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 الملّخص

ة تهدف هذه الدراسة الى التطرق لمشكلة تشغل اليوم ميادين المعرفة المحاسبية والمالية في العالم، وهي مشكلة المحاسبة االبداعّية، خاص  
جل إظهار أ وان األزمة المالية العالمية وانهيار العديد من الشركات الكبيرة في العالم تبين الحقًا أنها استخدمت أساليب المحاسبة اإلبداعية من

البيانات نتيجة نشاطها ومركزها المالي بطريقة مغايرة للواقع، حيث تناولت هذه الدراسة مفهوم المحاسبة اإلبداعية، أهم أساليبها المستخدمة في 
جراءات الحد من االبداع المحاسبي، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، فبعد عرض المالية، وعالقتها بالتدقيق الخارجي وا 

في جانبها  SPSSجانبها النظري، تم تحليل نتائج االستبيانات الموّزعة على خبراء المحاسبة المجازين في لبنان باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 العملي، وتم التوّصل الى عّدة نتائج أهمها:

 تعتبر المحاسبة اإلبداعية فّنًا من فنون التالعب والغش؛ 
  الخارجي العملية وكفاءته العلمّية في الحّد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية؛تؤثر خبرات المدقق 
 .إن التطوير في المعايير الدولية يساهم في عرض المعلومات المحاسبية بعدالة 

 وقد خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات، نذكر منها:

 قيام بمواجهة استخدامها بكافة االشكال؛ضرورة اهتمام المدققين بمعرفة اساليب التالعب المحاسبي لل 
  على الشركات التي تستخدم المحاسبة اإلبداعية؛الجهات الرقابية يجب تشديد الرقابة من قبل 
 القيام بالعديد من الخطوات للتعريف بأهمية إعتماد المعايير الدولية بهدف تشجيع الدول لتطبيقها. يجب على مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 المحاسبة االبداعّية، التدقيق الخارجي، المعايير الدولّية.الكلمات المفتاحية : 
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The Role of an External Auditing in Limiting Practices of Creative Accounting in the Light of 
International Standards 

"From the point of view of Certified Public Accountants in Lebanon" 

Summary 

  This study aims to address a problem that currently occupies the fields of accounting and financial 
knowledge in the world, which is the problem of creative accounting, especially since the global financial 
crisis and the collapse of many large companies in the world were later found to have used creative 
accounting methods in order to show the result of their activity and financial position in a way different from 
reality, As this study dealt with the concept of creative accounting, its most important methods used in 
financial statements, and its relationship to external auditing and procedures for limiting accounting 
creativity. This study used the descriptive analytical approach. After presenting its theoretical side, the 
results of the questionnaires distributed to certified accountants in Lebanon were analyzed using the 
statistical program. SPSS in its practical aspect, and several conclusions were reached, the most important 
of which are: 

 Creative accounting is considered an art of manipulation and fraud. 
 The external auditor's practical experience and scientific competence influence the limitation of 

creative accounting practices; 
 The development in international standards contributes to the fair presentation of accounting 

information. 

This study concluded with a set of recommendations, including: 

 The need for auditors to know the methods of accounting fraud in order to confront their use in all 
forms; 

 Control should be tightened by supervisory authorities over companies that use creative accounting; 
 The International Accounting Standards Board must take several steps to publicize the importance 

of adopting international standards in order to encourage countries to implement them. 

Key words: creative accounting, external auditing, international standards. 
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 طار العام للدراسةإلاأوالً: 

 المقدمة  -1

تعريفات التدقيق ورغم اختالفاتها اللغوية على أن عملية التدقيق تشتمل على عدة عناصر وهي الفحص والتحقق والتقرير، معظم  تتفق   

تسجيلها وتحليلها وتبويبها أما التحقق فيقصد به الحكم على صالحية القوائم المالية ويقصد بالفحص التأكد من صحة قياس العمليات وسالمة 

لمستفيدة النهائية كتعبير سليم ألعمال المشروع عن فترة مالية معينة، أما التقرير فيقصد به استخالص النتائج واثباتها في تقرير يقدم للجهات ا

من حيث تصويرها  التدقيق، حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من البيانات الختامية، وهو يعتبر نهاية عملية

 .(3102)حسن، فليح ، و عنبر ،  للمركز المالي بصدق وعدالة، اي تعبر عن الواقع الحقيقي وان المدقق يشهد بذلك.

