسبة اإلبداعیة من وجهة نظر 
بمخصصات المخاطر، وانخفاض قیمة األصول، واالعترافالتقییم بإجراءاتالمدققین هي تلك المتعلقة 

أما أقلها فیتعلق بمصاریف التطویر واألصول . نوٕاعادة تقییم األصول الملموسة، وكذا تقییم المخزو 
.المالیة

یعتقدون بأن القوائم المالیة المعدة من %) 44(كما أوضحت النتائج أن معظم مدققي الحسابات 
منهم یرون بأن التالعب في القوائم المالیة من قبل % 68ال تتمتع بالشفافیة الكافیة، وأن المؤسساتقبل 

بالمؤسسةمن المجیبین یعتقدون بأن مصالح األطراف ذات العالقة % 68وأن متكرر،إجراءالمؤسسات
.یمكن أن تتأثر باستخدام المحاسبة اإلبداعیة

1 - Diana Elisabeta Balaciu et al, Empirical Evidences of Romanian Auditors’ Behavior Regarding Creative
Accounting Practices, Accounting and Management Information Systems,Vol. 11, No. 2, 2012.



............................................................................مقدمة عامة

ص

,.Ali shah et al)دراسة - :بعنوان(2011
“Use or Abuse of Creative Accounting Techniques”1

بممارسة المحاسبة اإلبداعیة، وكیفیة المؤسساتهدفت الدراسة إلى معرفة أسباب قیام مدیري 
صارمة، وتحدید ما إذا كانت ممارسات المحاسبة وٕاجراءاتتمكنهم من ذلك في ظل وجود قواعد 

كما حاول الباحثون من خالل هذه الدراسة .أم أنها تؤدي إلى األزماتللمؤسساتاإلبداعیة هي جیدة 
.بداعیةوالمحاسبة اإلالمؤسساتتحلیل العالقة بین حوكمة 

غیر المالئم ألسالیب وتقنیات المحاسبة اإلبداعیة قد خدعت االستخدامخلصت النتائج إلى أن 
كما بینت أن تعقد وتنوع طبیعة المعامالت . المدققین والمنظمین في الماضي وال تزال مستمرة في ذلك

المحاسبیة تجعل محاربة قضیة ، وحریة العمل المتاحة في المعاییر والسیاسات المؤسساتالتجاریة في 
وقد أكد الباحثون أنه إضافة إلى التدقیق الخارجي، فإن لجنة .المحاسبة اإلبداعیة من األمور الصعبة

التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة والمكونة من المدیرین غیر التنفیذیین المستقلین یمكن أن تلعب دورا فعاال 
.   ة اإلبداعیة وفي مراعاة المعاییر األخالقیة في التقاریر المالیةفي منع إساءة استخدام تقنیات المحاسب

,.Karim et al)دراسة - :بعنوان(2011

“Cosmetic Accounting Practices in Developing Countries: Bangladesh

Perspectives”2

هدفت الدراسة إلى استكشاف آراء المدققین الخارجیین، والمدققین الداخلیین، والمحاسبین القانونیین 
، Cosmetic Accountingحول أسباب وتقنیات وآثار والحلول الممكنة لمعالجة المحاسبة التجمیلیة 

عرف الباحثون المحاسبة التجمیلیة بأنها .حیث استخدم هذا المفهوم للتعبیر عن المحاسبة اإلبداعیة
العملیة التي یستخدم فیها المحاسبون معارفهم بالقواعد المحاسبیة للتالعب باألرقام المسجلة في حسابات 

وتم التطرق في هذا البحث إلى مفهوم المحاسبة اإلبداعیة من جانبین، جانب إیجابي وآخر . المؤسسة
36مدققا داخلیا، و36محاسبا قانونیا، و36مجیب، شملت 108ن الدراسة عینة مكونة مشملت.سلبي

.مدققا خارجیا

أشار الباحثون أنه من خالل المقابالت مع المدققین الداخلیین والخارجیین والمحاسبین العاملین في 
خلصت في بنغالدیش أن ممارسة المحاسبة اإلبداعیة مستمرة منذ ظهور التقاریر المالیة، و المؤسسات

1 - Syed Zulfiqar Ali shah, Safdar A. Butt and Yasir Bin Tariq, Use or Abuse of Creative Accounting
Techniques, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 6, December 2011.
2 - Asif Mahbub Karim, Rehana Fowzia and Mamunur Rachid, Cosmetic Accounting Practices in Developing
Countries: Bangladesh Perspectives, World Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 3, July 2011.
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دراسة إلى أن ممارسة المحاسبة التجمیلیة أو اإلبداعیة قد تكون نعمة إذا كانت تساهم في تحسین النظام ال
المحاسبي الحالي، وتصبح نقمة إذا تم استخدام هذه التقنیة بشكل غیر أخالقي الستغالل جهة معینة من 

عتبرون المحاسبة اإلبداعیة من أفراد العینة ی% 61مستخدمي القوائم المالیة، حیث أظهرت النتائج أن 
% 29من المجیبین بأن هذا األسلوب قد یكون نعمة، و% 10نعمة ونقمة على حد سواء، في حین یعتقد 
كما بینت النتائج أن هناك مجموعة من الدوافع التي تحفز .من المجیبین یعتقدون أنها لعنة أو نقمة

ختالف في آراء الفئات الثالث حول الجوانب وأن هناك ا،المدیرین على ممارسة المحاسبة اإلبداعیة
.المختلفة للمحاسبة اإلبداعیة

,Caplan)دراسة - :بعنوان(1999
“Internal Controls and the Detection of Management Fraud”1

هدفت الدراسة إلى فحص قرار المدقق عند تحریه للغش الذي ترتكبه اإلدارة هل یتعامل معه على 
أنه خطأ غیر مقصود أم أنه غش مقصود وذلك في ضوء معرفة اتجاه اإلدارة في تفضیل أنظمة الرقابة 

الذین لدیهم وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها أن المدیرین. الضعیفة أو القویة
الغش یفضلون أنظمة الرقابة الضعیفة ، وذلك ألن احتماالت األخطاء تكون كبیرة مع الرتكابحوافز 

أنظمة الرقابة الداخلیة الضعیفة، مما سیجعل توقعات المدقق تجاه هذه األخطاء على أنها أخطاء روتینیة 
.الغشالرتكابرة بسبب ضعف نظام الرقابة الداخلیة ولیس بسبب الحافز لدى اإلدا

كما خلصت الدراسة إلى وجود فجوة بین المدققین واإلدارة حول تطبیق بعض وسائل الرقابة 
الداخلیة وحول الفائدة منها مقارنة بتكلفة تطبیق هذه الوسائل، وأن المدققین یفضلون الرقابة الداخلیة القویة 

بیقها، كذلك كشفت الدراسة أن المدققین بالرغم من وجهة نظر اإلدارة حول الجدوى االقتصادیة من تط
یفسرون األخطاء المكتشفة في ظل نظام الرقابة الداخلیة الضعیف على أنها أخطاء غیر متعمدة بسبب 
ضعف النظام نفسه وبالتالي لن یتجه جهد المدققین للتحري عن الغش، أما في ظل نظام الرقابة القوي 

مدة، لذا فإن المدققین یبذلون جهدا أكبر للتحري عن هذا فإن األخطاء المكتشفة تفسر على أنها متع
.الغش

1- Dennis Caplan, Internal Controls and the Detection of Management Fraud, Journal of Accounting
Research, Vol. 37, No. 1, 1999, USA.
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:ما یمیز هذه الدراسة- 8

بعد استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، یتضح بأن الدراسة الحالیة تلتقي مع 
اإلبداعیة، ولكن هناك الكثیر من الدراسات السابقة في تناولها لموضوعي الرقابة الداخلیة والمحاسبة 

:مجموعة من النقاط تمیزها عن هذه الدراسات یمكن تلخیصها فیما یلي

تتطرق الدراسة الحالیة إلى موضوع الرقابة الداخلیة من جانب مختلف لم تتناوله الدراسات السابقة، - 
ومعیار COSOعیةالمنظمات الراحیث تم التركیز على مقومات الرقابة الداخلیة الواردة في تقریر لجنة

والمقسمة إلى خمسة مقومات أو ركائز تشمل كل من؛ البیئة الرقابیة، وتقییم 315التدقیق الدولي رقم 
.المخاطر، واإلجراءات الرقابیة، ونظام المعلومات واالتصال، والمتابعة

الحد من ممارسات تركز الدراسة الحالیة على بیان الدور الذي یلعبه نظام الرقابة الداخلیة الفعال في- 
المحاسبة اإلبداعیة في المؤسسات االقتصادیة، من خالل إجراء دراسة میدانیة على مجموعة من 

ة الدراسات السابقة على بیان أثر مختلف آلیات وركائز یبینما ركزت غالب. بوالیة سطیفالمؤسسات
قیق الداخلي، التدقیق لجان التدقیق، مجلس اإلدارة، التد(مجتمعة أو منفصلة المؤسساتحوكمة 
في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، في حین تناولت بعض هذه الدراسات العالقة ...) الخارجي

.بین السلوك األخالقي والمحاسبة اإلبداعیة

لبیئة إن خصوصیة الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة تتمثل في اختالف بیئة الدراسة والمتمثلة في ا- 
الجزائریة، وهذا من خالل اختبار تأثیر الرقابة الداخلیة على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في مجموعة 

.الجزائریةالمؤسساتمن 

وهو تم قیاس متغیر المحاسبة اإلبداعیة في الكثیر من الدراسات السابقة من خالل النماذج الریاضیة، - 
لتقدیر قیمة 1995الل استخدام نموذج جونز المعدل لسنة من خالدراسة الحالیة ما تم اعتماده في 

المستحقات الكلیة كمؤشر على قیام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بممارسة المحاسبة اإلبداعیة، كما تم 
.لمعرفة ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في هذه المؤسساتاالعتماد على أسلوب االستبیان

:الدراسةمنهج- 9

لدراسة التحلیليو البحث الوصفي فقد تم االعتماد على منهجمن أجل تحقیق أهداف الدراسة 
فعلى صعید البحث .وتحلیل اتجاه العالقة بین متغیرات الدراسة ولتحدید قوة العالقة بین تلك المتغیرات
ولت موضوعي الرقابة الوصفي تم االطالع على البحوث النظریة المیدانیة العربیة منها واألجنبیة التي تنا
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الداخلیة والمحاسبة اإلبداعیة من أجل بلورة وبناء األسس التي یقوم علیها اإلطار النظري والوقوف على 
. أهم الدراسات السابقة

أما على صعید البحث التحلیلي فقد تم جمع البیانات الالزمة من خالل توزیع أداة الدراسة المتمثلة 
مقومات نظام الرقابة الداخلیة في لهذا الغرض بهدف تقییم مدى توافر صا في االستبیان والذي أعد خصی

المؤسسات الجزائریة من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجیین والمدققین الداخلیین، ومن ثم تحدید دور 
.في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةالمؤسساتهذه في ومساهمة نظام الرقابة الداخلیة المطبق 

ذلك تم تحلیل ومعالجة البیانات المجمعة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة بعد
SPSS 26اإلصدار(SPSS.26).

:حدود الدراسة-10

:تتمثل حدود الدراسة فیما یلي

، وبالنظر إلى یرتبط مضمون ونتائج الدراسة المیدانیة بالزمن الذي أجریت فیه:الحدود الزمانیة-
اعتمادنا على أسلوبین، فبالنسبة للنموذج الریاضي المستخدم في تقدیر ممارسات المحاسبة اإلبداعیة فقد 

- 2017(اقتصرت الدراسة على القوائم المالیة السنویة الصادرة عن مؤسسات عینة الدراسة خالل الفترة 
الزمة ما یقارب عشرة أشهر أما بالنسبة ألسلوب االستبیان فقد استمرت فترة جمع البیانات ال). 2019

، والسبب في ذلك یعود إلى تزامن عملیة توزیع االستبیان 2020إلى غایة جوان 2019بدایة من سبتمبر 
واسترجاعه مع انتشار جائحة كورونا، وما نجم عنها من إجراءات للحجر الصحي خلقت للباحثة صعوبة 

.إلى عدم التعاون الذي أبداه بعض المجیبینفي عملیة التنقل والتواصل مع أفراد العینة، إضافة 

تحاول هذه الدراسة تسلیط الضوء على واقع تطبیق الرقابة الداخلیة بأبعادها المختلفة :الحدود المكانیة-
في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة على مستوى والیة سطیف، ومن ثم تحدید تأثیر مستوى هذا التطبیق 

على آراء وٕاجابات مجموعة من المدققین الداخلیین وهذا باالستناد . بداعیةعلى ممارسات المحاسبة اإل
مجموعة من محافظي باإلضافة إلىالعاملین في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بوالیة سطیف، 

.الحسابات من أصحاب مكاتب التدقیق على مستوى الوالیة

:هیكلة الدراسة- 11

تقسیم الدراسة إلى ثالثة فصول، الفصلین األول ارتأینافقد قصد اإللمام بمختلف جوانب الموضوع
:والثاني نظریین أما الفصل الثالث فهو تطبیقي باإلضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة كما یلي
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مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة : الفصل األول

م الرقابة الداخلیةیهاض مفاعر استتناول هذا الفصل اإلطار المفاهیمي والنظري للرقابة الداخلیة، من خالل 
ومن ثم تحدید األهداف التي تسعى الرقابة تطور، الهذاالتي ساعدت علىعوامل الو ، ارهومراحل تطو 

.الداخلیة إلى تحقیقها، وكذا أهمیتها بالنسبة لإلدارة والمدقق الخارجي

كما تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف أنواع الرقابة الداخلیة تبعا ألهدافها المحاسبیة واإلداریة، 
المقومات األساسیة الالزمة لتنفیذ نظام الرقابة الداخلیة بكفاءة عالیة ، وكذاووسائل وأدوات تحقیق كل نوع

المسؤولیاتي األخیر لتحدیدلننتقل ف. وذلك في ضوء الظروف المحیطة بالمؤسسة وطبیعة نشاطها
.النظامفعالیة كذا المتعلقة بتحقیق نظام الرقابة الداخلیة، و المتعلقة بتصمیم وتنفیذ

هاالرقابة الداخلیة في الحد منمساهمةو لمحاسبة اإلبداعیةا: الفصل الثاني

المحاسبة وتعریفنشأة حیث تم التطرق إلى ،تناول الفصل اإلطار المفاهیمي للمحاسبة اإلبداعیة
كذا بیان الدوافع المؤثرة في سلوك اإلدارة لتغییر المحتوى ، و والعوامل التي ساعدت على ظهورهااإلبداعیة

اإلعالمي للقوائم المالیة، وٕالى مختلف األسالیب التي تلجأ إلیها اإلدارة للتالعب في القوائم المالیة، كما تم 
ة التي تم اقتراحها من قبل الباحثین للكشف عن ممارساتها النماذج الریاضیفي هذا الفصل استعراض 

.، وكذا العالقة بین الرقابة الداخلیة وممارسات المحاسبة اإلبداعیةوالجانب األخالقي للمحاسبة اإلبداعیة

المؤسسات بعض المحاسبة اإلبداعیة فيو الرقابة الداخلیة دراسة العالقة بین: الفصل الثالث
الجزائریةاالقتصادیة 

فرضیات الصحةاختبارإجراء دراسة میدانیة في البیئة الجزائریة بهدف تم في هذا الفصل 
على مجموعة من مدققي ، حیث تم إعداد استبیان وتوزیعه التي تم صیاغتها في المقدمةالرئیسیة

حول دور من أجل التعرف على آرائهم،الحسابات الخارجیین والمدققین الداخلیین العاملین بوالیة سطیف
، من خالل معرفة االقتصادیةاتالرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في المؤسس

الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة، ومعرفة مدى ممارسة هذه االقتصادیة مستوى التزام المؤسسات 
سبة اإلبداعیة، ومن ثم اختبار مدى تأثیر تطبیق متطلبات الرقابة المؤسسات ألسالیب وٕاجراءات المحا

كما تم في هذا الفصل استخدام نموذج جونز المعدل وذلك إلعادة . الداخلیة على ممارسات اإلبداعیة
الثالثة المتعلقة بمدى ممارسة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة للمحاسبة الرئیسیةاختبار الفرضیة

.اإلبداعیة



مقاربة الرقابة الداخلیة : الفصل األول
مفاهیمیة نظریة



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

2

:تمهید

المادیة مالیة و والالموارد البشریةیقوم على توافر مجموعة من تنظیم بمثابة المؤسسة تعتبر
وتقوم اإلدارة المشرفة على هذا التنظیم بممارسة مجموعة من الوظائف تتضمن التخطیط والتنظیم 

بتحدید األهداف وضمان توافر الموارد تختص الوظیفتین األولى والثانیة حیث . والتوجیه والرقابة
االقتصادیة الالزمة إلنجاز هذه األهداف، أما وظیفة التوجیه فهي تختص بضمان بقاء األداء 
الفعلي ضمن حدود األهداف المخططة، أما وظیفة الرقابة فإنها تتداخل مع الوظائف سابقة 

من األداء الفعلي یتم وفقا تختص بالتحققالتيالذكر، فهي تعتبر إحدى الوظائف األساسیة
.لألهداف المخططة

األداء المخطط و األداء الفعلي بینتفاوتوجود تنبع الحاجة إلى الرقابة من احتمال 
وتهدف الرقابة إما لتفسیر معنى هذا التفاوت فهي تكون حینئذ رقابة تفسیریة، أو تهدف إلى 

فاوت فتكون حینئذ رقابة تصحیحیة، وتتخذ اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لتقلیل الفجوة في هذا الت
رقابة خارجیة تكونالرقابة صورا متعددة، فهي قد تكون رقابة مالیة أو رقابة إداریة، كما أنها قد

.أو رقابة داخلیة

تعتبر الرقابة الداخلیة بمثابة الدعامة األساسیة للتأكد من تنفیذ الخطط وتطبیق األنظمة 
مؤسسة من شأنه أيوجود نظام فعال للرقابة الداخلیة في كما أن والسیاسات وتحقیق األهداف،

أن یحقق لها منافع عدة أهمها حمایة موجوداتها من السرقة والضیاع ، والتأكد من صحة ودقة 
البیانات المحاسبیة ودرجة االعتماد علیها، إضافة إلى رفع درجة الكفاءة اإلنتاجیة لعملیات 

االستغالل األمثل لمواردها المتاحة، وكذلك ضمان التزام المؤسسة من خالل ضمان تحقیق
. األفراد العاملین فیها بالسیاسات اإلداریة الموضوعة من قبل اإلدارة

:ولإللمام أكثر بالموضوع، ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث كما یلي

Ⅰ-التطور التاریخي والمفاهیم األساسیة للرقابة الداخلیة:

Ⅰ-؛التطور التاریخي والمفاهیم األساسیة للرقابة الداخلیة
Ⅱ- الرقابة الداخلیة وفق إطار لجنةCOSO؛

III-المسؤولیات تجاه نظام الرقابة الداخلیة وفعالیته.
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Ⅰ-التطور التاریخي والمفاهیم األساسیة للرقابة الداخلیة:

المتتبع لمفهوم الرقابة الداخلیة أنه مفهوم متغیر یتأثر بمجموعة من  التغیرات یالحظ 
بحث التطور التاریخي الذي شهده مهذا الفي ناول والتطورات في الحیاة االقتصادیة، لذلك سنت

، في المؤسساتوات، وأسباب زیادة االهتمام بالرقابة الداخلیةقابة الداخلیة على مر السنر مفهوم ال
باإلضافة إلى األهمیة واألهداف التي یعمل نظام الرقابة الداخلیة على تحقیقها، وكذا األسباب 

.التي من شأنها أن تحد من قدرة النظام على تحقیق أهدافه

:تطور مفهوم الرقابة الداخلیة- 1

خلیة تطورا تدریجیا ومهما متكیفا مع التطورات السریعة والمتالحقة شهد مفهوم الرقابة الدا
في الحیاة االقتصادیة، وقد جاء هذا التطور في مفاهیم وتطبیقات الرقابة الداخلیة كنتیجة طبیعیة 
لعوامل وظروف عدیدة لعل من أبرزها، التوسع الكبیر في األنشطة االقتصادیة، وازدیاد حجم 

جغرافیا، إضافة إلى زیادة حاجة اإلدارة العلیا إلى تفویض صالحیاتها المؤسسات وانتشارها 
.ومسؤولیاتها إلى المستویات اإلداریة المختلفة

عوامل تطور الرقابة الداخلیة-1.1

أشار تقریر لجنة إجراءات التدقیق التابعة للمعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین، إلى أن 
1: خلیة یمكن إرجاعه إلى مجموعة من العوامل نذكر منهاتزاید االهتمام بالرقابة الدا

كبر حجم المؤسسات وتعدد عملیاتها، األمر الذي أدى إلى تعقد وتشعب هیاكلها التنظیمیة، - 
وانفصال اإلدارة العلیا عن الوسطى عن المستوى التنفیذي، وحتى یتسنى لإلدارة متابعة العملیات 

غیر المباشرة كالتقاریر والتحلیالت التي تتوافر فیها درجة بفاعلیة فقد اعتمدت على األسالیب
عالیة من الثقة للتحقق من مدى مطابقة األداء لفعلي لألداء المخطط، ومن ثم مدى تحقیق 

.األهداف المسطرة

مسؤولیة اإلدارة عن حمایة أصول المؤسسة ومنع األخطاء واكتشاف االختالسات، إذ تعتبر - 
ولة مباشرة أمام المالكین عن الحفاظ على أصول المؤسسة من االختالس اإلدارة الجهة المسؤ 

ویعد وجود نظام كفء للرقابة الداخلیة الوسیلة التي . والسرقة ومختلف أوجه التالعب األخرى
.تعتمد علیها اإلدارة للوفاء بهذه المسؤولیة

.10، ص1997، إصدارات الجمعیة السعودیة للمحاسبة، 1ط، المراجعة الداخلیة الجوانب المالیة والتشغیلیةالسید أحمد السقا، -1
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قابة الداخلیة الذي الحاجة إلى توفیر الحمایة ضد الضعف البشري وذلك من خالل نظام الر - 
یعمل بصورة سلیمة باستخدام الوسائل الكفیلة بكشف األخطاء والمخالفات وتقلیل احتماالت 

.حدوثها

، فمع تطور حجم المؤسسات 1تطور إجراءات التدقیق من كاملة تفصیلیة إلى كاملة اختباریة- 
، ولهذا حت غیر ممكنةأصبمعقولة مل لجمیع العملیات في حدود أتعابفإن عملیة التدقیق الكا

السبب فقد تحولت عملیة التدقیق من كاملة تفصیلیة إلى اختباریة تعتمد على أسلوب العینات 
اإلحصائیة، وبناءا على نتائج عملیة التدقیق یتم الحكم على صحة وسالمة باقي العملیات التي 

.  لم تخضع للتدقیق

ه المختلفة لنشاط المؤسسة من أجل اتخاذ حاجة اإلدارة إلى بیانات دوریة ودقیقة عن األوج- 
القرارات المناسبة لتصحیح االنحرافات ورسم سیاسة المؤسسة في المستقبل، لذلك ال بد من وجود 

2.صحة التقاریر التي تقدم لها وتعتمد علیها في اتخاذ قراراتهاعننظام رقابة سلیم یطمئن اإلدارة 

، حیث تخلق أنظمة التشغیل اإللكتروني للبیانات بیئة اتتكنولوجیا المعلومالتوسع في استخدام - 
مما یستوجب ضرورة وجود نظام جید للرقابة ،المعلومات المحاسبیةالتالعب فيقد تساعد على 

3.الداخلیة

تفویض السلطات والمسؤولیات إلى بعض اإلدارات الفرعیة، بما یسمح بتنفیذ األعمال واتخاذ - 
أن تكون هذه المدیریات الفرعیة المتواجدة في ىن المناسبین، علالقرارات في الوقت والمكا

4.المناطق األخرى مسؤولة أمام المدیریة العامة

ابة الداخلیةرقمراحل تطور ال-2.1

مفاهیم الرقابة الداخلیة واتسعت بشكل یدل على اختالفها عما كانت علیه في تطورت 
ات االقتصادیة التي تشهدها بیئة األعمال، والتي في تطورها في ظل التطور وهي مستمرة ، بدایتها

، 2000، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1ط، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقیوسف محمود جربوع، -1
.112ص

.186، ص2011، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، 1ط، الرقابة اإلداریةزاهد محمد دیري، -2
الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة في بیئة تكنولوجیا المعلومات وعولمة أسواق عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السید شحاتة، -3

.53ص،2006امعیة، اإلسكندریة، ، الدار الج- الواقع والمستقبل–المال 
، دیوان 2ط، وتدقیق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبیقیةالمراجعةد التهامي طواهر، ومسعود صدیقي،محم- 4

.94، ص2005المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 
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اتریفالداخلیة من خالل متابعة التعیمكن مالحظة تطور الرقابة و یصعب التنبؤ بها مسبقا، 
.المرتبطة بها عبر الفترات الزمنیة المختلفة

صغیرة تعمل بإشراف أصحابها، مما یعني عدم وجود فصل في البدایة كانت معظم المؤسسات 
لملكیة واإلدارة، حیث كانت هناك رقابة المالك أو ما یعرف بالرقابة الشخصیة، ما یعكس بین ا

الرقابة الداخلیة في تلك الفترة، خاصة في ظل انخفاض عدد نظامعدم وجود أهمیة كبیرة ل
.العاملین في تلك المؤسسات

internalیستخدم كمرادف للضبط الداخلي controlمفهوم الرقابة أصبحبعد ذلك 

check والذي یعني توزیع المسؤولیات والسلطات بطریقة تحقق الضبط التلقائي للعملیات
الیومیة، وذلك عن طریق قیام شخص بصورة تلقائیة بمراجعة العمل الذي یقوم به شخص آخر، 

1.أو عن طریق تقسیم العمل بین أكثر من شخص في المؤسسة بطریقة سلیمة

األفراد العاملین فیهازیادة عددواتساع نطاق عملیاتها و إال أنه بتطور حجم المؤسسات
ونتیجة للدور الذي تلعبه أنظمة الرقابة الداخلیة في نجاح المؤسسات فقد حظیت باهتمام الهیئات 
المحاسبیة المتخصصة التي سعت إلى تطویر مفهوم الرقابة الداخلیة بصورة مستمرة، حیث 

.وال زالت تساهم بدور فعال بخصوص ذلكساهمت العدید من المنظمات المهنیة 

عام للرقابة الداخلیة یساعد والمهنیة لوضع إطار المنظمات األكادیمیة جهود تكاتفت 
في ظل التغیرات والتطورات الحدیثة هابالشكل الذي یحقق أهدافأنظمتها المؤسسات على تنفیذ 

وذلك من خالل 2وسرعة األداء،على جودة العملیات یؤكد على تأثیر نظام الرقابة الداخلیةو 
إصدار عدد من النشرات واإلصدارات المهنیة المتعلقة بموضوع الرقابة الداخلیة والتي تعكس في 
مجملها زیادة االهتمام بهذا المجال، وتشكیل لجان بحث بقصد الوصول إلى مفهوم واضح 

.ومحدد للرقابة الداخلیة وتحدید مقوماتها

للرقابة الداخلیة في تقریر لجنة التدقیق التابعة للمعهد ورد تعریف 1936وفي سنة 
األمریكي للمحاسبین القانونیین على أنها مجموعة الوسائل والطرق واألسالیب التي تستخدمها 

.54-53ص ، صق ذكرهمرجع سبعبد الوهاب نصر علي، وشحاتة السید شحاتة، -1
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1ط، الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریةمحمد سمیر أحمد، -2

.16، ص 2009
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المؤسسة بقصد حمایة النقدیة وغیرها من األصول، ولضمان الدقة الحسابیة للعملیات الواردة 
1.بالسجالت

ف أنه حصر الرقابة الداخلیة في وظیفتي حمایة أصول المؤسسة والمالحظ من هذا التعری
من السرقة واالختالس وسوء االستعمال وخاصة النقدیة باعتبارها أكثر األصول عرضة لذلك، 
والتأكد من الدقة الحسابیة للبیانات المحاسبیة المسجلة بدفاتر وسجالت المؤسسة، ما یعني أنه 

.دون غیرها من الجوانب األخرىركز على الجوانب المحاسبیة فقط 

ومن أبرز مالمح هذه الفترة اهتمام إدارة المؤسسات على تنفیذ اإلجراءات الموضوعة 
بصورة صحیحة وحمایة األصول وسالمة القوائم المالیة، ولم تتعد إجراءات ووسائل الرقابة في 

2.هذه المرحلة أكثر من الضبط الداخلي وفحص الجوانب المالیة فقط

عرفت نشرة معاییر التدقیق الرقابة الداخلیة على أنها الخطة التنظیمیة 1949سنة وفي
وكافة الطرق واألسالیب التي تتبناها المؤسسة من أجل حمایة أصولها، والتأكد من دقة وٕامكانیة 

3.یةاالعتماد على بیاناتها المحاسبیة، وتنمیة الكفاءة التشغیلیة، وتشجیع االلتزام بالسیاسات اإلدار 

:یتضح من هذا التعریف أن هناك أربعة أهداف للرقابة الداخلیة تتضمن

؛المحافظة على أصول المؤسسة- 
التأكد من صحة البیانات المحاسبیة ودقتها، ومدى إمكانیة االعتماد علیها في اتخاذ القرارات - 

؛اإلداریة
؛تحقیق ورفع الكفاءة التشغیلیة لكل جوانب النشاط في المؤسسة- 
. تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة المرسومة من قبل جمیع العاملین- 

أكثر شموال باعتبار أن الرقابة الداخلیة تمتد إلى ما وراء الوظیفة التعریف هذا یعتبر 
المالیة والمحاسبیة، حیث لم یقتصر تعریف الرقابة الداخلیة على الجوانب المحاسبیة فحسب بل 

. ب اإلداریة واالقتصادیةتعداها لیشمل الجوان

تتمثل الجوانب المحاسبیة في حمایة األصول والتحقق من صحة البیانات المحاسبیة ومدى 
إمكانیة االعتماد علیها، وتعمل الجوانب االقتصادیة على تحقیق االستغالل األمثل للموارد 

.11، صمرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -1
.18، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر أحمد،  -2

3 - Kenneth P. Johnson, and Henry R. Jaenicke, Evaluating Internal Control Concepts, Guidelines,
Procedures, Documentation, John Willey& Sons, New York, 1980, p7.
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التخطیطیة والتكالیف االقتصادیة المتاحة باستخدام أسالیب التخطیط وبحوث العملیات والموازنات
، في حین تعمل الجوانب اإلداریة على تشجیع كافة العاملین بالمؤسسة على االلتزام ...المعیاریة

1.بالسیاسات واألهداف الموضوعة بواسطة اإلدارة

وبیئتها وتقییم فهم المؤسسة"315معیار التدقیق الدولي رقم وفي السیاق ذاته عرف
الرقابة الداخلیة على أنها العملیة المصممة والمنفذة من قبل اإلدارة " مخاطر األخطاء الجوهریة

والموظفین اآلخرین في المؤسسة، والتي من خاللها یمكن الحصول على تأكید معقول بأن 
للقوانین واالمتثالوثوقیة تقدیم التقاریر المالیة وفاعلیة وكفاءة العملیات األهداف المتعلقة بم

2.تم تحقیقهاقد واألنظمة المطبقة 

:ویمكن تلخیص مراحل تطور مفهوم الرقابة الداخلیة في الشكل التالي

صول مراجعة األ-الرقابة الداخلیة في بیئة التشغیل االلكتروني-الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثةمحمد السید سرایا وآخرون، -1
.14-13، ص ص2013، دار التعلیم الجامعي، اإلسكندریة، مراجعة اإلیرادات والمصروفات-قصیرة األجل-طویلة األجل

، ترجمة 1، جإصدارات المعاییر الدولیة لممارسة أعمال التدقیق والتأكید وأخالقیات المهنةاالتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین، -2
.355، ص2008محاسبین القانونیین، عمان، األردن، جمعیة المجمع العربي لل
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مفهوم الرقابة الداخليةوصف الرقابة                         المراحل

دور الرقابة الداخلیة في ظل نظام المعلومات المحاسبي مود الغبان، وثائر صبري محهلندي، آالن عجیب مصطفى : المصدر
، 45، السنة السابعة، العدد إنسانیة، مجلة علوم دراسة تطبیقیة على عینة من المصارف في إقلیم كردستان العراق-االلكتروني

.07، ص2010

المرحلة األولىرقابة شخصية 
جمموعة من الوسائل اليت تكفل احلفاظ على 
النقدية من السرقة أو االختالس، مث امتدت 

." املخزون"لتشمل بعض األصول األخرى 

المرحلة الثانيةالضبط الداخلي
جمموعة الوسائل اليت تتبناها املؤسسة حلماية 
النقدية واألصول األخرى، وكذلك لضمان 

.ية للعمليات املثبتة يف الدفاترالدقة احلساب

المرحلة الثالثةالكفاءة اإلنتاجية

اخلطة والتنظيمية ومجيع الطرق واإلجراءات اليت 
، وفحص صحة أصوهلاتضعها املؤسسة حلماية 

البيانات احملاسبية ودرجة االعتماد عليها، 
واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية وتشجيع االلتزام 

.املرسومةاسات اإلداريةبالسي

هيكل لتحقيق 
أهداف المؤسسة

المرحلة الرابعة
جمموعة السياسات واإلجراءات املوضوعة ومبا 
يوفر تأكيدا منطقيا مقبوال بأن األهداف اليت 

.ختص املؤسسة سوف يتم إجنازها

عمليات لتحقيق 
أهداف معينة

المرحلة الخامسة

عملية تتأثر بإدارة املؤسسة وبالعديد من 
خالهلا احلصول على تأكيد األطراف، يتم من

مناسب وليس مطلق فيما يتعلق باألهداف 
التالية، محاية األصول، والثقة يف القوائم املالية، 
وكفاءة وفعالية العمليات، وااللتزام بالقوانني 

.واللوائح

مراحل تطور مفهوم الرقابة ): 20(شكل رقم
الداخلیة
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ة داخل المؤسسة، لما سبق یمكن القول بأن الرقابة الداخلیة تعتبر مرادفا للرقابوكخالصة
فهي نظام رقابي داخلي یتضمن مجموعة السیاسات واإلجراءات واألسالیب التي تتبناها المؤسسة 
بهدف حمایة أصولها، وضمان دقة وٕامكانیة االعتماد على البیانات المحاسبیة في اتخاذ 

اسات اإلداریة القرارات، ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لعملیاتها، وكذلك تشجیع االلتزام بالسی
:ویمكن الوقوف على مجموعة من النقاط المتعلقة بمفهوم الرقابة الداخلیة نذكر منها.  المرسومة

إن الرقابة الداخلیة هي عملیة لیست بالصورة المادیة الملموسة، وٕانما هي هیكل معنوي یتحقق - 
من عةمن خالل مجموعة من النظم الفرعیة داخل المؤسسة، فهي تحصیل حاصل لمجو 

التصرفات التي تتخلل المؤسسة؛
إن الرقابة الداخلیة عبارة عن سلوك إنساني منظم، وذلك باعتبارها تحتاج إلى العنصر البشري - 

للقیام بتصمیمها وتنفیذها في إطار محدد تحكمه مجموعة من القواعد واإلجراءات والمبادئ 
؛العلمیة

لى مختلف المستویات، ما یعني أن األفراد في كل تمارس الرقابة الداخلیة من قبل األفراد وع- 
؛مستوى من مستویات المؤسسة یؤثرون في الرقابة الداخلیة

؛العائد والتكلفةیتم تصمیم نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة استناد إلى تحلیل العالقة بین - 
ة یمكن بواسطتها تحقیق ال تعتبر الرقابة الداخلیة هدفا أو غایة في حد ذاتها، وٕانما هي وسیل- 

؛مجموعة من األهداف
إن الرقابة الداخلیة یتم وضعها وتفعیلها لتحقیق األهداف المتمثلة في حمایة أصول المؤسسة - 

وضمان دقة وصحة المعلومات المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة لزیادة درجة االعتماد علیها 
أنشطة المؤسسة، والتأكد من التزام األفراد بالمؤسسة وتحقیق وتنمیة الكفاءة التشغیلیة لمختلف 

؛بكافة السیاسات واألهداف التي وضعتها اإلدارة
توفر الرقابة الداخلیة تأكیدا معقوال ولیس مطلقا بإمكانیة تحقیق األهداف سابقة الذكر وهذا في - 

سان، واألخطاء اإلنظل وجود مجموعة من القیود والمحددات الكامنة، فقد تعمل كل من أخطاء
؛في المؤسسةالرقابة الموجودنظاموالتآمر والتواطؤ بین الموظفین على تجاوز في األحكام، 

تعتبر إدارة المؤسسة مسؤولة عن تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة الداخلیة، والمحافظة علیه - 
؛واإلشراف المستمر على تطویره بما یتماشى والظروف المحیطة بالمؤسسة

رقابة الداخلیة بمختلف جوانب النشاط في المؤسسة، فهي ال تركز على الجوانب تهتم ال- 
. المحاسبیة فقط
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:ومحدداتهاأهداف الرقابة الداخلیة- 2

یحقق وجود نظام فعال وكفؤ للرقابة الداخلیة في أي مؤسسة مجموعة من األهداف، إال أنه توجد 
.ق أهدافهعوامل من شأنها أن تحد من قدرة النظام في تحقی

:أهداف الرقابة الداخلیة-1.2

ال تعتبر الرقابة الداخلیة غایة في حد ذاتها بل وسیلة یمكن من خاللها تحقیق مجموعة 
.من األهداف یمكن تحدیدها في الشكل التالي

.باالعتماد على الدراسات السابقةةباحثمن إعداد ال:المصدر

یسعى إلى تحقیقها نظام الرقابة الداخلیة في أي مؤسسة األهداف التي )03(یلخص الشكل رقم 
لدقة، والكفاءة وأخرى بااللتزام، وفیما یلي شرح والتي یمكن تقسیمها إلى أهداف تتعلق بالحمایة، وا

.لهذه األهداف

أهداف الرقابة الداخلیة): 30(شكل رقم



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

11

: حمایة أصول المؤسسة- 1.1.2

مؤسسة، تمثل حمایة األصول احد أهم أولویات وأهداف نظام الرقابة الداخلیة في ال
والمقصود بذلك  تحقیق الحمایة المادیة ألصول المؤسسة وممتلكاتها عن طریق التحقق من 

والوقایة من األخطاء المتعمدة أو غیر المتعمدة في معالجة 1الوجود المادي والقیمي لها،
ما . العملیات وذلك بقصد إخفاء غش أو اختالس أو نتیجة أخطاء في تطبیق المبادئ المحاسبیة

ني أن حمایة األصول تتطلب الحمایة المادیة والمحاسبیة لمختلف عناصر األصول في یع
2:ویمكن أن تتحقق هذه الحمایة عن طریق. المؤسسة

وهي األخطاء التي ترتكب باالعتماد على تخطیط مسبق : الوقایة من األخطاء المتعمدة_ 
تكاب مثل هذه األخطاء بقصد إخفاء ومتعمد من قبل أفراد غیر أمناء، وتتوفر فیهم سوء النیة الر 

؛انحراف معین أو غش أو اختالس
وتنتج هذه األخطاء عادة من التطبیق الخاطئ للمبادئ : الوقایة من األخطاء غیر المتعمدة_ 

؛والقواعد المحاسبیة، أو الجهل بهذه القواعد عند العاملین في المجال المحاسبي
ویعني ذلك حمایة األصول من : لسرقة والغشالمحافظة على األصول من االختالس وا_ 

التصرفات غیر المشروعة وغیر المقبولة بصفة عامة، والتي یتم ارتكابها مع العلم بعدم 
.مشروعیتها

تتطلب حمایة أصول المؤسسة وجود إجراءات للضبط الداخلي بین األقسام المختلفة، 
یكون هناك تعاون وتنسیق مستمر بین ومجموعة من التقاریر المتداولة بین تلك األقسام على أن

جمیع اإلدارات واألقسام، ألن مسؤولیة حمایة أصول المؤسسة هي لیست في األصل مسؤولیة 
حیث یتم عادة وضع نظام لحمایة األصول وفقا لإلمكانیات المتاحة . قسم أو إدارة واحدة فقط

:المثال ال الحصرفعلى سبیل 

والمعدات واألجهزة للمحافظة على كفاءتها طوال فترة حیاتها وضع نظام مالئم لصیانة اآلالت - 
؛اإلنتاجیة

تخزین المواد األولیة في مستودعات صحیة مرتبة بشكل جید حتى یسهل الوصول إلیها- 
؛وكذلك مراقبتها وحمایتها من الضیاع أو سوء االستخدام

، مجلة اإلدارة العامة، تحلیل التكالیف والمنافع في مجاالت تقریر وتقییم نظام الرقابة الداخلیةالسید عبد المقصود محمد دبیان، -1
.196، ص1987، سبتمبر 55العدد 

، الدار الجامعیة، مصر، المراجعة الداخلیة على المستوى الجزئي والكليالرقابة و عبد الفتاح محمد الصحن،  ومحمد السید سرایا، - 2
.136-135، ص ص2003-2004
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أو األماكن ذات التهویة الجیدة تخزین المواد القابلة للتلف في أماكن خاصة كالثالجات الكبرى - 
؛حتى ال تتعرض هذه المواد للتلف أو الفساد

؛استخدام األصول یتم وفقا للتفویضات الصادرة من اإلدارة- 
؛نظم الجرد المستمر والمصادقات في التحقق من الوجود المادي والقیمي لألصولإتباع- 
؛استخدام الخزائن الحدیدیة المصفحة للنقدیة- 
یص أماكن مقفلة للمخازن واستخدام الوسائل المیكانیكیة أو اإللكترونیة أو االثنین معا تخص- 

؛لفتحها وقفلها
؛استخدام النماذج الصحیحة التي تحدد المسؤولیة بوضوح بالنسبة لهذه األصول- 
.تغییر الموظفین المسؤولین عن االحتفاظ بالدفاتر كل فترة زمنیة معینة- 

: ات المحاسبیة ودرجة االعتماد علیهادقة البیان- 2.1.2

ارتباط وثیق بین دقة البیانات المحاسبیة والتي تعبر عن األحداث المالیة المتعلقة یوجد
بكافة أنشطة المؤسسة من جانب، وجودة القوائم المالیة من جانب آخر،  فكلما زادت درجة دقة 

القوائم المالیة من كافة األطراف هذه البیانات المحاسبیة كلما زادت درجة االعتمادیة على
.الداخلیة منها والخارجیة

یعتمد على البیانات والتقاریر المحاسبیة في اتخاذ العدید من القرارات اإلداریة داخل 
المؤسسة، ما یعني ضرورة وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة تلك البیانات والتقاریر 

انات المحاسبیة واختبار دقتها لضمان صحة ویتحقق هذا من خالل ضبط البی1.المحاسبیة
المعلومات التي یفرزها النظام المحاسبي المتبع في المؤسسة، بحیث یمكن االعتماد علیها في 

ویمكن تحقیق . رسم السیاسات اإلداریة واتخاذ القرارات على مختلف المستویات في المؤسسة
التسجیل والتبویب إجراءاتیم من حیث الدقة في البیانات المحاسبیة من خالل نظام محاسبي سل

والمطابقة المحاسبیة، ومن اإلجراءات المستخدمة أیضا تقسیم العمل إلى جزئیات صغیرة كل 
جزء یراقب السابق بطریقة آلیة وذلك ضمانا لصحة العملیة ككل، إضافة إلى الرقابة المستندیة 

یسهل الرجوع إلیها، وال شك أن والتي تعني ضرورة الحصول على وثائق إثبات وتنظیمها حتى 
.وجود إدارة مستقلة للتدقیق الداخلي تلعب دورا مهما في هذا المجال

.57، صمرجع سبق ذكرهشحاتة، عبد الوهاب نصر علي،  وشحاتة السید-1
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:رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة في عملیات المؤسسة- 3.1.2

مالیة الموارد والتنظیم یقوم على توافر مجموعة محددة من األفرادبمثابةالمؤسسة تعد
الستغالل تلك الموارد في تحقیق أهداف معینة، ألفراد العاملین فیهااتوجه جهود حیث ، المادیةو 

دارة المشرفة على سواء كانت هذه األهداف إنتاج سلعة معینة أو تقدیم خدمة محددة، وتقوم اإل
1.هذا التنظیم بممارسة وظائف التخطیط والتنظیم والرقابة لهذه الموارد لتحقیق تلك األهداف

وظائف اإلداریة بعضها ببعض، إال أن لوظیفة الرقابة أهمیة خاصة رغم أهمیة وارتباط ال
ألنها الوظیفة التي یمكن من خاللها االطمئنان إلى حسن استخدام وتوجیه الموارد المادیة والمالیة 

حیث تعمل اإلدارة أوال وأخیرا . والبشریة المتاحة في المؤسسة نحو تحقیق األهداف المخططة
ة عن طریق حسن استخدام الموارد المتاحة لدیها وتجنب نواحي على تحقیق أهداف محدد

اإلسراف في استخدام تلك الموارد خاصة في ظل ندرتها االقتصادیة، وهذا یتحقق من خالل 
.وجود نظام رقابي داخلي فعال

یلعب نظام الرقابة الداخلیة دورا مهما في تحقیق وتنمیة كفاءة وفعالیة العملیات من خالل 
على مختلف عناصر اإلنتاج، ومتابعة مراحل العملیة اإلنتاجیة المختلفة لتحدید أي الرقابة 

ومدى تحقیق أهدافها عن طریق مقارنة األداء الفعلي باألداء هاانحراف، ومن ثم تقییم نتائج
وتعتبر كل إدارة أو قسم في المؤسسة مسؤولة عن وضع المعاییر المناسبة لتحدید 2.المخطط

األسالیب المستخدمة لتحقیق أكبر قدر من الكفاءة ومن . خدام تلك المواردكفاءة استمدى
والفعالیة استخدام الموازنات التخطیطیة والتكالیف المعیاریة وتقاریر األداء وغیرها من األسالیب 

.األخرى

، effectivenessوالفعالیة efficiencyجدیر بالذكر أن هناك اختالف بین الكفاءة 
، أو تحقیق العالقة المثلى Doing things rightأداء األعمال بطریقة صحیحة فالكفاءة تعني

، أو بمعنى آخر الوصول إلى األهداف outputsوالمخرجات inputsبین عناصر المدخالت 
بأقل التكالیف من خالل تعظیم المخرجات باستخدام نفس القدر من الموارد المحددة، أو تقلیل 

، 1983ن، ، شركة الشرق األوسط للطباعة، عما1، طاألصول العلمیة والعملیة لتدقیق الحساباتعبد الكریم علي الرمحي، -1
.55ص

.142، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح محمد الصحن، ومحمد السید سرایا، -2
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تحقیق األهداف المرسومة أو أما الفعالیة فتعني. من المخرجاتلمحددالمدخالت لتحقیق القدر ا
Doing the right things.1تحقیق التأثیر المطلوب 

: تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة والقوانین واللوائح- 4.1.2

ت من أهداف إدارة المؤسسة أیضا تشجیع األفراد العاملین فیها على االلتزام بالسیاسایعتبر
واللوائح الموضوعة من قبل المستویات اإلداریة العلیا لضمان سیر العمل في االتجاه الصحیح 

نظام الرقابة الداخلیة وسیلة فعالة لضمان عدم تجاوز یعدو . ومن ثم تحقیق األهداف المسطرة
لوث، هذه السیاسات والقوانین واألنظمة التي تحكم عمل المؤسسة مثل قوانین حمایة البیئة من الت

. وااللتزام بقوانین السالمة العامة للعاملین

أساس تحقیق االلتزام بالسیاسات والرؤیة اإلداریة المخططة في وجود عاملین یتمثل 
یتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وهذه السمات هي التي تمكنهم من بذل العنایة الالزمة في الوفاء 

.لطة ومسؤولیة محددة بكل وضوحبمسؤولیاتهم، ویدعم ذلك االتجاه وجود مجاالت س

محددات الرقابة الداخلیة-2.2

تشیر التعریفات الخاصة بنظام الرقابة الداخلیة إلى محدودیة هذا النظام في تحقیق أهدافه، 
ما یعني أن مستوى تحقیق هذه األهداف لیس مضمون بشكل مطلق، فهو یوفر تأكیدا معقوال 

د تم تحقیقها، وهناك مجموعة من األسباب من شأنها قالمؤسسةفقط ولیس مطلقا بأن أهداف 
2:توضیح ذلك

وجود بعض المحددات المتوارثة في أي نظام رقابي، حیث أن تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة - 
؛بشري المعرض الرتكاب بعض األخطاءیعتمد أساسا على العنصر الالمؤسسةالداخلیة في 

، والذین المؤسسةمختلف اإلدارات واألقسام في إمكانیة حدوث التواطؤ بین الموظفین من- 
؛یقومون بالوظائف المتعارضة

تجاوز اإلدارة للتعلیمات التي قامت بوضعها ما یتیح المجال لآلخرین للقیام ببعض التجاوزات - 
؛والممارسات الخاطئة

یة قد یصعب ما یعني أن عملیة تصمیم وتنفیذ نظام شامل للرقابة الداخلالعائدالتكلفة مقابل - 
؛تحقیقها بسبب التكالیف التي قد تزید عن المنافع المرجوة

، 2009، شركة مطابع األرز، عمان، 2ط، تدقیق الحسابات في ضوء المعاییر الدولیة نظریة وتطبیقعلي عبد القادر الذنیبات، -1
.29ص

2 - Alvin A. Arens et al, Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach, 12th edition,
prentice hall, 2009, p291.
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إن عدم قدرة نظام 1.عدم قدرة نظام الرقابة الداخلیة على مواكبة التغیرات التي قد تحدث- 
الرقابة الداخلیة على مسایرة التطورات التكنولوجیة في بیئة األعمال قد تجعل منه عاجزا عن 

؛سبة ما لم یتم تحدیثه وتطویرهتوفیر الرقابة المنا
أغلب اإلجراءات الرقابیة تكون موجهة للعملیات العادیة والمتكررة، ومن ثم إمكانیة تخلص - 

؛العملیات غیر الروتینیة من الرقابة الدقیقة والصارمة
یمكن أن تؤدي التغییرات في البیئة التنظیمیة أو التشغیلیة إلى تغیرات في الضغوط التنافسیة - 

والمخاطر المختلفة إلى حد كبیر؛
قد یكون للموظفین الجدد تركیزا أو فهما مختلفا للرقابة الداخلیة؛- 
الموظفین وتغییرات في اإلشراف عددفيالمؤسسة تخفیضیمكن أن یصاحب إعادة هیكلة - 

وفصل المهام؛
المخاطر المرتبطة إن إدخال تقنیات جدیدة في عملیات اإلنتاج أو نظم المعلومات قد یزید من- 

.بالرقابة الداخلیة

:أهمیة الرقابة الداخلیة- 3

لقي نظام الرقابة الداخلیة اهتماما كبیرا من أطراف عدة ترتبط مصالحها بالمؤسسة 
كالمدیرین والمدققین الداخلیین والخارجیین والمستثمرین والمقرضین وغیرهم من األطراف ذات 

األطراف في اتخاذ القرارات على المعلومات التي ینتجها النظام العالقة بالمؤسسة، إذ تعتمد هذه 
المحاسبي المطبق في المؤسسة، ویعمل نظام الرقابة الداخلیة في هذا المجال على زیادة درجة 
. الدقة والثقة في هذه المعلومات، ومن ثم زیادة درجة االعتماد علیها في عملیة اتخاذ  القرارات

ضوابط الرقابة الداخلیة من قبل العدید من األطراف ذات العالقة حیث یوجد اهتمام كبیر ب
بالمؤسسة كالمدققین الخارجیین ومجلس اإلدارة والمساهمین والحكومة، وقد أكدت العدید من 
الهیئات والمنظمات المهنیة على أهمیة تصمیم وتنفیذ نظام للرقابة الداخلیة في المؤسسة، وذلك 

ویمكن . إعداد تقاریر سنویة بشأن فعالیة ضوابط الرقابة الداخلیةمن خالل إلزام اإلدارة على
:تلخیص أهمیة الرقابة الداخلیة لبعض األطراف فیما یلي

1  - Kamal Gupta, Contemporary Auditing, 5th edition, Tata McGraw-Hill Publishing Company
Limited, New Delhi, 1999, p84.
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: إدارة المؤسسة-1.3

تعتبر اإلدارة مفوضة من المالك لتسییر نشاط المؤسسة بما تحویه من موجودات وما تلتزم 
ك على حد سواء، لذلك كان على اإلدارة أن تتخیر من به من التزامات تجاه الغیر وتجاه المال

األسالیب والوسائل ما یمنحها الطمأنینة تجاه تسییر نشاط المؤسسة من جانب، وتدبیر أسباب 
1.الحمایة المادیة والتشغیلیة لمحتوى المؤسسة من موجودات والتزامات من الجانب اآلخر

منافع اقتصادیة أهمها ي المؤسسة فوجود نظام كفء وفعال للرقابة الداخلیة یحقق 
المحافظة على أصولها، وضمان تنفیذ إجراءات العمل بكفاءة، وزیادة ثقة المتعاملین مع 

الرقابة الداخلیة في نظاملعبه ونتیجة للدور الهام الذي ی. مالیةالمؤسسة في قوائمها وتقاریرها ال
والمسؤولین على تسییر نشاط باهتمام كبیر من قبل المدیرین اح المؤسسات، فقد حظينج

.المؤسسة

تأتي أهمیة الرقابة الداخلیة من كونها عین اإلدارة العلیا على سیر النشاط داخل المؤسسة 
للتأكد من أن العملیات المختلفة قد حدثت وفق األسس واإلجراءات والقواعد التي حددت لها، 

بغرض اكتشاف األخطاء واالنحرافات وذلك من خالل متابعة أداء األفراد للمهام المكلفین بها 
أثناء التنفیذ وتصحیحها للتقلیل من آثارها، ومن ثم مساعدة اإلدارة على ضمان االلتزام 
بالسیاسات اإلداریة المرسومة من جهة، وٕاخالء مسؤولیتها عن الحفاظ وحمایة أصول المؤسسة 

ما تعد الرقابة الداخلیة ك. من مختلف أوجه التالعب والسرقة وسوء االستعمال من جهة أخرى
األداة التي تمكن اإلدارة من تحقیق االستخدام األمثل لموارد المؤسسة المتاحة وبالرشد 
االقتصادي المطلوب، األمر الذي یساعد على تحقیق ورفع درجة الكفاءة التشغیلیة لعملیات 

.المؤسسة

:المدقق الخارجي-2.3

بة لمدقق الحسابات الخارجي، إذ أنها ترتبط ارتباطا تعتبر الرقابة الداخلیة مهمة جدا بالنس
وثیقا بإجراءات التدقیق وأهدافه، ویعد تقییم الرقابة الداخلیة عنصرا أساسیا في عملیة التدقیق 

حیث یقوم المدقق بدراسة وفهم وتقییم نظام . والتي تفرضها معاییر التدقیق في جمیع أنحاء العالم
المؤسسة للحكم على مدى سالمة ودقة النظام وتوفیره الحمایة الرقابة الداخلیة المطبق في 

ألصول المؤسسة بحیث ال یكون هناك ثغرات یمكن استغاللها في ارتكاب الغش واالختالس أو 

.195، صمرجع سبق ذكرهالسید عبد المقصود محمد دبیان، -1
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وتعتبر مرحلة تقییم نظام الرقابة الداخلیة الخطوة . السرقة أو حدوث أخطاء في الدفاتر المحاسبیة
1.یق، ذلك أن المراحل القادمة تعتمد على هذه المرحلةالمبدئیة للقیام بعملیة التدق

نظام الرقابة الداخلیة بمثابة المؤشر على سالمة وصحة البیانات التي یعتمد علیها یعتبر
المدقق في إعداد برنامج عمله، من خالل تقدیم نوع من الثقة للمدقق الخارجي الكتشاف 

ولما كان التدقیق الكامل لمختلف عملیات . األخطاء والمخالفات بدرجة معقولة من السرعة
المؤسسة أمرا صعبا خصوصا في المؤسسات كبیرة الحجم في ظل ارتفاع تكالیف ذلك، فإنه یتم 
عادة استخدام أسلوب العینات اإلحصائیة، وبناءا على نتائج التدقیق االختباري لعملیات المؤسسة 

فكلما كان . التي لم تشملها عملیة التدقیقیتم الحكم على عدالة وسالمة باقي العملیات األخرى
نظام الرقابة الداخلیة دقیقا ومحكما زادت درجة الثقة في صحة البیانات المسجلة بالدفاتر 
المحاسبیة، وبالتالي تخفیض االختبارات التي یقوم بها المدقق ومن ثم تصغیر حجم العینة التي 

ودقة العملیات المالیة، وكلما كان النظام ضعیفا یجري علیها المدقق اختباراته للتأكد من سالمة 
.كلما كان على المدقق توسیع نطاق اختباراته وبالتالي زیادة حجم العینة

:هاوسائلو في المؤسسة الرقابة الداخلیةأنواع-4

في ظل المفهوم الشامل الحدیث للرقابة الداخلیة، فقد لجأ الكتاب والباحثون إلى تقسیم 
.یة إلى عدة أنواع بحسب أهدافها، التي تمتد لتشمل أهدافا محاسبیة وأخرى إداریةالرقابة الداخل

نظام الرقابة الداخلیة نظام شامل یتكون من مجموعة من النظم الفرعیة التي تسعى إلى تحقیق ف
أهداف الرقابة الداخلیة، بعضها یختص بالجوانب المحاسبیة ویطلق علیها الرقابة المحاسبیة، 

خر یختص بالجوانب المتعلقة بالكفاءة اإلنتاجیة أو التشغیلیة ویطلق علیها الرقابة وبعضها اآل
.اإلداریة، إضافة إلى الضبط الداخلي

المحاسبیة واإلداریة في ةنظمیتحقق نظام الرقابة الداخلیة من خالل تفاعل مجموعة األ
ةنظملة أو دالة لمجموعة األالمؤسسة، ما یعني أن النظام لیس كائنا قائما بذاته، وٕانما هو محص

ةنظماإلداریة والمحاسبیة، وبذلك فإن نظام الرقابة الداخلیة هو تصور لهیكل عام یضم تلك األ
2.الفرعیة

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، 1ط، تدقیق الحسابات المعاصر الناحیة النظریةح المطارنة، غسان فال-1
.221، ص2006

.211، صمرجع سبق ذكرهالسید عبد المقصود محمد دبیان، -2



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

18

بالرغم من التقسیم المحاسبي واإلداري لنظام الرقابة الداخلیة الذي یؤكد أن لكل نظام 
رسة العملیة تشیر إلى تداخل وتشابك منهما وسائله وطرقه وغایاته الخاصة به، إال أن المما

هما عن بعضها البعض من جهة، وربما یتأنظمة الرقابة المحاسبیة والرقابة اإلداریة وعدم استقالل
ویمكن توضیح األنواع 1.إلى إتباعهما ألسلوب واحد في تحقیق غایات مختلفة من جهة أخرى

.المختلفة للرقابة الداخلیة في الشكل التالي

.باالعتماد على الدراسات السابقةةاحثلبمن إعداد ا: درالمص

لفة للرقابة الداخلیة، ومن أجل تلمخایالحظ من هذا الشكل وجود تداخل وارتباط بین األنواع 
تحقیق رقابة داخلیة فعالة على عملیات المؤسسة فإنه من المهم عدم الفصل بین هذه األنظمة 

.الفرعیة

:حاسبیةالمالداخلیة الرقابة -1.4

حمایة موارد المؤسسة من سوء االستخدام اسم الرقابة إلىیطلق على الرقابة التي تهدف 
أو accounting controlsأو الرقابة المحاسبیة preventing controlsالوقائیة أو المانعة 

، 1985، 5، العدد 12، دراسات، المجلد میةفي الدول الناتدقیق وتقییم كفاءة األداء وفعالیة المشاریع اإلنمائیةنعیم دهمش، - 1
.219ص

أنواع الرقابة الداخلیة): 04(شكل رقم 
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before the factالرقابة قبل األداء  controlsوبقول آخر یتم وضع هذه الرقابة لمنع حدوث ،
1.عدم الكفاءة

في 1979عرفت الرقابة المحاسبیة من قبل المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین سنة 
الخطة التنظیمیة واإلجراءات " 2:على أنها) 320.28(الفقرة ) 1(نشرة معاییر التدقیق رقم 

على التقاریر والسجالت التي تهتم بتحقیق األهداف المتعلقة بحمایة األصول، وٕامكانیة االعتماد 
:المالیة، والتي یتم تصمیمها لتقدیم تأكید معقول بأن

؛)محدد(تنفیذ العملیات یتم وفقا لتفویض إداري عام أو خاص - 
:تسجیل العملیات یتم كما یجب- 

المقبولة المتعارف علیها و للسماح بإعداد القوائم المالیة وفقا للمبادئ المحاسبیة
.أخرى یمكن تطبیقها على هذه القوائمأو أي معاییر *GAAPقبوال عاما

لتحقیق المحاسبة أو المساءلة على األصول.
؛ال یسمح بالوصول إلى األصول إال وفق ترخیص من اإلدارة- 
یتم مطابقة سجالت األصول مع األصول الموجودة على فترات معقولة، مع اتخاذ - 

.اإلجراءات المناسبة في حالة وجود أي اختالف

لمحاسبیة على أنها الخطة التنظیمیة وكافة الطرق والوسائل التي اوتعرف الرقابة 
3.تستخدمها المؤسسة لحمایة األصول والسجالت، وضمان دقة البیانات المحاسبیة

والرقابة المحاسبیة هي رقابة مانعة في طبیعتها، حیث أنها مجموعة إجراءات ومقاییس 
طاء في البیانات، واألخطاء في اإلجراءات الرقابة واألمن التي یمكن أن تحول دون حدوث األخ

الحظ من هذا التعریف أنه حصر أهداف الرقابة المحاسبیة في حمایة ن4.المحاسبیة واللوائح
السابقة إلى أن للرقابة المحاسبیة هدف مزدوج یتمثل اتریففقط، في حین أشارت التعالسجالت

.سبیةفي حمایة األصول والسجالت وضمان دقة البیانات المحا

ة للقول بأن الرقابة المحاسبیة هي شكل من أشكال الرقابة الداخلیة التي باحثتخلص ال
تعنى بالدرجة األولى بتحقیق الغایات المحاسبیة، والمتمثلة أساسا في حمایة أصول المؤسسة، 

، ترجمة كمال الدین سعید، دار مفاهیم وتطبیقات: نظم المعلومات المحاسبیة التخاذ القراراتستیفن موسكوف، ومارك سیمكن، -1
.297، ص2002المریخ للنشر، الریاض، 

2 - Kenneth P. Johnson, and Henry R. Jaenicke, Op.Cit, pp 7-8.
*- GAAP: Generally Accepted Accounting Principles.

.12، صمرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -3
.208-207ص صمرجع سبق ذكره، غسان فالح المطارنة، -4
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العتماد وزیادة دقة وسالمة البیانات المحاسبیة التي تحتویها القوائم المالیة بهدف زیادة إمكانیة ا
علیها في اتخاذ مختلف القرارات وهذا من خالل ضمان االلتزام بالسیاسات واإلجراءات 

وتعتبر اإلدارة المالیة أو إدارة المحاسبة مسؤولة عن وضع نظام سلیم للرقابة . المحاسبیة
.المحاسبیة

: وسائل الرقابة المحاسبیة- 1.1.4

1:لنوع من الرقابة الداخلیةوسائل وأدوات تحقیق هذا انعرض فیما یلي أهم 

اعتماد قیود التسویة وتصحیح األخطاء بواسطة شخص مسؤول، حتى ال تتوفر للشخص الذي - 
؛أعد هذه القیود فرصة تغطیة أي تالعب یكون قد ارتكبه

؛وجود نظام مستندي سلیم، یحدد المستندات والدورات المستندیة للعملیات بشكل سلیم- 
؛عة بصفة دوریة للتأكد من التوازن الحسابين المراجیزاإعداد م- 
؛مطابقة كشوف حساب البنوك مع حسابات البنوك بالدفاتر، وٕاعداد مذكرات التسویة ومتابعتها- 
تحدید الفروق لالحقیقيمع نتیجة الجردنظام الجرد المستمر ومطابقة الجرد المحاسبيإتباع- 

؛وأسبابها
؛ء والموردینإتباع نظام المصادقات مع العمال- 
وجود إدارة أو قسم للتدقیق الداخلي تعمل على مراقبة العملیات المثبتة بالدفاتر المحاسبیة - 

؛وفحصها

:رقابة الداخلیة اإلداریةال-2.4

یطلق على الرقابة التي تهدف إلى تنمیة الكفاءة التشغیلیة والتي تبدأ عند انتهاء الرقابة 
أو الرقابة اإلداریة feedback controlsجعة رابة بالتغذیة الاسم الرقا) الوقائیة(المحاسبیة 

administrative controls أو الرقابة بعد األداءafter the fact controls.2

تشمل الرقابة اإلداریة الخطة التنظیمیة ووسائل التنسیق واإلجراءات الهادفة لتحقیق اكبر 
لتزام بالسیاسات والقرارات اإلداریة، وهي تعتمد في قدر ممكن من الكفاءة اإلنتاجیة مع تشجیع اال

3.سبیل تحقیقها وسائل متعددة

.13، ص مرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -1
.298، صمرجع سبق ذكرهستیفن موسكوف، ومارك سیمكن، -2
.188، ص2011، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، طالرقابة اإلداریةیري، زاهد محمد د-3
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عرفت الرقابة اإلداریة على أنها عملیة قیاس النتائج الفعلیة ومقارنتها بالمعاییر أو الخطط 
الموضوعة، ومعرفة أسباب االنحراف بین النتائج المحققة والنتائج المرغوب فیها واتخاذ اإلجراء 

1.لتصحیحي المناسب إذا اقتضت الضرورة لذلكا

وبذلك یمكن القول بأن الرقابة الداخلیة اإلداریة هي رقابة منتظمة وتقییم دائم لألداء بهدف 
.      تقدیم توصیات تؤدي إلى زیادة كفاءة النشاط في المؤسسة

الفقرة ) 1(األمریكي للمحاسبین القانونیین في نشرة معاییر التدقیق رقم حسب المعهد
فإن الرقابة اإلداریة تشمل، ولكنها لیست محصورة، في الخطة التنظیمیة واإلجراءات ) 320-27(

2.والسجالت المتعلقة بعملیة اتخاذ القرارات، والتي تؤدي إلى ترخیص العملیات من قبل اإلدارة

أو management auditالرقابة الداخلیة بشكل كبیر على التدقیق اإلداري نجاح یعتمد 
performanceتدقیق األداء أحیاناویطلق علیه operational auditالتدقیق التشغیلي 

audit والتدقیق الوظیفيfunctional audit والتدقیق الشاملcomprehensive audit

هذه المصطلحات للتدقیق اإلداري تهدف إلى وصف ، وجمیعprogram auditوتدقیق البرامج 
3.عملیة التدقیق التي هدفها تقییم فعالیة وكفاءة العملیات التشغیلیة في المؤسسة

لما سبق یمكن القول بأن الرقابة اإلداریة هي ذلك الجزء من نظام الرقابة الداخلیة خالصة
غة القرارات اإلداریة وتحقیق الكفاءة اإلداریة  الذي یعنى أساسا باإلجراءات اإلداریة الالزمة لصیا

واالهتمام بتنفیذ السیاسات اإلداریة، حیث ترتبط معظم أسالیب وأدوات الرقابة الداخلیة اإلداریة 
بأقسام التشغیل األساسیة وتتركز فیها ولیس في قسم المحاسبة أو اإلدارة المالیة في المؤسسة، 

.  ة بالسجالت المحاسبیةكما أنها ترتبط بطریقة غیر مباشر 

ة للقول بأنه من الصعب تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة التي تعتبر هدفا للرقابة باحثتخلص ال
الداخلیة اإلداریة بدون حمایة موارد المؤسسة المختلفة والتي تمثل الهدف األساسي للرقابة 

إلداریة في المؤسسة وعدم المحاسبیة، ما یعكس تداخل وترابط أنظمة الرقابة المحاسبیة والرقابة ا
.   انفصالهما

217، صمرجع سبق ذكرهنعیم دهمش، -1
2 - Kenneth P. Johnson, and Henry R. Jaenicke, Op. Cit, p8.

217، صمرجع سبق ذكرهنعیم دهمش، -3
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:وسائل الرقابة اإلداریة- 1.2.4

: تعتمد الرقابة اإلداریة في سبیل تحقیق أهدافها وسائل وأسالیب متعددة منها

):التخطیطیة(الموازنات التقدیریة -أ

خدمة یعتبر أسلوب الرقابة عن طریق إعداد الموازنات التقدیریة من أقدم األسالیب المست
في الرقابة، فقد قام سیدنا یوسف علیه السالم بتقدیر القمح المتوقع إنتاجه في الدولة أیام فرعون 
لیخطط على أساسه كیفیة التعاطي مع السنوات السبع السمان لمقابلة السنوات السبع العجاف، ثم 

یة كنظام فعال حدد حجم اإلنفاق واالستهالك بناءا على ذلك، ولكن استخدام الموازنات التخطیط
1.م1902للرقابة یعتبر حدیث العهد نسبیا ویرجع إلى سنة 

على الرغم من االختالفات المتعددة في تعریف الموازنة، وسواء تم وصفها بالموازنة 
التقدیریة أو الموازنة التخطیطیة، فإنها تمثل خطة كمیة ومالیة للمؤسسة ككل وألقسامها الفرعیة 

یة مقبلة، ویحاول البعض التفرقة بین الخطة والموازنة، على أساس أن وذلك خالل فترة زمن
الموازنة ما هي إال تعبیر مالي عن خطة تفصیلیة تعكس أهداف المؤسسة والكیفیة التي یتم بها 

وباإلضافة إلى دور الموازنة التخطیطي، فإن لها دور رقابي من خالل . إنجاز تلك األهداف
وبذلك 2.الموازنة، ثم تحدید االنحرافات وتحلیلها وتحدید المسؤول عنهامقارنة األداء الفعلي مع 

:یمكن القول بأن الموازنات تخدم هدفین
.التخطیط ورسم السیاسات عن طریق توصیف األهداف في صورة كمیة- 
الرقابة عن طریق مقارنة ما یحدد مستقبال بما تحقق فعال، وبیان أسباب االنحرافات - 

.ومعالجتها
3:ناك أنواع عدیدة من الموازنات التخطیطیة فعلى سبیل المثالوه

وهي التي تغطي األعمال العادیة للمؤسسة المشتریات واإلنتاج : الموازنات التشغیلیة- 
؛والمبیعات

وهي التي تغطي االستثمارات المختلفة وتفاضل بینها وتختار األنسب : الموازنات الرأسمالیة- 
؛من وجهة نظر المؤسسة

، المنشورات الحقوقیة، بیروت، 1ط، تدقیق الحسابات من الناحیة النظریة والتطبیقیة: تدقیق البیانات المالیةداود یوسف صبح، - 1
.165، ص1999

، ص 2003-2002، الدار الجامعیة،دراسات في الرقابة والمراجعة الداخلیةفتحي رزق السوافیري، وأحمد عبد المالك محمد، -2
.19-18ص

.165، ص مرجع سبق ذكرهداود یوسف صبح، -3
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؛التي تختص بتخطیط ورقابة التدفقات النقدیة: الموازنات النقدیة- 
؛التي تحدد الخطط على أساس المسؤولین عن تنفیذها: موازنة المسؤولیة- 

ومن ناحیة أخرى الموازنة الثابتة والموازنة المرنة، وتعد األولى لمستوى واحد من النشاط 
.طأما الثانیة فتعد لمستویات مختلفة من النشا

وتتطلب عملیة الرقابة باستخدام الموازنات تحدیدا دقیقا للتنظیم وأهدافه ووظائفه، وكذلك 
تحدید خطوط السلطة والمسؤولیة ووجود نظام محاسبي سلیم ووضع معاییر عملیة دقیقة تستخدم 

.في أغراض التخطیط والرقابة
:التكالیف المعیاریة- ب

في نظام الرقابة عن طریق الموازنات التخطیطیة، تعتبر التكالیف المعیاریة حجر األساس 
والتكالیف المعیاریة هي تكالیف محددة مسبقا كأداة قیاس أو إرشاد للمقارنة، فهي أهداف تسعى 

.اإلدارة إلى تحقیقها
یتم عادة مقارنة التكالیف الفعلیة الناتجة من تنفیذ العمل بالتكالیف المعیاریة بغرض تحدید 

ت ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لمعالجتها، وتحدید الوسائل التي وتحلیل االنحرافا
.تكفل االلتزام إما بالمعاییر الموضوعة أو تغییر هذه المعاییر

إن غیاب  المعاییر المحددة مسبقا یدفع المسؤولین إلى مقارنة األداء الفعلي للفترة الحالیة 
ؤدي إلى انخفاض الكفاءة في المؤسسة نتیجة عدم الكشف مع الفترات السابقة، األمر الذي قد ی

عن عناصر عدم الكفاءة في التكالیف الفعلیة، إضافة إلى اختالف طرق اإلنتاج والمعدات 
1.المستخدمة من فترة ألخرى، ما یفقد عملیات المقارنة معناها الحقیقي

:الرسوم البیانیة-ج
لمعلومات على اإلدارة، فهي تعطي فكرة تستخدم هذه الخرائط والرسوم كوسیلة لعرض ا

سریعة وتقریبیة عن موقف معین، فقد تستخدم هذه الرسوم واألشكال في عرض تطورات حجم 
اإلنتاج والمبیعات وعدد العاملین خالل فترة زمنیة معینة، أو كأن یتم مثال عرض تطور إنجازات 

.حنىالمؤسسة عن الفترات السابقة في صورة أعمدة أو على شكل من
:دراسات الوقت والحركة-د

تقوم هذه الدراسات على أساس إخضاع كافة الخطوات والحركات الضروریة لإلنتاج 
للدراسات العلمیة والعملیة، بهدف تحدید الخطوات والحركات المثلى والطریقة الصحیحة ألداء 

.31، ص2002، دار الجامعة الجدیدة، مصر، االتجاهات الحدیثة في الرقابة والمراجعة الداخلیةفتحي رزق السوافیري وآخرون، -1
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ل الرقابة اإلداریة وتعتبر هذه الدراسات إحدى وسائ. العمل، مع استبعاد الحركات غیر الضروریة
1.التي تهدف إلى تنمیة الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین

:تقاریر األداء-ه
تعتبر تقاریر األداء العمود الفقري لنظام الرقابة اإلداریة، حیث أنها تهدف إلى تزوید إدارة 

سومة المؤسسة بالمعلومات المالئمة التي تدل على كفاءة تطبیق وٕاتباع السیاسات اإلداریة المر 
2.من قبل إدارة المؤسسة

تعد هذه التقاریر على فترات زمنیة معینة شهریة أو ربع سنویة أو نصف سنویة بغرض 
تزوید إدارة المؤسسة بالبیانات الضروریة حتى یتسنى مقارنتها ببیانات تاریخیة أو أرقام مستهدفة، 

.ومن ثم القدرة على تقییم األداء واتخاذ القرارات المالئمة
:البرامج التدریبیة للعاملین- و

تعتبر هذه البرامج إحدى وسائل الرقابة اإلداریة، والتي تهدف أساسا إلى رفع كفاءة أداء 
إذ یجب . األفراد العاملین بالمؤسسة من خالل تحدیث وتطویر معارفهم وٕاكسابهم مهارات جدیدة

أحدث األسالیب والطرق في على إدارة المؤسسة وضع برنامج دوري لتدریب الموظفین لدیها على 
أداء األعمال الموكلة إلیهم بصفة مستمرة لزیادة خبرتهم وكفاءتهم وٕاكسابهم معارف جدیدة 
ومسایرتهم للتطورات الحدیثة كل في مجال عمله، حیث تزداد قوة نظام الرقابة الداخلیة بزیادة 

.خبرات وكفاءات األفراد العاملین بالمؤسسة

الضبط الداخلي-3.4
ى البعض جعل الضبط الداخلي قسما مستقال عن الرقابة المحاسبیة واإلداریة، فكثیرا ما یر 

یجري استخدام اصطالح الضبط الداخلي والرقابة الداخلیة للداللة على نفس المفهوم، إال أنهما 
.في الواقع مختلفان في المفهوم والداللة

ادف الصطالح الضبط مصطلح الرقابة الداخلیة یستخدم حتى وقت قریب كمر كان 
الداخلي، غیر أنه طرأ في السنوات األخیرة توسیع في مفهوم وأهداف الرقابة الداخلیة بحیث 

.أصبح الضبط الداخلي إحدى حلقاتها
بذلك یمكن القول بأن الرقابة الداخلیة هي اإلطار العام لإلجراءات المستخدمة في مجال 

أن الضبط الداخلي یمثل جزء من مجموعة الرقابة على النشاط داخل المؤسسة، في حین 
.اإلجراءات التي تشملها الرقابة الداخلیة

.15، صمرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -1
.327، صمرجع سبق ذكرهستیفن موسكوف، ومارك سیمكن، -2
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نظام الضبط على العملیات الیومیة في internal checkبالضبط الداخلي یقصد
المؤسسة، حیث یعمل هذا النظام وبصفة مستمرة كجزء من النظام الروتیني للمؤسسة، والذي 

ل مستقل أو مكمل للعمل الذي قام به شخص آخر، بهدف بواسطته یتم إثبات عمل شخص بشك
تجنب والكشف المبكر عن حاالت الغش واألخطاء، ووفقا لذلك فإن اإلجراءات یتم تصمیمها 

1.بحیث ال یسمح لشخص واحد بتنفیذ كل مراحل العملیة

یعني الضبط الداخلي كمصطلح ضمن إطار الرقابة الداخلیة كافة اإلجراءات والوسائل 
تي تهدف أساسا إلى مراقبة العملیات مراقبة ذاتیة وبشكل مستمر أثناء تنفیذ المهام، وذلك ال

. بجعل عمل كل فرد في المؤسسة یخضع لمراقبة فرد آخر یشترك معه في إتمام تنفیذ العملیة
یعتبر الضبط الداخلي جزءا من العملیات الروتینیة في المؤسسة، والذي یوفر دلیال تلقائیا على و 
.لدقة، كما أنه یعد بمثابة الجزء المیكانیكي أو اآللي لنشاط الرقابة الداخلیة بمفهومه الواسعا

یختص هذا الجانب من جوانب الرقابة الداخلیة بحمایة أصول وموجودات المؤسسة من السرقة 
واالختالس وما شابه ذلك من الممارسات لفاسدة، وذلك من خالل تقسیم العمل وتحدید 

ت والسلطات والمسؤولیات وكذا الفصل بین الوظائف، بشكل یضمن عدم انفراد االختصاصا
.موظف بتنفیذ عملیة كاملة من بدایتها وحتى نهایتها

قد یتطلب نظام الضبط الداخلي استخدام عدد كبیر من الموظفین ولذلك یمكن تطبیقه 
2.ات الصغیرةبنجاح في المؤسسات الكبیرة ومتوسطة الحجم أكثر من تطبیقه في المؤسس

وتخلص الباحثة للقول أن الضبط الداخلي كشكل من أشكال الرقابة الداخلیة، یشمل النظام الذي 
تضعه اإلدارة وما یتبعه من إجراءات ووسائل تهدف إلى حمایة أصول المؤسسة من االختالس 

ة، وتحدید أو الضیاع أو سوء االستخدام، معتمدا في ذلك على تقسیم العمل مع المراقبة الذاتی
.   ات والسلطات والمسؤولیاتاالختصاص

1 - Kamal Gupta, Op. Cit, p82.
، دار النهضة العربیة المراجعة دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة بین الجمهوریة العربیة المتحدة ولبناناهللا، محمود شوقي عطا- 2

.239، ص1971للطباعة والنشر، بیروت، 
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:قواعد وأسس الضبط الداخلي- 1.3.4

.هأسسالضبط الداخلي و قواعد الموالي ضح الشكلیو 

، الدار الجامعیة، المستوى الجزئي والكليالرقابة والمراجعة الداخلیة علىعبد الفتاح محمد الصحن، ومحمد السید سرایا، : المصدر
.178، ص 2004-2003مصر، 

یلخص هذا الشكل قواعد الضبط الداخلي وأسسه، والتي یمكن تقسیمها إلى قواعد عامة 
.1وفیما یلي شرح لهذه القواعد واألسس. وقواعد إداریة باإلضافة إلى القواعد المحاسبیة

:الداخليالقواعد واألسس العامة للضبط-أ

تتمثل هذه القواعد في اإلجراءات والترتیبات التي تهدف بصفة أساسیة إلى حمایة األصول 
:ومن أهمها

حیث یتم وضع مجموعة من اإلجراءات الخاصة بتأمین األصول التي : التأمین على األصول- 
ك التأمین لها طبیعة خاصة تعرضها إلى السرقة أو االختالس أو التلف أو الضیاع، ومثال ذل

ویفضل أن یمتد التأمین إلى األفراد المسؤولین عن . على النقدیة بالخزینة، أو البضاعة بالمخازن
حیث یتم التأمین ضد ...) أمین الخزینة، أمین المخازن، السائقین(حیازة هذه األصول وتشغیلها 

مین األصول وحمایتها هذا إلى جانب اإلجراءات التي تعتمدها المؤسسة داخلیا لتأ. خیانة األمانة

.177-173ص، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح محمد الصحن، ومحمد السید سرایا، -1

قواعد وأسس الضبط الداخلي

قواعد إداریة قواعد محاسبیةعد عامةقوا

التأمین على األصول

الرقابة الحدیة والمزدوجة

تحدید االختصاصات

وضع اإلجراءات

تغییر االختصاصات

تسجیل العملیات

الضبط الحسابي للدفاتر

مطابقة األصول المراجعة الداخلیة

مراقبة البرید

قواعد وأسس الضبط الداخلي): 05(شكل رقم



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

27

من حیث اختیار أفضل الطرق لتخزین السلع والبضائع، واختیار المكان المناسب لوضع الخزینة 
.مع توفیر التدابیر األمنیة الالزمة لحمایة األصول النقدیة من السرقة مثال

ن في اعتماد الرقابة الحدیة تعني تحدید سلطة المدیری: تطبیق الرقابة الحدیة والرقابة المزدوجة- 
العملیات، كأن یحدد لكل مدیر الحد األقصى لقیمة العملیة التي تدخل في نطاق سلطاته، وما 

أما الرقابة المزدوجة فتقوم على أداء . یزید عن ذلك یدخل في سلطة مدیر آخر في مستوى أعلى
لشیكات ومثال ذلك توقیع ا،1شخصین للعمل ذاته بحیث ال یستطیع أحدهما القیام به بمفرده

...وعهدة الخزائن النقدیة

من الضروري أن یتضمن التنظیم اإلداري للمؤسسة إدارة أو قسم : وجود قسم للتدقیق الداخلي- 
للتدقیق الداخلي یقوم بالتأكد من تطبیق كافة السیاسات واللوائح واإلجراءات التي رسمتها اإلدارة، 

2.عب أو مخالفاتومن دقة البیانات المحاسبیة، ومن عدم وجود أي تال

یتم تنفیذ هذا النظام عن طریق وضع إجراءات سلیمة ومنظمة بالنسبة لكل : نظام مراقبة البرید- 
:من البرید الوارد والصادر على السواء تؤدي إلى

تنظیم عملیة استالم البرید الوارد.
تنظیم عملیة توزیعه على األقسام واإلدارات المختصة.
 ارد والصادر في السجالت والدفاتر الخاصةتنظیم عملیة تسجیل الو.
 تنظیم عملیة حفظ المراسالت بعد استكمال دورتها داخل األقسام واإلدارات، وحفظ صور

.المراسالت الصادرة حتى یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة

:القواعد واألسس اإلداریة للضبط الداخلي- ب

والخطوات التي تضعها اإلدارة بغرض مجموعة اإلجراءات والترتیباتتمثل هذه القواعد
:تقسیم األعمال، وتوزیع االختصاصات والمسؤولیات، من أهمها ما یلي

إن تحقیق أهداف المؤسسة االقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة یكون : تحدید االختصاصات- 
من خالل تضافر الجهود داخل أجزائها كل حسب اختصاصه، لذا بات من الضروري اعتماد

فعند الوقوف على الهیكل . تحدید دقیق لالختصاصات داخل المؤسسة في إطار سیاستها
التنظیمي للمؤسسة یجب تحدید اختصاصات كل مدیریة بما ال یسمح بتضارب االختصاصات، 

.21، صمرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -1
.24، صمرجع سبق ذكرهتحي رزق السوافیري، وأحمد عبد المالك محمد، ف-2
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وداخل كل مدیریة یمكن تجزئة كل هذه االختصاصات إلى تخصصات داخل الدوائر وداخل 
1.ن الهیكل التنظیميالمصالح وٕالى غایة آخر نقطة م

التفصیلیة التي تحدد الخطوات التنفیذیة الالزمة ألداء كل عملیة من : وضع اإلجراءات- 
العملیات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة، ویعد حجم المؤسسة وطبیعة نشاطها وعدد العاملین 

طبیعة هذه فیها وتنظیمها اإلداري من العوامل المؤثرة بشكل مباشر أو غیر مباشر على 
.اإلجراءات وعددها ومدى تعقیدها

ویتم ذلك بشكل دوري بما ال یتعارض مع مصلحة العمل أو یعیقه، مع : تغییر االختصاصات- 
.مراعاة قدرات العاملین وكفاءاتهم ومواقعهم الوظیفیة وطبیعة العمل عند القیام بعملیة التغییر هذه

:يالقواعد واألسس المحاسبیة للضبط الداخل-ج

تتمثل هذه القواعد في مجموعة اإلجراءات التي یتم وضعها لزیادة فاعلیة النظام المحاسبي 
:في مجال الرقابة على أنشطة المؤسسة وحمایة أصولها ومن أهم هذه القواعد

ویتم ذلك من خالل المستندات والوثائق المؤیدة لحدوث هذه : التسجیل الدفتري للعملیات- 
والسجالت، ویشترط قبل عملیة التسجیل التحقق من صحة المستند العملیات في الدفاتر

والتوقیعات ومن صحة العملیة ككل، وبعد ذلك یتم التسجیل الفوري للعملیات تالفیا لحدوث أي 
.تالعب أو تزویر

ویتم ذلك من خالل استخدام أسالیب معینة مثل استخدام حسابات : الضبط الحسابي للدفاتر- 
لیة لكل مجموعة من الحسابات المتجانسة، والمراجعة الدوریة ألعمال موظفي كل المراقبة اإلجما

.قسم بحیث ال یتولى أي موظف مراجعة األعمال التي یؤدیها

حیث یتم جرد األصول التي تسمح طبیعتها بذلك مثل النقدیة بالخزینة : مطابقة األصول- 
ع األصول الثابتة، على أن تقارن نتیجة والبضاعة، واألوراق المالیة، وأوراق القبض وبعض أنوا

.الجرد الفعلي مع األرصدة الدفتریة ومن ثم یجري تحدید الفروق وأسبابها والمسؤولین عنها

.106، صمرجع سبق ذكرهمحمد التهامي طواهر، ومسعود صدیقي، -1
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Ⅱ- الرقابة الداخلیة وفق إطار لجنةCOSO

بسبب عدم وضوح ماهیة الرقابة الداخلیة بالنظر إلى تعدد الجهات التي تستخدم هذا 
ین والمدققین الداخلیین والخارجیین والمشرعین والقانونیین والمستثمرین المصطلح كالمدیر 

، ونتیجة لعدم وجود معاییر محددة عند تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة، هذه األسباب 1والمقرضین
اقتضت من المعاهد المهنیة واألكادیمیة في الوالیات المتحدة األمریكیة إجراء دراسة شاملة تشكل 

یمیا للرقابة الداخلیة وتكون أساسا تعتمد علیه المؤسسات المختلفة عند تقییمها لنظام إطارا مفاه
.الرقابة الداخلیة المطبق لدیها

:وظروف صدور تقریرهاCOSOلجنة المنظمات الراعیة - 1

ضح في تدقیق حسابات ات األمریكیة وظهور قصور وافي أعقاب فشل عدد من المؤسس
SECل من الكونغرس األمریكي وهیئة األوراق المالیة األمریكیة ات، قام كبعض هذه المؤسس

(Security Exchange Committee) بتمویل حملة إصالحات لقانون ممارسات الفساد
، وتم تشكیل اللجنة الوطنیة المعنیة بالتقاریر المالیة االحتیالیة المعروفة 1977األجنبي لسنة 

، وهي لجنة غیر ربحیة تضم أكبر 19852سنة Treadway Committeeباسم لجنة تریدواي 
3:خمس جمعیات مهنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة في مجال التدقیق والرقابة والمحاسبة وهي

معهد المدققین الداخلیین(IIA)The Institute of Internal Auditors

معهد المحاسبین القانونیین األمریكي(AICPA)The American Institute of
Certified Public Accountants

 جمعیة المحاسبة األمریكیة(AAA)The American Accounting
Association

 معهد المحاسبین اإلداریین(IMA)The Institute of Management
Accountants

 معهد المحللین المالیینFinancial Executives International (FEI)

إلى سبتمبر 1985یدواي بدراسة نظم التقاریر المالیة خالل الفترة من أكتوبر قامت لجنة تر 
ونتیجة تقریر اللجنة األولي . 1987، وأصدرت تقریرها عن النتائج والتوصیات في أكتوبر 1987

1 -Richard M. Steinberg, and Robert J. Faulk, Internal Control- a Question of Integrity, Ethics, and
Competence, Journal of Accounting and Finance, 1991, p396.

دراسة حالة - على تحقیق أهداف الرقابةCOSOأثر هیكل نظام الرقابة الداخلیة وفقا إلطار عبد السالم خمیس بدوي، -2
.28، ص2011، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، قسم المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، المنظمات األهلیة في قطاع غزة

3 - Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission, Internal Control- Integrated
Framework Executive Summary, May 2013, www.coso.org.
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COSOCommittee of Sponsoring Organizationتم تشكیل لجنة المنظمات الراعیة 

مهمة إعداد دراسة 1987عن لجنة تریدواي، والتي أوكلت لها عام إحدى اللجان المنبثقة وھي 
ووضع نقطة مرجعیة مشتركة اتریفمحاولة دمج مختلف المفاهیم والتعموسعة للرقابة الداخلیة ل

لمفهوم الرقابة الداخلیة، وتوفیر إطار واسع من المعاییر التي تستطیع المؤسسات من خالله تقییم 
. داخلیة لدیهافعالیة نظام الرقابة ال

" اإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة"تجسدت نتائج هذه األبحاث في تقریر تحت عنوان 
Internal Control- Integrated Framework یتكون هذا .1992والذي نشر في سبتمبر

التقریر من أربعة أقسام یتناول القسم األول مقدمة عن مفهوم الرقابة الداخلیة، ویتعرض القسم
الثاني للمقاییس التي یمكن االعتماد علیها في تقییم فعالیة الرقابة الداخلیة، ویتناول القسم الثالث 
تقریر اإلدارة عن فعالیة الرقابة الداخلیة، ویتعرض القسم األخیر لكیفیة تقییم فعالیة الرقابة 

1.الداخلیة

:رقابة الداخلیة منھاقدم إنجازات مھمة في مجال الCOSOویمكن القول أن تقریر لجنة 

قدم التقریر تعریفا شامال للرقابة الداخلیة، وٕاطارا عاما یَمكن المؤسسات على اختالف نشاطها - 
من تقییم وتحسین نظام الرقابة الداخلیة فیها؛

توحید المفاهیم والمصطلحات المتعلقة بالرقابة الداخلیة، حیث شارك في إعداد التقریر جهات - 
ات نظر مختلفة، وأحیانا متناقضة حیال الرقابة الداخلیة؛ووجهذات مصالح 

.  تمكین المشرعین والمستثمرین على فهم أعمق لمحدودیة الرقابة الداخلیة- 

COSOتعریف الرقابة الداخلیة وأهدافها وفق إطار لجنة - 2

عملیة تتأثر بمجلس 2:الرقابة الداخلیة بأنها1992لسنة COSOعرف تقریر لجنة 
Reasonableارة، واإلدارة، واألفراد اآلخرین والتي یتم تصمیمها إلعطاء تأكید معقول اإلد

assurance ولیس تأكید مطلقAbsolute assuranceبخصوص تحقیق األهداف التالیة :
االعتماد على القوائم المالیة، والتحقق من كفاءة وفعالیة العملیات، والتحقق من االلتزام بالقوانین 

.حواللوائ
: نالحظ من هذا التعریف النقاط التالیة

.76صمرجع سبق ذكره،عبد الوهاب نصر علي، وشحاتة السید شحاتة، -1
.نفس المرجع، نفس المكان-2
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استخدام عبارة عملیة ما یعني أن الرقابة الداخلیة لیست حدث أو ظرف معین، وٕانما هي - 
ما یعكس أن الرقابة الداخلیة تجري في بیئة 1سلسلة األعمال التي تتخلل أنشطة المؤسسة،

متغیرة باستمرار؛
إنساني منظم، وذلك باعتبارها تحتاج إلى العنصر البشري إن الرقابة الداخلیة عبارة عن سلوك- 

للقیام بتصمیمها وتنفیذها في إطار محدد تحكمه مجموعة من القواعد واإلجراءات والمبادئ 
العلمیة؛

تمارس الرقابة الداخلیة من قبل األفراد وعلى مختلف المستویات، ما یعني أن األفراد في كل - 
یؤثرون في الرقابة الداخلیة؛مستوى من مستویات المؤسسة 

استخدام عبارة تأكید معقول بدال من عبارة تأكید مطلق بإمكانیة تحقیق األهداف سابقة الذكر، - 
األمر الذي یشیر إلى محدودیة نظام الرقابة الداخلیة، في ظل وجود مجموعة من القیود 

األحكام،  والتآمر والتواطؤ والمحددات الكامنة، فقد تعمل كل من أخطاء اإلنسان، واألخطاء في
.بین الموظفین على تجاوز أنظمة الرقابة الموجودة في المؤسسة

المتعلق بالرقابة الداخلیة قبوال واسعا في الوالیات المتحدة COSOالقى تقریر لجنة 
األمریكیة وفي العالم كله، واعتمد في الفكر المحاسبي من قبل المعاهد األكادیمیة والمهنیة بعد 

ال COSOن تم مناقشته في الدوریات المهنیة المتخصصة، وعلى الرغم من أن استخدام إطار أ
یعتبر مطلبا أساسیا للرقابة الداخلیة، إال أن العدید من المؤسسات آثرت استخدامه بوصفه من 

.أفضل الممارسات

ا وفق أما فیما یخص األهداف التي تسعى الرقابة الداخلیة إلى تحقیقها فقد تم تصنیفه
2:إلى ثالث فئاتCOSOإطار 

تقع على عاتق اإلدارة مسؤولیة قانونیة ومهنیة للتأكد من تقدیم : موثوقیة التقاریر المالیة- 
.المعلومات بشكل عادل وفقا لمتطلبات إعداد التقاریر

تاحة حیث تشجع الرقابة الداخلیة االستخدام الكفؤ والفعال لموارد الم: كفاءة وفعالیة العملیات- 
.لتعظیم أهدافها

االلتزام بالقوانین واألنظمة الساریة التي تحكم عمل المؤسسة، إذ یعتبر نظام الرقابة الداخلیة - 
.وسیلة فعالة لضمان عدم تجاوز القوانین واألنظمة

1 - Richard M. Steinberg and Robert J. Faulk, op. cit, p397.
2 - Alvin A. Arens et al, Op. cit, p290.
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من الرقابة الداخلیة إلى إدارة المخاطر: COSOتطور مرجع - 3

ت، حیث كان تركیز اللجنة األساسي بنشر العدید من اإلصداراCOSOقامت لجنة 
منصب على األسباب الكامنة وراء مشاكل الرقابة الداخلیة والتي ساهمت في فشل إعداد التقاریر 

قامت اللجنة بإصدار إطار ثاني 1992فإضافة لإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة لسنة .المالیة
م إصدار النسخة المعدلة والمحدثة والذي یركز على إدارة مخاطر المؤسسة، ومن ث2004سنة 

.COSOوفیما یلي أهم إصدارات لجنة . 2013لإلطار األصلي للرقابة الداخلیة سنة 

:(COSO1)1992األصلي للرقابة الداخلیةطاراإل-1.3

مع تزاید االهتمام بإیجاد وسائل یتم من خاللها الرقابة بطریقة أفضل على المؤسسة والتأكد 
دافها، ونظرا ألهمیة مفهوم الرقابة الداخلیة قامت لجنة المنظمات الراعیة من تحقیقها أله

COSO المنبثقة عن لجنة تریدواي، والتي تتكون من الهیئات المهنیة في الحقل المحاسبي
. والمالي في الوالیات المتحدة األمریكیة، بتقدیم تصور شامل لمفهوم الرقابة الداخلیة وتقییمها

والذي " إطار متكامل- الرقابة الداخلیة"والموسوم بـ 1992ار تقریر سنة وذلك من خالل إصد
.COSO1یطلق علیه اختصارا 

أحد أهم اإلصدارات التي تناولت الرقابة الداخلیة، ساهم بتطور قواعدها COSO1یعد تقریر 
الداخلیة في المختلفة للرقابةاتریفحیث قام بدمج المفاهیم والتع. هاومفاهیمها وزیادة االهتمام ب

مفهوم أساسي، وقدم دلیل إرشادي للمؤسسات في عملیة تصمیم وتنفیذ ومتابعة أنظمة الرقابة 
1:هماCOSO 1992وكان الهدفین الرئیسیین لتقریر لجنة . الداخلیة

وضع تعریف عام للرقابة الداخلیة یخدم احتیاجات األطراف المختلفة؛
تقییم أنظمتها الرقابیة، وتحدید الكیفیة التي توفیر معیار تستطیع من خالله المؤسسات

.یمكن بها تحسین هذه األنظمة

المتعلق بالرقابة الداخلیة قبوال واسعا في الوالیات المتحدة COSOالقى تقریر لجنة 
األمریكیة وفي العالم كله، واعتمد في الفكر المحاسبي من قبل المعاهد األكادیمیة والمهنیة بعد 

ال COSOوعلى الرغم من أن استخدام إطار .في الدوریات المهنیة المتخصصةأن تم مناقشته 
یعتبر مطلبا أساسیا للرقابة الداخلیة، إال أن العدید من المؤسسات آثرت استخدامه بوصفه من 

.أفضل الممارسات

.29، صمرجع سبق ذكرهعبد السالم خمیس بدوي، -1
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:إلدارة مخاطر المؤسسةCOSOلجنةإطار-2.3

مواضیع تكمل إطار الرقابة سلسلة من النشرات التي تعالجCOSOأصدرت لجنة 
إدارة مخاطر "إطار عمل بعنوان 2004، حیث أصدرت اللجنة سنة 1992الداخلیة لسنة 

ودلیل إرشادي لصالح مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة من *ERM"إطار متكامل- المؤسسة
راسة أجل تحدید وتحلیل المخاطر لمختلف المستویات المرتبطة بالمؤسسة، مبرزا أهمیة د

.1المخاطر وٕادراج عملیة إدارة المخاطر على المستوى العملیاتي والتكتیكي واإلستراتیجي
یعد الهدف من هذا اإلطار هو تقدیم تصور أفضل لعملیة إدارة المخاطر وتوسیع مفهوم 

من خالل تحدید مجمل المخاطر المحتملة في إطار نشاط المؤسسة، ومن ثم ،تقییم المخاطر
والذي یطلق علیه 2004عرف إطار و . ا وتحدید نوع المعالجة التي توافقهاتقییم خطورته

إدارة المخاطر على أنها عملیة تنفذ بواسطة مجلس اإلدارة واإلدارة واألفراد COSO2اختصارا 
لتطبیق اإلستراتیجیة الموضوعة عبر المؤسسة بهدف تحدید األحداث المحتملة التي قد تؤثر على 

2:المخاطر المقبولة، وذلك لتحقیق األهداف التالیةأدائها لتكون ضمن 

بلوغ األهداف اإلستراتیجیة عالیة المستوى ودعمها؛
دعم كفاءة وفعالیة استخدام الموارد؛
االعتماد على التقاریر؛
ظمة المطبقةاإلذعان للقوانین واألن.

اطر، والمتعلقة بإدارة المخ2004سنة COSOوحسب النشرة الصادرة من طرف لجنة 
تتألف إدارة مخاطر المؤسسة من ثمانیة عناصر مترابطة ومتكاملة یتم من خاللها وضع 
السیاسات واإلجراءات التي تساعد على تحقیق أهداف المؤسسة والتي تم تصنیفها في أربع 

.إلدارة مخاطر المؤسسةCOSO2والشكل الموالي یوضح إطار . فئات

ERM*: Enterprise Risk Management.
قیق والسنة األولى ماستر دراسات ، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثالثة محاسبة وتدنظام الرقابة الداخلیةوعبد اهللا مایو، ،خالد مقدم-1

.39، ص2015/2016محاسبیة وجبائیة معمقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
دراسة تطبیقیة على -COSOمدى فاعلیة دور التدقیق الداخلي في تقویم إدارة المخاطر وفق إطار لظن، إبراهیمهیا مروان - 2

.43، ص2016سم المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، ، كلیة التجارة، قالقطاعات الحكومیة في قطاع غزة
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Source : Yahia Saidi, l’Impact de L’Evolution du Référentiel COSO sur L’activation du
Contrôle Interne dans L’entreprise –Avec Référence au Cas de L’Algerie , Revue des Sciences
Humaines - Université Mohamed Khider Biskra , No . 34/35, 2014, p51.

إلدارة مخاطر المؤسسة قد وسع نطاق COSOبأن إطار الشكل السابق نالحظ من
وتقییم المخاطر ومعالجة مرحلة تقییم المخاطر لتشمل؛ تعریف األهداف، وتحدید األحداث، 

وجود عالقة مباشرة بین األهداف التي تسعى المؤسسة لتحقیقها، كما یظهر الشكل . المخاطر
حیث تصور العالقة . دافومكونات إدارة المخاطر التي تمثل ما هو مطلوب لتحقیق هذه األه

.في مصفوفة ثالثیة األبعاد في شكل مكعب

الذي یبقى كإطار مستقل COSO1ال یعتبر كبدیل لـ COSO2نشیر هنا بأن إطار 
ویقدم تفاصیل عن عناصر الرقابة الداخلیة COSO1للرقابة الداخلیة، إال أنه یدمج إطار عمل 
، كما أن 1992تكامل للرقابة الداخلیة الصادر سنة المحددة فیه، فهو بمثابة امتداد لإلطار الم

.الرقابة الداخلیة هي جزء ال یتجزأ من عملیة إدارة المخاطر
1:في النقاط التالیةCOSO2وCOSO1ویمكن إبراز نقاط االختالف بین 

بخصوصیة الحدیث عن المخاطر والفرص، في حین لم یتطرق إطار COSO2یتمتع - 
COSO1للفرص؛

وهو مستوى المخاطرة COSO2فهوم الرغبة في المخاطرة هو مفهوم حدیث في إطار إن م- 
الذي تكون المؤسسة مستعدة لقبوله من اجل تعظیم قیمتها؛

1 - Coralie Dalmasso, l’Evolution du Référentiel COSO : du Contrôle Interne au Management des
Risques , www. bpms. info /levolution- du-referentiel-coso-du-contrôle-interne- au-
management-des-risques / consulter le 15/06/2020.

إلدارة مخاطر المؤسسةCOSOإطار : )06(شكل رقم
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لتشمل أربعة COSO1إطارقام بتوسیع مرحلة تقییم المخاطر فيCOSO2إن إطار - 
.ة المخاطرعناصر؛ تعریف األهداف، وتحدید األحداث، وتقییم المخاطر ومعالج

في االعتبار األهداف اإلستراتیجیة، باإلضافة إلى األهداف المرتبطة COSO2یأخذ إطار - 
.COSO1بالعملیات، والتقاریر المالیة وااللتزام المحددة في إطار 

:2013اإلطار المتكامل الجدید للرقابة الداخلیة -3.3

یة في جمیع أنحاء العالم لكونه مرجعا أساسیا للرقابة الداخلCOSOاعتبر إطار لجنة
، إال أنه وجهت له بعض االنتقادات هالكن ورغم االنتشار الواسع الذي حققه تقریر مقاربة تكاملیة، 

باعتباره قد یكون إطار عمل مناسب للمؤسسات الكبیرة ولكنه غیر مالئم للمؤسسات الصغیرة، 
سسات الصغیرة ینبغي أن تكون معقدة وهذا یطرح التساؤل عما إذا كانت ضوابط الرقابة في المؤ 

مثل تلك التي تفرضها المؤسسات الكبیرة لكي تكون فعالة، إضافة إلى عدم اعترافه بتكنولوجیا 
المعلومات كأحد عناصر الرقابة الرئیسیة، فالمؤسسات في وقتنا الحالي تعتمد على تكنولوجیا 

عالجتها، حیث تضمن تكنولوجیا المعلومات في القیام بعملیاتها، وترخیصها، وتسجیلها وم
1.المعلومات فعالیة الرقابة الداخلیة

بشكل أفضل التطور الحاصل في البیئة االقتصادیة والتنظیمیة 1992ولیعكس إطار 
سنة األخیرة التي اتسمت باختفاء الحدود االقتصادیة بین الدول، والتطور التكنولوجي 20خالل 

أعمال المؤسسة لضمان أقصى درجة ممكنة من الرقابة وازدیاد تدخل أصحاب المصالح في 
بتحدیث النسخة األصلیة لعام  COSOالداخلیة، قامت لجنة المنظمات الراعیة األمریكیة 

1992.

أصدرت اللجنة النسخة المعدلة من اإلطار المتكامل للرقابة 2013ماي 14وفي 
2013واحتفظ إطار . 2014بر دیسم15الداخلیة، وأعلنت عن بدء العمل به اعتبارا من 

بما في ذلك المكونات الخمسة COSOوبمكعب 1992بتعریف الرقابة الداخلیة المقدم سنة 
للرقابة الداخلیة، أما أبرز التعدیالت التي أدخلت على اإلطار المحدث فهي تدعیمه بسبعة عشر 

المؤسسة والتي كانت كمفاهیم مبدأ تستخدم لتصمیم وتنفیذ وتقییم فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في
التي Points of focusنقطة تركیز ) 77(كما حدد الهیكل ، 1992أساسیة ضمنیة في إطار 

1 - Angella Amudo, and Eno Inanga, , Evaluation of Internal Control Systems: a Case Study from
Uganda, International Journal of Finance and Economics, Issue 27, 2009, p126.
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تعتبر خصائص مهمة تساعد على فهم المبادئ لمساعدة اإلدارة في تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة 
1.الداخلیة لدیها من جهة، وفي تقییم المبادئ السبعة عشر من جهة أخرى

الداخلیة، الخارجیة، (كما تم توسیع نطاق أهداف الرقابة الداخلیة لتشمل كل أنواع التقاریر 
بعكس اإلطار األصلي الذي انصب اهتمامه على التقاریر المالیة دون ) المالیة، غیر المالیة

ومن خالل توسیع نطاق هذه التقاریر فاللجنة تسعى إلى اإلحاطة بمختلف جوانب . غیرها
ة من خالل المتابعة المستمرة لعملیاتها التشغیلیة، ومعامالتها التجاریة والمالیة، والتدابیر المؤسس

،من جهةاإلدارةوالتوجیهات الموضوعة من قبل اإلجراءات، ومختلف المتخذة لحمایة األصول
ف داخل المؤسسة ومصدرا أساسیا للمعلومات لألطرااتصال هامة وسیلةوالن هذه التقاریر تعتبر 

الخارجیة وأداة رقابیة فعالة لتقییم األداء واكتشاف جوانب القصور ألجل اتخاذ اإلجراءات 
.لتقاریراأنواع الي یوضح و والجدول الم2.التصحیحیة في الوقت المناسب

الخصائصغیر المالیةالمالیةالتقاریر

القوائم المالیة السنویة؛- التقاریر الخارجیة
مرحلیة؛القوائم المالیة ال-
األرباح المحققة؛-

تقاریر الرقابة الداخلیة؛-
تقریر التنمیة المستدامة؛-
تقاریر االمتثال -

للمنظمین؛
تقاریر / سلسلة التورید-

حمایة األصول

یتم إعدادها وفقا للمعاییر -
؛)خارجیة(المحاسبیة 

یتم إعدادها تلبیة -
لمتطلبات أصحاب المصالح 

والمشرعین؛
طلوبة من قبل تكون م-

المنظمین، وإلبرام العقود 
...واالتفاقات

القوائم المالیة لألقسام؛-التقاریر الداخلیة
تحلیل ربحیة المنتجات -

والوحدات المباعة؛

-

استخدام / الموظفون- 
األصول؛

دراسات رضا العمالء؛ -
تقاریر المخاطر -

.الرئیسیة

تقاریر كمیة ونوعیة -
اتخاذ تساعد في عملیة 

القرارات؛
تقاریر استخدام أنظمة -

تكنولوجیا المعلومات؛

Source: Robert R. Moeller, Executive’s Guide to COSO Internal controls- Understanding
and Implementing the New Framework, John Wiley& Sons, New Jersey, USA, 2014, p 40.

، مجلة وأثره على الرقابة الداخلیة في الجزائرCOSO-ICالداخلیة اإلطار المتكامل للرقابةونسیمة محیوت، ،بشیر كشرود-1
.234، ص 2016، دیسمبر 11جدید االقتصاد، عدد رقم 

.236نفس المرجع، ص-2

نواع التقاریر وخصائصهاأ: )01(جدول رقم 
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كل المؤسسات الكبیرة والمتوسطة والصغیرة، الهادفة للربح ویمكن تطبیق هذا اإلطار في
.وغیر الهادفة إضافة إلى الهیئات الحكومیة

.الداخلیةتطور إطار الرقابة لخصوالشكل الموالي ی

على الرقابة وأثره COSO-ICاإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة ونسیمة محیوت، ،بشیر كشرود: المصدر
.233، ص2016، دیسمبر 11، مجلة جدید االقتصاد، عدد رقم الداخلیة في الجزائر

تحدیث إطار الرقابة الداخلیة هاى تحقیقأعاله وجود عدة أهداف سعى إلیوضح الشكل 
والمخاطر المصاحبة والتشغیل الحاصلة في بیئة األعمال ، منها مواكبة التغیرات 1992لسنة 

. األمر الذي یتطلب وضع إجراءات رقابیة خاصةستخدام المتزاید للتكنولوجیا االخاصة ، ذلكل
كما عملت اللجنة على وضع مجموعة من المعاییر التي تعمل على تطویر الرقابة الداخلیة 
وتقییم فعالیتها، والمتمثلة في المبادئ ونقاط التركیز التي یجب على كل مؤسسة مراعاتها في 

إضافة إلى زیادة التركیز على فئات األهداف الثالث والمتمثلة . بة الداخلیةتصمیمها لنظام الرقا
في ؛ العملیات التشغیلیة نتیجة توسع أنشطة المؤسسات وتعقد وظائفها، والتقاریر فبعدما كانت 
تركز الرقابة الداخلیة على التقاریر المالیة فقط اتسعت لتشمل فئتي التقاریر المالیة وغیر المالیة 

تلبي احتیاجات اإلدارة من المعلومات وأصحاب المصالح معا، وكذا إلى دفع المؤسسات التي
.إلى االلتزام بتطبیق اإلجراءات الموضوعة واالمتثال لمختلف القوانین التي تحكم نشاط المؤسسة

COSO1992اإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة

مواجهة تغیرات بیئة 
األعمال والمخاطر

وضع معاییر لتطویر 
وتقییم نظم الرقابة الداخلیة

: زیادة التركیز على أهداف
العملیات واالمتثال والتقاریر

COSO2013اإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة 

اإلطار األصلي 

تحدید األهداف

التعزیزات

اإلطار المعدل 

تحدیث، تطویر 
وتعزیز اإلطار

التقاریر : توسیع النطاق)الخصائص(ئ المباد
الداخلیة غیر المالیة

)2013-1992(تطور إطار الرقابة الداخلیة : )07(شكل رقم 
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یعتبر اإلطار المتكامل المحدث للرقابة الداخلیة من أحدث اإلصدارات العالمیة في مجال 
الداخلیة، والذي حظي بالقبول العالمي والتزمت به العدید من المؤسسات كإطار مرجعي الرقابة 

ضمن برامجها الخاصة بالرقابة الداخلیة، خاصة وأنه یوفر المرونة الكافیة لتطبیقه على أي نوع 
COSOكما أعطى إطار . من مؤسسات األعمال مهما كانت صغیرة أو كبیرة الحجم 2013

رض الضوابط الرقابیة الخاصة بالتطور التكنولوجي والتقنیات التي تحكم بیئة اهتماما بالغا بف
هذا ویمكن توضیح أوجه التشابه واالختالف بین اإلطار . األعمال وذلك في المبدأ الحادي عشر

.في الجدول التالي2013األصلي للرقابة الداخلیة واإلطار المحدث لسنة 

نقاط االختالفنقاط التشابه

تعریف األساسي للرقابة الداخلیة؛ال

 األهداف الثالثة والمكونات الخمسة
للرقابة الداخلیة؛

 حقیقة أن كل مكون من المكونات
الخمسة ضروري لرقابة داخلیة فعالة؛

 الدور المهم للقرارات المتخذة فیما یتعلق
بتصمیم وتنفیذ وتوجیه الرقابة الداخلیة، 

.وكذلك تقییم فعالیتها

اق األهداف المتعلقة باألداء، زیادة نط
وتحسین العملیات، وٕاعداد التقاریر؛

 صیاغة المفاهیم األساسیة الكامنة
المرتبطة بمكونات الرقابة الداخلیة الخمسة؛

 إضافة مناهج تكمیلیة وأمثلة ذات
صلة باألهداف المرتبطة بالعملیات واالمتثال 

وٕاعداد التقاریر غیر المالیة؛

التغیرات في المؤسسات األخذ في االعتبار
.وفي بیئة التشغیل

Source: Coralie Dalmasso, l’Evolution du Référentiel COSO : du Contrôle Interne au
Management des Risques , www. bpms. info /levolution- du-referentiel-coso-du-contrôle-interne-au-
management-des-risques/ consulter le 15/06/2020.

لسنة COSOوالشكل الموالي یوضح إطار الرقابة الداخلیة كما جاء في تقریر لجنة 
2013.

2013و1992نقاط التشابه واالختالف بین إطار :)02(جدول رقم 
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Source: Committee of sponsoring organizations, Internal Control – Integrated Framework
Executive Summary, May 2013, p6.

مباشرة بین األهداف التي تسعى المؤسسة إلى وجود عالقة ) 08(یبین الشكل رقم 
تحقیقها، والمكونات الالزمة لتحقیق هذه األهداف والهیكل التنظیمي للمؤسسة، حیث یظهر 
الشكل وجود ترابط بین أهداف النظام الرقابة الداخلیة والمتمثلة في تحقیق كفاءة وفعالیة 

ین واألنظمة مع عناصر النظام الخمسة العملیات، ومصداقیة التقاریر، وكذا االلتزام بالقوان
المتمثلة في البیئة الرقابیة وتقییم المخاطر واألنشطة الرقابیة والمعلومات واالتصال والمتابعة، 

إذ یتطلب تحقیق كل هدف . وهذا من خالل األنشطة واألقسام والوحدات المختلفة في المؤسسة
لمؤسسة، وفي كل وحدة من وحداتها وجود من أهداف الرقابة الداخلیة في كل نشاط من أنشطة ا

. عناصر النظام الخمسة

:ات والعناصر الفرعیة لنظام الرقابة الداخلیةكونالم- 4
یتطلب إعداد نظام الرقابة الداخلیة في أي مؤسسة ضرورة توافر مجموعة من العناصر 

المؤسسة وطبیعة األساسیة والالزمة لتنفیذه بكفاءة عالیة، وذلك في ضوء الظروف المحیطة ب
ما یعكس عدم وجود نظام نمطي موحد للرقابة الداخلیة یشترط تطبیقه في كافة . نشاطها

المؤسسات وفي كل الظروف، وٕانما یرجع تحدید ذلك إلى دراسة كل حالة على حدة، إذ یجب أن 
.یعكس نظام الرقابة الداخلیة المطبق طبیعة أوجه النشاط المختلفة للمؤسسة

ت وجهات النظر حول عناصر الرقابة الداخلیة عبر الزمن، فشملت من تعددت وتطور 
وجهة نظر؛ الهیكل التنظیمي، والنظام المحاسبي، واألفراد ومن وجهة نظر أخرى؛ تضمنت 

2013للرقابة الداخلیة COSOإطار : )08(شكل رقم 
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الهیكل التنظیمي، والنظام المحاسبي، والتدقیق الداخلي، ونوعیة وتدریب العاملین، وكلتا وجهتي 
إال أن الرقابة الداخلیة قد . لى عناصر لها قیمتها في الرقابة الداخلیةالنظر السابقتین قد أشارتا إ

توسعت وتطورت بشكل جعل العناصر السابقة مجرد مفردات تشكل بعضا من جوانب الرقابة 
1.الداخلیة

عندما أصدر 1988ترجع بدایة التطور في تحدید عناصر الرقابة الداخلیة إلى عام 
الموسوم (SAS NO.55)بیان معیار التدقیق *AICPAالقانونیین المعهد األمریكي للمحاسبین 

اعتبارات هیكل الرقابة الداخلیة في تدقیق القوائم المالیة، والذي بموجبه فإن هیكل الرقابة : بـ
الداخلیة یتكون من ثالث عناصر أساسیة هي؛ بیئة الرقابة، والنظام المحاسبي، وٕاجراءات 

2.الرقابة

العناصر الرئیسیة والفرعیة لهیكل الرقابة الداخلیة كما حددها 03ویعرض الجدول رقم 
.(SAS NO.55)بیان معیار التدقیق 

اإلجراءات الرقابیة- 3النظام المحاسبي- 2بیئة الرقابة- 1
العناصر الفرعیة لبیئة الرقابة 

:الداخلیة
فلسفة اإلدارة ونمط التشغیل-
الهیكل التنظیمي-
لجنة التدقیق-
طرق تحدید السلطة والمسؤولیة-
طرق رقابة اإلدارة-
وظیفة التدقیق الداخلي-
سیاسات وٕاجراءات إدارة األفراد-
.المؤثرات الخارجیة-

:األهداف التي یجب تحقیقها
.المشروعیة-
.التفویض-
.االكتمال-
.التقییم-
التبویب-
التوقیت -
.الترحیل والتلخیص-

:الرقابةأصناف إجراءات 
الفصل المالئم بین الواجبات-
اإلجراءات المالئمة للتفویض-
المستندات والسجالت المالئمة-
الرقابة المادیة على األصول -

والسجالت
.التحقق المستقل من األداء-

لعینة من مراقبي الحسابات دراسة استكشافیة : تحلیل أهمیة عناصر الرقابة الداخلیة لمراقبي الحسابات،طالل الججاوي: المصدر
.38، ص2006، یونیو 1، عدد26المجلة العربیة لإلدارة، مجلدبالعراق، 

، أثر تقییم مكونات الرقابة الداخلیة على تقدیر خطرها في الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیةرشا بشیر الجرد، -1
.225، ص2013، المجلد الثالث، 15الجامعة، العدد المجلة 

*- AICPA: American Institute of Certified Public Accountants.
دراسة استكشافیة لعینة من مراقبي الحسابات : تحلیل أهمیة عناصر الرقابة الداخلیة لمراقبي الحساباتطالل الججاوي، -2

.38، ص2006، یونیو 1، عدد26لد، المجلة العربیة لإلدارة، مجبالعراق

.لعناصر الفرعیة لهیكل الرقابة الداخلیةا: )03(جدول رقم 
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في تحدید عناصر الرقابة الداخلیة في تقریرها COSOتوسعت لجنة المنظمات الراعیة 
، والذي تضمن خمسة عناصر أو مكونات تمثل الهیكل المتكامل للرقابة 1992الصادر عام

مقاییس التي یتم على أساسها تقییم كفاءة وفعالیة هیكل الرقابة الداخلیة في المؤسسة والالداخلیة
تشمل؛و 

ةیبیئة الرقابالControl Environment

تقییم المخاطرRisk Assessment

أنشطة الرقابةControl Activities

المعلومات واالتصالInformation & Communication

المتابعةMonitoring

فقد أصدر المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین في عام COSOتماشیا مع تقریر لجنة 
وحدد المعیار مكونات الرقابة الداخلیة في العناصر ،(SAS NO.78)معیار التدقیق 1996

كأساس لتعدیل اإلصدار بالمعیار رقم COSOالخمسة سابقة الذكر، أي أنه قد اتخذ تقریر لجنة 
78.1ى اإلصدار بالمعیار رقم وصوال إل55

هي 1992لسنة COSOإن عناصر الرقابة الداخلیة الخمسة الواردة في تقریر لجنة 
لمعالجة التغیرات 2013، إال أنه قد تم توسیع تعریفاتها في إطار 2013نفسها الواردة في إطار 

2:التالیة

ماذج التشغیل والهیاكل التنظیمیة وما ترتب علیها من تغیرات في ن: عولمة األسواق والعملیات- 
.وعوامل الخطر

.لتعزیز مفاهیم الحوكمة التي تفرضها الهیئات التنظیمیة والمنظمات العالمیة: مفاهیم الحوكمة- 
.زیادة أهمیة وتطور التكنولوجیا في المؤسسة: أنظمة المعلومات- 
قییم المخاطر، واستجابة تعزیز النظر في احتماالت الغش في ت: مخاطر الغش أو االحتیال- 

.المؤسسة للتخفیف من تلك المخاطر
المطالبة بمزید من الكفاءة والمساءلة مع زیادة تعقید المؤسسات : كفاءة الموظفین ومساءلتهم- 

.وعملها في ظل ظروف وتكنولوجیات أكثر تقدما
عاییر لتعزیز حمایة أكبر تزاید المطالب والتعقیدات في القوانین واألنظمة والم: القوانین واللوائح- 

.ألصحاب المصلحة، والثقة في التقاریر الخارجیة

:یتطلب2013ومن أجل رقابة داخلیة فعالة فإن إطار عمل 

.24، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا وآخرون، -1
2 - Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission, Op. Cit, p I.
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 ؛ذات الصلة17توافر وفعالیة كل من المكونات الخمسة والمبادئ
عمل المكونات الخمسة للرقابة الداخلیة معا وبشكل متكامل.

لسنة COSOكما جاءت في تقریر لجنة رقابة الداخلیةلامكوناتوالشكل الموالي یوضح 
1992.

Source: Lynford Graham, Internal Control Audit and Compliance Documentation and Testing
Under the New COSO Framework, John Wiley & Sons, USA, 2015, p4.

المكونات 1992للرقابة الداخلیة لعام COSOالمأخوذ من تقریر )09(یبین الشكل رقم 
الخمسة للرقابة الداخلیة وعالقاتها المتبادلة في هرم ثالثي الجوانب، كما تظهر البیئة الرقابیة في 

.القاعدة فهي بمثابة األساس بالنسبة للعناصر األخرى
أما مكون المعلومات واالتصال فهو یقع على طول حافة الهیكل الهرمي، ما یشیر إلى 
العالقة الوثیقة التي تربط هذا المكون مع المكونات األخرى، إذ ال یمكن تصور فعالیة هذه 

.المكونات بدون وجود المعلومات واالتصال

:البیئة الرقابیة-1.4
ر وحجر الزاویة لنظام الرقابة الداخلیة، فهي تعطي تعتبر البیئة الرقابیة من أهم العناص

بمثابة األرضیة التي تقوم علیها وتعمل فیها هيو مؤشرا قویا على وجود نظام رقابة داخلیة فعال، 
1.المكونات األخرى لتحقیق نظام رقابي فعال في المؤسسة

1 - Spencer K.H, Pickett, The Internal Control Handbook, 2nd edition, John Willey& Sons, 2003,
p194.

لرقابة الداخلیة امكونات : )09(شكل رقم 
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اإلدارة العلیا تشمل البیئة الرقابیة السیاسات واإلجراءات التي تعكس مواقف واتجاهات 
والمدیرین بخصوص أهمیة الرقابة الداخلیة في المؤسسة، حیث أنها تعد بمثابة أساس الرقابة 

.الداخلیة الفعالة والقاعدة التي توفر االنضباط لهذا النظام في المؤسسة
فإذا كان لدى إدارة المؤسسة االعتقاد الكافي بأهمیة وجود نظام للرقابة الداخلیة لدیها فإن 

ذا السلوك من شأنه أن ینعكس إیجابا على باقي األفراد العاملین فیها وعلى اإلجراءات الرقابیة ه
المطبقة، حیث یكون رد فعلهم بالضرورة هو االلتزام بتطبیق ضوابط الرقابة الداخلیة المحددة من 

لإلدارة أو أنها ال قبل اإلدارة، أما إذا شعر األفراد العاملین بالمؤسسة بعدم أهمیة الرقابة الداخلیة
تولیها العنایة الكافیة، فإن ذلك سیؤدي إلى عدم التزام العاملین بضوابط الرقابة الداخلیة ما یعني 

.  عدم تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة التي صممت أساسا من أجل بلوغها
تتكون البیئة الرقابیة من عوامل متعددة، یمكن تقسیمها إلى عوامل ذات صلة مباشرة

1. باإلدارة وعوامل أخرى مرتبطة بتنظیم المؤسسة ذاتها

:وتتضمن البیئة الرقابیة العناصر التالیة
:نزاهة اإلدارة والقیم األخالقیة- 41.1.

إن النزاهة والقیم األخالقیة هي عناصر أساسیة للبیئة الرقابیة، والتي من شأنها التأثیر 
2.األخرى المكونة للرقابة الداخلیةعلى فاعلیة تصمیم وٕادارة ومتابعة العناصر 

یتم التعرف على نزاهة اإلدارة والقیم األخالقیة لها من خالل وجود الئحة للسلوك، مع 
هذه الالئحة سواء كانت مكتوبة أو في صورة خطاب ترسله اإلدارة للعاملین إتباعالتحقق من 

ملین بالقیم األخالقیة والقوانین بصفة دوریة، ویجب أن تركز هذه الالئحة على ضرورة التزام العا
.واللوائح

تعتبر إدارة المؤسسة مسؤولة على وضع األساس لبیئة أخالقیة سلیمة على أن تكون هي 
القدوة في ذلك، ومن أمثلة هذه القیم النزاهة واألمانة والصدق واالستقامة، والتي یجب أن یتحلى 

. ي تتم داخل المؤسسة أو خارجهابها الجمیع في تعامالتهم وممارساتهم سواء تلك الت
3:وحتى یكون لنزاهة اإلدارة والقیم األخالقیة التأثیر اإلیجابي على المؤسسة فإنه یجب

 ؛ن وٕادارة المؤسسة بمعاییر أخالقیة وسلوكیة عالیةأن یتمتع المالكو
یر إلى مختلف األفراد في المؤسسة؛أن یتم توصیل هذه المعای
لمعاییرأن یتم تعزیز ودعم هذه ا.

.19، صمرجع سبق ذكرهفتحي رزق السوافیري، وأحمد عبد المالك محمد، -1
2 - Michael Ramos, How to Comply with Sarbanes-Oxley  Section 404: Assessing the Effectiveness
of Internal Control, third edition, John Wiley &Sons, Inc, United States of America, 2008, p31.
3 - Idem, p32.
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:االلتزام بالكفاءة- 41.2.
تعرف الكفاءة على أنها المعرفة والمهارة الضروریة لتحقیق المهام التي تحدد وظیفة الفرد، 
إذ یتوجب على إدارة المؤسسة إیجاد مستویات لكفاءة الوظائف من خالل تزوید العاملین لدیها 

ل على التأكد من أن الذین یقومون بمختلف المهارات الضروریة ألداء العمل المطلوب، والعم
.بالتنفیذ لدیهم التدریب والخبرة والتأهیل العلمي المناسب ألداء العمل

فاألخالقیات بدون كفاءة هي كالنظریة بدون تطبیق، إذ ال یعتبر كافیا وضع اآللیات التي 
لعمل على تعزز وتدعم السلوكیات في ظل احترام القانون والمجتمع واألفراد، بل یجب أیضا ا

ضمان بأن العاملین یتمتعون بالقدرة على التنفیذ الصحیح للمهام الموكلة إلیهم، ویتحقق ذلك من 
خالل وضع توصیف وظیفي لمختلف الوظائف، ومن ثم تحدید درجة المعرفة والمهارة المطلوبة 

1.ألداء الواجبات بكفاءة

:مشاركة مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق- 41.3.
مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق في أي مؤسسة ذات تأثیر جوهري على البیئة تعد مشاركة 

فوجود مجلس إدارة یقوم بمهامه بفاعلیة، . الرقابیة، ومن ثم على نظام الرقابة الداخلیة ككل
2.وكذلك لجنة تدقیق منبثقة عنه من شأنه منع تحكم وسیطرة اإلدارة على الرقابة

رقابیا هاما من خالل فحص ومراقبة األنشطة واألعمال التي إذ تمارس اإلدارة العلیا دورا
أما . تتم في المؤسسة بشكل مستمر، وهذا بغرض تحدید الممارسات الخاطئة ومن ثم تصویبها

لجنة التدقیق فهي عبارة عن لجنة مكونة من أعضاء مجلس إدارة خارجیین ال دخل لهم 
تتكون عادة لجنة التدقیق من المدیرین غیر بالسیاسات التنفیذیة ومستقلون عن اإلدارة، حیث

التنفیذیین في المؤسسة، ومن المهام الموكلة إلى لجنة التدقیق هو التحقق من كفاءة نظام الرقابة 
الداخلیة وتنفیذه بفاعلیة، وتقدیم أي توصیات لمجلس اإلدارة من شأنها تفعیل النظام وتطویره بما 

مساهمین والمستثمرین بكفاءة عالیة وتكلفة معقولة، یحقق أهداف المؤسسة ویحمي مصالح ال
إضافة إلى تدعیم استقالل كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي إلنجاز أعمالهما دون 

وتعتبر لجنة التدقیق حلقة الوصل بین مجلس اإلدارة والمدقق الداخلي والمدقق . تأثیرات أي جهة
ادة فاعلیة وظیفة التدقیق وزیادة مساءلة مجلس الخارجي، الهدف األساسي من تشكیلها هو زی

3:ویمكن أن تقوم هذه اللجنة بكثیر من المهام منها. اإلدارة

مساعدة اإلدارة في تحمل مسؤولیاتها المختلفة.
1 - Benoit Pigé, Audit et Contrôle Interne, 3e édition, éditions EMS, 2009, p56.

.44، صمرجع سبق ذكرهطالل الججاوي، -2
.176-175، ص صمرجع سبق ذكرهعلي عبد القادر الذنیبات، -3



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

45

التنسیق بین المدقق الخارجي واإلدارة وفض النزاع بینهما.
تسهیل مهمة المدقق الخارجي.
تحدید أتعاب المدقق الخارجي.
مناقشة المدقق الخارجي في أیة اقتراحات أو توصیات یقدمها.
زیادة استقاللیة المدقق الخارجي ووظیفة التدقیق الداخلي.

:فلسفة اإلدارة ونمط التشغیل- 4.1.4
تعتبر فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغیل جزء هام من البیئة الرقابیة، وهي تعكس مدى التزامها 

إلى رغبة اإلدارة في القیام بعملیات تشغیلیة تتسم المخاطرة أم إضافةبتطبیق القوانین واللوائح 
1.ال

إن المقصود بفلسفة اإلدارة ونمط تشغیلها تلك اإلشارات والتلمیحات التي تقدمها إدارة 
المؤسسة لألفراد العاملین بها عن مدى أهمیة نظام الرقابة الداخلیة وكذلك التصرفات التي تقوم 

اإلدارة تخالف القوانین واللوائح المنظمة لنشاط المؤسسة، فإن ذلك سیؤدي إلى بها، فإذا كانت 
نشاط مماثل من قبل األفراد العاملین فیها األمر الذي سیؤثر سلبا على فعالیة نظام الرقابة 
الداخلیة المطبق، أما إذا كانت اإلدارة تلتزم بهذه اللوائح والقوانین فإن هذا السلوك من شأنه أن 

س إیجابا على بقیة األفراد العاملین في المؤسسة من خالل التزامهم بتطبیق ضوابط الرقابة ینعك
.الداخلیة الموضوعة

ولفلسفة اإلدارة وأسلوب التشغیل تأثیر مهم على البیئة الرقابیة، وهذا بغض النظر عن 
لتشغیل مجال واسع وتشمل فلسفة اإلدارة ونمط ا. األهمیة المعطاة لعوامل البیئة الرقابیة األخرى

من الخصائص تتضمن على سبیل المثال؛ منهج اإلدارة العلیا لدخول مخاطر األعمال ومراقبتها، 
2...والمواقف والتصرفات اتجاه التقریر المالي وقضایا الضریبة

ویمكن استنتاج بأن فلسفة اإلدارة ونمط تشغیلها هي مؤشر على اهتمام اإلدارة بإیجاد بیئة 
ة من خالل بعض المظاهر السلوكیة مثل مدى استعدادها لدخول عملیات تتسم رقابیة فعال

.بالمخاطرة العالیة، وكذا نظرتها إلى دقة وعدالة القوائم المالیة
:الهیكل التنظیمي- 41.5.

إن نقطة البدء الرئیسیة في تصمیم أو تطویر نظام الرقابة الداخلیة هي اإلطار التنظیمي 
أن یحدد خطوط السلطة والمسؤولیة في المؤسسة بطریقة سلیمة تسهل للمؤسسة والذي ینبغي 

ویمثل الهیكل التنظیمي جزءا هاما من البیئة الرقابیة ألي . عملیة التخطیط والرقابة والمتابعة

.79، صمرجع سبق ذكرهشحاتة، وشحاتة السیدعلي، عبد الوهاب نصر -1
2 - Michael Ramos, Op. Cit, p33.
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مؤسسة، فهو بمثابة الخطة أو الخریطة التنظیمیة التي تحدد اإلدارات واألقسام واختصاصات كل 
.اد، والعالقات داخل المؤسسةمنها، ومسؤولیات األفر 

یعرف الهیكل التنظیمي بأنه نظام مؤلف من شبكات المهام أو الوظائف، تقوم بتنظیم 
العالقات واالتصاالت التي تربط أعمال األفراد والمجموعات معا، ویتعلق الهیكل التنظیمي 

سسة حیث یوفر تأكید باإلجراءات المرتبطة بتقسیم العمل وتحدید المسؤولیات بین العاملین بالمؤ 
.بأن العملیات تنفذ وفقا للسیاسات الموضوعة، وبفعالیة وأن أصول المؤسسة یتم المحافظة علیها

ویعد الهیكل التنظیمي ووجوده بشكل سلیم نقطة البدء في وجود نظام فعال للرقابة 
لما كانت الداخلیة، إذ یحدد بوضوح السلطة والمسؤولیة التي تتم المساءلة على أساسها، فك

الواجبات محددة بدقة والمسؤولیات واضحة كان من السهل الحصول على نظام كفؤ وفعال 
للرقابة الداخلیة، كما یجب أن یتمتع الهیكل التنظیمي بمجموعة من الخصائص لكي یكون أساس 

1: سلیم لوجود نظام فعال للرقابة الداخلیة والتي من أهمها

؛طوط السلطة والمسؤولیةالبساطة والوضوح من حیث تحدید خ
المرونة بحیث یسمح باستیعاب التوسعات المستقبلیة في نشاط المؤسسة.

ومن الجوانب الهامة في وضع هیكل تنظیمي األخذ بعین االعتبار نطاق السلطة 
والمسؤولیة والخطوط المالئمة للتقریر، وما یعتبر مالئما یختلف بحسب الحجم والتعقید 

2.واحتیاجات المؤسسة

یتوقف نوع الهیكل التنظیمي على طبیعة المؤسسة االقتصادیة وحجمها وعدد المستویات 
التنظیمیة واالنتشار الجغرافي لها، حیث یتم توصیف األنشطة المختلفة ووضعها في مجموعات 
متجانسة، یقوم كل إدارة أو قسم بتنفیذ هذه األنشطة لتصبح مسؤولة عن تنفیذها أمام مستوى 

3.ي الخریطة التنظیمیةأعلى منه ف

:تحدید السلطة والمسؤولیة- 6.1.4
تعكس طریقة اإلدارة في تحدید السلطات والمسؤولیات في المؤسسة، األسلوب الذي تتبعه 
في الفصل بین المسؤولیات والوظائف فیما بین األقسام المختلفة وفیما بین األفراد داخل هذه 

وسع فیها لدى بعض األفراد قد یؤدي إلى زیادة تركیز السلطات أو التأناألقسام، حیث 

تفعیل نظم الرقابة الداخلیة للحد من ظاھرة الفساد المالي واإلداري في فیحاء عبد الخالق یحي البكوع ومنھل مجید أحمد، -1
.177، ص2012، 92، العدد 35، مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة دراسة نظریة تحلیلیة: الوحدات الخدمیة

2 - Michael Ramos, Op. Cit, p33.
.21فتحي رزق السوافیري، وأحمد عبد المالك محمد، ص-3
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احتماالت وقوع األخطاء والمخالفات، لهذا فإن تحدید السلطات والمسؤولیات وٕاجراء الفصل بینها 
1.یؤدي إلى تحسین بیئة الرقابة بالمؤسسة

فالتحدید . ومن خالل هذا التحدید یتم مساءلة كل شخص عن األعمال والمهام الموكلة إلیه
كما . ضح للصالحیات والمسؤولیات یحفز األفراد على العنایة بأداء أعمالهم وزیادة كفاءتهمالوا

أن التحدید الواضح للصالحیات والمسؤولیات من شأنه زیادة فاعلیة رقابة اإلدارة على الوظائف 
2:والمهام المختلفة في المؤسسة، ولتحقیق ذلك یجب توافر الجوانب التالیة

 لیة كل موظف عن مجموعة محددة من العملیات، أو مجموعة معینة تحدید واضح لمسؤو
؛من األصول أو االلتزامات أو الحسابات

 تحدید وتوصیف واضح لطبیعة كل وظیفة، وتحدید مؤهالت وخبرات الفرد الذي یشغلها
؛من خالل وضع دلیل خاص بذلك

شكل مستمرأن یكون لكل موظف رئیس أو مسؤول یشرف علیه ویتابع ویقیم أداءه ب.
:سیاسات وممارسات الموارد البشریة- 41.7.

یعتبر العنصر البشري أساس نجاح أي نظام رقابي داخلي، ألن األفراد في مختلف 
المستویات اإلداریة مسؤولین مسؤولیة كاملة عن تصمیم وتنفیذ أسس وقواعد نظام الرقابة داخل 

تكامال بجمیع مقوماته وخصائصه األخرى ة، فنظام الرقابة الداخلیة قد یكون نظاما مؤسسالم
ولكنه یفشل في تحقیق أهدافه الرئیسیة بسبب عدم توافر الكفاءات البشریة من العاملین 

وأسس هذا ة، وعدم تفهمهم ودرایتهم بقواعدؤسسوالموظفین المسؤولین عن نشاط وأعمال الم
3.النظام

العاملین وتدریبهم والتقییم تتضمن سیاسات وممارسات الموارد البشریة طریقة توظیف 
حیث تقوم . لهم، وكذلك كیفیة تحدید رواتبهم وكیفیة ترقیتهم وتوقیع الجزاءات علیهمالمستمر

ختیار والتعیین بغرض الحصول على بعملیة االؤسسةعادة إدارة الموارد البشریة في أي م
والتعیین مفتاح نجاح ختیارمتطلبات الوظیفة، وتعد عملیة االالشخص الذي یتوافق مؤهله مع

من اكتساب المیزة التنافسیة والمتمثلة بنوعیة الموارد البشریة التي تمتلكها، هاوالتي تمكنالمؤسسة
كما یجب على سیاسات وممارسات الموارد . والتي یصعب تقلیدها من قبل المنافسین اآلخرین

مدخل مقترح لتطویر نظم الرقابة الداخلیة للحد من الفساد في الوحدات اإلداریة صفوت مصطفى محمد إبراهیم الدویري، - 1
.197، ص2005، 4، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، العددالحكومیة

.45، صمرجع سبق ذكرهل الججاوي، طال-2
، مشاكل التطبیق العملي- المعاییر والقواعد-اإلطار النظري: أصول وقواعد المراجعة والتدقیق الشاملمحمد السید سرایا، - 3
.108، ص2007، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 1بعةطال
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ة وأن تعمل على تعزیز قوة البشریة في المؤسسة أن تشجع النزاهة والسلوك األخالقي والكفاء
1.وظیفة التقریر المالي

كما تعنى إدارة الموارد البشریة بتدریب األفراد العاملین لدیها بهدف تطویرهم وتمكینهم من 
اكتساب المعارف والمهارات الالزمة إلنجاز المطلوب منهم بكفاءة، وهذا من خالل وضع برامج 

ب في أداء المهام واألعمال الموكلة لهم بصفة دوریة لتدریب الموظفین على أحدث األسالی
.ؤسسةمستمرة، إذ تزداد قوة نظام الرقابة الداخلیة بزیادة خبرات وكفاءات األفراد العاملین بالم

وتقع على عاتق إدارة الموارد البشریة كذلك مسؤولیة وضع سیاسات عادلة لنظم الرواتب 
بعض المعاییر كاألداء والمؤهل العلمي االعتبارواألجور والترقیات والمكافآت بعد األخذ بعین 

ة بالعدالة، األمر الذي ؤسسوالخبرة ومستوى صعوبة الوظیفة حتى یشعر األفراد العاملین في الم
یؤدي إلى زیادة رضا الفرد ودافعیته مما ینعكس إیجابا على أدائه وزیادة إنتاجیته، ومن ثم على 

.ة ككلؤسسأداء الم

طرتقییم المخا-2.4

تعتبر المخاطر جزءا ال یتجزأ من النشاط اإلنساني مهما كانت طبیعته، وتكون أثر 
وضوحا في النشاط االقتصادي، وقد تزایدت هذه المخاطر مع التنوع الذي عرفته األنشطة 

2.االقتصادیة، بل وأصبحت صفة مالزمة لالقتصادیات المعاصرة

ویعكس الخطر ،3ة غیر مرغوب فیهایعرف الخطر على أنه احتمال تحقیق نتائج سلبی
تأثیر حالة عدم الیقین على األهداف، حیث تعرف المعاییر الدولیة للتدقیق الداخلي المخاطر 
بأنها احتمال وقوع أي أحداث تؤثر على تحقیق األهداف، وتقاس هذه المخاطر بتأثیرها 

.واحتماالت حدوثها

ظام الرقابة الداخلیة وفقا لتقریر یمثل تقییم المخاطر المكون الثاني من مكونات ن
COSO ،ویشیر هذا المكون إلى أن المؤسسة تواجه العدید من المخاطر والتي یجب تحدیدها ،

وتحدید احتمال حدوثها وأهمیتها، ومدى تأثیرها على أهداف المؤسسة، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات 
وتقوم إدارة المؤسسة عادة . علیهاالمناسبة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة وٕادارتها والسیطرة 

1 - Julie Harrer, Internal Control Strategies: A Mid to Small Business Guide, John Wiley& Sons,
Inc. United States of America, 2008, p74.

.331، ص2009/2010، 07، مجلة الباحث، العدد استراتیجیات إدارة المخاطر في المعامالت المالیةبلعزوز بن علي، -2
3 -Kenneth P. Johnson, and Henry R. Jaenicke, op.cit, p1.
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بتقییم المخاطر كجزء من تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیة حتى تتمكن من تخفیض 
1.المخالفات والممارسات الخاطئة وحدة تأثیرها إلى أدني حد ممكن

وتقییم المخاطر هي عملیة تحدید مخاطر تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة، وتشكل هذه 
2.لقاعدة لتصمیم األنشطة الرقابیة لمواجهة هذه المخاطرالعملیة ا

یعتبر وضع أهداف ثابتة وواضحة للمؤسسة شرطا أساسیا لتقییم المخاطر، لذلك فإن تقییم 
المخاطر عبارة عن تحدید وتحلیل المخاطر المرتبطة بتحقیق األهداف المحددة في خطط األداء 

تحلیلها للتعرف على أثرها الممكن وذلك من حیث ولخطة تحدید المخاطر فإنه من الضروري 
3.أهمیتها وتقدیر احتمال حدوثها وكیفیة إدارتها والخطوات الواجب القیام بها

تتضمن عملیة تقییم المخاطر المتعلقة بالقوائم المالیة تحدید وتحلیل المخاطر التي من 
فإن عملیة تقییم المخاطر المتعلقة وبذلك 4.شأنها أن تؤدي إلى تحریفات مادیة في القوائم المالیة

بإعداد القوائم المالیة تعني تحدید الظروف والمتغیرات الجدیدة التي یمكن أن تؤثر بشكل واضح 
على عملیة تسجیل ومعالجة البیانات المالیة والتقریر عنها في القوائم المالیة، واتخاذ اإلجراءات 

.الضروریة للتعامل مع هذه المخاطر

المخاطر المتعلقة بإعداد القوائم المالیة من مجموعة من الظروف واألحداث هذا وتنشأ
والخارجیة، والتي من شأنها أن تكون ذات تأثیر عكسي على قدرة المؤسسة على تسجیل الداخلیة

ومعالجة وٕاعداد وٕاصدار هذه التقاریر؛ فخارجیا یمكن أن تؤثر التطورات التكنولوجیة على أنشطة 
یمكن أن تفرض التشریعات واللوائح الجدیدة واإلصدارات المحاسبیة الجدیدة المؤسسة، كما 

تغیرات في سیاسات المؤسسة، ومن أمثلة العوامل الداخلیة الموظفون الجدد وعدم فاعلیة مجلس 
اإلدارة ولجنة التدقیق، وحدوث خلل في نظم المعلومات وزیادة فرص ارتكاب االختالس والسرقة 

. ن في المؤسسة على الوصول إلى أصولها دون الترخیص لهم ذلكبسبب قدرة العاملی

.199، صمرجع سبق ذكرهوت مصطفى محمد إبراهیم الدویري ، صف-1
2 - Rose Hightower, Op. Cit, p34.

، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالرقابة الداخلیة والتدقیق في بیئة تكنولوجیا المعلوماتعطا اهللا أحمد سویلم الحسبان، -3
.51األردن، ص

4 - Julie Harrer, Op. cit, p66.
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:مراحل عملیة تقییم المخاطر- 1.2.4
1:تتم عملیة تقییم المخاطر واالستجابة لها على ثالث مراحل كالتالي

تقوم المؤسسة بوضع أهداف عامة لها، إذ یتم وضع األساس ألهداف : تحدید المخاطر-أ
ومن ثم تضع أهداف . تقاریر المالیة، والكفاءة اإلنتاجیة، وحمایة الموجوداتااللتزام، وٕاعداد ال

فرعیة لكل مرحلة من مراحل العمل وتكون هذه األهداف أكثر وضوحا بالنسبة للمكلفین بتحقیقها، 
.وصوال إلى تحقیق األهداف العامة

نها تقوم بدراسة هذه بعد مرحلة تحدید المخاطر من قبل اإلدارة فإ:تحلیل وتقییم المخاطر- ب
المخاطر وتحلیلها ومعرفة أهمیتها واحتمالیة تكرارها، إذ ینبغي ترتیبها على أساس تأثیرها 
واحتمال وقوعها من عالیة التأثیر واألكثر احتماال أن تحدث ثم التدرج إلى األقل تأثیرا واألقل 

.احتماال أن تحدث

:ضمن الفئات التالیةوتقع االستجابة للمخاطر: ستجابة للمخاطراال-ج
 تقلیل احتمالیة المخاطر أو تأثیرها بواسطة التحویل ): تحویل المخاطر(المشاركة

.أو المشاركة بمقدار من الخطر
 أو معالجة الخطر حیث یتم بموجب هذه الفئة توجیه أكبر ): التخفیض(التقلیل

.عدد من المخاطر بهذه الطریقة
جنب المخاطر عن طریق عدم التورط في أو إنهاء النشاط إذ یتم ت: التجنب

.النشاط الذي یسببها
 ال یتم اتخاذ إجراء لتقلیل احتمالیة وتأثیر المخاطر): التحمل(القبول.

.والشكل الموالي یلخص مراحل عملیة تقییم المخاطر

.420-419،  ص صمرجع سبق ذكرهعلي حسین الدوغجي، وإیمان مؤید الخیرو، -1
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، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 1، طIIAالمعاییر الدولیة الصادرة عن دلیل التدقیق الداخلي وفقخلف عبد اهللا الوردات، : المصدر
.672، ص2014األردن،  

األنشطة الرقابیة-3.4

لنظام الرقابة COSOاألنشطة الرقابیة هي ثالث المكونات الخمسة التي حددتها لجنة
الرقابة في كافة الداخلیة، وهي السیاسات واإلجراءات التي تضعها اإلدارة عند تصمیم أنظمة

األنشطة، وضمن مسار العمل الیومي داخل المؤسسة وفي جمیع المستویات، ویتم التأكد من 
اإللتزام بها لضمان تحقیق أهداف المؤسسة، كما یجب أن تؤدي هذه السیاسات واإلجراءات إلى 

1.المخاطرضمان االلتزام بالتوجهات اإلداریة والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الضروریة إلدارة

تمثل اإلجراءات الرقابیة السیاسات واإلجراءات التي تساعد على التأكد من أنه قد تم اتخاذ 
كما تشتمل 2.اإلجراءات والتصرفات الالزمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بتحقیق أهداف المؤسسة
نه قد تم تحقیق أنشطة الرقابة على اإلجراءات والسیاسات والقواعد التي توفر تأكید مناسب من ا

أهداف الرقابة الداخلیة، وأنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة المخاطر المختلفة التي قد 
هذا وتتم األنشطة الرقابیة من خالل التنظیم وعلى جمیع المستویات وعلى . تتعرض لها المؤسسة

ایة األصول، ومراجعة جمیع الوظائف، ومن أمثلة األنشطة الرقابیة الفصل بین الوظائف، وحم

تطویر عملیة الرقابة الداخلیة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة باالستفادة من مفھوم لجنة المؤسسات الراعیة رائد جبر، -1
COSO 13، ص2011یر، ، ینا19، السنة 1، العدد19، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، المجلد.

2 - Alvin A. Arens  et al, Op. Cit, p298.

ترتیب المخاطر تقییم المخاطرتحدید المخاطر
ویةحسب األول

إدارة المخاطر

تحدید المخاطر 
بصورة منتظمة 

ومتواصلة

تقییم احتمال 
وقوع المخاطر 

وآثارها المتوقعة

األولویة إعطاء
في المعالجة 
للمخاطر ذات 

ثرالتأثیر األك

المخاطر إدارة
بما یتناسب مع 
مستوى تقبل 
المخاطر في 

المؤسسة

مكونات إطار تقییم المخاطر): 10(شكل رقم 
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تصمیم األنشطة الرقابیة لمواجهة COSOویتطلب نموذج . األداء، والتصریح بالعملیات
1.المستویات غیر المقبولة من المخاطر والتي سبق تحدیدها في مرحلة تقییم المخاطر

یعد تصنیف األنشطة الرقابیة إلى ثالث فئات أفضل الطرق لحصر األنشطة الرقابیة 
2:یوعا والتي تتضمناألكثر ش

وهي مجموعة إجراءات یتم وضعها بهدف منع :Preventive controlsاألنشطة الوقائیة -
وقوع أي أخطاء أو انحرافات، وتكون هذه اإلجراءات جزءا من األعمال االعتیادیة للمؤسسة مثل 

ت، الفصل بین الوظائف المتعارضة، وتفویض مناسب للصالحیات، وتوثیق كافي للمستندا
3...ووجود أنظمة ولوائح وتعلیمات تفصیلیة، والحمایة المادیة لألصول

وهي اإلجراءات التي یتم وضعها بهدف اكتشاف :Detective controlsاألنشطة الكاشفة -
األخطاء واالنحرافات عند وقوعها، ومثال ذلك تقییم األداء، وٕاجراء المطابقات بین الحسابات، 

...والجرد الفعلي

وهي اإلجراءات التي تعمل على حل :Corrective controls: نشطة التصحیحیةاأل - 
المشاكل المختلفة، ومن األمثلة علیها وجود نظام لمعالجة األخطاء المكتشفة، ونظام متابعة 
للتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة، وقیام اإلدارة بمراجعة إجراءات التصحیح للتأكد 

.فاءتهامن سالمتها وك
4:وتشمل اإلجراءات الرقابیة العناصر التالیة

:عملیات فحص األداء- 1.3.4

وهي اختبارات مستقلة تتم عن طریق طرف ثالث لیس له ارتباط مباشر بذلك النشاط، 
وهذا من خالل ،إلى تقییم أداء العاملین في مختلف المستویات اإلداریةاالختباراتوتهدف هذه 

ي ومقارنته باألداء المخطط وفقا للموازنات التخطیطیة، واتخاذ اإلجراءات قیاس األداء الفعل
ختالالت وكذلك متابعة تقاریر التشغیل داخل كل في حال وجود بعض اإلالتصحیحیة الالزمة

.ؤسسةقسم في الم

1 - Spencer Pickett, Op. Cit, p197.
.420صمرجع سبق ذكره، علي حسین الدوغجي، وٕایمان مؤید الخیرو، -2
.13، صمرجع سبق ذكرهرائد جبر، -3
.387-386، ص صمرجع سبق ذكرهاالتحاد الدولي للمحاسبین القانونیین، -4
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:معالجة البیانات- 2.3.4

ض متابعة ة بغر ؤسسوتشمل مجموعة اإلجراءات التي یتم اتخاذها من قبل إدارة الم
.العملیات المختلفة وكذلك معالجتها بالطریقة الصحیحة والمناسبة

:إجراءات الرقابة المادیة- 3.3.4

ة وتوفیر ؤسستشمل مجموعة اإلجراءات والضوابط التي تهدف إلى تأمین أصول الم
كن أن فاألصول والسجالت التي ال یتم حمایتها بشكل كاف یم. الحمایة المادیة واإللكترونیة لها

بها مباشرة االتصالویتطلب هدف المحافظة على األصول أن یكون . تتعرض للسرقة والتلف
، كما یمكن أن تتم ؤسسةمقصورا على األفراد المصرح والمرخص لهم بذلك من قبل إدارة الم

ألصول من خالل اتخاذ مجموعة من التدابیر الوقائیة الملموسة كتزوید االرقابة على 
جهزة إنذار متطورة واستخدام األقفال والحراس لحمایتها من السرقة، واستخدام المستودعات بأ

.الخزائن التي تتوفر بها وسائل الحمایة الالزمة لحفظ النقدیة

:فصل المهام- 4.3.4

إن الهدف األساسي من فصل المهام والواجبات بین األفراد المختلفین هو من أجل 
ر المالئمة وغیر القانونیة أثناء التنفیذ العادي للمهام، تخفیض احتماالت الخطأ والتصرفات غی

واالحتفاظحیث أن توكیل أفراد مختلفین بمسؤولیات التصریح بالعملیات، والتسجیل في الدفاتر، 
أثناء القیام بالواجبات واالحتیالباألصول من شأنه أن یقلل احتماالت حدوث الخطأ والغش 

.   العادیة
ومبادئة على قواعد ؤسسبین مسؤولیات األفراد العاملین في المیعتمد الفصل السلیم 

الفصل بین المبادئرئیسة وهامة تساعد على زیادة فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة، وأهم هذه 
: الوظائف الرئیسیة التالیة

؛وتمثل عملیة تفویض أو تصریح ألداء العملیات المختلفة: الترخیص-
إیجاد إثبات مستندي للعملیة المالیة وٕادخالها وقیدها في وتتمثل في عملیة: التسجیل-

السجالت المحاسبیة، وتشمل تسجیل العملیات بمبالغها الصحیحة وفي المدة المحاسبیة 
؛التي نفذت فیها ثم تبویب هذه العملیات في الحسابات المناسبة

.ل والسجالتوتمثل عملیة الرقابة المادیة على األصو : بهاالحتفاظحیازة األصل أو -



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

54

نظام المعلومات واالتصال-4.4
تعتبر المعلومات جزء أساسي من عملیة الرقابة، إذ ال تستطیع اإلدارة القیام بوظائفها 
بدون وجود معلومات، كما أن تبادل المعلومات الخاصة بعملیة الرقابة الداخلیة تقدم مادة أساسیة 

فالمعلومات تعتبر ضروریة كي تقوم 1ابة الداخلیة،تستطیع اإلدارة من خاللها تقییم فاعلیة الرق
.المؤسسة بتنفیذ مسؤولیات الرقابة الداخلیة دعما لتحقیق أهدافها

أما االتصاالت فهي أمر متأصل في كافة نظم المعلومات، إذ یجب توصیل المعلومات 
ن القیام إلى مختلف المستویات اإلداریة في المؤسسة في شكل وٕاطار زمني معین لتمكینهم م

بالواجبات والمسؤولیات المكلفین بها، وٕالى مختلف األطراف الخارجیة األخرى ذات العالقة 
بالمؤسسة، وبذلك فإن االتصاالت تتم داخلیا وخارجیا فهي توفر للمؤسسة المعلومات الالزمة 

داخلیة لتنفیذ أنشطة الرقابة الداخلیة، كما أنها تمكن الموظفین من فهم مسؤولیات الرقابة ال
. وأهمیتها في تحقیق األهداف

وفقا لهذا المقوم فإنه وحتى تتحقق الفعالیة لنظام الرقابة الداخلیة المطبق في المؤسسة فإنه 
من الضروري وجود نظام للمعلومات واالتصال یعمل على إنتاج المعلومات المالئمة ومن ثم 

ى أو بشكل أفقي بغرض نشر توصیلها في الوقت المناسب من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعل
وهذا من خالل إیجاد 2السیاسة الرقابیة على جمیع المستویات اإلداریة واألفراد داخل المؤسسة،

قنوات اتصال مفتوحة تسمح بتدفق هذه المعلومات إلى كافة المستویات اإلداریة بالمؤسسة، كما 
.یجب أن یكون هناك اتصال فعال مع الجهات الخارجیة

المعلومات المتعلق بأهداف إعداد القوائم والتقاریر المالیة بما في ذلك النظام یتكون نظام
المحاسبي من مجموعة اإلجراءات والطرق المحاسبیة والسجالت التي وضعت لتسجیل ومعالجة 

ة، والتي من شأنها كذلك ضمان استمراریة المحاسبة عن ؤسسوتلخیص والتقریر عن عملیات الم
.ها وحقوق المساهمین فیهاة وخصومؤسسأصول الم

د بالنظام المحاسبي مجموعة أو سلسلة الخطوات واإلجراءات التي من خاللها یتم یقص
ة، حیث یتم جمع وتحلیل وتسجیل ؤسسقتصادیة في الماالالتعامل مع األحداث والظروف 

بة مصدر ویعد النظام المحاسبي بمثا. وتصنیف البیانات المالیة وتلخیصها ومن ثم التقریر عنها
للمعلومات والتقاریر المطلوبة من مختلف المستویات اإلداریة، تؤثر جودة المعلومات التي یفرزها 

.421صمرجع سبق ذكره، علي حسین الدوغجي، وٕایمان مؤید الخیرو، -1
.200، صمرجع سبق ذكره، صفوت مصطفى محمد إبراهیم الدویري-2
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على قدرة اإلدارة في اتخاذ القرارات المالئمة، وعلى موثوقیة القوائم والتقاریر المالیة المتعلقة 
.ةؤسسبالم

داف الفرعیة التي یجب یشتمل نظام المعلومات واالتصال المحاسبي على جملة من األه
1:على نظام الرقابة الداخلیة تحقیقها لمنع حدوث األخطاء في دفاتر الیومیات وتتمثل في اآلتي

؛بحیث ال تسمح إجراءات الرقابة بتسجیل عملیات وهمیة: مشروعیة تسجیل العملیات- 
؛بما یكفل المحافظة على أصول المؤسسة: دقة تفویض العملیات- 
؛بحیث تمنع إجراءات الرقابة حذف أیة عملیات سبق أن تم تسجیلها: ل العملیاتشمولیة تسجی- 
وسالمة عملیة االحتساب والتسجیل بما یكفل إظهارها في القوائم : دقة قیاس قیمة العملیات- 

؛المالیة بقیمتها الصحیحة
؛م المالیةوبما یكفل سالمة عرضها في القوائ: دقة تبویب العملیات وفقا لدلیل الحسابات- 
لضمان تسجیل كل العملیات التي حدثت في الفترة : تسجیل العملیات في التوقیت المناسب- 

؛المحاسبیة الخاصة بها
لضمان صحة التلخیص ومن ثم سالمة : سالمة عملیات الترحیل في السجالت المساعدة- 

.إعداد القوائم المالیة

ة من العناصر الهامة التي تساعد ؤسسیعتبر توافر نظام محاسبي مالئم ومتكامل في الم
على نجاح وفاعلیة نظام الرقابة الداخلیة فیها، باعتبار أن النظام المحاسبي یمثل البیئة التي یتم 
فیها إنجاز جمیع العملیات المالیة المتعلقة بأوجه النشاط المختلفة، كما أنه مصدر المعلومات 

وحتى ینجح النظام المحاسبي في . تویات اإلداریةوالتقاریر الرئیسیة المطلوبة من مختلف المس
مجموعة من المقومات التي تحقیق أهدافه بكفاءة في مجال الرقابة الداخلیة فیجب أن یستند على 

قد تختلف تفاصیلها من مؤسسة اقتصادیة إلى أخرى تبعا لعدة عوامل أهمها؛ حجم المؤسسة، 
الالزمة لتشغیل النظام، وطبیعة النظام من كونه وطبیعة نشاطها، واإلمكانیات المادیة والبشریة

2:یدویا أو آلیا، وتشمل هذه المقومات

مجموعة مستندیة
مجموعة دفتریة
دلیل الحسابات
مجموعة التقاریر والقوائم المالیة.