وجود أخطاء بالمستندات والسجالت المحاسبية أمر بديهي يرجع السبب فيه إلى  احتمالوفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أّن 

نتهاًء بإعداد البيانات المالية الختامية، إال أّن هذه األخطاء في بعض األحيان قد االمراحل المتعددة التي تمر بها البيانات بدًء من إثبات العمليات و

 من قبل إدارة الشركة للتالعب من خالل قيامها ببعض الممارسات المحاسبية. تكون مقصودة، بل وقد تصبح سياسة متبعة

يبرز دور المدقق الخارجي المتمثل بالرأي الموضوعي التقييمي للمعلومات المقدمة إليه والتي تمثل بمجملها جوهر القوائم المالية وهنا   

عب بالبيانات المالية الموضوعة بين يديه، سعياً وراء إحداث تحسين صوري ومضمونها، بيد أّن المحاسب يستطيع وبناًء لرغبة اإلدارة التال

غير حقيقي فيها، من خالل اإلستفادة من الثغرات والفجوات الموجودة في القواعد المحاسبية وخصوصاً عنصر المرونة الذي تتمتع به 

نه تحويل القوائم المالية من ما يجب أن تكون عليه إلى ما يرغب بإمكانية اإلختيار بين أدوات القياس واإلفصاح، يمكواألساليب المحاسبية، 

شأة القائمون على إعدادها أن تكون عليه، وكل ذلك بهدف تحسين الصورة التي تعكسها األرقام الموجودة في تلك القوائم على نتيجة أعمال المن

تثمارات، أو تحسين سعر السوق، أو تعظيم المكافآت الحالية ومركزها المالي، في سبيل تحقيق مجموعة من األهداف كجذب العديد من اإلس

يعتها والمستقبلية وما يتوقعه كبار الماّلك من توزيعات نقدية أو عينية في صورة أسهم، أو إلتخاذ قرارات معينة تخدم فئات محددة يكون في طل

 أعضاء مجلس اإلدارة.... 

ومن أجل التحكم بالنشاط اإلقتصادي والتدفقات اإلقتصادية الناتجة عنه، وللنهوض بمهنتي المحاسبة والتدقيق لمحاكاة كل تلك المتغيرات   

لية العالمية والعمل على عولمة عمليات تطبيقها عالميّاً، عملت الهيئات المهتمة بالعمل المحاسبي والمالي على إعادة دراسة المعايير الدو

، من أجل تحسين عملية العرض واإلفصاح IASومعايير التدقيق الدولية  IASبما يشمل معايير المحاسبة الدولية  IFRSتقارير المالية لل

 المحاسبي وأيضاً رفع جودة التدقيق وتعزيز مصداقيته لدى مختلف األطراف ذات العالقة.

 .إلبداعية في ظل المعايير الدوليةالمحاسبة ا ارجي في الحد من ممارساتكفاءة التدقيق الخ: تتمحور اشكالية هذه الدراسة حولسوف و  
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 إشكاليّة الدراسة  -2

وهو موضوع المحاسبة اإلبداعيّة دين المعرفة المحاسبية والمالية، أحد أهم المواضيع تداوالً حاليّاً في ميا تعالج هذه الدراسة

creative accounting  أو ما يعرف بإدارة أو تلطيف األرباح، ودور المدققين الخارجيين في إكتشاف تلك العمليّات من خالل كفاءتهم من

 من جهة أخرى. international standardsجهة، وإستخدام المعايير الدوليّة 

 هذه الدراسة على أساس طرح اإلشكاليتين التاليتين: تقوملذا 

 ؟العمليّة وكفاءته العلميّة في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة ا مدى أهميّة خبرات المدققم 

 ما مدى تأثير ( إعتماد معايير المحاسبة الدوليةIAS( والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،)IFRS)  على صحة وموثوقية البيانات الماليّة