.47-46، ص صمرجع سبق ذكرهطالل الججاوي، -1
اء للطباعة والنشر، كلیة الحدباء ، وحدة الحدبنظام المعلومات المحاسبیةوزیاد هاشم یحي السقا، ،الحبیطيإبراهیمقاسم محسن -2

.20-19، ص ص2003الجامعة، الموصل، العراق، 
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إن تصمیم نظام محاسبي سلیم یعتمد على وجود مجموعة : المجموعة المستندیة- 1.4.4
.ةؤسسها كل المقومات الكفیلة بإثبات كافة العملیات التي تقوم بها الممستندیة كاملة تتوفر فی

وتعتبر المستندات مصدًرا للقید ودلیال لإلثبات على أن یراعى في تصمیمها مجموعة من 
المستند النواحي القانونیة والشكلیة، وأن ترقم المستندات بشكل یسمح یستوفيكأن االعتبارات

تندات المفقودة، وأن تتسم هذه المستندات بالوضوح والبساطة وأن تكون بعملیة الرقابة على المس
1.موقعة ومختومة

تمثل المستندات أولى مقومات النظام المحاسبي في أي مؤسسة واألساس المهم في عمل 
:النظام من حیث اآلتي

ى توفر المستندات الدلیل الموضوعي الذي یحتوي على البیانات التي تمثل الخطوة األول-
.في عمل النظام

تمثل المستندات أحد الوسائل المهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقیق على كافة األحداث -
.االقتصادیة التي تقوم بها المؤسسة

تمثل المستندات سجال تاریخیا للمؤسسة نظرا لما تحتویه من بیانات مؤرخة لألحداث -
.ترات الزمنیة السابقةاالقتصادیة التي قامت بها المؤسسة خالل الفترة أو الف

تتمثل المجموعة الدفتریة في كافة الدفاتر والسجالت التي یتم فیها :المجموعة الدفتریة- 2.4.4
تفریغ كافة البیانات المستخرجة من واقع األدلة الموضوعیة المؤیدة لألحداث االقتصادیة التي 

لتبویب والتلخیص والتحلیل قامت بها المؤسسة ومن ثم معالجتها من خالل عملیات التسجیل وا
.بتطبیق مجموعة من اإلجراءات والفروض والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها

یمثل دلیل الحسابات أداة مهمة في توجیه العمل المحاسبي من خالل : دلیل الحسابات- 3.4.4
لتبویب هو خطة تحدید الحسابات التي یمكن أن تتأثر بها العملیات التي تقوم بها المؤسسة، ف

ة، ویبین الحسابات الرئیسة والحسابات الفرعیة التي تندرج ؤسسالحسابات بما یتفق وطبیعة الم
وبذلك یعتبر دلیل ،اب وطبیعة العملیات التي تسجل بهتحتها مع إعطاء شرح لكل حس

الحسابات أداة مساعدة من شأنها تسهیل العمل المحاسبي من خالل التصنیفات والتبویبات 
لما یمكن أن یتضمنه الدلیل من توضیح لبعض المفاهیم والمصطلحات إضافةات، والترقیم

.المحاسبیة المستخدمة

تمثل مجموعة التقاریر والقوائم المالیة ناتج العمل :مجموعة التقاریر والقوائم المالیة- 4.4.4
وائم المالیة المحاسبي في أي مؤسسة اقتصادیة، وتتضمن هذه المجموعة العدید من التقاریر والق

.24- 23، ص صمرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -1



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

57

والمحاسبیة سواء كانت إلزامیة أو اختیاریة، یقدم البعض منها لجهات خارجیة والبعض اآلخر 
1.لجهات داخلیة على مختلف المستویات اإلداریة للمؤسسة

:المتابعة-5.4

من الضروري أن تقوم إدارة المؤسسة بالمتابعة المستمرة والتقییم الدوري لمختلف أجزاء 
م الرقابة الداخلیة المطبق لدیها للتحقق من كفاءة وفعالیة النظام من جهة، وتحدید ومكونات نظا

إمكانیات التطویر والتحسین في هذا النظام لیتالءم مع التغیرات المستمرة في بیئة العمل من جهة 
.أخرى

یتضمن هذا المقوم من مقومات الرقابة الداخلیة إجراء تقییم مستمر ودوري لجودة أداء 
م الرقابة الداخلیة المطبق بالمؤسسة لتحدید مدى االلتزام بضوابط الرقابة المصممة، وتحدید نظا

2.مدى فعالیتها ومدى وجود ثغرات بها وٕامكانیة تعدیلها حسب التغیرات في الظروف

إن متابعة عناصر الرقابة الداخلیة الممثلة في البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واإلجراءات 
أداء نظام الرقابة كفاءة وفعالیةیة، والمعلومات واالتصال، هي عملیة الغرض منها تقییم الرقاب

الداخلیة بمرور الوقت، وتتم هذه العملیة من خالل المراقبة المستمرة التي تتم في سیاق العملیات، 
3.أو التقییمات الدوریة المنفصلة أو المزج بینهما

ن هما؛ اختیار وتطویر وتنفیذ عملیة التقییم المستمرة یتضمن مقوم المتابعة مبدأین أساسیی
والمنفصلة لمكونات الرقابة الداخلیة، وتقییم العیوب والقصور وٕایصالها إلى المسؤولین عن اتخاذ 

من األدوات المستخدمة لمتابعة فعالیة تصمیم و 4.اإلجراءات التصحیحیة كلما كان ذلك مناسبا
و وجود إدارة للتدقیق الداخلي، والتي یجب أن تقدم تقاریر بنتائج وتشغیل هیكل الرقابة الداخلیة ه

المتابعة إلى مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق، على أن تتم هذه العملیة بواسطة أفراد مؤهلین 
5.لذلك

وفي هذا اإلطار یعتبر التدقیق الداخلي إحدى األدوات الرقابیة التي یتم االعتماد علیها 
الرقابیة ككل، من خالل قیاس فعالیة األدوات الرقابیة األخرى على تحقیق بهدف تحسین العملیة

كما یعتبر التدقیق الداخلي بمثابة . أهدافها وتقییمها، فالتدقیق الداخلي یمثل بؤرة النظام الرقابي

.287، ص2004، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، طمقدمة في نظریة المحاسبةكمال عبد العزیز النقیب، -1
.201، صمرجع سبق ذكره، الدویريصفوت مصطفى محمد إبراهیم -2

3 - Spencer Pickett, Op .Cit, p198.
.226، صمرجع سبق ذكرهرشا بشیر الجرد، -4
30، صمرجع سبق ذكره، محمد السید سرایا وآخرون-5
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صمام األمان بالنسبة لإلدارة العلیا للتأكد من أن السیاسات واإلجراءات الموضوعة من قبل 
.د تم تطبیقها بصورة صحیحةاإلدارة ق

اري مستقل مصمم إلضافة نه نشاط تأكیدي موضوعي واستشیعرف التدقیق الداخلي بأ
على تحقیق أهدافها بإیجاد منهج منظم المؤسسةوهو یساعد . ة ولتحسین عملیاتهامؤسسقیمة لل

.ومنضبط لتقییم وتحسین فعالیة عملیات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة

ن هذا التعریف قد أبرز دورا أكثر تطورا للتدقیق الداخلي، فهو لم یعد یشتمل أیالحظ 
الجوانب المالیة والمحاسبیة فقط بل امتد لیشمل مختلف العملیات، إضافة إلى اعتباره نشاطا 

:وبهذا التعریف فقد أصبح التدقیق الداخلي یتضمن تقدیم نوعین من الخدمات. مضیفا للقیمة

:خدمات تأكیدیة-
إن عملیة التأكید العملیة التي یعبر فیها الممارس عن استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة 
المستخدمین المقصودین بناءا على مقاییس معینة، وخدمات التأكید هي خدمات مهنیة تؤدي إلى 

وهي تتضمن . 1منها في اتخاذ القراراتاالستفادةتحسین جودة المعلومات وبالتالي تحسین عملیة 
الموضوعي لألدلة بغرض تقدیم تقییم مستقل لعملیات الحوكمة وٕادارة المخاطر والرقابة، الفحص

ومن بین ما تشمله خدمات التأكید العملیات المالیة، ومختلف جوانب األداء، وااللتزام بالسیاسات 
. والخطط واإلجراءات والقوانین والتعلیمات أو أي متطلبات أخرى وأنظمة الحمایة

:تشاریةخدمات اس-
تتضمن الخدمات االستشاریة تقدیم المشورة للعمیل والتي یتم االتفاق على طبیعتها ونطاقها 

ة وتحسین عملیات الحوكمة وٕادارة مؤسسمعه، وهذا بهدف الحصول على قیمة مضافة لعملیات ال
، ومن السیاقوذلك بدون تكلیف المدقق الداخلي بأي مسؤولیات إداریة في هذا . المخاطر والرقابة

ویقوم المدقق الداخلي بتقدیم . األمثلة علیها االستشارات والدراسات والتحلیالت والدورات التدریبیة
2:االستشارات بناءا على

؛تكلیفه بطریقة رسمیة مكتوبة ومحددة األهداف
 فرق العمل أو أوتكلیفه بطریقة غیر رسمیة من خالل المشاركة في اللجان

؛راتاإلجابة على أیة استفسا
؛تكلیفه بطریقة متخصصة مثل المشاركة في فرق إلنجاز االندماج أو التملك
تكلیفه بالمشاركة في خطة عمل طارئة.

.38، صمرجع سبق ذكرهعلي عبد القادر الذنیبات، - 1

.59، صمرجع سبق ذكرهعطا اهللا أحمد سویلم الحسبان، -2
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من هذین النشاطین أصبح هدف التدقیق ال یقتصر على الفحص والتحلیل بهدف اكتشاف 
ء أعمالها األخطاء بل انتقل إلى هدف أشمل یتمثل في تطویر عملیات اإلدارة ومساعدتها ألدا

.والشكل الموالي یلخص أهداف التدقیق الداخلي. بكفاءة عالیة

.باالعتماد على الدراسات السابقةةحثالبمن إعداد ا: المصدر

ة، مؤسسإن وظیفة التدقیق الداخلي هي نشاط داخلي یهدف إلى خدمة كل األفراد في ال
اإلدارة ولجنة التدقیق من وظیفة مطالب ، ویلخص الشكل التالي وهو یتضمن الفحص والتقییم

.التدقیق الداخلي

Source: Dana R.Hermanson and Larry E.Rittenberg, Internal Audit and Organizational
Governance, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2003, p33.

:إلدارةا
التقییم المستقل ألدوات الرقابة-
المساعدة في إعداد التقاریر حول -

الرقابة
تقییم فاعلیة العملیات-
المساعدة في تصمیم أدوات الرقابة-
تحلیل المخاطر-
رتأكید المخاط-
تسهیل التقییم الذاتي للرقابة -

والمخاطر

وظیفة التدقیق 
الداخلي

:لجنة التدقیق
؛التأكیدات المتعلقة بأدوات الرقابة-
تقییم مستقل للعملیات والممارسات -

؛المحاسبیة، بما في ذلك التقاریر المالیة
تحلیل المخاطر مع التركیز بالدرجة -

لیة المحاسبیة األولى على الرقابة الداخ
؛والتقاریر المالیة

.تحلیل الغش واستفسارات خاصة-

الطلب على التدقیق الداخلي):12(شكل رقم 

أهداف التدقیق الداخلي:)11(شكل رقم
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من اإلدارة ولجنة التدقیق من نشاط التدقیق الشكل اختالف مطالب كلهذا یتضح من 
الداخلي، فبینما ترید اإلدارة من المدقق كل من خدمات التأكید واالستشارة، تهتم لجنة التدقیق 

.أكثر بخدمات التأكید المتعلقة بالرقابة
المكونات الخمسة للرقابة الداخلیة كما جاءت في تقریر لجنة 04الجدول رقم یلخص 

COSO المدعمة لها17وكذا المبادئ 2013لعام.

المبادئعدد نقاط التركیزالمقومات

البیئة الرقابیة 
20

؛االلتزام بالنزاهة واألخالقیات- 1
اإلشراف على الرقابة الداخلیة من قبل مجلس إدارة مستقل عن - 2

؛اإلدارة
ض وضع اإلدارة  وبإشراف من المجلس، الهیاكل وخطوط عر - 3

؛التقاریر، والسلطات والمسؤولیات المناسبة سعیا إلى تحقیق األهداف
؛االلتزام بجذب وتطویر واالحتفاظ بأفراد أكفاء- 4

؛مساءلة األفراد حول مسؤولیاتهم عن الرقابة الداخلیة- 5

تقییم المخاطر
17

تحدید األهداف بشكل واضح وكاف للتمكین من تحدید وتقییم - 6
؛لمخاطر المتعلقة باألهدافا

تحدید وتحلیل المخاطر المتعلقة بتحقیق األهداف كأساس - 7
؛لتحدید كیفیة إدارتها

األخذ بعین االعتبار الحتماالت الغش أو االحتیال في تقییم - 8
؛مخاطر تحقیق األهداف

على تحدید وتقییم التغییرات التي یمكن أن تؤثر بشكل كبیر- 9
؛رقابة الداخلیةنظام ال

16األنشطة الرقابیة

اختیار وتطویر أنشطة للرقابة تساهم في التخفیف من حدة -10
؛المخاطر إلى مستویات مقبولة

اختیار وتطویر أنشطة الرقابة العامة على التكنولوجیا لدعم -11
؛تحقیق األهداف

Policiesنشر األنشطة الرقابیة من خالل السیاسات -12

هامبادئو الرقابة الداخلیةمكونات : )04(جدول رقم 
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؛Proceduresءات واإلجرا

المعلومات 
14واالتصال

استخدام معلومات مالئمة وذات جودة لدعم عمل الرقابة -13
؛الداخلیة

توصیل المعلومات داخلیا، بما في ذلك أهداف ومسؤولیات -14
؛الرقابة الداخلیة لدعم أداء الرقابة الداخلیة

من شأنها التواصل مع األطراف الخارجیة حول المسائل التي -15
.التأثیر على أداء الرقابة الداخلیة

اإلشراف والمتابعة
10

اختیار وتطویر وتنفیذ عملیة التقییم المستمرة أو المنفصلة أو -16
كالهما للتأكد من وجود وأداء مكونات الرقابة الداخلیة

تقییم أوجه قصور الرقابة الداخلیة وٕایصالها في الوقت -17
المسؤولة عن اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة بما المناسب لألطراف 

في ذلك اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway: ة باالعتماد علىحثابمن إعداد ال: المصدر

Commission COSO, Internal Control- Integrated Framework Executive Summary, May 2013,
pp6-7.
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III-المسؤولیات تجاه نظام الرقابة الداخلیة وفعالیته:

تبع لألدبیات المحاسبیة وجود اهتمام متزاید في السنوات األخیرة بأنظمة الرقابة تالمیالحظ 
فهي بمثابة . الداخلیة، التي تعد على درجة عالیة من األهمیة لإلدارة والمدقق الداخلي والخارجي

لذلك أكدت . لدفاع الرئیسي الذي یحمي مصالح المساهمین وكافة األطراف ذات العالقةخط ا
العدید من الهیئات والمنظمات المهنیة على أهمیة تصمیم وتنفیذ نظام للرقابة الداخلیة، وعلى 
ضرورة التقییم المستمر له بهدف تحدید نقاط القوة والضعف فیه وهذا بغیة المحافظة على فعالیة 

. الرقابة الداخلیةنظام

:المسؤولیات تجاه نظام الرقابة الداخلیة- 1

تعتبر الرقابة الداخلیة مهمة جدا بالنسبة لإلدارة وللمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والسؤال 
الذي یطرح هنا على من تقع مسؤولیة وضع نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة؟ وعلى من تقع 

.نظام؟ هذا ما سنحاول اإلجابة علیهمسؤولیة تحقیق فعالیة ال

:الرقابة الداخلیة واإلدارة-1.1

لما كانت إدارة المؤسسة بمثابة وكیل عن أصحاب المصلحة، فإنه یقع على عاتقها 
مسؤولیة إقامة نظام سلیم للرقابة الداخلیة، كما أن من مسؤولیاتها المحافظة على هذا النظام 

رة المؤسسة مسؤولة عن تصمیم نظام للرقابة الداخلیة والمحافظة ، فإدا1والتأكد من سالمة تطبیقه
علیه واإلشراف المستمر على تنفیذه وتعدیله بما یتناسب مع التغیر في الظروف المحیطة 
بالمؤسسة، بحیث یحقق هذا النظام أهداف حمایة أصول المؤسسة، والتأكد من دقة البیانات 

كذلك تحقیق أكبر قدر من الكفاءة اإلنتاجیة في عملیات علیها، و االعتمادالمحاسبیة وٕامكانیة 
.بالسیاسات اإلداریة المرسومة من قبل إدارة المؤسسةااللتزامالمؤسسة، وضمان 

إن تصمیم وتنفیذ وتقییم نظام الرقابة الداخلیة هو التزام یقع أساسا على عاتق إدارة 
نظام تفویض للقیام بالعملیات، وتوفیر المؤسسة، حیث تقوم اإلدارة بوضع خطة تنظیمیة مناسبة و 

ومعاییر سلیمة لألداء باإلضافة نظام محاسبي سلیم یكفل كفاء، مجموعة من العاملین األ
وال . المحاسبة عن كافة األنشطة وٕاعداد القوائم المالیة وتحقیق الرقابة على العملیات المختلفة

.105، صمرجع سبق ذكره، یوسف محمود جربوع-1
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الداخلیة، بل یجب إخضاع هذا النظام تنتهي مسؤولیة اإلدارة عند تصمیم ووضع نظام الرقابة 
1:لإلشراف المستمر حتى یمكن التحق من أن

أن السیاسات المرسومة تترجم وتنفذ بشكل سلیم.

أن التغیرات في العملیات ال تهدف إلى تعقید اإلجراءات أو أن تصبح غیر كافیة.

أنه یتم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة فور حدوث تغیرات.

سبق فإنه یمكن تلخیص مسؤولیة اإلدارة تجاه نظام الرقابة الداخلیة في وبناءا على ما
:النقاط التالیة

ویقصد بها التحقق من أن اإلجراءات التي وضعت كافیة لمنع واكتشاف :فاعلیة التصمیم-
.األخطاء والغش، وأن نظام الرقابة الداخلیة یعمل بشكل سلیم

ن أن نظام الرقابة الداخلیة یعمل كما هو مصمم له، ویقصد بها التحقق م:فاعلیة التشغیل-
وأن اإلجراءات الرقابیة مطبقة كما هو مخطط لها، ومن أن الذین یقومون بتشغیل نظام الرقابة 

.الداخلیة لدیهم التفویض والتأهیل المناسبین

:مسؤولیة المدقق الخارجي-2.1

تي عندها یبدأ مدقق الحسابات الخارجي تعتبر الرقابة الداخلیة نقطة االنطالق أو البدایة ال
عمله إلعداد برنامج تدقیقه، وتحدید نسبة االختبارات التي سیقوم، وحجم العینات المناسب إلجراء 

.هذه االختبارات، وذلك في ضوء ما یسفر عنه فحصه وتقییمه ألنظمتها المختلفة

ة وفهم نظام الرقابة تنحصر مسؤولیة المدقق الخارجي في القیام بإجراءات خاصة لدراس
في مرحلة التمهید للتخطیط وفي مرحلة التخطیط من أجل تحدید درجة قوة أو ضعف النظام 
وبالتالي تحدید مخاطر الرقابة، ومن ثم تحدید درجة اعتماده على النظام لتحدید حجم االختبارات 

2.الخاصة باألرصدة والعملیات والعرض واإلفصاح

ارجي مسؤوال عن وضع وتصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیة بذلك ال یعتبر المدقق الخ
في المؤسسة، بل تتمثل مسؤولیته أساسا في القیام بإجراءات لدراسة وفهم وتقییم هیكل الرقابة 

.الداخلیة في إطار قیامه بمهمة تدقیق القوائم المالیة للمؤسسة

.26، صمرجع سبق ذكرهالسید أحمد السقا، -1
.172، صمرجع سبق ذكرهعلي عبد القادر الذنیبات، -2



مقاربة مفاهیمیة نظریةالرقابة الداخلیة ............................................الفصل األول

64

من حیث مدى كفاءته من ناحیة یقوم المدقق الخارجي بفحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة 
ویلي دراسة النظام من حیث التصمیم . مته لظروف المؤسسة وحاجاتها المختلفةءالتصمیم ومال

القیام بفحص وتقییم النظام من ناحیة التنفیذ للتأكد من مطابقة التنفیذ للنظام الموضوع، وتحدید 
عمل المدقق ال یقتصر على ما یعني أن. 1مجاالت االنحراف عنه واألسباب التي أدت لذلك

تقییم نظام الرقابة الداخلیة كما هو مصمم بل یتعداه إلى دراسة وفهم وتقییم النظام كما هو منفذ 
فعال، ألنه قد یكون النظام سلیما من الناحیة النظریة ولكن الكیفیة التي یعمل بها في الواقع غیر 

.صحیحة

الستفسارات واالستقصاءات، فقد تكون في هذا المجال یمكن للمدقق استخدام طریقة ا
لطرح مجموعة من ) استبیان(استفسارات المدقق شفویة وقد تكون مكتوبة في شكل قوائم استقصاء

األسئلة على األفراد العاملین لإلجابة علیها بغرض الحكم على مدى كفاءة النظام، وتفضل 
ستفسار في ملفه الدائم أو الجاري الوسیلة األخیرة عندما یرغب المدقق في االحتفاظ بنتیجة اال

.للرجوع إلیها في وقت آخر

وفقا لإلصدارات الدولیة للتدقیق یجب على المدقق الخارجي أن یعد تقریرا بكافة نواحي 
الضعف الموجودة في تصمیم أو تشغیل نظام الرقابة وٕابالغ اإلدارة به أوال بأول وعلى وجه 

ریر إلى أن المدقق الخارجي قد توصل إلى نقاط الضعف السرعة، مع ضرورة اإلشارة في هذا التق
هذه نتیجة لعملیة التدقیق التي قام بها بغرض إبداء الرأي في القوائم المالیة ولیس بغرض تحدید 

2.نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلیة

لما سبق یمكن القول أنه وبالرغم من أهمیة الرقابة الداخلیة بالنسبة للمدقق خالصة
لخارجي الرتباطها الوثیق ببرنامج التدقیق، فإنه لیس من مسؤولیة المدقق وضع نظام سلیم ا

للرقابة الداخلیة أو تعدیل النظام المطبق في الواقع فذلك من مسؤولیة اإلدارة، إال أن على المدقق 
أن یقوم بإبالغ اإلدارة أو لجنة التدقیق عن مواطن الضعف أو القصور في النظام من أجل 

. إجراء التصحیح الالزم

وقد أوضح معهد المحاسبین القانونیین األمریكي فیما یتعلق بمسؤولیة المدقق الخارجي عن 
:نظام الرقابة الداخلیة ما یلي

.252، صمرجع سبق ذكرهمحمود شوقي عطا اهللا، -1
.52، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سرایا وآخرون ، -2
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:بالنسبة للرقابة اإلداریة- 1.2.1
ال یعتبر مدقق الحسابات الخارجي مسؤوال عن دراسة وفهم وتقییم وسائل وأدوات هذا النوع 

رقابة الداخلیة ألنها ال ترتبط بعمل المدقق وال تؤثر على برنامج التدقیق الذي تم إعداده، من ال
ة ؤسسإضافة إلى كون أهداف الرقابة اإلداریة المتعلقة برفع وتنمیة الكفاءة اإلنتاجیة لعملیات الم

سومة هي أهداف ة بتنفیذ السیاسات اإلداریة المر ؤسسجمیع األفراد العاملین بالمالتزاموالتأكد من 
.ولیس المدقق الخارجيؤسسةتهم بالدرجة األولى إدارة الم

لكن إذا تبین للمدقق أن الرقابة اإلداریة لها تأثیر هام على مدى سالمة السجالت 
ة ومركزها المالي، وجب علیه في هذه الحالة ؤسسالمحاسبیة وداللة القوائم المالیة عن نتائج الم

.لنوع من الرقابة الداخلیةدراسة وفهم وتقییم هذا ا
ومن ثم یمكن القول بأن الرقابة اإلداریة ال تخضع لتقییم مدقق الحسابات الخارجي إال في 
الحدود التي یرى فیها هذا األخیر أن الرقابة اإلداریة لها تأثیر هام على سالمة السجالت والقوائم 

.ةؤسسالمالیة المتعلقة بالم
:اسبیةبالنسبة للرقابة المح- 2.2.1

یعتبر مدقق الحسابات الخارجي مسؤوال مسؤولیة كاملة عن دراسة وفهم وتقییم وسائل 
وأسالیب الرقابة المحاسبیة لما لهذا النوع من الرقابة الداخلیة من تأثیر مباشر وارتباط وثیق 

. بطبیعة عمل المدقق وأهداف التدقیق الواجب تحقیقها
ي ینصب على دقة وصحة وسالمة السجالت حیث أن اهتمام مدقق الحسابات الخارج

ة، فهو یهتم بالرقابة الموجهة لتحقیق هدف الوصول إلى بیانات مالیة ذات ؤسسالمحاسبیة للم
ة، والرقابة ؤسسمصداقیة والتي ال شك أنها ذات تأثیر مباشر على موثوقیة القوائم المالیة للم

ة وصحة البیانات المحاسبیة ودرجة المحاسبیة بوسائلها وأسالیبها تهدف إلى التأكد من دق
علیها في اتخاذ القرارات المختلفة، وبهذا یكون مدقق الحسابات الخارجي مطالب بدراسة االعتماد

. وفهم وتقییم أسالیب ووسائل الرقابة المحاسبیة
:بالنسبة للضبط الداخلي- 3.2.1

م وسائل وأدوات یعتبر مدقق الحسابات الخارجي مسؤوال كذلك عن دراسة وفهم وتقیی
الضبط الداخلي باعتبار أن هذا الجانب من جوانب الرقابة الداخلیة یهدف إلى حمایة أصول 

، حیث یعد المدقق الخارجي مسؤوال االستعمالوسوء واالختالسة من السرقة ؤسسوممتلكات الم
. عن تحقیق هذا الهدف
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:مسؤولیة المدقق الداخلي-3.1

سة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة بقصد العمل على تحسینها یقوم المدقق الداخلي بدرا
وٕاحكامها، وقد نصت معاییر الممارسة المهنیة للتدقیق الداخلي الصادرة عن معهد المدققین 
الداخلیین في أمریكا على أنه یجب أن یتضمن مجال عمل التدقیق الداخلي فحص وتقویم كفایة 

1.المؤسسة والحكم على درجة متانتهاوفعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة في 

من المعاییر الدولیة المهنیة لممارسة التدقیق الداخلي "الرقابة"2130فقد أكد المعیار رقم 
أنه یجب أن یساعد نشاط التدقیق الداخلي المؤسسة في الحفاظ على إجراءات وضوابط رقابیة 

كما ذكر المعیار . المستمر فیهافعالة من خالل تقییم فاعلیتها وكفاءتها وتعزیز التحسین 
لیة الضوابط الرقابیة في عاضرورة قیام المدقق الداخلي بتقییم مدى كفایة وف1/ت/2130

المعلومات، وذلك ةنظمأاالستجابة إلى المخاطر في مختلف نواحي الحوكمة وعملیات التشغیل و 
:من حیث
تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للمؤسسة؛-
معلومات المالیة والتشغیلیة؛موثوقیة وسالمة ال-
لیة وكفاءة العملیات والبرامج بالمؤسسة؛عاف-
حمایة األصول؛-
.واإلجراءات والعقودسیاساتلقوانین واألنظمة واللاالمتثال-

:فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة- 2

المالیة االحتیالیة، الرقابة الداخلیة خط الدفاع الرئیس للوقایة من إعداد التقاریر تعتبر بنیة 
وأداةً  مهمة لإلدارة في تنظیم سیر العمل وضمان حسن أداء العملیات وحمایة األصول واألموال 

ما یجعل اإلفصاح عن مدى قوة وفعالیة الرقابة الداخلیة من ؤسسة من كل عبث فیها، في الم
اإلدارة من القضایا قبل مجلس اإلدارة، ثم قیام مراجع الحسابات الخارجي بتقویم تقریر مجلس 

المعاصرة التي طرحتها أدبیات المراجعة وطالبت بها قوانین بعض الدول المتقدمة وتبّنتها 
2.الممارسة العملیة في دول أخرى

، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1ط، IIAدلیل التدقیق الداخلي وفق المعاییر الدولیة الصادرة عن خلف عبد اهللا الوردات، -1
.381، ص2014

للدراسات والبحوث ، مجلة جامعة تشرین دور اإلفصاح الذي تقوم به اإلدارة في تفعیل الرقابة الداخلیة، وآخرونحسین القاضي-2
.175، ص 2006، 2، العدد 28ادیة والقانونیة، المجلد سلسلة العلوم االقتص_العلمیة
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یعتبر نظام الرقابة الداخلیة الفعال واحدا من أفضل طرق الدفاع التي تحمي المؤسسة من 
ة من خالل إدارة المخاطر التي تتعرض لها، الفشل، حیث یعتبر محركا رئیسیا ألداء المؤسس

والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح، وتقلیل فرص حدوث األخطاء المحاسبیة، والتصرفات 
. غیر القانونیة المخالفة للتعلیمات واللوائح

معقولة بخصوص تحقیق ) ضمانات(كما یوفر نظام الرقابة الداخلیة الفعال تأكیدات 
العملیات، (شأنه أن یقلل خطر عدم تحقیق أحد فئات األهداف أهداف المؤسسة، فهو من

فالحكم على فعالیة الرقابة الداخلیة یكون بناءا على ،أو كلها إلى مستوى مقبول) التقاریر، االلتزام
یكون الرقابة الداخلیة أن نظام مما سبقنستخلصو 1.مدى توافقها وتحقیقها ألهداف المؤسسة

.اف التي تم تصمیمه وتنفیذه ألجلهافعاال عند تحقیق األهد
من أجل المحافظة على فعالیة نظام الرقابة الداخلیة فإنه ینبغي أن یتم التقییم المستمر 
وتحدید نقاط القوة والضعف في النظام، فإذا كانت إدارة المؤسسة مسؤولة عن تصمیم وتشغیل 

ى فعالیة هیكل الرقابة الداخلیة وفقا هیكل فعال للرقابة الداخلیة فإنها مسؤولة أیضا عن تقییم مد
. للمعاییر الصادرة عن المنظمات المهنیة

وقد أشار مجلس معاییر التدقیق ومعهد المدققین الداخلیین إلى ضرورة إلزام اإلدارة بإعداد 
تقاریر عن فعالیة نظم الرقابة الداخلیة، حیث من المتوقع أن یؤدي ذلك إلى محافظة المؤسسة 

.بة داخلیة مالئمة تساعد على الوقایة من التالعب في الدفاتر والعملیاتعلى نظم رقا

من خالل COSOتتمحور فكرة تقییم فعالیة الرقابة الداخلیة والتقریر عنها وفق تقریر 
2:أربعة إجراءات

وذلك من خالل قیام اإلدارة بالتحقق من وجود وفعالیة كل : تقییم عناصر الرقابة الداخلیة-
عناصر الرقابة الداخلیة والمبادئ المتعلقة به، وتحدید أوجه قصور الرقابة الداخلیة عنصر من 

المتعلقة بالمبادئ وتقییم شدة كل منها؛

وذلك من خالل قیام اإلدارة بتحدید عدد من الضوابط التي تتخذها لتحقیق كل :تقییم المبادئ-
هذه الضوابط قصور في المبادئ، مبدأ من مبادئ الرقابة الداخلیة، على أن یمثل غیاب أحد

وبالتالي قصور بالرقابة الداخلیة؛

1 - Lynford Graham, Internal Control Audit and Compliance- Documentation and Testing Under
the New COSO Framework, John Willey& sons, new jersey, USA, 2015, p16.

حسین فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوك المصریة في تني عبد الجلیل، یاسر محمد عبد العزیز سمرة، وخالد محمد حس- 2
.53- 52، ص ص2019، 1، الجزء2، العدد10، المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة، المجلدضوء مقررات بازل
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وهو سجل لكافة أوجه القصور التي تم : إعداد ملخص ألوجه القصور الرقابة الداخلیة-
التعرف علیها في نظام الرقابة الداخلیة عند تقییم المكونات أو المبادئ، على أن تمارس اإلدارة 

ود ما تسمح به القوانین والمعاییر لتقییم شدة قصور الرقابة سلطة التقدیر الشخصي في حد
الداخلیة؛

یلخص قرار اإلدارة بشأن وجود وفعالیة كل عنصر من : التقییم العام لنظام الرقابة الداخلیة-
العناصر والمبادئ المتعلقة بها، وعمل العناصر جمیعها في تكامل، إلى جانب تحدید شدة أوجه 

.خلیة عند دراستها إجماال في ضوء العناصر كلهاقصور الرقابة الدا

:االعتبارات المتعلقة بإعداد تقاریر فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة-1.2

مع زیادة المطالبات من الجهات المهنیة بضرورة قیام اإلدارة بإعداد التقاریر عن فعالیة 
داخلیین  المتعلقة بتقییم تلك األنظمة أنظمة الرقابة الداخلیة، والتي تعتمد على تقاریر المدققین ال

ومن ثم االستعانة بالمدققین الخارجیین إلبداء الرأي في هذه التقاریر، فإنه یمكن تحدید 
1:االعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد تقاریر فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة فیما یلي

:لیةالرقابة الداختحدید مقاییس تقییم فعالیة نظام- 1.1.2

حتى یتمكن المدققین الداخلیین واإلدارة من إعداد التقاریر عن فعالیة نظم الرقابة الداخلیة 
وتعتبر المقاییس التي تضمنها تقریر . فإنه من الضروري توافر مقاییس لتقییم فعالیة تلك النظم

الداخلیة وامتدت فعالیة الرقابة . األكثر استخداما، فهي تتصف بالشمول والتفصیلCOSOلجنة 
إلى ضرورة التأكد من وجود وعمل المكونات الخمسة 2013وفقا لإلطار المحدث الصادر عام 

للرقابة الداخلیة والمبادئ السبعة عشر الملحقة بها، مع إمكانیة االستعانة بنقاط التركیز لتحقیق 
. تلك المبادئ

نه یجب توفیر متطلبات ، فإ2013ولتحقیق فعالیة الرقابة الداخلیة في المؤسسة وفق إطار 
2:واضحة والتي تتضمن

إن هیكل الرقابة الداخلیة یتكون من خمسة مكونات :تكامل مكونات هیكل الرقابة الداخلیة-أ
وتعد . وهي؛ البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واألنشطة الرقابیة، والمعلومات واالتصال، والمتابعة

هیكل الرقابة الداخلیة بأجزائه أو مكوناته الخمس إدارة المؤسسة مسؤولة عن تصمیم وتشغیل
إذ ال ینبغي اعتبار المكونات منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض، فهي تعمل . بصورة متكاملة

.44- 42صنفس المرجع، ص-1
2 - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, op.cit, p8.
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معا مجتمعة وبشكل مترابط ومتبادل كنظام متكامل، لتقلیل خطر عدم تحقیق األهداف إلى 
.مستویات مقبولة

بمعنى وجود المكونات الخمسة :المبادئ المرتبطة بهاوجود وعمل المكونات الخمسة و - ب
والمبادئ ذات الصلة في تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیة لتحقیق األهداف المحددة، وأن 

.تظل مستمرة في الوجود في عملیات وسلوك النظام

وب بأسل17وجود وتفعیل المبادئ تتطلب فعالیة الرقابة الداخلیة  ن فإ،سبقمالخالصة
.یجعل مكونات الرقابة الداخلیة الخمسة تعمل معا وبطریقة متكاملة

یجب تدعیمه بإطار كمي عند تقییم فعالیة 2013لعامCOSOویرى الباحثون بأن إطار 
إطارا عاما یمكن تطبیقه 2013، حیث جاء إطار 1992نظام الرقابة الداخلیة شأنه شأن إطار 
تاج إلى إطار یتمیز بشيء من التخصص ویتوافر به على كافة أنواع المؤسسات، لذا یح

والشكل الموالي یلخص فعالیة .المقاییس الكمیة المناسبة لدعمه في تقییم فعالیة الرقابة الداخلیة
.نظام الرقابة الداخلیة

Source: Financial Executives Research Foundation (FERF), Impact of the 2013
COSO Framework- Thought Leader Views, June 2014, p13.

:موجودة
المكونات والمبادئ 

ودة في تصمیم موج
وتنفیذ نظام الرقابة

.الداخلیة

:تعمل
المكونات والمبادئ مستمرة في 
الوجود في العملیات وفي سیر 

الرقابة الداخلیة

:تعمل معا
بمعنى أن الضوابط التي تم 

فیذها للتأثیر في مبادئ أحد تن
المكونات تدعم فعالیة المبادئ 

.والمكونات األخرى

فعالیة نظام الرقابة الداخلیة): 13(شكل رقم 
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أنه من أجل تحقیق فعالیة نظام الرقابة الداخلیة فإن جمیع )13(یشیر الشكل رقم 
المكونات الخمسة والمبادئ السبعة عشر التي تدعم هذه المكونات یجب أن تكون موجودة 

.وتعمل، وأن تكون تعمل معا بشكل مترابط ومتبادل كنظام متكامل

:تحدید محتویات التقریر عن فعالیة نظام الرقابة الداخلیة- 2.1.2

المحدث من اإلدارة صیاغة تقریرها عن فعالیة الرقابة COSOلم یتطلب إطار لجنة 
1:الداخلیة في شكل محدد، إال أنه أشار إلى ضرورة أن یتضمن التقریر ما یلي

خلیة على إعداد التقاریر المالیة وغیر إشارة واضحة على أن التقریر یتعامل مع الرقابة الدا- 
المالیة، التقاریر الداخلیة والخارجیة؛

الحدود الضمنیة لنظام الرقابة الداخلیة؛- 
وجود ضبط ذاتي تلقائي للنظام واستجابة ألوجه القصور التي یتم اكتشافها؛- 
ة؛تحدید للمقاییس التي تم على أساسها تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلی- 
رأي اإلدارة عن فعالیة نظام الرقابة الداخلیة وفي حالة وجود نقاط ضعف هامة تؤثر على - 

فعالیة النظام فانه من الضروري تحدیدها ووصفها؛
الفترة التي یغطیها التقریر فعالیة نظام الرقابة الداخلیة؛- 
.أسماء الموقعین على التقریر- 

.44، صمرجع سبق ذكرهیاسر محمد عبد العزیز سمرة، وخالد محمد حسني عبد الجلیل، -1
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:خالصة الفصل األول

ر نظام الرقابة الداخلیة نظاما شامال یتكون من مجموعة من األنظمة الفرعیة التي یعتب
تحقق أهداف الرقابة الداخلیة، بعضها یختص بالجوانب المحاسبیة ویطلق علیها الرقابة 
المحاسبیة والضبط الداخلي، وبعضها اآلخر یختص بالجوانب اإلداریة ویطلق علیها الرقابة 

لیة بتحقیق أهداف الحمایة والدقة، في حین یرتبط خانب المحاسبي للرقابة الدایرتبط الج. اإلداریة
.الجانب اإلداري بتحقیق أهداف الرقابة المتمثلة في الكفاءة وااللتزام

خمسة مكونات تصممها وتنفذها COSOوفقا لتقریر لجنة یتضمن نظام الرقابة الداخلیة 
اف الرقابة قد تم تحقیقها، هذه العناصر تمثل الهیكل إدارة المؤسسة لتوفیر تأكید معقول بأن أهد

المتكامل للرقابة الداخلیة وتشمل؛ البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واألنشطة الرقابیة، والمعلومات 
. واالتصال، والمتابعة واإلشراف

والمحافظة علیه واإلشرافتتحمل إدارة المؤسسة مسؤولیة تصمیم نظام للرقابة الداخلیة 
على تنفیذه وتعدیله وتطویره بما یتناسب مع التغیر في ظروف المؤسسة، في حین ال المستمر 

لرقابة الداخلیة في المؤسسةجي مسؤوال عن تصمیم وتشغیل نظام ایعتبر مدقق الحسابات الخار 
بل تقتصر مسؤولیته أساسا في القیام بإجراءات لدراسة وفهم وتقییم هیكل الرقابة الداخلیة في 

طار قیامه بمهمة التدقیق، فال یكتفي المدقق بتقییم النظام كما هو مصمم بل یتعداه إلى دراسته إ
بینما یتضمن مجال عمل المدقق الداخلي فحص وتقییم كفاءة فعالیة أنظمة . كما هو منفذ فعال

ة هذه الرقابة الداخلیة في المؤسسة، فوجود وظیفة التدقیق الداخلي في المؤسسة تزید متانة وقو 
.األنظمة



الرقابة ومساهمةلمحاسبة اإلبداعیة ا: انيالفصل الث
الداخلیة في الحد من ممارساتها
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:تمهید

يالمالیة التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي هالتقاریر من إعداد ونشر األساسیةتعتبر الغایة 
وال شك أن دقة بمعلومات تكون مفیدة لهم في عملیة اتخاذ القرارات االقتصادیةنمستخدمیالتزوید مختلف 

هذه مدى دقة وسالمة البیانات المالیة التي تتضمنها بشكل أساسي علىتعتمد قرارات الوصحة هذه
ة التي تهدف إلى إطار معاییر المحاسبة الدولیالمالیة فيتقوم اإلدارة بإعداد القوائم حیث .المالیةالتقاریر

لقیاس المحاسبي، والبعد عن التحیز الشخصي، والعدالة في العرض واإلفصاح، إال سالمة وموضوعیة ا
من بین السیاسات والطرق یر ما تزال تعطي إدارة المؤسسة مرونة واسعة في االختیار أن هذه المعای

األمر الذي من شأنه أن یترك لإلدارة فرصة كبیرة للتأثیر في معالم السیاسة المحاسبیةالمحاسبیة البدیلة، 
.مات التي تتضمنهاو في إعداد القوائم المالیة ومن ثم في نوعیة المعلالمستخدمة

المؤسسة االختیار ةما یكون هناك أكثر من طریقة مقبولة لمعالجة محاسبیة معینة تستطیع إدار فعند
والمفاضلة بین هذه الطرق، والتي یمكن أن تستغلها بعض اإلدارات لتحقیق أهدافها وٕاخفاء حقیقة نتائج 

یار وتطبیق اإلدارة ، حیث من المتوقع أن یكون اختومركزها المالي وٕاظهاره بشكل مخالف للواقعأعمالها
للطرق واإلجراءات المحاسبیة متأثرا باألهداف الشخصیة لإلدارة حتى لو كان ذلك على حساب صدق 

هذا یعد تالعبا بالقوائم المالیةالتعبیر عن نتائج األحداث والعملیات االقتصادیة المتعلقة بالمؤسسة، و 
.على عملیة التالعب في القوائم المالیةویعتبر مصطلح المحاسبة اإلبداعیة أحد المصطلحات الدالة

موضوع المحاسبة اإلبداعیة اهتماما كبیرا من قبل المحاسبین والمدققین خاصة في أعقاب القى
ومع انهیار كبرى المؤسسات العالمیة ازداد انهیار وٕافالس العدید من المؤسسات العمالقة في العالم، 

.من الممارسات التي تؤدي إلى التالعب في القوائم المالیةاالهتمام بتوفیر اآللیات المناسبة للحد 

:مباحث كما یليإلى ثالثةهذا الفصل قصد اإللمام بمختلف جوانب الموضوع فقد تم تقسیم 

Ⅰ-؛ماهیة المحاسبة اإلبداعیة
Ⅱ-ونماذج الكشف عنها؛الجانب األخالقي للمحاسبة اإلبداعیة، تقنیاتها في القوائم المالیة
III -الرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةمساهمة.
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Ⅰ-ماهیة المحاسبة اإلبداعیة:
سلسلة الموضوعات التي شغلت الفكر المحاسبي في الفترة األخیرة، وبالتحدید بعد ثر من أك

القوائم بالتالعبالتي حدثت في نهایة القرن الماضي وبدایة القرن الحالي هي قضیة فضائح المالیة ال
.هي قضیة المحاسبة اإلبداعیةأبرزهاولعل المالیة، 

:نشأة المحاسبة اإلبداعیة- 1
أنواعالمعنى الظاهري للمحاسبة اإلبداعیة من الوهلة األولى كما لو أنه نوع جدید من یبدو 

بة، في الوقت الذي ال یوجد في حقیقة األمر تأصیل وتنظیر علمي لهذا النوع من المحاسبة، ألنه المحاس
ظهر أساسا خارج الوسط األكادیمي للمحاسبة وبشكل أساسي من قبل المهنیین والمحللین المالیین في 

1.األسواق المالیة

صحفیین المالیین للتعلیق على ظهر مفهوم المحاسبة اإلبداعیة بشكل رئیسي بواسطة الممارسین وال
نشاط السوق، وجاء هذا االهتمام من خالل تحلیل المعلومات الواردة إلى سوق األوراق المالیة وتفهم دوافع 
المؤسسات لتضلیل المستثمرین أو تغییر انطباعاتهم من خالل قیام اإلدارة بعرض ما ترید أن یراها به 

2.تي یرغبونها مثل شكل الربح المتزاید أو المستقر نسبیاالمستثمر أو المقرض، وبتقدیم الصورة ال

3یرى البعض أن ظهور المحاسبة اإلبداعیة في األدب األنجلوسكسوني كان خالل السبعینات

4.وهناك من یربط ظهورها كمشكلة ببدایة استخدام المبادئ المحاسبیة للتقریر عن أداء المؤسسة

طار المبادئ والمعاییر إالقیم المحاسبیة للمؤسسات في یعود تاریخ استخدام عملیات التالعب ب
، حیث كانت تتم عملیة التالعب أثناء والقواعد المحاسبیة المتعارف علیها إلى بدایات الثورة الصناعیة

لكل مؤسسة كامل الحریة في اختیار المبادئ المحاسبیة كان إجراء حسابات التكالیف، وفي ذلك الوقت 
.حتیاجاتهاالتي تراها مناسبة ال

ومن المحتمل أن ،من موالید الثمانیناتهي حدثالمحاسبة اإلبداعیة أما البعض اآلخر فیرى أن 
یكون ظهورها مرتبط بالصعوبات التي واجهتها المؤسسات في فترة الركود التي حدثت في بدایة تلك الفترة 

5.ل استخدام الثغرات في القوانین، مما جعل المؤسسات تقوم بابتداع األرباح من خالتحقیق أرباح أفضلل

: ، الملتقى الدوليدور وأهمیة اإلبداع المحاسبي والمالي في عملیة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة والمالیةحمد شریفي، أو ،عمورة جمال-1
.7، ص2011ة، اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة، جامعة البلید

.5، صدراسة میدانیة-نموذج مقترح لقیاس جودة األرباح في ضوء انتشار الممارسات المحاسبیة الخاطئة، طارق عبد العال حماد-2
3 - Ridha Shabou et Neila Boulika Taktak, Les Déterminants de la Comptabilité Créative: Etude Empirique
Dans le Contexte des Entreprises Tunisienne, Comptabilité, Contrôle, Audit, tone8, vol1, 2002, p7.
4 - Kevin Amor and Alan Warner, Uncovering Creative Accounting, Prentice Hall, Great Britain, 2003, p3.

.17ص، 2011/2012، 2م التطبیقیة، العدد، مجلة مال وأعمال، الكلیة الجامعیة للعلو المحاسبة اإلبداعیة، األغاعماد -5
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,Smith)ویرى  Accounting forفي كتابه الشهیر (1992 Growth إن نمو أرباح المؤسسات
لمؤسسات وٕانما نتیجة أسالیب لاالقتصاديداءاألالمیالدیة لم یكن نتیجة البریطانیة في الثمانینات

ت البریطانیة الكبیرة التي أفلست في عام كد ذلك بأمثلة حیث بین أن ثالث من المؤسساأمحاسبیة، و 
Pollyوهي 1990 Peak, British and Commonwealth and Colorall قد أفلست بسبب

1.ممارستها لبعض أسالیب المحاسبة اإلبداعیة

الماضي لتحقیق وقد واجه مدیرو المؤسسات ضغوطا قویة جدا خالل التسعینات من القرن
لوصول لمستویات توقعات المحللین المالیین ألرباح المؤسسات، واستجابة مستویات أرباح مستهدفة وا

.لذلك لجأ المدیرون إلى استخدام الممارسات المحاسبیة المضللة
خ معین لظهور المحاسبة تخلص الباحثة للقول بأنه وعلى الرغم من عدم اتفاق الباحثین على تاری

الجدید لمحاسبة اإلبداعیة لیست حدیثة وأنها لیست بالشيء اإلبداعیة، إال أنه هناك إجماع بینهم على أن ا
.في بیئة األعمال

:تعریف المحاسبة اإلبداعیة- 2

یس إن مفهوم المحاسبة اإلبداعیة وٕان ظهر للبعض مفهوما غریبا أو حدیثا، فهو في حقیقة األمر ل
فما المقصود محاسبیة، في األدبیات الاإلبداعیةالمحاسبة اتریفكذلك، وسنحاول استعراض بعض تع

یتجلى اإلبداع في ذلك؟وأین؟ اإلبداعیةبالمحاسبة 

حاول العدید من الباحثین والمختصین دراسة ظاهرة المحاسبة اإلبداعیة، فتناولها البعض بمفردات 
والمحاسبة ومصطلحات مختلفة ولكنها تحمل نفس المدلول والمفهوم، ومنها المحاسبة اإلبداعیة، 

2.المحاسبة االحتیالیة، والمحاسبة الخالقةو المحاسبة االبتكاریة، و بتداعیة،اإل

الهندسة و ٕادارة األرباح، و كما یشار إلى المحاسبة اإلبداعیة بمصطلحات أخرى منها تمهید الدخل، 
في الوالیات المتحدة األمریكیة، ومن ثم في معظم لشائعالمحاسبة التجمیلیة، ویعتبر المصطلح او المالیة، 

هو ستخدمبیات حول هذا الموضوع هو إدارة األرباح، في حین نجد في أوروبا أن المصطلح الماألد
3.المحاسبة اإلبداعیة

، مجلة الدراسات المالیة )دراسة میدانیة(ممارسة أسالیب المحاسبة الخالقة من قبل الشركات السعودیة ، بن علي بن عبد اهللا عسیريعبد اهللا -1
.323-322ص ص،2002، كلیة تجارة بني سویف، جامعة القاهرة، 1، العدد12والتجاریة، السنة

، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة تأثیر المحاسبة اإلبداعیة في تحدید الوعاء الضریبي للدخل والحد من آثارهالى عبد الصاحب داخل،لی-2
.377ص، 2016، 47الجامعة، العدد

3 - Oriol Amat and Catherine Gowthorpe, Creative Accounting: Nature, Incidence and Ethical Issues, Journal
of Economic Literature, April 2004, p4.
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التي تتناول المحاسبة اإلبداعیة، والتي إن اختلفت في المصطلح والتسمیة إال اتریفوقد تعددت التع
:أنها اتفقت في المضمون ومن أبرز هذه التعریفات

بة اإلبداعیة تحویل الحسابات المالیة باستخدام الخیارات المحاسبیة والتقدیرات تتضمن المحاس- 
1.والممارسات األخرى المسموح بها محاسبیا

على األرقام المالیة، وذلك تخدام المعرفة المحاسبیة للتأثیر یشیر مصطلح المحاسبة اإلبداعیة إلى اس- 
دال من إظهار األداء الفعلي للمؤسسة، فإنها تعكس ما ضمن نطاق القواعد والقوانین المحاسبیة، وبذلك ب

2.ترید اإلدارة إبالغه ألصحاب المصلحة

خالقیة في اختیار التقدیرات والسیاسات المحاسبیة المتاحة التي تتیح فرصة هي ممارسات غیر أ- 
3.ینتج عنها بیانات مالیة غیر صحیحة ومضللةاالتالعب والغش، مم

تحسین صورة المؤسسة تحسینا صوریا من خالل إظهار ربحیة غیر حقیقیة هي مصطلح یستخدم في- 
4.أو مركز مالي غیر حقیقي للمؤسسة وذلك لتحقیق أهداف محددة

یستخدم مصطلح المحاسبة اإلبداعیة على نطاق واسع لوصف تقنیات المحاسبة المقبولة، التي تسمح - 
5.عكس حقیقة وضعیتهاللمؤسسات باإلبالغ عن النتائج المالیة التي ال ت

لى ما یرغب فیه المعدون من خالل استخدامام المحاسبیة من صورتها الحالیة إهي عملیة تحویل األرق- 
6.حاسبیةأو إغفال لكل أو بعض القواعد الم

الذي یدور حول المالحظ أن معظم التعریفات السابقة تناولت الجانب السلبي للمحاسبة اإلبداعیة، و 
ضمن نطاق القواعد والقوانین المحاسبیة لتحسین صورة المؤسسة لدى وتقنیاتسالیب رة ألاستخدام اإلدا

ال یعبرإذ .مختلف األطراف ذات العالقة من خالل إظهار ربحیة غیر حقیقیة أو مركز مالي غیر حقیقي
ر المحاسبة عن اإلبداع بمعنى االبتكار، والسعي في تطویاألدب المحاسبيمفهوم المحاسبة اإلبداعیة في 

1 - Ibid, p5.
2 - Syed Zulfiqar Ali Shah and Safdar Butt, Creative Accounting: A Tool to Help Companies in a Crisis or a
Practice to Land them Into Crises, International Conference on Business and Economics Research, Singapore,
Vol. 16, 2011, p97.

دمشق للعلوم االقتصادیة ، مجلة جامعةدراسة میدانیة-في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةدور لجان المراجعة ، رشا حمادة-3
.96ص، 2010، 2، العدد26نیة، المجلدوالقانو 

، المؤتمر جراءات المحاسبة الخالقة وقدرتهم على إدارتها في البنوك التجاریة األردنیةمدى إدراك محللي االئتمان لمخاطر إصیام،ولید زكریا - 4
.4، ص2007أفریل 18-16العلمي الدولي السنوي السابع، إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة الزیتونة األردنیة، عمان، األردن، 

5 - Asif Mahbub Karim et al, Cosmetic Accounting Practices in Developing Countries: Bangladesh
Perspectives, World Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 3, July 2011, p2.
6 - Deepika and Maya Rani, creative accounting, KAAV International Journal of Economics, Commerce and
Business Management, Vol. 2, Issue. 4, 2015, p96.
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ر وٕایجاد حلول مبتكرة للمشاكل المحاسبیة التي تواجه أصحاب المهنة، ومن ثم المساعدة في توفی
كما یتضح بأن اإلبداع هنا ال یكون في . تعكس واقع حال المؤسسةمعلومات محاسبیة صحیحة ومفیدة 

ظیفها واستخدامها للتالعب اإلجراءات المحاسبیة بحد ذاتها ألنها موجودة في األصل، وٕانما في كیفیة تو 
.باألرقام المحاسبیة

هناك من اعتبر المحاسبة اإلبداعیة نعمة ونقمة في آن واحد، فهي نعمة إذا تم إبداع شيء جدید ف
من شأنه تحسین النظام المحاسبي وتقدیم اإلضافة إلى مخزون المعرفة المحاسبیة الموجودة، وتصبح نقمة 

وتظهر التجارب في العالم أنه في غالب .ال عناصر غیر أخالقیة للنظاموغیر مرغوب فیها إذا ما تم إدخ
الحاالت تمارس المحاسبة اإلبداعیة بشكل غیر مرغوب فیه لجذب المستثمرین من خالل عرض الوضعیة 

1.مضلل ومخادعبشكل المالیة للمؤسسة بشكل مبالغ فیه، وفي بعض الحاالت 

اإلبداعیة تحت أي مسمى ما هي إال أحد صور وأسالیب لما سبق یمكن القول أن المحاسبةخالصة
التحایل والتضلیل في القوائم المالیة، التي یتم ممارستها في إطار المبادئ والمعاییر المحاسبیة وذلك 
باستخدام الخیار االنتقائي في تطبیقها، واستغالل عنصري المرونة والتقدیرات التي تتیحها هذه المبادئ 

تحویل األرقام المحاسبیة إلى أرقام غیر صحیحة ومضللة ال تعكس حقیقة وضعیة والمعاییر، بهدف
.المؤسسة خدمة ألهداف اإلدارة الشخصیة وعلى حساب مصلحة مختلف األطراف ذات العالقة

بتداعیة إن صح القول مبنیة في األساس على محاسبة اإلبداعیة هي محاسبة إكما ترى الباحثة بأن ال
، تتنافى وأخالقیات مهنة المحاسبة، یستخدم فیها المحاسب معرفته بالقواعد واإلجراءات الخداع والتضلیل

المحاسبیة البتداع طرق وأسالیب في المعالجات المحاسبیة لتغییر المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة خدمة 
.المحاسبةألهداف اإلدارة، وهذا ما یجعل المحاسبة اإلبداعیة بالفعل تحدیا كبیرا یواجه مهنة

:یمكن استنتاج النقاط التالیةهذا و 
المحاسبة اإلبداعیة هي أحد صور التالعب والتحایل والخداع في القوائم المالیة؛
تتنافى ممارسات المحاسبة اإلبداعیة مع قواعد وأخالقیات مهنة المحاسبة؛
إن المحاسبة اإلبداعیة هي فن من فنون التضلیل؛
اعیة قانونیة، تتم في إطار المبادئ والمعاییر المحاسبیة المتعارف علیها ممارسات المحاسبة اإلبد

ودون تجاوزها؛
إن ممارسي المحاسبة اإلبداعیة مؤهلین ومحترفین وملمین بالقواعد واألحكام المحاسبیة؛
 ممارسات المحاسبة اإلبداعیة هي ممارسات احتیالیة تعمل على تحویل األرقام المحاسبیة إلى

ر صحیحة ومضللة؛أرقام غی

1 - Eno L.Inanga and Dilip Kumar Sen, Creative Accounting: A Case Study and Global Dimensions of the
Phenomenon, ABWA Journal, Association of Accountancy Bodies in West Africa, Vol. 1, No.3, 2009, p29.
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ال یمكن تجنب المحاسبة اإلبداعیة بشكل مطلق؛
ممارسات المحاسبة اإلبداعیة غیر أخالقیة؛
 إن المحاسبة اإلبداعیة هي عملیة مخططة تقوم بها اإلدارة لتحقیق أهداف خاصة بها على

حساب مصلحة األطراف األخرى ذات العالقة؛
بداعیة من شأنه أن یؤثر على مصداقیة وموثوقیة القوائم إن استخدام اإلدارة ألسالیب المحاسبة اإل

. المالیة

:العوامل التي ساعدت على ظهور المحاسبة اإلبداعیة- 3
:هناك عوامل ساعدت في ظهور المحاسبة اإلبداعیة منها

:تضارب المصالح-1.3
اإلبداعیة، یعتبر تضارب المصالح بین مختلف أصحاب المصلحة السبب الرئیس لظهور المحاسبة 

فمصلحة اإلدارة هي دفع ضرائب أقل وتوزیعات أرباح أقل، في حین یسعى المستثمرون للحصول على 
العائد على استثماراتهم، أما مصلحة السلطات الضریبیة فهي تحصیل المزید من األرباح من خالل تعظیم

1.ضرائب أكثر، وتتمثل مصلحة الموظفون في الحصول على رواتب أفضل

ما جاءت به نظریة الوكالة، فهي تنظر للمؤسسة باعتبارها مجموعة من العالقات التعاقدیة وهذا 
2.بین األطراف من ذوي المصالح فیها، وینتج عن هذه العالقة موكلون ووكالء

ووفقا لنظریة الوكالة فالمؤسسة هي الخیال القانوني الذي یمثل المركز لعملیة معقدة یتم فیها تحقیق 
3.متضاربة لألفراد بشكل متوازن في إطار العالقات التعاقدیةاألهداف ال

األصل لیكون أحد الطرفین /یشیر مفهوم الوكالة إلى العالقة التي تنشأ بین طرفین هما الموكل
ضمنیة یكلف بموجبها أووالوكیل لیكون الطرف الثاني، وتتحدد هذه العالقة بموجب شروط عقد صریحة 

فعلى سبیل المثال تعتبر . بالقیام بأنشطة معینة لصالحه) الوكیل(طرف الثاني ال)الموكل(الطرف األول 
المؤسسة عالقة وكالة، كما تعتبر العالقة بین المدیرین والمدققین عالقة وكالة، ومدیر بین المالكعالقة ال

.والمالكوكذلك الحال بالنسبة للعالقة بین المدققین 

4:رضیات أساسیة هيهذا وترتكز نظریة الوكالة على عدة ف

1 - Eno L. Inanga and Dilip Kumar Sen, Op. cit, p30.
، دوریة اإلدارة سة اختباریة على الشركات السعودیةدرا- المدخل اإلیجابي: محددات اختیار اإلدارة للسیاسات المحاسبیةصالح،إبراهیمرضا - 2

.490ص، 2003، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 3، العدد43العامة، المجلد
3 - Oriol Amat and Catherine Gowthorpe, Op. cit, p3.

دراسة اختباریة في : السلوك اإلداري في اختیار السیاسات المحاسبیة في ضوء النظریة اإلیجابیةمحدداتمؤید محمد علي الفضل،-4
السعودیة، فیفري ، معهد اإلدارة العامة، الریاض، المملكة العربیة1، العدد46المجلددوریة اإلدارة العامة، ،مة العامة في األردنهالشركات المسا

.58ص، 2006
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 أن كال من الموكل والوكیل شخص أو أشخاص یتمیزون بالوعي، بمعنى أن كال من الطرفین
یعرف مصلحته ویسعى إلى تعظیم منافعه المتوقعة، وهذه المنافع المتوقعة هي التي ستحدد 

.تصرفاته وقراراته
لحة الموكل، ومن هنا إن الوكیل سیعمد إلى تعظیم منفعته حتى ولو كان ذلك على حساب مص

ینشأ نوع من تضارب المصالح بینهما، مما یوجب وجود شروط محددة في العقد تنظم العالقة 
.وتقلل من فرص حدوث التعارض بین الطرفین إلى حدها األدنى

 مع االعتراف بوجود التعارض بین الطرفین، إال أن ذلك ال ینفي االعتراف بوجود المصالح
.ي تتمحور حول الحرص على استمرار المؤسسة ونجاحهاالمشتركة بینهما، وه

إن الفرض الرئیسي لنظریة الوكالة هو أن األفراد یعظمون منافعهم الخاصة المتوقعة، وأن لدیهم 
الموارد لذلك وهم مبدعون في ذلك، كما تؤكد هذه النظریة أن اختیار اإلدارة للطرق والسیاسات المحاسبیة 

یة في نتیجة النشاط وفقا لتفضیالتها وخدمة ألهدافها الخاصة، وذلك دون األخذ یتأثر فقط بآثارها النسب
وبهذا فإن نظریة الوكالة توفر إطارا .في االعتبار تفضیالت األطراف األخرى من أصحاب المصالح

.صلبا لفهم سلوك المحاسبة اإلبداعیة

.واألطراف ذوي المصلحةوالشكل الموالي یوضح العالقة بین ممارسات المحاسبات اإلبداعیة
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Source: Diana Balaciu and Pop Cosmina Mădălina, Is Creative Accounting a Form of Manipulation?, Annals
of the University of Oradea, Economic Science Series, Vol. 17, Issue 3,  2008, p936.

بأن عملیة التالعب بالحسابات یمكن تقسیمها إلى نوعین؛ تالعب )14(یظهر من الشكل رقم 
ممارسات المحاسبة اإلبداعیة استخدام اإلدارة إذ تعكس . لصالح المؤسسة وتالعب ضد مصلحتها

لمجتمع لتقدیراتها التخاذ خیارات محاسبیة وتنفیذ عملیات من شأنها التأثیر على عالقة المؤسسة با
).خطط التعویض(والمدیرون ) تكالیف رأس المال(، والممولون )التكالیف السیاسیة(

تعتبر لصالح المؤسسة من خالل حالة المجتمع والممولون فإن عملیة التالعب بالحسابات يفف
المدیرون فإن عملیة التالعب بالحساباتحالةتكالیف السیاسیة وتكالیف رأس المال، أما فيالتخفیض 

ما یؤكد بأن المحاسبة اإلبداعیة تهدف إلى . تعتبر ضد مصلحة المؤسسة من خالل زیادة التعویضات
.تحقیق مصلحة طرف على حساب األطراف األخرى

المؤسسة

المجتمعالممولونونالمدیر 

:تخفیض تكالیف رأس المال
إصدار األسهم-
عقود الدین-

:تعظیم تعویضات اإلدارة
المكافآتخطة -
خیارات األسهم-

:یةسیاستخفیض التكالیف ال
تكلفة التشریع-
البیئة التنافسیة-
الضرائب-

تالعب المدیرین ضد المؤسسة
تالعب المدیرین لصالح المؤسسة

التالعب بالحسابات

العالقة بین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة واألطراف ): 14(شكل رقم 
ذوي المصلحة
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:حریة االختیار للمبادئ المحاسبیة-2.3

تتیح المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها االختیار من بین العدید من الطرق لمعالجة محاسبیة 
دارة المؤسسة ة لمعالجة محاسبیة معینة تستطیع إینة، فعندما یكون هناك أكثر من طریقة مقبولمع

االختیار من بین العدید من المبادئ واألسالیب المحاسبیة البدیلة، وٕاذا ما اختارت المؤسسة طریقة معینة 
1.یجب االلتزام بها خالل الفترات المالیة، وهذا ما یسمى بمبدأ الثبات

لى ظهور الكثیر من إفي بیئة األعمال أدت األخیرةحدثت تطورات مهمة خالل السنوات فقد 
المعامالت المالیة والتجاریة المعقدة وٕاصدار بعض المعاییر المالئمة للمحاسبة عن هذه المعامالت التي 

اهتالكها، أتاحت الكثیر من البدائل مثل المعیار الخاص بالمخزون والمعیار الخاص باألصول الثابتة و 
والتي یمكن أن تستغلها بعض المؤسسات لتحقیق أهدافها وٕاخفاء حقیقة نتائج أعمالها ومركزها المالي 

2.وٕاظهاره بشكل مخالف للواقع عن طریق التالعب في القوائم المالیة

في ظل المرونة المتاحة والحریة الممنوحة لإلدارة في االختیار من بین السیاسات واألسالیب و 
سبیة، فإن هذا من شأنه أن یترك لإلدارة مساحة واسعة للتأثیر في معالم السیاسة المحاسبیة المحا

. المستخدمة في إعداد القوائم المالیة، ومن ثم نوعیة المعلومات التي تتضمنها
دارة في االختیار من بین بدائل السیاسات المحاسبیة قد تمثل نوعا من اغتنام الفرصإن حریة اإل

تطبیق البدائل التي تؤدي إلى تحسین صورة أداء المؤسسة، إال أنها بالتأكید ستؤثر في طریقوذلك عن 
.دقة وعدالة القوائم المالیة

.والشكل الموالي یوضح العالقة الموجودة بین التالعب المحاسبي والمرونة المحاسبیة

.239، ص2010، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 5ط، التحلیل المالي باستخدام البیانات المحاسبیةمحمود عبد الحلیم الخالیلة، -1
یالیة في ضوء دور المراجعة الخارجیة في كشف ممارسات المحاسبة االحت: ملخص رسالة دكتوراه في المحاسبةسامح محمد رضا ریاض، -2

.507، ص2008، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 3، العدد 48، دوریة اإلدارة العامة، المجلد التطورات االقتصادیة المعاصرة
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اإلطارممارسة خارج مارسة ضمن اإلطار المفاهیمي     ماإلطار   اإلطار المفاهیمي القانوني   ممارسة ضمن 
المفاهیمي القانونيالقانوني الذي یخدم اإلدارة ومعدي      المفاهیمي القانوني الذي  یلغي الخیارات والبدائل     

یة دون مستخدمیهاالبیانات المالالمحاسبیة              یخدم المستخدمین     
)الغش المحاسبي()المحاسبة اإلبداعیة(

اإلطار ج  الممارسة خار الممارسة ضمن اإلطار المفاهیمي القانوني                  
المفاهیمي القانوني 

ساهمة الفرنسیة دراسة عینة من الشركات الم-دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةأمینة فداوي، :المصدر
.117، ص2013/2014، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، قسم العلوم المالیة، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، SBF250المسجلة بمؤشر 

أن ممارسات المحاسبة اإلبداعیة تقع ضمن اإلطار المفاهیمي )15(رقم یتضح من الشكل 
ي فهو ممارسة تقع خارج اإلطار المفاهیمي القانوني، القانوني دون تجاوزه، في حین أن الغش المحاسب

كما یظهر بأنه كلما زادت المرونة المحاسبیة ضمن اإلطار المفاهیمي القانوني، كلما اتجهنا نحو 
.خدمة ألهداف ومصالح اإلدارة على حساب مصالح بقیة المستخدمینالمحاسبة اإلبداعیة

:حریة التقدیرات المحاسبیة-3.3

إعداد القوائم المالیة على مجموعة من المبادئ واألسس واألعراف والممارسات السائدة، كما یعتمد 
یعتمد إعداد القوائم في بعض الحاالت على تقدیرات اإلدارة لبعض األمور التي تؤثر على عناصر القوائم 

1.في تحصیلهاتقدیر الدیون المشكوك ، و المالیة مثل تقدیر العمر اإلنتاجي لألصول غیر المتداولة

تعتبر التقدیرات المحاسبیة وشیوع استخدامها عند إعداد القوائم المالیة أمرا لیس بالجدید، ولكن 
والتي الجدید هو زیادة استخدامها نظرا التجاه واضعي المعاییر ناحیة المحاسبة على أساس القیمة العادلة 

.ترتكز على التقدیر المحاسبي
أكد لبعض األحداث، فال بد من اللجوء إلى التقدیرات المحاسبیة، ففي ظل ظروف الشك وعدم الت

وهذا ما جعل البعض ینظر للمحاسبة على أنها لعبة األرقام ولیست لغة األرقام، وذلك لوجود مجاالت 
عملیات تقدیر عن الظروف واألحداث إجراءیتطلب إعداد القوائم المالیة ، حیث عدیدة یدخل فیها التقدیر

ردن، للنشر، عمان، األ، دار وائلالجوانب النظریة والعملیة-معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة ، ، وجمعة حمیداتنصارأبومحمد -1
.123ص، 2008

مرونة ال توجد
محاسبیة

مرونة من أجل الصورة 
الصحیحة الصادقة

مرونة لتحقیق صورة 
مبتدعة

مرونة من أجل صورة 
مزیفة وكاذبة

التالعب المحاسبي والمرونة المحاسبیة: )15(شكل رقم



ممارساتهامنالحدفيالداخلیةالرقابةاإلبداعیة ومساهمةلمحاسبةا..................................يالثانالفصل

83

فإن عملیة تقدیرها تتطلب ممارسة قدر من الحكم ، وطالما أنه ال یمكن التأكد من هذه الظروف المستقبلیة
.الشخصي

وما ساعد على انتشار أسالیب المحاسبة اإلبداعیة وجود قدر كبیر من التقدیر والحكم الشخصي 
قود طویلة األجل، والتنبؤ الذي یقوم به المحاسب عند معالجته لبعض عناصر القوائم المالیة ومنها الع

1.هتالك، والشهرة، واإلواألبحاث والتطویر

یعرف التقدیر المحاسبي بأنه تقدیر القیمة المحاسبیة لبند معین بسبب عدم التمكن من إیجاد القیمة 
ویتعرض التقدیر المحاسبي إلى التحیز من .2الحقیقیة لذلك البند، وهذا التقدیر یعتمد على الحكم المهني

ة كلما زاد االعتماد على الحكم الشخصي، ومن المعروف أن اإلدارة تتحیز لمصلحتها ضد قبل اإلدار 
3:هذا وتختلف درجة دقة التقدیر المحاسبي وفق تأثیر مجموعة من العوامل.مصالح األطراف األخرى

إهتالك عناصر أخرى، مثال ذلك حیث یكون تقدیر بعض العناصر أكثر سهولة من : طبیعة العنصر- 
هتالك األصول التي تخضع للتقادم التكنولوجي؛ثاث أكثر سهولة من إاأل
فرة كلما كانت درجة دقة تو فكلما كانت المعلومات عن تقدیر العنصر م: البیئة المعلوماتیة للعنصر- 

التقدیر أعلى؛
في التقدیر یعتبر عامل الخبرة هام جدا لدقة التقدیرات، حیث أن زیادة الدقة: مدى توافر الخبرة الالزمة- 

تستند إلى توافر الفهم لسلوك المتغیرات المؤثرة في عملیة التقدیر؛
فكلما زادت درجة التأكد كلما زادت درجة دقة : درجة التأكد وعدم التأكد لنتائج األحداث المستقبلیة- 

.التقدیرات المحاسبیة
رات المرتبطة بالواقع العملي ویجب أن تكون هذه التقدیرات عرضة للمراجعة الدوریة، وأن تخضع للتغی

4:للبیئة المحیطة سواء من حیث

؛نشأة ظروف جدیدة- 
؛زیادة الخبرة بالظروف السائدة- 
.توافر معلومات حدیثة- 

.322ص، مرجع سبق ذكرهعسیري، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا -1
.215، صمرجع سبق ذكرهالذنیبات،علي عبد القادر -2
: مدى إسهام دقة التقدیرات المحاسبیة في تحسین جودة التقاریر المالیةأحمد رجب عبد الملك عبد الرحمن، وأسامة محمد صالح محمد، -3
، مجلة األكادیمیة األمریكیة العربیة للعلوم سة میدانیة على عینة من شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالیةدرا

.120، ص2016، 23، العدد 7والتكنولوجیا، المجلد 
، 10مجلة العلمیة لكلیة اإلدارة واالقتصاد، العددال، ثر االختالف في التقدیرات المحاسبیة على داللة القوائم المالیةأحمد محمود یوسف، أ-4

.189-188ص ص، 1999
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من كون التقدیرات المحاسبیة أحد االنتقادات الرئیسة الموجهة إلى المحاسبة، إال أنه ال وبالرغم 
تشاؤم المقدر، فهي قیمة تخمینیة عرضة للمغاالة أوتبط التقدیر بتفاؤل بدیل للتقدیر إال التقدیر ذاته، ویر 

overstatementالتخفیض أوunderstatement.1

:توقیت تنفیذ العملیات الحقیقیة-4.3
إن توقیت العملیات الحقیقیة هو مسألة تخضع بوضوح لحریة تصرف اإلدارة، األمر الذي من شأنه 

.للمشاركة في المحاسبة اإلبداعیةسعا واأن یعطیها مجاال ونطاقا 
یمكن أن یؤدي التحكم في توقیت تنفیذ وحدوث بعض العملیات الحقیقیة إلى تحقیق االنطباع ف

المرغوب فیه عن الحسابات والقوائم المالیة للمؤسسة، فإذا ترك لإلدارة الحریة في تنفیذ بعض العملیات 
.ل تنفیذ هذه العملیات وذلك لتحقیق أهداف ومكاسب معینةفي الوقت الذي تراه مناسبا فقد تؤجل أو تعج

:دوافع المحاسبة اإلبداعیة-4
للتحكم في المعلومات تعتبر المحاسبة اإلبداعیة انعكاسا لعدد من الدوافع المؤثرة في سلوك اإلدارة
تتعدد دوافع اإلدارة و .المحاسبیة المعلنة وتغییر المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة المنشورة خدمة ألهدافها

:الستخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة، ومن أبرز هذه الدوافع ما یلي

:التأثیر اإلیجابي على سمعة المؤسسة في السوق-1.4
ات، مؤسستستخدم اإلدارة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة بهدف تحسین القیمة المالیة المتعلقة بأداء ال

یة أو االستثماریة من تحقیق هذا التحسن بشكل طبیعي ودون التدخل من والتي ال تسمح ظروفها التشغیل
.ة، وٕاذا لم یتم هذا التدخل فإن سمعتها ستتأثر بشكل سلبيمؤسسإدارة ال

:زیادة مكافآت اإلدارة-2.4
یعتقد البعض أن سیاسات مكافآت المدیرین السیما سیاسات خیارات األسهم للمدیرین قد ساهمت 

تي أحدثتها المحاسبة اإلبداعیة خالل التسعینات من القرن الماضي، وترى وجهة النظر في الخروقات ال
العلیا بین المكافآت المربوطة مباشرة باألداء مثل خیارات هذه أن عملیة المزج ضمن تعویضات اإلدارة

إلدارة ة مثل الرواتب، قد أثرت في أداء امؤسساألسهم والمكافآت الشخصیة المربوطة بالوظیفة في ال
2.وبشكل عام كلما كان التركیز على المنافع الداخلیة لإلدارة العلیا أكبر كلما كانت مخاطر الغش أكبر

العب اقتراح نموذج لضوابط ممارسات المحاسبة تالمحاسبة اإلبداعیة بین الموثوقیة وال، ودینا سلیمان أبو خلیفة، الجعاراتجمال خالد -1
.23، ص2015، 1، المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، عدداإلبداعیة

، ترجمة خالد علي أحمد كاجیجي، وٕابراهیم ولد محمد فال، دار المریخ للنشر، نظریة المحاسبةریتشارد شوریدر، مارتل كالرك وجاك كاثي، -2
.204، ص2006الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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كما یمكن للمدیرین االنخراط في ممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة لتحقیق رقم مستهدف لألرباح 
1.وهذا بهدف زیادة األمن الوظیفي

:الضریبيهربالت-3.4
من أهم األسباب التي تدفع اإلدارة إلى استخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة يالضریبربالتهیعتبر 

2.رات ضریبیة أو تأجیل دفعهاوفمن أجل تحقیق

فاإلدارة تأخذ بعین االعتبار عند اختیارها للطرق واإلجراءات المحاسبیة تأثیرها على المدفوعات 
المحاسبیة التي تؤدي إلى تقلیل الدخل المعلن بقصد تقلیل الضریبیة، ومن المحتمل أن تختار اإلجراءات 

ظهار مستوى منخفض للدخل بشكل غیر طبیعي قد یقلل الضریبیة، ولكن من جهة أخرى فإن إالمدفوعات 
3.المدفوعات الضریبیة ولكنه في الوقت نفسه قد یزید من شك السلطات الضریبیة بحقیقة الدخل المعلن

في مؤسسة524أثیر الضرائب في سلوك اإلدارة بناء على دراسة أجریت على یوضح توالشكل الموالي
.1992-1986الیابان خالل الفترة الممتدة بین 

جبأ 

Nخسارة0ربح
المتوقعالدخل المعلن         الدخل

ت المعرفة، مؤتمر اإلبداع والتغییر واقتصادیا، )دراسة تحلیلیة انتقادیة(دوافع سلوك تمهید الدخلریاض العبد اهللا، وعقیل الحسناوي، :المصدر
.7ص، 31/3/2005- 29كلیة العلوم اإلداریة والمالیة، جامعة اإلسراء الخاصة، األردن، أیام 

:یالحظ من الشكل ما یلي

فإن اإلدارة تمیل إلى اختیار البدائل Nدخال أعلى من مستوى الدخل المتوقع المؤسسةعندما تحقق -أ
.لدخل المعلن، وهذا بهدف تقلیل المدفوعات الضریبیةبهدف التقلیل من ا) االهتالك(والطرق المحاسبیة 

1- Turker Susmuṣ and Dilek Demirhan, Creative Accounting: a Brief History and Conceptual Framework,
Akademik BakiṢ Dergisi, 2013, p9.

، مجلة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في التالعب بالقوائم المالیة من منظور معاییر المحاسبة الدولیةومصطفى عوادي، ،جبار بوكثیر-2
.69ص، 2014، 1الدراسات المالیة، المحاسبیة واإلداریة، جامعة أم البواقي، العدد

مؤتمر اإلبداع والتغییر واقتصادیات المعرفة، كلیة ،)دراسة تحلیلیة انتقادیة(دوافع سلوك تمهید الدخللحسناوي، ریاض العبد اهللا، وعقیل ا- 3
.6ص، 31/3/2005- 29العلوم اإلداریة والمالیة، جامعة اإلسراء الخاصة، األردن، أیام 

أثر الضرائب في سلوك اإلدارة): 16(شكل رقم 
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عندما یقل الدخل المحقق عن مستواه المتوقع تسعى اإلدارة إلى زیادة الدخل للوصول إلى المستوى - ب
.المتوقع للدخل، وذلك العتبارات أخرى قد تتعلق بتقلیل تكالیف االقتراض وزیادة الحوافز اإلداریة

التي تؤدي ) االهتالك(سائر فإن اإلدارة تمیل إلى اختیار الطرق المحاسبیة خالمؤسسةعندما تحقق -ج
.النعدام التأثیر الضریبيالمؤسسةإلى زیادة الدخل المعلن رغبة منها في تحسین وضعیة 

:اعتبارات األرباح-4.4

ع المحاسبة اإلبداعیة اعتبارات األرباح، حیث تتوقألسالیبمن بین دوافع تبني المؤسسات 
المحاسبة اإلبداعیة في البیئات التي تضع اعتبارات أسالیبالمؤسسات أن تكون ناجحة عند استخدام 

في األرباح السنویة للمؤسسات لألداء المالي للمؤسسات، كما أن هناك اعتقاد سائدا بأن الزیادة التدریجیة 
ت للنمو في األرباح بدال من وتفضل المؤسسات عموما اإلبالغ عن اتجاه ثاب1.له مردود إیجابي علیها
.إظهار األرباح المتقلبة

:التأثیر على أسعار األسهم-5.4

، وال یعتبر هذا مستغربا الحوافز والدوافع المذكورة في األدبیات هو زیادة أسعار األسهمأكثرمن 
.المؤسسةمادام أن الهدف النهائي هو تعظیم قیمة 

متزایدة سیوفر لها التدفق النقدي، األمر الذي سیكون له أرباح دائمة و حقیقة على تمؤسسفقدرة ال
والمحاسبة اإلبداعیة قد تساعد في الحفاظ على سعر السهم أو تعزیزه . تأثیر إیجابي على أسعار األسهم
ما یظهر المؤسسة عرضة للمخاطر بشكل أقل، أو من خالل االقتراضوهذا من خالل خفض مستویات 

.إیجاد اتجاه جید لألرباح

:تأخیر نشر المعلومات-6.4

ألغراض السوق فقد یرغب أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرون االنخراط في صفقات أو معامالت 
لتأخیر نشر المعلومات ألغراض مؤسساتهم، فیستخدمون أسالیب المحاسبة اإلبداعیةأسهمداخلیة في 

خلیة وتحقیق األهداف التي یسعون السوق، ومن ثم یحسنون من فرصتهم من االستفادة من المعرفة الدا
2.لتحقیقها

.318، صمرجع سبق ذكره، يعسیر عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا -1
.99ص، مرجع سبق ذكرهرشا حمادة،-2
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:غایات التصنیف المهني-7.4

لى تحسین قوائمها المالیة باستخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة إتلجأ العدید من المؤسسات 
للحصول على تصنیف متقدم على منافسیها في نفس القطاع، الذي یتم إجراءه من طرف بعض 

یة استنادا على مجموعة من المعاییر من ضمنها القیمة المالیة ووضع المؤسسة المؤسسات الدولیة والمحل
.من ناحیة القوة المالیة

:التغییر في اإلدارة-8.4

، وقد هناك اتجاه آخر هام للمدیرین الجدد إلظهار الخسائر الناجمة عن سوء تسییر اإلدارة القدیمة
حیث تعمل اإلدارة الجدیدة على 1.المتحدة األمریكیةوجد هذا االتجاه لدى مدیري البنوك في الوالیات 

.تحمیل اإلدارة بأكبر قدر من الخسائر المحتملة وتخزین أي أرباح ممكنة للوقت الذي ستتسلم فیه مهامها

:الوصول لمستویات التوقعات الداخلیة والخارجیة-9.4

إلدارة على تحقیق تواجه المؤسسة العدید من التوقعات من أصحاب المصلحة، حیث تعمل ا
مستویات أرباح مستهدفة بهدف الوصول إلى مستویات توقعات المحللین المالیین ألرباح المؤسسة 

كما تمارس اإلدارة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة لتلبیة األهداف الداخلیة . واألطراف األخرى ذات العالقة
2.وأسعار األسهمالتي وضعتها اإلدارة العلیا والمرتبطة بالمبیعات والربحیة 

:تحجیم التكالیف السیاسیة- 10.4

تواجه المؤسسات الكبیرة ضغوطا كبیرة من قبل الجهات المسؤولة في الدولة ونقابات العمال وكذلك 
الجمهور للمساهمة في الجوانب االجتماعیة ومواجهة الظروف الصعبة التي قد تواجه المجتمع، لذلك قد 

ع لممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة من خالل اختیار البدائل والطرق یكون لدى هذه المؤسسات الداف
المحاسبیة التي تؤدي إلى إظهار مستوى دخل منخفض وجعله في الحدود الطبیعیة والمتوسطة لباقي 
المؤسسات، في محاولة منها لتكون أقل وضوحا للمنظمین ولتجنب هذه األعباء والتي یطلق علیها تسمیة 

.سیاسیةالتكالیف ال

التي قد تتعرض لها المؤسسة من تنشأ التكالیف السیاسیة نتیجة الضغوطات والتدخالت الخارجیة
قبل مجموعات الضغط السیاسي المختلفة كنقابات العمال والسلطات الضریبیة والحكومة والمجتمع بصورة 

أو تحسین ظروف العمل، عامة، وهذه الضغوطات تتخذ أشكاال مختلفة كالمطالبة بزیادة أجور العاملین،
أو ممارسة الرقابة السعریة على منتجات المؤسسة، أو ضغوطات لممارسة المسؤولیة االجتماعیة، وقد 

1 - Syed Zulfiqar Ali Shah and Safdar Butt, Op. cit, p98.
2 - Ibidem.
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Mycrosoftتتعدى إلى المطالبة بتقسیم المؤسسة أو تأمیمها كما هو الحال مع شركة مایكروسوفت 
والشكل 1.لوالیات المتحدة األمریكیةالتي تعرضت لضغوطات كبیرة بدعوى مخالفة قانون االحتكار في ا

.الموالي یوضح تأثیر التكالیف السیاسیة في سلوك اإلدارة

جبأ

Nخسارة0ربح
الدخل المعلن                    الدخل المتوقع                                    

.7، صمرجع سبق ذكرهریاض العبد اهللا، وعقیل الحسناوي، : المصدر

:یالحظ من الشكل ما یلي

فإن اإلدارة تمیل إلى اختیار البدائل ، Nعندما تحقق المؤسسة دخال أعلى من مستوى الدخل المتوقع -أ
.والطرق المحاسبیة بهدف التقلیل من الدخل المعلن وذلك لتجنب التكالیف السیاسیة

عندما تحقق المؤسسة مستوى دخل یقل عن مستوى الدخل المتوقع فإن اإلدارة تمیل إلى اختیار - ب
ا في تجنب اآلثار السلبیة الناتجة عن الطرق المحاسبیة التي تؤدي إلى زیادة الدخل المعلن رغبة منه

.انخفاض مستوى الدخل وذلك النعدام تأثیر التكالیف السیاسیة

عندما تحقق المؤسسة خسائر تمیل اإلدارة إلى اختیار الطرق المحاسبیة التي تؤدي إلى زیادة الدخل -ج
. كالیف السیاسیةالمعلن، رغبة منها في تقلیل الخسائر إلى أدنى حد ممكن النعدام تأثیر الت

:تقلیل احتمالیة اإلخالل بشروط االقتراض- 11.4

المختلفة عندما تعاني بأشكالهغالبا ما تسعى إدارات المؤسسات إلى الحصول على التمویل الالزم 
المؤسسات من مشاكل في السیولة الالزمة الستمرار عملیاتها التشغیلیة أو االستثماریة، وأحیانا لسداد 

.، وهذا باللجوء إلى المؤسسات المالیةالتزاماتها

.8-7، ص صمرجع سبق ذكره، وعقیل الحسناويریاض العبد اهللا-1

أثر التكالیف السیاسیة في سلوك اإلدارة):17(شكل رقم 
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یفرض الدائنون والمقرضون في حاالت كثیرة على المؤسسات المقترضة شروط وقیود معینة مثل 
عدم إجراء توزیعات أرباح في حالة انخفاض الربح عن حد معین، أو عدم الدخول في صفقات معینة، 

لذلك قد تلجأ اإلدارة للقیام بتصرفات معینة بهدف وغالبا ما تعتمد هذه الشروط على األرقام المحاسبیة و 
1.في العقد وفي ذات الوقت تحقیق أهدافهااستیفاء الشروط الموجودة

كما قد تقوم إدارات المؤسسات التي ترتفع فیها نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة أي تزداد فیها نسبة 
ي من شأنها زیادة األرباح لتجنب ما یسمى الرفع المالي إلى استخدام الطرق والسیاسات المحاسبیة الت

.بالتقصیر الفني في اتفاقیات الدیون

.23، صمرجع سبق ذكره، حمادطارق عبد العال -1
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Ⅱ -ونماذج الكشف في القوائم المالیةهالمحاسبة اإلبداعیة، تقنیاتالجانب األخالقي ل
عنها

مي إن األرباح التي تتضمنها القوائم المالیة المعلنة للمؤسسات هي محور اهتمام مختلف مستخد
القوائم المالیة عموما، والمستثمرین على وجه الخصوص ولهذا فإن المؤسسات یكون لدیها الرغبة والحافز 

. بصورة إیجابیة وبشكل مغایر للواقعاألرباحفي إظهار هذه 

حسب في الربح المعلن تلجأ المؤسسات إلى تطویع األسالیب والتقدیرات المحاسبیةوللتأثیر 
وقت التقریر عن األرباح تجنبا لمواقف تعاقدیة معینة أو للتقریر عن مستوى مرض استراتیجیات اإلدارة

. من الربح باعتباره المقیاس التقلیدي ألداء اإلدارة

:أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في القوائم المالیة- 1

.القوائم المالیةبهناك عدة أسالیب وٕاجراءات تلجأ إلیها إدارة المؤسسة للتالعب 

)قائمة الدخل(النتائج حسابأسالیب المحاسبة اإلبداعیة في جدول-1.1

تتضمن قائمة الدخل نتیجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة لفترة معینة، وتحظى قائمة الدخل 
على التنبؤ بمقدار التدفقات باهتمام مستخدمي القوائم المالیة، وذلك أنها تساعد المقرضین والمستثمرین 

ویعد الربح الوارد في قائمة الدخل من أكثر األرقام المحاسبیة أهمیة . قبلیة للمؤسسة وتوقیتهاالنقدیة المست
لمستخدمي القوائم المالیة حیث یشكل صافي الربح بشكل عام مقیاسا لنجاح المؤسسة ولكفاءة اإلدارة 

1.فیها

قائمة الدخل من تمارس إدارة المؤسسة سیاسات المحاسبة اإلبداعیة في مجال التالعب بأرقام 
وفیما یلي عرض ألهم ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في قائمة . خالل التالعب في اإلیرادات والمصاریف

.الدخل

:التالعب في اإلیرادات- 1.1.1

یمثل اإلیراد أحد العناصر الهامة والرئیسة في القوائم المالیة والذي یهم العدید من األطراف ذات 
ویمكن تعریف 2.یم ربحیتها وكفاءة اإلدارة في استغالل األصول المتاحة لدیهاالعالقة بالمؤسسة لتقی

إیرادات سنة مالیة بأنها تزاید المنافع االقتصادیة التي تحققت خالل سنة مالیة في شكل مداخیل أو زیادة 
. في األصول أو انخفاض في  الخصوم

.9ص، مرجع سبق ذكرهخالیلة،المحمود عبد الحلیم -1
.314، صمرجع سبق ذكره، وجمعة حمیدات، نصارأبومحمد -2
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االعتراف باإلیراد لتأثیره المباشر على تبدأ ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في كثیر من األحیان مع
اإلیرادات أو التالعب فیها من أهم ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، حیث تلجأ بعض دارة وتعتبر إ1.األرباح

المؤسسات إلى تضخیم إیراداتها عن طریق تعجیل االعتراف باإلیراد وخاصة عند قیامها بطرح األسهم 
ة للسهم، في حین تلجأ إلى تقلیل إیراداتها عندما ترغب في شراء جمیع بهدف التأثیر على القیمة السوقی

ویتخذ 2.األسهم من السوق بسعر منخفض وبالتالي فهي تفضل تأجیل االعتراف باإلیراد لتحقیق هدفها
:التالعب في اإلیرادات عدة مظاهر نذكر منها

)االعتراف غیر المناسب باإلیراد(تعجیل تسجیل اإلیرادات -أ

العملیة الرسمیة لتسجیل عملیة معینة أو حدث معین في الدفاتر المحاسبیة، داثل االعتراف باإلیر یم
ونتیجة االعتراف باإلیراد یتأثر رقم صافي الربح وتتأثر أیضا األصول وتتغیر كثیر من النسب المالیة عند 

د تأثیر هام على األرقام الواردة في كما أن لتوقیت االعتراف باإلیرا. المالي للقوائم المالیةإجراء التحلیل
القوائم المالیة، حیث تواجه المؤسسات في حاالت عدیدة صعوبة ما إذا كان یتوجب االعتراف باإلیراد 
خالل هذه الفترة أو تأجیله لفترة الحقة، خاصة بالنسبة لألحداث التي تتم في الفترة القریبة النتهاء السنة 

3.المالیة

أو عند نقطة البیع مؤسسات عادة باإلیراد عند بیع المنتج أو الخدمةوبشكل عام تعترف ال
االعتراف باإلیراد بسبب الظروف المصاحبة لعملیة البیع، وفي تأجیل، ولكن یمكنها تعجیل أو )التسلیم(

4:ظل المبادئ المحاسبیة المقبولة والمتعارف علیها یجب االعتراف باإلیراد عندما یتحقق الشرطان التالیان

حیث تعتبر المؤسسة قد اكتسبت اإلیراد عندما تقوم بإنجاز كل ما : أن یكون اإلیراد قد تم اكتسابه
وتعتمد مسألة ما إذا كانت . یتحتم علیها القیام به لتكون المنافع المتمثلة في اإلیراد من حقها

.الحاسم أم الالمؤسسة قد اكتسبت هذا اإلیراد في الغالب على ما إذا كانت قد استكملت الحدث 

ویعني تحقق اإلیراد أن المنتجات أو الخدمات قد : أن یكون اإلیراد قد تحقق أو قابال للتحقق
إن التحقق وقابلیة التحقق یقتضي ضمنا حقیقة أن اإلیراد . استبدلت بنقدیة أو بحقوق على نقدیة

ن قیاسها بدرجة ضمان یمكن قیاسه بقدر معقول من التأكد، أو بعبارة أخرى أن مبالغ اإلیراد یمك
.معقولة

1 - Turker Susmuṣ and Dilek Demirhan, op. cit, p10.
ن من وجهة نظر المعدین والمستثمرین والمراجعی: تحلیل آثار أسالیب المحاسبة الخالقة على تضلیل القوائم المالیةعاطف محمد أحمد، - 2

.267، ص2006، 1، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، كلیة التجارة، جامعة بني سویف، العددبالتطبیق على البیئة المصریة
.314، صمرجع سبق ذكره، ، وجمعة حمیداتنصارأبومحمد -3
.189ص،مرجع سبق ذكرهریتشارد شرویدر، مارتل كالرك وجاك كاثي، -4



ممارساتهامنالحدفيالداخلیةالرقابةاإلبداعیة ومساهمةلمحاسبةا..................................يالثانالفصل

92

:وفي سیاق تعجیل االعتراف باإلیراد قد تقوم المؤسسة بـ

تسجیل اإلیرادات واالعتراف بها في حین أن الخدمات المترتبة على عملیة البیع لم یتم تقدیمها - 
بعد، بل سیتم تقدیمها في المستقبل ومثال ذلك تسجیل طلبیات العمالء على شكل إیرادات وبشكل

.فوري قبل استكمال عملیات تبادل المنافع

تسجیل اإلیرادات واالعتراف بها قبل شحن البضاعة وقبل الموافقة النهائیة من قبل الزبون على - 
.الشراء

تسجیل اإلیرادات على الرغم من عدم التزام الزبون بالدفع، حیث تقوم بعض المؤسسات بهدف - 
إقراض الزبائن بهدف شراء منتجاتها وكذلك تمدید فترات التسدید زیادة إیراداتها الجاریة باللجوء إلى

.دون أن یكون لدیها أي تأكید بأن الزبائن سیقومون بالدفع

.البیع لجهة قریبة هي ضمن مجموعة المؤسسة أومن شركائها االستراتجیین- 

في خانة المبیعات في نهایة الربع األخیر من السنة وتسجیلهاللموزعإرسال البائع لشحنة كبیرة - 
channel stuffing.1بالرغم من أنها لیست مبیعات فعلیة وهذا ما یعرف باسم 

أي دیم الخدمات یمتد ألكثر من سنة، حجز مبلغ  معین بوصفه مبیعات جاریة عندما یكون تق- 
من تخص أكثرأنهاتسجیل الدفعة الكاملة من المبیعات في نفس الفترة التي تم استالمها فیها مع 

.سنة

زیادة إضافیةتجمیع اإلیرادات حیث تقوم بعض المؤسسات بزیادة إیراداتها من خالل تسجیل قیم - 
على القیمة الفعلیة، وذلك باالتفاق مع المؤسسات األخرى التي تقدم سلعا أو خدمات مكملة إذ یتم 

داتها، ومن ثم تجمیع أثمان السلع والخدمات مع بعضها لحساب مؤسسة معینة بهدف زیادة إیرا
....)تذاكر طیران، فنادق، مطاعم(الفصل بینها بین المؤسسات ومثال ذلك المؤسسات السیاحیة 

:تسجیل اإلیرادات الوهمیة والمزیفة- ب

باإلیرادات الوهمیة هو تسجیل اإلیرادات لعملیات بیع غیر موجودة في الحقیقة، االعترافإن 
:ومثال ذلك

، الملتقى العلمي الدولي حول األزمة )دلیل من األردن(ثر الحوكمة المؤسسیة على إدارة األرباح أ، ، وعالم محمدیلةعجأبوعماد محمد علي -1
.8، ص2009أكتوبر 21- 20سطیف، الجزائر، یومي ،المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس
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یمة اقتصادیة وذلك من خالل إعداد جدول لمبیعات منتج معین ألحد تسجیل مبیعات لیس لها ق- 
.دفع ثمنهاأوالزبائن دون أن یكون الزبون في تلك اللحظة ملتزما بشراء السلع 

تسجیل النقد المستلم من عملیات االقتراض باعتباره إیرادات، وهذا بالرغم من اختالف النقد المستلم - 
لم من عملیات بیع السلع، فاألول یسجل في بند االلتزامات في حین على شكل قروض عن النقد المست

.یعتبر الثاني إیرادات

، فأي دخل ناتج عن بیع الموجودات ال یتم التعامل معه إیراداتتسجیل الدخل االستثماري باعتباره - 
معینة تقوم ، إال أن بعض المؤسسات التي ترغب في زیادة إیراداتها خالل سنة مالیةإیراداتباعتباره 

.كإیراداتبتسجیله مباشرة

.تسجیل العائدات عن مردودات المشتریات باعتبارها إیرادات- 

:نقل اإلیرادات الحالیة إلى فترات مالیة الحقة-ج

تهدف هذه الطریقة إلى تخفیض األرباح الحالیة ونقلها إلى فترة مالیة الحقة، وعادة تستخدم 
المؤسسة في السنة الجاریة ممتازة، فتقوم بترحیل هذه اإلیرادات إلى هذه الطریقة عندما تكون أوضاع 

1.فترات مستقبلیة یتوقع أن تكون صعبة

:التالعب في المصاریف- 2.1.1

تعتبر المحاسبة عن المصاریف من أكثر المجاالت المحاسبیة اعتماد على التوقعات والتقدیرات 
لتحكم في أرقامها للحصول على أرباح أكثر أو أقل حسب القائمة على الحكم الذاتي، ما یسمح للمؤسسة ا

. 2المصلحة

تعرف المصاریف وفق اإلطار المفاهیمي لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة بأنها نقصان في المنافع 
االقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة على شكل تدفقات خارجة أو انخفاض أصول أو في شكل ظهور 

لمحاسبیة الخاطئة الخاصة بالمصاریف على سبیل المثال ال الحصر ما تشمل الممارسات او .خصوم
:یلي

الحسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة البیانات المالیة الصادرة دور مدقق الحلبي، لیندا حسن مطر و محمد -1
.11ص، من الشركات المساهمة العامة األردنیة

، ةدراسة میدانی-دوافع وأسالیب المحاسبة اإلبداعیة في شركات المساهمة في المملكة العربیة السعودیة، بنت محمد بن علي القريمیسون-2
.63ص، 2010كلیة االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزیز، ، غیر منشورةرسالة ماجستیر
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:رسملة أو تأجیل المصاریف لفترة الحقة-أ

إن تخفیض قیمة المصاریف والتي لها تأثیر مباشر على زیادة قیمة األصول أو انخفاض قیمة 
مدها المؤسسات لتخفیض ، ومن الطرق التي تعت1الخصوم هي شكل آخر من أشكال المحاسبة اإلبداعیة

مصاریفها هي طریقة رسملة المصاریف، حیث تعد سیاسة رسملة المصاریف واهتالكها على عدد من 
السنوات من السیاسات التي تؤدي إلى زیادة األرباح، في حین یعد أسلوب معالجتها كمصاریف إیرادیة 

2.رباحتحمل على نفس فترة حدوثها من السیاسات التي تؤدي إلى تخفیض األ

تحكم سیاسة الرسملة مشكلة االعتراف بالمصاریف وذلك إما بمعالجتها على أنها مصروف إیرادي 
قد استنفذ ویحمل إلیراد الفترة المحاسبیة، وٕاما تأجیلها باعتبارها موجودات غیر مستنفذة  ویحمل إلیراد 

.فترات الحقة

األسالیب التي تمارس فیها المحاسبة یعتبر تصنیف المصاریف ما بین إیرادیة ورأسمالیة من أكثر
اإلبداعیة، ولها تأثیر مزدوج على قائمة الدخل وعلى قائمة المركز المالي، فتصنیف مصروف على أنه 

3.رأسمالي بینما هو إیرادي من شأنه أن یؤثر على كل من األرباح واألصول بالزیادة

دفع مقابل منافع تتعلق بفترة مالیة تعرف المصاریف اإلیرادیة على أنها تلك المصاریف التي ت
، ومن أمثلة المصاریف واحدة، ولذلك فهي تسجل كمصاریف تحمل لدخل نفس الفترة التي تحدث فیها

....اإلیرادیة المصاریف التشغیلیة المتكررة مثل الرواتب واألجور، واإلیجارات

تفید أكثر من فترة مالیة واحدة، بینما تتمیز المصاریف الرأسمالیة بأنها مصاریف تنفق مقابل منافع 
ففي حالة األصول الثابتة مثال فإن جمیع المصاریف التي . وعادة تكون المصاریف الرأسمالیة ضخمة

الفترة التي حدثت تنفق على األصل بعد أن یصبح جاهز لالستعمال هي مصاریف إیرادیة وتحمل لدخل
4:فیها إال إذا أدت إلى

زیادة العمر اإلنتاجي؛*
زیادة الطاقة اإلنتاجیة؛*
.تحسین نوعیة المنتج*

1 - Charles w. Mulford and Eugene E. Comiskey, The Financial Number Game: Detecting Creative
Accounting Practices, Jhon Willey& sons Inc, 2002, p66.

.519، صمرجع سبق ذكره، لحصاإبراهیمرضا -2
.326ص، مرجع سبق ذكرهعسیري، بن علي بن عبد اهللا عبد اهللا -3
.407ص، 2009، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 3ط، مبادئ المحاسبة، نعیم دهمش وآخرون-4
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رتب على ذلك إعادة ففي هذه الحالة تعتبر المصاریف رأسمالیة ویتم تحمیلها لتكلفة األصل، وغالبا ما یت
:ذكررسملة المصاریف نسیاسة المتعارف علیها فيومن األمثلة 1.هتالك األصلتقدیر معدالت إ

:مصاریف البحث والتطویر-

معاییر عدم التأكد بدرجات مختلفة، حیث تنص وي أنشطة البحث والتطویر على عنصرتنط
یف ضمن قائمة الدخل لعدم قدرة المؤسسة ر المحاسبة الدولیة على معالجة مصاریف فترة البحث كمصا

. على إظهار وجود لألصل غیر الملموس نظرا لعدم الوصول لمرحلة تطویر أصل غیر ملموس
المبالغ المدفوعة للقیام باالستقصاء األصلي مع توقع اكتساب معرفة علمیة أو فنیة ومصاریف البحث هي

، والبحث عن لتي تهدف للحصول على معرفة جدیدةومن األمثلة على أنشطة البحث؛ األنشطة اجدیدة، 
2.بدائل للعملیات والمواد واألنظمة

في ئج البحث أو أیة معرفة أخرى فهي المبالغ المدفوعة لتطبیق نتاأما مصاریف عملیة التطویر 
یجب االعتراف الخطط أو التصامیم إلنتاج منتجات جدیدة أو محسنة بشكل جوهري أو غیرها، و 

3:كأصل غیر ملموس فقط إذا تمكنت المؤسسة من إثبات جمیع العناصر التالیةمصاریف التطویرب

نیة المؤسسة الستكمال األصل واستخدامه أو بیعه؛*
سسة على استخدام أو بیع األصل؛قدرة المؤ *
القدرة على قیاس المصاریف المتعلقة باألصل غیر الملموس خالل تطویره بشكل موثوق؛*
توفر الموارد الفنیة والمالیة المناسبة وغیرها من الموارد إلكمال تطویر األصل غیر الملموس؛*
؛ها األصل غیر الملموسالتي سیولدتحدید المنافع االقتصادیة المستقبلیة المحتملة*
.بیان وجود سوق إلنتاج األصل غیر الملموس*

تبدأ عملیة رسملة مصاریف التطویر اعتبارا من تاریخ تحقق المؤسسة من توفر البنود السابقة، أما 
خالل المرحلة التي تسبق توفر البنود المحددة أعاله فیتوجب االعتراف بالمصاریف المنفقة لغایات 

.وف وعدم رسملتهاالتطویر كمصر 

ن االختالف بین مصاریف البحث ومصاریف التطویر یخلق مجاال لممارسة المحاسبة اإلبداعیة، إ
فالمؤسسة التي تعتمد سیاسة رسملة مصاریف التطویر تستطیع زیادة أو تخفیض  نتیجة السنة المالیة، 

، أو تسجیلها ضمن مصاریف وهذا بتسجیلها ضمن مصاریف البحث وفي هذه الحالة یتأثر حساب النتائج
. التطویر وفي هذه الحالة تتأثر قائمة المیزانیة

.فس المرجع، نفس المكانن-1
.616، صمرجع سبق ذكره، ، وجمعة حمیداتنصارأبومحمد -2
.فس المرجع، نفس المكانن-3
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:رسملة الفوائد-

حیث تقوم المؤسسة برسملة فوائد القروض التي ال تنطبق علیها شروط الرسملة، مثل فوائد 
القروض التي ال تنسب مباشرة المتالك أو إنشاء أو تصنیع أصل مؤهل للرسملة خالفا لما نص علیه

23.1المعیار المحاسبي الدولي رقم 

یجب االعتراف بتكالیف االقتراض 23للمعالجة األساسیة المفضلة للمعیار المحاسبي رقم وفقا
كمصروف في الفترة التي یتم تكبدها فیها، في حین تنص المعالجة البدیلة المسموح بها على أنه یجوز 

مباشرة بامتالك أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل رسملة ذلك الجزء من تكالیف االقتراض التي ترتبط
.للرسملة كجزء من تكلفة ذلك األصل

ویكون أثر رسملة الفوائد أو جزءا منها واضحا في تحسین صورة المؤسسة من حیث األرباح في 
قائمة الدخل حیث ال تحمل بهذه الفوائد، وفي الوقت ذاته زیادة في أصول قائمة المركز المالي، وبذلك

2.تكون المحصلة النهائیة أثر إیجابي على النسب المالیة ألداء المؤسسة

حسب الظروف، استغالل هذه المرونة المتاحة في ،بناءا على ما تقدم یمكن إلدارة المؤسسة
معالجة تكالیف االقتراض لممارسة المحاسبة اإلبداعیة وذلك بمعالجة كل تكالیف االقتراض وفق المعالجة 

سموح بها وهذا بهدف تضخیم أرباحها، أو بتحمیلها كلها إلیراد الفترة باعتبارها مصروفا إیرادیا البدیلة الم
. وهذا بهدف تخفیض أرباحها

:التالعب في تكوین مخصصات االلتزامات المتوقعة- ب

تتمیز المحاسبة المبنیة على أساس االستحقاق باالعتماد على الكثیر من التقدیرات المحاسبیة، 
یجب أن تحسب وتسجل بناءا على أحداث في السنة المالیة الجاریة وتترتب علیها التزامات سوف والتي

3.یتم دفعها مستقبال وتتطلب تقدیرا من اإلدارة

حیث تقوم المؤسسات في نهایة كل فترة محاسبیة بتكوین مخصصات لمواجهة التزامات متوقعة 
غیر محددة القیمة بصورة نهائیة فإن تكوین هذه خاصة بالفترة، ونظرا ألن هذه االلتزامات تكون

، مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة دراسة تطبیقیة-تأثیر أسالیب المحاسبة اإلبداعیة على مصداقیة القوائم المالیةالزیادي، نعیم تومان مرهون - 1
.199، ص2015، 2، العدد17واالقتصادیة، المجلد

.319ص، مرجع سبق ذكرهعسیري، عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا -2
.9، صمرجع سبق ذكرهوعالم محمد، عجیلةأبوعماد محمد علي -3
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المخصصات یخضع للتقدیر والحكم الشخصي، ما یمنح اإلدارة درجة عالیة من الحریة في تحدید مبلغها 
1.بما یخدم مصالحها، مما یؤثر بشكل مباشر في عملیة قیاس الربح

تفرط في تقدیر المصاریف وفي ظل الحریة المتاحة للمؤسسة في تقدیر هذه المخصصات، فإنها قد
المستحقة عندما تكون اإلیرادات عالیة، بحیث یمكن تخفیض األرباح إلى مستوى آمن للحفاظ علیه في 

لزیادة األرباح في األوقات الصعبة المستقبل، كما یتضمن كذلك عدم تسجیل كل المصاریف المستحقة 
Cookie jarالتي قد تمر بها المؤسسة وهذا ما یطلق علیه  reserve.2

تعتبر مخصصات الدیون المشكوك فیها من أهم صور التالعب في األرباح عند تكوین هذه 
المخصصات، حیث تقوم المؤسسات التي تعتمد على سیاسة المبیعات اآلجلة بتخصیص مخصصات 

األرباح الدیون المشكوك في تحصیلها بناءا على تقدیراتها، وبذلك عندما یكون لدى اإلدارة رغبة في زیادة 
3.فیمكن التوقع بأن مستوى عدم الدفع سیكون منخفضا جدا

تتطلب المعالجة المحاسبیة للدیون المشكوك في تحصیلها أن تقوم المؤسسة في نهایة كل سنة 
مالیة بدراسة أوضاع دیونها القائمة لمعرفة ما قد تواجه من صعوبة في عملیة التحصیل، ومن ثم تقدیر 

.فیها وتسجیل قیمتها كمصروف لتلك الفترةقیمة الدیون المشكوك 

تختلف طرق تقدیر الدیون المشكوك فیها، فقد تكون على أساس نسبة مئویة من المبیعات اآلجلة، 
إال أن أكثر ) المدینون(أو على أساس الدراسة التاریخیة للدیون، أو على أساس رصید الذمم المدینة 

قة تقدیر الدیون فیها على أساس نسبة من رصید حساب الذمم الطرق استخداما في الحیاة العملیة هي طری
4.المدینة في نهایة الفترة

:تأجیل المصاریف الخاصة بالفترة الحالیة إلى الفترات القادمة-ج

یكون له أثر سلبي على أداء المؤسسة في أنبالرغم من أن تأجیل المصاریف االختیاریة یمكن 
یات الصیانة لمعدات المؤسسة مثال وتدریب العاملین، والبحوث األجل الطویل، فتأخیر إجراء عمل

والتطویر قد یؤدي إلى تلف المعدات ومن ثم تخفیض إنتاجیتها، األمر الذي سینعكس سلبا على حصة 
.والجدول التالي یوضح نماذج من إجراءات المحاسبة اإلبداعیة في قائمة الدخل5.المؤسسة في السوق

، مجلة جامعة تشرین للبحوث مدى تأثیر نظام الرقابة الداخلیة الفعال في الحد من ممارسات إدارة األرباحالعدي، ورنا صقور، إبراهیم-1
.394، ص2014، 3العدد،36والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد

2 - Madan Lal Bhasin, Creatine Accounting Practices In The Indian Corporate Sector: An Empirical Study,
International Journal of Management and Business Research, Vol. 4, Issue 10, 2015, p38.
3 - Turker Susmuṣ and Dilek Demirhan, op. cit, p11.

.264-263، ص ص2007، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، طوأساسیات علم المحاسبةمبادئ الدالهمة، سلیمان مصطفى-4
.200، صمرجع سبق ذكرهالزیادي، نعیم تومان مرهون -5
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حاسبة اإلبداعیةإجراءات المالبند
إجراء عملیات بیع صوریة في نهایة العام لیتم إلغاؤها في العام التالي؛-المبیعات

إجراء عملیات بیع حقیقیة بشروط بیع سهلة؛-
تسجیل بضاعة األمانة المرسلة للوكالة كمبیعات-

تكلفة البضاعة 
المباعة

ة الوارد أخیرا صادر أوال؛مخزونها الذي سبق تقییمه بطریقببیعقیام المؤسسة -
تغییر غیر مبرر في الطریقة المتبعة في تقییم المخزون؛-
تأجیل إثبات فواتیر المشتریات التي تتم في نهایة العام الجاري إلى العام التالي؛-
تضمین كشوف الجرد أصنافا راكدة؛ -

ة؛رسملة مصروف إیرادي ال تنطبق علیه شروط الرسمل-مصاریف التشغیل
أو في طرق إطفاء إجراء تغییر غیر مبرر في طرق اهتالك األصول  الثابتة -

األصول غیر الملموسة؛
استخدام معدالت أو نسب اهتالك أو إطفاء أقل من تلك المتعارف علیها في -

الصناعة التي تعمل فیها المؤسسة؛
نتیجة األعمال 
لألنشطة غیر 

المستمرة

خل عن األثر المترتب على قرار إغالق الحق لخط عدم اإلفصاح في قائمة الد-
ذا كانت مساهمة هذا الخط جوهریة في نتیجة أعمال المؤسسة؛إإنتاجي، خصوصا 

االستثنائیةالبنود 
والبنود غیر العادیة

دمج المكاسب الناتجة عن بنود استثنائیة أو بنود غیر عادیة في األرباح التشغیلیة -
ك البنود؛دون اإلفصاح عن طبیعة تل

ها التابعة أو الزمیلة دون اإلفصاح مؤسساتة األم من أرباح مؤسسدمج نصیب ال-
.عنها

، دار وائل للنشر والتوزیع، 1، طاالتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیةمحمد مطر، : المصدر
.103-102ص ص،2003عمان، األردن، 

:)قائمة المركز المالي(المیزانیة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في -2.1

، )األصول(تشكل المیزانیة وتسمى أیضا قائمة المركز المالي كشفا بالموارد المتاحة لدى المؤسسة 
وهي بذلك تعطي تصورا . في نقطة زمنیة معینة) االلتزامات وحقوق الملكیة(ومصادر تمویل هذه الموارد 

) األصول(م نشاط المؤسسة من خالل مجموع الموجودات، وعن حجم ونوعیة مواردها االقتصادیة عن حج
.وهیكل االلتزامات المترتبة علیها وحقوق أصحاب المؤسسة في تلك المصادر االقتصادیة

أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في قائمة الدخل) : 05(جدول رقم 
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1:وتقدم المیزانیة معلومات مفیدة لمستخدمي القوائم المالیة، حیث توفر معلومات تتعلق بـ

وتتمثل بالنقدیة وشبه النقدیة وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع حدوثها ضمن الدورة :السیولة*
.التشغیلیة للمؤسسة، وكلما كانت السیولة مرتفعة زادت قدرة المؤسسة على تسدید التزاماتها

قدرة قوف على تعتبر عملیة تحلیل عناصر المیزانیة أداة للو : القدرة على سداد الدیون طویلة األجل*
سداد دیونها طویلة األجل عند االستحقاق، فكلما كانت دیون المؤسسة طویلة األجل أكثر المؤسسة على 
قدرتها على الدیون بسبب ارتفاع المخاطرة لدى المؤسسة كون المزید من أصولها ستخضع كلما انخفضت 

.یونلمواجهة األعباء الثابتة لتلك الدیون من الفوائد وأقساط تلك الد
یعتبر مفهوم المرونة المالیة أوسع من مفهوم السیولة، حیث تقیس المرونة المالیة قدرة :المرونة المالیة*

المؤسسة على تعدیل حجم وتوقیت التدفقات النقدیة، والذي یمكنها من االستجابة لالحتیاجات والفرص 
.غیر المتوقعة

ن خالل التقدیر والحكم الشخصي، ما یتیح إلدارة تتضمن المیزانیة العدید من البنود المعبر عنها م
المؤسسة  فرصة التالعب بأرقام قائمة المیزانیة، وفیما یلي عرض لفرص التالعب بالقیم المحاسبیة في 

.أسالیب المحاسبة اإلبداعیةبنود األصول والخصوم باستخدام 

:التالعب في األصول- 1.2.1

تقبال حصلت علیها المؤسسة أو خضعت لرقابتها نتیجة تمثل األصول منافع اقتصادیة متوقعة مس
2:للعملیات أو األحداث الماضیة وهناك ثالث سمات أساسیة لألصل

 تجسد منافع مستقبلیة محتملة تنطوي على المساهمة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في صافي
التدفقات النقدیة الداخلة مستقبال؛

 التحكم في إمكانیة حصول الغیر علیها؛یمكن للمؤسسة الحصول على منافعها و
إن الحدث أو العملیة التي أعطت للمؤسسة الحق أو الرقابة على هذه المنافع قد تمت بالفعل.

:وللتالعب في األصول عدة مظاهر نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر

:األصول غیر الملموسة-أ

سنة الماضیة هو زیادة ظهور 20دى من أبرز التطورات الحاصلة في بیئة األعمال على م
3.األصول غیر الملموسة في قائمة المیزانیة

.30، صمرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، وجمعة حمیدات، -1
.261ص،مرجع سبق ذكرهتعریب خالد علي أحمد كاجیجي، وٕابراهیم ولد محمد فال، ،كالرك وجاك كاثيریتشارد شرویدر، مارتل -2

3 - Kevin Amor and Alan Warner, op. cit, p67.
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واألصول غیر الملموسة هي أصول غیر متداولة ولیس لها وجود مادي ملموس، ویتوقع أن تتدفق منها 
....منافع مستقبلیة وتشتمل على سبیل المثال الشهرة، والعالمات التجاریة وبراءات االختراع

العب في هذا البند من خالل المبالغة في تقییم عناصر األصول غیر الملموسة مثل یكون الت
العالمات التجاریة التي تنشأ عند الدمج، أو االعتراف المحاسبي بأصول غیر ملموسة بما یخالف القواعد 

1.ةالمنصوص علیها في هذا الشأن ضمن معاییر المحاسبة الدولیة مثل االعتراف بالشهرة غیر المشترا

المولدة داخلیا والتي تعتبر الشهرة المولدة داخلیا من أشهر األمثلة على األصول غیر الملموسة 
االعتراف بها كأصل غیر ملموس "األصول غیر الملموسة"38معیار المحاسبة الدولي رقم یمنع

تطویرها لصعوبة قیاس تكالیف إنشائها بشكل موضوعي وموثوق، إال أن هناك أصول غیر ملموسة یتم 
ذاتیا من قبل المؤسسة ویتم االعتراف بها إذا أمكن قیاس تكالیفها بموثوقیة وكانت قابلة للتحدید والتمییز 

2.عن األصول األخرى ویتوقع أن یتحقق منها تدفق منافع مستقبلیة

سة هو التالعب في نسب أو معدالت ومن أشكال التالعب كذلك في قیم األصول غیر الملمو 
أو إجراء تغییر غیر األصول عن طریق تخفیضها عن النسب أو المعدالت المتعارف علیها، هتالك تلكإ

.هتالك األصول غیر الملموسةمبرر في طرق إ

:األصول الثابتة- ب

یمثل هذا البند األصول الملموسة التي تستخدم في العملیات الرئیسیة للمؤسسة، وعادة ما تشیر 
، ورسملة المصاریف الالحقة لعملیة صول الثابتة إلى عملیة إعادة التقییمأسالیب المحاسبة اإلبداعیة لأل

3.هتالكوسیاسة اإلالتشغیل، 

تسجل األصول الثابتة في تاریخ حیازتها بالتكلفة وتبقى بالدفاتر بالتكلفة حتى لو طرأ تغییر ملحوظ 
ل اإلدارة بمبدأ التكلفة االلتزام من قبولكن قد ال یتم4.على قیمتها السوقیة تماشیا مع مبدأ التكلفة التاریخیة

بها في المیزانیة وٕاتباع طریقة إعادة التقییم وٕاظهار الفائض ضمن التاریخیة في تحدید القیمة المدرجة 
.قائمة الدخل بدال من إظهاره ضمن حقوق المساهمین

التوزیع، ، دار وائل للنشر و 1، طاالتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیةمحمد مطر،-1
.105، ص2003عمان، األردن، 

.615، صمرجع سبق ذكره، ، وجمعة حمیداتنصارأبومحمد -2
3 - Adrian Grosanu et al, Study Regarding The Influence of Romanian Accounting Regulations On Creative
Accounting Techniques, Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics , Vol.
1(2), December 2011, p525.

.17ص، مرجع سبق ذكرهالخالیلة، محمود عبد الحلیم -4
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باإلمكان قیاس الستخدام نموذج إعادة التقییم أن یكونیشترط 16معیار المحاسبة الدولي رقم إن
القیمة العادلة للبند بشكل موثوق، وأنه في حال استخدام هذا النموذج فإنه یجب تطبیقه على عناصر كل 

1:فئة من األصول الثابتة وذلك لسببین

إن اختیار المؤسسة لبعض العناصر لقیاسها بالتكلفة والبعض اآلخر حسب إعادة التقییم سیؤدي ألن - 
ة أسس قیاس مختلفة؛یكون لألصول المتشابه

تفادي اختیار المؤسسة األفضل، أي عدم تمكین المؤسسة من االنتقائیة في اختیار العناصر التي - 
.ارتفعت قیمتها فقط بهدف تضخیم األصول وتجمیل المیزانیة

وفي حالة اختیار المؤسسة إجراء عملیة إعادة تقییم بعض أصولها، فإن علیها االستمرار في إجراء 
2.التقییم بصورة منتظمةعملیة

وتستخدم عادة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة فیما یخص تقییم األصول الثابتة من قبل المؤسسات 
وبالتالي زیادة قدرتها على الوفاء ) احتیاطات إعادة التقییم(التي تواجه صعوبة في زیادة أموالها الخاصة 

3.بدیونها ولو بشكل مصطنع

تقدم منافع اقتصادیة للمؤسسة ألكثر من فترة واحدة، فإنه یتم رسملة هذه وبما أن األصول الثابتة 
. هتالكها اإلنتاجي وهو ما یطلق علیه اإلاألصول وتوزیع تكالیفها على مدار عمر 

هتالك في عرف المحاسبین هو توزیع لتكلفة األصل على السنوات المستفیدة من خدمات هذا واإل
ا ما منافع التي تحصل علیها المؤسسة نتیجة استخدام هذه األصول، وهذاألصل، وبما ینسجم مع طبیعة ال
هتالك؛ كطریقة القسط الثابت، والقسط المتناقص، وطریقة وحدات النشاط یبرر وجود العدید من طرق اإل

هتالك سنویة مختلفة لها آثار الطرق مقبولة ولكنها تعطي أقساط إوغیرها من الطرق األخرى، وجمیع هذه 
.ة على بعض آثار قائمة الدخل وقائمة المیزانیةمتباین

األمر الذي یتیح إلدارة المؤسسة فرصة االختیار من بین هذه األسالیب وفقا لدالة تفضیالتها، 
اع طریقة معینة الحتساب أقساط إتبالمحاسبیة الدولیة لم تلزم إدارة المؤسسة بضرورة خاصة وأن المعاییر 

4.من فترة ألخرى واإلفصاح عن أي تغییر وأسبابههتالك شریطة الثبات علیهااإل

.261، صمرجع سبق ذكره، ، وجمعة حمیداتنصارأبومحمد -1
.218، ص2011الجزائر، ، بدون دار نشر،1، طوفق النظام المحاسبي الماليالمحاسبة المعمقةن عطیة، عبد الرحم-2

3 - Adrian Grosanu et al, Op. cit, p526.
.82صمرجع سبق ذكره،الفضل، محمد علي مؤید -4
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هتالك، الطریقة المناسبة الحتساب قسط اإلوهنالك بعض العوامل التي یجب مراعاتها عند اختیار 
هذه العوامل قد تمثل محددات تؤثر في عملیة االختیار، وبالتالي ینعكس أثرها في القوائم المالیة، ومن 

1:هذه العوامل

م السریع لبعض األصول في السنوات األولى بشكل واضح مثل المعدات ذات التقنیة ظروف التقاد*
من المناسب استخدام طریقة القسط العالیة، وظهور أهمیة مفهوم القیمة العادلة في قیاس األصول وهنا 

المتناقص؛

صاریف التشغیل؛النمط المتوقع للصیانة واإلصالح وعالقته بالكفاءة التشغیلیة مما یؤدي إلى زیادة م*

، مدى إمكانیة التنبؤ بالتقدیرات الضروریة التي تشمل العمر المقرر لألصل بدرجة مناسبة من التأكد*
فعدم توافر تلك اإلمكانیة قد یكون الدافع الستخدام طریقة القسط المتناقص؛

.هتالك معینةیعات الضریبیة إلى اختیار طریقة إقد تدفع بعض التشر *

هتالك، متغیرات؛ تكلفة األصل القابلة لإلهتالك على النتیجة من خالل ثالثة سیاسة اإلؤثر عموما ت
صل الفرق بین التكلفة التاریخیة لألهتالكوتمثل التكلفة القابلة لإل. ومدة اإلهتالك، وطریقة اإلهتالك

حاسبة اإلبداعیة في نهایة فترة االستخدام، وهنا تظهر إمكانیة لممارسة الموالقیمة المتبقیة المقدرة 
.والمرتبطة بتقدیر القیمة المتبقیة

هتالك السنوي الذي یتم تحمیله للفترات المالیة هي عملیة تقدیریة، ألنها إن عملیة تحدید قسط اإل
هتالك یعتمد على العمر تمد على متغیرات تقدیریة فقسط اإلهتالك السنوي وفقا لمختلف طرق اإلتع

وهي قیم تقدیریة قد ال تكون دقیقة وقد تخضع للمراجعة في 2.بقیة لألصلاإلنتاجي وتقدیر القیمة المت
.السنوات الالحقة من عمر األصل

هتالك األصول الثابتة، ما یتیح إكما أن المعاییر المحاسبیة ال توفر أي توجیهات محددة بشأن فترة 
خالل تمدید وزیادة فترة فمنلإلدارة فرصة تقدیر العمر اإلنتاجي لهذه األصول بما یخدم أهدافها، 

3.هتالك السنویة األمر الذي سینعكس على زیادة األرباح قبل الضرائباإلهتالك یتم تخفیض أقساط اإل

، دور النظریة اإلیجابیة في قرار اختیار السیاسات المحاسبیة في الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیةلیلى، أبوماهر ذیاب زكي -1
-36ص ص، 2006كلیة الدراسات اإلداریة والمالیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، األردن، ، منشورةغیراهر دكتو أطروحة 

37.
2 - Zuca Marilena and Joanàṣ Corina, Embellishment Of Financial Statements Through Creative Accounting
Policies And Options, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 62, 2012, p350.
3 - Charles w. Mulford and Eugene E. Comiskey, Op. cit , P221.
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ومن أشكال التالعب األخرى في قیمة األصول الثابتة هو عدم تسجیل االنخفاض الدائم في قیمتها، 
ن هناك أي مؤشر یدل على انخفاض مادي إذ یجب على المؤسسة في نهایة كل دورة بتقدیر ما إذا كا

مهم نسبیا في قیمة أي من أصولها، وٕاذا وجد هناك مؤشرات لذلك تقوم المؤسسة بتقدیر القیمة القابلة 
للتحصیل، وٕاذا كانت هذه القیمة أقل من القیمة المحاسبیة الصافیة فیجب تكوین خسارة في القیمة لألصل 

. المعني
ل كانخفاض في قیمة األصل وتعتبر كمصروف یظهر بقائمة الدخل إن الخسارة في القیمة تسج

."یمة األصولفي قاالنخفاض" 36كما نص علیه معیار المحاسبة الدولي رقم 

:المخزون-ج

الهامة في المؤسسات الصناعیة بشكل أكبر مفردات األصول المتداولةیشكل المخزون السلعي أحد 
ید قیمتها بدقة إلظهار المركز المالي للمؤسسة في تاریخ معین ، والتي یجب تحدمن المؤسسات األخرى

1:المخزون ذا أهمیة بالغة لسببین هما) تقییم(بشكل صحیح، ویعتبر تسعیر 

إن المخزون یشكل عادة جزءا هاما من األصول المتداولة وبالتالي له أثر كبیر على تحدید رأس المال *
.العامل والمركز المالي الحالي

.سعیر المخزون له أثر كبیر ومباشر على مقدار صافي الربح المقرر عنهإن ت*

:ویتم ذلكیظهر المخزون بالدفاتر بالتكلفة، ویطبق علیه قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل
:التقییم استنادا على التكلفة وفق أسس متعددة هي- 

طریقة التمییز العیني؛
فة؛طریقة المتوسط المرجح ألسعار التكل
 طریقة الوارد أوال صادر أوالFIFO؛
 طریقة الوارد أخیرا صادر أوالLIFO.

ونشیر هنا إلى أن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بموجب التعدیالت التي أدخلها على معیار 
.قد ألغى طریقة الوارد أخیرا صادر أوال" المخزون" 2المحاسبة الدولي رقم 

لقیمة القابلة للتحقق والتي تحدد عادة بسعر البیع مطروحا منه مصاریف التقییم استنادا إلى صافي ا- 
.البیع

- 314، ص صمرجع سبق ذكرهوٕابراهیم ولد محمد فال، ،تعریب خالد علي أحمد كاجیجي،ریتشارد شرویدر، مارتل كالرك وجاك كاثي- 1
315.
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یعد تقییم المخزون وتطبیق قاعدة التكلفة أو السوق أیهما أقل من المشاكل المحاسبیة الهامة التي 
. تواجه المحاسبین

ة والتي لها تأثیر ومن أهم األمثلة الشائعة للمرونة المتاحة في اختیار وتطبیق السیاسات المحاسبی
فمع تعدد طرق تقییم . تقییم المخزونطریقةعلى المبالغ المعلن عنها في القوائم المالیة، هي اختیار

األرباح المعلن عنها في قائمة الدخل، وكذا مبالغ المخزون وحقوق الملكیة في قائمة المخزون تختلف 
إحدى هذه الطرق لتقییم المخزون السلعي ومن المحددات العامة المرتبطة باستخدام. المركز المالي

1:نذكر

 التضخم، الركود االقتصادي(الظروف االقتصادیة المرتبطة بتغیرات األسعار(

 ان المخزون بشكل كبیر یصبح ر معدل دوران المخزون السلعي، حیث إنه مع ارتفاع معدل دو
لك استقرار في األسعار فإن الفرق في التقدیر بین الطرق المختلفة محدودا، وكذلك كلما كان هنا

.تؤدي لصافي الدخل وقیم األصول نفسهاجمیع هذه الطرق 

 قد تكون التشریعات الضریبیة أحد محددات اختیار طریقة معینة دون غیرها، فقد یفضل إتباع
طریقة الوارد أخیرا صادر أوال في ظل ارتفاع أسعار التكلفة بحیث یمكن للمؤسسات التوصل إلى 

.ائب إذا ما قورنت بما كانت ستتحمله لو استخدمت طرق أخرى لتقییم المخزونتأجیل للضر 

هتالك، تتیح معاییر المحاسبة الدولیة استخدام العدید من طرق تقییم وكما هو الحال بالنسبة لإل
ئمها عند تقییم مخزونها في نهایة الفترة تمهیدا لعرضها في قواإتباعهاالمخزون، والتي یمكن للمؤسسة 

غالبا ما تعطي قیما مختلفة لمخزون آخر المدة وتكلفة المبیعات ولكنها، ولةمالیة وجمیع هذه الطرق مقبال
ما یعني أنه یمكن لإلدارة أن تختار الطریقة المحاسبیة المالئمة . ومن ثم قیما مختلفة لصافي الدخل

.إلستراتیجیتها والتي في الغالب ستؤثر في أرباح المؤسسة

انیة التالعب بقیم المخزون من خالل تغییر طرق تقییم المخزون، فیمكن للمؤسسات إضافة إلى إمك
االنخراط في ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من خالل التالعب بكمیة المخزون وهذا في عملیة جرد 

2.المخزون

:الذمم المدینة-د

ت اآلجلة، وتشكل الذمم وهي تمثل قیمة الدیون المستحقة للمؤسسة على الغیر والناتجة عن المبیعا
.االئتمانالمدینة جزءا كبیرا من األصول المتداولة، وتزداد أهمیتها النسبیة بتوسع المؤسسة بمنح 

.33-32، ص صمرجع سبق ذكرهى، ماهر ذیاب زكي أبو لیل-1
2 - Turker Susmuṣ and Dilek Demirhan, op. cit, p11.
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یمكن للمؤسسات المبالغة في تقدیر قیمة الذمم المدینة من خالل االعتراف المبكر أو الوهمي 
1.باإلیراد، أو التقییم الخاطئ لعملیة التحصیل في المستقبل

في سیاسات البیع اآلجل فإنه من الصعب تحصیل مبلغ الدین بالكامل، ما بالرغم من حذر المؤسسة ف
لهذا السبب فإن معظم . یعني أن جزءا من تلك الدیون یصبح معدوما أو هناك شك في إمكانیة تحصیله

دار الدیون المعدومة المؤسسات تقوم في نهایة كل فترة مالیة بدراسة الوضعیة المالیة للمدینین وتحدید مق
.والمشكوك في تحصیلها، حیث تعتبر تلك المبالغ مصاریف یجب تحمیلها إلى الفترة المالیة التي تخصها

التي ترغب في تضخیم إیراداتها بتقلیل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها بهدف وتقوم المؤسسات 
.زیادة األرباح

التقدیریة المستخدمة للتأثیر على مصاریف الفترة، المحاسبیة إن المخصصات تعتبر أحد العناصر 
فقد تقوم المؤسسة بتخفیض مقدار المخصص بهدف زیادة األرباح، وعلى العكس من ذلك قد تلجأ إلى 
المبالغة في تقدیر المخصص في السنوات المالیة الجیدة بهدف تكوین احتیاطات یمكن استخدامها في 

2.حكم في تقلبات األرباحالسنوات غیر الجیدة، وذلك بهدف الت

كما أن من صور التالعب بقیم الذمم المدینة هو تصنیف الذمم المدینة طویلة األجل على أنها 
.أصل متداول بقصد تحسین سیولة المؤسسة

:النقدیة-ه

تعتبر النقدیة من أكثر األصول المتداولة سیولة، وأكثرها عرضة للتالعب والسرقة مقارنة باألصول 
النقدیة ى، ما یتطلب ضرورة تصمیم نظام محكم للرقابة الداخلیة على هذا األصل ویشمل هذا البنداألخر 

.بالصندوق بالعملة المحلیة واألجنبیة، والشیكات، والحسابات الجاریة والودائع تحت الطلب لدى البنوك

معیار ومن صور التالعب بالنقدیة هو عدم اإلفصاح عن بنود النقدیة المقیدة، حیث ینص
بأنه یجب على المؤسسة اإلفصاح عن األرصدة النقدیة " قائمة التدفقات النقدیة"7المحاسبة الدولي رقم 

التي تحتفظ بها المؤسسة ولكنها مقیدة االستعمال، ومثال ذلك النقدیة الموجودة لدى الشركات التابعة والتي 
هذه األرصدة غیر متاحة لالستعمال من قبل أو قیود قانونیة تجعل رقابة تعمل في دولة أخرى یوجد بها 

كذلك التالعب في أسعار الصرف المستخدمة في تحویل بنود النقدیة المتوفرة من و 3.ة األممؤسسال
.العمالت األجنبیة

1 - Charles w. Mulford and Eugene E. Comiskey, Op. cit, p237.
.70-69، ص صمرجع سبق ذكرهبنت محمد بن علي القري، میسون-2
.104، صمرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، وجمعة حمیدات، -3
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:التالعب في الخصوم- 2.2.1

ة بشكل عام بأنها تضحیات المؤسسة بمنافع اقتصادیة مستقبلی) الخصوم(االلتزاماتیمكن تعریف 
وال بد من توافر ثالثة خصائص في أي . للوفاء بالتزاماتها القائمة للغیر والتي نشأت نتیجة أحداث ماضیة

عنصر حتى یمكن اعتباره بمثابة التزام على المؤسسة في تاریخ إعداد قائمة المركز المالي، وهذه 
:الخصائص هي

قبلي محتمل ألحد أصول المؤسسة؛أنها تمثل التزام حالي یتطلب سداده تحویل أو استخدام مست*

أنها التزامات ال یمكن تجنبها؛*

.أن تكون نشأت نتیجة أحداث قد حدثت في الماضي*

:وخصوم غیر جاریة) متداولة(وتصنف الخصوم إلى خصوم جاریة 

:التالعب في الخصوم الجاریة-أ

ستغالل العادیة، أو یجب تمثل الخصوم الجاریة التزامات یتوقع أن تتم تسویتها خالل دورة اال
تسدیدها خالل اإلثني عشر شهرا الموالیة لتاریخ اإلقفال، ویتم تسویتها عادة باستخدام األصول الجاریة 

.أو من خالل تكوین التزامات متداولة جدیدة) المتداولة(

ومن صور التالعب بالخصوم الجاریة هو التالعب بالذمم الدائنة والتي تشكل أحد مفرداتها، 
كون مرتبطة بعملیات الشراء اآلجلة، ومع تخفیض قیمة الذمم الدائنة فإن عموما فإن الحسابات الدائنة تو 

قیمة المشتریات سیتم تخفیضها األمر الذي سیؤدي إلى تخفیض تكلفة البضاعة المتاحة للبیع، وهذا على 
:اعتبار أن

صافي المشتریات+ مخزون أول المدة= التكلفة المتاحة للبیع

:ذا سیؤدي بدوره إلى تخفیض تكلفة البضاعة المباعة حیثوه

مخزون آخر المدة–تكلفة البضاعة المتاحة للبیع = تكلفة البضاعة المباعة
ما یعني أن تخفیض قیمة الحسابات الدائنة مرتبط بتخفیض تكلفة البضاعة المباعة ومن ثم زیادة 

1.صافي الربح

1 - Charles W. Mulford and Eugene E. Comiskey, Op. cit, P260.



ممارساتهامنالحدفيالداخلیةالرقابةاإلبداعیة ومساهمةلمحاسبةا..................................يالثانالفصل

107

المستحقة خالل األقساطي هذا البند من خالل عدم إدراج كما تتم ممارسة المحاسبة اإلبداعیة ف
العام الجاري من القروض طویلة األجل ضمن الخصوم الجاریة السیولة، أو من خالل استخدام القروض 

.وهذا بقصد تحسین نسب السیولة في المؤسسة،طویلة األجل في تسدید القروض قصیرة األجل

م غیر الجاریةالتالعب في الخصو - ب

لخصوم غیر الجاریة هي عبارة عن الدیون التي یجب سدادها خالل مدة زمنیة تزید عن سنة مالیة ا
.أو دورة التشغیل أیهما أطول، وهي تمثل أحد أهم مصادر التمویل في معظم المؤسسات

استخدام األصول المتداولة خالل السنة الجاریة أو وااللتزامات طویلة األجل هي التزامات ال تتطلب
.لدورة التشغیلیة لسدادهاا

ومن صور التالعب بهذا العنصر هو تصنیف الدیون طویلة األجل إلى دیون قصیرة األجل وهذا 
أنه بالنسبة " عرض القوائم المالیة" 1بهدف تحسین نسب السیولة، فقد نص معیار المحاسبة الدولي رقم 

یدها فتصنف خصوما طویلة األجل حتى لو للقروض أو االلتزامات التي ال تنوي أو تستطیع المؤسسة تجد
.شهرا12كان تاریخ استحقاقها یقل عن 

والجدول التالي یلخص أسالیب المحاسبة اإلبداعیة التي قد تستخدمها المؤسسة في قائمة المركز 
.المالي

اإلبداعیةالمحاسبة إجراءاتالعنصر

النقدیة
؛عدم اإلفصاح عن بنود النقدیة المقیدة-
تالعب في أسعار الصرف المستخدمة في ترجمة بنود النقدیة المتوفرة من ال-

.العمالت األجنبیة

االستثمارات المتداولة
؛التالعب في أسعار السوق التي تستخدم في تقییم محفظة األوراق المالیة-
التالعب في تصنیف االستثمارات وذلك عن طریق تصنیف المتداولة منها إلى -

.عند هبوط أسعارها السوقیةطویلة األجل

الذمم المدینة

عدم الكشف عن الدیون المتعثرة بهدف تخفیض قیمة مخصص الدیون المشكوك -
؛فیها
؛تضمین رقم المدینین ذمما ألطراف ذات صلة أو لشركات تابعة-
خطأ متعمد في تصنیف الذمم المدینة وذلك بمعاملة ذمم مدینة طویلة األجل -

.متداول بقصد تحسین سیولة المؤسسةعلى أنها أصل

إجراءات المحاسبة اإلبداعیة في قائمة المركز المالي): 06(جدول رقم 
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المخزون
؛الجرد بنود بضاعة راكدة أو متقادمةتضمین كشوف -
؛تعمد التالعب في األسعار-
.FIFOإلى LIFOتغییر غیر مبرر في طریقة تسعیر المخزون مثال من -

االستثمارات طویلة األجل

ة عن االستثمارات طویلة األجل تغییر في الطریقة المحاسبیة المتبعة في المحاسب-
؛من طریقة التكلفة مثال إلى طریقة حقوق الملكیة

؛ة التابعة أو الزمیلةمؤسسة األم من خسائر المؤسستجنب إظهار نصیب ال-
العملیات المتبادلة بین الشركات األم وشركاتها التابعة لدى عدم القیام باستبعاد -

.موعة مثل المبیعات المتبادلة والقروض المتبادلةإعداد القوائم المالیة الموحدة للمج

األصول الثابتة

الممتلكات والمعدات

عدم االلتزام بمبدأ التكلفة التاریخیة في تحدید القیمة المدرجة لها في المیزانیة، -
وٕاتباع طریقة إعادة التقییم وٕاظهار الفائض ضمن قائمة الدخل بدال من إظهاره 

؛ضمن حقوق المساهمین
التالعب في نسب اإلهتالك المتعارف علیها لألصول عن طریق تخفیضها عن -

؛تلك السائدة في السوق
؛هتالكإجراء تغییر غیر مبرر في طرق اإل-
عدم اإلفصاح عن األصول المرهونة أو المقدمة كضمانات لقروض أو األصول -

.المؤجرة منها

األصول غیر الملموسة

؛ود األصول غیر الملموسة مثل العالمات التجاریةالمبالغة في تقییم بن-
المحاسبي بأصول غیر ملموسة بما یخالف القواعد المنصوص علیها االعتراف-

؛في هذا الشأن ضمن معاییر المحاسبة الدولیة مثل االعتراف بالشهرة غیر المشتراة
التالعب في نسب أو معدالت إطفاء تلك األصول عن طریق تخفیضها عن -
؛نسب أو المعدالت المتعارف علیهاال
.إجراء تغییر غیر مبرر في طرق اإلطفاء المتبعة في تخفیض تلك األصول-

الخصوم المتداولة

عدم إدراج األقساط المستحقة خالل العام الجاري من القروض طویلة األجل -
؛ضمن الخصوم المتداولة بقصد تحسین السیولة

یق االقتراض طویل األجل بقصد تحسین تسدید قرض قصیر األجل عن طر -
.نسب السیولة

الخصوم طویلة األجل

الحصول على قرض طویل األجل قبل إعالن المیزانیة واستخدامه في تسدید -
؛قرض قصیر األجل بقصد تحسین نسب السیولة

إطفاء سندات قابلة لالستدعاء قبل موعد استحقاقها وٕاضافة المكاسب المحققة -
.لربح دون اإلفصاح عنها ضمن البنود غیر العادیةإلى صافي ا

إضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة إلى صافي ربح العام الجاري بدال من -حقوق المساهمین
؛بندا من بنود سنوات سابقةاعتباره بمعالجته ضمن األرباح المحتجزة كما یجب 
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عمالت األجنبیة في معالجة مكاسب أو خسائر تقلب أسعار الصرف المرتبطة بال-
.حقوق المساهمین بدال من قائمة الدخل

، دار وائل للنشر والتوزیع، 1، طاالتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیةمحمد مطر، : المصدر
.106-103، ص ص2003عمان، األردن، 

:)قائمة التدفقات النقدیة(جدول سیولة الخزینة ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في -3.1

تشكل قائمة التدفقات النقدیة إحدى القوائم الرئیسیة التي ینتجها النظام المحاسبي، وهي عبارة عن 
ویفترض أن تعطي . كشف بالمقبوضات والمدفوعات النقدیة الخاصة بالمؤسسة خالل فترة مالیة معینة

ضمونها ودالالتها عن المعلومات الواردة في القوائم المالیة األخرى مثل هذه القائمة معلومات مختلفة في م
قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في أنها تساعد مستخدمي القوائم المالیة في تقدیر قدرة المؤسسة على 

.تحقیق التدفقات النقدیة في المستقبل

تدفقات النقدیة في األجل القصیر فالمقرض في األجل القصیر یهتم بقدرة المؤسسة على تحقیق ال
والمستثمر یهتم بقدرة المؤسسة على تحقیق . أكثر من اهتمامه بالربحیة لتحصیل دیونه قصیرة األجل

التدفقات النقدیة ألهمیتها في تحدید سعر السهم في السوق، فمن المعروف أن توزیعات األرباح تؤثر على 
اهز فإنها لن تقوم بتوزیع أرباح على المساهمین حتى ولو سعر السهم، فإذا لم یكن لدى المؤسسة نقد ج

أنها حققت أرباحا، كذلك فإن اإلدارة تهتم بالتدفقات النقدیة لتحدید الحاجة للتمویل الخارجي وٕادارة 
1.النقدیة

تصنف محتویات قائمة التدفقات النقدیة في ثالث مجموعات رئیسیة تمثل كل مجموعة منها أحد 
ف معیار وقد عر .ة للمؤسسة وهي أنشطة التشغیل، وأنشطة االستثمار، وأنشطة التمویلاألنشطة الرئیسی

:تلك األنشطة كما یلي" قائمة التدفقات النقدیة"7المحاسبة الدولي رقم 

وهي األنشطة الرئیسیة لتولید اإلیراد في المؤسسة واألنشطة األخرى التي :األنشطة التشغیلیة-
ستثماریة أو التمویلیة؛ال تعتبر من األنشطة اال

وهي األنشطة المتمثلة في امتالك األصول طویلة األجل والتخلص :األنشطة االستثماریة-
منها، وغیرها من االستثمارات التي ال تدخل ضمن العناصر التي تعادل النقدیة؛

س وهي األنشطة التي ینتج عنها تغیرات في حجم ومكونات ملكیة رأ:األنشطة التمویلیة-
.المال وعملیات االقتراض التي تقوم بها المؤسسة

.40ص، 2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 2، طاإلدارة المالیةفایز سلیم حداد، -1
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فضل مؤشرات األداء في المؤسسة، إذ یمكن تقییم المؤسسة من من أتعد قائمة التدفقات النقدیة إن
تستطیع التالعب بهذه القائمة بهدف إعطاء انطباع إدارة المؤسسةإال أن خالل هذه األنشطة الثالثة، 
لمالیة للمؤسسة وهذا عن طریق التدخل في محتویات القائمة وٕاعادة تصنیف مزیف غیر واقعي عن القدرة ا

.بنودها بغرض التأثیر على الرصید النهائي للتدفقات النقدیة

تشكل التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة أهم مصادر التدفقات النقدیة الثالث، حیث تشكل 
بكون معظمها ذو طابع متكرر، مما یسهل عملیة التنبؤ ، وتتمیز هذه العملیات النشاط الرئیسي للمؤسسة

1.بها، كما وتحظى باهتمام المهتمین بقدرة المؤسسة على تحقیق التدفقات النقدیة في المستقبل

ولما كانت أنشطة التشغیل من أبرز األنشطة التي تعكس قدرة المؤسسة على تحقیق تدفقات نقدیة، 
من األنشطة في ممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة وهذا من خالل فإن اإلدارة تركز على هذا النوع 

تصنیف بعض عناصر التدفقات النقدیة التي ترتبط بأنشطة االستثمار أو التمویل على أنها ترتبط بأنشطة 
التشغیل والعكس صحیح، ما دام ذلك لن یؤثر على الرصید النهائي للتدفقات النقدیة

2:ة التدفقات النقدیة نذكر على سبیل المثالمن صور تالعب اإلدارة بقائم

بتسجیل فوائد القروض غیر المرتبطة بالعملیات االستثماریة على أساس أنها مصاریف قیام المؤسسة*
استثماریة لغرض استبعادها من المصاریف التشغیلیة أو األنشطة الرئیسیة للمؤسسة من أجل خلق صورة 

ة للمؤسسة من عملیاتها الرئیسیة؛جیدة غیر حقیقیة عن القدرة المالی

الموجودات الثابتة ضمن تسجیل التدفقات النقدیة المتعلقة باألرباح والخسائر الناجمة عن عملیات بیع *
الذي اعتبر أن النقدیة الناتجة عن 7التشغیلیة خالفا لما أشار إلیه معیار المحاسبة الدولي رقمعملیاتها 

.بالعملیات االستثماریةمثل هذه العملیات تعتبر متعلقة

.42، صنفس المرجع-1
.202، صمرجع سبق ذكره، الزیادينعیم تومان مرهون -2
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:وفق مدخل المستحقاتنماذج قیاس المحاسبة اإلبداعیة-2

یعد مدخل المستحقات من أكثر المداخل استخداما من قبل الباحثین لقیاس ممارسات المحاسبة 
accrualاإلبداعیة التي تقوم بها المؤسسات، إذ ارتبط مفهوم المحاسبة اإلبداعیة بمبدأ أساس االستحقاق 

basisویمثل أساس االستحقاق في المحاسبة جوهر العمل . 1لكونه األساس المعتمد في المحاسبة المالیة
المحاسبي، الرتباطه بالعدید من المبادئ والمفاهیم التي تتضمنها نظریة المحاسبة والمتعلقة بقیاس قیم 

.األصول وتقدیر اهتالكها وتكوین المخصصات بمختلف أنواعها

أساس االستحقاق االعتراف بالمصاریف واإلیرادات التي تخص الفترة المالیة بغض النظر یتطلب
عن واقعة الدفع أو القبض، وتطبیق أساس االستحقاق یؤدي إلى تحقیق أهداف القوائم المالیة المتمثلة في 

2.تقدیم معلمات حول المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها خالل فترة معینة

إذ ،م من المزایا التي یقدمها أساس االستحقاق المحاسبي إال أنه ال یخلو من أوجه القصورعلى الرغ
المشكلة األساسیة الستخدام أساس االستحقاق في قیاس الربح المحاسبة اإلبداعیةتعتبر ظاهرة 

تحقاق فعلى الرغم من تفوق أساس االستحقاق على مقاییس التدفق النقدي إال أن تطبیق االس. المحاسبي
كونه یتطلب الكثیر من التقدیر واالجتهاد الشخصي، . 3المحاسبي یؤدي إلى مشكلة التالعب في األرباح

استخدام أساس االستحقاق بطریقة تخدم مصالحها الشخصیة، ویعطیها الفرصة باألمر الذي یسمح لإلدارة 
في القوائم المالیة، إما بزیادتها أو لممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة والتأثیر في رقم األرباح المعلنة 

.  تخفیضها أو بالمحافظة علیها مستقرة

بأنها ذلك الجزء غیر النقدي من الدخل، یقاس بالفرق total accrualsتعرف المستحقات الكلیة 
فاألرباح تتكون من التدفقات النقدیة . بین الدخل على أساس االستحقاق والدخل على األساس النقدي

:وبذلك4.قات، واألخیرة تمثل الفرق بین صافي الدخل والتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیةوالمستح

، جامعة بغداد، كلیة 1، طإدارة األرباح عوامل نشوئها وأسالیبها وسبل الحد منهاحمود فلیح الساعدي، عباس حمید یحي التمیمي وحكیم-1
.12، ص2015االقتصاد، العراق ، 

.12ص،مرجع سبق ذكرهمحمد أبو نصار، وجمعة حمیدات، -2
.515، ص 2006، 3، العدد 46ة، المجلد ، دوریة اإلدارة العامإدارة الربح في الشركات السعودیةمحمد بن سلطان السهلي، -3

.76-75، ص صمرجع سبق ذكرهعباس حمید یحي التمیمي وحكیم حمود فلیح الساعدي،- 4

لتشغیلیةالتدفق النقدي من األنشطة ا–صافي الدخل = المستحقات الكلیة 
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كما تعبر المستحقات عن مجموع اإلیرادات والمصاریف المسجلة في قائمة الدخل والتي لم ینتج 
قیت حدوث عنها تدفقات نقدیة خالل فترة النشاط، وتنشأ المستحقات عندما یكون هناك تباین بین تو 

التدفقات النقدیة وتوقیت االعتراف المحاسبي بالعملیات واألحداث التي تقوم بها المؤسسة خالل فترة 
المستحقات الكلیة تمثل التأثیر التراكمي الناتج عن إدخال أساس یمكن القول أنوبذلك. 1معینة

زأین أساسیین هما المستحقات تتضمن المستحقات الكلیة على ج.االستحقاق في نموذج المحاسبة التقلیدي
.االختیاریة والمستحقات غیر االختیاریة

:Nondiscretionary accrualsالمستحقات غیر االختیاریة -

یطلق علیها البعض مصطلح المستحقات غیر االختیاریة أو العادیة أو المتوقعة، وتشمل التعدیالت 
العقالني للمعاییر المحاسبیة ومراعاة التطورات في التي تمت على التدفقات النقدیة والناتجة عن التطبیق

.2الظروف االقتصادیة للمؤسسة

ینشأ هذا النوع من المستحقات من العملیات التي تقوم بها المؤسسة في الفترة الحالیة وهي طبیعیة 
العوامل بالنسبة للمؤسسة بالنظر لمستوى أدائها، واستراتیجیاتها واألحداث على مستوى االقتصاد الكلي و 

فغالبا ما ترتبط المستحقات غیر االختیاریة باألعمال العادیة للمؤسسة، وهي تهدف . 3االقتصادیة األخرى
.إلى تحسین المحتوى اإلعالمي لقوائم المالیة

:Discretionary accrualsالمستحقات االختیاریة-

متوقعة، وتشمل التعدیالت یطلق علیها مصطلح المستحقات االختیاریة أو غیر العادیة أو غیر ال
4.التي تم إجراؤها على التدفقات النقدیة المحددة من قبل اإلدارة وفقا لمصالحها الخاصة المتعلقة باألرباح

ینشأ هذا النوع من المستحقات نتیجة مفاضلة اإلدارة بین المعالجات والخیارات المحاسبیة المتاحة وذلك 
فعلى عكس المستحقات غیر االختیاریة . الحقیقةر غیلىأو تخفیض أرباح المؤسسة عبهدف تضخیم

التي تتأثر باألعمال العادیة للمؤسسة، فإن المستحقات االختیاریة تتأثر بقدرة وحوافز اإلدارة للتالعب 

، 2013، 5، العدد3، مجلة اإلستراتیجیة والتنمیة، المجلدنحو مفاضلة إحصائیة بین نماذج قیاس ممارسات إدارة األرباحفداوي أمینة، -1
.124ص

2 - C. Araujo Mendes et al, Evidence of Earnings Management Using Accruals as a Measure of Accounting
Discretion, Tékhne  Review of Applied Management Studies , Vol. 10. N. 1, 2012, P6.

، ینة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة والفرنسیةدراسة ع-دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة على إدارة األرباحبوسنة حمزة، - 3
.65، ص2012رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم التجاریة، تخصص دراسات مالیة ومحاسبیة معمقة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

4 - C. Araujo Mendes et al, Op.cit, p7.
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لذلك اعتمدت العدید من الدراسات على المستحقات الكلیة كمؤشر للكشف عن ممارسات . 1باألرباح
.المحاسبة اإلبداعیة

عالجة اإلشكالیة المتعلقة بفصل المستحقات غیر االختیاریة عن المستحقات االختیاریة قامت ولم
الدراسات باعتماد منهجیة تقوم على وضع مجموعة من االفتراضات حول السلوك الطبیعي للمستحقات 

یة لتقدیر وبناء علیها تم اقتراح مجموعة من النماذج الریاض. في حالة عدم وجود حوافز للتالعب بالدخل
حیث توجد نماذج عدیدة قدمها الفكر المحاسبي . 2المستحقات غیر االختیاریة والمستحقات االختیاریة

:الكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، نذكر منها على سبیل المثال ال الحصر

:(Healy, 1985)نموذج -1.2

بداعیة، إذ أوضحت الدراسة أن الدراسات الرائدة في مجال المحاسبة اإلمنHealyتعتبر دراسة 
اإلدارة تستخدم االستحقاق المحاسبي وسیلة لتعظیم حوافزها النقدیة المتعاقد على تحصیلها باعتبار ذلك 

وقد كانت نتائج تلك الدراسة دافعا لالهتمام باالستحقاق المحاسبي وتقدیر ذلك . جزءا من األرباح المحققة
تم تطویر أول (Healy, 1985)ومن خالل دراسة . 3جة اإلداریةالجزء من األرباح الذي یخضع للمعال

الذي اقترحهنموذجالویعد ، 4المحاسبة اإلبداعیةممارسات نموذج في األدب المحاسبي للكشف عن 
Healy أبسط النماذج التي قدمت لتقدیر المحاسبة اإلبداعیة، لذلك یتوقع أن یتضمن أكبر قدر من من

.أخطاء القیاس

ا النموذج أن المحاسبة اإلبداعیة تتم بشكل منتظم من فترة ألخرى، وأنه یمكن لإلدارة في یفترض هذ
ووفقا لهذا . ظل الفرص المتاحة لها التأثیر في رقم األرباح من خالل التالعب بالمستحقات االختیاریة

مستحقات النموذج یتوقع أن تكون قیمة المستحقات االختیاریة صفرا، ویفترض أن كل مؤسسة لدیها 
اختیاریة تختلف عن الصفر تمارس المحاسبة اإلبداعیة، فإذا كانت المستحقات االختیاریة أقل من الصفر 
فهذا یعني قیام المؤسسة بالعمل على زیادة أرباحها، والعكس إذا كانت قیمة المستحقات االختیاریة أعلى 

. 5من الصفر

1 - Félix J. Lopez Iturriago and Paolo Saona Hoffmann , Earnings Management and Internal Mechanisms of
Corporate Governance: Empirical Evidence from Chilean Firms, Corporate Ownership and Control, Vol. 3,
Issue. 1, 2005, pp18-19.
2 - C. Araujo Mendes et al, Op.cit, p7.

.517، صهمرجع سبق ذكر محمد بن سلطان السهلي، -3
دراسة اختباریة على الشركات الصناعیة : إدارة األرباح وأثرها على جودة األرباح المحاسبیةوحنان العواوودة، ،عبد الناصر ابراهیم نور- 4

.166، ص2017، 2، العدد 13، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد األردنیة المساهمة العامة
5 - Cetin Yurt and Ugur Ergun, Accounting Quality Models: A Comprehensive Literature Review,
International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. 3, Issue. 5, United Kingdom, 2015, p42.
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1:تاليإلى تطویر النموذج ال1985سنة Healyأدت دراسة 

:حیث أن

NDA : المستحقات غیر االختیاریة للمؤسسة في السنةt؛

TA : المستحقات الكلیة للمؤسسة في السنةtمقسومة على إجمالي األصول؛

T :تمثل عدد سنوات فترة التقدیر؛

t :مؤشر للسنة في فترة الحدث.

:(Jones, 1991)نموذج -2.2

ج اقتصادي قیاسي لتقدیر المستحقات االختیاریة، یعتبر من بتطویر نموذ(Jones, 1991)قامت دراسة 
أهم النماذج المطورة لقیاس المحاسبة اإلبداعیة، لذلك اعتمدت علیه العدید من الدراسات السابقة عند 

.عملیة الفصل بین المستحقات االختیاریة وغیر االختیاریة

یاریة عبر الزمن، وقامت بتطویر نموذج نموذجا یفترض عدم ثبات المستحقات غیر االختJonesاقترحت 
حیث اعتبر . لتقدیر المستحقات غیر االختیاریة یضبط تأثیر التغیرات في الظروف االقتصادیة للمؤسسة

وبذلك یمكن القول أن . 2هذا النموذج المستحقات الكلیة دالة للتغیر في المبیعات وٕاجمالي األصول الثابتة
.الرقابة على تأثیر التغییرات في ظروف المؤسسةهو Jonesالهدف الرئیسي لنموذج 

تم في هذا النموذج إدراج التغیر في المبیعات وٕاجمالي األصول الثابتة في نموذج التوقعات للتحكم في 
وقد تم إدخال .التغیرات في المستحقات غیر االختیاریة الناجمة عن تغیر الوضع االقتصادي للمؤسسة

صول الثابتة لتقدیر المستحقات غیر االختیاریة بفرض أنهما أقل عرضة عاملي المبیعات وٕاجمالي األ
.3للتالعب من طرف اإلدارة

:أدت هذه الدراسة إلى تطویر النموذج التالي لتقدیر المستحقات غیر االختیاریة

1 - Patricia M. Dechow et al, Detecting Earnings Management, The Accounting Review, Vol. 70, No. 2,
1995,p197.
2 - C. Araujo Mendes et al, Op.cit, p7.

دراسة تطبیقیة في بعض -دور النظام المحاسبي المالي في الحد من ممارسات إدارة األرباح وتحسین جودة القوائم المالیةحنان قسوم، - 3
.663ص ، 2016، 11، مجلة االقتصاد الصناعي، العدد المؤسسات االقتصادیة بوالیة سطیف

NDA=∑ TAt/T
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حیث أن

NDAit : المستحقات غیر االختیاریة للمؤسسة في السنةt؛

Ai, t-1 :إجمالي األصول للمؤسسةi في نھایة الفترة(t-1)؛

ΔREVit :التغیر في رقم األعمال للمؤسسةiالفترةبینtوt-1؛

PPEit : للمؤسسةإجمالي العقارات والممتلكات واآلالتiخالل الفترةt؛

α1 ،α2 ،α3: معالم النموذج خاصة للمؤسسةi.

األدب المحاسبي لفصل مكونات في1991وبالرغم من حقیقة االنتشار الواسع لنموذج جونز لسنة 
وأهم انتقاد وجه لهذا النموذج هو افتراضه الضمني . المستحقات الكلیة، فهو لیس بمعزل عن االنتقادات

، وتجاهل التالعب الذي قد یحدث في المبیعات 1بأن المبیعات تصنف ضمن المستحقات غیر االختیاریة
.ختیاریةعند احتساب المستحقات غیر اال) المدینون(اآلجلة 

(The modified Jones model, 1995)نموذج جونز المعدل -3.2

الستبعاد (Jones, 1991)بتقدیم نسخة معدلة لنموذج (Dechow et al., 1995)قامت دراسة 
اتجاه النموذج األصلي في التقدیر الخاطئ للمستحقات االختیاریة في ظل ممارسة اإلدارة لسلطة تقدیریة 

هو تعدیل 1991ویتمثل التعدیل الوحید الذي تم إدخاله على النموذج األصلي لسنة . على المبیعات
.2التغیر في المبیعات خالل فترة الحدث بالتغیر في العمالء

التي تفترض عدم تالعب اإلدارة 1991وعلى عكس النسخة األصلیة لنموذج جونز لسنة 
، فإن النسخة (event period)أو فترة الحدث (Estimation period)بالمبیعات سواء في فترة التقدیر 

المعدلة منه تفترض أن جمیع التغیرات الحاصلة في المبیعات اآلجلة في فترة الحدث ناتجة عن ممارسة 
المحاسبة اإلبداعیة، وهذا في ظل سهولة ممارسة المحاسبة اإلبداعیة من خالل االعتراف باإلیرادات 

.نة بالمبیعات النقدیةالناتجة من المبیعات اآلجلة مقار 
وفقا لهذا النموذج یتم تقدیر المستحقات غیر االختیاریة خالل فترة الحدث من خالل معادلة 

:االنحدار التالیة

1 - Patricia M. Dechow et al, Op.cit, p199.
2 - Ibidem.

NDAit/Ai t-1= α1× (1/ Ai t-1) + α2 × (ΔREV it –/ Ai t-1)+α3 × (PPEit/ Ai t-1)
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-tوالسنة السابقة tالتغیر في صافي العمالء بین السنة الحالیة: ΔRECit:حیث أن 1.

خداما في اكتشاف المحاسبة اإلبداعیة، وقد تم یعتبر نموذج جونز المعدل النموذج األكثر شهرة واست
.1استخدامه في العدید من الدراسات الحدیثة

(The Industry Model):النموذج القطاعي-4.2

، وهو یفترض عدم ثبات 1991سنة Dechow and Sloanتم اقتراح هذا النموذج من قبل 
النموذج أن محددات المستحقات غیر كما یفترض هذا المستحقات غیر االختیاریة من فترة ألخرى

.2المؤسسات العاملة في نفس القطاعكلمستوىعلى االختیاریة واحدة 

یقوم هذا النموذج بتحدید المستحقات االختیاریة كجزء من المستحقات الكلیة مع األخذ في االعتبار 
، وذلك بهدف تحسین الظروف التشغیلیة لكل مؤسسة على حدة عند تقدیر المستحقات غیر االختیاریة

القدرة على التنبؤ بالمستحقات االختیاریة، وقد تم االستناد في ذلك إلى فكرة عدم إمكانیة تحدید نموذج 
.3موحد الحتساب المستحقات غیر االختیاریة دون األخذ باالعتبار الظروف المختلفة للمؤسسات

ت غیر االختیاریة على فرضیة یعتمد هذا النموذج في حساب المستحقات االختیاریة والمستحقا
اختالف طبیعة نشاط كل مؤسسة، وعلیه تم قیاس المستحقات غیر االختیاریة من خالل حساب قیمة 

وبهذا یكون قد قلل من أخطاء قیاس . الوسیط للمستحقات الكلیة للقطاع الذي تنتمي إلیه المؤسسات
كل مؤسسة بتعامله مع القطاع الذي تنتمي المستحقات غیر االختیاریة كونه یأخذ بالحسبان طبیعة نشاط 

.4إلیه

5:یتم تقدیر المستحقات غیر االختیاریة في ظل هذا النموذج وفق المعادلة التالیة

1 - Mohammed W. A. Saleh et al, External Auditors and Earnings Management: Palestinian Evidence,
Journal of University of Shanghai for Science and Technology, Vol. 23, Issue. 2, 2021, p259.

.519، ص مرجع سبق ذكرهمحمد بن سلطان السهلي، -2
.79ص، مرجع سبق ذكرهعباس حمید یحي التمیمي وحكیم حمود فلیح الساعدي،-3
.نفس المرجع، نفس المكان-4

5 - Patricia M. Dechow et al, Op.cit, p199.

TACit/Ai t-1= α1× (1/ Ai t-1) + α2 × [(ΔREVit – ΔRECit) / Ai t-1]+α3 × (PPEit/ Ai t-1)
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:حیث أن

NDAt : المستحقات غیر االختیاریة للمؤسسة في السنةt؛

Median (TAt) :لقطاع معین في تمثل الوسیط لقیمة المستحقات الكلیة لعینة من المؤسسات تنتمي
؛tالسنة 

Y1،Y2 :تمثل معالم النموذج التي تم تقدیرها باستخدام طریقة المربعات الصغرى لمفردات العینة.

:المنظور األخالقي للمحاسبة اإلبداعیة- 3

المحاسبة والتدقیق و تزاید االهتمام في السنوات األخیرة بأخالقیات المهنة في مجاالت إدارة األعمال 
المشترك بین هذه المجاالت هو الحاجة إلى التمییز بین السلوك المقبول والسلوك غیر المقبول من والقاسم 

1.الناحیة األخالقیة

هناك العدید من النماذج السلوكیة یصعب فیها التمییز المطلق فیما إذا كانت مقبولة أو غیر ف
للجدل ما تتخذه اإلدارة من قرارات تتحكم مقبولة من الناحیة األخالقیة، ومن هذه النماذج السلوكیة المثیرة

لى ، والتي قد تؤدي إمؤسسةمن خاللها في المعلومات المحاسبیة التي تعتمد علیها األطراف المهتمة بال
التأثیر إیجابیا أو سلبیا على صافي الربح ما قد یعتبره البعض نوعا من التالعب طالما توافر في هذا 

بره البعض اآلخر على الرغم من توافر صفة التعمد في تضلیل مستخدمي السلوك صفة التعمد، بینما یعت
وهنا تثار مسألة القانونیة 2.سلوكا قانونیا مشروعا حتى ولو كان سلوكا غیر أخالقيالقوائم المالیة

إن واألخالقیة، ومعنى ذلك أنه إذا ما كان عمل ما قانونیا فهل یجعله ذلك أخالقیا من الناحیة المهنیة؟
جابة واضحة لهذا السؤال وهي ال، فهناك افتراض عام في المجتمع بضرورة كون السلوك المهني اإل

.األخالقي أرفع مستوى من السلوك القانوني

الجانب األخالقي للمحاسبة اإلبداعیة موضوع خالف كبیر بین الباحثین، یعتمد على ما إذا یعتبر
كبیر حول اعتبار المحاسبة اإلبداعیة عمال سلبیا یتنافى كانت ممارستها مبررة أخالقیا أم ال؟ فهناك جدل

دراسة استطالعیة -قي المحاسبي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةإسهامات السلوك األخالمحمد ظافر عبد الخالق الغضنفري، -1
.51، ص2013، 35، المجلد114، مجلة تنمیة الرافدین، العددفي كلیة اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل

مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات ،دراسة میدانیة-أثر تطبیق بطاقة األداء المتوازن في الحد من إدارة األرباحجبر إبراهیم الداعور، -2
101، ص2013، غزة، فلسطین، 2، العدد21االقتصادیة واإلداریة، المجلد

NDAt= Y1 + Y2 * median (TAt)
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وأخالقیات مهنة المحاسبة، أم أنها شكل إیجابي من اإلبداع یستفید من الثغرات التي تمنحها المحاسبة 
1.المالیة لتعدیل وتغییر األرقام المحاسبیة بما یخدم مصلحة اإلدارة

مستخدمي القوائم المالیة من خالل تقدیم المحاسبة كعلم اجتماعي هدفه األول هو خدمةإن 
والمحاسبة  كنشاط یقوم به . معلومات تتمیز بالمصداقیة، بحیث یمكن االعتماد علیها في اتخاذ القرارات

مجموعة من المحاسبین یقدمون خدماتهم ألطراف أخرى تربطهم عالقة، األمر الذي من شأنه أن یؤثر 
ر القیم األخالقیة باعتبارها تمثل ضوابط للسلوك اإلنساني على سلوك المحاسبین ومن هنا یبرز دو 

. لتوجیهه نحو ما یحقق المصلحة لكل من المحاسب ومن یتعامل معه

2:حیث یقوم المدخل األخالقي للمحاسبة على

إن إجراءات المحاسبة یجب أن تقدم معالجة عادلة لكل األطراف ذات العالقة؛-1

.ن تقدم الحقیقة والكشف الدقیق بدون تحریفأن التقاریر المالیة یجب أ-2

أخالقیات المحاسبة تتجه نحو العدالة من خالل المعاملة الموضوعیة لجمیع األطراف، ونحو ف
.الصدق من خالل تقدیم التقاریر والقوائم المالیة بدون تضلیل یستهدف مصلحة طرف على حساب آخر

ن، أحدهما إیجابي یتمثل في التطویر من خالل إیجاد فكما قلنا سابقا أن للمحاسبة اإلبداعیة مدلولی
حلول مبتكرة تساعد على توفیر معلومات محاسبیة صحیحة لخدمة مستخدمیها، وآخر سلبي یكرس 
للتالعب في األرقام المحاسبیة ألجل إخفاء الحقائق لخدمة أغراض معینة بما یتنافى والقیم األخالقیة 

وقد . ل مختلف مستخدمي القوائم المالیة وفي مقدمتهم المستثمرینالمهنیة األمر الذي یؤدي إلى تضلی
ركزت غالبیة الدراسات التي تناولت موضوع المحاسبة اإلبداعیة على الجانب السلبي منها باعتبارها 
عملیة ابتداع طرق وأسالیب في المعالجات المحاسبیة ألجل إظهار المركز المالي للمؤسسة ونتیجة 

.یر حقیقته خدمة ألهداف خاصة باإلدارةنشاطها بوضع على غ

كبر تحد لمهنة أولما كانت المحاسبة اإلبداعیة وسیلة للتالعب في األرقام المحاسبیة فهذا یجعلها 
المحاسبة، ألنه یجردها من هدفها الرئیسي المتمثل في توفیر معلومات مفیدة تتصف بالموضوعیة 

ممارسة غیر عادلة لألطراف ذات العالقة وتضللي متعمد والصدق والحیاد، ولما تتضمن هذه العملیة من 

، 12، مجلة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، العددالمفاهیم واألسالیب المبتكرة لتجمیل صورة الدخل: المحاسبة اإلبداعیةتیجاني، بالرقي-1
.12، ص2012سطیف، الجزائر، 

غیر دكتوراهأطروحة، تأثیر أخالقیات مهنة المحاسبة في قرارات إدارة الدخل على شركات التأمین األردنیةأیمن صالح مصطفى حرب، -2
.66، ص2007كلیة الدراسات اإلداریة والمالیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، األردن، ،منشورة
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وال ینحصر التحدي األكبر للمحاسبة اإلبداعیة في البعد الفني للمحاسبة، وٕانما یتجاوزه إلى البعد . لهم
.خطورة على مستقبل مهنة المحاسبةاألخالقي للمحاسبین وهو أكثر

األرقام المحاسبیة إلى أرقام ال تعكس حقیقة المحاسبة اإلبداعیة كما رأینا سابقا هي عملیة تحویل
ة تمارسها اإلدارة لتحقیق أهداف خاصة بها على حساب مصلحة األطراف األخرى، وهذا مؤسسوضعیة ال

یتنافى مع أخالقیات المحاسبة حیث تتضمن هذه العملیة ممارسة غیر عادلة لألطراف ذات العالقة 
.وتضلیل متعمد لهم

سبة اإلبداعیة تقع ممارستها ضمن نطاق القواعد والقوانین المحاسبیة ودون هناك من یرى أن المحا
ولكن االستناد على المبادئ المحاسبیة والمرونة التي أتاحتها . تجاوزها ما یعني بأنها ممارسات قانونیة

غیر لإلدارة في اختیار الطرق المحاسبیة كوسیلة لتبریر سلوك اإلدارة في التالعب باألرقام المحاسبیة
إذ أن قواعد وأخالقیات السلوك المهني تحتم على المحاسب أن یكون . مقبول من الناحیة األخالقیة

اختیاره للطریقة المحاسبیة نابعا من قناعته المهنیة بأنها األفضل، ولیس نابعا من تعمده في اختیارها 
1.ز الماليللوصول إلى نتائج محددة مسبقا لنتیجة النشاط أو للتالعب في عرض المرك

ة أن المحاسبة اإلبداعیة یمكن اعتبارها سلوكا غیر أخالقي یتنافى وأخالقیات المحاسبة باحثترى ال
مبنیة في األساس على استخدام أسالیب محاسبیة محكمة بهدف خداع وتضلیل أصحاب المصالح، وال 

.قوائم المالیةمصداقیة الها لما لها من انعكاسات سلبیة علىیمكن تقدیم أي مبرر لممارست

، فاهیمي للمحاسبة اإلبداعیة في ظل قواعد وأخالقیات مهنة المحاسبة والمعاییر المحاسبیة التدقیقیة الدولیةاإلطار الموحید محمود رمو، -1
.233ص، 2008، )30(89مجلة تنمیة الرافدین، 
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III-الرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةمساهمة

ما ، نظام الرقابة الداخلیة خط الدفاع الرئیس للوقایة من إعداد التقاریر المالیة االحتیالیةیعتبر
حیث تعتبر الرقابة .نظام  في مجال منع االحتیال والكشف عنههذا الیعكس أهمیة الدور الذي یلعبه 

.الداخلیة في مفهومها المحاسبي أداة منع وأداة اكتشاف

:العالقة بین الرقابة الداخلیة وممارسات المحاسبة اإلبداعیة- 1

بدأ االهتمام في اآلونة األخیرة بأنظمة الرقابة الداخلیة یأخذ أبعادا تنظیمیة تفصیلیة متأثرا بعدة 
مایة المستثمرین والفضائح المالیة التي أدت إلى انهیار كبرى الشركات عوامل منها قضایا الحوكمة وح

وهناك من یرى . تقاریر المالیةهذه االنهیارات عزي بعضها إلى حدوث التالعب واالحتیال في ال1.العالمیة
أن من مسببات حدوث الغش واالحتیال في الشركات هو ضعف الرقابة الداخلیة أو عدم وجودها أو عدم 

د أسباب حدوث المحاسبة اإلبداعیة كما أن وجود خلل في هیكلیة الرقابة الداخلیة یعتبر أح2.یتهافعال
نتیجة الرتباط أجهزة الرقابة الداخلیة باإلدارة باعتبارها من صنعها ولیس رقیبا علیها، ما یجعل اإلدارة في 

بیة وٕاعداد معلومات مالیة وضع خاص الرتكاب االحتیال بسبب قدرتها على التالعب بالسجالت المحاس
3.مضللة من خالل تجاوز أنظمة الرقابة الداخلیة التي خالفا لذلك تبدو أنها تعمل بفاعلیة

مثل نظام الرقابة الداخلیة حاجز وقائي ضد مختلف أنواع التالعب بالبیانات وفي هذا اإلطار ی
د بشكل كبیر من االنحرافات التي قد فقد استطاعت أنظمة الرقابة الداخلیة الح4.والغش داخل الشركات

، وهي بذلك تعد خط الدفاع الرئیس للوقایة من إعداد 5تؤثر بشكل جوهري في القوائم المالیة للشركات
أن وضع نظام رقابة داخلیة فعال هو من اإلجراءات الهامة في مجال ما یعني . التقاریر المالیة االحتیالیة

.منع االحتیال والكشف عنه

الضوابط الرقابیة الداخلیة من شأنه تقلیص التالعب في كفاءة وفعالیة جه التحدید فإن وعلى و 
المعلومات التي یتم عرضها إلى األطراف الخارجیة، والتقلیل من اإلجراءات العشوائیة وأخطاء التقدیر في 

، صناعیة األردنیةعلى أهداف الرقابة الداخلیة حالة الشركات الCOSOأثر هیاكل أنظمة الرقابة الداخلیة وفقا إلطار سلیمان سند السبوع، -1
.103، ص2011، األردن، 1، العدد38مجلة دراسات ، العلوم اإلداریة، المجلد

2- Mulyo Agung, Internal Control Part Of Fraud Prevention In Accounting Information System,
international journal of economics, commerce and management, vol3, issue 12, United Kingdom, 2015, p733.

.198ص، مرجع سبق ذكرهالزیادي، نعیم تومان مرهون -3
4 - Dragomir Dimirijevic, Vesna Milovanovic and Vladimir Stancic, The Role of  a Company’s Internal
Control System in Fraud Prevention, E-Finanse Financial Internet Quarterly, vol11, 2015, p34.

دراسة میدانیة على -في تحسین أداء المدقق الخارجيCOSOدور عناصر الرقابة الداخلیة وفق مقررات لجنة عاطف البواب، - 5
.373ص، 2015، األردن، 2، العدد42، مجلة دراسات، العلوم اإلداریة، المجلدالمحاسبین القانونیین األردنیین
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ى تحسین جودة وٕاضافة إل1.المالیة والتي قد تؤثر على جودة المعلومات المعلن عنهاإعداد التقاریر
، المؤسسةن نوعیة الرقابة الداخلیة تلعب دورا حیویا في ضمان حمایة أصول المعلومات المحاسبیة فإ

من %70وقد أثبتت الدراسات أن . وتقلیل االحتیال والغش المالي، وتحسین القدرة على تجنب المخاطر
2.الرقابة الداخلیةات في الوالیات المتحدة األمریكیة سببه عدم فعالیة مؤسسإفالس ال

صور التالعب في القوائم التي تمثل أحدبداعیة وهناك من یرى أنه لتقلیل احتمالیة المحاسبة اإل
ة االهتمام بوضع نظام رقابة داخلیة فعال بمختلف مكوناته أو عناصره مؤسسالمالیة، فإنه یجب على ال

3.الرقابیة، والمعلومات واالتصال، والمتابعةوالمتمثلة في؛ البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واألنشطة 

وفي دراسة لتقییم ما إذا كان لفعالیة الرقابة الداخلیة دور في الحد من ممارسات إدارة األرباح
في مجلس اإلدارة، ، فقد أكدت النتائج أن عناصر نظام الرقابة الداخلیة المتمثلة )المحاسبة اإلبداعیة(

داخلي تلعب دورا هاما في الحد من ممارسات إدارة األرباح، فكلما كان نظام ولجنة التدقیق، والتدقیق ال
.الرقابة الداخلیة فعاال كلما أدى ذلك إلى الحد من هذه الممارسات

القضاء على الحوافز لتشویه المعلومات الفعال یساهم في لكن بالرغم من أن نظام الرقابة الداخلیة 
التالعب في القوائم المالیة، فهناك دائما درجة معینة من خطر عدم ل من احتمالیةیقلالت، و 4المحاسبیة

وباعتبار اإلدارة مسؤولة بشكل أساسي عن تصمیم وتنفیذ . تنفیذ النظام بالطریقة التي تم تصمیمه بها
تتعرض دائما لخطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابیة سواء المؤسسةوالمحافظة على الرقابة الداخلیة، فإن 

فعندما یكون هناك فرصة لتجاوز الرقابة الداخلیة وحوافز قویة . ت تابعة للقطاع العام أو الخاصكان
5.لمقابلة أهداف المحاسبة، یمكن لإلدارة العلیا المشاركة في التقاریر المالیة االحتیالیة

أعلى من تلك وفي كثیر من األحیان یكون وجود التقاریر المالیة االحتیالیة مرتبطا بمستویات إداریة
ویعتبر تجاهل اإلدارة العلیا إلجراءات الرقابة ، 6التي قامت بتصمیم أنظمة الرقابة الداخلیة لتكون فعالة

معظم حاالت االحتیال الكبرى في إن تشیر إحدى الدراسات و .الداخلیة من األمور التي یصعب اكتشافها
الماضیة ارتكبت من قبل أعضاء كبار في اإلدارة من خالل تجاوز أنظمة الرقابة الداخلیة 50السنوات 

1- Nerissa C.Brown, Christiane Pott and Andreas Wömpener, The Effect Of Internal Control Regulation On
Earnings Quality: Evidence From Germany, March 2008, p1.
2 - Mengmeng Luo, Enterprise Internal Control And Accounting Information Quality, Journal of Financial
Risk Management, 2017, p17.
3- Haouam Djemaa and Feddaoui Amina, Corporate Governance and Creative Accounting, p13.
4- Mengmeng  Luo, Op. cit, p25.
5- American Institute of Certified Public Accountants AICPA, Management Override of Internal Control:
The Achilles- Heel of Fraud Prevention, 2016, p6.
6- Eźeani Nneka Salome et al, The Effect of Creative Accounting On The Job Performance Of Accountants
(Auditors) In Reporting Financial Statements In Nigeria, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and
Management Review, Vol. 1, No. 9, 2012, p11.
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ما یعني أنه ال یمكن االعتماد على الرقابة الداخلیة الفعالة لمنع أو كشف أو ردع التي تبدو سلیمة، 
1.بها اإلدارة العلیاالقوائم المالیة االحتیالیة التي قد تقوم 

ن غش واحتیال اإلدارة في ظل وجود نظام جید من الرقابة الداخلیة یكون من الصعب كما أ
2.اكتشافه على الرغم من كونه ذا تأثیر كبیر على صدق وعدالة عرض القوائم المالیة

كید وخالصة لما سبق یمكن القول أن وجود نظام رقابي فعال بالمؤسسة ال یعني ذلك وجود تأ
ممارسات المحاسبیة الخاطئة، ولكن وجود نظام رقابي فعال یمنح خلو القوائم المالیة من العلىمطلق 

.درجة معقولة من التأكد على خلو القوائم المالیة من هذه األخطاء

:دور التدقیق الداخلي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة- 2

ظائف التي تسعى لتفعیل النظم الرقابیة، من خالل فحص تعد وظیفة التدقیق الداخلي من أهم الو 
المكونات الرقابیة المختلفة وتقییم كفاءتها وفاعلیتها للتحقق من أن هذه النظم تحقق أهدافها المتمثلة في 
الحصول على معلومات مالیة ذات مصداقیة وأن هذه المعلومات تم عرضها بعدالة وبما یتفق مع 

ة الدولیة، ورفع الكفایة اإلنتاجیة وتحقیق الفعالیة لتعزیز االستخدام الكفؤ والفعال متطلبات معاییر المحاسب
فالتدقیق الداخلي في . سات اإلداریة والقوانین واألنظمةللموارد االقتصادیة، وكذلك تشجیع االلتزام بالسیا

دارة والمدقق الخارجي بیئة األعمال الیوم أصبح وظیفة الدعم الرئیسیة لإلدارة ولجنة التدقیق ومجلس اإل
.وأصحاب المصالح

على قرارات وتصرفات اإلدارة، لذلك فإن جودة أنشطته یعتبر التدقیق الداخلي بمثابة مراجعة یومیة 
وكفاءة إجراءاته تحد من قدرة اإلدارة على التدخل في إعداد التقاریر والقوائم المالیة، كالتدخل في وضع 

بین البدائل والسیاسات المحاسبیة وبالتالي مواجهة ممارسات المحاسبة التقدیرات المحاسبیة واالختیار
3.اإلبداعیة

وما یالحظ مما سبق أن أنشطة التدقیق الداخلي ذات صلة واضحة بعملیة التالعب في القوائم 
المالیة وٕادارة األرباح، كما أن أهداف التدقیق الداخلي تعكس أهمیة دوره في اكتشاف أي محاوالت من 

نب اإلدارة للقیام بممارسة مختلف أسالیب المحاسبة اإلبداعیة ومن ثم تقلیص فرص التالعب بالقوائم جا
.المالیة

1- American Institute of Certified Public Accountants AICPA, Op. cit, pp 6-7.
.198ص،مرجع سبق ذكرهالزیادي، نعیم تومان مرهون -2
ن المالءمة واالعتمادیة على أثر جودة أنشطة المراجعة الداخلیة على إدارة وجودة األرباح كمدخل لتحسیعبد الحكیم ملیجي، يملیجمجدي - 3

.6ص، 2013، جامعة طنطا، كلیة التجارة، 4، مجلة التجارة والتمویل، العددالقوائم المالیة للبنوك التجاریة السعودیة دراسة نظریة تطبیقیة
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وقد أكدت دراسة أن للتدقیق الداخلي أثر كبیر في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة لما له 
ت وتدخالت اإلدارة في عملیة من دور في تحسین وتطویر نظم الرقابة الداخلیة لتعزیز مقاومتها للضغوطا

1.التدقیق، وٕاخضاع نظام الرقابة الداخلیة لعملیات تقییم دوریة وزیادة اإلفصاح الشامل في التقاریر المالیة

كما تم توثیق في مجموعة كبیرة من األبحاث بأن فاعلیة وظیفة التدقیق الداخلي هي مرتبطة 
ات التي تقدمها حول جودة الرقابة الداخلیة على إعداد ، وهذا من حیث التأكیدبتحسین التقاریر المالیة

ما یعني أن . التقاریر المالیة، وانخفاض مستویات إدارة األرباح وكذا انخفاض معدالت الغش واالحتیال
التدقیق الداخلي هو آلیة مهمة للحفاظ على موثوقیة ومصداقیة الحسابات السنویة، كما أن تنفیذ التدقیق 

في حوكمة الشركات والتنسیق بینها وبین لجنة التدقیق من شأنه أن یسهم في التقلیل من الداخلي كوظیفة 
2.المحاسبة اإلبداعیة

في دراسة هدفت إلى بیان أثر أدوات الحاكمیة المؤسسیة والمتمثلة في مجلس اإلدارة، ولجنة 
اإلبداعیة من وجهة نظر التدقیق، والتدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة 

. من ذوي الخبرة في مجال العمل المحاسبي والتدقیقيعینة من مدققي الحسابات الداخلیین والخارجیین
في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في إحصائیةذو داللة بینت النتائج أن للتدقیق الداخلي أثر

سة تقاریر التدقیق الداخلي ومتابعة وضع الشركات المساهمة األردنیة ویتجسد ذلك من خالل درا
3.اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة في هذه التقاریر

4وتشمل: أنشطة التدقیق الداخلي المرتبطة بالحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة-1.2

مراجعة وتقییم العملیات المالیة والمحاسبیة؛- 

المحاسبیة وأسباب التغییر إن وجد؛التحقق من الثبات في تطبیق السیاسات - 

مراجعة تقدیرات اإلدارة والتحقق من مدى توافق استراتیجیات اإلدارة مع القیم األخالقیة؛- 

وجهتي نظر الشركات أثر اآللیات المحاسبیة للحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من، وآخرونجریرةطالل سلیمان -1
، 2015، األردن، 2، العدد11، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلدالصناعیة المساهمة العامة في األردن ومدققي الحسابات الخارجیین

. 341ص
2- Tanja Laković et al, The Internal Audit Function And The Quality Of Financial Reporting: Empirical
Evidence From Montenegro, Management International Conference, Pulla, Croatia, 1-4 june 2016, p97.

أدوات الحاكمیة المؤسسیة وأثرها في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في الشركات المساهمة إیهاب نظمي وأسامة عبد المنعم علي، - 3
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلداریة ، مجلة جامعة)مجموعة من الشركات المساهمة الصناعیة األردنیةدراسة میدانیة على (األردنیة 

.325ص، 2015، 3، العد1واالقتصادیة، المجلد
.12-11، ص صمرجع سبق ذكره، عبد الحكیم ملیجيمجدي ملیجي-4
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ضمان نزاهة المعلومات المالیة المنشورة وشفافیة اإلفصاح عن المعلومات التي تهم األطراف المختلفة - 
ذات العالقة من خالل جودة التقاریر المالیة؛

ة؛مؤسستحدید كفاءة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة في ال- 

القیام بتحلیل المخاطر ومراجعة فرص الغش واالحتیال؛- 

التأكد من عدم استغالل اإلدارة للمرونة المتاحة في المعاییر المحاسبیة بما یحقق أهدافها؛- 

؛فعة للتقاریر المالیةلتحقیق مستوى مرض من المناإلفصاحومالءمة التحقق من كفایة - 

.رفع تقریر للجنة التدقیق بممارسات المحاسبة اإلبداعیة وما قامت به اإلدارة من إجراءات تصحیحیة- 

:أبعاد جودة التدقیق الداخلي ودورها في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعیة-2.2

دورا هاما في التقلیل إن التدقیق الداخلي الذي یتسم بمستوى عالي من الجودة من شأنه أن یلعب
ومن مؤشرات االستدالل على جودة التدقیق الداخلي الیة،من سلوك اإلدارة نحو التالعب بالقوائم الم

.االستقالل، والموضوعیة، والكفاءة المهنیة، والخبرة، والتبعیة في الهیكل التنظیمي

خلي على عملیة إعداد التقاریر أكد العدید من الكتاب والباحثین أن التأثیر اإلیجابي للتدقیق الدا
المالیة یتحدد بشكل كبیر على وضوح أدوار ومسؤولیات وظیفة التدقیق الداخلي، مع تحدید الموقع 
المناسب لها في الهیكل التنظیمي وخطوط تدفق تقاریرها، إضافة إلى الكفاءة المهنیة للمدققین الداخلیین 

إدراك اإلدارة العلیا ألهمیة الرقابة ، كما أنت التشغیلیة والبیئةوتدریبهم وفقا للتغییرات الحاصلة في العملیا
توفیر ویعتبر.1في تحدید فعالیة وظیفة التدقیق الداخليالداخلیة وٕادارة المخاطر له دور أساسي

المتطلبات األساسیة للتدقیق الداخلي أمر في غایة األهمیة من أجل تمكین المدقق الداخلي من 
.اته على أفضل وجهاالضطالع بمسؤولی

محددات جودة أنشطة التدقیق الداخلي تأثیروفي دراسة أجریت في السعودیة هدفت إلى فحص 
المؤهل العلمي، والمؤهل المهني، والخبرة، حجم قسم التدقیق الداخلي، االستقالل التنظیمي، دلیل العمل، (

كا من البنوك السعودیة المدرجة في بن12إدارة األرباح شملت سیاسةفي تخفیض ) تقویم جودة األنشطة
، توصلت الدراسة إلى أن محددات جودة أنشطة 2012- 2008سوق األوراق المالیة خالل الفترة من 

2.إدارة األرباحسیاسةإیجابا في تؤثرالتدقیق الداخلي 

1- Tanja Laković et al, Op. cit, p97.
.1، صمرجع سبق ذكرهوعبد الحكیم ملیجي،، يملیجمجدي -2
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ي بین جودة التدقیق الداخلإحصائیةكما بینت دراسة أخرى وجود عالقة ارتباط سلبیة ذات داللة 
) الخبرة، الشهادات المهنیة، التدریب، مدة العمل المرتبط بالجوانب المالیة، حجم قسم التدقیق الداخلي(
إدارة سیاسةكلما انخفضت إدارة األرباح، ما یعني أنه كلما ارتفعت جودة وظیفة التدقیق الداخليسیاسةو 

قیق الداخلي في ضمان جودة القوائم وهذه النتیجة تعكس أهمیة الدور الذي تلعبه وظیفة التد. األرباح
1.المالیة

2008-2006السعودیة المساهمة خالل الفترة من المؤسساتوفي دراسة أخرى أجریت على 
هدفت للبحث في العالقة بین جودة التدقیق الداخلي وٕادارة األرباح، أظهرت نتائجها وجود عالقة عكسیة 

في حین كان المتغیر الخاص بحجم . الداخلي وٕادارة األرباحبین جودة التدقیق إحصائیاولكنها لیست دالة 
عمل التدقیق الداخلي المرتبط بعملیة إعداد وعرض التقاریر المالیة والذي تم استخدامه كأحد مؤشرات 

. ، له عالقة عكسیة وذات داللة إحصائیة بإدارة األرباحالجودة

دارة األرباح غالبا ما یقع تطبیقها ممارسات إة منطقیة على اعتبار أن اعتبر الباحث بأن هذه النتیج
لذلك كلما كان المدقق الداخلي یمارس أنشطته في هذه المرحلة . في مرحلة إعداد وعرض التقاریر المالیة

كلما كان له دور أكبر في كشف ممارسات إدارة األرباح والحد منها، بینما كلما ابتعد عن هذه المنطقة 
إدارة سیاسةثل الرقابة الداخلیة وتقییم األداء كلما انحسر دوره في الحد من وركز على المهام األخرى م

2.األرباح وهذا بالتأكید في ظل توافر عوامل الجودة األخرى

:دور بعد االستقاللیة والموضوعیة في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعیة- 1.2.2

عنى أنه غیر تابع فیما یتعلق یعتبر التدقیق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي، فهو مستقل بم
بالسلطة والمسؤولیة إلى الجهات الخاضعة للتدقیق، وبذلك یجب أن یتبع ألعلى المستویات اإلداریة في 

وهو موضوعي بمعنى أنه یجب على المدقق الداخلي أن یتحلى بأعلى مستویات الموضوعیة . ةمؤسسال
. عند تنفیذه لمهامه وعند عرضه لنتائج عمله

دت معاییر التدقیق الداخلي الصادرة عن معهد المدققین الداخلیین األمریكي المعیار رقم وقد أفر 
بعنوان االستقاللیة والموضوعیة، وأكد المعیار على أن استقالل المدقق الداخلي یتطلب تبعیته من 1100

عن أي ضغوط في الناحیة التنظیمیة لمجلس اإلدارة لضمان أدائه لواجباته المهنیة بحریة تامة وبعیدا 
تحدید نطاق التدقیق، وكذلك تبعیته من الناحیة الفنیة للجنة التدقیق من خالل رفع تقریر التدقیق الداخلي 

.المؤسسةلها والتشاور معها في األمور الفنیة الخاصة ب
1- Douglas F.Prawitt et al, Internal Audit Quality And Earnings Management, The Accounting Review, Vol.
84, Issue. 4, July 2009, p1275.

، ت إدارة األرباح دراسة تطبیقیة على البیئة السعودیةرها في الحد من ممارساو جودة أنشطة المراجعة الداخلیة ود، الرفاعيمباركإبراهیم - 2
.60ص
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وهناك من یرى أن التشكیك في استقاللیة وموضوعیة المدقق الداخلي یشكل تهدیدا لكشف 
1.سبة اإلبداعیة، ویخلق في الوقت ذاته المجال والفرصة لممارسة المحاسبة اإلبداعیةممارسات المحا

یقصد باستقاللیة المدقق الداخلي تحرره من الشروط والظروف التي تهدد قدرته على القیام 
ه وعادة ما یتراوح موقع التدقیق الداخلي في الهیكل التنظیمي بین تبعیت. بمسؤولیاته على نحو غیر متحیز

للمدیر العام أو مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق، ویعتبر تبعیة التدقیق الداخلي للجنة التدقیق الوضع 
2.األفضل والمناسب بسبب تحرر المدقق الداخلي من ضغوطات اإلدارة ومجلس اإلدارة

دارة إیةبین استقاللوذات داللة إحصائیة عكسیة ارتباط وجود عالقة إحدى الدراساتأشارت نتائج
في البنوك السعودیة، ما یعني أن التبعیة الفنیة للتدقیق الداخلي ق الداخلي ومستوى إدارة األرباحیدقالت

إدارة سیاسةللجنة التدقیق وتبعیتها إداریا لمجلس اإلدارة یجعلها بعیدة عن الضغوط ویمكنها من اكتشاف 
جنة التدقیق من شأنه أن یساهم بشكل كبیر في لى لدقق الداخلي برفع تقریره مباشرة إقیام المف، 3األرباح

.الحد من قیام اإلدارة بممارسات المحاسبة اإلبداعیة

أما المقصود بالموضوعیة فهو تمتع قسم التدقیق الداخلي بحریة كاملة في ممارسة مهامه دون 
لمتحیزة التي خوف أو حرج من المستویات اإلداریة العلیا وبدون تحیز، أو هي التوجهات الذهنیة غیر ا

وتعتبر الموضوعیة من المحددات المهمة لتعزیز قدرة المدقق . تكفل قیام المدقق الداخلي بأداء مهامه
الداخلي على كشف الممارسات التي قد تتخذها اإلدارة للتالعب باألرقام المحاسبیة ومن ثم التأثیر على 

.جودة التقاریر والقوائم المالیة للشركة

مهمة لقدرة المدقق الداخلي على لعب دور هام في التأثیر على جودة القوائم الموضوعیة تعتبر 
. المالیة للشركة، فكلما كان المدقق موضوعیا كلما زادت احتمالیة الكشف واإلبالغ عن أدلة إدارة األرباح

ن العمل تمتع وظیفة التدقیق الداخلي بالموضوعیة من شأنه أن یقلل من احتمالیة إبعاد اإلدارة مكما أن 
4.في المناطق التي یتم فیها التالعب باألرقام المحاسبیة

1- Oyadonghan Kereotu James and Emmanuel Amaps Loveday Ibanichuka, Audit Rotation; Creative
Accounting, Audit Independence and Objectivity, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 1, 2014,
p129.

، 35، مجلة دراسات، العلوم اإلداریة، المجلدالتدقیق الداخلي في الهیكل التنظیمي في تحقیق الشفافیة المالیةمدى تأثیر موقعذنیبات، علي- 2
.286، ص2008، األردن، 2العدد

.32، صمرجع سبق ذكرهمجدي ملیجي عبد الحكیم ملیجي، -3
4- Douglas F.Prawitt et al, Op. cit, p1261.
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:كفاءة المهنیة في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعیةدور بعد ال- 2.2.2

تشمل الكفاءة المهنیة التأهیل العلمي للمدقق الداخلي كأحد المحددات التي تساعد في تنمیة مقدرته 
وتتأثر نتائج . االحتیالیة، كما تشمل التأهیل المهني أو العمليالمهنیة على اكتشاف ممارسات اإلدارة

عملیة التدقیق جوهریا بكفاءة المدققین عند أدائهم للعمل المیداني والتي ترتبط بمدى بذل المدقق الداخلي 
لمهنیة ما یعني وفاء المدقق بمسؤولیاته القانونیة وا. بمعاییر العمل المیدانيللعنایة الكافیة ومدى التزامه

.ي على القوائم المالیةالجوهر والشخصیة والتي یترتب علیها اكتشافه لألخطاء ذات التأثیر 

یتوقع من المدقق الداخلي امتالك المعرفة والمهارات والكفاءات األخرى الالزمة ألداء مسؤولیاته 
ارسة التحیز والتالعب لممالفردیة، فكلما كان المدقق أكثر كفاءة زاد احتمال فهمه لعوامل ومؤشرات اإلدارة

في األرقام المحاسبیة، فاإلدارة قد تكون أقل تحفیزا لممارسة المحاسبة اإلبداعیة إذا كان لدیها سبب 
1.العتقاد بأن وظیفة التدقیق الداخلي تراقب وترصد خیاراته المحاسبیة

األرباح في الشركات في دراسة هدفت إلى التحقق من تأثیر التدقیق الداخلي في الحد من إدارة 
الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي، بینت نتائجها أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لكفاءة العاملین 
في قسم التدقیق الداخلي على إدارة األرباح في الشركات التي شملتها الدراسة، أي أنه كلما زادت كفاءة 

شركات إلدارة األرباح، وفسر الباحثان هذه النتیجة العاملین في قسم التدقیق الداخلي قلت ممارسة ال
بحرص شركات عینة الدراسة على توظیف العمالة ذات الكفاءة في قسم التدقیق الداخلي لما له من أثر 

وفي هذا السیاق أكدت دراسة أن توافر الخبرة والمهارة في فریق التدقیق 2.على إدارة األرباحإیجابي
.فرص إدارة األرباحالداخلي یمكن أن یقلل من

:دور لجان التدقیق في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعیة والحد منها- 3

بعد انهیار كبرى الشركات العالمیة ازداد االهتمام بتوفیر اآللیات المناسبة للحد من مسببات هذه 
ق إحدى هذه اآللیات وتعد لجنة التدقی. االنهیارات التي عزي بعضها إلى حدوث احتیال في القوائم المالیة

. من خالل الدور اإلشرافي والرقابي الذي تمارسه في الشركات

وقد ظهرت فكرة لجان التدقیق في الوالیات المتحدة األمریكیة بعد الفضائح المالیة التي شهدتها 
والناتجة عن التالعب في التقاریر والقوائم المالیة، والتي أسفرت عن قیام كل من بورصة نیویورك

(NYSE) وهیئة سوق المال األمریكیة(SEC) بالتوصیة بضرورة تكوین لجنة بالشركات المسجلة بها
.مكونة من عدد من األعضاء غیر التنفیذیین

1- Douglas F.Prawitt et al, Op. cit, p1260.
أثر التدقیق الداخلي في الحد من إدارة األرباح لدى الشركات الصناعیة المدرجة في ، ، وعلي عبد القادر الذنیباتجبریلأبوأحمد یوسف - 2

.806ص، 2016، 4، العدد12، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلدسوق عمان المالي
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تنبثق لجنة التدقیق عن مجلس اإلدارة، فهي لجنة مكونة من أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین 
لمالیة، على أن تهتم بفحص إجراءات الرقابة الداخلیة ممن یتمتعون بالخبرة والكفاءة المحاسبیة وا

ومراجعتها والتأكد من فعالیتها، وكذلك فحص السیاسات المحاسبیة واإلجراءات المتبعة في إعداد التقاریر 
وفحص أعمال التدقیق الداخلي وتقییمها وكذا تقییم أعمال المدقق الخارجي واقتراح تعیینه . والقوائم المالیة

وبذلك فلجنة . تعابه ودعم استقاللیته عند إبداء الرأي في القوائم المالیة الصادرة عن الشركاتوتحدید أ
التدقیق هي وسیلة تساعد مجلس اإلدارة على أداء عمله ومهامه اإلشرافیة، ال وسیلة لكي یتنصل المجلس 

.من مسؤولیاته أو ینقلها إلى جهة أخرى
.التدقیق في المؤسسةوالشكل الموالي یلخص أهمیة تكوین لجنة

، مجلة جامعة )دراسة میدانیة(لجنة المراجعة في تحسین كفایة  نظم الرقابة الداخلیة وفعالیتها في الشركات دور دحدوح، حسین أحمد :المصدر
.258ص، 2008، 1، العدد24انونیة، المجلددمشق للعلوم االقتصادیة الق

تتجلى من خالل المنافع في المؤسسة لجان التدقیق تكوینأهمیةبأن )18(رقم ل یبین الشك
، والمدقق الداخلي، والمدقق إلى جمیع األطراف مثل مجلس اإلدارةوالتي یمكن أن تقدمها ،المتوقعة منها

. الخارجي، والمساهمین، وأصحاب المصالح

لجنة التدقیق

األطراف الخارجیةمجلس اإلدارة المدقق الخارجي المدقق الداخلي

مساعدة األعضاء -
التنفیذیین؛

االتصال الجید بین -
قق مجلس اإلدارة والمد

الداخلي والخارجي؛
تحسین قرارات المجلس -

.المؤسسةفي إدارة 

توفیر الموارد؛-
تفعیل دور التدقیق -

الداخلي؛
زیادة االستقاللیة-

تدعیم االستقاللیة؛-
تحدید األتعاب؛-
حل المشاكل؛-
.مراجعة التقاریر-

زیادة الشفافیة؛-
االلتزام بحوكمة الشركات؛-
بمتطلبات البورصات؛ءالوفا-
زیادة ثقة أصحاب المصالح؛-
زیادة درجة اطمئنان األطراف -

.إلى خلو القوائم من الغش

أهمیة تكوین لجنة التدقیق: )18(شكل رقم 
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:تحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةالنشاطات التي تمارسها لجنة التدقیق والتي-1.3
هناك اهتمام متزاید وكبیر في الدول المتقدمة بالدور الذي یمكن أن تؤدیه لجنة التدقیق في الحد من 

فأحد االقتراحات المقدمة والتي .ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، والنشاطات التي تمارسها في هذا اإلطار
لممارسات االحتیالیة هي إیجاد لجنة تدقیق تتضمن على األقل یمكنها المساعدة على كشف وتجنب ا

1.ثالث أعضاء غیر تنفیذیین، على أن تتمتع هذه اللجنة بسلطة البحث والتحقیق

وعلى الرغم من إمكانیة اختالف مهام لجنة التدقیق من دولة إلى أخرى وتنوعها بالنظر إلى تنوع 
حصر المهام الرئیسیة للجنة التدقیق في ثالث مجاالت رئیسیة وتعقید حجم األعمال، إال أنه یمكن تحدید و 

.كما یبینه الشكل الموالي

source: Dana R. Hermanson and Larry E. Rittenberg, Internal Audit And Organizational Governance, The
Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2003, p50.

والتي یمكن تبویبها في ثالث مجاالت رئیسیة، یبین الشكل السابق المهام الرئیسیة للجنة التدقیق
حیث یتم عادة تكلیف لجان التدقیق بمراقبة عملیة إعداد التقاریر المالیة، واإلشراف على نظام الرقابة 

.اخلیین والخارجیینالداخلیة، إضافة إلى اإلشراف على عمل المدققین الد

وفي دراسة لتقییم دور لجان التدقیق في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة فقد خلصت الدراسة 
إلى أن النشاطات التي تمارسها اللجنة والمتعلقة باإلشراف والرقابة على التقاریر المالیة وفحصها، ودراسة 

في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، في حین كبیرنظم الرقابة الداخلیة وتقییمها هي ذات تأثیر
دعم وظیفة التدقیق التي تمارسها لجنة التدقیق والمتعلقة بألنشطة لأظهرت النتائج وجود تأثیر متوسط 

2.ممارسات المحاسبة اإلبداعیةالخارجي في الحد منوظیفة التدقیق الداخلي و 

1 - Sonia Mudel, Creative Accounting and Corporate Governance: A Literature Review, December 2015,
p40.

.114-113، ص صمرجع سبق ذكرهرشا حمادة، -2

لجنة التدقیق

مراقبة عملیة إعداد التقاریر 
المالیة

اإلشراف على نظام الرقابة 
الداخلیة

اإلشراف على التدقیق الداخلي 
والخارجي

مهام لجنة التدقیق: )19(شكل رقم 
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:ة وفحصهااإلشراف والرقابة على التقاریر المالی- 1.1.3

في أعقاب االنهیارات المالیة للشركات في العدید من دول العالم، ازداد االهتمام بعملیة إعداد 
القوائم المالیة وكیفیة التأكید على التزام الشركات بتطبیق القواعد والسیاسات المحاسبیة السلیمة في عملیة 

.تلعبه لجان التدقیق في إعداد هذه القوائموفي هذا الصدد زاد االهتمام بالدور الذي یمكن أن. اإلعداد

ن الدور األساسي للجنة التدقیق هو مراقبة ومتابعة عملیة التقریر اتفقت آراء الكثیر من الباحثین بأ
تلعب لجان التدقیق ، إذ 1أو اإلبالغ المالي بهدف المساعدة في ضمان إعداد قوائم مالیة تتسم بالموثوقیة

موثوقیة ومصداقیة القوائم المالیة للشركات، وضمان جودة المعلومات الواردة دورا مهما في زیادة درجة
وهذا من خالل الدور اإلشرافي والرقابي الذي تمارسه هذه اللجان على عملیة إعداد القوائم المالیة، .بها

اللجنة إضافة إلى مناقشة هذه القوائم قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء الرأي فیها من قبل أعضاء
وال یدخل في دور لجنة التدقیق قیامها .والموضوعیة واالستقاللیةالذین یتمتعون بالخبرة المالیة والمحاسبیة

.بإعداد القوائم المالیة أو االضطالع باتخاذ القرارات الفعلیة فیما یخص إعداد هذه القوائم

یة بما في ذلك اإلشراف على تتولى لجنة التدقیق اإلشراف على إجراءات إعداد التقاریر المال
وبذلك . السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد التقاریر المالیة

یجب على لجنة التدقیق الحصول على فهم واضح لإلجراءات المستخدمة من قبل اإلدارة والمتعلقة باتخاذ 
تي قد تؤثر بشكل مادي في التقاریر، وكذلك كیفیة تقییم القرارات المحاسبیة وتعدیلها خصوصا تلك ال

ومن األنشطة التي تقوم بها لجنة التدقیق في هذا المجال على سبیل . اإلدارة للبدائل المحاسبیة المتاحة
:المثال ال الحصر

قبل عرضها على مجلس اإلدارة، والعمل مع استعراض القوائم المالیة السنویة في الوقت المناسب - 
؛إلدارة والمدققین على فهم التقدیرات والقرارات المحاسبیة المهمةا

بهدف ضمان سالمة إعداد القوائم المالیة ومناقشة كل المؤسسةوضعتهامراجعة األنظمة الرقابیة التي -
ق الداخلي والخارجي فیما یتعلق بالسیاسات التي قد تراها اللجنة غیر مناسبة؛قمن اإلدارة والمد

ة السیاسات المحاسبیة المطبقة وتقدیرات اإلدارة والتأسیس إلجراءات محاسبیة فعالة؛مراجع- 

النظر في أیة تغییرات ملموسة بشأن السیاسات والمبادئ المحاسبیة المستخدمة عند إعداد القوائم - 
، أو أي اختیار مثیر للشك لسیاسة محاسبیة معینة من قبل اإلدارة؛للمؤسسةالمالیة 

1- Dana R. Hermanson and Larry E. Rittenberg, Internal Audit And Organizational Governance, The
Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2003, p51.
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، المؤسسةتأثیر على رق التي اتبعتها اإلدارة في معالجة المعامالت غیر العادیة والتي لها فهم الط- 
للطرق المحاسبیة المناسبة لمعالجة هذه المعامالت؛خدام اإلدارة والتأكد من است

؛وتقییم نوعیة اإلیرادات التي تظهر في قائمة الدخلفهم - 

أو خارجها، المؤسسةي فكرة واضحة لمستخدمیها سواء داخل ضمان أن كیفیة إعداد القوائم المالیة تعط- 
وذلك من خالل فهم المعلومات التي تقدمها اإلدارة عن المؤشرات الرئیسیة لألداء؛

التأكد من أن العملیات المالیة وتصرفات األفراد تتوافق مع األنظمة والقوانین المطبقة؛- 

والمبادئ المحاسبیة التي تم إتباعها في إعداد التقاریر التأكد من أنه قد تم اإلفصاح عن السیاسات - 
؛إن وجدتعن التغییرات في السیاسات المحاسبیةاإلفصاح وكذا المالیة؛

تقییم مدى إمكانیة حدوث التالعب، والعمل على اتخاذ اإلجراءات التي من شأنها منع حدوثه في - 
؛المستقبل

العمل على تقییم المخاطر التي تنشأ من الضغوط یة عن طریق الحد من خطر التقاریر المالیة االحتیال- 
المفروضة على اإلدارة إلعداد هذه التقاریر، وقد تنشأ هذه الضغوط من توقعات المحللین أو من خطط 

؛...مكافأة المسئولین التنفیذیین أو نتیجة لما سبق نشره من توقعات

المرتبطة بوجود تالعب في إعداد القوائم المالیة، مراجعة عملیات اإلدارة الخاصة بتقییم المخاطر - 
بهدف التأكد من عدم حصول هذا التالعب؛المؤسسةومراجعة البرامج التي وضعتها 

لتحقیق مستوى مرض من المنفعة للتقاریر المالیة؛التأكد من كفایة ومالئمة اإلفصاح - 

.المؤسسةمع األطراف المعنیة داخل مناقشة القوائم المالیة- 

:اإلشراف على التدقیق الداخلي والخارجي- 2.1.3

یرى أغلب الباحثین أنه ال بد من وجود عالقة قویة بین لجنة التدقیق والتدقیق الداخلي وذلك بهدف 
وهناك عالقة متبادلة ومتكاملة بین . 1التغلب على مشاكل إعداد التقاریر المالیة وزیادة فعالیة لجنة التدقیق

الداخلي یعمل على تزوید لجنة التدقیق بالمعلومات الالزمة التي تساعدها في فهم الطرفین، فالمدقق
لجنة التدقیق اهتماما أكثر بخدمات التأكید ظهروت. ة المختلفة ومن ثم تنفیذ مهامها بفاعلیةمؤسسأنشطة ال

2:التي یقدمها المدقق الداخلي بخصوص الرقابة والمتمثلة في

.105، صمرجع سبق ذكرهرشا حمادة، -1
2- Dana R. Hermanson and Larry E. Rittenberg, Op. cit, pp 33-34.
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ات الرقابة؛التأكیدات المتعلقة بأدو - 

تقییم مستقل للعملیات والممارسات المحاسبیة بما في ذلك التقاریر المالیة؛- 

تحلیل المخاطر مع التركیز بالدرجة األولى على الرقابة الداخلیة المحاسبیة والتقاریر المالیة؛- 

.تحلیل الغش واالستفسارات الخاصة- 

مالئمة ألداء أنشطة التدقیق الداخلي، وحمایة إدارة في المقابل تقوم لجنة التدقیق بتوفیر البیئة ال
وفي إطار اإلشراف . التدقیق الداخلي من تدخالت اإلدارة في شؤونها بما یؤدي إلى دعم وتعزیز استقاللها

1:فیجب أن تشمل مهام لجنة التدقیق األنشطة التالیةالداخليعلى التدقیق

مراجعة میثاق التدقیق الداخلي؛- 

ة عمل التدقیق الداخلي؛دراسة خط- 

االجتماع مع إدارة التدقیق الداخلي بهدف دراسة ومناقشة تقاریرها؛- 

تقییم موضوعیة وظیفة التدقیق الداخلي؛- 

؛یرمتابعة معالجة المالحظات التي قد ترد في التقر - 

.مناقشة مشاكل وقضایا الموظفین في قسم التدقیق الداخلي- 

را مهما في تحسین جودة أعمال التدقیق الخارجي األمر الذي من شأنه كما تلعب لجنة التدقیق دو 
أن ینعكس إیجابا على زیادة ثقة المستثمرین ومختلف األطراف ذات العالقة في التقاریر والقوائم المالیة 

2:ات، حیث تقوم لجنة التدقیق بما یليمؤسسالتي تنشرها ال

عالیة؛التوصیة بتعیین مدقق خارجي ذو خبرة وكفاءة- 

تحدید أتعاب المدقق الخارجي؛- 

العمل على زیادة استقاللیة المدقق الخارجي؛- 

التأكد من أن اإلدارة توفر للمدقق الخارجي التسهیالت الضروریة للقیام بعمله؛- 

التنسیق بین المدقق الخارجي واإلدارة وفض النزاع بینهما؛ - 

1 Ibid, p51.
.176-175، ص ص ع سبق ذكرهتدقیق الحسابات في ضوء المعاییر الدولیة نظریة وتطبیق، مرجعلي عبد القادر الذنیبات، -2
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قق الداخلي؛تحقیق التنسیق بین المدقق الخارجي والمد- 

.مناقشة المدقق الخارجي في أیة اقتراحات أو توصیات یقدمها المدقق- 

:اإلشراف على نظام الرقابة الداخلیة- 3.1.3

نظرا ألهمیة الرقابة الداخلیة في الشركات فإنه غالبا ما یقوم مجلس اإلدارة بتفویض مسؤولیة فحص 
، ویعتبر هذا أحد أهم مسؤولیات لجنة التدقیق واستنادا إلى نظام الرقابة الداخلیة وتقییمه إلى لجنة التدقیق

قد قامت بتصمیم وتنفیذ نظام الرقابة المؤسسةذلك یعد من مهام لجنة التدقیق التأكید على أن إدارة 
1.الداخلیة ذي كفاءة عالیة

إعطاء رأي ة یمكنهم من مؤسسكما أن قیام أعضاء لجنة التدقیق بمراجعة نظام الرقابة الداخلیة بال
محاید في نقاط القوة والضعف بها مع اقتراح الحلول البدیلة من أجل زیادة فاعلیتها، ولكي تتمكن اللجنة 
من القیام بذلك یجب مراجعة برامج التدقیق الداخلي للتأكد من مناسبتها وأیضا مراجعة وتحلیل النتائج 

لمتعلقة بعملیة إعداد القوائم المالیة وتقییم بواسطة المدققین الداخلیین وخاصة االتي تم التوصل إلیها 
2.أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة

3:وفي إطار اإلشراف على نظام الرقابة الداخلیة، فإنه یجب على لجنة التدقیق القیام بما یلي

المساهمة في تطویر وتعزیز الرقابة الداخلیة وذلك من أجل تقلیص فرص االحتیال وغیرها من - 
؛ات غیر القانونیةسالممار 

والمدقق الداخلي والمدقق المؤسسةتقییم ومناقشة مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلیة مع كل من إدارة - 
الذي من شأنه أن یؤثر في جودة التقاریر المالیة؛األمر الخارجي، 

المتعلقة الداخلیة، وخططهاالرقابةأنظمةدراسة ومناقشة خطط اإلدارة لمعالجة نقاط الضعف في- 
.باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة

:العالقة بین خصائص لجنة التدقیق وممارسات المحاسبة اإلبداعیة-2.3

هناك مجموعة من المقومات الواجب توافرها في لجان التدقیق والتي من شأنها أن تؤدي إلى تعظیم 
ویوجد العدید من . ي لها في الشركاتهم إیجابا في تحسین الدور اإلشرافي الرقابافعالیتها ومنفعتها لكي تس

، مجلة جامعة )دراسة میدانیة(دور لجنة المراجعة في تحسین كفایة  نظم الرقابة الداخلیة وفعالیتها في الشركات دحدوح، حسین أحمد - 1
.267ص، 2008، 1، العدد24دمشق للعلوم االقتصادیة القانونیة، المجلد

.199، ص2009، الدار الجامعیة، 2، طفي معالجة الفساد المالي واإلداري دراسة مقارنةدور حوكمة الشركات محمد مصطفى سلیمان، -2
.106، صمرجع سبق ذكرهرشا حمادة، -3



ممارساتهامنالحدفيالداخلیةالرقابةاإلبداعیة ومساهمةلمحاسبةا..................................يالثانالفصل

134

الدراسات التي هدفت إلى البحث في خصائص لجنة التدقیق كإحدى أدوات الرقابة ومدى فاعلیتها في 
.الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة أو تحسین جودة القوائم المالیة

فر االستقاللیة، الدراسات أن ضوابط تشكیل لجان التدقیق المتمثلة في تواإحدى هذهوأشارت 
والخبرة المالیة والمحاسبیة لدى أعضاء لجنة التدقیق، وسنوات الخبرة العملیة، وتنوع خبرات أعضاء لجنة 

1.التدقیق تؤثر في الحد من التالعب في القوائم المالیة

:أعضاء لجنة التدقیقیةاستقالل- 1.2.3

ن خالل عدم شغلهم ألي وظائف إن االفتراض األساسي أن استقاللیة أعضاء لجنة التدقیق م
تنفیذیة سوف تساهم في زیادة مقدرة األعضاء على أداء وظائفهم بفعالیة أكثر وزیادة الرقابة على أعمال 

2.اإلدارة

تعتبر االستقاللیة واحدة من الخصائص الرئیسیة المرتبطة بفعالیة لجنة التدقیق، إذ یجب أن 
یر التنفیذیین ذوي القدرة على ممارسة التقدیر والحكم تقتصر عضویة لجان التدقیق على األعضاء غ

.بشكل مستقل عن اإلدارة

نتائج دراسة أظهرتوفي إطار دور لجنة التدقیق في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، فقد 
في بریطانیا أن فعالیة لجان التدقیق تؤدي دورا هاما في تقیید إدارة األرباح في الشركاتأجریت

وتم قیاس فعالیة لجان التدقیق باستخدام أربعة متغیرات تشمل؛ استقاللیة لجنة التدقیق، والخبرة . طانیةالبری
، إضافة إلى )مرات في السنة3على األقل (، وعدد االجتماعات )واحد على األقل(المالیة ألعضائها 
لمالیة في المملكة المتحدة ت ائاهذه النتائج تدعم جهود الهی). أعضاء3على األقل (حجم لجنة التدقیق 

لتشجیع الشركات على تأسیس لجان تدقیق تكون كبیرة الحجم ونشیطة، تتمتع باالستقاللیة التامة وذات 
3.خبرة مالیة

فقد أكدت النتائج على أن االستقاللیة الكاملة 2007وفي دراسة أخرى أجریت في مالیزیا سنة 
ة ضد الممارسات االنتهازیة إلدارة األرباح ومن شأنها أن ألعضاء لجنة التدقیق هي خاصیة فعالة للغای

كما أظهرت نتائج دراسة أخرى وجود عالقة عكسیة ذو 4.إدارة األرباح في الشركات المالیزیةسیاسةتقلل 

، جامعة )دراسة میدانیة(دور لجان التدقیق في الحد من االحتیال في الشركات المساهمة السوریة عمر أحمد محمد، وحسین أحمد دحدوح، -1
.481، ص2013، 2، العدد29تصادیة القانونیة، المجلددمشق للعلوم االق

، 8، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلددور لجان التدقیق في استمراریة األرباح كدلیل على جودتها، وآخرونعالم محمد حمدان-2
.426ص،2012، 3العدد

3 - Murya Habbash, Earnings Management, Audit Committee Effectiveness And The Role Of Blockholders
Ownership: Evidence From UK Large Firms,  Journal of Governance And Regulation, Vol. 1, Issue. 4, 2012,
p114.
4 - saleh et al, 2007
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إدارة سیاسةداللة إحصائیة بین نسبة عدد أعضاء لجنة التدقیق المستقلین إلى إجمالي عدد األعضاء و 
1.األرباح

مقابل لم تظهر نتائج دراسة أجریت في الهند هدفت إلى تقییم فعالیة بعض خصائص لجنة في ال
إدارة األرباح، وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة الستقاللیة سیاسةالتدقیق لمراقبة سلوك اإلدارة فیما یتعلق ب

2.لجنة التدقیق على التقلیل من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في الشركات الهندیة

:الخبرة المالیة والمحاسبیة للجنة التدقیق- 2.2.3

تعتبر الخبرة والمعرفة في مسائل المحاسبة والتدقیق من الخصائص المهمة للجنة التدقیق، إذ یمكن 
لهذه الخاصیة مساعدة أعضاء لجنة التدقیق أن یكونوا أكثر إلماما بالتقاریر المالیة، األمر الذي من شأنه 

خاصة باعتبار أن الواجب الرئیسي للجنة التدقیق . اجباتهم الرقابیة على نحو فعالأن یمكنهم من تنفیذ و 
.هو مراقبة واإلشراف على عملیة إعداد القوائم المالیة

وأشارت بعض الدراسات أن تمتع أعضاء لجنة التدقیق بالخبرة والمعرفة المالیة تساهم في تقلیص 
3.ل في القوائم المالیةإدارة األرباح وحدوث التالعب والتضلیسیاسة

وترى الباحثة أن توافر الخبرة المالیة والمحاسبیة لدى بعض أعضاء لجنة التدقیق على األقل یدعم 
بشكل كبیر وفعال إعداد قوائم مالیة ذات جودة عالیة، ومن ثم المساهمة في تقلیص الممارسات المحاسبیة 

.االخاطئة والتي تعد المحاسبة اإلبداعیة إحدى أشكاله

:حجم لجنة التدقیق- 3.2.3

في ظل سعي اإلدارة إلى تضلیل مستخدمي القوائم المالیة من خالل تقدیم معلومات خاطئة عن 
المركز المالي الحقیقي للشركة ونتیجة أدائها من خالل إدارة األرباح، فقد تلعب لجنة التدقیق التي تضم 

4.ت المحاسبة اإلبداعیةعدد أعضاء أكبر دورا حیویا في الحد من حدوث ممارسا

ضاء لجنة التدقیق من شركة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى وذلك تبعا لحجم عیختلف عدد أ
وطبیعة نشاطها، ولكن بغض النظر عن هذه العوامل ینبغي أن یكون عدد المؤسسةمجلس اإلدارة وحجم 

1- Ibadin L. Ayemer and Afensimi Elijah, Audit Committee Attributes and Earnings Management: Evidence
from Nigeria, International Journal of Business and Social Research, Vol. 5, Issue. 4, 2015, p16.
2- Mamta Mishra and Amarjeet Kaur Malhotra, Audit Committee Characteristics and Earnings
Management: Evidence from India, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 6, No.
2, 2016, p267.

.427ص،مرجع سبق ذكرهعالم محمد حمدان، صبري ماهر مشتهى وبهاء صبحي عواد، -3
4- Reinushini Chandrasegaram et al, Impact Of Audit Committee Characteristics On Earnings Management
In Malaysian Public Listed Companies, International Journal of Finance and Accounting, Vol. 2, Issue. 2,
2013, p116.
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. القیام بمهامها وتحقیق أهدافهااألعضاء كافیا لتحقیق مزیج من الخبرات والقدرات التي تمكن اللجنة من
1.ویتراوح العدد األمثل ألعضاء اللجنة بین ثالثة وخمسة إلى سبعة أعضاء

ترى الباحثة أن كبر حجم لجنة التدقیق لیس بالضرورة مؤشرا على فعالیة اللجنة، فكلما زاد حجم 
إذ ،واصل واتخاذ القراراتالفریق المكون لها قد یؤدي ذلك إلى خلق مشاكل بین أعضائها من ناحیة الت

.تزداد صعوبات الوصول إلى إجماع أو اتفاق على القرارات

إدارة األرباح، سیاسةأشارت دراسة إلى وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لحجم لجنة التدقیق على 
ر إلى فلجان التدقیق التي تضم عدد أكبر من شأنها أن تؤدي إلى تقلیل مستویات إدارة األرباح وهذا بالنظ

استفادة لجان التدقیق الكبیرة من تنوع خبرات ومهارات أعضائها ما یزید من قدرتها على مراقبة عملیة 
2.إعداد التقاریر المالیة بفاعلیة أكثر

:التدقیقلجنةعدد اجتماعات - 4.2.3

في فعالیة یعد عدد المرات التي تجتمع فیها لجنة التدقیق خالل العام من األمور الهامة التي تؤثر 
لجنة التدقیق، إذ یعد ذلك مقیاسا مهما على مقدرة اللجنة على القیام بمهامها وممارسة دورها بشكل 

.ةمؤسسإیجابي، وعدد المرات هذا یرتبط بحجم مسؤولیات اللجنة وبطبیعة الظروف التي تمر بها ال

إدارة سیاسةعلى أظهرت دراسة وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لعدد اجتماعات لجنة التدقیق
األرباح، فلجنة التدقیق التي تجتمع بشكل متكرر خالل العام لدیها فرصة أكثر لمناقشة قضایا التقاریر 
المالیة، ومراقبة عملیة إعدادها وتحدید الثغرات التي قد تشوب عملیة إعدادها، إضافة إلى تحدید 

3.االنحرافات عن الممارسات المحاسبیة المعیاریة

:جلس اإلدارة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةدور م- 4

أدى انفصال الملكیة عن اإلدارة إلى حدوث ما یعرف بمشكالت الوكالة، إذ قد ال تعمل اإلدارة 
وتحقیق المؤسسة، ومن أجل ضبط أداء إدارة )الموكلین(دائما بما یحقق مصالح المساهمین ) الوكیل(

ریعات في معظم الدول بضرورة تشكیل مجالس إدارة تتصف بخصائص وانین والتشقالشفافیة اهتمت ال
4.نوعیة تقوم بدور إشرافي فعال على عمل اإلدارة

.261، صمرجع سبق ذكره، دحدوححسین أحمد -1
2- Mamta Mishra and Amarjeet Kaur Malhotra, Op. cit, p269.
3- Ibid, p268.

، )دراسة تطبیقیة(مجلس اإلدارة في مالءمة معلومات األرباح المحاسبیة لقرارات المستثمرین في األسواق المالیةأثر استقاللیة ، علي یوسف-4
.225-224ص ص،  2012، 2، العدد8مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد
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یمثل مجلس اإلدارة مجموعة األفراد المنتخبین الذین تكون مسؤولیتهم الرئیسیة هي العمل وفق 
ین في المستوى التنفیذي مصالح المالكین وبقیة األطراف ذات المصلحة من خالل الرقابة على المدیر 

كما یعتبر .األعلى، فهو حلقة الوصل بین الجهة التي توفر رأس المال والجهة التي تستخدمه لخلق القیمة
ة التي ترجع إلیه الصالحیات الالزمة التخاذ القرارات مؤسسمجلس اإلدارة السلطة األعلى في ال

حوا مجلس اإلدارة التفویض الالزم، وینبغي أن واإلجراءات الالزمة لتحقیق مصلحة المساهمین الذین من
ة من خالل الدور اإلشرافي والرقابي الذي یمارسه لس على رفع مستوى النجاح في المؤسسیعمل المج

.فأحسن أداة لمراقبة سلوك اإلدارة هي مجلس اإلدارة. على اإلدارة التنفیذیة

وأن یأخذ بعین االعتبار اهتمامات كافة ویجب أن یضمن مجلس اإلدارة التوافق مع القوانین الساریة
أصحاب المصالح في كافة القرارات التي یتخذها، وأال یسمح بأي حال من األحوال بالخروج على الشرعیة 

هذا ویقوم مجلس اإلدارة بعدد من الوظائف أو المهام التي تحددها التشریعات خاصة منها . أو القوانین
اظم الدور المطلوب أن یقوم به المجلس في ظل حاالت التالعب قوانین الشركات والحوكمة، فقد تع

وتشمل مسؤولیات مجلس اإلدارة المجاالت العامة .ةاألخیر سنواتوممارسات المحاسبة اإلبداعیة خالل ال
1:التالیة

؛مؤسسةمراجعة واعتماد االستراتیجیات الرئیسة لل- 

؛مؤسسةاإلشراف على اإلدارة التنفیذیة وعملیات ال- 

ة؛مؤسسمتابعة تنفیذ االستراتیجیات وتطور ال- 

ة؛مؤسساإلشراف على نظام الرقابة والمخاطر في ال-

مراقبة األنشطة واتخاذ اإلجراءات لضمان عدالة المعالجة بین مختلف المساهمین وأصحاب المصلحة - 
.اآلخرین

القانونیة، واجب لمعاییرجل أداء واجباتهم یتعین على أعضاء المجلس االلتزام باثنین من امن أ
2:یتطلب واجب الرعایة من المدیرینالرعایة وواجب الوالء

التصرف بحسن نیة؛- 

تكریس الوقت واالهتمام؛- 

البقاء على اطالع؛- 

1 - Dana R. Hermanson and Larry E. Rittenberg, Op. cit, p48.
2- Ibid, p49.
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حضور االجتماعات؛- 

.التفكیر بشكل معقول في أساس أعمالهم- 

1:أما واجب الوالء فیعني

أرباح شخصیة؛عدم استخدام منصب المدیر لتحقیق - 

ة أوال؛مؤسسة المثلى، أي بمبدأ المؤسسالعمل وفقا لمصالح ال- 

.التزام السریة- 

ترى الباحثة أن مجلس اإلدارة باعتباره أداة لتحقیق الرقابة على سلوك اإلدارة ومساءلتها لضمان 
لحد من تضارب ة والحفاظ على أصولها وتعظیم ثروة المساهمین فیها، یساهم في امؤسستحقیق أهداف ال

ما یعني أن . المساهمین والمدیرین والتي تعتبر السبب الرئیس لظهور المحاسبة اإلبداعیةالمصالح بین
و یلعب دورا فعاال مجلس اإلدارة من خالل الدور الرقابي واإلشرافي الذي یمارسه على اإلدارة التنفیذیة فه

.لممارسات المحاسبیة الخاطئةفي التأثیر على جودة التقاریر المالیة والتقلیل من ا

:العالقة بین خصائص مجلس اإلدارة والمحاسبة اإلبداعیة-1.4

إن مجلس اإلدارة هو اآللیة التي یمكن بواسطتها تهذیب سلوك كبار المدیرین شریطة أن تجد هذه 
یجب مراعاة التوازن بین ومن أجل القیام بهذا الدور . اآللیة التركیبة المثلى للقیام بهذا الدور الرقابي الفعال

أعضاء مجلس اإلدارة فیما یخص المهارات والخبرات الشخصیة والدرایة الخاصة بطبیعة الصناعة وبیئة 
ة، كما یجب أن یتوافر التوازن بین المدیرین التنفیذیین وغیر التنفیذیین مؤسساألعمال التي تعمل فیها ال

2.ضمن تشكیلة المجلس

ة مؤسسص التي یجب أن یتمتع بها مجلس اإلدارة وأثرها في أداء البالنظر إلى أهمیة الخصائ
، فقد ركزت العدید من 3وسیاساتها والقرارات التي تتخذها اإلدارة والتي تتضمن اختیار السیاسات المحاسبیة

.الدراسات على أثر تلك الخصائص في العملیة المحاسبیة وجودة األرباح وممارسات المحاسبة اإلبداعیة

1 - Ibidem.
دراسة تجریبیة على : أثر خصائص مجلس اإلدارة  ولجنة المراجعة على األداء المالي للشركةمفروم برودي، ومصیطفى عبد اللطیف، -2

. 695، ص2016، 2، العدد9، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد2014إلى 2010من 40الشركات المشكلة لمؤشر كاك
.237ص،سبق ذكرهمرجعف، علي یوس-3
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:مجلس اإلدارة والمحاسبة اإلبداعیةیةالعالقة بین استقالل- 1.1.4

مجلس اإلدارة العامل األكثر أهمیة لتحدید فعالیة المجلس في تقلیص حریة تصرف یةاستقاللعتبر ت
یكون الجزء األكبر أي أنةمؤسس، ویقصد بذلك استقاللیة المجلس عن اإلدارة التنفیذیة لل1وانتهازیة اإلدارة

عضاء لیسوا من ضمن المدیرین التنفیذیین، بحیث یحدد ذلك قوة الدور اإلشرافي للمجلس ودور من األ
أعضائه المستقلین في تقیید السلوك النفعي لإلدارة للعمل في إطار مصلحة مختلف األطراف ذات 

2.العالقة

سبة اإلبداعیة یرى بعض الكتاب أن أحد أسالیب تقلیل الممارسات االحتیالیة ومنها ممارسات المحا
أو الحد من بعضها على األقل هو ضمان استقاللیة مجلس اإلدارة بحیث ال یكون لرئیس المجلس أو أحد 

قد تستغل لخدمة مصالحهم الشخصیة، وذلك ألن استقاللیة مجلس المؤسسةتنفیذیة في أعضائه مهام
3.لمدیریناإلدارة تلعب دورا هاما في الحد من تضارب المصالح بین المساهمین وا

وفي السیاق ذاته ترى نظریة الوكالة أن وجود أعضاء مستقلین في مجلس اإلدارة یؤدي إلى 
4.التخفیف من حدة نزاعات الوكالة وبالتالي انتهازیة اإلدارة

أوصت العدید من الدراسات بضرورة تعزیز استقاللیة مجلس اإلدارة وتعیین أعضاء مستقلین عن 
تقلیل تدخل اإلدارة في عملیة التقریر المالي بشكل نفعي وتعزیز الشفافیة واإلفصاح اإلدارة التنفیذیة بهدف 

ففي دراسة أجریت في الوالیات المتحدة األمریكیة شملت . ومالئمة التقاریر المالیة الحتیاجات المستخدمین
، 2009إلى2000خالل الفترة من NASDAQوNYSEوAMEXشركة أمریكیة مدرجة في 7481
للبحث في دور خصائص مجلس اإلدارة بما في ذلك حجم المجلس واستقالله وتكوین اللجان في هدفت

أظهرت نتائجها أن استقاللیة مجلس اإلدارة من شأنها تقلیل . تقیید انتهازیة اإلدارة مقاسة بإدارة األرباح
5.مستویات إدارة األرباح في الشركات

ي تمارس االحتیال في قوائمها المالیة یضم مجلس ات التمؤسسأن الاتدراسالإحدىأشارتكما 
نتائج بینت ما ك.ات التي ال تمارس االحتیالمؤسسإدارتها عدد أقل من المدیرین المستقلین مقارنة بال

1- Olfa Daghsni et al, Earning Management And Board Characteristics: Evidence From French Listed
Firms, Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 6, Issue. 5, 2016, p3.

.237، صمرجع سبق ذكرهعلي یوسف، -2
.205ص، مرجع سبق ذكرهالزیادي، مرهون نعیم تومان-3

4- Dorra Talbi et al, The Role Of Board Characteristics In Mitigating Management Opportunism: The Case
Of Real Earnings Management, The Journal Of Applied Business Research, Vol. 31, No. 2, 2015, p667.
5- Ibid,  p662.
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ات التي لدیها اتجاه للتالعب في األرباح یكون لدیها مجالس إدارة تسیطر علیه مؤسسأن الأخرى دراسة 
1.اإلدارة

كت دراسات أخرى في فعالیة مجلس اإلدارة الذي یسیطر علیه أعضاء من خارج في المقابل شك
وهذا في الوقت الذي . ةمؤسسة باعتبارهم یمتلكون معلومات أقل مقارنة باألعضاء من داخل المؤسسال

وفي دراسة أجریت 2.ةمؤسستتطلب فیه تقنیات وأسالیب إدارة األرباح معرفة تفصیلیة للعملیات الداخلیة لل
أظهرت نتائجها 2008-2004خالل الفترة من اندونیسیاالمالیة في قات المدرجة في السو مؤسسي الف

. إدارة األرباحسیاسةات على مؤسسعدم وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة الستقاللیة مجلس إدارة هذه ال
م على أعمال اإلدارة الالز عدم تمكن المدیرین المستقلین من ممارسة دورهم اإلشرافي وفي هذا إشارة إلى

3.ةمؤسسفي ال

نشطة مدرجة في سوق األوراق المالیة المصري خالل الفترة مؤسسة78وفي دراسة أجریت على 
هدفت إلى البحث في أثر استقاللیة مجلس اإلدارة في مالئمة معلومات األرباح 2008- 2005من 

مالئمة معلومات األرباح على أساس المحاسبیة لقرارات المستثمرین في األسواق المالیة، حیث حددت
بینت نتائجها أن . محددین هما قدرة األرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ومحتواها التقییمي

وجود أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من غیر التنفیذیین یؤثر إیجابا في مالئمة المعلومات، وحددت 
اء مجلس اإلدارة المستقلین من غیر المدیرین التنفیذیین أكبر االستقاللیة على أساس أن یكون عدد أعض

4.من إجمالي عدد أعضاء المجلس%50من 

ترى الباحثة أن بالرغم من تباین نتائج الدراسات السابقة حول تأثیر خاصیة استقاللیة مجلس اإلدارة 
من تعزیزها باعتبارها أحد أهم في الحد أو التقلیل من ممارسات التالعب باألرقام المحاسبیة، فإنه ال بد

الخصائص التي تحدد قوة المجلس في القیام بالمهام اإلشرافیة والرقابیة الموكلة إلیه والتي لها دور بالغ 
.األهمیة في ضبط أداء اإلدارة من خالل تقیید السلوك النفعي لها

:والمحاسبة اإلبداعیةاإلدارةمجلسالعالقة بین حجم - 2.1.4

دد أعضاء مجلس اإلدارة أمرا مهما في فعالیته، إال أن نتائج الدراسات كانت متباینة قد یكون ع
ففي حین أظهرت بعض النتائج أن الحجم . حول اتجاه وطبیعة العالقة بین حجم المجلس وفعالیته

1 - Patricia M. Dechow et al, Causes And Consequences Of Earnings Manipulation: An Analysis Of Firms
Subject To Enforcement Actions By The SEC, Contemporary Accounting Research, Vol. 13, No. 1, 1996, p1.
2 - Dorra Talbi et al, Op. cit, p667.
3- Bernardus Y Nugroho and Umanto Eko, Board Characteristics And Earnings Management, Journal of
Administrative Science and Organization, Vol. 18, No. 1, 2011, p8.

.223، صمرجع سبق ذكره،علي یوسف- 4
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الصغیر للمجلس قد ال یكون أفضل من الحجم الكبیر، لم تظهر نتائج أخرى وجود تأثیر لحجم المجلس 
.فعالیتهعلى

تعرض حجم المجلس النتقادات مرتبطة بتحدید الحجم األمثل له، حیث یعتقد أنصار نظریة الوكالة 
أنه كلما تم تخفیض حجم المجلس كلما كان التواصل والتنسیق الداخلي بین أعضائه، وعملیة اتخاذ 

1.القرارات أسهل

زز من قوة المجلس في ممارسة الحجم الكبیر لمجلس اإلدارة یعأنفي حین یرى البعض اآلخر 
ما یعني أن الحجم الكبیر قد یكون أداة رقابة . المؤسسةدوره الرقابي واإلشرافي على اإلدارة التنفیذیة في 

في حین أن الحجم الصغیر قد یكون أفضل الحد من تصرفاتها االنتهازیة، على فعالة على سلوك اإلدارة و 
2.لسهولة اتخاذ القرارات

إدارة األرباح على عینة من الشركات سیاسةامت باختبار العالقة بین حجم المجلس و ففي دراسة ق
األمریكیة أوضحت نتائجها أن مجلس اإلدارة بعدد أعضاء أكبر یزید من إمكانیة ضم أعضاء مستقلین 

كما أكدت دراسة أخرى أن صغر حجم المجلس . بخبرات متنوعة ما یساعد على التقلیل من إدارة األرباح
3.یزید من احتمالیة وفرص اإلدارة للتالعب باألرقام المحاسبیة

وفي دراسة هدفت إلى اختبار تأثیر خصائص المجلس بما في ذلك حجمه على عملیة إدارة األرباح 
، بینت نتائجها وجود عالقة 2012- 2008شركة فرنسیة خالل الفترة من 70على عینة مكونة من 

ألرباح، ما یشیر إلى أن المجالس األكثر فعالیة في مراقبة أعمال اإلدارة عكسیة بین حجم المجلس وٕادارة ا
4.ومن ثم التقلیل في ممارسات إدارة األرباح هي تلك التي یكون حجمها كبیر

كبیر من األعضاء قد مجالس اإلدارة التي تتكون من عدد بناءا على ما سبق ترى الباحثة بأن 
ءعضااألبین والتنسیق مما یخلق صعوبة في عملیة التواصل ت،تؤدي إلى ظهور الصراعات والتحالفا

ملیة متابعة ومراقبة مختلف صغیرا جدا ما یعیق عالحجم ن و القرارات، كما ال یجب أن یكالالزمین التخاذ
.اإلدارة التنفیذیةأعمال 

:العالقة بین ازدواجیة دور الرئیس التنفیذي والمحاسبة اإلبداعیة- 3.1.4

بحیث یمارس الشخص دواجیة الجمع بین مهام الرئیس التنفیذي ورئیس مجلس اإلدارة، تعني االز 
وأكدت نظریة الوكالة أن الجمع بین وظائف رئیس مجلس اإلدارة . ذاته دورا مزدوجا؛ اإلدارة والرقابة

1 - Dorra Talbi et al, Op. cit, p667.
.696ص،مرجع سبق ذكرهد اللطیف، مفروم برودي، ومصیطفى عب-2

3 - Olfa Daghsni et al, Op. cit, p1.
4- Ibidem.
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بضرورة والرئیس التنفیذي قد یشكل عائقا أمام فعالیة الرقابة التي یمارسها مجلس اإلدارة، لذلك أوصت 
1.الفصل بین الوظیفتین ألن ذلك من شأنه أن یقلل من تكالیف الوكالة وٕادارة األرباح

كما ناقشت تحلیالت نظریة الوكالة أن ازدواجیة الدور یمكن أن یؤدي إلى فشل نظم الرقابة 
للمجلس على الداخلیة، فقیام رئیس مجلس اإلدارة بهذا الدور المزدوج یؤثر سلبا في فعالیة الدور اإلشرافي

اإلدارة، فهو مسؤول عن اتخاذ القرارات واإلشراف على تنفیذها في الوقت ذاته ما یعني تركیز القوة بید 
شخص واحد والتي قد یستخدمها لتحقیق مصالحه الخاصة بدال من العمل على تحقیق مصالح حملة 

2.األسهم

رباح، حیث أثبتت أن الجمع بین استخدمت الدراسات السابقة ازدواجیة المهام كمحدد إلدارة األ
الوظیفتین قد یؤثر على فعالیة مجلس اإلدارة في مراقبة اإلدارة، فأثبتت دراسة أجریت في فرنسا وجود 

إدارة األرباح، وفي هذا إشارة إلى أن الجمع سیاسةعالقة إیجابیة بین ازدواجیة مهام الرئیس التنفیذي و 
یادة ممارسات إدارة األرباح بسبب نقص فعالیة المجلس من جهة، بین الوظیفتین من شأنه أن یؤدي إلى ز 

أن الشركات Dechowكما أشارت دراسة 3.وظهور الصراعات بین اإلدارة والمجلس من جهة أخرى
.التي تتالعب بأرباحها من المرجح أن یكون مجلس إدارتها هو نفسه الرئیس التنفیذي

من شأنه التأثیر على المجلس والرئیس التنفیذيترى الباحثة أن عدم الفصل بین مهام رئیس
استقاللیة المجلس ومن ثم على فعالیته في أداء دوره الرقابي للحد من قدرة المدیرین على التصرف بما 

.یخدم مصالحهم الخاصة دون األخذ بعین االعتبار مصالح المساهمین

: والمحاسبة اإلبداعیةاإلدارةمجلسالعالقة بین نشاط - 4.1.4

یعتبر نشاط المجلس والذي یقاس بعدد اجتماعاته عامال مهما إضافة إلى الخصائص سابقة الذكر
لتحدید فعالیته، فمن المتعارف علیه عموما أن المجلس األكثر نشاطا هو أفضل لحمایة مصالح 

عمال المساهمین فهو دلیل على بذل أعضاء المجلس الجهد الالزم وتخصیصهم الوقت الكافي لمتابعة أ
لعدم حضورهم االجتماعات بانتظام مما األخیرةفترةفي الوكثیر من االنتقادات وجهت للمدیرین.ةمؤسسال

ومن الباحثین من یرى أن عدد اجتماعات 4.سیحد من قدرتهم على مراقبة نشاط اإلدارة بالشكل المطلوب
كما أكدت.6-4ات المناسبة یتراوح بین المجلس الالزمة لمتابعة التطور الذي حققته اإلدارة واتخاذ القرار 

1- Ibid, p4.

.240، صمرجع سبق ذكرهعلي یوسف،- 2

3- Olfa Daghsni et al, Op. cit, p1.

4 - Ibid, p4.
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وجود عالقة إیجابیة بین نشاط 2012-2008نتائج الدراسة التي أجریت في فرنسا خالل الفترة من 
.المجلس وٕادارة األرباح دون أن یتم تقدیم تفسیر واضح لهذه النتیجة

ة مراعاة العوامل بصفة عامة یجب على أعضاء مجلس اإلدارة عند تحدید عدد االجتماعات الرسمی
1:التالیة

مؤسسات ات الصغیرة إلى اجتماعات رسمیة قلیلة، أما المؤسسحیث تحتاج ال:ةمؤسسحجم وتعقید ال-أ
التي تتمیز عملیاتها بالتعقید فهي تحتاج لعقد عدد أكثر من االجتماعات وهذا لطرح الموضوعات الكبیرة 

.ذات األهمیة الكبیرة لجذب انتباه المجلس

حجم وكمیة األعمال التي وكلها المجلس للجان التابعة :إلى لجان المجلسأوكلتیة العمل التي كم- ب
حیث تقوم . له مثل لجنة التدقیق أو المكافآت أو التعیینات سوف تؤثر بال شك على اجتماعات المجلس

قوم باتخاذ القرارات تلك اللجان بعرض النتائج والتحلیالت والقرارات التي توصلت إلیها على المجلس لكي ی
.فیها وبالتالي یجب أن یوفر المجلس الوقت المناسب لذلك

هذه أیضا تتعلق بتعقید الموضوعات، وهناك اعتبارات أخرى تتدخل مثل :فترة وطول االجتماعات-ج
.طول الوقت المستغرق لجمع أعضاء المجلس وعقد االجتماعات وفترة كل اجتماع

مما الشك فیه أن مهارة رئیس مجلس اإلدارة الشخصیة سوف یكون لها :ةمهارة رئیس مجلس اإلدار -د
تأثیر كبیر على كیفیة إدارته لالجتماعات، حیث یقوم رئیس المجلس المثالي باالتفاق مع بقیة األعضاء 

. على البنود التي یجب مناقشتها ووفقا لذلك یتم ترتیب تكرار ومدة االجتماعات

128، صمرجع سبق ذكرهمحمد مصطفى سلیمان، -1
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:لوك األخالقي المحاسبي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةإسهامات الس- 5

یعتبر الجانب األخالقي للمحاسبة اإلبداعیة أساس ال یمكن تجاهله، فمهنة المحاسبة كغیرها من 
المنتسبین إلى المهنة بها یؤدي إلى تخفیض القیات والتزامالمهن تحكمها أخالقیات، ووجود مثل هذه األخ

ألخالقي ومن ثم الرقي بمهنة المحاسبة، األمر الذي سیساهم في الحد من ممارسات السلوك غیر ا
. المحاسبة اإلبداعیة

:األخالقیات المهنیة، المفهوم واألهمیة-1.5

إن األخالقیات في أي مجتمع هي نتاج تطور تاریخي طویل لذا فهي ضروریة في تكوین المجتمع 
وتتحدد مصادر األخالقیات في كل مجتمع في المعتقدات الدینیة . وفي المحافظة على حیاته االجتماعیة

1.جماعات المرجعیة، وقادة الرأيالوتاریخ المجتمع وتقالیده، والثقافة الوطنیة، والقبیلة والعشیرة والعائلة، و 

ال یستخدمان بصورة تبادلیة moralsواألخالق ethicsنشیر هنا أن المصطلحین األخالقیات 
وتعني علم الشخصیة وهي دراسة القضایا األخالقیة، في Elhikeمشتقة من الكلمة الیونانیة فاألخالقیات 

2.وتعني العادات واألعرافMoresحین أن األخالق مشتقة من الكلمة الیونانیة 

تعرف األخالقیات على أنها قواعد السلوك التي یتقاسمها مجتمع معین، هذه القواعد تقوم على 
القیام : فهي مجموعة من المبادئ تدور حول أربعة محاور رئیسیة هي، 3ر والشرالتمییز بین الخی

باألعمال الهادفة، وعدم إلحاق الضرر باآلخرین، وعدم الخداع في أي تعامالت، وعدم التحیز في القیام 
بأي ممارسات لصالح طرف دون آخر، فإذا تمیز أي نشاط في المجتمع بهذه الخصائص یمكن في هذه 

.الحكم بأخالقیة هذا النشاطالحالة

مفاهیم فیه یستخدم المهنیون ثالثة مفاهیم رئیسیة لتحدید األخالقیات، في شكل مثلث تتفاعل 
".اآلخرین"و" نفسي"و" الخیر"

.16ص،2006، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، طرة ومسؤولیة األعمال في شركات األعمالأخالقیات اإلدانجم عبود نجم،-1
2- Richard G.Schroeder et al, Financial Accounting Theory And Analysis: Text And Cases, 9th edition, John
Willey& Sons Inc, 2009, p591.
3 - Valentin Joan Uşurlu et al, Accounting Ethics- Responsibility Versus Creativity, Annals of the University
of Petroşani, Economics, 10(3), 2010, p349.
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الخیر

نفسياآلخرین

Source: Olasesi Martins and Brian Smith, Ethics, Risk, Governance and Fraud Course
Handbook, September 2012, p14.

خص مع اآلخرین، شمن الشكل بأن األخالقیات تهتم بما هو جید أو صحیح في تفاعل الیظهر 
قیا عندما ال یعتمد على ما هو جید للشخص نفسه، ولكن بالنظر أیضا لما هو جید فیعتبر السلوك أخال

.كل من هذه المفاهیم الرئیسیة الثالثةمن المهم أن یتضمن تعریف األخالقیات و ،لآلخرین

وقد عرف اإلسالم األخالقیات بأنها مجموعة القیم الشخصیة المشروعة التي یتحلى بها الشخص 
التي لها تأثیر واضح على السلوك العام والخاص والمحققة للخیر والمانعة المسلم المسؤول، و 

للشروالمناصرة للحق والمناهضة للباطل، والداعمة للعدل واإلحسان، والرافضة للظلم والطغیان في 
.1المجتمع، ضمن قواعد ومعاییر محددة تحكم هذا السلوك

ة مبادئ السلوك الصحیح ودلیل على لما سبق یمكن القول بأن األخالقیات هي مجموعخالصة
. األفعال األخالقیة وغیر األخالقیة، وعلى ما هو مقبول وغیر مقبول في المجتمع

تستخدم كلمة األخالقیات مع العدید من المسمیات، فنجدها مرة استخدمت مع العمل، وفي مرة 
ي نشاطاتهم العملیة المختلفة، فأما أخالقیات األعمال فهي ترتبط بسلوكیات األفراد ف. أخرى مع المهنة

كما . ویشمل ذلك طریقة أدائهم وسلوكهم وتعاملهم مع زمالئهم والزبائن وأي شخص یتعامل مع المؤسسة
تعرف أخالقیات العمل على أنها المبادئ والقواعد والمعاییر التي توجه قیام المؤسسة بأنشطتها وعالقاتها 

ارجیین، حیث تتعامل أخالقیات العمل مع تحدید المعاییر الداخلیة وتفاعلها مع أصحاب المصالح الخ
.المناسبة لسلوك المؤسسات والتي تأخذ بعین االعتبار تأثیر األعمال على جمیع أصحاب المصلحة

أما أخالقیات المهنة فهي تعرف بشكل عام بأنها اإلطار الشامل الذي یحكم التصرفات واألفعال 
كما تعرف .مقبول وما هو مرفوض عند ممارسة هذه المهنةضح ما هو و عند ممارسة المهنة، فت

أخالقیات المهنة بأنها نظام المبادئ األخالقیة وقواعد الممارسة التي أصبحت معیارا للسلوك المهني 

، مجلة إطار متكامل لدراسة أخالقیات العمل بالتطبیق على مكاتب المحاسبة والمراجعةفاطمة علي جاد اهللا، وسوزان جمال الدین الذهني، -1
.1016ص، 2008، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، 70حاسبة واإلدارة والتأمین، العددالم

األخالقیات): 20(شكل رقم 
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القویم، فلكل مهنة أخالقیاتها التي تشكلت وتنامت تدریجیا مع الزمن إلى أن تم االعتراف بها وأصبحت 
القواعد واآلداب السلوكیة واألخالقیة التي یجب أن تصاحب وهي كذلك مجموعة. 1نیامعتمدة أدبیا وقانو 

، فهي ضروریة في ممارسة أي اإلنسان المحترف في مهنته اتجاه عمله واتجاه المجتمع ككل واتجاه ذاته
. مهنة حتى یرتقي العمل إلى أعلى درجاته

:أهمیة األخالقیات-2.5

ترشید السلوك اإلنساني، حیث أن السلوك یرتبط بالضرورة بعالقات تتجلى أهمیة األخالقیات في 
مع اآلخرین، وأن كل طرف من أطراف هذه العالقات یسعى نحو تعظیم منفعته ولو على حساب 

وعدم وجود ضوابط أخالقیة یؤدي إلى اإلضرار . األطراف األخرى ما ینتج عنه تعارض في المصالح
ق التوازن بین مختلف المصالح المتعارضة تظهر الحاجة إلى بأطراف العالقة اآلخرین، ولتحقی

2:وتتمثل أهمیة األخالقیات فیما یلي. األخالقیات

تعد األخالقیات حجر الزاویة في حوكمة الشركات؛- 

تضمن األخالقیات استمراریة أو دیمومة األعمال؛- 

تلعب األخالقیات دورا رئیسیا في محاربة الغش واالحتیال؛- 

معة الجیدة للشركات مبنیة على أساس متین من الثقافة األخالقیة؛الس- 

...یجب أن تستند ثقافة الثقة إلى إطار عمل من المبادئ األخالقیة مثل الشفافیة، والنزاهة والكفاءة- 

:أخالقیات المحاسبة-3.5

قواعد المهنیة لكل مهنة أخالقیاتها، تقوم هذه األخالقیات على مجموعة من الضوابط السلوكیة وال
التي تصوغها أعراف متوارثة أو قوانین وضعیة تعمل على تحدید األفعال الصحیحة والخاطئة، وعلى 

.تنظیم عالقات المهنیین الداخلیة والخارجیة

المحاسبة كغیرها من المهن األخرى تحتاج إلى أن تمتلك قواعد للسلوك المهني یلتزم بها المحاسب 
ة في ظل أزمة الثقة التي تمر بها المحاسبة في السنوات األخیرة والتي یمكن عند ممارسته المهنة، خاص

إذ أن فقدان الثقة التي . أخالقیات نابعة من سیطرة الجشع والمصالح الخاصة الضیقةالتعبیر عنها بأزمة
قد یشعر بها األطراف والجهات المهتمة بالمحاسبة، یمكن أن تنسب إلى المحاسبین الذین تجاهلوا 

.21، صرجع سبق ذكرهماألغا، عماد -1
2 - Olasesi Martins and Brian Smith, Ethics, Risk, Governance and Fraud: Course Handbook, September
2012, p19.
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لمعاییر األخالقیة لمهنتهم، والذي كان من أبرز العوامل التي تسببت في االنهیارات والفضائح المالیة ا
.للعدید من الشركات في مختلف الدول

تعتبر أخالقیات مهنة المحاسبة ركیزة أساسیة لجمیع العاملین فیها، وتشیر هذه األخالقیات إلى 
حدد ما هو صحیح وما هو غیر صحیح في عمل المحاسبین، مجموعة المبادئ والمعاییر المهنیة التي ت

، وتعرف أخالقیات المحاسبة بأنها عبارة عن مبادئ تمثل 1أي أنها تحدد ما یجب فعله وما ال یجب فعله
قیم أخالقیة تعد بمثابة مقاییس مثالیة للسلوك المهني، ومجموعة قواعد تمثل الصفات السلوكیة التي یتعین 

.2لي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زمالء المهنة وغیرهم من األطرافعلى الممتهن التح

یمكن القول أن أخالقیات مهنة المحاسبة تشمل كال من المعاییر االجتماعیة للسلوك والمعاییر 
. السلوكیة التي تتعلق بالمهنة فقط، ما یعني أنها تبین للمحاسبین واجبات تتجاوز واجبات الشخص العادي

قوم أخالقیات المحاسبة على مبادئ أساسیة یجب على المحاسب المحترف احترامها، وتتمثل هذه ت
3:المبادئ في

كما ینبغي أن .یجب على المحاسب أن یكون مستقیما وصادقا في جمیع عالقاته المهنیة:النزاهة-أ
:ا على تحمل المسؤولیات التالیةفي أدائه لواجباته وخدماته الوظیفیة والمهنیة، قادر أمینایكون موثوقا به 

 االمتناع عن االرتباط أو ممارسة أي سلوك بأي شكل یمكن أن یحد من قدراته على تنفیذ واجباته
؛أخالقيإطارفي 

 في تصرفاته؛التأثیرمزیة أو مجاملة من شأنها أوهدیة أیةرفض

 واألخالقیةانونیة القاألهدافغیر مباشر على تحقیق أوبشكل سلبي مباشر التأثیرعدم
.للمؤسسة

ح یجب أن یكون المحاسب محایدا، وأال یسمح للتحیز أو االرتباك أو تضارب المصال:الموضوعیة- ب
:من التأثیر على أحكامه المهنیة، كما یقع على عاتقه

توصیل المعلومات بعدالة وموضوعیة؛

المحاسبة والمراجعة ودورها في كشف ممارسات إدارة األرباح في أخالقیات مهنة، وعبد اهللا عبد الرحمن،عبد الرحمن عثمانخالد عثمان- 1
، مجلة العلوم اإلداریة، كلیة العلوم اإلداریة، جامعة )دراسة میدانیة على المراجعین الخارجیین في السودان(شركات المساهمة العامة السودانیة 

.183-182، ص ص2018، 2إفریقیا العالمیة، العدد
، 2، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانیة، العدد االقتصادي، المجلداألبعاد األخالقیة لمهنة المحاسبة وتطبیقات التالعب المحاسبينوال صبایحي، - 2

.11ص، 2015، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 22العدد
3 - Valentin Joan Uşurlu et al, Op. cit,  pp351-352
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 ثر على فهم مستخدم المعلومات اإلفصاح الكامل عن جمیع المعلومات المالئمة التي یتوقع قد تؤ
.التقاریر واإلیضاحات أو التوصیات المعروضة

على المحاسب المحترف واجب مستمر للحفاظ على مستوى المعرفة :الكفاءة المهنیة والحذر-ج
والمهارة الالزم لضمان تقدیم الخدمات المهنیة بكفاءة استنادا إلى أحدث التطورات العملیة، كما یجب أن 

:وعلیه أیضا تحمل المسؤولیات اآلتیة.المحاسب بحذر ووفقا للمعاییر المهنیةیتصرف 

 المحافظة على مستوى مالئم من الجدارة والكفاءة المهنیة من خالل التطویر المستمر للمعارف
لیمات عوالتن القوانینموالمهارات ومتابعة كل ما هو جدید في مجال التخصص وما یستجد 

لرسمیة؛الصادرة من الجهات ا

أداء الواجبات المهنیة طبقا للقوانین والتعلیمات والمعاییر الفنیة المالئمة؛

إعداد تقاریر وتوصیات كاملة بعد إجراء تحلیل مالئم للمعلومات التي یمكن االعتماد علیها.

یجب على المحاسب أن یحترم سریة المعلومات التي یتم الحصول علیها في إطار عالقته :السریة-د
المهنیة، وأال یكشف عن هذه المعلومات ألي طرف ثالث ما لم یكن هناك ترخیص محدد، كما ال یجوز 

ویجب أن یتحمل .له استخدام هذه المعلومات لمصلحته الشخصیة أو خدمة لمصالح أطراف خارجیة
:المحاسب المسؤولیات اآلتیة

مل إال في حالة وجود إلزام االمتناع عن اإلفصاح عن أیة معلومات یحصل علیها من خالل الع
قانوني بهذا اإلفصاح؛

 إعالم مساعدیه بما یتعلق بسریة المعلومات التي یحصلون علیها في حالة التصریح بذلك ومتابعة
أنشطتهم للتأكد من المحافظة على السریة؛

 االمتناع عن استخدام المعلومات السریة التي تتاح للحصول على میزة إضافیة لمصلحته
مصلحة طرف ثالث بالرغم من عدم مشروعیة ذلك سواء من الناحیة یة أو لتحقیق الشخص

.األخالقیة أو القانونیة

یجب أن یمتثل المحاسب للقوانین واللوائح المنظمة للمهنة، وأن یتجنب أي سلوك :السلوك المهني-ه
.یمكن أن یؤدي إلى تشویه المهنة

على المحاسب أن یؤدي واجباته المهنیة وفقا للمعاییر المهنیة یجب :احترام المعاییر الفنیة والمهنیة- و
.والفنیة المتعارف علیها
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:السلوك األخالقي ودوره في تدعیم الرقابة الداخلیة-4.5

تمثل األخالق اللبنة األساسیة ضمن البیئة الرقابیة التي تعد أحد أهم مكونات نظام الرقابة الداخلیة، 
میم وٕادارة ومتابعة العناصر األخرى المكونة للرقابة الداخلیة، ما یجعل من والتي تؤثر على فاعلیة تص

السلوك األخالقي الركیزة األولى للرقابة الداخلیة من خالل االلتزام بأخالقیات وقواعد السلوك المهني 
ت الرشید والمتوازن في تحقیق مصالح كافة األطراف المرتبطة بالمؤسسة والشفافیة عند عرض المعلوما

.المالیة

العمل، حیث تشكل األخالق في المؤسسات وأخالقیاتفهناك ارتباط وثیق بین الرقابة الداخلیة 
جوهر إطار الرقابة، وأن االلتزام بأخالقیات األعمال یعمل على تكریس وتعزیز مبادئ الرقابة الداخلیة 

. باعتبار أن هذه األخیرة تستمد مبادئها من أخالقیات األعمال

ر اإلدارة مسؤولة على وضع األساس لبیئة أخالقیة سلیمة على أن تكون هي القدوة في ذلك تعتب
وهناك مجموعة من . ففعالیة الرقابة الداخلیة ال یمكن أن تعلو على نزاهة والقیم األخالقیة لإلدارة

خالقي اإلرشادات التي یجب أخذها بعین االعتبار من طرف مجلس اإلدارة عند وضع سیاسة السلوك األ
1:بالمؤسسة، حیث یتمثل الهدف من سیاسة السلوك األخالقي في

االلتزام بتحقیق مستوى عالي من السلوك األخالقي؛- 

تشجیع االلتزام بالسلوك األخالقي ومعاقبة عدم االلتزام به؛- 

.تنمیة ثقافة أخالقیة داخل المؤسسة- 

:حسین فعالیة نظام الرقابة الداخلیة ینبغي توفر ما یليمن أجل خلق التأثیر اإلیجابي للقیم األخالقیة في ت

من األقوال أو األفعال؛سواءإظهار اإلدارة بشكل مستمر التزامها بالمعاییر األخالقیة العالیة - 

أو اإلغراءات التي قد تسبب تورط الموظفین في أفعال غیر إزالة أو تقلیل اإلدارة للدوافع - 
أخالقیة؛

لوك أو ما یشابهها لتحدید المعاییر المتوقعة للسلوك األخالقي؛وجود قواعد للس- 

، الملتقى البعد السلوكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورها في التقلیل من آثار األزمة المالیة العالمیة، القادر بریش، ومحمد حموعبد -1
، 2009أكتوبر 21-20العلمي الدولي حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة العالمیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، أیام 

.7ص
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فهم الموظفین بوضوح لما هو سلوك مقبول وما هو غیر مقبول، ومعرفتهم لما یجب فعله عند - 
.مواجهة سلوك غیر الئق

:تعظیم مفاهیم أخالقیات مهنة المحاسبة لتقلیص ممارسات المحاسبة اإلبداعیة-5.5
عة العالقة القائمة بین أخالقیات األعمال والمحاسبة ال یمكنه إال التوقف عند إن المتتبع لطبی

مالحظة أن بدایة الخروقات المالحظة في أخالقیات مهنة المحاسبة ظهرت مع ممارسات ما یعرف 
محاسبیة في الحدود القصوى للمبادئ المحاسبیة ممارسات التي تقوم على ) اإلبداعیة(بالمحاسبة المبتكرة 

خالل التالعب بالقوانین والمعاییر بما یسمح تقدیم صورة مقبولة على الوضعیة المالیة والمحاسبیة من
. للمؤسسة

فالمحاسبة التي اعتبرت إلى وقت ما علم لیس له عالقة باألخالق هو اعتقاد خاطئ، على اعتبار 
خالقیات تأثیرا واضحا على في السنوات األخیرة برهنت أن لألالعالم أن الفضائح المالیة التي عرفها 

فقد اتضح أن شیوع الفساد األخالقي بین القائمین بإدارة الشركات سواء في ،ممارسة مهنة المحاسبة
الجوانب المالیة أو المحاسبیة أو اإلداریة، وافتقاد الممارسة السلیمة للرقابة وعدم االهتمام بسلوكیات 

1.ر الشركاتوأخالقیات األعمال كان من أسباب ظاهرة انهیا

لذلك لم یخل الفكر المعاصر من دراسة األخالق في العموم، وفي مجال مهنة المحاسبة 
بالخصوص وذلك النعكاس أثرها اإلیجابي على أداء المحاسبین ومن ثم في كشف أي ممارسات خاطئة 

.أو تالعب في القوائم المالیة
اسبیة عالیة تمكنهم من التالعب باألرقام ممارسي المحاسبة اإلبداعیة غالبا ما یمتلكون قدرات محف

وتحویلها وتحویرها بالشكل الذي ترغب فیه اإلدارة، سعیا منها نحو تعظیم منافعها الذاتیة على حساب 
األمر الذي یعتبره البعض نوعا من السلوك المهني غیر األخالقي . مصالح األطراف األخرى ذات العالقة

.من جانب اإلدارة
وجود قواعد أخالقیة ملزمة للمحاسبین في أداء أعمالهم من شأنها أن تحد من في المقابل فإن

تدخل اإلدارة في العمل المحاسبي بما یخدم مصالحها، فبدون وجود قواعد أخالقیة یلتزم بها المحاسب 
فإنه سوف یستجیب لها ما یضر مصالح أطراف أخرى ویؤدي بالتالي إلى فقدان الثقة في المحاسبین 

. ومات المحاسبیةوالمعل

السلوك المهني على المحاسب أن یكون اختیاره للطریقة المحاسبیة حیث تفرض قواعد وأخالقیات 
نابعا من قناعته المهنیة بأنها األفضل تبعا لطبیعة نشاط المؤسسة والعوامل االقتصادیة، ولیس نابعا من 

.ضلیل في عرض المركز المالي للمؤسسةتعمده في اختیارها للوصول إلى نتائج محددة مسبقا أو قصد الت

.5ص، مرجع سبق ذكره،عبد القادر بریش، ومحمد حمو-1
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لذلك یتوقع من المحاسبین كمهنیین، المحافظة على مستوى مرتفع من أخالقیات العمل المهني، 
والسبب في ذلك هو حاجة المجتمع لثقة الجمهور في جودة الخدمات التي تقدمها المهنة، بغض النظر 

بتشجیع المهنة لمعاییر تعززدة الخدمات المهنیةالجمهور في جو عن األفراد الذین یقدمونها، ألن ثقة 
.مرتفعة لألداء والعمل المهني الذي یقوم به أعضاؤها

االعتقاد أنه من الممكن القضاء على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة قد یكون غیر واقعي، إال أنه و 
ل إعطاء أهمیة أكبر سیكون من الممكن على األقل تقلیل األثر السلبي لهذه الممارسات، وهذا من خال

فهناك من یرى أن من سبل الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة هو التحلي 1.لالعتبارات األخالقیة
بالنزاهة واألخالق في كل عمل یقوم به المحاسبون أو المدیرون أو المدققون أو المسؤولون أو أي شخص 

تعني سلوك تالعب أقل، حیث تعمل هذه فمزید من القیم األخالقیة، 2بهكل حسب الدور الذي یقوم 
3.السلوكیات على تدمیر صورة المؤسسة

بالنظر ألهمیة السلوك األخالقي ودوره الهام في تفعیل النظام الرقابي داخل المؤسسة، الباحثة ترى 
ام وتشجیعهم على ضرورة االلتز بضرورة ترسیخ وتفعیل مفاهیم األخالقیات لدى الممارسین لمهنة المحاسبة 

نه أمن شو داخل المؤسسة وخارجها، األفرادوك لالمباشر في ساألثرللمحاسبین له األخالقيبها، فالسلوك 
وتقلیل احتماالت التالعب بالقوائم المالیةتقلیص فرص السلوك االنتهازي غیر األخالقي 

1 - Turker Susmuṣ and Dilek Demirhan, op. cit, p18.
.203، صمرجع سبق ذكره، الزیادينعیم تومان مرهون -2

3 - Fizza Tassadaq and Qaisar Ali Malik, Creative Accounting And Financial Reporting: Model
Development And Empirical Testing, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 5, Issue.
2, 2015, p544.
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:خالصة الفصل الثاني

لدیها من األسالیب المحاسبیة ما یمكنها من من المتعارف علیه في أدبیات المحاسبة أن اإلدارة 
في القوائم المالیة بالزیادة أو النقصان من خالل مرونة تطبیق أساس تأثیر في رقم األرباح المعلن عنهال

مصطلح المحاسبة اإلبداعیة یشیربذلك. ، وتعرف هذه الظاهرة بالمحاسبة اإلبداعیةاالستحقاق المحاسبي
بل اإلدارة في عملیة اختیار البدائل والسیاسات المحاسبیة من أجل تحقیق التدخل المقصود من قإلى 

تعتبر المحاسبة اإلبداعیة واحدة من السیاسات غیر المعلنة التي تمارسها اإلدارة لتغییر و .أهداف محددة
لتي االمحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة المنشورة معتمدة في ذلك على مجموعة من األسالیب واإلجراءات

، وحسب استراتیجیات اإلدارة وقت التقریر عن األرباح تجنبا لمواقف تعاقدیة في القوائم المالیةتمارسها
معینة، أو لتخفیض العبء الضریبي، أو للتقریر عن مستوى مرض من األرباح باعتباره المقیاس التقلیدي 

.ألداء اإلدارة

رقام المحاسبیة فهذا یجعلها أكبر تحد یواجه مهنة األبولما كانت المحاسبة اإلبداعیة وسیلة للتالعب 
ألنه یجردها من هدفها الرئیسي المتمثل في توفیر معلومات مفیدة تتصف بالموضوعیة المحاسبة، 

والحیاد، وال ینحصر هذا التحدي في البعد الفني للمحاسبة وٕانما یتجاوزه إلى البعد األخالقي للمحاسبین 
.مهنة المحاسبةوهو أكثر خطورة على مستقبل 

في المقابل فقد ازداد االهتمام في السنوات األخیرة بتوفیر اآللیات المناسبة للحد من الممارسات 
حیث . التي تؤدي إلى التالعب والتحایل في القوائم المالیة، والتي تمثل الرقابة الداخلیة إحدى هذه اآللیات

.مة في مجال منع االحتیال والكشف عنهیعد وضع نظام رقابة داخلیة فعال أحد اإلجراءات الها

العب المتعمد شأنها تقلیص التوعلى وجه التحدید فإن الضوابط الرقابیة الداخلیة عالیة الجودة من
في المعلومات التي یتم عرضها إلى األطراف الخارجیة، والتقلیل من اإلجراءات العشوائیة وأخطاء التقدیر 

كل مؤسسةیجب على ولذلك .ة المعلومات المعلن عنهادقد تؤثر على جو في إعداد التقاریر المالیة والتي 
االهتمام بوضع نظام رقابة داخلیة فعال بمختلف مكوناته أو عناصره والمتمثلة في؛ البیئة الرقابیة، وتقییم 

ممارسة اإلدارةتقلیل احتمالیة بهدفالمخاطر، واألنشطة الرقابیة، والمعلومات واالتصال، والمتابعة
.لمحاسبة اإلبداعیة التي تمثل أحد صور التالعب في القوائم المالیةل



الرقابة الداخلیة دراسة العالقة بین: الفصل الثالث
المؤسسات االقتصادیة بعضالمحاسبة اإلبداعیة فيو 

الجزائریة
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:تمهید

تناول الجانب النظري من هذه الدراسة، كال من موضوع الرقابة الداخلیة وموضوع المحاسبة 
. اإلبداعیة لیتم بعدها التطرق إلى العالقة بین نظام الرقابة الداخلیة وممارسات المحاسبة اإلبداعیة

خالل إجراء منارتأینا إسقاط هذه الدراسة على بیئة األعمال الجزائریة ونظرا ألهمیة الموضوعین 
دراسة میدانیة الستقصاء آراء مجموعة من المدققین الداخلیین والخارجیین العاملین بوالیة سطیف قصد 
معرفة مستوى التزام المؤسسات الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة، ومعرفة مدى ممارسة هذه 

ر مدى تأثیر تطبیق متطلبات الرقابة المؤسسات ألسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة، ومن ثم اختبا
.اإلبداعیةالمحاسبةالداخلیة على ممارسات

:التاليعلى النحوحثامبثالث لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى 

Ⅰ-؛اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة
Ⅱ-؛عرض وتحلیل النتائج واختبار الفرضیات
III- للمحاسبة اإلبداعیة باستخدام نموذج قیاس مدى ممارسة مؤسسات عینة الدراسة

.جونز المعدل
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Ⅰ-المیدانیةاإلطار المنهجي للدراسة

یستعرض هذا المبحث اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة والذي یمثل الطریقة المتبعة في الجانب 
فرضیاتها، وذلك من خالل تحدید واختبار مدى صحةالتطبیقي لمعالجة إشكالیة الدراسة المطروحة 

دوات المعتمدة لتجمیع البیانات الالزمة واألسالیب المستخدمة في معالجة األوكذا ،مجتمع الدراسة وعینتها
.هذه البیانات

:تسعى الباحثة من خالل الدراسة المیدانیة إلى تحقیق األهداف التالیة:أهداف الدراسة المیدانیة- 1

النتائج النظریة مع الواقع المیداني؛محاولة مطابقة - 

اختبار مستوى التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتطبیق متطلبات الرقابة الداخلیة؛- 

اختبار مدى انتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في بیئة األعمال الجزائریة؛- 

حول مستوى التزام المؤسسات اختبار مدى وجود فروق في آراء المدققین الداخلیین والخارجیین - 
االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة، وحول انتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في 

هذه المؤسسات؛

على االقتصادیة الجزائریة اختبار مدى تأثیر تطبیق الرقابة الداخلیة بأبعادها المختلفة في المؤسسات - 
.عیةممارسات المحاسبة اإلبدا

:مجتمع الدراسة وعینتها- 2

تكون مجتمع الدراسة من جمیع المدققین الداخلیین العاملین في المؤسسات االقتصادیة العامة 
بوالیة سطیف، إضافة إلى فئة مهنیي المحاسبة وبالتحدید محافظي الحسابات على مستوى منهاوالخاصة

.الوالیة

المدققین الداخلیین والخارجیین على فئةالمیداني علىكیز هذه الدراسة في جانبها ر وقد كان ت
ممارسات اعتبار أنهم مطلعین على أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في المؤسسات الجزائریة، وعلى درایة ب

.األمر الذي من شأنه أن یخدم هذه الدراسة وینعكس إیجابا على نتائجها. المحاسبة اإلبداعیة الشائعة فیها

استمارة على المدققین الداخلیین والخارجیین على مستوى 120مجتمع الدراسة تم توزیع بعد تحدید
،%83.33استمارة قابلة للتحلیل بما نسبته100منها استمارة فقط106والیة سطیف، استرجع منها 
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ن هذه ییبالجدول المواليو استمارات بسبب عدم جدیة المجیبین في ملئها،06حیث تم استبعاد 
.اإلحصائیات

المجموعالمدقق الخارجيالمدقق الداخليالبیان

%العدد%العدد%العدد

4510075100120100االستمارات الموزعة

4088,89668810688,33االستمارات المسترجعة

048,89022,6765االستمارات الملغاة

36906485,3310083,33االستمارات الصالحة للتحلیل

.من إعداد الباحثة اعتمادا على استبیان الدراسة: المصدر

أسالیب ومصادر جمع البیانات- 3

:مصادر جمع البیانات-1.3

.تم االستعانة بالمصادر التالیة لجمع البیانات الالزمة لتحقیق أهداف الدراسة

 البیانات األولیة الالزمة لتحقیق أهداف الدراسة تم تصمیم استبیان لذلك، والهدف للحصول على
الرئیسي من إعداد هذا االستبیان هو قیاس المتغیر المستقل في الدراسة والمتمثل في نظام الرقابة 

الداخلیة والمتغیر التابع المتمثل في المحاسبة اإلبداعیة؛

2017(ن مؤسسات عینة الدراسة بوالیة سطیف خالل الفترة القوائم المالیة السنویة الصادرة ع-
وقد تم الحصول على بعض . والمتمثلة أساسا في قائمة المیزانیة وجدول حساب النتائج) 2019

هذه القوائم من خالل االتصال المباشر بالمؤسسات، والبعض اآلخر من خالل التواصل مع الفرع 
.بوالیة سطیفالمحلي للمركز الوطني للسجل التجاري 

اإلحصائیات المتعلقة باالستبیان: (07)جدول رقم
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:أداة الدراسة-2.3

االستبیان كأداة رئیسیة لجمع البیانات المیدانیة ف الدراسة فقد تم استخدام أسلوب یق أهداقلتح
ضمون فقد تم االستعانة ببعض ومن أجل إعداد االستبیان بطریقة علمیة من حیث الشكل والم. وتحلیلها

األسئلة االستبیان بشكل بسیط وبلغة بیات والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، كما تم صیاغة األد
سلیمة مع مراعاة ارتباطها بأهداف الدراسة وتغطیتها لفرضیاتها، ویتكون هذا االستبیان من ثالثة أجزاء 

:كما یلي

) مدققین داخلیین وخارجیین(ان خصص للبیانات الشخصیة للمجیبین عن أسئلة االستبی:الجزء األول-
.حول العمر، الجنس، التخصص، المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

تضمن أسئلة تتعلق بمقومات الرقابة الداخلیة، حیث قسمت إلى خمسة محاور شملت كل :الجزء الثاني-
وهذا بهدف التعرف . عةمن البیئة الرقابیة، تقییم المخاطر، األنشطة الرقابیة، المعلومات واالتصال، والمتاب

.على واقع الرقابة الداخلیة في المؤسسات الجزائریة وهذا من وجهة نظر المدققین الداخلیین والخارجیین

تضمن أسئلة حول المتغیر التابع في الدراسة والمتمثل في ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، :الجزء الثالث-
للتعرف على مدى ممارسة هذه األسالیب في بیئة من خالل عرض بعض أسالیب المحاسبة اإلبداعیة 

.األعمال الجزائریة

بهدف معرفة االتجاه العام آلراء المجیبین حول فقرات االستبیان، فقد تم االعتماد على مقیاس 
، حیث تم إعطاء الدرجات التالیة لبدائل اإلجابة على أسئلة االستبیان Likert scaleرت الخماسي الیك

.الجدول التاليكما هو موضح في

.اعتمادا على دراسات سابقةةباحثمن إعداد ال:المصدر

منخفضة جدامنخفضةمتوسطةعالیةعالیة جدااتجاه اإلجابة

54321الدرجة

رت الخماسياسلم لیك: (08)جدول رقم 
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:اإلحصائیةالمعالجة أسالیب- 4

لتحقیق أهداف الدراسة وتحلیل البیانات المجمعة تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم 
، وهو برنامج یحتوي على مجموعة كبیرة من االختبارات اإلحصائیة 26اإلصدار SPSSاالجتماعیة 

التي تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي مثل التكرارات، والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة وغیرها، وضمن 
وفیما یلي عرض . اإلحصاء االستداللي مثل معامالت االرتباط، والتباین األحادي والمتعدد وغیرها

:بغیة اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتهایة التي تم استخدامها لألسالیب اإلحصائ

تم االعتماد على التكرارات والنسب المئویة من أجل وصف الخصائص :نسب المئویةالالتكرارات و -
.الدیموغرافیة والوظیفیة للمدققین الداخلیین والخارجیین المشاركین في هذه الدراسة

م استخدام المتوسط الحسابي بهدف معرفة متوسط إجابات المدققین الداخلیین ت: المتوسط الحسابي-
والخارجیین على فقرات ومحاور االستبیان، ومن ثم تحدید مستواها على مقیاس لیكارت الخماسي المعتمد 

.في هذه الدراسة، ومقارنتها مع المتوسط الفرضي

انحراف إجابات وأتم االعتماد على االنحراف المعیاري لتحدید قیمة تشتت : االنحراف المعیاري-
. ولكل محور من المحاور،ثین عن المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات االستبیانو المبح

تم االعتماد على معامل الثبات ألفا كرونباخ :Alpha Cronbachمعامل الثبات ألفا كرونباخ-
ة الدراسة إحصائیا، ویعتبر هذا االختبار مؤشرا إحصائیا دقیقا على مدى الختبار صدق وثبات أدا

.اعتمادیة نتائج الدراسة
-Kolmogorovسمیرنوف -اختبار كولموغروف- Smirnov: یهدف هذا االختبار إلى معرفة نوع

.االختبارات المناسبة، وهذا بهدف تحدید نوع توزیع البیانات ، فیما إذا كانت تتبع التوزیع الطبیعي أم ال

یستخدم هذا االختبار عندما یتم التعامل مع : One Sample T testللعینة الواحدة Tاختبار -
فرضیات وصفیة لعینة واحدة بیاناتها كمیة وتتبع التوزیع الطبیعي، حیث یتم مقارنة المتوسط الحسابي مع 

. المتوسط الفرضي المحدد مسبقا لتحدید اتجاه المبحوثین

Two sampleلعینتین مستقلتین Tاختبار - T test: یستعمل هذا االختبار في مقارنة متوسط
عینتین مستقلتین بیاناتها كمیة شریطة أن یكون التوزیع طبیعي، بهدف تحدید درجة واتجاه الفروق في 

لمدققین الداخلیین بین ا) الرقابة الداخلیة والمحاسبة اإلبداعیة(إجابات المبحوثین حول متغیرات الدراسة 
.والخارجیین
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تم االعتماد على اختبار تحلیل :Simple linear regression: اختبار االنحدار الخطي البسیط-
االنحدار الخطي البسیط لتحدید درجة واتجاه تأثیر الرقابة الداخلیة كمتغیر مستقل على المتغیر التابع 

.البیانات كمیة والتوزیع طبیعيالمتمثل في المحاسبة اإلبداعیة شریطة أن تكون

:Multiple linear regressionتحلیل االنحدار الخطي المتعدد -

وهو یستخدم عادة لتحدید درجة واتجاه تأثیر مجموعة من المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، وفي 
البیئة الرقابیة، (خلیة الخمسة دراستنا هذه تم االعتماد علیه لمعرفة درجة واتجاه تأثیر أبعاد الرقابة الدا

.على متغیر المحاسبة اإلبداعیة) تقییم المخاطر، اإلجراءات الرقابیة، المعلومات واالتصال
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Ⅱ-عرض وتحلیل النتائج واختبار الفرضیات

اإلحصائیة یتناول هذا المبحث التحلیل والمعالجة بعد التطرق للجوانب المنهجیة للدراسة المیدانیة، 
للبیانات التي تم تجمیعها باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة، وهذا من خالل عرض الخصائص 

.بهدف اإلجابة عنهااختبار فرضیات الدراسةالدیموغرافیة ألفراد العینة و 

:صدق أداة الدراسة وثباتها- 1

:فقد تم اختباره كما یليبهدف التأكد من سالمة بناء االستبیان واألسئلة التي یتضمنها 

:صدق أداة الدراسة-1.1

تم استخراج دالالت الصدق الظاهري ألداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمین من 
أساتذة مختصین في مجال المحاسبة والتدقیق واإلحصاء وبعض محافظي الحسابات بوالیة سطیف، 

وقد تم . صیاغتها اللغویةمالئمةفقرات االستبیان للبعد الذي وضعت لقیاسه، ومدى مالئمةلمعرفة مدى 
وحذف بعضها تعدیل صیاغة بعض فقرات االستبیاناألخذ بمالحظات المحكمین واقتراحاتهم من خالل 

.بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الدقة والموضوعیة لالستبیان، وهذا اآلخر

:ثبات أداة الدراسة-2.1

تم اختبار ثبات أداة الدراسة إحصائیا من خالل إخضاع أسئلة االستبیان الختبار قوة الثبات 
Alphaباستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ  cronbach فقرات االستبیان للتعرف على مدى اتصاف

الدراسة، وقواعده أنه حیث یعتبر هذا االختبار مؤشرا إحصائیا دقیقا على مدى اعتمادیة نتائج . بالتناسق
فهي 0.6أما إذا كانت قیمة المعامل أقل من ،كلما كان معامل الثبات قریبا للواحد كلما كان أفضل

.0.81فهي مقبولة، وتعد جیدة إذا كانت أكبر من 0.8-0.6ضعیفة، وٕاذا كانت تتراوح بین 

ة اإلبداعیة وفقا لتقدیرات األفراد وقد تم استخراج معامالت الثبات ألبعاد الرقابة الداخلیة والمحاسب
نتائج الموالي یعرض والجدول مجیبا من المدققین الداخلیین والخارجیین، ) 100(المجیبین والبالغ عددهم 

.هذا االختبار

1 - Uma Sekaran , Research Methods for Business : a Skill- Building Approach, 4th edition, John Wiley &
sons, Inc, USA, 2003, p311.
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معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتالمتغیر

130,942البیئة الرقابیة

110,928تقییم المخاطر

130,941اإلجراءات الرقابیة

110,963المعلومات واالتصال

130,964اإلشراف والمتابعة

610,982الرقابة الداخلیة

180,951المحاسبة اإلبداعیة

.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

أن قیم معامل الثبات لمتغیرات الدراسة المتمثلة في الرقابة )09(الجدول رقمنالحظ من خالل 
الداخلیة والمحاسبة اإلبداعیة تعد مرتفعة ومقبولة ألغراض هذه الدراسة، حیث أنها تزید عن القیمة 

والتي تعبر عن الحد األدنى للحكم على مدى وجود اتساق بین عبارات0,6المقبولة لمثل هذه الدراسة 
ما یؤكد أن االستبیان یتمیز بدرجة عالیة . على التوالي0,951و0,982االستبیان، إذ بلغت هذه القیم 

من الثبات وأنه لو تم إعادة توزیعه مرة أخرى على نفس العینة وفي ظل نفس الشروط والظروف فهناك 
لمتغیر المحاسبة 0,951وللحصول على نفس البیانات المتعلقة بمتغیر الرقابة الداخلیة 0,982احتمال 
.اإلبداعیة

ویظهر من الجدول أن جمیع قیم معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمقومات الرقابة الداخلیة الخمسة 
لبعد 0,964لبعد تقییم المخاطر و0,928تراوحت بین المستخدمة في هذا الدراسة كانت مرتفعة، حیث 

ككل كانت أعلى من قیم ألفا ألبعاد لمتغیر الرقابة الداخلیةكما یالحظ بأن قیمة ألفا .اإلشراف والمتابعة
، ویمكن تفسیر ذلك باختالف عدد األسئلة التي تم إخضاعها لهذا االختبار، الرقابة الداخلیة كل على حدة

سؤاال مقارنة بعدد األسئلة التي تم 61والتي كانت أكبر بالنسبة لمتغیر الرقابة الداخلیة ككل إذ بلغ عددها 
.رحها لقیاس كل بعد من أبعاد الرقابة الداخلیةط

معامل الثبات ألفا كرونباخ: (09)جدول رقم
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:تحلیل الخصائص الدیموغرافیة للمجیبین عن أسئلة االستبیان- 2

خصص الجزء األول من االستبیان للبیانات الشخصیة المتعلقة بالمبحوثین حول سن المستجوب وجنسه، 
وفیما یلي عرض لنتائج . المهنيومؤهالته العلمیة وتخصصه، إضافة إلى سنوات خبرته في المجال 

تحلیل الخصائص الدیموغرافیة للمجیبین عن أسئلة االستبیان باستخدام األسالیب اإلحصائیة الوصفیة 
.المتمثلة في التكرارات والنسب المئویة بالنسبة لكل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي

المجموعالمدقق الداخليالمدقق الخارجيالخصائص
%التكرار%التكرار%التكرار

57,8411,199سنة 30قل من أالعمر
402234,42158,34343إلى أقل من 30من 
502539,1513,93030إلى 40من 

1218,8616,71818سنة50أكثر من 

5078,13186,18181ذكرالجنس
1421,9513,91919انثى

المؤهل 
العلمي

710,900077دكتوراه
34,712,844ماجستیر
4773,42055,66767لیسانس 

710,91541,72222خرىأ

3351,61233,34545محاسبةالتخصص
2945,3616,73535علوم مالیة
0000411,144إدارة أعمال

23,11438,91616أخرى

سنوات 
الخبرة

1218,8719,41919سنوات5أقل من 
102234,41336,13535إلى أقل من 5من 
151726,5719,42424إلى أقل من 10من 
1320,39252222سنة فأكثر15

6410036100100100المجموع

.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

سئلة االستبیانالخصائص الدیموغرافیة للمجیبین عن أ: (10)جدول رقم
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:العمر-1.2
نالحظ من الجدول أعاله توزع المجیبین من المدققین الداخلیین والخارجیین على مختلف الفئات 

للمجیبین ككل، توزعت %73وبما نسبته ]50سنة، 30[العمریة، حیث أن معظمهم تتراوح أعمارهم بین 
سنة 50للمدققین الداخلیین، تلیها الفئة التي تتجاوز أعمارهم 73,2%للمدققین الخارجیین و73,5%بین 

.%9سنة التي تمثل 30وآخرها الفئة العمریة األقل من %18وبما نسبته 

:الجنس-2.2

من المجیبین هم من جنس الذكر، حیث بلغت نسبة الذكور من %81یبین الجدول أعاله أن 
فقط %19للمدققین الداخلیین، في حین بلغت نسبة اإلناث %86.1و%78.1المدققین الخارجیین 

وتعكس هذه النتائج الطبیعة . لفئة المدقق الداخلي%13.9لفئة المدقق الخارجي و%21.9توزعت بین 
لمجتمع الجزائري، ما یعني احتكار الذكور عموما لمهنة المحاسبة وعزوف الذكوریة لمهنة المحاسبة في ا

. اإلناث عن ممارستها ومیولهن أكثر لمجاالت أخرى كالطب والتعلیم

:المؤهل العلمي-3.2

یتضح من الجدول السابق أن أغلبیة المجیبین لدیهم مستوى جامعي، إذ بلغ عدد المتحصلین على 
من المجیبین فهم من حملة الشهادات %11، في حین أن  %67مجیبا وبنسبة 67شهادة اللیسانس 

فهم األشخاص الحاصلین على شهادات %22، أما النسبة المتبقیة المقدرة بـ )ماجستیر، دكتوراه(العلیا 
.أخرى تطبیقیة في المحاسبة

ة تمكنهم من فهم تعكس هذه النتائج أن معظم المستجوبین یمتلكون مؤهالت علمیة مناسبة وكافی
. فقرات االستبیان ومن ثم اإلجابة عنها بسهولة

:التخصص-4.2

من المجیبین هم متخصصون في مجال المحاسبة والعلوم المالیة، %80یبین الجدول أعاله أن 
وهذا یعزز من قدرتهم على استیعاب مضمون أداة الدراسة المتمثلة في االستبیان واإلجابة علیها بكل 

بینما توزعت . موضوعیة، ومن ثم زیادة درجة مصداقیة هذه اإلجابات وٕامكانیة االعتماد علیها في التحلیل
.   لتخصصات أخرى%16لتخصص إدارة األعمال و%4اقیة بین النسبة الب
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:سنوات الخبرة-5.2

نالحظ من الجدول أعاله أن الغالبیة العظمى للمجیبین یتمتعون بخبرات طویلة في مجال مهنتهم 
مدققا خارجیا وبنسبة 52، تضمنت %81مجیبا ما نسبته 81سنوات فأكثر، إذ بلغ عددهم 5تقدر بـ 

.%80.5مدققا داخلیا بنسبة 29و81.2%

یعد هذا التوزیع مؤشرا إیجابیا یعكس قدرة المستجوبین العلمیة والعملیة على فهم مضمون األسئلة 
ومن ثم اإلجابة عنها بطریقة موضوعیة، وهو ما یضفي نوعا من المصداقیة في اإلجابات التي تم 

.الحصول علیها

:الفرضیات ومناقشة النتائجصحةاختبار- 3

:اختبار التوزیع الطبیعي-1.3

للتحقق K-Sسمرنوف - قبل البدء في اختبار فرضیات الدراسة، یجب إجراء اختبار كولموغروف
مع . من مدى تبعیة بیانات متغیرات الدراسة للتوزیع الطبیعي، وهذا بهدف تحدید نوع االختبارات المناسبة

میة لهذا االختبار تقول أن التوزیع طبیعي، ما یعني أن زیادة قیمة المعنویة الناتجة العلم أن الفرضیة العد
تشیر إلى أن بیانات هذا المتغیر تكون موزعة طبیعیا، أما إذا ) 0.05(من هذا االختبار لمتغیر ما عن 

فإن هذا یقودنا لرفض الفرضیة العدمیة واإلقرار بعدم توافر خاصیة التوزیع ) 0.05(كانت أقل من 
.K-Sوالجدول الموالي یعرض نتائج اختبار . الطبیعي لبیانات هذا المتغیر

المتوسط المتغیر
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

قیمة 
K-S

مستوى 
الداللة

القرار

التوزیع طبیعي3,35710,58400,9190,367الرقابة الداخلیة

التوزیع طبیعي2,33890,684551,1130,168المحاسبة اإلبداعیة

.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

للتوزیع الطبیعيK-Sنتائج اختبار : (11)جدول رقم 
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تتبع ) الداخلیة، المحاسبة اإلبداعیةالرقابة (یظهر من الجدول أعاله أن جمیع متغیرات الدراسة 
ما یعني قبول الفرضیة ). 0,05(التوزیع الطبیعي، حیث كانت قیمة المعنویة لهذه المتغیرات أكبر من 

والتي مفادها أن بیانات كل من متغیر الرقابة الداخلیة ومتغیر المحاسبة (K-S)العدمیة الختبار 
لمعلمیة الختبار فرضیات ي فإنه یمكننا االعتماد على االختبارات اوبالتال. اإلبداعیة تتبع التوزیع الطبیعي

.الدراسة

:الفرضیاتصحةاختبار-2.3

:الفرضیة الرئیسیة األولىصحة اختبار - 1.2.3

الجزائریة بتوفیر االقتصادیة ال تلتزم المؤسسات ": صیغت الفرضیة الرئیسیة األولى كاآلتي
"من وجهة نظر المدقق الداخلي والمدقق الخارجيمتطلبات ومقومات الرقابة الداخلیة

، بحیث ترفض الفرضیة One sample T-testهذه الفرضیة تم استخدام اختبار صحةلفحص
ونشیر هنا إلى أن . الصفریة إذا كان المتوسط الحسابي یزید عن المتوسط الفرضي بداللة إحصائیة

منتصف تدریج سلم اإلجابة الخماسي، یتم حسابه ، وهو یمثل)3(المتوسط الفرضي المعتمد في الدراسة 
.بقسمة مجموع البدائل على عدد البدائل كما یلي

3= 5/ 5+ 4+ 3+ 2+ 1= المتوسط الفرضي

ومستوى الداللة أقل 3وبذلك فإن قاعدة القرار لهذا االختبار إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من 
.فإننا نرفض الفرضیة الصفریة0.05من 
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المتوسط البعد
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

مستوى Tقیمة 
الداللة

درجة األهمیة الترتیب
النسبیة

عالیة جداالرابع3,29460,664434,4340,000البیئة الرقابیة
متوسطةالخامس3,02090,679180,3080,758تقییم المخاطر

عالیة جداالثالث3,36850,631715,8330,000اإلجراءات الرقابیة
عالیة جداالثاني3,50910,681407,4710,000المعلومات واالتصال
عالیة جدااألول3,59910,684148,6580,000اإلشراف والمتابعة

الدرجة الكلیة لاللتزام بتطبیق 
مقومات الرقابة الداخلیة

عالیة جدا-3,35710,584036,1140,000

).3(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05(ومستوى الخطأ ) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة *
.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

یبین الجدول أعاله أن مستوى التزام المؤسسات الجزائریة بتطبیق مقومات الرقابة الداخلیة مجتمعة 
كان بدرجة عالیة جدا حسب تصورات المدققین الداخلیین والخارجیین الذین شملتهم الدراسة، حیث بلغ 

وهو أكبر من المتوسط 0.58403وبانحراف معیاري منخفض قدر بـ 3.3571المتوسط الحسابي العام 
ومستوى ) 99(وهي دالة إحصائیا عند درجات الحریة 6.114المحسوبة T، كما بلغت قیمة 3الفرضي 

.0.00بمستوى داللة قدره ) 0.05(الخطأ 
ولما كان المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط الفرضي وبداللة إحصائیة ووفقا لقاعدة اتخاذ القرار 

تلتزم المؤسسات " لصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه فإنه یتم رفض الفرضیة ا
الجزائریة بتوفیر متطلبات ومقومات الرقابة الداخلیة من وجهة نظر المدقق الداخلي االقتصادیة 

."بدرجة عالیة جداوالمدقق الخارجي
وضرورة االعتماد على أنظمة ویمكن تفسیر هذه النتیجة بزیادة وعي المؤسسات الجزائریة بأهمیة

. فهي عین اإلدارة العلیا على سیر النشاط داخل المؤسسةالمبنیة على األسس العلمیة، الرقابة الداخلیة 
كفاءة لتحقیق الكفاءة في إنجاز أهداف الرقابة المتمثلة في أساساالرقابة الداخلیةیعد بناء نظامحیث 

.ام بالقوانین واألنظمةموثوقیة التقاریر وااللتز ، و العملیات
لذلك تعمل اإلدارات في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تصمیم 

على توفیر المقومات اإلداریة والمحاسبیة للرقابة والتي تمثل الحد األدنى وتنفیذ نظام الرقابة الداخلیة، 
.یحقق األهداف المنوطة بهفعالالالزم توافره لضمان وجود نظام رقابة داخلیة 

تطبیق مقومات مستوى لفحص Tنتائج اختبار : (12)جدول رقم 
.الرقابة الداخلیة
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كما نالحظ من الجدول السابق أن جمیع قیم المتوسطات الحسابیة ألبعاد الرقابة الداخلیة كانت 
لبعد تقییم 3.0209لبعد اإلشراف والمتابعة و3.5923، حیث تراوحت بین 3أكبر من المتوسط الفرضي 

ما یعني وجود انسجام 0.68414-0.63171المخاطر، وبقیم انحراف معیاري منخفضة تراوحت بین 
أن جمیع هذه T-testوتبین نتائج اختبار . وتوافق في إجابات األفراد على األسئلة المتعلقة بهذه المحاور
.باستثناء بعد تقییم المخاطر0.05المتوسطات كانت ذات داللة إحصائیة عند مستوى أقل من 

المؤسسات الجزائریة تولي أهمیة كبیرة لعملیة تقییم وبناءا على النتائج الظاهرة أعاله، نالحظ أن 
أداء مكونات الرقابة الداخلیة لتحدید ما إذا كانت تعمل كما هو مطلوب، وتحدید الحاجة إلجراء التعدیل 

وفي مرتبة ثانیة فهي تعمل على إنتاج وتوفیر . والتطویر علیها بما یتالءم مع الظروف المستجدة
م توصیلها إلى مختلف المستویات اإلداریة في المؤسسة لتحقیق الرقابة ودعم المعلومات المفیدة ومن ث

.عملیة صنع القرار
وتحاول المؤسسات الجزائریة في المرتبة الثالثة إیجاد الضوابط واإلجراءات الرقابیة الالزمة التي 
من شأنها توفیر تأكید مناسب من أنه قد تم تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة المتعلقة بالمصداقیة والكفاءة 

. ختلفة التي قد تتعرض لها المؤسسةوااللتزام، وأنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة المخاطر الم
ومن ثم فهي تسعى إلى وضع السیاسات واإلجراءات التي تعكس اتجاهات اإلدارة العلیا واإلدارة 

وأخیرا فهي تلتزم بتوفیر . بخصوص الرقابة الداخلیة، لتكون هذه اإلدارات قدوة لباقي األفراد العاملین فیها
.كجزء من تصمیم وتشغیل نظام الرقابة الداخلیةالمتطلبات الخاصة بعنصر تقییم المخاطر

والمالحظ من النتائج سابقة الذكر أن ترتیب مستوى التزام المؤسسات الجزائریة بتطبیق مقومات 
الرقابة الداخلیة استنادا إلى آراء المدققین الداخلیین والخارجیین الذین شملتهم الدراسة ال تتوافق مع ترتیبها 

.ي تم التطرق إلیه سابقا في الفصل األول من الدراسةالذCOSOوفق نموذج 

:اختبار صحة الفرضیة الفرعیة األولى-أ
ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات ": تم صیاغة الفرضیة الفرعیة األولى كاآلتي

". البیئة الرقابیةبعد 

الداخلیة كل على حدة فقد استخرجت لتحدید درجة تطبیق المؤسسات الجزائریة لمقومات الرقابة
لفحص مدى Tنتائج اختبار یبین الجدول الموالي لفقرات كل بعد من األبعاد الخمسة، و Tنتائج اختبار

.البیئة الرقابیةبعد تطبیق متطلبات 
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العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

"t"قیمة 
مستوى 
الداللة

القرار

3,5800,955376,071,000األخالقیةوالقیمللنزاهةأهمیة كبیرةالمؤسسةتولي-1
عالیة (دال 
)جدا

بالقوانینالموظفینالتزاممنللتحققمتابعةإجراءاتبتطبیقالمؤسسةتقوم-2
3,4500,903144,983,000المحددةالسلوكوقواعد

عالیة (دال 
)جدا

3,1900,787462,413,018مسؤولیاتهممعبالمؤسسةالعاملیناألفرادكفاءةتتناسب-3
عالیة (دال 
)جدا

الكفاءةدرجةلرفعلموظفیهاة وریدبصفةتدریبیةدوراتالمؤسسةتخصص-4
3,1700,995491,708,091مهاراتهموتحسینلدیهم

غیر دال 
)متوسطة(

3,3700,824564,487,000بفعالیةالرقابيدورهاإلدارةمجلسیمارس-5
عالیة (دال 
)جدا

3,2700,814703,314,001المؤسسةفيالداخلیةالرقابةعملیةعلىاإلدارةمجلسیشرف-6
عالیة (دال 
)جدا

3,5900,829937,109,000والمسؤولیةالسلطةخطوطواضحبشكلالتنظیميالهیكلیحدد-7
عالیة (دال 
)جدا

الظروفمعللتكیفبالمرونةالمؤسسةفيالموجودالتنظیميالهیكلیتسم-8
3,2700,839133,218,002الطارئة

عالیة (دال 
)جدا

3,2900,913373,175,002األخرىباإلداراتالعلیاإلدارةتربطااتصالقنواتالمؤسسةفيتوجد-9
عالیة (دال 
)جدا

3,3600,772254,662,000الموظفینوتعییناختیارعلىالمباشرالمسؤولالبشریةالمواردإدارةتعد- 10
عالیة (دال 
)جدا

الالزمةالمؤهالتوتقدیرالوظائفتحلیلأساسعلىالموظفیناختیاریتم- 11
3,1400,841121,664,099لها

غیر دال 
)متوسطة(

3,0500,91425,547,586األداءتحسینبهدفوالترقیةوالعالواتالحوافزسیاسةالمؤسسةفيیوجد- 12
غیر دال 

)متوسطة(
الموكلةوالمهاممسؤولیاتهمحولاألفرادمساءلةسیاسةالمؤسسةتنتهج- 13

3,1000,810291,234,220إلیهم
غیر دال 

)متوسطة(

3,2946,664434,434,000الرقابیةالبیئة
عالیة (دال

)جدا

).03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05(ومستوى الخطأ ) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 
.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

تطبیق بعد البیئة لفحص مستوى Tنتائج اختبار : (13)جدول رقم 
.الرقابیة
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ما یعني 0.66443وبانحراف معیاري منخفض بلغ 3.2946متوسط هذا البعد بشكل عام بلغ
وجود اتفاق وانسجام في آراء المجیبین حول األسئلة المطروحة والمتعلقة ببعد البیئة الرقابیة وهو أكبر من 

، ولما كان 0.000وبمستوى داللة قدره4.434المحسوبة بـ T، كما قدرت قیمة )3(المتوسط الفرضي 
المتوسط الحسابي لهذا المحور أكبر من المتوسط الفرضي وبداللة إحصائیة فهذا یعني أن هناك التزام 
وبدرجة عالیة جدا من قبل المؤسسات الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد البیئة الرقابیة كأحد مقومات الرقابة 

. الداخلیة من وجهة نظر المستجوبین
الظاهرة في الجدول أعاله فإنه یتم رفض الفرضیة الفرعیة األولى وقبول Tر بناءا على نتائج اختبا

تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد البیئة "الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه 
".الرقابیة بدرجة عالیة جدا

من الجدول السابق بأن قیم المتوسطات الحسابیة لجمیع فقرات هذا البعد قد كانت أكبر كما نالحظ 
ومعظم مستویات داللتها كانت أقل من 3.5900-3.0500من المتوسط الفرضي، حیث تراوحت بین 

وعموما یمكن تقسیم هذه ) 13، 12، 11، 4(باستثناء الفقرات 0.05المستوى المقبول في الدراسة 
:ت إلىاإلجابا

موجبة ودالة tوقیمة ) 3(إجابات متوسطها الحسابي أكبر من المتوسط الفرضي : المستوى األول-
:0.01بمستویات داللة أقل من 0.05ومستوى الخطأ 99عند درجات الحریة 

7حیث حصلت الفقرة رقم ،"بدرجة عالیة جدا"وهي تمثل العبارات التي أجاب علیها المبحوثین 

المرتبطة بتحدید الهیكل التنظیمي لخطوط السلطة والمسؤولیة بشكل واضح على أعلى متوسط حسابي بلغ 
ما یدل على إدراك المؤسسات الجزائریة إن نقطة البدء الرئیسیة في ،0.82993وانحراف معیاري  3.59

غي أن یحدد خطوط تصمیم وتطویر نظام الرقابة الداخلیة هي اإلطار التنظیمي للمؤسسة، والذي ینب
حیث یوفر الهیكل التنظیمي . السلطة والمسؤولیة بطریقة سلیمة لتسهیل عملیة التخطیط والرقابة والمتابعة

للمؤسسة اإلطار الذي یتم من خالله تخطیط أداء أنشطتها، وتنفیذها ورقابتها لتحقیق األهداف العامة 
ئم التعریف بالنواحي الرئیسة للسلطة للمؤسسة، وتشمل النواحي المهمة إلنشاء هیكل تنظمي مال

.والمسؤولیة
المرتبطة بإعطاء المؤسسة أهمیة كبیرة للنزاهة والقیم األخالقیة والتي حصلت 1تلیها الفقرة رقم

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بزیادة اهتمام 0.95537وانحراف معیاري 3.5800على متوسط حسابي بلغ 
االلتزام األخالقي والتشجیع على العمل بها، وهذا بالنظر ألهمیة السلوك المؤسسات الجزائریة بنشر ثقافة

األخالقي ودوره الهام واإلیجابي في تفعیل النظام الرقابي داخل المؤسسة، حیث تشكل النزاهة والقیم 
ألخرى األخالقیة عناصر رئیسة للبیئة الرقابیة لها تأثیر كبیر على فاعلیة تصمیم وٕادارة ومتابعة العناصر ا
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ففعالیة الرقابة الداخلیة ال یمكن أن تعلو على نزاهة والقیم األخالقیة لإلدارة، لذلك . المكونة للرقابة الداخلیة
تعمل اإلدارة على ترسیخ وتفعیل مفاهیم النزاهة والقیم األخالقیة لدى األفراد العاملین لدیها وتشجیع االلتزام 

به، األمر الذي من شأنه أن یقلل من فرص أي تالعب أو غش بالسلوك األخالقي ومعاقبة عدم االلتزام
.قد یضر بأصحاب المصلحة ومن ثم ضمان مصداقیة المؤسسة في محیطها وحسن سمعتها

وما یؤكد التزام المؤسسات الجزائریة بتحقیق مستوى عالي من السلوك األخالقي هو تطبیقها 
2وانین وقواعد السلوك المحددة، حیث حصلت الفقرة رقممتابعة للتحقق من التزام الموظفین بالقإجراءات 

.وقد جاءت في المرتبة الثالثة0.90314وبمقدار تشتت بلغ 3.4500على متوسط حسابي 
والتي تنص على أن كفاءة األفراد العاملین في المؤسسة تتناسب مع مسؤولیتاهم فقد 3أما الفقرة رقم

وبمقدار تشتت منخفض بلغ 3.1900حصلت على أدنى متوسط حسابي في هذا المستوى بلغ 
.، األمر الذي من شأنه أن ینعكس سلبا على أداء الموظفین ومن ثم أداء المؤسسة0.78746

موجبة وغیر tوقیمة ) 3(ت متوسطها الحسابي قریب من المتوسط الفرضي إجابا: ثانيالمستوى ال-
:0.05بمستویات داللة تزید عن 0.05ومستوى الخطأ 99دالة عند درجات الحریة 

، 4(وتتضمن الفقرات ، "متوسطةبدرجة "وهي تمثل العبارات التي كان اتجاه إجابة األفراد عنها 

المتعلقة بتخصیص المؤسسة دورات تدریبیة بصفة دوریة لموظفیها 4حققت الفقرة رقم).13، 12، 11
وبانحراف معیاري 3.1700لرفع درجة الكفاءة المهنیة لدیهم وتحسین ومهاراتهم متوسطا حسابیا بلغ 

) 99(وهي غیر دالة إحصائیا عند درجات الحریة 1.708المحسوبة فبلغت T، أما قیمة 0.99549
تلتزم ال ، ما یعني أن المؤسسات الجزائریة 0.05وهو یفوق 0.091بمستوى داللة ) 0.05(ومستوى خطأ

، حیث كان اتجاه إجابة المبحوثین نحو درجة متوسطةبتخصیص دورات تدریبیة لموظفیها بصفة دوریة
ویمكن تفسیر هذه النتیجة بضعف سیاسات إدارة الموارد البشریة في المؤسسات الجزائریة من جهة، والتي
من المفروض أن تعنى بطریقة توظیف العاملین وتدریبهم وترقیتهم، وارتفاع تكالیف وضع برامج دوریة 

كما تؤكد هذه النتیجة قلة اهتمام المؤسسات الجزائریة بالرقابة اإلداریة، . لتدریب الموظفین من جهة أخرى
. ة األفراد العاملین بالمؤسسةوالتي تعتبر البرامج التدریبیة إحدى وسائلها التي تهدف إلى رفع كفاء

المرتبطة باختیار الموظفین على أساس تحلیل الوظائف وتقدیر المؤهالت الالزمة 11أما الفقرة رقم
T، في حین بلغت قیمة 0.84112وبانحراف معیاري 3.1400لها حصلت على وسط حسابي بلغ 

، ما یعني أن اتجاه إجابة 0.05وهو یفوق المستوى المقبول0.099بمستوى داللة 1.664المحسوبة
ما یعزز ما قلناه سابقا حول ضعف السیاسات المتبعة ، "بدرجة متوسطة"المبحوثین عن هذه العبارة كان 

من قبل إدارة الموارد البشریة في المؤسسات الجزائریة، حیث تعد عملیة االختیار والتعیین مفتاح نجاح 
المؤسسة، وعدم اهتمامها بتحلیل الوظائف وتقدیر المؤهالت الالزمة لشغلها یؤدي إلى تعیین مورد بشري 



المؤسسات االقتصادیة بعضالمحاسبة اإلبداعیة فيو الرقابة الداخلیة دراسة العالقة بین.................الثالثالفصل 
الجزائریة  

171

متطلبات الوظیفة، األمر الذي من شأنه أن ینعكس سلبا على أداء الموظفین ومن ثم ال یتوافق مؤهله مع 
. أداء المؤسسة ككل

وبمستوى داللة 0.81029وانحراف معیاري 3.1000بمتوسط حسابي قیمته 13تبعتها الفقرة رقم
ة التي تنص على وهو أكبر من المستوى المقبول، ما یعني أن اتجاه إجابة األفراد عن العبار 0.220بلغ 

. "بدرجة متوسطة"انتهاج المؤسسات لسیاسة مساءلة األفراد حول مسؤولیتاهم والمهام الموكلة إلیهم كان 
تعكس هذه النتیجة وجود خلل في عملیة تقییم األداء المنتهجة من قبل المؤسسات الجزائریة، فبعد 

لى تقییم أدائهم لتحدید مدى كفاءتهم في أداء تعیین األفراد في الوظائف المناسبة لقدراتهم تبرز الحاجة إ
والمساءلة هي محاسبة المرؤوس عن النتائج التي حققها من خالل أدائه لمهامه . المهام الموكلة إلیهم

ولكون المساءلة أداة مهمة للتحسین وضبط السلوك البد من التركیز علیها من قبل المؤسسات . الوظیفیة
.عملیة تقییم األداء والخطوة األولى في االتجاه نحو تحسین األداء الوظیفيالجزائریة باعتبارها جزء من 

وبمستوى 0.81029وانحراف معیاري 3.05بمتوسط حسابي بلغ 12األخیر جاءت العبارة رقموفي 
، ما یدل على أن اتجاه إجابة األفراد عن هذه العبارة المتعلقة باعتماد 0.220حیث بلغ 0.05داللة یفوق 

، وهو ما "بدرجة متوسطة"المؤسسة على سیاسة الحوافز والعالوات والترقیة بهدف تحسین األداء، كان 
یعكس وجود قصور في سیاسات إدارة الموارد البشریة المنتهجة في المؤسسات الجزائریة التي یجب 

وعند . ذ تعتبر سیاسة الرواتب والحوافز والترقیة مدخال هاما لجذب الكفاءات والمحافظة علیهاإ. تداركها
.تحدید الرواتب والمزایا األخرى للموظفین یجب أخذ نتائج عملیة تقییم األداء في االعتبار

:اختبار صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة- ب
ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات ": تم صیاغة الفرضیة الفرعیة الثانیة كاآلتي

لفحص مدى تطبیق متطلبات تقییم المخاطر Tیبین الجدول الموالي نتائج اختبار . "تقییم المخاطربعد 
.الجزائریةاالقتصادیة في المؤسسات 
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العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

"t"قیمة 
مستوى 
الداللة

القرار

)عالیة جدا(دال 3,4300,831885,169,000ومالئمواضحبشكلمحددةالمؤسسةأهدافتعد- 14
تحقیقعلىتؤثرالتيوالخارجیةالداخلیةالمخاطرتحدیدیتم- 15

3,0900,888711,013,314المؤسسةأهداف
غیر دال 

)متوسطة(

8,254,000-2,17001,00559المخاطرإلدارةقسمالمؤسسةفيیوجد- 16
منخفضة (دال 

)جدا

2,802,006-2,7400,92791مستمرةبصفةالسوقفيالمنافسةخطربتقییمالمؤسسةتقوم- 17
منخفضة (دال 

)جدا
التأثیرشأنهامنلتيالجدیدةوالقوانینالتشریعاتالمؤسسةتتابع- 18
)عالیة جدا(دال 3,4500,880485,111,000التشغیلیةسیاستهاعلى

لتحدیدالمؤسسةأنشطةالمستویاتكافةعلىالمخاطرتقییمیتم- 19
3,0400,93117,430,668إدارتهاكیفیة

غیر دال 
)متوسطة(

داخلیةكانتسواءالمخاطرمنللحدوسائلبتصمیمالمؤسسةتقوم- 20
3,0000,88763,0001,000خارجیةأو

غیر دال 
)متوسطة(

وجودإلىتنبهاإلداریةالمستویاتجمیعفيمستمرةر تقاریتوجد- 21
3,0800,88398,905,368المؤسسةفيخطرأي

غیر دال 
)متوسطة(

3,0300,85818,350,727المخاطرلمواجهةعلیهاالعتمادیمكنللمعلوماتنظاماإلدارةتوفر- 22
غیر دال 

)متوسطة(

3,1200,867831,383,170االحتیالأوالغشحدوثالحتماالتاالعتباربعینة المؤسستأخذ- 23
غیر دال 

)متوسطة(

كبیربشكلتؤثرن أیمكنالتيالتغییراتمختلفوتقییمتحدیدیتم- 24
3,0800,84900,942,348الداخلیةالرقابةنظامعلى

غیر دال 
)متوسطة(

3,0209,67918,308,759المخاطرتقییممحور 
غیر دال 

)متوسطة(

.)03(، استناد ا إلى المتوسط الفرضي )0,05(ومستوى الخطأ ) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 
.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

3.0209نالحظ من خالل هذا الجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لمحور تقیم المخاطر قد بلغ 

وهي غیر 0.308المحسوبة بـ T، في حین قدرت قیمة 0.67918وبانحراف معیاري منخفض قدر بـ 
ولما كان المتوسط . 0.759بمستوى داللة قدره ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(دالة عند درجات الحریة 

فإنه یمكن القول أن المؤسسات 0.05حسابي قریب من المتوسط الفرضي ومستوى الداللة أكبر من ال
طر كأحد مقومات الرقابة الداخلیة، حیث كان اتجاه إجابة تلتزم بتطبیق متطلبات تقییم المخاالالجزائریة

. المدققین الداخلیین والخارجیین الذین شملتهم الدراسة نحو درجة متوسطة

.لفحص مستوى تطبیق بعد تقییم المخاطرTنتائج اختبار : (14)جدول رقم 
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تلتزم المؤسسات ال "الفرضیة الفرعیة الثانیة التي تنص على أنه قبولعلى ما سبق فإنه یتم بناء
".توفیر متطلبات بعد تقییم المخاطراالقتصادیة الجزائریة ب

كما یظهر من الجدول أن قیم المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثین عن األسئلة تتراوح بین 
ما یعني وجود اختالف في إجابات األفراد حول فقرات هذا البعد من فقرة ألخرى، 2.1700-3.4500

:والتي یمكن تقسیمها إلى
المحسوبة Tوقیمة ) 3(ا الحسابي أكبر من المتوسط الفرضي هإجابات متوسط: المستوى األول-

):0.01(بمستویات داللة أقل من ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(موجبة ودالة عند درجات الحریة 
14وهي تمثل الفقرات التي أجاب علیها المبحوثین بدرجة عالیة جدا، ویتعلق األمر بالفقرات رقم

، أما 0.88048وانحراف معیاري 3.450على أعلى متوسط بلغ 18حصلت الفقرة رقم حیث.18و
) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(وهي دالة عند درجات الحریة 5.111المحسوبة فقدرت بـ Tقیمة 

، وتتعلق هذه الفقرة بمتابعة المؤسسة للتشریعات والقوانین الجدیدة التي من 0.00بمستوى داللة بلغ 
شأنها التأثیر على سیاستها التشغیلیة، حیث یمكن تفسیر هذه النتیجة بالتزام وتقید المؤسسات بالقوانین 

.هاوالتشریعات مخافة العقوبات التي قد تسلط علیها  في حالة مخالفت
المرتبطة بتحدید أهداف المؤسسة بشكل واضح ومالئم فحققت متوسط حسابي 14أما الفقرة رقم

، حیث یعد وضع األهداف جزءا من العملیة اإلداریة وهو 0.83188وانحراف معیاري 3.4300بلغ 
من شرط مسبق لتقییم المخاطر، فیجب أوال وجود أهداف قبل أن تقوم اإلدارة بتحدید المخاطر التي 

.شأنها أن تحول دون تحقیق أهدافها المسطرة
المحسوبة Tوقیمة ) 3(إجابات متوسطها الحسابي قریب من المتوسط الفرضي : المستوى الثاني-

:0.05تفوق بمستویات داللة) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(غیر دالة عند درجات الحریة 
ویتعلق " بدرجة متوسطة"قبل المجیبین وهي تمثل العبارات التي كان اتجاه اإلجابة عنها من

على أعلى قیمة 23حیث حصلت الفقرة رقم).23،24، 22، 21، 20، 19، 15(األمر بالفقرات رقم 
T، في حین بلغت قیمة 0.86783ومقدار تشتت 3.1200للمتوسط الحسابي في هذا المستوى بلغ 

ات المبحوثین حول الفقرة المتعلقة بأخذ ، ما یعني أن إجاب0.05وهي غیر دالة عند المستوى 1.383
".بدرجة متوسطة"المؤسسات الحتماالت حدوث الغش واالحتیال بعین االعتبار كانت 

المرتبطة بقیام المؤسسة بتحدید المخاطر الداخلیة والخارجیة التي من 15تبعتها الفقرة رقم
.0.88871وانحراف معیاري 3.0900شأنها التأثیر على تحقیق أهدافها، بمتوسط حسابي بلغ 



المؤسسات االقتصادیة بعضالمحاسبة اإلبداعیة فيو الرقابة الداخلیة دراسة العالقة بین.................الثالثالفصل 
الجزائریة  

174

Tوقیمة ) 3(إجابات متوسطها الحسابي قریب من المتوسط الفرضي : المستوى الثالث-
أقل بمستویات داللة) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(دالة عند درجات الحریة سالبة و المحسوبة 

:0.01من 
ویتعلق األمر " بدرجة منخفضة جدا"وهي تمثل العبارات التي كان اتجاه اإلجابة عنها 

المتعلقة بتقییم المؤسسات لخطر المنافسة في 17حیث حققت الفقرة رقم. 17و16بالفقرتین رقم
، ویمكن 0.92791وانحراف معیاري 2.7400السوق بصفة مستمرة على وسط حسابي قیمته 

لفقرة أما ا. تفسیر هذه النتیجة بضعف المنافسة في بیئة األعمال الجزائریة إن لم نقل انعدامها
المرتبطة بوجود قسم خاص بإدارة المخاطر في المؤسسات الجزائریة فحصلت على وسط 16رقم

، ما یعني أن درجة التزام المؤسسات الجزائریة 1.00559وانحراف معیاري بلغ 2.17حسابي بلغ 
بخلق قسم خاص یعنى بإدارة المخاطر منخفضة جدا من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجیین 

دققین الداخلیین الذین شملتهم الدراسة، وتعكس هذه النتیجة عدم اهتمام المؤسسات الجزائریة والم
باستحداث وظیفة خاصة بإدارة المخاطر في هیاكلها التنظیمیة نتیجة ارتفاع تكالیف هذه العملیة 

.مقارنة بالمنافع المرجوة من إیجاد مثل هذا القسم

: لثةاختبار صحة الفرضیة الفرعیة الثا-ج
ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر ": تم صیاغة الفرضیة الفرعیة الثالثة كاآلتي

لفحص مدى تطبیق المؤسسات Tیبین الجدول الموالي نتائج اختبار . "متطلبات اإلجراءات الرقابیة
.ةالجزائریة لمتطلبات اإلجراءات الرقابیة التي تمثل أحد مقومات الرقابة الداخلی

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

"t"قیمة 
مستوى 
الداللة

القرار

ووظیفة التفویضوظیفةبینفصلالمؤسسةفيیوجد- 25
)عالیة جدا(دال 3.4000.791375.055.000التسجیل

ووظیفةالتسجیلوظیفةبینفصلالمؤسسةفيیوجد- 26
)عالیة جدا(دال 3,3900,790034,937,000االحتفاظ باألصول

للقیامالخاصوالتفویضالعامالتفویضسیاسةالمؤسسةتتبع- 27
)عالیة جدا(دال 3,3700.733825,042,000بمختلف العملیات

تقییممعاییرعلىباالعتمادالحاليأدائهابتقییمالمؤسسةتقوم- 28
)عالیة جدا(دال 3,2800.805033,478,001وموضوعیةعلمیة

لفحص مستوى تطبیق Tنتائج اختبار : (15)جدول رقم 
.بعد اإلجراءات الرقابیة
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)عالیة جدا(دال 3,2600,811783,203,002وشاملةوبسیطة، واضحةاألداءتقییممعاییرتعد- 29
األداءعنالفعلياألداءانحرافاتبتحدیدالمؤسسةتقوم- 30

)متوسطة(غیر دال 3,0900,91115,988,326التقدیریةالموازناتفيالمخطط

)متوسطة(غیر دال 3,0600,89691,669,505هذه االنحرافاتعنالمسؤولتحدیدعلىالمؤسسةتعمل- 31
لمعالجةالالزمةالتصحیحیةاإلجراءاتباتخاذالمؤسسةتقوم- 32
)عالیة جدا(دال 3,2300,919542,501,014االنحرافاتهذه

الخاصةوالبرمجیاتالحواسیبأجهزةالمؤسسةتستخدم- 33
)عالیة جدا(دال 3,6400,893527,163,000البیانات الكترونیالمعالجة

بینلفصلتحققابصورةالعملتقسیمالمؤسسةفيیتم- 34
)عالیة جدا(دال 3,4200,854934,913,000المتعارضةالوظائف

للرقابة كإجراءالسركلماتأسلوبالمؤسسةإدارةتستخدم- 35
)عالیة جدا(دال 3,4900,870335,630,000االلكترونیة

)عالیة جدا(دال 3,6400,797988,020,000المخازنلحمایةمجهزةومستودعاتمخازنالمؤسسةتستخدم- 36
إلىالوصوللمنعصارمةإجراءاتالمؤسسةفيیوجد- 37

)عالیة جدا(دال 3,5200,703247,394,000بذلكالمكلفینلغیرالمخازن

)عالیة جدا(دال 3,3685,631715,833,000اإلجراءات الرقابیة

).03(ا إلى المتوسط الفرضي ، استناد)0,05(ومستوى الخطأ ) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 
.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

نالحظ من الجدول أعاله أن قیمة الوسط الحسابي لمحور اإلجراءات الرقابیة التي تمثل أحد 
وهو أكبر 0.63171ومقدار تشتت منخفض بلغ 3.3685مقومات الرقابة الداخلیة قد بلغ بشكل عام 

أما قیمة . من المتوسط الفرضي ما یعكس وجود اتفاق عموما في إجابات األفراد على أسئلة هذا المحور
T ومستوى الخطأ ) 99(وهي دالة عند درجات الحریة 5.833المحسوبة فهي موجبة بلغت قیمتها

زام المؤسسات الجزائریة ما یؤكد أن الت) 0.01(بمستوى داللة أقل من ) 0.05(المقبول في هذه الدراسة 
من وجهة نظر المدققین الداخلیین والخارجیین " بدرجة عالیة جدا"بتوفیر متطلبات اإلجراءات الرقابیة كان 

.الذین شملتم الدراسة
تلتزم "بذلك فإنه یتم رفض الفرضیة الفرعیة الثالثة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه 

".ریة بتوفیر متطلبات بعد اإلجراءات الرقابیة بدرجة عالیة جداالمؤسسات االقتصادیة الجزائ
لكن هذا ال ینفي وجود تباین في إجابات المبحوثین حول عبارات هذا المحور من عبارة ألخرى، 

:وعموما یمكن تقسیم هذه اإلجابات إلى3.6400-3.0600حیث تراوحت قیم متوسطاتها الحسابیة بین 

المحسوبة Tوقیمة ) 3(إجابات متوسطاتها الحسابیة أكبر من المتوسط الفرضي : المستوى األول-
):0.01(بمستویات داللة أقل من ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(موجبة ودالة عند درجات الحریة 
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حیث حصلت الفقرة " بدرجة عالیة جدا"وهي العبارات التي كان اتجاه المبحوثین لإلجابة عنها 
3.6400استخدام المؤسسات للمخازن والمستودعات المجهزة على أعلى متوسط بلغ المتعلقة ب37رقم

ویمكن تفسیر هذه النتیجة باهتمام المؤسسات بالرقابة المحاسبیة من خالل 0.79798وانحراف معیاري 
اتخاذ مجموعة من إجراءات وتدابیر الرقابة المادیة التي تهدف إلى تأمین أصول المؤسسة وتوفیر 

. ة المادیة لهاالحمای
المتعلقة باستخدام المؤسسات ألجهزة اإلعالم اآللي 33وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة رقم 

والبرمجیات الخاصة لمعالجة البیانات الكترونیا، ما یعني اتجاه المؤسسات الجزائریة الستخدام الوسائل 
ة والسجالت والحفاظ على الموجودات االلكترونیة بما یكفل التأكد من صحة ودقة البیانات المحاسبی

.وتوافر المعلومات بأسرع وقت التخاذ القرارات ولمنع التالعب واالختالس
المرتبطة باعتماد المؤسسات إلجراءات صارمة لمنع وصول األشخاص إلى 37أما الفقرة رقم

ما یعزز ما قلناه 0.70324وانحراف معیاري 3.5200مخازنها، فجاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ 
.سابقا حول اهتمام المؤسسات بأسالیب وأدوات الرقابة المحاسبیة

كما یالحظ من النتائج الظاهرة في الجدول أعاله على أن اهتمام المؤسسات الجزائریة بالرقابة 
الداخلیة اإلداریة یعد أقل من الرقابة الداخلیة المحاسبیة، حیث حصلت الفقرات المرتبطة بها على 

. 32و29، 28، ویتعلق األمر بالفقرات رقم 3.2600-3.2300متوسطات حسابیة أقل تراوحت بین 

المحسوبة Tوقیمة ) 3(إجابات متوسطاتها الحسابیة قریبة من المتوسط الفرضي : المستوى الثاني
:0.05تفوق بمستویات داللة) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(غیر دالة عند درجات الحریة 

ویتعلق " بدرجة متوسطة"تمثل العبارات التي كان اتجاه اإلجابة عنها من قبل المجیبین وهي 
وانحرافا معیاریا 3.0900متوسطا حسابیا بلغ 30حققت الفقرة رقمحیث .31و30األمر بالفقرتین رقم

ما ، 0.326بمستوى داللة قدره 0.05وهي غیر دالة عند مستوى 0.988فبلغت t، أما قیمة 0.91954
ئهاأداعنالفعليئهاأداانحرافاتتحدیدیعني أن المؤسسات الجزائریة تعتمد بدرجة متوسطة على أسلوب 

من وجهة نظر المدققین الداخلیین والخارجیین، ویمكن تفسیر هذه النتیجة التقدیریةالموازناتفيالمخطط
بعدم اهتمام المؤسسات الجزائریة بعملیة تقییم األداء، إذ یمثل تقییم األداء شكل من أشكال الرقابة یركز 

كس كما تع. على تحلیل النتائج التي تم التوصل إلیها بهدف الوقوف على مدى تحقیق المؤسسة ألهدافها
هذه النتیجة ضعف اعتماد المؤسسات على أسلوب الرقابة عن طریق الموازنات التقدیریة التي تعد أحد 

.وسائل الرقابة اإلداریة
، فقد حصلت على هذه االنحرافاتعنالمسؤولتحدیدباتالمؤسسالمتعلقة  بقیام31أما الفقرة رقم

بمستوى 0.669المحسوبة t، وبلغت قیمة 0.89691وانحراف معیاري 3.0600متوسط حسابي بلغ 
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وتؤكد هذه النتیجة ما قلناه سابقا حول ضعف اهتمام المؤسسات بعملیة . 0.505بلغ 0.05داللة یفوق 
.تقییم األداء

:اختبار صحة الفرضیة الفرعیة الرابعة-د
ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر ": تم صیاغة الفرضیة الفرعیة الرابعة كاآلتي

. "المعلومات واالتصالبعدمتطلبات 
لفحص مدى تطبیق المؤسسات الجزائریة لمتطلبات Tیبین الجدول الموالي نتائج اختبار 

.المعلومات واالتصال التي تمثل أحد مقومات الرقابة الداخلیة

.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

"t"قیمة 
مستوى 
الداللة

القرار

عالیةجودةوذاتمالئمةمعلوماتتوفیرعلىالمؤسسةتعمل- 38
)عالیة جدا(دال 3,3600,745634,828,000الداخلیةالرقابةعمللدعم

بتدفقتسمحمفتوحةاتصالقنواتالمؤسسةفيیوجد- 39
)عالیة جدا(دال 3,3500,891883,924,000)دنیا، وسطىعلیا،(اإلداریةت المستویاكافةإلىالمعلومات

فعاالنظاماالمؤسسةفيالمطبقالمحاسبيالنظامیعتبر- 40
)عالیة جدا(دال 3,5300,744757,117,000ومالئما

)عالیة جدا(دال 3,5400,730577,391,000مؤهالالمحاسبةقسمفيالوظیفيالكادریعتبر- 41
ومبادئمفاهیمعلىالمؤسسةفيالمتبعالمحاسبيالنظامیقوم- 42
)عالیة جدا(دال 3,5800,727257,975,000بالوضوحتتسم

قسمفيالخاصةوالبرمجیاتالحاسوبأجهزةاستخدامیتم- 43
)عالیة جدا(دال 3,8000,804039,950,000المحاسبة

وبالكمیةالمناسبالتوقیتفيمعلوماتالمحاسبيالنظامیوفر- 44
)عالیة جدا(دال 3,5000,822666,078,000فیهاوموثوقالمناسبة

)عالیة جدا(دال 3,5400,783936,888,000العملیاتمختلفلضبطفعالمستندينظامالمؤسسةفيیوجد- 45
األقسامومختلفالمحاسبةقسمبینمستمرتنسیقیوجد- 46

)عالیة جدا(دال 3,5600,715207,830,000المؤسسةفياألخرى

مختلفإلىالمحاسبةقسمیوفرهاالتيالمعلوماتتوصیلیتم- 47
)عالیة جدا(دال 3,4200,878244,782,000الداخلیةاألطراف

)عالیة جدا(دال 3,4200,912104,605,000الخارجیةاألطرافمعالمحاسبةقسممعلوماتتبادلیتم- 48
)عالیة جدا(دال 3,5091,681407,471,000المعلومات واالتصال

).03(إلى المتوسط الفرضي ، استنادا)0.05(الخطأ ومستوى) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 

.لفحص مستوى تطبیق بعد المعلومات واالتصالTنتائج اختبار : (16)جدول رقم
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3.5091نالحظ من خالل الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لبعد المعلومات االتصال بلغ 

یعني وجود اتفاق وانسجام، ما )3(وهو أكبر من المتوسط الفرضي 0.68140وانحراف معیاري منخفض 
وهي دالة 7.471المحسوبة بلغت tفي إجابات األفراد حول فقرات هذا البعد، كما یبین الجدول أن قیمة 

ما یؤكد أن اتجاه إجابات 0.000بمستوى داللة قدره ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(عند درجات الحریة 
وبذلك یمكن القول أن المؤسسات الجزائریة تلتزم . ااألفراد حول أسئلة هذا المحور كانت بدرجة عالیة جد

بدرجة عالیة جدا بتوفیر متطلبات بعد نظام المعلومات واالتصال من وجهة نظر المدققین الداخلیین 
. والخارجیین الذین شملتهم الدراسة

بناءا على ما سبق فإنه یتم رفض الفرضیة الفرعیة الرابعة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على 
".تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد المعلومات واالتصال بدرجة عالیة جدا"أنه 

معلومات كما یظهر من الجدول أعاله أن قیم المتوسطات الحسابیة لجمیع فقرات محور ال
، ما یشیر أن 0.01وجمیع مستویات داللتها أقل من ) 3(واالتصال قد كانت أكبر من المتوسط الفرضي 

".بدرجة عالیة جدا"اتجاه إجابات المدققین الداخلیین والخارجیین على جمیع أسئلة هذا البعد قد كانت 
t، أما قیمة 0.80403ي وانحراف معیار 3.8000على أعلى متوسط حسابي بلغ 43حققت الفقرة رقم

بمستوى ) 0.05(ومستوى الخطأ المقبول ) 99(وهي دالة عند درجات الحریة 9.950المحسوبة فبلغت 
، وهي متعلقة باستخدام أجهزة اإلعالم اآللي والبرمجیات الخاصة في قسم المحاسبة ما 0.000داللة قدره 

المعلومات في أداء عملیاتها، وهو ما یتوافق مع یؤكد اتجاه المؤسسات الجزائریة لالعتماد على تكنولوجیا
.في بعد اإلجراءات الرقابیة33إجابات األفراد حول السؤال رقم

التي تنص على أن النظام المحاسبي المتبع في المؤسسة 42جاءت في المرتبة الثانیة الفقرة رقم
تبعتها . 0.72725یاري وانحراف مع3.5800یقوم على مفاهیم ومبادئ واضحة، بمتوسط حسابي بلغ 

.المتعلقة بوجود تنسیق مستمر بین قسم المحاسبة ومختلف أقسام المؤسسة األخرى46الفقرة رقم
المرتبطة بوجود قنوات اتصال مفتوحة تسمح بتدفق المعلومات إلى كافة 39أما الفقرة رقم

ن الذین شملتهم الدراسة، بمتوسط المستویات اإلداریة على أقل تأیید من قبل المدققین الداخلیین والخارجیی
وهي دالة 9.950المحسوبة t، في حین بلغت قیمة 0.89188وانحراف معیاري 3.3500حسابي بلغ 

، ما یؤكد أن إجابة 0.000بمستوى داللة قدره ) 0.05(ومستوى الخطأ المقبول ) 99(عند درجات الحریة 
.األفراد على هذه الفقرة قد كان بدرجة عالیة جدا
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:اختبار صحة الفرضیة الفرعیة الخامسة-ه
ال تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر ": تم صیاغة الفرضیة الفرعیة الخامسة كاآلتي

".اإلشراف والمتابعةبعد متطلبات 
.المتابعةائریة لمتطلبات لفحص مدى تطبیق المؤسسات الجز Tیبین الجدول الموالي نتائج اختبار 

.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

"t"قیمة 
مستوى 
الداللة

القرار

)عالیة جدا(دال 3,7400,883298,378,000التنظیميالهیكلفيمستقلةوحدةالداخليالتدقیققسمیعتبر- 49
)عالیة جدا(دال 3,6900,800198,623,000عملهألداءالكافيالعلميبالتأهیلالداخليالمدققیتمتع- 50
والمالیةالمحاسبیةبالمبادئالكافيباإللمامالداخليالمدققیتمتع- 51

)عالیة جدا(دال 3,5900,766677,696,000عملهألداءالالزمةواآللیات

عملیاتجمیعلتنفیذكافالداخليالتدقیققسمموظفيعددیعد- 52
)عالیة جدا(دال 3,4300,855825,024,000المؤسسةفي التدقیق

قسملتقییمالمؤسسةداخلوالعملیاتالوظائفجمیعتخضع- 53
)عالیة جدا(دال 3,4900,846805,786,000الداخليالتدقیق

أنمنللتأكدوالبرامجالعملیاتبتدقیقالداخليالمدققیقوم- 54
)عالیة جدا(دال 3,6100,777147,849,000مسبقالهاالمحددةألهدافمعاتنسجمنتائجها

بالسیاساتالموظفینالتزاممدىمنبالتأكدالداخليالمدققیقوم- 55
)عالیة جدا(دال 3,6600,806798,181,000واللوائحوالقوانین

والمتوقعةالحالیةالمخاطربتقییمالداخليالتدقیققسمیقوم- 56
)عالیة جدا(دال 3,5300,758196,990,000لمؤسسةلعملالمصاحبة

الرقابةعناصرمختلفوفاعلیةكفاءةبتقییمالداخليالمدققیقوم- 57
)عالیة جدا(دال 3,5400,783936,888,000مستمرةبصفةالداخلیة

الجوانبمختلفتطبیقحولتأكیداتالداخليالتدقیققسمیوفر- 58
,3,5600,795447,040المؤسسةداخلالرقابیة )عالیة جدا(دال 000

)عالیة جدا(دال 3,4700.881405,332,000المحاسبيالنظامم وتقییبفحصالداخليالمدققیقوم- 59
الرقابةنظامفيالقصورأوجهبتوصیلالداخليالمدقققومی- 60

أوالعلیااإلدارةإلىمكتوبةتقاریرفيالمؤسسةفيالمطبقالداخلیة
اإلدارةمجلس

)عالیة جدا(دال 3,6600,831457,938,000

نظاملتحسینالالزمةواالقتراحاتالتوصیاتالداخليالمدققیقدم- 61
)عالیة جدا(دال 3,7300,827018,827,000لمؤسسةافيالمطبقالداخلیةالرقابة

)عالیة جدا(دال 3,5923,684148,658,000اإلشراف والمتابعة

).03(إلى المتوسط الفرضي ، استنادا)0.05(ومستوى الخطأ ) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 

.لفحص مستوى تطبیق بعد اإلشراف والمتابعةTنتائج اختبار : (17)جدول رقم
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نالحظ من خالل الجدول أعاله بأن هناك التزام من قبل المؤسسات الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد 
اإلشراف والمتابعة وبدرجة مرتفعة جدا حسب رأي المدققین الداخلیین والخارجیین الذین شملتهم الدراسة، 

وبمقدار تشتت منخفض بلغ 3.5923حیث بلغ متوسط إجابات األفراد على أسئلة هذا البعد بشكل عام 
وهو أكبر من المتوسط الفرضي، ما یعني وجود توافق في آراء المجیبین على أسئلة هذا 0.68414

) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(وهي دالة عند درجات الحریة 8.658المحسوبة tوبلغت قیمة . المحور
تطبیق متطلبات بعد اإلشراف ، وهو ما یعكس تأكید المجیبین أن درجة0.000بمستوى داللة قدره 

.والمتابعة هي عالیة جدا في المؤسسات الجزائریة
تلتزم "بذلك فإنه یتم رفض الفرضیة الفرعیة الخامسة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أن 

".المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد اإلشراف والمتابعة بدرجة عالیة جدا
) 3(كما نالحظ من الجدول أن جمیع متوسطات فقرات هذا البعد أعلى من المتوسط الفرضي 

، ما یعني أن اتجاه إجابة األفراد على جمیع أسئلة هذا البعد كان 0.01وجمیع مستویات داللتها أقل من 
الهیكل المتعلقة باستقاللیة قسم التدقیق الداخلي في 49حیث حصلت الفقرة رقم. بدرجة عالیة جدا

، وهذا یشیر إلى إدراك 0.88329وانحراف معیاري 3.7400التنظیمي للمؤسسة على أعلى متوسط بلغ 
المؤسسات الجزائریة أن تمتع المدقق الداخلي بقدر من االستقاللیة في الهیكل التنظیمي من شأنه أن یوفر 

ومن تكوین آراء وٕاعداد تقاریر له هامشا من الحریة لتمكینه من القیام بمهام التدقیق بكفاءة ومهنیة،
لذلك فهي تعمل على تفعیل استقاللیة . موضوعیة مبنیة على أساس مهني دون التأثر بضغوطات اإلدارة

المدقق الداخلي وعلى تحریره من أیة تأثیرات أو ضغوطات تمارس علیه من شأنها أن تؤدي إلى التأثیر 
. رفي مسار عملیة التدقیق أو تغییر محتوى التقاری

وهي تتعلق بتقدیم 0.82701وانحراف معیاري 3.7300بمتوسط حسابي بلغ 61تبعتها الفقرة رقم
. المدقق الداخلي للتوصیات واالقتراحات الالزمة لتحسین نظام الرقابة الداخلیة المطبق في المؤسسة

الداخلیة من خالل فنشاط التدقیق الداخلي یجب أن یساعد المؤسسة على االحتفاظ بأنظمة فعالة للرقابة
فحص هذه األنظمة وتقییم كفاءتها وفعالیتها والتقریر عنها، وتقدیم االقتراحات المناسبة للجهات الوصیة 

.لتحسین وتطویر أنظمة الرقابة الداخلیة ومن ثم إیصالها إلى درجة عالیة من الكفاءة والفعالیة
تع المدقق الداخلي بالتأهیل العلمي الكافي ألداء التي تنص على تم50جاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم

، إذ یجب على 0.000ومستوى داللة 0.80019وانحراف معیاري 3.6900عمله بمتوسط حسابي بلغ 
.المدقق الداخلي امتالك المعرفة والمهارة والكفاءات األخرى الالزمة لتنفیذ المسؤولیات المنوطة به

المرتبطة بكفایة عدد موظفي قسم التدقیق الداخلي لتنفیذ جمیع 52في حین حصلت الفقرة رقم
، 0.85582وانحراف معیاري 3.4300عملیات التدقیق في المؤسسة على أدنى تأیید بمتوسط حسابي بلغ 
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لذلك یجب على المؤسسات الجزائریة أن تعمل على توفیر عدد كاف من المدققین الداخلیین ممن یتمتعون 
.لضمان القیام بأعمال تدقیق ذات جودة عالیةبالمعرفة والخبرة

:اختبار صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة- 2.2.3
بین آراء ) 0,05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ": صیغت هذه الفرضیة كاآلتي

بتوفیر متطلبات حول مستوى التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة المدققین الداخلیین والخارجیین
".الرقابة الداخلیة

بین آراء مدققي ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة تحدید ما إذا كانت هناك فروق ل
التزام المؤسسات الجزائریة ستوىحول مالذین شملتهم الدراسةالحسابات الخارجیین والمدققین الداخلیین

لعینتین مستقلتین، حیث یستعمل هذا Tستخدام اختبار فقد تم ا، متطلبات الرقابة الداخلیةطبیقبت
االختبار في مقارنة متوسط عینتین مستقلتین بیاناتها كمیة شریطة أن یكون التوزیع طبیعي، بهدف تحدید 

) الرقابة الداخلیة والمحاسبة اإلبداعیة(درجة واتجاه الفروق في إجابات المبحوثین حول متغیرات الدراسة 
.جیینبین المدققین الداخلیین والخار 

من أجل اتخاذ القرار نركز على قیمة مستوى الداللة، فإذا كانت قیمة مستوى الداللة أكبر من 
أما . معناه غیر دالة والقرار هو عدم وجود فروق في جداول دراسة الفروق حسب متغیرات الدراسة0.05

فروق في جداول دراسة معناه دالة، فالقرار توجد 0.05إذا كانت قیمة مستوى الداللة أصغر أو تساوي 
موجبة معناه tفإذا كانت قیمة tولتحدید لصالح من الفروق ننظر إلشارة . الفروق حسب متغیرات الدراسة

سالبة معناه العینة الثانیة أفضل من العینة tالعینة األولى أفضل من العینة الثانیة، أما إذا كانت قیمة 
.األولى

معناه الفروق ) 0.01أو 0.00(قیمة مستوى الداللة یساوي أما عن درجة قوة الفروق، فإذا كانت
.معناه الفروق قویة) 0.05، 0.04، 0.03، 0.02(قویة جدا، وٕاذا كانت قیمة مستوى الداللة یساوي 

من ككلوالجدول الموالي یوضح الفروق في مستوى التزام المؤسسات بتطبیق متطلبات الرقابة الداخلیة
.لي والخارجيوجهة نظر المدقق الداخ
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المتوسط العددالمدقق
الحسابي

االنحراف 
مستوى tقیمة المعیاري

القرارالداللة

363,5932,49888الداخليالمدقق
توجد فروق 3,168,002

643,2243,58988الخارجيالمدقق

).0.05(ومستوى الخطأ ) 98(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 
.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

یبین الجدول أعاله أن متوسط إجابات المدققین الداخلیین حول مستوى التزام المؤسسات الجزائریة 
وهو أكبر من 0.49888وانحراف معیاري 3.5932بتطبیق مقومات الرقابة الداخلیة مجتمعة قد بلغ 

.0.58988بانحراف معیاري قدره 3.2243المتوسط الحسابي إلجابات المدققین الخارجیین المقدر بـ 
) 0.05(ومستوى الخطأ ) 98(وهي دالة عند درجات الحریة 3.168المحسوبة فقدرت بـ Tأما قیمة 

، وهذا یعني أنه توجد فروق قویة جدا ذات داللة إحصائیة في آراء المدققین )0.002(بمستوى داللة قدره 
ة في المؤسسات الجزائریة لصالح الداخلیین والخارجیین حول درجة تطبیق متطلبات الرقابة الداخلیة مجتمع

. المدقق الداخلي
بناءا على قاعدة اتخاذ القرار فإنه یتم رفض الفرضیة الرئیسیة الثانیة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص 

الداخلیین المدققینبین آراء ) 0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة "على أنه 
".التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیةحول مستوى والخارجیین

ولتوضیح الفروق في آراء المدققین الداخلیین والخارجیین الذین شملتهم الدراسة حول مستوى تطبیق 
:كما یليTكل مقوم على حدة فقد استخرجت نتائج اختبار 

لعینتین مستقلتین لتحدید الفروق Tنتائج اختبار : (18)جدول رقم
مجتمعةفي مستوى تطبیق متطلبات الرقابة الداخلیة
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.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

المحسوبة ألبعاد الرقابة الداخلیة المتمثلة في tتشیر النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قیم
، 2,603، 3,750البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واإلجراءات الرقابیة والمعلومات واالتصال قد بلغت 

ومستوى الخطأ ) 98(على التوالي، وجمیعها ذات داللة إحصائیة عند درجات الحریة 4,010، 2,078
على التوالي، ما یدل على 0,000، 0,040، 0,011، 0,000، حیث بلغت مستویات داللتها )0.05(

مدقق و وجود فروق معنویة بین متوسطات تطبیق هذه األبعاد من وجهة نظر كل من المدقق الداخلي 
.الحسابات الخارجي

حسابي إلجابات یبین الجدول السابق أن قیمة المتوسط الأما فیما یخص بعد اإلشراف والمتابعة ف
وهو 62008,وبمقدار تشتت منخفض بلغ 3,7201تبلغهذا البعد قدالمدققین الداخلیین حول فقرات 

، ما 71227,بانحراف معیاري قدر بـ 3,5204قریب من متوسط إجابات المدققین الخارجیین والذي بلغ 
.یعني وجود توافق في إجابات المبحوثین حول فقرات البعد

) 98(وهي غیر دالة عند درجات الحریة 1,408المحسوبة والمقدرة بـ tوما یؤكد ذلك هو قیمة 
، ما یؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في )162,(بمستوى داللة قدره ) 0.05(ومستوى الخطأ 

المتوسط العددقدقمالالبعد
الحسابي

االنحراف 
مستوى tقیمة المعیاري

القرارالداللة

363,6068,57557الداخليالبیئة الرقابیة
توجد فروق / دال3,750,000

643,1190,65011لخارجيا

363,2500,57798الداخليخاطرتقییم الم
توجد فروق / دال2,603,011

642,8920,70173خارجيال

363,5406,61000الداخلياإلجراءات الرقابیة
توجد فروق / دال2,078,040

643,2716,62762الخارجي

363,8485,62758الداخليواالتصالالمعلومات
توجد فروق / دال4,010,000

643,3182,63873الخارجي

363,7201,62008الداخليالمتابعة
ال توجد فروق/ غیر دال1,408,162

643,5204,71227الخارجي

).0.05(ومستوى الخطأ ) 98(خاذ القرار عند درجات الحریة تیتم ا* 

لعینتین مستقلتین لتوضیح الفروق Tنتائج اختبار : (19)جدول رقم
الداخلیة كل على حدةةالرقابد ابعأفي تطبیق 
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لمؤسساتمدققي الحسابات الخارجیین والداخلیین حول درجة تطبیق بعد اإلشراف والمتابعة في اآراء
.الجزائریةاالقتصادیة

: ةلثالفرضیة الرئیسیة الثاصحةاختبار- 3.2.3
الجزائریة أسالیب وٕاجراءات المحاسبة االقتصادیةال تمارس المؤسسات":صیغت هذه الفرضیة كاآلتي

"اإلبداعیة من وجهة نظر المدقق الداخلي والخارجي
Oneهذه الفرضیة تم استخدام اختبار صحة لفحص  sample T-test بحیث ترفض الفرضیة ،

والجدول الموالي یوضح . الصفریة إذا كان المتوسط الحسابي یزید عن المتوسط الفرضي بداللة إحصائیة
مدى انتشار أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في المؤسسات الجزائریة من وجهة نظر المدقق الداخلي 

.والخارجي

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

"t"قیمة 
مستوى 
الداللة

القرار

5,334,000-2,5000,93744التامةغیرالبیععملیاتمنباإلیراداتالمؤسسةتعترف-1
منخفضة (دال 

)جدا
سهلةبیعبشروطحقیقیةبیععملیاتبإجراءالمؤسسةتقوم-2

)عالیة جدا(دال 3,4600,978764,700,000ومیسرة

الزبونقبلمنمسبقاالمستلمةالتسبیقاتأوالدفعاتتسجیلیتم-3
291,771,-2,97001,02942كإیراد

غیر دال 
)متوسطة(

3,828,000-2,6500,91425الحقةمالیةفتراتإلىالحالیةاإلیراداتنقلیتم-4
منخفضة (دال 

)جدا
العامنهایةفيالمشتریاتفواتیرإثباتبتأجیلالمؤسسةتقوم-5

7,773,000-2,2900,91337المواليالعامإلىالحالي
منخفضة (دال 

)جدا

7,956,000-2,2200,98041مبرروجودبدونالمخزونتقییمفيالمتبعةالطریقةتغییریتم-6
منخفضة (دال 

)جدا

شروطه علیتنطبقالإیراديمصروفرسملةالمؤسسةفيیتم-7
9,863,000-2,1700,84154الرسملة

منخفضة (دال 
)جدا

دوراتإلىالحالیةبالدورةالخاصةالمصاریفتسجیلتأجیلیتم-8
10,899,000-2,0600,86246الحقة

منخفضة (دال 
)جدا

9,345,000-2,1100,95235ألخرىفترةمناألصولاهتالكطرقفيمبررغیرتغییرإجراء-9
منخفضة (دال 

)جدا

ةلتصورات المبحوثین حول ممارسات المحاسبTنتائج اختبار : (20)جدول رقم
اإلبداعیة في المؤسسات الجزائریة
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تلكمنأقلاهتالكنسبأومعدالتالمؤسسةتستخدم- 10
8,824,000-2,1400,97463علیهاالمتعارف

منخفضة (دال 
)جدا

اإلنتاجيالعمرأواالهتالكمدةتغییرإلىالمؤسسةتعمد- 11
7,809,000-2,2800,92201لألصول

منخفضة (دال 
)جدا

7,109,000-2,4100,82993تحصیلهافيالمشكوكالدیونمخصصاتتقدیرفيالتقلیل- 12
منخفضة (دال 

)جدا
وغیرالعادیةالعناصرتصنیففيبالتالعبالمؤسسةتقوم- 13

9,193,000-2,1800,89194العادیة
منخفضة (دال 

)جدا

10,040,000-2,1100,88643الملموسةغیراألصولقیمةتقدیرفيالمبالغةیتم- 14
منخفضة (دال 

)جدا
یخالفبماملموسةغیربأصولمحاسبیاالمؤسسةتعترف- 15

11.151.000-2.0300.86987علیهاالمنصوصالقواعد
منخفضة (دال 

)جدا
بنودتحویلفيالمستخدمةالصرفأسعارفيالتالعبیتم- 16

8.263.000-2.15001.02863األجنبیةالعمالتمنالمتوفرةالنقدیة
منخفضة (دال 

)جدا
األجلوقصیرةألجلاطویلةالدیونتصنیففيالتالعبیتم- 17

8.259.000-2.2100.95658السیولةتحسینبهدف
منخفضة (دال 

)جدا
ضمناألجلطویلةقروضمنالمستحقةاألقساطإدراجعدم- 18

9.377.000-2.1600.89578السیولةتحسینبهدفالجاريالعامخاللالجاریةالخصوم
منخفضة (دال 

)جدا

9.658.000-2.3389.68455اإلبداعیةالمحاسبة
منخفضة (دال 

)جدا

).03(، استناد ا إلى المتوسط الفرضي )0,05(ومستوى الخطأ ) 99(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 
.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

أعاله أن المتوسط الحسابي لمتغیر المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام بلغ الجدولنالحظ من خالل
، ما یعني وجود توافق )3(وهو أقل من المتوسط الفرضي 0.68455وانحراف معیاري منخفض 2.3389

وهي دالة عند ) 9.685-(المحسوبة Tكما بلغت قیمة . في إجابات المبحوثین حول فقرات هذا المحور
، ما یؤكد 0.01بمستوى داللة أقل من ) 0.05(ومستوى الخطأ المقبول في الدراسة ) 99(درجات الحریة 

، بذلك یمكن القول بأن "رجة منخفضة جداد"أن إجابات المبحوثین على أسئلة هذا المحور كانت اتجاه 
انتشار أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في المؤسسات الجزائریة من وجهة نظر المدققین الداخلیین والخارجیین 

. یعتبر منخفضا جدا
ولما كان المتوسط الحسابي قریب من المتوسط الفرضي وبداللة إحصائیة فإنه یتم رفض الفرضیة 

تمارس المؤسسات الجزائریة بدرجة منخفضة جدا "ضیة البدیلة التي تنص على الصفریة وقبول الفر 
"أسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة من وجهة نظر المدقق الداخلي والخارجي
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هذا ونالحظ من الجدول السابق بأن اإلجابات حول فقرات هذا المحور قد تباینت من فقرة ألخرى، حیث 
:یمكن تقسیمها إلى3.4600-2.0300ابیة بین تراوحت قیم متوسطاتها الحس

المحسوبة Tوقیمة ) 3(إجابات متوسطاتها الحسابیة أكبر من المتوسط الفرضي : المستوى األول-
:0.01بمستویات داللة أقل من ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(عند درجات الحریة موجبة ودالة 

التي تنص على قیام المؤسسات بإجراء عملیات بیع حقیقیة بشروط بیع 2ویتعلق األمر بالفقرة رقم
0.97876انحراف معیاري 3.4600سهلة ومیسرة ، حیث تحصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي بلغ 

وهي دالة عند درجات الحریة 4.7000المحسوبة فبلغت Tوهو أكبر من المتوسط الفرضي، أما قیمة 
، ما یعني تأكید المجیبین على أن درجة تطبیق هذا 0.00بمستوى داللة بلغ ) 0.05(مستوى الداللة 99

. األسلوب من أسالیب الرقابة الداخلیة في المؤسسات الجزائریة هي مرتفعة جدا

تعكس هذه النتیجة استخدام المؤسسات الجزائریة إلدارة المبیعات كأحد أهم الممارسات الحقیقیة 
ك مجموعة اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة للتحكم والتالعب في عملیات البیع إلدارة أرباحها، ویقصد بذل

التي تقوم بها المؤسسة وبالشكل الذي یؤثر على التدفقات النقدیة منها، كأن تقوم المؤسسة بالتساهل في 
ویعد الهدف من هذه اإلجراءات . شروط البیع اآلجل أو منح خصم تجاري كبیر بغرض زیادة المبیعات

.و التأثیر بشكل أساسي على صافي التدفقات النقدیة وبالتالي التأثیر على رقم الربحه

المحسوبة Tإجابات متوسطاتها الحسابیة قریبة من المتوسط الفرضي وقیمة : المستوى الثاني-
: 0.01بمستویات داللة أقل من ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(سالبة ودالة عند درجات الحریة

إضافة 1ویخص األمر الفقرة رقم" بدرجة منخفضة جدا"العبارات التي كان اتجاه اإلجابة عنها وهي 
المتعلقة بقیام المؤسسات بنقل اإلیرادات الحالیة إلى 4حیث حصلت الفقرة رقم. 18-4إلى الفقرات من

1قرة رقم، تبعتها الف0.91425وانحراف معیاري 2.9700فترات مالیة الحقة على أعلى متوسط بلغ 

2.5000المرتبطة باعتراف المؤسسات باإلیرادات من عملیات البیع غیر التامة بمتوسط حسابي بلغ 

، والمالحظ أن كال الفقرتین تتعلقان بممارسات المحاسبة اإلبداعیة بعنصر 0.93744وانحراف معیاري 
.اإلیرادات

ف باألصول غیر الملموسة بما المرتبطة بقیام المؤسسات باالعترا15في حین حصلت الفقرة رقم
. 0.86987وانحراف معیاري 2.0300یخالف القواعد المنصوص علیها على أدنى متوسط حسابي بلغ 

تعكس هذه النتیجة محدودیة ممارسات المحاسبة اإلبداعیة المتعلقة ببند األصول غیر الملموسة في 
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لمؤسسات الجزائریة بتطبیق ما جاء به النظام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، ویمكن تفسیر ذلك بالتزام ا
المحاسبي المالي من جهة، وعدم وجود أصول غیر ملموسة مولدة داخلیا من جهة أخرى حیث أن معظم 

.األصول غیر الملموسة تقوم المؤسسات باقتنائها مباشرة

المحسوبة Tإجابات متوسطاتها الحسابیة قریبة من المتوسط الفرضي وقیمة : لثالمستوى الثا-
:0.05تفوق بمستویات داللة ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(دالة عند درجات الحریةغیر سالبة و 

التي تنص على قیام المؤسسات بتسجیل الدفعات أو التسبیقات المستلمة 3یخص األمر الفقرة رقم
ف معیاري وانحرا2.970مسبقا من قبل الزبون كإیراد، حیث حصلت الفقرة على متوسط حسابي بلغ 

هي غیر دالة عند مستوى الخطأ المقبول ) 2.91-(المحسوبة فكانت سالبة بـ T، أما قیمة 1.0294
، ما یعني أن درجة تطبیق هذا األسلوب من أسالیب المحاسبة 0.05بمستوى داللة یفوق ) 0.05(

ارجیین الذین شملتهم اإلبداعیة یعتبر متوسطا في المؤسسات الجزائریة حسب رأي المدققین الداخلیین والخ
ویعد هذا اإلجراء أحد األسالیب التي تستخدمها المؤسسات بهدف تضخیم إیراداتها من خالل . الدراسة

تعجیل االعتراف باإلیراد، ونتیجة االعتراف باإلیراد یتأثر رقم صافي الربح وتتأثر أیضا األصول وتتغیر 
.لقوائم المالیةكثیر من النسب المالیة عند إجراء التحلیل المالي ل

:اختبار صحة الفرضیة الرئیسیة الرابعة- 4.2.3

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ": صیغت الفرضیة الرئیسیة الرابعة كاآلتي
حول مدى ممارسة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة المدققین الداخلیین والخارجیینآراء بین ) 0,05(

".المحاسبة اإلبداعیةألسالیب وٕاجراءات 

بین آراء مدققي (0,05)عند مستوى داللة فروق ذات داللة إحصائیة لتحدید ما إذا كانت هناك
الحسابات الخارجیین والمدققین الداخلیین حول مدى انتشار أسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة في 

لعینتین مستقلتین، والنتائج نلخصها في الجدول T، تم استخدام اختبار الجزائریةاالقتصادیةالمؤسسات
.التالي 
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.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

یبین الجدول أعاله أن متوسط إجابات المدققین الداخلیین حول مدى انتشار ممارسات المحاسبة 
وهو أقل من 61975,انحراف معیاري ب1,8781الجزائریة قد بلغ االقتصادیةاإلبداعیة في المؤسسات 

.57741,بانحراف معیاري قدره2,5981المتوسط الحسابي إلجابات المدققین الخارجیین المقدر بـ 
ومستوى الخطأ ) 98(دالة عند درجات الحریة غیر وهي ) 5.829-(المحسوبة فقدرت بـ tأما قیمة 

وتعكس هذه النتیجة وجود توافق في إجابات المدققین الداخلیین ، )0,556(بمستوى داللة قدره ) 0.05(
د فروق ذات وجو عدمیعني ما". المحاسبة اإلبداعیة"والخارجیین الذین شملتهم الدراسة حول فقرات محور 

داللة إحصائیة في آراء المدققین الداخلیین والخارجیین حول درجة انتشار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة 
. الجزائریةاالقتصادیةفي المؤسسات

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند "یتم قبول الفرضیة الرئیسیة الرابعة التي تنص على أنه فإنه بذلك 
حول مدى ممارسة المؤسسات المدققین الداخلیین والخارجیین بین آراء ) 0,05(وى داللة مست

".االقتصادیة الجزائریة ألسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة

المتوسط العددقمدقال
الحسابي

االنحراف 
مستوى tقیمة المعیاري

القرارالداللة

361,8781,61975الداخلي
ال توجد فروق/غیر دال 5,829,556-

642,5981,57741الخارجي

).0.05(ومستوى الخطأ ) 98(یتم اتخاذ القرار عند درجات الحریة * 

لعینتین مستقلتین لتوضیح الفروق حول Tنتائج اختبار : (21)جدول رقم
ممارسة المؤسسات الجزائریة ألسالیب المحاسبة اإلبداعیة
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:ةخامسالالرئیسیةالفرضیةصحةاختبار- 5.2.3

إحصائیة عند مستوى داللة توجد عالقة ذات داللة ال ": صیغت الفرضیة الرئیسیة الخامسة كاآلتي
ممارسات وبینالجزائریة االقتصادیةالرقابة الداخلیة في المؤسساتمستوى تطبیقبین) 0.05(

".المحاسبة اإلبداعیة

تحلیل االنحدار الخطي البسیط، وهو یستخدم عادة اختبار م ااستخدتم هذه الفرضیة صحةالختبار
واحد على المتغیر التابع شریطة أن تكون البیانات كمیة والتوزیع لتحدید درجة واتجاه تأثیر متغیر مستقل 

وذلك من خالل تمثیل العالقة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل على شكل معادلة خطیة كما . طبیعي
2:یلي

الخطأ+ المتغیر المستقل × a +B= المتغیر التابع

قیمة الثابت: a:  حیث أن
B :میل الخط المستقیم.

وفي دراستنا هذه اعتمدنا اختبار تحلیل االنحدار البسیط لتحدید درجة واتجاه تأثیر الرقابة الداخلیة 
حیث تم صیاغة نموذج . كمتغیر مستقل على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة التي تمثل المتغیر التابع

:االنحدار كما یلي

العشوائيالخطأ+ الرقابة الداخلیة× a +B=المحاسبة اإلبداعیة

إذا كانت قیمة مستوى H0وتكون قاعدة اتخاذ القرار في هذا االختبار هي قبول الفرضیة الصفریة 
ومن ثم قبول الفرضیة ) 0.05(، ورفضها إذا كانت قیمة مستوى الداللة أقل من )0.05(الداللة أكبر من 

.البسیطبار تحلیل االنحدار الخطي والجدول الموالي یوضح نتائج اخت.البدیلة

، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 3، طفهم وتحلیل البیانات اإلحصائیةSPSSالنظام اإلحصائي الطالفحة، محمد بالل الزعبي، وعباس -2
.245، ص2006األردن، 
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.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج احثمن إعداد الب:المصدر

لتحلیل وتفسیر نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط بین متغیر الرقابة الداخلیة والمحاسبة 
إلى معنویة المتغیرات المستقلة كما اإلبداعیة یتم االعتماد على معنویة النموذج، قوته التفسیریة، إضافة 

:یلي

، وتبین ANOVAالختبار معنویة االنحدار المتعدد تم استخدام تحلیل التباین :معنویة النموذج-
) 0.05(وهي غیر دالة إحصائیا عند مستوى 1.197تقدر بـ Fالنتائج في الجدول أعاله أن إحصائیة 

أن النموذج إجماال غیر معنوي وغیر مقبول إحصائیا، أي ، ما یشیر إلى )0.277(بمستوى داللة قدره 
عدم وجود داللة إحصائیة لتأثیر الرقابة الداخلیة كمتغیر مستقل على المتغیر التابع في هذه الدراسة 

.والمتمثل في المحاسبة اإلبداعیة

والذي قدرت R2دید تقاس القوة التفسیریة للنموذج من خالل قیمة معامل التح: القوة التفسیریة للنموذج-
فقط من التغیرات الحاصلة % 1.2ما یعني أن متغیر الرقابة الداخلیة قادر على تفسیر 0.012قیمته بـ 

معامالت معادلة االنحدار)المفسرة(المتغیرات المستقلة 
Beta

القرارtاختبار 

المعامالت 
B

الخطأ 
المعیاري

مستوى tقیمة 
الداللة

له دور إیجابي (دال 2,7710.401/6,9110,000)باقي العوامل األخرى(الثابت 
)كبیر جدا

لیس لها (غیر دال 1,0940,277-0,1290,1180,110-الرقابة الداخلیة
)دور

المعنویة الكلیة للنموذجالقوة التفسیریة للنموذج

F1.197قیمة R20,012معامل التحدید 

0,277(sig)المعنویة R0,110معامل االرتباط 

نتائج اختبار تحلیل االنحدار الخطي البسیط للعالقة بین : (22)جدول رقم
.مقومات الرقابة الداخلیة مجتمعة وممارسات المحاسبة اإلبداعیة
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فهي نتیجة عوامل أخرى لم یتم %98.8في متغیر المحاسبة اإلبداعیة، أما القیمة المتبقیة والمقدرة بـ 
:العوامل نذكرذهومن بین ه.إدراجها في نموذج الدراسة

إن دور التدقیق الخارجي أصبح جوهري وفعال في مجال الحد من ممارسات : التدقیق الخارجي-
فمن خالل قیام مدقق الحسابات الخارجي بإبداء رأیه الفني المحاید في مدى صدق . المحاسبة اإلبداعیة

زیادة ثقة مستخدمي القوائم المالیة وعدالة القوائم المالیة التي تقوم المؤسسات بإعدادها، فهو یعمل على 
.وتضییق فجوة التوقعات

دورا بارزا المؤسساتیلعب اإلفصاح المحاسبي كركیزة أساسیة من ركائز حوكمة : المحاسبياإلفصاح - 
في تحقیق الشفافیة وضمان جودة المعلومات المحاسبیة، كما یعتبر اإلفصاح المحاسبي وسیلة فعالة 

هذه اآللیة حیث تعمل. لوك المسیرین ومن ثم تقلیل فرص الممارسات االنتهازیةلتحقیق الرقابة على س
كافة أصحاب المصلحة من خالل توفیر المعلومات الصحیحة التي تعكس حقیقة أداء على حمایة 

.المؤسسة

تلعب القوانین والتشریعات دورا مهما في إطار حمایة حقوق المساهمین : القوانین والتشریعات- 
اف ذات المصلحة، حیث یعد الهدف من إصدار هذه التشریعات والقوانین هو زیادة الدقة والموثوقیة واألطر 

. في البیانات التي تحتویها القوائم المالیة الصادرة عن المؤسسات

ما یدل على عدم وجود عالقة ارتباط بین الرقابة الداخلیة 0.110بـ Rقدرت قیمة معامل االرتباط و 
.والمحاسبة اإلبداعیة

Bحسب النتائج المبینة في الجدول أعاله نالحظ أن قیمة المعامل :معنویة المتغیرات المستقلة-

داخلیة وتفسر إحصائیا بأن كل تغیر بوحدة واحدة في الرقابة ال(0.129-)لمتغیر الرقابة الداخلیة قد بلغ 
وهو ما یعكس وجود تأثیر سلبي للرقابة (0.129-)یقابله انخفاض في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بـ 

ومستوى الداللة Tنستعمل اختبار Bالداخلیة على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، والختبار داللة قیمة 
وهي (1.094-)المحسوبة لمتغیر الرقابة الداخلیة هي tحیث تبرز النتائج المعروضة أعاله أن قیمة 

، وهو ما یؤكد عدم وجود تأثیر دال إحصائیا )0.277(بمستوى داللة قدره ) 0.05(غیر دالة عند مستوى 
كما أثبت اختبار معنویة النموذج سابقا عدم وجود . للرقابة الداخلیة على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

.ر الرقابة الداخلیة على المحاسبة اإلبداعیةداللة إحصائیة لتأثی

بناءا على نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط للعالقة بین الرقابة الداخلیة وممارسات المحاسبة 
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة ال "التي تنص على أنه H0یة صفر اإلبداعیة فإنه یتم قبول الفرضیة ال
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الجزائریة االقتصادیةفي المؤسساتالمطبقة الرقابة الداخلیة أنظمةبین ) 0.05(عند مستوى داللة 
".ممارسات المحاسبة اإلبداعیةوبین

:وبذلك تكون معادلة االنحدار كما یلي

0.118+ الرقابة الداخلیة× 0.129-2.771=المحاسبة اإلبداعیة

:اختبار صحة الفرضیات الفرعیة-أ

فقد تم ،الداخلیة الخمسة كل على حدة على متغیر المحاسبة اإلبداعیةلمعرفة أثر أبعاد الرقابة 
وهو یستخدم عادة لتحدید درجة واتجاه Multiple linear regressionاستخدام تحلیل االنحدار المتعدد 

تأثیر مجموعة من المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع، وذلك من خالل تمثیل العالقة بین المتغیر 
3:ع والمتغیرات المستقلة على شكل معادلة خطیة كما یليالتاب

المتغیر × B3+المتغیر المستقل الثاني×B2+ المتغیر المستقل األول×a +B1= المتغیر التابع
.الخطأ.....+ +المستقل الثالث

:حیث أن
a :قیمة الحد الثابت

B1 ،B2 ،B3:...معامالت المتغیرات المستقلة.
:المعادلة على دراستنا یكون لدینا نموذج االنحدار المتعدد التاليوبإسقاط هذه 

+اإلجراءات الرقابیة× B3+ تقییم المخاطر×B2+ البیئة الرقابیة×a +B1= المحاسبة اإلبداعیة
B4×المعلومات واالتصال +B5×العشوائيالخطأ+ اإلشراف والمتابعة.

.المتعدد تظهر في الجدول المواليونتائج اختبار تحلیل االنحدار 

.257، صمرجع سبق ذكرهوعباس الطالفحة، ،محمد بالل الزعبي- 3
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معامالتمعادلة االنحدارالمتغیرات المستقلة المفسرة
Beta

القرارtاختبار 
المعامالت 

B
الخطأ 
المعیاري

مستوى tقیمة 
الداللة

باقي العوامل (الثابت 
)األخرى

)له دور إیجابي كبیر جدا(دال 2.7440.402/6.8330.000

)لیس لها دور(غیر دال 0.9190.360-0.166-0.1710.186-البیئة الرقابیة
)لیس لها دور(غیر دال 0.0750.1660.0740.4510.653تقییم المخاطر

)لیس لها دور(غیر دال 0.3810.1930.3521.9780.051اإلجراءات الرقابیة
)له دور سلبي كبیر(دال 2.3630.020-0.406-0.4080.173-المعلومات واالتصال

)لیس لها دور(غیر دال 0.0220.1600.0220.1390.890اإلشراف والمتابعة
الكلیة للنموذجالمعنویة القوة التفسیریة للنموذج

F1.645قیمة R20.080معامل التحدید 

0.156(sig)المعنویة R0.284معامل االرتباط 

.SPSSة باالعتماد على مخرجات برنامج باحثمن إعداد ال:المصدر

المخاطر، البیئة الرقابیة، تقییم (لتحلیل وتفسیر نتائج معادلة االنحدار المتعدد بین أبعاد الرقابة الداخلیة 
والمحاسبة اإلبداعیة، یتم االعتماد على ) اإلجراءات الرقابیة، المعلومات واالتصال، اإلشراف والمتابعة

.معنویة النموذج، قوته التفسیریة ومعنویة المتغیرات المستقلة

وهي غیر دالة إحصائیا 1.645تقدر بـ Fتبین نتائج الجدول أعاله أن إحصائیة :معنویة النموذج-
، ما یعني أن )0.05(وهو یزید عن مستوى الداللة المقبول في هذه الدراسة ) 0.156(بمستوى داللة قدره 

النموذج إجماال غیر معنوي وغیر مقبول إحصائیا، وأیضا عدم وجود داللة إحصائیة لتأثیر المتغیرات 
یة والمتابعة على  المتغیر التابع المستقلة المتمثلة في البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واإلجراءات الرقاب

.في هذه الدراسة والمتمثل في المحاسبة اإلبداعیة
والتي بلغت R2تقاس القوة التفسیریة للنموذج من خالل قیمة معامل التحدید :القوة التفسیریة للنموذج-
لمتغیرات المستقلة تفسره ا) المحاسبة اإلبداعیة(من التباین في المتغیر التابع %08ما یعني أن ) 0.08(

فتعزى إلى عوامل أخرى لم یتم %92والمتمثلة في أبعاد الرقابة الداخلیة الخمسة، أما النسبة المتبقیة 
. إدراجها في النموذج

نتائج اختبار تحلیل االنحدار الخطي المتعدد للعالقة بین أبعاد : (23)جدول رقم
.الرقابة الداخلیة وممارسات المحاسبة اإلبداعیة
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:یة النموذج ما یليو أثبت اختبار معن:معنویة المتغیرات المستقلة-
أحد مقومات الرقابة الداخلیة المعلومات واالتصال الذي یمثل بعدوجود داللة إحصائیة لتأثیر تطبیق *

فوفقا للنتائج المبینة في الجدول أعاله یتبین . على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في المؤسسات الجزائریة
أقل من المستوى المقبول في هذه الدراسة )0.02(بمستوى داللة ) 2.363-(المحسوبة تقدر بـ tأن قیمة 

، ما یؤكد على التأثیر السلبي المعنوي والقوي لبعد نظام المعلومات االتصال على المحاسبة )0.05(
.اإلبداعیة

والتي ) 0.408-(لمتغیر نظام المعلومات واالتصال تقدر بـ Bكما یظهر من الجدول أن قیمة المعامل 
)0.408-(قابله تغیر بمقدار تعني أن التغیر في قیمة المتغیر نظام المعلومات واالتصال بوحدة واحدة ی

في الجدول أن Bكما یتبین من خالل قیم . في المتغیر التابع المتمثل في ممارسات المحاسبة اإلبداعیة
دون النظر إلى (متطلب نظام المعلومات واالتصال كان األكثر تأثیرا على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة 

كلما ارتفعت درجة تطبیق متطلبات نظام المعلومات واالتصال والوحید ذا داللة إحصائیة، أي أنه) اإلشارة
ما یعني أنه كلما كان . في المؤسسات كلما انخفض مستوى ممارسة أسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة

تدفق المعلومات التي ینتجها نظام المعلومات في المؤسسة إلى مختلف المستویات اإلداریة یتم في 
الوقت المناسب وبالشكل المطلوب، فهذا یساعد على تحسین وظائف عملیات تسییر انسیابیة عالیة وفي

األعمال في المؤسسة، وعلى دعم عملیات صنع القرار الذي یعتمد نجاحه على مدى صحة ودقة تلك 
األمر الذي من شأنه أن یسهم في تقلیل فرص ممارسة . المعلومات، وعلى تحقیق الرقابة في المؤسسة

.سالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیةاإلدارة  أل

وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لبقیة متطلبات الرقابة الداخلیة والمتمثلة في البیئة الرقابیة، وتقییم عدم *
المخاطر، واإلجراءات الرقابیة، والمتابعة على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في المؤسسات الجزائریة، 

، 0.451، 0.919-بـ قدرتلهذه المقومات tالجدول أعاله یتبین أن قیم فوفقا للنتائج المبینة في
على التوالي وهي غیر دالة حیث كانت مستویات الداللة أعلى من المستوى المقبول 0.139، 1.978

وهو ما یؤكد على عدم . على التوالي0.890، 0.051، 0.653، 0.360بمستویات داللة قدرها ) 0.05(
. تأثیر هذه المتطلبات على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

البیئة (تحلیل االنحدار الخطي المتعدد للعالقة بین أبعاد الرقابة الداخلیة الخمسة نتائج بناءا على 
وممارسات ) المتابعةالرقابیة، تقییم المخاطر، اإلجراءات الرقابیة، المعلومات واالتصال، اإلشراف و 

:فإنه یتمالمحاسبة اإلبداعیة 
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى "الفرضیة الفرعیة األولى التي تنص على أنه قبول- 
بین مستوى تطبیق بعد البیئة الرقابیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ) 0,05(داللة 

".ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى "الفرضیة الفرعیة الثانیة التي تنص على أنهقبول- 
في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین تقییم المخاطربین مستوى تطبیق بعد ) 0,05(داللة 

".ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال "الفرضیة الفرعیة الثالثة التي تنص على أنهقبول- 
الرقابیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین اإلجراءاتبین مستوى تطبیق بعد ) 0,05(داللة 

".ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

ذات عكسیة توجد عالقة "الفرضیة البدیلة التي تنص على أنهوقبولالفرضیة الفرعیة الرابعة رفض- 
في المؤسسات المعلومات واالتصالبین مستوى تطبیق بعد ) 0,05(حصائیة عند مستوى داللة داللة إ

".االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى "قبول الفرضیة الفرعیة الخامسة التي تنص على أنه - 
في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین اإلشراف والمتابعةبین مستوى تطبیق بعد ) 0,05(داللة 

".ممارسات المحاسبة اإلبداعیة
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III- قیاس مدى ممارسة مؤسسات عینة الدراسة للمحاسبة اإلبداعیة باستخدام نموذج
جونز المعدل

نحاول في هذا المبحث التعرف على مدى ممارسة المؤسسات محل الدراسة للمحاسبة اإلبداعیة 
واتجاه هذه الممارسة، وهذا باستخدام نموذج جونز 2019إلى 2017خالل فترة الدراسة الممتدة من 

المستحقات االختیاریة كمؤشر على قیام تقدیر قیمةل،(Dechow et al., 1995)من قبل المعدل
.المؤسسات بممارسة المحاسبة اإلبداعیة

:الطریقة واإلجراءات- 1
:مجتمع وعینة الدراسة-1.1

تكون مجتمع الدراسة من جمیع المؤسسات االقتصادیة المساهمة الناشطة بوالیة سطیف، أما عینة 
إلجراء 2019إلى 2017مؤسسة والتي تتوفر على البیانات المالیة الالزمة للفترة من 15الدراسة فشملت 

یوضح قائمة () والملحق رقم ).2019-2017(مشاهدة خالل الفترة 45لتكون لدینا بذلك . الدراسة
.المؤسسات التي شملتها الدراسة

:نموذج قیاس المحاسبة اإلبداعیة-2.1
تقدیر ل،(Dechow et al., 1995)نموذج جونز المعدل من قبل في هذه الدراسة تم استخدام 

خالل المستحقات االختیاریة كمؤشر على قیام مؤسسات عینة الدراسة بممارسة المحاسبة اإلبداعیةقیمة
وقد تم االعتماد على هذا النموذج باعتباره األفضل لتقدیر قیمة المستحقات . )2019- 2017(الفترة 

جونز المعدل یعتبر نموذج وٕالى غایة یومنا هذا ،ختیاریة، حیث حظي هذا النموذج بالقبول العاماال
النموذج األكثر شهرة واستخداما في اكتشاف المحاسبة اإلبداعیة، وقد تم استخدامه في العدید من 

للمؤسسات، TAC(Total Accruals)تم احتساب نسب المستحقات الكلیة حیث . الدراسات الحدیثة
من خالل NDAC(Nondiscretionary Accruals)نسب المستحقات غیر االختیاریة تقدیرومن ثم 

DAC(Discretionaryاحتساب نسب المستحقات االختیاریةوفي األخیرمعادلة االنحدار، 

Accruals) خالل بهدف الكشف عن مدى ممارسة المؤسسات للمحاسبة اإلبداعیة في بیاناتها المالیة
). 2019- 2017(الفترة 
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:خطوات تطبیق نموذج جونز المعدل لقیاس المحاسبة اإلبداعیة-3.1
یقوم نموذج جونز المعدل على أساس احتساب المستحقات االختیاریة كمؤشر على قیام المؤسسات 

:بممارسة المحاسبة اإلبداعیة، والتي تم احتسابها وفقا للخطوات التالیة

:قیاس المستحقات الكلیة- 1.3.1
طریقة المیزانیة، والتي تم حسابها كما علىعتمادالفي هذه الدراسة باتم قیاس المستحقات الكلیة 

:یلي
TACi,t= Δ CAi,t- Δ Cashi,t- Δ CLi,t+ Δ DCLi,t- DEPi,t………….……………(1)

:حیث أن
*TACi,t : المستحقات الكلیة للمؤسسة(i) خالل الفترة(t)؛
*Δ CAi,t : التغیر في األصول المتداولة للمؤسسة(i) خالل الفترة(t)؛
*Δ Cashi,t:في النقدیة للمؤسسة التغیر(i) خالل الفترة(t)؛
*Δ CLi,t : التغیر في االلتزامات المتداولة للمؤسسة(i) خالل الفترة(t)؛
*Δ DCLi,t: التغیر في الدیون المستحقة المدرجة ضمن االلتزامات المتداولة للمؤسسة(i) خالل الفترة

(t)؛
*DEPi,t : إجمالي مخصصات االهتالكات والمؤونات للمؤسسة(i) خالل الفترة(t).

:تقدیر معالم النموذج- 2.3.1
,α1)یتم تقدیر معالم النموذج  α2, α3) المستحقات غیر االختیاریة لكل لیتم استخدامها في احتساب

:مؤسسة من مؤسسات عینة الدراسة وفي كل سنة على حدة وذلك وفقا لمعادلة االنحدار التالیة
TACi,t/Ai, t-1= α1*(1/Ai, t-1) + α2 *(Δ REVi,t – Δ RECi,t)/Ai, t-1 + α3 *PPE/Ai, t-1 + Ei,t............(2)

:حیث أن
*TACi,t : المستحقات الكلیة للمؤسسة(i) خالل الفترة(t)؛
*Ai, t-1 : للمؤسسة إجمالي األصول(i)الفترة في نهایة(t-1)؛
*: Δ REVi, التغیر في رقم األعمال للمؤسسة(i)الفترة نبی(t)و(t-1)؛

*Δ RECi,t : ید العمالء للمؤسسة صالتغیر في صافي ر(i)الفترة نبی(t)و(t-1)؛
*PPEi,t : إجمالي العقارات والممتلكات واآلالت للمؤسسة(i) خالل الفترة(t)؛
*Ei,t :تمثل بواقي النموذج في معادلة االنحدار وهي تشیر إلى الجزء العادي من المستحقات الكلیة

TACi,t؛
*α1 ،α2 ،α3 : معالم نموذج خاصة للمؤسسة(i).
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:(NDACi,t)تقدیر المستحقات غیر االختیاریة - 3.3.1
یتم تقدیر المستحقات غیر ) α1 ،α2 ،α3(باستخدام معالم النموذج االنحدار السنویة المقدرة أعاله 

:االختیاریة لكل مؤسسة على حدة وخالل كل سنة من سنوات الدراسة وفقا للمعادلة التالیة
NDACi,t/Ai, t-1= ậ 1*(1/Ai, t-1) + ậ 2 *(Δ REVi,t – Δ RECi,t)/Ai, t-1 + ậ 3 *PPE/Ai, t-1…… ….(4)

:(DACi,t)تقدیر المستحقات االختیاریة - 4.3.1
یتم احتساب المستحقات االختیاریة لكل مؤسسة بالفرق بین المستحقات الكلیة والمستحقات غیر االختیاریة 

: كما یلي
DACi,t/Ai, t-1= TACi,t/Ai, t-1 - NDACi,t/Ai, t-1…………………….(4)

:ممارسة المؤسسة للمحاسبة اإلبداعیةتقریر مدى - 5.3.1
:بعد حساب المستحقات االختیاریة لكل مؤسسة خالل سنوات الدراسة یجب

حساب القیمة المطلقة للمستحقات االختیاریة؛
حساب متوسط القیمة المطلقة للمستحقات االختیاریة؛
 كل سنة من سنوات مقارنة القیمة المطلقة للمستحقات االختیاریة بمتوسط هذه المستحقات في

الدراسة، فإذا زادت المستحقات االختیاریة عن متوسطها فإن المؤسسة قد مارست المحاسبة 
أما إذا كانت المستحقات االختیاریة أقل من المتوسط فهذا ، )1(اإلبداعیة وتعطى متغیرا وهمیا 

).0(یعني أن المؤسسة لم تقم بممارسة المحاسبة اإلبداعیة وتعطى متغیرا وهمیا 

:عرض وتحلیل النتائج- 2
):2019- 2017(تحلیل النتائج المتعلقة بالمستحقات االختیاریة خالل الفترة -1.2

القوائم المالیة المطلوبة والمتمثلة أساسا في قائمة المیزانیة وجدول النتائج لمؤسسات عینة جمع بعد
إلجراء مختلف العملیات الحسابیة تبویبها ومن ثمExcelفي برنامج البیانات الالزمةالدراسة، تم تفریغ 

حیث تم استخراج التغیر في . لتقدیر متغیرات النموذج المعتمد في هذه الدراسة على مستوى كل مؤسسة
األصول والخصوم المتداولة، وكذا التغیر في النقدیة والدیون المستحقة، باإلضافة إلى إجمالي 

مخصصات االهتالكات والمؤونات
لیتم بعدها تقدیر قیمة المستحقات غیر االختیاریة، . لفترة بهدف تقدیر المستحقات الكلیةالخاصة با

.وفقا لنموذج جونز المعدلومن ثم تقدیر قیمة المستحقات االختیاریة
SPSSللعلوم االجتماعیةبرنامج الحزم اإلحصائیةإلىوفي مرحلة موالیة تم إدخال البیانات المستخرجة 

وضع قاعدة بیانات وجداول یمكن االعتماد علیها في المعالجات اإلحصائیة المناسبة، و بهدف إجراء 
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بالمستحقات االختیاریة خالل المتوصل إلیها والمتعلقةص النتائجوالجدول الموالي یلخ.عملیة التحلیل
.بعد تطبیق الخطوات سابقة الذكر2019إلى 2017الفترة الممتدة من 

المؤسسات
متوسط المستحقات

االختیاریة
للمستحقات أعلى قیمة

االختیاریة
للمستحقات أدنى قیمة

االختیاریة
االنحراف المعیاري

2017-0,0660552240,128210048-0,2380340940,101523683

20180,0214389230,145524779-0,0671175320,06702995

20190,1312159220,420841972-0,7957880320,290889392

0,7957880320,199129286-0,0288665410,420841972خالل فترة الدراسة

)08(من إعداد الباحثة بناء على الملحق رقم :المصدر

موجباتبین النتائج الظاهرة في الجدول أعاله أن متوسط المستحقات االختیاریة لفترة الدراسة ككل كان 
مؤسسات عینة ما یعني أن، )0,199129286(وبانحراف معیاري بلغ )0,028866541(بلغت قیمته 

من خالل استخدام المستحقات )2019-2017(الدراسة قد مارست المحاسبة اإلبداعیة خالل الفترة 
.بهدف تضخیم األرباح المعلن عنها في القوائم المالیةموجباالختیاریة بشكل 

عن قیمة المستحقات االختیاریة تعبرو )0,420841972(وقد بلغت أعلى قیمة للمستحقات االختیاریة 
SPA)لمؤسسة  NOVA INVEST) أما أدنى قیمة للمستحقات االختیاریة فقد 2019خالل سنة ،

SPA)وتمثل قیمة المستحقات االختیاریة لمؤسسة )0,795788032-(بلغت  ALCIB) خالل سنة
.كذلك2019

كما تشیر النتائج المبینة في الجدول أعاله أن قیمة متوسط المستحقات االختیاریة قد تراوحت بین قیم 
سالبة وأخرى موجبة، ما یعني وجود تباین في استخدام المستحقات االختیاریة من طرف مؤسسات عینة 

. الدراسة من سنة ألخرى
ما یعكس قیام (0,066055224-)كان متوسط المستحقات االختیاریة سالبا بلغت قیمته 2017ففي سنة 

أغلب المؤسسات محل الدراسة بممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة بهدف تخفیض رقم األرباح المعلن 
ویمكن تفسیر هذا السلوك المعتمد من قبل المؤسسات بهدف تخفیض قیمة . عنها في القوائم المالیة

)2019-2017(اإلحصاء الوصفي لمتوسط المستحقات االختیاریة خالل الفترة : (24)جدول رقم
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لى استخدام أسالیب إب الضریبي أحد أهم األسباب التي تدفع اإلدارة لضرائب المدفوعة، حیث یعتبر التهر ا
.من أجل تحقیق وفورات ضریبیة أو تأجیل دفعهاالمحاسبة اإلبداعیة

مثل قیمة المستحقات االختیاریة لمؤسسة وت) 0,128210048(بلغت أعلى قیمة للمستحقات االختیاریة 
(SPA NOVA INVEST) تمثل و (0,238034094-)بلغتف، أما أدنى قیمة للمستحقات االختیاریة

SPA)قیمة المستحقات االختیاریة لمؤسسة  ALCIB).
موجبا ما یشیر 2019و2018، فقد كان متوسط المستحقات االختیاریة لسنتي 2017وعلى عكس سنة 

إذ بلغ . بهدف تضخیم رقم األرباح المعلن عنهاإلى أن اتجاه استخدام المستحقات االختیاریة كان صعودا 
حیث ، )0,06702995(بانحراف معیاري ) 0,021438923(2018ستحقات االختیاریة لسنة ممتوسط ال

SPA)سجلت مؤسسة  NOVA INVEST) أعلى مشاهدة للمستحقات االختیاریة بلغت قیمتها
.(0,067117532-)بلغت(SETS)أما أدنى قیمة فسجلت بمؤسسة،)0,145524779(

وانحراف معیاري ) 0,131215922(فقد بلغت قیمة متوسط المستحقات االختیاریة 2019أما في سنة 
SPA NOVA)لدى مؤسسة االختیاریةسجلت أعلى قیمة للمستحقات ، )0,290889392(

INVEST) فسجلت لدى مؤسسة للمستحقات قیمة أما أدنى، )0,420841972(بمقدار(SPA

ALCIB) (0,795788032-)بمقدار.

بناءا على النتائج السابقة الذكر، یمكن القول بأن مؤسسات عینة الدراسة قد قامت بممارسة المحاسبة 
بهدف ) 2019- 2017(اإلبداعیة من خالل استخدام المستحقات االختیاریة بشكل موجب خالل الفترة 

:النتیجة بمجموعة من الدوافع أبرزهاتضخیم رقم األرباح المعلن عنه، ویمكن تفسیر هذه 

القیمة المالیة المتعلقة بأداء المؤسسات التي ال تسمح ظروفها التشغیلیة أو االستثماریة تحسین
من تحقیق هذا التحسن بشكل طبیعي ودون التدخل من اإلدارة بهدف التأثیر اإلیجابي على سمعة 

المؤسسة في السوق؛

،ولتحقیق األمن الوظیفي؛زیادة مكافآت وحوافز اإلدارة

 الوصول إلى مستویات توقعات المحللین المالیین واألطراف األخرى ذات العالقة ألرباح
.داخلیة التي وضعتها اإلدارة العلیاالمؤسسة، وتلبیة لألهداف ال
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السنة التي شهدت أكبر استخدام للمستحقات االختیاریة من قبل المؤسسات عینة 2019وتعتبر سنة 
وفي ، )0,021438923(بمتوسط بلغ 2018تلیها سنة ،)0,131215922(الدراسة بمتوسط قدره 

.(0,066055224-)بمتوسط قدره 2017األخیر سنة 

:)2019- 2017(تقریر مدى ممارسة المؤسسات للمحاسبة اإلبداعیة خالل فترة الدراسة-2.2

ألسالیب المحاسبة النتائج المتعلقة بمدى ممارسة مؤسسات عینة الدراسة) 25(یلخص الجدول رقم 
).2019-2017(خالل الفترة اإلبداعیة

البیان

السنة

المجموعالمؤسسات غیر الممارسةالمؤسسات الممارسة

%التكرار%التكرار%التكرار

20170533,33%1066,67%15100%

20180167,06%1493,33%15100%

20191280,00%0320,00%15100%

%45100%2760,00%1840,00الدراسةفترة

)09(بناء على الملحق رقم من إعداد الباحثة:المصدر

تبین نتائج الجدول أعاله أن المؤسسات محل الدراسة قد مارست المحاسبة اإلبداعیة خالل فترة الدراسة 
مشاهدة، في حین بلغت نسبة عدم ممارسة المؤسسات للمحاسبة 18ما یعادل %40ككل بنسبة 

.مشاهدة27ما یعادل %60,00اإلبداعیة 

كما نالحظ من الجدول أعاله أن هناك تباین بین مؤسسات العینة من حیث ممارسة المحاسبة اإلبداعیة 
5یعادل ما%201733,33من سنة إلى أخرى، حیث قدرت نسبة المؤسسات الممارسة خالل سنة 

.مشاهدات10ما یعادل %66,67مشاهدات، أما نسبة المؤسسات غیر الممارسة فبلغت 

األقل ممارسة للمحاسبة اإلبداعیة حیث بلغت نسبة عدم الممارسة فقد كانت السنة،2018أما سنة 
مفاجئمباشرة ارتفاع2019، لتسجل بعدها سنة مشاهدة15من أصل مشاهدة14ما یعادل 93,33%

)2019-2017(المؤسسات الممارسة وغیر الممارسة للمحاسبة اإلبداعیة خالل الفترة : )25(جدول رقم
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مؤسسة، في حین 12ما یعادل %80,00في نسبة ممارسة المؤسسات للمحاسبة اإلبداعیة أین بلغت 
.مشاهدات3ما یعادل %20بلغت نسبة عدم الممارسة 

االختیاریةمتوسط المستحقات عدد المؤسساتالسنة

المؤسسات الرابحة

2017

2018

2019

09

11

09

-0,045547733

0,020842057

0,110231785

290,0285087027فترة الدراسة ككل

المؤسسات الخاسرة

2017

2018

2019

06

04

06

-0,096816458

0,023080305

0,162692128

160,0296519917فترة الدراسة ككل

.إعداد الباحثةمن : المصدر

مؤسسات، 09بلغ 2017توضح نتائج الجدول أعاله، أن عدد المؤسسات المحققة لألرباح خالل سنة 
بمتوسط مستحقات اختیاریة 2019مؤسسات خالل سنة 09مؤسسة، و11بلغ العدد 2018وفي سنة 

كما . على التوالي خالل فترة الدراسة0,110231785و0,020842057، 0,045547734-قدر بـ 
كان سالب ما یعني أن 2017نالحظ من الجدول أعاله أن متوسط المستحقات االختیاریة لسنة 

المؤسسات الرابحة قامت بممارسة المحاسبة اإلبداعیة بشكل سالب بهدف تخفیض رقم األرباح المعلن 
فیض قیمة المدفوعات الضریبیة، وعلى العكس ویمكن تفسیر ذلك برغبة المؤسسات الرابحة في تخ. عنه

.2019و2018من ذلك كان متوسط المستحقات االختیاریة موجبا خالل سنتي 

2018مؤسسات خالل سنة 04، 2017مؤسسات خالل سنة 06بینما بلغ عدد المؤسسات الخاسرة 

، 0,096816458-بمتوسط مستحقات اختیاریة قدر بـ 2019مؤسسات خالل سنة 06و

اإلحصاء الوصفي للمستحقات االختیاریة للمؤسسات الرابحة والخاسرة: )26(جدول رقم
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2017ونالحظ أن متوسط المستحقات كان سالبا سنة .على التوالي0,162692128و0,023080305
ما یعني أن المؤسسات الخاسرة قامت بممارسة المحاسبة اإلبداعیة بشكل سالب هي األخرى بهدف 

.2019و2018تخفیض أرباحها، في حین كان المتوسط موجبا خالل سنتي 

ا هالخاسرة في ممارستو الجزائریة الرابحة االقتصادیةاختالف بین المؤسساتهذا وتبین النتائج عدم وجود
للمحاسبة اإلبداعیة باستخدام المستحقات االختیاریة، حیث بلغ متوسط المستحقات االختیاریة للمؤسسات 

، أما بالنسبة للمؤسسات الخاسرة فبلغ 0,02850087027) 2019-2017(خالل فترة الدراسة الرابحة
ما یعني أن المؤسسات محل الدراسة الرابحة والخاسرة تقوم بممارسة المحاسبة 0,0296519917

اإلبداعیة باستخدام المستحقات االختیاریة بشكل موجب بهدف تضخیم رقم األرباح المعلن عنه في القوائم 
.المالیة

-2017(اختبار معنویة ممارسة مؤسسات عینة الدراسة للمحاسبة اإلبداعیة خالل الفترة -3.2
2019(:

محل الدراسة للمحاسبة اإلبداعیة االقتصادیةتم صیاغة فرضیة الدراسة المتعلقة بمدى ممارسة المؤسسات
:كما یلي

H0 : مؤسسات عینة الدراسة بممارسة المحاسبة اإلبداعیة ات ذات داللة إحصائیة على قیام ال توجد مؤشر
).2019-2017(فترة الخالل 

H1 : مؤسسات عینة الدراسة بممارسة المحاسبة اإلبداعیة ات ذات داللة إحصائیة على قیام توجد مؤشر
).2019-2017(فترة الخالل 
اإلبداعیة خالل فترة أن أظهرت اإلحصاءات الوصفیة ممارسة مؤسسات عینة الدراسة المحاسبةوبعد 

Binomialالدراسة، فإنه یجب التأكد من معنویة هذه الممارسات وهذا باستخدام اختبار ثنائي الحدین

test ال توجد مؤشرات ذات داللة إحصائیة على قیام المؤسسات عینة الدراسة "التي تنص على أنه
)".2019- 2017(بممارسة المحاسبة اإلبداعیة خالل فترة الدراسة 
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وقد تم استخدام اختبار ثنائي الحدین الختبار مدى اختالف البیانات الخاصة بالمحاسبة اإلبداعیة والتي 
ویمكن تلخیص نتائج االختبار في . 0.5عن متوسط افتراضي یساوي ) 1، 0(أعطي لها متغیرین وهمیین 

.الجدول التالي

مستوى المعنویةالوسط االفتراضينسبة المشاهداتعدد المشاهداتالتصنیف

المجموعة األولى
المجموعة الثانیة

المجموع

0

1

27

18

45

0,60

0,40

1,00

0,50,233

.SPSSمن إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات : المصدر

وهو أكبر من مستوى 0,233توضح نتائج الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار ثنائي الحدین كان 
، ولما كان اختبار ثنائي الحدین یقارن توزیع المشاهدات الفعلیة بتوزیع 0,05المقبول في هذه الدراسة 

یختلف عن التوزیع التشیر إلى أن توزیع المشاهدات الفعلیة0,233افتراضي، فإن قیمة مستوى المعنویة 
المؤسسات الممارسة وغیر الممارسة للمحاسبة ما یعني عدم وجود اختالف دال إحصائیا بین . االفتراضي

ال توجد "إلبداعیة، وبناءا على قاعدة اتخاذ القرار فإنه یتم قبول  الفرضیة الصفریة التي تنص على أنه ا
مؤشرات ذات داللة إحصائیة على قیام مؤسسات عینة الدراسة بممارسة المحاسبة اإلبداعیة خالل 

.")2019-2017(فترة ال

للمحاسبة اإلبداعیة في كل سنة من سنوات وللوقوف على مدى معنویة ممارسة مؤسسات عینة الدراسة 
:الدراسة على حدة، نلخص النتائج في الجدول الموالي

Binomialنتائج اختبار : )27(جدول رقم test لمدى معنویة ممارسة مؤسسات عینة
)2019-2017(الدراسة للمحاسبة اإلبداعیة خالل الفترة 
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عدد التصنیف
المشاهدات

نسبة 
المشاهدات

الوسط 
االفتراضي

مستوى المعنویة

2017

المجموعة األولى
المجموعة الثانیة

المجموع

0

1

10

5

15

0,67

0,33

1,00

0,50,233

2018

المجموعة األولى
المجموعة الثانیة

المجموع

0

1

14

01

15

0,93

0,07

1,00

0,50,001

2019

المجموعة األولى
المجموعة الثانیة

المجموع

1

0

12

03

15

0,80

0,20

1,00

0,50,035

.SPSSمن إعداد الباحثة بناء على مخرجات برنامج : المصدر

وهو أكبر 0,302بلغ 2017نالحظ من الجدول أعاله أن مستوى داللة اختبار ثنائي الحدین خالل سنة 
الممارسة وغیر الممارسة ، ما یعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المؤسسات 0,05من 

.للمحاسبة اإلبداعیة

0,035و0,001یقدر بـ 2019و2018في حین تظهر النتائج أن مستوى داللة االختبار كان في سنة 

تلف عن خ، ما یعني أن توزیع المشاهدات الفعلیة ی0,05على التوالي وهو أقل من المستوى المقبول 
د اختالف دال إحصائیا بین المؤسسات الممارسة وغیر ، ما یدل على وجو 0,5التوزیع االفتراضي 

.2019و2018الممارسة للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنتي 

Binomialنتائج اختبار : )28(جدول رقم testمعنویة ممارسة مؤسسات عینة ل
.2018،2019، 2017السنواتالدراسة للمحاسبة اإلبداعیة خالل 
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:خالصة الفصل الثالث

، وهذا بغرض االدراسة والحكم على مدى صحتهفرضیات دف الجانب التطبیقي إلى اختبار ه
حیث حاولنا من خالل هذا الفصل تحدید أثر تطبیق مقومات . مطروحة سابقاتساؤالت الالاإلجابة على 

الرقابة الداخلیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة على ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، وهذا من خالل 
معرفة مدى التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة، وكذلك بیان مدى 

میدانیة إلى مجموعة من وقد خلصت الدراسة ال. المحاسبة اإلبداعیة في هذه المؤسساتانتشار ممارسات
ن أبرزها أن مستوى التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة االنتائج ك

اعیة بدرجة مجتمعة كان بدرجة عالیة جدا، وأن هذه المؤسسات تمارس أسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبد
بین0.05منخفضة جدا، في حین لم تظهر النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من وجهة وبینأنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في المؤسسات الجزائریة 
. نظر مدققي الحسابات الخارجیین والمدققین الداخلیین
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تعد أنظمة الرقابة الداخلیة غایة في األهمیة بالنسبة للمؤسسات، یشكل بناؤها أساسا 
لتحقیق الكفاءة والفعالیة في إنجاز أهداف الرقابة المتعلقة بكفاءة العملیات، وموثوقیة التقاریر 

اریر فهي بمثابة خط الدفاع الرئیس وحاجز للوقایة من إعداد التق. وااللتزام بالقوانین واألنظمة
. المالیة االحتیالیة، حیث تعتبر الرقابة الداخلیة في مفهومها المحاسبي أداة منع واكتشاف

سبق تمحور موضوع هذه الدراسة حول دور الرقابة الداخلیة في الحد من بناءا على ما
في المؤسسات االقتصادیة، من خالل إجراء دراسة میدانیة في بیئة اإلبداعیة ممارسات المحاسبة 

ألعمال الجزائریة على مجموعة من مدققي الحسابات الخارجیین والمدققین الداخلیین بوالیة ا
.سطیف

ولإلحاطة أكثر بالموضوع بما یتیح تحقیق األهداف المسطرة مسبقا، فقد تم تقسیم الدراسة 
.إلى ثالثة فصول؛ فصلین نظریین وفصل تطبیقي

ظري للرقابة الداخلیة، من خالل عرض إلطار المفاهیمي والنتطرقنا في الفصل األول ل
، التي ساعدت على تطور المفهوملرقابة الداخلیة، والعوامل التطور التاریخي والمفاهیم األساسیة ل

ة ذلك بالنسبة للمؤسسة وأهمی،الرقابة الداخلیةالمرجوة من وضع نظامهدافاألباإلضافة إلى 
كما ركزنا في هذا الفصل على أنواع الرقابة الداخلیة ووسائل وأدوات تحقیق .والمدقق الخارجي

كل نوع منها، وكذا المقومات والمكونات األساسیة الواجب توفیرها عند تصمیم وتنفیذ نظام الرقابة 
تحقیق مستوى معقول ألهداف النظام، وحاولنا تحدید المسؤولیات تجاه وضع الداخلیة لضمان 

.الداخلیة في المؤسسة وتحقیق فعالیتهنظام الرقابة 

من خالل عرضاإلطار المفاهیمي للمحاسبة اإلبداعیة ىلفتطرقنا إالفصل الثانيأما في 
وبیان دوافع اإلدارة الستخدام ، والعوامل التي ساعدت على ظهورهاماهیة المحاسبة اإلبداعیة

كما تناولنا في هذا الفصل الجانب . ورةلتغییر المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة المنشهاأسالیب
والنماذج الریاضیة وأسالیب ممارستها في القوائم المالیةهاوتقنیاتللمحاسبة اإلبداعیةاألخالقي 

حاولنا التركیز على الدور الذي یمكن أن تلعبه أنظمة الرقابة ، و المقترحة الكتشاف ممارساتها
.التي من شأنها التأثیر بشكل جوهري في القوائم المالیةالداخلیة في الحد والتقلیل من الممارسات 

أما الفصل الثالث فخصص للدراسة المیدانیة، حیث حاولنا من خالله إسقاط موضوع 
، وذلك انطالقا الدراسة على مجموعة من المدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین بوالیة سطیف

لتي تم االعتماد علیها في تحلیل ومعالجة من تحدید اإلطار المنهجي للدراسة، واألدوات ا
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البیانات، ثم تحدید مجموعة اإلجراءات المتبعة في الدراسة، لیتم بعدها االنتقال إلى اختبار 
.الفرضیات والحكم علیها وذلك بغرض اإلجابة على تساؤالت الدراسة واستخالص النتائج

:اختبار صحة الفرضیات. 1

:، وقد كانت النتائج كما یليسابقاالتي تم صیاغتها الدراسةفرضیاتتم اختبار صدق وصحة 

:األولىالرئیسیة الفرضیة 

عدم صحة الفرضیة الرئیسیة األولى، وبذلك تم One sample T-testأثبتت نتائج اختبار 
تلتزم المؤسسات "رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه 

ة بتوفیر متطلبات ومقومات الرقابة الداخلیة من وجهة نظر المدقق االقتصادیة الجزائری
".الداخلي والمدقق الخارجي بدرجة عالیة جدا

أما فیما یتعلق بالفرضیات الفرعیة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسیة األولى، فقد بینت نتائج اختبار 
Tما یلي:

تلتزم "قبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه ، وبذلك تمالفرضیة الفرعیة األولىعدم صحة- 
؛"المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد البیئة الرقابیة بدرجة عالیة جدا

تلتزم المؤسسات االقتصادیة ال "التي تنص على أنه و ، الفرضیة الفرعیة الثانیةصحة - 
كان اتجاه إجابة المدققین الداخلیین حیث ، الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد تقییم المخاطر

؛بدرجة متوسطةحول فقرات هذا البعد والخارجیین 

تلتزم "قبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه بذلك تم و ،الفرضیة الفرعیة الثالثةعدم صحة - 
؛"المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد اإلجراءات الرقابیة بدرجة عالیة جدا

تلتزم "قبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه بذلك تم و ،الفرضیة الفرعیة الرابعةعدم صحة - 
؛"المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد المعلومات واالتصال بدرجة عالیة جدا

قبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنهبذلك تم و ،الفرضیة الفرعیة الخامسةعدم صحة - 
تلتزم المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بتوفیر متطلبات بعد اإلشراف والمتابعة بدرجة عالیة "

".جدا
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:الثانیةالرئیسیة الفرضیة 

لعینتین مستقلتین عدم صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة، وبذلك تم قبول Tبینت نتائج اختبار 
داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد فروق ذات "الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه 

حول مستوى التزام المؤسسات االقتصادیة المدققین الداخلیین والخارجیینبین آراء ) 0,05(
".الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة

:الفرضیة الرئیسیة الثالثة

عدم صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة، حیث تم رفض One sample T-testأثبتت نتائج اختبار 
تمارس المؤسسات االقتصادیة "الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه 

الجزائریة بدرجة منخفضة جدا أسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة من وجهة نظر المدقق 
".الداخلي والخارجي

وهذا 1995ة اختبار الفرضیة باستخدام نموذج جونز المعدل لسنة تجدر اإلشارة إلى أنه تم إعاد
الناشطة االقتصادیة الجزائریةلمجموعة من المؤسساتالسنویةباالعتماد على القوائم المالیة

صحة الفرضیة الصفریة التي هذا النموذج الریاضي نتائج على مستوى والیة سطیف، وقد أثبتت 
ذات داللة إحصائیة على قیام مؤسسات عینة الدراسة ال توجد مؤشرات"تنص على أنه 

.)"2019-2017(بممارسة المحاسبة اإلبداعیة خالل الفترة 

:رابعةالالرئیسیة الفرضیة 

ال "لعینتین مستقلتین صحة الفرضیة الرئیسیة الرابعة التي تنص على أنه Tأثبتت نتائج اختبار 
المدققین الداخلیین بین آراء ) 0,05(داللة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

حول مدى ممارسة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ألسالیب وٕاجراءات المحاسبة والخارجیین
".اإلبداعیة

:الفرضیة الرئیسیة الخامسة

ثبتت نتائج اختبار تحلیل االنحدار الخطي البسیط المستخدم الختبار العالقة بین الرقابة الداخلیة أ
ال توجد عالقة "التي تنص على أنه وممارسات المحاسبة اإلبداعیة، صحة الفرضیة الصفریة 

بین أنظمة الرقابة الداخلیة المطبقة في ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
."سسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیةالمؤ 
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أما فیما یتعلق بالفرضیات الفرعیة المنبثقة عن الفرضیة الرئیسیة الخامسة، فقد بینت نتائج تحلیل 
االنحدار الخطي المتعدد للعالقة بین أبعاد الرقابة الداخلیة الخمسة وممارسات المحاسبة 

:الیةاإلبداعیة النتائج الت

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند "صجة الفرضیة الفرعیة األولى التي تنص على أنه - 
بین مستوى تطبیق بعد البیئة الرقابیة في المؤسسات االقتصادیة ) 0,05(مستوى داللة 

؛"الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند "صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة التي تنص على أنه - 
بین مستوى تطبیق بعد تقییم المخاطر في المؤسسات االقتصادیة ) 0,05(مستوى داللة 

؛"الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

وجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند ال ت"صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة التي تنص على أنه - 
بین مستوى تطبیق بعد اإلجراءات الرقابیة في المؤسسات االقتصادیة ) 0,05(مستوى داللة 

؛"الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

توجد "عدم صحة الفرضیة الفرعیة الرابعة، وبذلك تم قبول الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه - 
بین مستوى تطبیق بعد ) 0,05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة عالقة عكسیة

؛"المعلومات واالتصال في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند "صحة الفرضیة الفرعیة الخامسة التي تنص على أنه - 
ستوى تطبیق بعد اإلشراف والمتابعة في المؤسسات االقتصادیة بین م) 0,05(مستوى داللة 

".الجزائریة وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

:نتائج الدراسة- 2

تطبیقيالفي جانبیها النظري و تتلخص أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل الدراسة 
:فیما یلي

:نتائج الجانب النظري- 1.2

اإلداریة والمحاسبیة للرقابة الحد األدنى الالزم توافره لضمان وجود نظام رقابة تمثل المقومات - 
داخلیة سلیم یحقق األهداف المنوطة به؛
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األساس في المدخل الحدیث COSOیعتبر اإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة وفق نموذج - 
للرقابة، من خالل إسهامه في تطویر مفاهیم الرقابة الداخلیة؛

إعداد نظام الرقابة الداخلیة ضرورة توافر خمس مكونات أساسیة الزمة لتنفیذه بكفاءة لب یتط- 
عالیة وهي؛ البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واألنشطة الرقابیة، والمعلومات واالتصال والمتابعة؛

انعكاس لعدد من الدوافع المؤثرة في سلوك اإلدارة للتحكم في هيالمحاسبة اإلبداعیةإن- 
، المعلومات المحاسبیة المعلنة وتغییر المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة المنشورة خدمة ألهدافها

؛وهذا كله في إطار المبادئ والمعاییر المحاسبیة ودون تجاوزها

تمثلة في البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، إن إیجاد نظام رقابة داخلیة بمختلف مكوناته الم- 
واألنشطة الرقابیة، والمعلومات واالتصال والمتابعة من شأنه تقلیل احتمالیة ممارسة المحاسبة 

اإلبداعیة؛

ذلك وجود تأكید مطلق على خلو القوائم وجود نظام رقابي داخلي فعال بالمؤسسة ال یعني إن- 
ي فعال یمنح درجة معقولة من نظام رقابالخاطئة، ولكن وجودالمالیة من الممارسات المحاسبیة

.التأكد على خلو القوائم المالیة من هذه األخطاء

:نتائج الجانب التطبیقي-2.2

:نتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسیة األولى- 1.2.2

جمیع مقومات الرقابة الداخلیة المتمثلة في البیئة الرقابیة، وتقییم نتائج الدراسة أن أظهرت -
المخاطر، واإلجراءات الرقابیة، والمعلومات واالتصال واإلشراف والمتابعة قد توافرت في 

مستوى التزام المؤسسات الجزائریة كما أن . باستثناء مقوم تقییم المخاطرالمؤسسات الجزائریة 
مجتمعة كان عالیا جدا حسب آراء المدققین الداخلیین والمدققین الداخلیة بتوفیر متطلبات الرقابة

الخارجیین الذین شملتهم الدراسة، فقد بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لاللتزام بتطبیق 
وقد أظهرت نتائج 0.58403وبانحراف معیاري منخفض 3.3571مقومات الرقابة الداخلیة 

؛0.05ذو داللة إحصائیة عند مستوى الخطأ المعتمد في هذه الدراسة أن هذا المتوسط tاختبار 

إن مقومات الرقابة الداخلیة المتمثلة في البیئة الرقابیة، واإلجراءات الرقابیة، ونظام المعلومات - 
في المؤسسات الجزائریة بدرجة عالیة جدا، حیث واالتصال، واإلشراف والمتابعة قد توافرت

، وبینت نتائج اختبار 3.5991- 3.2946تراوحت قیم المتوسطات الحسابیة لهذه المقومات بین 
T؛0.05ات داللة إحصائیة عند مستوى أن جمیع هذه المتوسطات ذ
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أحد مقومات مثلبتوفیر متطلبات تقییم المخاطر التي تال تلتزم إن المؤسسات الجزائریة - 
، في حین 0.67918ف معیاري وانحرا3.0209، إذ بلغ المتوسط العام لهذا البعد الرقابة الداخلیة

بمستوى داللة 0.05أن هذا المتوسط غیر دال إحصائیا عند مستوى خطأ Tنتائج اختبار بینت 
.0.759قدره 

مكونات وعناصر نظام الرقابة تولي المؤسسات الجزائریة أهمیة كبیرة لعملیة تقییم أداء- 
في مرتبة . الداخلیة من خالل عملها على توفیر متطلبات بعد اإلشراف والمتابعة بالدرجة األولى

ثانیة فهي تسعى لتوفیر المتطلبات الخاصة ببعد نظام المعلومات االتصال یلیها بعد اإلجراءات 
من أنه بیة الالزمة لتوفیر تأكید معقول الرقابیة من خالل سعیها إلیجاد الضوابط واإلجراءات الرقا

وفي المرتبة الرابعة فهي . تم تحقیق أهداف الرقابة الداخلیة المتعلقة بالمصداقیة والكفاءة وااللتزام
یم وتشغیل تعمل على توفیر متطلبات البیئة الرقابیة وأخیرا بعد تقییم المخاطر كجزء من تصم

نظام الرقابة الداخلیة؛

توى التزام المؤسسات الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة الخمسة ال یتوافق إن ترتیب مس- 
؛COSOمع ترتیبها وفق نموذج 

:ةنینتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسیة الثا-2.2.2

أظهرت النتائج من خالل التحلیل اإلحصائي وجود فروق قویة جدا ذات داللة إحصائیة عند - 
حول مستوى التزام المؤسساتالمدققین الداخلیین والخارجیینبین آراء ) 0.05(مستوى داللة 

الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة؛االقتصادیة

أظهرت النتائج وجود فروق معنویة بین متوسطات تطبیق أبعاد الرقابة الداخلیة المتمثلة في - 
بیة والمعلومات واالتصال من وجهة نظر كل البیئة الرقابیة، وتقییم المخاطر، واإلجراءات الرقا

مدقق الخارجي؛المن المدقق الداخلي و 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في آراء مدققي الحسابات الخارجیین والداخلیین حول - 
. درجة تطبیق بعد اإلشراف والمتابعة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

:ضیة الرئیسیة الثالثةنتائج مرتبطة باختبار الفر - 3.2.2

تمارس أسالیب وٕاجراءات االقتصادیة الجزائریةبینت النتائج المتوصل إلیها أن المؤسسات - 
إذ . الداخلیین والخارجیینالمحاسبة اإلبداعیة بدرجة منخفضة جدا وهذا من وجهة نظر المدققین 

وبانحراف معیاري منخفض 2.3389سط الحسابي اإلجمالي لمتغیر المحاسبة اإلبداعیة و تبلغ الم
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أن هذا المتوسط دال إحصائیا عند درجات الحریة T، وقد أظهرت نتائج اختبار 0.68455
هذه النتیجة تتوافق مع تلك التي ).0.000(بمستوى داللة قدره ) 0.05(ومستوى الخطأ ) 99(

؛في دراستها) 2019لعروسي، (توصلت إلیها 

أظهرت النتائج قیام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة باستخدام المستحقات االختیاریة بشكل - 
؛)2019-2017(بهدف تضخیم األرباح المعلن عنها في القوائم المالیة خالل الفترة موجب 

أظهرت النتائج عدم وجود اختالف بین المؤسسات االقتصادیة الجزائریة الرابحة والخاسرة في - 
رستها للمحاسبة اإلبداعیة، حیث تقوم هذه المؤسسات بممارسة المحاسبة اإلبداعیة باستخدام مما

المستحقات االختیاریة بشكل موجب بهدف تضخیم رقم األرباح؛

لم تظهر النتائج وجود مؤشرات ذات داللة إحصائیة على قیام مؤسسات عینة الدراسة بممارسة - 
. )2019-2017(المحاسبة اإلبداعیة خالل الفترة 

:نتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسیة الرابعة- 4.2.2

بین آراء 0.05لم تظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة - 
حول مدى انتشار أسالیب وٕاجراءات المحاسبة المدققین الداخلیین والخارجیینبین آراء مدققي 

.الجزائریةاالقتصادیةاإلبداعیة في المؤسسات

:ةخامسنتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسیة ال3.2.2

أوضحت نتائج تحلیل االنحدار الخطي البسیط عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین - 
مدى التزام المؤسسات الجزائریة بتوفیر متطلبات الرقابة الداخلیة مجتمعة وبین ممارسات 

فقط من %1أسهمت مقومات الرقابة الداخلیة مجتمعة في تفسیر المحاسبة اإلبداعیة، حیث 
مشابهة لتلك التي توصلت إلیها دراسة وتعد هذه النتیجة .تباین متغیر المحاسبة اإلبداعیة

والتي أظهرت عدم وجود دور لركیزة الرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات ) 2014فداوي، (
معاكسة ، و SBF250ساهمة الفرنسیة المسجلة بمؤشر المالمؤسساتالمحاسبة اإلبداعیة في 

، حیث أظهرت النتائج  وجود عالقة بین المتغیر )2014العدي وصقور، (لتلك التي توصل إلیها 
والمتغیر التابع ممارسات إدارة األرباح، حیث أنه كلما كان نظام نظام الرقابة الداخلیة المستقل 

.من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةالرقابة الداخلیة فعاال كلما أدى ذلك إلى الحد 

أظهرت النتائج المتوصل إلیها وجود تأثیر سلبي كبیر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة - 
الذي یعد أحد مقومات الرقابة الداخلیة على ممارسات لبعد نظام المعلومات واالتصال و 0.05
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،(0.408-)لبعد نظام المعلومات واالتصال Bالمحاسبة اإلبداعیة، إذ بلغت قیمة المعامل 
وتعني إحصائیا أن التغیر في قیمة المتغیر نظام المعلومات واالتصال بوحدة واحدة یقابله تغیر 

. تمثل في ممارسات المحاسبة اإلبداعیةفي المتغیر التابع الم(0.408-)بمقدار 

بمستوى داللة قدره0.05أن هذه القیمة دالة إحصائیا عند مستوى Tوقد بینت نتائج اختبار 
، وبذلك كلما ارتفعت درجة تطبیق متطلبات نظام المعلومات واالتصال في المؤسسة كلما 0.02

. انخفض مستوى ممارسة أسالیب وٕاجراءات المحاسبة اإلبداعیة

بین باقي مقومات الرقابة 0.05لم تبین النتائج وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة عند مستوى - 
، وتقییم المخاطر، واإلجراءات الرقابیة، واإلشراف والمتابعة الداخلیة المتمثلة في البیئة الرقابیة
.وبین ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

:االقتراحات- 3

:على ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها یمكن تقدیم االقتراحات التالیة

االهتمام ببناء وتصمیم أنظمة رقابة داخلیة فعالة في االستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة - 
األعمال، على أن تتوافر في هذه األنظمة جمیع المكونات األساسیة بدءا من البیئة الرقابیة ثم 

ابعة بالمتوانتهاءتقییم المخاطر واالهتمام بأنظمة المعلومات واالتصال واألنشطة الرقابیة 
واإلشراف؛

ضرورة إخضاع نظام الرقابة الداخلیة وبصورة مستمرة للمتابعة والتقییم لتحدید ما إذا كان - 
یعمل وفقا للتصمیم الموضوع له، وما إذا كانت هناك حاجة لتعدیل بعض أجزاء أو مكونات 

النظام لتتماشى مع التغیرات في ظروف التشغیل؛

یة للتطورات الحاصلة في أنظمة الرقابة الداخلیة على ات الجزائر ضرورة مسایرة المؤسس-
المستوى العالمي، والعمل على تبنیها بهدف تحسین وتطویر األنظمة المطبقة لدیها؛

العمل على استقطاب الكفاءات العلمیة وحاملي الشهادات العلیا مثل الماجستیر والدكتوراه - 
فقط من المدققین الداخلیین %2.8أن لشغل وظائف التدقیق الداخلي، حیث أظهرت النتائج

الذین شملتهم الدراسة یحملون مؤهالت علمیة عالیة؛

الموارد البشریة المنتهجة في والممارسات المتعلقة بسیاسات الالعمل على مراجعة وتعدیل - 
المؤسسات الجزائریة، خاصة فیما یتعلق بسیاسة التوظیف والتدریب والترقیة؛
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لعنصر البشري باعتباره الركیزة األساسیة لنجاح أي نظام رقابي داخلي، ضرورة االهتمام با- 
وهذا من خالل التزام الكفاءة بمعنى اختیار وتعیین الكفاءات البشریة المؤهلة علمیا وعملیا، 

وتدریبها وترقیتها؛

ار التدریب ضرورة االهتمام بتوفیر اإلمكانیات المالیة والمادیة الالزمة للعملیة التدریبیة، واعتب- 
اإلستراتیجیة للمؤسسات الجزائریة، حیث یعتبر نشاط التدریب والتطویر من ضمن األولویات 

المهني المستمر أداة لضمان أداء األعمال بجودة عالیة؛

وضع نظم عادلة للعالوات والمكافآت والترقیة العمل على تحفیز الموظفین عن طریق - 
والمحافظة علیها؛باعتبارها مدخال هاما لجذب الكفاءات

العمل على استحداث وظیفة خاصة إلدارة المخاطر في الهیاكل التنظیمیة للمؤسسات - 
الجزائریة؛

العمل على توفیر وتعزیز المتطلبات الخاصة ببعد تقییم المخاطر كجزء من تصمیم وتنفیذ - 
نظام الرقابة الداخلیة؛

أداء الموظفین، االهتمام والدعم لعملیة تقییم ضرورة قیام المؤسسات الجزائریة بتوفیر مزید من- 
والعمل على اعتماد األسس العلمیة في عملیة تقییم األداء؛

تدعیم قسم التدقیق الداخلي بالعدد الكافي من المدققین الداخلیین للقیام بعملیات ضرورة - 
التدقیق، مع ضرورة االلتزام بمقومات الكفاءة العلمیة والعملیة؛

باإلفصاح وتمكین الباحثین عموما من االطالع على القوائم المالیة للمؤسسات االهتمام- 
االقتصادیة وتخفیف درجة السریة غیر المبررة في بیئة األعمال الجزائریة، لما لذلك من أثر 

.إیجابي في تطویر البحث العلمي
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:آفاق الدراسة- 4

من " ممارسات المحاسبة اإلبداعیةدور الرقابة الداخلیة في الحد من "یعتبر موضوع 
لبحث والدراسة األكادیمیة، والذي یمكن أن تثار حوله عدة في مجال االمواضیع الخصبة

وقصد التعمق أكثر في الطرح، تقترح الباحثة . تساؤالت تصلح أن تكون آفاق بحثیة مستقبلیة
:المواضیع التالیة لدراستها مستقبال

 والخارجي للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة؛التكامل بین التدقیق الداخلي
دور ممارسي المهن المحاسبیة في الجزائر في الحد من تطبیقات المحاسبة اإلبداعیة؛
أثر اآللیات المحاسبیة للحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة؛
 ائریةأثر خصائص مجلس اإلدارة على ممارسات إدارة األرباح في المؤسسات الجز.
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.2006والطباعة، عمان، األردن، 

.2009، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 2، طاإلدارة المالیةفایز سلیم حداد، -

، ، الدار الجامعیةراجعة الداخلیةدراسات في الرقابة والمفتحي رزق السوافیري، وأحمد عبد المالك محمد، -
.2003-2002، مصر

االتجاهات الحدیثة في الرقابة والمراجعة ، سمیر كامل أحمد، ومحمود مراد مصطفىو ،فتحي رزق السوافیري-
.2002، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الداخلیة

، وحدة الحدباء للطباعة حاسبیةنظام المعلومات الموزیاد هاشم یحي السقا، ،الحبیطيإبراهیمقاسم محسن -
.2003والنشر، كلیة الحدباء الجامعة، الموصل، العراق، 

، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1، طمقدمة في نظریة المحاسبةكمال عبد العزیز النقیب، -
2004.

، جوانب النظریة والعملیةال-معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي الدولیة محمد أبو نصار، وجمعة حمیدات، -
.2008دار وائل للنشر، عمان، األردن، 
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، وتدقیق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبیقیةالمراجعةمحمد التهامي طواهر، ومسعود صدیقي،  -
.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 2ط

مشاكل -المعاییر والقواعد- اإلطار النظري: واعد المراجعة والتدقیق الشاملأصول وقمحمد السید سرایا، -
.2007، ، مصر، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة1، طالتطبیق العملي

الرقابة - الرقابة والمراجعة الداخلیة الحدیثة، شحاته السید شحاته، ومحمد إبراهیم السیدو ،محمد السید سرایا-
مراجعة اإلیرادات -قصیرة األجل-مراجعة األصول طویلة األجل-ئة التشغیل االلكترونيالداخلیة في بی

.2013، ، مصرتعلیم الجامعي، اإلسكندریة، دار الوالمصروفات

، دار 3، طفهم وتحلیل البیانات اإلحصائیةSPSSالنظام اإلحصائي الطالفحة، محمد بالل الزعبي، وعباس -
.2006ن، األردن، وائل للنشر والتوزیع، عما

، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 1ط، الجودة الشاملة وتحقیق الرقابة في البنوك التجاریةمحمد سمیر أحمد، -
.2009عمان، األردن، 

، االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیةمحمد مطر،-
.2003التوزیع، عمان، األردن، ، دار وائل للنشر و 1ط

، دار المراجعة دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة بین الجمهوریة العربیة المتحدة ولبنانمحمود شوقي عطا اهللا، -
.1971النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

دار وائل للنشر، عمان، ، 5، الطبعةالتحلیل المالي باستخدام البیانات المحاسبیةمحمود عبد الحلیم الخالیلة، -
.2010األردن، 

، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 3، طمبادئ المحاسبةومحمود الخالیلة، ،نعیم دهمش، ومحمد أبو نصار-
2009.

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 1ط، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیقیوسف محمود جربوع، -
.2000األردن، 
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:الت والدوریاتالمج-2

، مدى تأثیر نظام الرقابة الداخلیة الفعال في الحد من ممارسات إدارة األرباحإبراهیم العدي، ورنا صقور، -
. 2014، 3، العدد36قانونیة، المجلدمجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، سلسلة العلوم االقتصادیة وال

، المجلة العلمیة لكلیة لتقدیرات المحاسبیة على داللة القوائم المالیةأثر االختالف في اأحمد محمود یوسف، -
.1999، 10اإلدارة واالقتصاد، العدد

أثر التدقیق الداخلي في الحد من إدارة األرباح لدى أبو جبریل، وعلي عبد القادر الذنیبات، أحمد یوسف -
، 4، العدد12نیة في إدارة األعمال، المجلد، المجلة األردالشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي

2016.

دور الرقابة الداخلیة في ظل نظام المعلومات وثائر صبري محمود الغبان، آالن عجیب مصطفى هلندي،-
، مجلة علوم دراسة تطبیقیة على عینة من المصارف في إقلیم كردستان العراق-المحاسبي االلكتروني

.2010، 45د ، السنة السابعة، العدإنسانیة

، تحلیل التكالیف والمنافع في مجاالت تقریر وتقییم نظام الرقابة الداخلیةالسید عبد المقصود محمد دبیان، -
.1987، سبتمبر 55مجلة اإلدارة العامة، العدد 

أدوات الحاكمیة المؤسسیة وأثرها في الحد من ممارسات المحاسبة إیهاب نظمي وأسامة عبد المنعم علي، -
دراسة میدانیة على مجموعة من الشركات المساهمة الصناعیة (بداعیة في الشركات المساهمة األردنیة اإل

.2015، 3، العد1القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلداریة واالقتصادیة، المجلد، مجلة جامعة)األردنیة

، مجلة العلوم لتجمیل صورة الدخلالمفاهیم واألسالیب المبتكرة: المحاسبة اإلبداعیةبالرقي التیجاني، -
.2012، سطیف، الجزائر، 12االقتصادیة وعلوم التسییر، العدد

، 07، مجلة الباحث، العدد استراتیجیات إدارة المخاطر في المعامالت المالیةبلعزوز بن علي، -
2009/2010.

قوائم المالیة من منظور معاییر أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في التالعب بالجبار بوكثیر، ومصطفى عوادي، -
.2014، 1، مجلة الدراسات المالیة، المحاسبیة واإلداریة، جامعة أم البواقي، العددالمحاسبة الدولیة
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مجلة ،دراسة میدانیة-أثر تطبیق بطاقة األداء المتوازن في الحد من إدارة األرباحجبر إبراهیم الداعور، -
.2013، غزة، فلسطین، 2، العدد21تصادیة واإلداریة، المجلدالجامعة اإلسالمیة للدراسات االق

لجنة المراجعة في تحسین كفایة  نظم الرقابة الداخلیة وفعالیتها في الشركات دورحسین أحمد دحدوح، -
.2008، 1، العدد24انونیة، المجلد، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة الق)دراسة میدانیة(

ظام المحاسبي المالي في الحد من ممارسات إدارة األرباح وتحسین جودة القوائم دور النحنان قسوم، -
، 11، مجلة االقتصاد الصناعي، العدد دراسة تطبیقیة في بعض المؤسسات االقتصادیة بوالیة سطیف-المالیة
2016.

لتالعب اقتراح نموذج المحاسبة اإلبداعیة بین الموثوقیة واخالد جمال الجعارات، ودینا سلیمان أبو خلیفة، -
.2015، 1، المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة، عددلضوابط ممارسات المحاسبة اإلبداعیة

أخالقیات مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في وعبد اهللا عبد الرحمن، ،خالد عثمان عبد الرحمن عثمان-
دراسة میدانیة على المراجعین (امة السودانیة كشف ممارسات إدارة األرباح في شركات المساهمة الع

.2018، 2، مجلة العلوم اإلداریة، كلیة العلوم اإلداریة، جامعة إفریقیا العالمیة، العدد)الخارجیین في السودان

تطویر عملیة الرقابة الداخلیة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة باالستفادة من مفهوم لجنة رائد جبر، -
، ینایر، 19، السنة 1، العدد19، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، المجلد COSOعیة المؤسسات الرا

2011.
أثر تقییم مكونات الرقابة الداخلیة على تقدیر خطرها في الشركات المدرجة في سوق رشا بشیر الجرد، -

.2013، المجلد الثالث، 15، المجلة الجامعة، العدد دمشق لألوراق المالیة

، مجلة جامعة دراسة میدانیة- الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیةالمراجعة فيدور لجان ادة، رشا حم-
.2010، 2، العدد26دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد

سة اختباریة على درا-المدخل اإلیجابي: محددات اختیار اإلدارة للسیاسات المحاسبیةرضا إبراهیم صالح، -
.2003المملكة العربیة السعودیة، ، الریاض،3، العدد43، دوریة اإلدارة العامة، المجلدعودیةالشركات الس

دور المراجعة الخارجیة في كشف ممارسات : ملخص رسالة دكتوراه في المحاسبةسامح محمد رضا ریاض، -
، 3، العدد 48المجلد ، دوریة اإلدارة العامة،المحاسبة االحتیالیة في ضوء التطورات االقتصادیة المعاصرة

.2008الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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على أهداف الرقابة الداخلیة COSOأثر هیاكل أنظمة الرقابة الداخلیة وفقا إلطار سلیمان سند السبوع، -
.2011، األردن، 1، العدد38مجلد، مجلة دراسات ، العلوم اإلداریة، الحالة الشركات الصناعیة األردنیة

مدخل مقترح لتطویر نظم الرقابة الداخلیة للحد من الفساد في فوت مصطفى محمد إبراهیم الدویري، ص-
.2005، 4، المجلة العلمیة لالقتصاد والتجارة، العددالوحدات اإلداریة الحكومیة

ن دراسة استكشافیة لعینة م: تحلیل أهمیة عناصر الرقابة الداخلیة لمراقبي الحساباتطالل الججاوي، -
.2006، یونیو 1، عدد26، المجلة العربیة لإلدارة، مجلدمراقبي الحسابات بالعراق

أثر اآللیات المحاسبیة للحوكمة ، ، وسلیمان حسین البشتاوي، وحمدان محمد الحیاصاتطالل سلیمان جریرة-
في األردن في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من وجهتي نظر الشركات الصناعیة المساهمة العامة

.  2015، األردن، 2، العدد11المجلد، المجلة األردنیة في إدارة األعمال،ومدققي الحسابات الخارجیین

في تحسین أداء المدقق COSOعناصر الرقابة الداخلیة وفق مقررات لجنة دورعاطف البواب، -
، 42اسات، العلوم اإلداریة، المجلد، مجلة در دراسة میدانیة على المحاسبین القانونیین األردنیین-الخارجي

.2015، األردن، 2العدد

من وجهة نظر : تحلیل آثار أسالیب المحاسبة الخالقة على تضلیل القوائم المالیةعاطف محمد أحمد، -
، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، كلیة التجارة، المعدین والمستثمرین والمراجعین بالتطبیق على البیئة المصریة

.2006، 1معة بني سویف، العددجا

دراسة (ممارسة أسالیب المحاسبة الخالقة من قبل الشركات السعودیة عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا عسیري، -
.2002بني سویف، جامعة القاهرة، ، كلیة تجارة1، العدد12، مجلة الدراسات المالیة والتجاریة، السنة)میدانیة

دراسة : إدارة األرباح وأثرها على جودة األرباح المحاسبیةحنان العواوودة، و ،عبد الناصر ابراهیم نور-
، 13، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد اختباریة على الشركات الصناعیة األردنیة المساهمة العامة

.2017، 2العدد 

ق في استمراریة األرباح دور لجان التدقیوبهاء صبحي عواد، ،صبري ماهر مشتهىو عالم محمد حمدان، -
.2012، 3، العدد8، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلدكدلیل على جودتها

، مجلة مدى تأثیر موقع التدقیق الداخلي في الهیكل التنظیمي في تحقیق الشفافیة المالیةعلي ذنیبات، -
.2008، األردن، 2، العدد35دراسات، العلوم اإلداریة، المجلد
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أثر استقاللیة مجلس اإلدارة في مالءمة معلومات األرباح المحاسبیة لقرارات المستثمرین في ، یوسفعلي-
.2012، 2، العدد8ة والقانونیة، المجلد، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادی)دراسة تطبیقیة(األسواق المالیة 

، 2وم التطبیقیة، العددامعیة للعل، مجلة مال وأعمال، الكلیة الجالمحاسبة اإلبداعیةعماد األغا، -
2011/2012.

دور لجان التدقیق في الحد من االحتیال في الشركات المساهمة عمر أحمد محمد، وحسین أحمد دحدوح، -
.2013، 2، العدد29نونیة، المجلد، جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة القا)دراسة میدانیة(السوریة 

أهمیة اإلبداع المحاسبي والمالي في عملیة اإلفصاح عن المعلومات دور و عمورة جمال، وأحمد شریفي، -
.2011ت الحدیثة، جامعة البلیدة، اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظما: ، الملتقى الدوليالمحاسبیة والمالیة

على إطار متكامل لدراسة أخالقیات العمل بالتطبیق فاطمة علي جاد اهللا، وسوزان جمال الدین الذهني، -
.2008یة التجارة، جامعة القاهرة، ، كل70، مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمین، العددمكاتب المحاسبة والمراجعة

، مجلة اإلستراتیجیة والتنمیة، نحو مفاضلة إحصائیة بین نماذج قیاس ممارسات إدارة األرباحفداوي أمینة، -
.2013، 5، العدد3المجلد

تفعیل نظم الرقابة الداخلیة للحد من ظاهرة الفساد المالي ومنهل مجید أحمد، ،كوعفیحاء عبد الخالق یحي الب-
.2012، 92، العدد 35، مجلة اإلدارة واالقتصاد، السنة دراسة نظریة تحلیلیة: واإلداري في الوحدات الخدمیة

، والحد من آثارهاتأثیر المحاسبة اإلبداعیة في تحدید الوعاء الضریبي للدخل لیلى عبد الصاحب داخل، -
.2016، 47مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة، العدد

أثر جودة أنشطة المراجعة الداخلیة على إدارة وجودة األرباح كمدخل مجدي ملیجي عبد الحكیم ملیجي، -
، مجلة بیقیةلتحسین المالءمة واالعتمادیة على القوائم المالیة للبنوك التجاریة السعودیة دراسة نظریة تط

.2013، جامعة طنطا، كلیة التجارة، 4التجارة والتمویل، العدد

، 3، العدد 46، دوریة اإلدارة العامة، المجلد إدارة الربح في الشركات السعودیةمحمد بن سلطان السهلي، -
2006.

سات المحاسبة إسهامات السلوك األخالقي المحاسبي في الحد من ممار محمد ظافر عبد الخالق الغضنفري، -
، 114، مجلة تنمیة الرافدین، العدددراسة استطالعیة في كلیة اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل-اإلبداعیة

.2013، 35المجلد
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أثر خصائص مجلس اإلدارة  ولجنة المراجعة على األداء المالي مفروم برودي، ومصیطفى عبد اللطیف، -
، مجلة الواحات 2014إلى 2010من 40شكلة لمؤشر كاكدراسة تجریبیة على الشركات الم: للشركة

.2016، 2، العدد9للبحوث والدراسات، المجلد

السلوك اإلداري في اختیار السیاسات المحاسبیة في ضوء النظریة محدداتمؤید محمد علي الفضل،-
، 1، العدد46لعامة، المجلددوریة اإلدارة ا،دراسة اختباریة في الشركات المسامة العامة في األردن: اإلیجابیة

.2006معهد اإلدارة العامة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، فیفري 

دراسة -تأثیر أسالیب المحاسبة اإلبداعیة على مصداقیة القوائم المالیةنعیم تومان مرهون الزیادي، -
.2،2015، العدد17، مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلدتطبیقیة

، 12في الدول النامیة، دراسات، المجلد تدقیق وتقییم كفاءة األداء وفعالیة المشاریع اإلنمائیةنعیم دهمش، -
.1985، 5العدد 

، مجلة الحقوق والعلوم األبعاد األخالقیة لمهنة المحاسبة وتطبیقات التالعب المحاسبينوال صبایحي، -
.2015جامعة زیان عاشور، الجلفة، ،22العدد،2اإلنسانیة، العدد االقتصادي، المجلد

اإلطار المفاهیمي للمحاسبة اإلبداعیة في ظل قواعد وأخالقیات مهنة المحاسبة والمعاییر وحید محمود رمو، -
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Statistiques de fiabilitéبعد البیئة الرقابیة    

Alpha de

Cronbach

Nombre

d'éléments

,942 13

Statistiques de fiabilitéبعد تقییم المخاطر

Alpha de

Cronbach

Nombre d'éléments

,928 11

Statistiques de fiabilitéبعد اإلجراءات الرقابیة

Alpha de Cronbach Nombre

d'éléments

,941 13

Statistiques de fiabilitéبعد المعلومات واالتصال

Alpha de

Cronbach

Nombre d'éléments

,963 11

Statistiques de fiabilitéبعد اإلشراف والمتابعة

Alpha de Cronbach Nombre

d'éléments

,964 13

الداخلیةمحور الرقابة  Statistiques de fiabilité

Alpha de

Cronbach

Nombre d'éléments

,982 61

Statistiques de fiabilitéمحور المحاسبة اإلبداعیة

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,951 18

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon

الرقابة الداخلیة إلبداعیةالمحاسبة ا
N 100 100

Paramètres normauxa,b Moyenne 3,3571 2,3389

Ecart-type ,58403 ,68455

Différences les plus extrêmes

Absolue ,092 ,111

Positive ,089 ,111

Négative -,092 -,078

Z de Kolmogorov-Smirnov ,919 1,113

Signification asymptotique (bilatérale) ,367 ,168

القرار )التوزیع طبیعي(غیر دال  )التوزیع طبیعي(غیر دال 
a. La distribution à tester est gaussienne.

b. Calculée à partir des données.

نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ): 01(ملحق رقم 

نتائج اختبار التوزیع الطبیعي): 02(ملحق رقم 



......................................................................................قائمة المالحق

240

Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de

l'estimation

1 ,110a ,012 ,002 ,68387

a. Valeurs prédites : (constantes), الرقابة الداخلیة

ANOVAa

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des

carrés

D Sig.

1

Régression ,560 1 ,560 1,197 ,277b

Résidu 45,832 98 ,468

Total 46,392 99

a. Variable dépendante: اعیةاإلبدالمحاسبة
b. Valeurs prédites: (constantes), الرقابة الداخلیة

Coefficientsa

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients

standardisés

t Sig.

A Erreur standard Bêta

1
(Constante) 2,771 ,401 6,911 ,000

الداخلیةالرقابة -,129 ,118 -,110 -1,094 ,277

a. Variable dépendante: اإلبداعیةالمحاسبة

نتائج االنحدار الخطي البسیط): 03(ملحق رقم 
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Récapitulatif des modèles

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation

1 ,284a ,080 ,032 ,67366

a. Valeurs prédites: (constantes), البیئة الرقابیة، تقییم المخاطر،رقابیة، المعلومات واالتصال ، اإلجراءات الوالمتابعةاإلشراف

ANOVAa

Modèle Somme des carrés ddl Moyenne des

carrés

D Sig.

1

Régression 3,733 5 ,747 1,645 ,156b

Résidu 42,659 94 ,454

Total 46,392 99

a. Variable dépendante: اإلبداعیةالمحاسبة
b. Valeurs prédites: constante, البیئة الرقابیة ، تقییم المخاطر،، المعلومات واالتصال ، اإلجراءات الرقابیةوالمتابعةاإلشراف .

Coefficientsa

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients

standardisés

t Sig.

A Erreur standard Bêta

1

(Constante) 2,744 ,402 6,833 ,000

البیئة الرقابیة -,171 ,186 -,166 -,919 ,360

تقییم المخاطر ,075 ,166 ,074 ,451 ,653

اإلجراءات الرقابیة ,381 ,193 ,352 1,978 ,051

المعلومات واالتصال -,408 ,173 -,406 -2,363 ,020

اإلشراف والمتابعة ,022 ,160 ,022 ,139 ,890

a. Variable dépendante: اإلبداعیةالمحاسبة

نتائج االنحدار الخطي المتعدد): 04(ملحق رقم 
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المستحقات الكلیة
إجمالي مخصصات 

االھتالك 
والمؤونات

التغیر في الدیون 
المستحقة

التغیر في 
االلتزامات 
المتداولة

التغیر في    التغیر في النقدیة
المؤسساتالسنواتاألصول المتداولة

-158354802,43523533,64-10616529,34-20886803,5923651181,44-141450361,62017

SPA  ALCIB

-7183934,681049286,1147473871,2543940489,5191376018,3181707987,92018

-790287487,6885736,35-800757336,9-90368227,09-155507695,7-234520337,22019

-58345684,0812378712,83-13723078,8531297963,13-3497,16-949426,432017

ALMOULES

-39626344,4819370423,4641364643,2159018176,13999,1-26013892018

-62107032,4418108709,627671015,6458780862,78584389,027695913,342019

-81069145,2238829542,6928152492,39420751113,9-31807799,55318551219,42017

SPA
CALPLAST

-62265444,9335669106,58159996345,1-16436530,91182270164,4-20759050,012018

-109406190,325122908,02-70820354,47-57574303,16-42953096,95-113990327,92019

-64415445,3251639803,948778417,8426150195,01130271741,1134867876,92017

LAITERIE
TELL

-367269105,964001544,61-715690225,8-686528643,7602740240,3328634261,12018

542375772,955459243,48-7263078,77-20424560,44-467335478117338056,62019

-48609294,1120561080,64-99347250009493,2130378763,2353333514,972017

SIPLAST

-66624453,7928252205,94201801,7779305128,1812341822,1353072900,692018

-37456092,3547777203,9139348903,9321571873,350-7455919,022019

-144995766,7204602764,8-5725351,26-258505790,6-924136,33-194097577,62017

CHIALI
PROFIPLAST

-130571835,2202049710,429269662,04165890231,327192759,2235291203,72018

652246029,8184874514-4678,91159890935,1-82821822,94914194334,82019

-255702421,3129499509,6117509932,8191605079,311469916362591397,932017

SPA MAMI

96802524,6122963812,360107981,59-267305557,6-127888508,4-235535710,62018

-117905631,3117204325,8-175725352,7-229840183,6-5321522,31-60137658,682019

-36159410028873911,61-544373512,3-391642627,2-179629489,5-359618792,92017
SPA

EBACOM 15151424533891611,7968935132-43652546,8-91367392,02-18549214,082018

)2019-2017(ة المستحقات الكلیة لمؤسسات عینة الدراسة خالل الفتر : )05(ملحق رقم
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-562214399,712896882,7-69673670,61-92425129,72-14955066,3-587024042,42019

135440810,256716237,7141711068,715030141,451915965495279,612017

SOFIPLAST

98049717,9159896766,29104273713,6114831027,611294,52168515092,72018

-74519944,34100405917-39564531,18-19318450,9430453,5146162506,412019

86657012,8592818692293666,5285012125,815848373,8186152031,952017

SPA NOVA
INVEST

105781003145821611114575912144820374706571250123202018

1542525521483436143608312158759817-124479601584395332019

-434607726,2221137336,7292518041,4521237968,5-75282850,71-60033313,182017

EMIVAR

-145219384,3191978195,6-205065159,9-396627238,4-21716438,14-166519705,32018

38169775,49175738973,9161305415,3190273138,57245750,26250122222,82019

-72607351,620742704,2852493001,69-195051444,4-215908498,62017

SIFAB SPA

11018400,33668403,93-2492894,2-31305941,43427008161,3409881918,32018

93736135,711033406,14-721961,846028357,1-430903351,9-329383491,12019

-392167596,170187999,58-234240999,7-711566044,4-30011611,47-829316252,72017

COMPLEXE
AVICOLE

-686329972,4122894200,158178741,93966665860,7-50880210,2294171136,32018

-251221287,5252292562,810249336,11303638408,6-15462954,34278997393,32019

-261698349,4103997506,2-43598141102119386134358041,4122374725,22017

E.N DES
PRODUITS

DE
L'ELECTR-
OCHIMIE

-162720872,3122894200,1581787842966665860,7-50880210,2294171136,32018

-680270956,7130814425-57855857,07-495983818,5170986189,1-8165983042019

-244337094,6194771859,738326733,8629891562,52-36622359,05-94622765,292017

SETS

-143021298,9
244 468
456,84

50848971,66145500713,4-48048674,651480502252018

277138987,3
-228 645
299,17

-88566906,46-75717271,39-22290501,2739052821,912019
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PPEit/Ait-1(Δ REVit- Δ REC it)/Ait-11/Ai t-1TACIT/Ait-1السنواتالمؤسسات

1,149823811-0,2575902071,58068E-09-0,250308468SPA ALCIB

20
17

1,488277553-0,0127248432,92799E-09-0,170835531ALMOULES

0,7283053470,5220097251,26252E-09-0,102351453SPA  CALPLAST

1,0246533220,0183923623,73E-12-0,024016102LAITERIE TELL

1,3367220190,1079145361,79273E-09-0,0871435SIPLAST

0,638086145-0,4025537292,30663E-10-0,033445225CHIALI
PROFIPLAST

1,209373831-0,0959839984,30988E-10-0,110204594SPA MAMI

0,1395018970,0550606393,88378E-10-0,140435313SPA EBACOM

0,997423447-0,0153199085,87313E-100,07954612SOFIPLAST

0,121564996-0,2322335011,6654E-090,144318881SPA NOVA INVEST

1,011918746-0,0715308952,00661E-10-0,087208939EMIVAR

0,00103659901,37558E-09-0,099877498SPA SIFAB

0,0015897750,3126057047,35509E-10-0,288442796
COMPLEXE
AVICOLE LES
HAUTS PLATEAUX

2,598722216-0,2835806885,87843E-10-0,153837587

ENTREPRISE
NATIONAL DES
PRODUITS DE
L’ELECTROCHIMIE

0,3490334940,0421247246,37226E-10-0,155697857SETS

0,803182571-0,3969313142,05059E-09-0,014731299SPA ALCIB

20
18

1,7284448840,0029535682,93802E-09-0,11642287ALMOULES

0,54859207-0,0739565749,01089E-10-0,056106717SPA  CALPLAST

0,7904174950,1597588183,37691E-10-0,124023642LAITERIE TELL

0,135188540,0240046298,21992E-10-0,054764792SIPLAST

0,6997526050,0359285542,47406E-10-0,032304249CHIALI
PROFIPLAST

1,151417303-0,0183156924,20649E-100,04071988SPA MAMI

)2019-2017(عادالت االنحدار لمؤسسات عینة الدراسة خالل الفترة م): 06(لحق رقم م
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0,196650072-0,0959266534,57474E-100,069313815SPA EBACOM

0,9983482970,1474184435,76714E-100,056546628SOFIPLAST

0,106380928-0,1138937191,45783E-090,154211182SPA NOVA INVEST

0,453983849-0,0082375958,94053E-11-0,012983382EMIVAR

0,00684206101,38813E-090,015294964SPA SIFAB

1,2607918290,033020841,95669E-10-0,134293452
COMPLEXE
AVICOLE LES
HAUTS PLATEAUX

0,702211724-0,0513303121,58056E-10-0,02571893

ENTREPRISE
NATIONAL DES
PRODUITS DE
L’ELECTROCHIMIE

0,352395698-0,023313546,18826E-10-0,088505319SETS

0,5844187980,0383610651,49207E-09-1,17916253SPA ALCIB

20
19

0,2312534080,0114990582,46422E-09-0,153045516ALMOULES

0,942757521-0,2314488719,05025E-10-0,099015297SPA  CALPLAST

0,7337428110,0688915833,0124E-100,163385153LAITERIE TELL

1,698283799-0,1239124071,35897E-09-0,050901525SIPLAST

0,4858046910,3912702682,38245E-100,15539457CHIALI
PROFIPLAST

1,2210012830,0070204944,78807E-10-0,056454039SPA MAMI

0,2239058450,1551931264,65855E-10-0,261910175SPA EBACOM

1,3782536530,1497214185,28638E-10-0,039394042SOFIPLAST

0,090007622-0,1352737921,23248E-090,190113948SPA NOVA INVEST

0,737649364-0,0147044831,44971E-100,005533509EMIVAR

0,00312667105,53323E-100,051866361SPA SIFAB

1,09398033-0,0644532791,67694E-10-0,042128363COMPLEXE
AVICOLE LES
HAUTS PLATEAUX

0,137082980,1802217291,54134E-10-0,104853001
ENTREPRISE
NATIONAL DES
PRODUITS DE
L’ELECTROCHIMIE

0,327077170,0300460575,60534E-100,15534569SETS
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DACit/Ait-1NDACit/Ait-1TACit/Ait-1السنواتالمؤسسات

-0,137927783-0,078817987-0,21674577SPA ALCIB

20
17

0,007940163-0,098413641-0,090473478ALMOULES

-0,1799868310,006549184-0,173437647SPA  CALPLAST

-0,0399033320,00934149-0,030561842LAITERIE TELL

-0,039697872-0,043883567-0,083581439SIPLAST

0,01050282-0,041306786-0,030803966CHIALI PROFIPLAST

-0,195495265-0,015999996-0,211495261SPA MAMI

0,291835505-0,0094250650,28241044SPA EBACOM

-0,070481485-0,016429841-0,086911326SOFIPLAST

-0,079704447-0,083389038-0,163093485SPA NOVA INVEST

-0,203281127-0,001321895-0,204603022EMIVAR

-0,050401873-0,051518929-0,101920802SPA SIFAB

0,0148652060,0412647240,05612993
COMPLEXE AVICOLE LES
HAUTS PLATEAUX

-0,076561031-0,026018818-0,102579849
ENTREPRISE NATIONAL
DES PRODUITS DE
L’ELECTROCHIMIE

-0,187769693
-0,016773718-0,204543411

SETS

α3α2α1السنوات

0,032-0,149--8768973,8772017

0,072-0,118-1993622,1442018

0,059-0,376-224165432,489-2019

معامالت معادالت االنحدار): 07(ملحق رقم 

المستحقات االختیاریة وغیر االختیاریة إلى إجمالي األصول): 08(ملحق رقم 
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0,193832644-0,403262757-0,209430113SPA ALCIB
20

18
0,031883741-0,391366653-0,359482912ALMOULES

-0,0263514-0,097434939-0,123786339SPA  CALPLAST

0,365544654-0,0062033360,359341318LAITERIE TELL

0,053296863-0,108393414-0,055096551SIPLAST

0,017115668-0,063902894-0,046787226CHIALI PROFIPLAST

0,162651761-0,172500599-0,009848838SPA MAMI

0,102061942-0,0958201770,006241765SPA EBACOM

-0,009246018-0,054479539-0,063725557SOFIPLAST

-0,00849329-0,161359744-0,169853034SPA NOVA INVEST

0,129138488-0,1054540480,02368444EMIVAR

0,081853964-0,0596380820,022215882SPA SIFAB

-0,008028242-0,149032755-0,157060997
COMPLEXE AVICOLE LES
HAUTS PLATEAUX

-0,063180158-0,146448316-0,209628474
ENTREPRISE NATIONAL
DES PRODUITS DE L
ELECTROCHIMIE

-0,056196986-0,095241679-0,151438665SETS

0,8148235580,3955824231,210405981SPA ALCIB

20
19

-0,109988302-0,080863385-0,190851687ALMOULES

0,178268954-0,1490959210,029173033SPA  CALPLAST

0,225836758-0,0580757480,16776101LAITERIE TELL

0,078733269-0,236582374-0,157849105SIPLAST

0,1084545840,0469422150,155396799CHIALI PROFIPLAST

0,209808186-0,0979851750,111823011SPA MAMI

-0,3901066130,193112041-0,196994572SPA EBACOM

0,184143845-0,1817072920,002436553SOFIPLAST

-0,3986890140,234812797-0,163876217SPA NOVA INVEST

0,157968501-0,199204194-0,041235693EMIVAR
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-0,0871198790,1397851960,052665317SPA SIFAB

0,177403956-0,222969829-0,045565873
COMPLEXE AVICOLE LES
HAUTS PLATEAUX

-0,066979407-0,020038465-0,087017872
ENTREPRISE NATIONAL
DES PRODUITS DE
L’ELECTROCHIMIE

0,1646212140,0900139150,254635129SETS

متوسط المستحقات المتغیر الوھمي
االختیاریة 

القیمة المطلقة 
للمستحقات 
االختیاریة

DACit/Ait-1المؤسساتالسنوات

0

0,347216758

0,238034094-0,2380340942017

SPA ALCIB 00,007828149-0,0078281492018

10,795788032-0,7957880322019

0

0,173087683

0,09943119-0,099431192017

ALMOULES

00,0025163870,0025163872018

10,4173154720,4173154722019

0

0,036464677

0,0098047760,0098047762017

SPA  CALPLAST

00,027131395-0,0271313952018

10,0724578590,0724578592019

0

0,120195996

0,0115459590,0115459592017

LAITERIE TELL

00,048935271-0,0489352712018

10,3001067580,3001067582019

00,039697872-0,0125686982017SIPLAST

األصولالمستحقات االختیاریة إلى إجمالي): 09(ملحق رقم 
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0

0,057242668

0,053296863-0,0438374132018

10,0787332690,307339172019

0

0,045357691

0,01050282-0,0709842922017

CHIALI PROFIPLAST

00,0171156680,0218242742018

10,1084545840,3845810342019

0

0,1094019

0,082026927-0,0820269272017

SPA MAMI

10,1206220590,1206220592018

10,1255567150,1255567152019

1

0,093840465

0,124361538-0,1243615382017

SPA EBACOM

00,0712412450,0712412452018

00,085918612-0,0859186122019

0

0,158574971

0,1143311350,1143311352017

SOFIPLAST

00,1446733320,1446733322018

10,2167204460,2167204462019

0

0,2315256

0,1282100480,1282100482017

SPA NOVA INVEST

00,1455247790,1455247792018

10,4208419720,4208419722019

1

0,052767547

0,063726049-0,0637260492017

EMIVAR

00,0185531790,0185531792018

10,0760234140,0760234142019

0

0,092296261

0,087781869-0,0877818692017

SPA SIFAB

00,0130201870,0130201872018

10,1760867270,1760867272019

1

0,103715794

0,235364014-0,2353640142017
COMPLEXE AVICOLE LES

HAUTS PLATEAUX 00,040010071-0,0400100712018
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00,0357732960,0357732962019

1

0,043931757

0,107777218-0,1077772182017

ENTREPRISE NATIONAL DES
PRODUITS DE

L'ELECTROCHIMIE

00,0184682340,0184682342018

00,0055498180,0055498182019

1

0,170458239

0,132664386-0,1326643862017

SETS

00,067117532-0,0671175322018

10,3115927980,3115927982019
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الرقمالمؤسسات

SPA ALCIB1

ALMOULES2

SPA CALPLAST3

LAITERIE TELL4

SIPLAST5

CHIALI PROFIPLAST6

SPA MAMI7

SPA EBACOM8

SOFIPLAST9

SPA NOVA INVEST10

EMIVAR : ENTREPRISE DE MISE EN VALEUR ET
DE L’AMENAGEMENT RURAL

11

SPA SIFAB: SOCIETE D’IMPORTATION ET DE FABRICATION
DES ALMENTS DE BETAILS

12

COMPLEXE AVICOLE LES HAUT PLATEAUX13

ENTREPRISE NATIONAL DES PRODUITS DE L’ELECTROCHIMIE14

SETS : SPA SOCIETE D’ETUDES TECHNIQUES DE SETIF15

قائمة المؤسسات المعنیة بالدراسة): 10(ملحق رقم 
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د بالرقي تیجاني.أ-

د بن فرحات ساعد.أ-

الرحمن د العایب عبد.أ-

د علي عبد القادر الذنیبات.أ-

عبد السالم فریدة. أ-

عبد العزیز فؤاد. أ-

عطیة عبد الرحمان. أ-

قائمة األساتذة المحكمین لالستبیان): 11(ملحق رقم 
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1سطیف-جامعة فرحات عباس
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

........لمن یهمه األمر

:طیبة وبعدتحیة

دراسة -دور الرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة"تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه " میدانیة لمجموعة من المدققین الداخلیین والخارجیین بوالیة سطیف

.1سطیف-في المحاسبة بجامعة فرحات عباس

وقد تم اختیاركم للمساهمة في اإلجابة على االستبیان ألهمیة أخذ رأیكم في الموضوع، وخبرتكم في مجال 
المحاسبة والتدقیق، لذا نرجو منكم إبداء رأیكم حول فقرات االستبیان من خالل اإلجابة عن األسئلة المطروحة، ونؤكد لكم 

.امل بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقطبأن هدف الدراسة أكادیمي بحت، وأن كل المعلومات ستع

.شاكرین لكم حسن تعاونكم معنا

إمضاء الباحثة

nkeffous@yahoo.com: اإلمیل

رقم االستبیان

المدقق الخارجي/ استبیان موجه للمدقق الداخلي

النهائياالستبیان): 12(ملحق رقم 
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معلومات شخصیة

ذا الجزء بالمعلومات الشخصیةیتعلق ه: الجزء األول

:العمر-1

1سنة30اقل من 

2سنة40إلى أقل من 30من 

3سنة50إلى أقل من 40من 

4سنة50أكثر من 

:الجنس-2
1ذكر
2أنثى

:التخصص-3
1محاسبة

2علوم مالیة
3ادارة أعمال

4أخرى
:المؤهل العلمي-4

1دكتوراه
2ماجستیر
3لیسانس

4أخرى
:..........سنوات الخبرة-5

1سنوات5أقل من 
2سنوات10سنوات إلى أقل من 5من 
3سنة15إلى أقل من 10من 

4سنة فأكثر15
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فیما یلي مجموعة من المحاور التي تهدف إلى التعرف على واقع الرقابة الداخلیة في المؤسسات : الجزء الثاني
.مؤسستكمعبارات بتمعن ووضع دائرة في الخانة التي تعكس الواقع في الجزائریة، لذا نرجو منكم قراءة ال

هي نظام رقابي داخلي یتضمن مجموعة السیاسات واإلجراءات واألسالیب التي تتبناها :الرقابة الداخلیة
المؤسسة بهدف حمایة أصولها، وضمان دقة البیانات المحاسبیة وٕامكانیة االعتماد علیها في اتخاذ القرارات، 

.ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لعملیاتها، وكذلك تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة المرسومة

درجة التطبیقالفقرات التي تصف الرقابة الداخلیة في المؤسسةالسؤال

عالیة 
جدا

منخفضة منخفضةمتوسطةعالیة
جدا

البیئة الرقابیة: المحور األول
یرة للنزاهة والقیم األخالقیةتولي المؤسسة أهمیة كب1
تقوم المؤسسة بتطبیق إجراءات متابعة للتحقق من التزام 2

الموظفین بالقوانین وقواعد السلوك المحددة
تتناسب كفاءة األفراد العاملین بالمؤسسة مع مسؤولیاتهم3
رات تدریبیة بصفة دوریة لموظفیها لرفع تخصص المؤسسة دو 4

درجة الكفاءة لدیهم وتحسین مهاراتهم
یمارس مجلس اإلدارة دوره الرقابي بفعالیة5
یشرف مجلس اإلدارة على عملیة الرقابة الداخلیة في المؤسسة6
یحدد الهیكل التنظیمي بشكل واضح خطوط السلطة 7

والمسؤولیة
سم الهیكل التنظیمي الموجود في المؤسسة بالمرونة للتكیف یت8

مع الظروف الطارئة
توجد في المؤسسة قنوات اتصال تربط اإلدارة العلیا باإلدارات 9

األخرى
تعد إدارة الموارد البشریة المسؤول المباشر على اختیار 10

وتعیین الموظفین
أساس تحلیل الوظائف وتقدیر یتم اختیار الموظفین على 11

المؤهالت الالزمة لها
یوجد في المؤسسة سیاسة الحوافز والعالوات والترقیة بهدف 12

تحسین األداء

تنتهج المؤسسة سیاسة مساءلة األفراد حول مسؤولیاتهم 13
والمهام الموكلة إلیهم
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تقییم المخاطر: المحور الثاني

سسة محددة بشكل واضح ومالئمتعد أهداف المؤ 1

یتم تحدید المخاطر الداخلیة والخارجیة التي تؤثر على تحقیق 2
أهداف المؤسسة

یوجد في المؤسسة قسم إلدارة المخاطر3

تقوم المؤسسة بتقییم خطر المنافسة في السوق بصفة مستمرة4

دیدة التي من شأنها تتابع المؤسسة التشریعات والقوانین الج5
التأثیر على سیاستها التشغیلیة

یتم تقییم المخاطر على كافة المستویات أنشطة المؤسسة 6
لتحدید كیفیة إدارتها

تقوم المؤسسة بتصمیم وسائل للحد من المخاطر سواء كانت 7
داخلیة أو خارجیة

ریة تنبه إلى توجد تقاریر مستمرة في جمیع المستویات اإلدا8
وجود أي خطر في المؤسسة

توفر اإلدارة نظام للمعلومات یمكن االعتماد علیه لمواجهة 9
المخاطر

تأخذ المؤسسة بعین االعتبار الحتماالت حدوث الغش أو 10
االحتیال

یتم تحدید وتقییم مختلف التغییرات التي یمكن أن تؤثر بشكل 11
رقابة الداخلیةكبیر على نظام ال

اإلجراءات الرقابیة: المحور الثالث

یوجد في المؤسسة فصل بین وظیفة التفویض ووظیفة 1
التسجیل 

یوجد في المؤسسة فصل بین وظیفة التسجیل ووظیفة 2
االحتفاظ باألصول

تتبع المؤسسة سیاسة التفویض العام والتفویض الخاص للقیام 3
لیاتبمختلف العم

تقوم المؤسسة بتقییم أدائها الحالي باالعتماد على معاییر تقییم 4
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علمیة وموضوعیة
تعد معاییر تقییم األداء واضحة وبسیطة وشاملة5
تقوم المؤسسة بتحدید انحرافات األداء الفعلي عن األداء 6

المخطط في الموازنات التقدیریة

تحدید المسؤول عن هذه االنحرافاتتعمل المؤسسة على7

تقوم المؤسسة باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لمعالجة 8
هذه االنحرافات

تستخدم المؤسسة أجهزة الحواسیب والبرمجیات الخاصة 9
لمعالجة البیانات الكترونیا

یتم في المؤسسة تقسیم العمل بصورة تحقق الفصل بین 10
ائف المتعارضةالوظ

تستخدم إدارة المؤسسة أسلوب كلمات السر كإجراء للرقابة 11
االلكترونیة

تستخدم المؤسسة مخازن ومستودعات مجهزة لحمایة المخازن12

یوجد في المؤسسة إجراءات صارمة لمنع الوصول إلى 13
المخازن لغیر المكلفین بذلك

لومات واالتصالالمع: المحور الرابع

تعمل المؤسسة على توفیر معلومات مالئمة وذات جودة 1
عالیة لدعم عمل الرقابة الداخلیة

یوجد في المؤسسة قنوات اتصال مفتوحة تسمح بتدفق 2
)علیا، وسطى دنیا(المعلومات إلى كافة المستویات اإلداریة 

نظاما فعاال یعتبر النظام المحاسبي المطبق في المؤسسة 3
ومالئما

یعتبر الكادر الوظیفي في قسم المحاسبة مؤهال4
یقوم النظام المحاسبي المتبع في المؤسسة على مفاهیم 5

ومبادئ تتسم بالوضوح
یتم استخدام أجهزة الحاسوب والبرمجیات الخاصة في قسم 6

المحاسبة
التوقیت المناسب یوفر النظام المحاسبي معلومات في7

وبالكمیة المناسبة وموثوق فیها
یوجد في المؤسسة نظام مستندي فعال لضبط مختلف 8
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العملیات 
یوجد تنسیق مستمر بین قسم المحاسبة ومختلف األقسام 9

األخرى في المؤسسة
یتم توصیل المعلومات التي یوفرها قسم المحاسبة إلى مختلف 10

الداخلیةاألطراف 
یتم تبادل معلومات قسم المحاسبة مع األطراف الخارجیة11

اإلشراف والمتابعة: المحور الخامس

یعتبر قسم التدقیق الداخلي وحدة مستقلة في الهیكل التنظیمي1
یتمتع المدقق الداخلي بالتأهیل العلمي الكافي ألداء عمله2
خلي باإللمام الكافي بالمبادئ المحاسبیة یتمتع المدقق الدا3

والمالیة واآللیات الالزمة ألداء عمله
یعد عدد موظفي قسم التدقیق الداخلي كاف لتنفیذ جمیع 4

عملیات التدقیق في المؤسسة
تخضع جمیع الوظائف والعملیات داخل المؤسسة لتقییم قسم 5

التدقیق الداخلي
الداخلي بتدقیق العملیات والبرامج للتأكد من أن یقوم المدقق 6

نتائجها تنسجم مع األهداف المحددة لها مسبقا
یقوم المدقق الداخلي بالتأكد من مدى التزام الموظفین 7

بالسیاسات والقوانین واللوائح
یقوم قسم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر الحالیة والمتوقعة 8

المؤسسةالمصاحبة لعمل
یقوم المدقق الداخلي بتقییم كفاءة وفاعلیة مختلف عناصر 9

الرقابة الداخلیة بصفة مستمرة
یوفر قسم التدقیق الداخلي تأكیدات حول تطبیق مختلف 10

الجوانب الرقابیة داخل المؤسسة
یقوم المدقق الداخلي بفحص وتقییم النظام المحاسبي11
م المدقق الداخلي بتوصیل أوجه القصور في نظام الرقابة یقو 12

الداخلیة المطبق في المؤسسة في تقاریر مكتوبة إلى اإلدارة 
العلیا أو مجلس اإلدارة 

یقدم المدقق الداخلي التوصیات واالقتراحات الالزمة لتحسین 13
نظام الرقابة الداخلیة المطبق في المؤسسة
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المحاسبة اإلبداعیة : الثالثالجزء

استغالل المؤسسات للمرونة المتاحة لها بتعدد البدائل في السیاسات والطرق المحاسبیة، والتي تسمح : المحاسبة اإلبداعیة
.بها المعاییر المحاسبیة للتالعب باألرقام المحاسبیة الواردة في القوائم المالیة

قد تمارسها المؤسسات كأسلوب للمحاسبة اإلبداعیة، الرجاء إبداء رأیكم فیما یلي بعض األسالیب المحاسبیة التي 
في الخانة × الشخصي عن مدى ممارسة هذه األسالیب في مؤسستكم اعتمادا على خبرتكم في المیدان، وهذا بوضع إشارة 

.المناسبة

درجة الممارسة األسلوب المحاسبيالسؤال

عالیة 
جدا

فضة منخمنخفضةمتوسطةعالیة
جدا

تعترف المؤسسة باإلیرادات من عملیات البیع غیر التامة1
تقوم المؤسسة بإجراء عملیات بیع حقیقیة بشروط بیع سهلة 2

ومیسرة
یتم تسجیل الدفعات أو التسبیقات المستلمة مسبقا من قبل 3

الزبون كإیراد
الحقةیتم نقل اإلیرادات الحالیة إلى فترات مالیة 4
تقوم المؤسسة بتأجیل إثبات فواتیر المشتریات في نهایة العام 5

الحالي إلى العام الموالي
یتم تغییر الطریقة المتبعة في تقییم المخزون بدون وجود مبرر6
یتم في المؤسسة رسملة مصروف إیرادي ال تنطبق علیه شروط 7

الرسملة
المصاریف الخاصة بالدورة الحالیة إلى یتم تأجیل تسجیل 8

دورات الحقة
إجراء تغییر غیر مبرر في طرق اهتالك األصول من فترة 9

ألخرى
تستخدم المؤسسة معدالت أو نسب اهتالك أقل من تلك 10

المتعارف علیها
تعمد المؤسسة إلى تغییر مدة االهتالك أو العمر اإلنتاجي 11

لألصول
التقلیل في تقدیر مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلها12
تقوم المؤسسة بالتالعب في تصنیف العناصر العادیة وغیر 13

العادیة
یتم المبالغة في تقدیر قیمة األصول غیر الملموسة14
تعترف المؤسسة محاسبیا بأصول غیر ملموسة بما یخالف 15
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لیهاالقواعد المنصوص ع
یتم التالعب في أسعار الصرف المستخدمة في تحویل بنود 16

النقدیة المتوفرة من العمالت األجنبیة
یتم التالعب في تصنیف الدیون طویلة األجل وقصیرة األجل 17

بهدف تحسین السیولة
عدم إدراج األقساط المستحقة من قروض طویلة األجل ضمن 18

ة خالل العام الجاري بهدف تحسین السیولة الخصوم الجاری



فهرس المحتویات
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الصفحةالمحتویات
شكر وتقدیر

إهداء

ر-أمقدمة عامة
رقابة الداخلیة مقاربة مفاهیمیة نظریةال: الفصل األول

2تمهید

Ⅰ-3التطور التاریخي والمفاهیم األساسیة للرقابة الداخلیة
3تطور مفهوم الرقابة الداخلیة- 1

3خلیة عوامل تطور الرقابة الدا-1.1
4مراحل تطور الرقابة الداخلیة-2.1

10أهداف الرقابة الداخلیة ومحدداتها- 2
10أهداف الرقابة الداخلیة -1.2

11حمایة أصول المؤسسة- 1.1.2
12دقة البیانات المحاسبیة ودرجة االعتماد علیها- 2.1.2
13رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة في عملیات المؤسسة- 3.1.2
14تشجیع االلتزام بالسیاسات اإلداریة والقوانین واللوائح- 4.1.2

14محددات الرقابة الداخلیة-2.2
15أهمیة الرقابة الداخلیة- 3

16إدارة المؤسسة-1.3
16المدقق الخارجي-2.3

17هاوسائلو الرقابة الداخلیة في المؤسسةأنواع - 4
18بیةالرقابة الداخلیة المحاس-1.4

20وسائل الرقابة المحاسبیة- 1.1.4
20الرقابة الداخلیة اإلداریة-2.4

22وسائل الرقابة اإلداریة- 1.2.4
24الضبط الداخلي-3.4

26قواعد وأسس الضبط الداخلي- 1.3.4
Ⅱ - الرقابة الداخلیة وفق إطار لجنةCOSO29
29رارهاوظروف صدور قCOSOلجنة المنظمات الراعیة - 1
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COSO30تعریف الرقابة الداخلیة وأهدافها وفق إطار لجنة - 2
32من الرقابة الداخلیة إلى إدارة المخاطر: COSOتطور مرجع - 3

32(COSO1)1992اإلطار األصلي للرقابة الداخلیة -1.3
ERM33إلدارة مخاطر المؤسسة COSOلجنةإطار-3.2

201335ید للرقابة الداخلیة اإلطار المتكامل الجد-3.3
39المكونات والعناصر الفرعیة لنظام الرقابة الداخلیة- 4

42البیئة الرقابیة-1.4
43نزاهة اإلدارة والقیم األخالقیة- 1.1.4
44االلتزام بالكفاءة- 2.1.4
44مشاركة مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق- 3.1.4
45غیلفلسفة اإلدارة ونمط التش- 4.1.4
45االهیكل التنظیمي- 5.1.4
46تحدید السلطة والمسؤولیة- 6.1.4
47سیاسات وممارسات الموراد البشریة- 7.1.4

48تقییم المخاطر-2.4
50مراحل عملیة تقییم المخاطر- 1.2.4

51األنشطة الرقابیة-3.4
52عملیات فحص األداء- 1.3.4
53معالجة البیانات- 2.3.4
53ة مادیإجراءات الرقابة ال- 3.3.4
53فصل المهام- 4.3.4

54نظام المعلومات واالتصال-4.4
56المجموعة المستندیة- 1.4.4
56المجموعة الدفتریة- 2.4.4
56دلیل الحسابات- 3.4.4
56مجموعة التقاریر والقوائم المالیة- 4.4.4

57المتابعة-5.4
III-62ه نظام الرقابة الداخلیة وفعالیتهالمسؤولیات تجا

62المسؤولیات تجاه نظام الرقابة الداخلیة- 1
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62الرقابة الداخلیة واإلدارة-1.1
63مسؤولیة المدقق الخارجي- 1.2

65بالنسبة للرقابة اإلداریة- 1.2.1
65بالنسبة للرقابة المحاسبیة- 2.2.1
65بالنسبة للضبط الداخلي- 3.2.1

66مسؤولیة المدقق الداخلي-3.1
66فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسة - 2

68االعتبارات المتعلقة بإعداد تقاریر فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة-1.2
68تحدید مقاییس تقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة- 1.1.2
70الرقابة الداخلیةتحدید محتویات التقریر عن فعالیة نظام - 2.1.2

71األولخالصة الفصل
الداخلیة في الحد من ممارساتهاالرقابةمساهمةو اإلبداعیة لمحاسبة ا: الفصل الثاني

73تمهید
Ⅰ -74ماهیة المحاسبة اإلبداعیة
74نشأة المحاسبة اإلبداعیة- 1
75تعریف المحاسبة اإلبداعیة- 2
78هور المحاسبة اإلبداعیةالعوامل التي ساعدت على ظ- 3
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:ملخص

تحدید دور الرقابة الداخلیة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في ظل إلى الدراسةهذه تهدف
التعرف على من أجل تحقیق ذلك، فقد تم تحدید ثالثة أهداف فرعیة أساسیة تشمل . بیئة األعمال الجزائریة

، وعلى مدى ممارسة هذه الرقابة الداخلیةكوناتموفیرالجزائریة بتاالقتصادیة مستوى التزام المؤسسات 
المؤسسات ألسالیب المحاسبة اإلبداعیة في قوائمها المالیة، واختبار مدى تأثیر مستوى تطبیق الرقابة الداخلیة 

خارجيو مدقق داخلي120ه على توزیعو تم تطویر استبیان بغیة تحقیق هذه األهداف،. على المحاسبة اإلبداعیة
ا تم اعتماد نموذج جونز المعدل الختبار مدى ممارسة مؤسسات عینة الدراسة للمحاسبة كموالیة سطیف، ب

.اإلبداعیة

متطلبات الرقابة الداخلیة توفیر الجزائریة باالقتصادیةأن مستوى التزام المؤسساتنتائج الدراسة إلىأشارت
وأن ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في هذه المؤسسات كانت منخفضة جدا، في حین لم جدا، امجتمعة كان عالی

وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لمتغیر الرقابة الداخلیة بأبعاده الخمسة مجتمعة على ممارسات تظهر النتائج 
ة أنظمة الرقابة وفي ضوء هذه النتائج تم صیاغة بعض االقتراحات لتحسین وتعزیز فعالی. المحاسبة اإلبداعیة

.الداخلیة في المؤسسات الجزائریة

مكونات الرقابة الداخلیة، مدقق داخلي، مدقق خارجي، محاسبة إبداعیة،داخلیةرقابة :كلمات مفتاحیة

Abstract:

This study aims to investigate the role of internal control in limiting the creative
accounting practices in the Algerian context. To do so, three major sub-objectives
have been determined including identifying the level of internal control components
application by Algerian companies, the level of creative accounting practices in the
financial statements in such companies as well, and testing the relationship between
internal control requirements and creative accounting. To achieve these objectives, a
questionnaire has been developed and distributed to 120 internal and external auditors
in the Wilaya of Sétif, moreover, Modified Jones Model has been used to test the
creative accounting practices in the sample.

The research findings have shown a higher level of internal control requirements
application; however, the creative accounting practices are lower. While the results
have shown the absence of the significant relationship between the internal control
variable and creative accounting practices. Under the light of these results,
recommendations have been made to improve the internal control systems efficiency
in Algerian companies.

Keywords: Internal Control, Creative Accounting, Components of Internal Control,
Internal Auditor, External Auditor