 ؟ للشركة موضوع التدقيق

 فرضيّات الدراسة  -3

تم بناء فرضيات الدراسة اعتماًدا على مشكلة الدراسة وعناصرها المختلفة حيث أن فرضيات الدراسة تعد إجابات آنية للظاهرة        

المدروسة، وحلوالً متوقعة للمشكلة موضوع الدراسة، سيتضح من الجانب التطبيقي إمكانية رفضها أو قبولها. تنطلق هذه الدراسة في بناء 

وبين المتغير التابع )الحّد التدقيق الخارجي، المعايير الدوليّة( ) ةالمستقل اتخالل التحليل والكشف عن عالقات التأثير بين المتغير فرضياتها من

 من ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة(، وقد توزعت عليهما الفرضيات على النحو التالي:

 ؛المدقق الخارجي العمليّة وكفاءته وبين الحّد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية الفرضية األولى: ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين خبرات 

  ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين االلتزام بمعايير المحاسبة الدوليّة والمعايير الدوليّة إلعداد التقارير المالية وبين الحّد منالثانيةالفرضية : 

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية؛

  مغيرات الدراسة (:1رسم توضيحي )

 

 المصدر: من إعداد الباحث

المتغّيرات المستقلّة

التدقيق 
الخارجي

االلتزام 
بالمعايير 

الدولّية

المتغّير التابع

الحّد من 
ممارسات 
المحاسبة 
االبداعّية

  



 

4 

 

 منهج الدراسة -4

 إعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وقد إستندت هذه الدراسة على جانبين: األول نظري واآلخر عملي.

 لقد إعتمد الباحث في هذا الجانب على عّدة مصادر وذلك عن طريق اإلستعانة بما هو متوفر من المصادر والمراجع العربيّة  لجانب النظري:ا

 واألجنبيّة، إضافة للمقاالت المنشورة، والرسائل الجامعيّة والمصادر األخرى المتاحة.

 المجازين الممارسين للمهنة في لبنان.راء المحاسبة خالل استمارة تّم توزيعها على خب من لجانب العملي:ا 

 أهميّة الدراسة   -5

 األهميّة العلميّة:أ. 

 أهم المشاكل والتحديات في ميادين المعرفة المحاسبية والماليّة، وهو موضوع المحاسبة اإلبداعيّة القائمة على  يعتبر الموضوع المعالج من

دة خاصة في أساس تضليل األطراف المستفيدة والمستخدمة للقوائم الماليّة، الصادرة عن الشركات بغية تحقيق أهداف معيّنة تخدم أطراف محدّ 

 ولت هذه الظاهرة في الوطن العربي.ظل قلّة الدراسات التي تنا

  ومن جهة ثانية، تطال هذه الدراسة دور المدقق الخارجي وقدرته على إغناء الجانب المعرفي لدور لجان المراجعة والتدقيق في الحد من

سعى الباحث لمعرفة العالقة التي ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة، مع بيان المعوقات التي قد تحول دون إتمام هذا الدور على ما يرام، لذا سوف ي

 تربط دور المدقق الخارجي ومدى قدرته على كشف أساليب اإلبداع المحاسبي بمختلف أشكاله المطبقة لدى إعداد القوائم المالية الختاميّة.

 ة:األهمية العمليّ ب. 

ا، والتي يمكن أن تساهم في تقديم دليل علمي حول ات المتوقعة منهتتجلى األهميّة العمليّة لهذه الدراسة بشكل عام بالنتائج والتوصيّ 

اء إمكانية مكافحة هذه الظاهرة وحول مدى كفاءة التدقيق الخارجي في الحد منها، خاصة أّن الدراسة في جانبها العملي عملت على إستمزاج آر

ات الموزعة لهم وتحليلها بإستخدام البرنامج مدققي الحسابات الخارجيين أعضاء نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان عبر اإلستمار

 .SPSSاإلحصائي 

إّن هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، يمكن لها خدمة عّدة فئات كالمستثمرين، والمحللين الماليين، والمدققين الداخليين 

 للبيانات المالية الصادرة عن الشركات.والخارجيين، فضالً عن الجهات الرقابيّة الرسميّة، وغيرها من الجهات المستخدمة 

 أهداف الدراسة  -6

إّن عمليات تجميل البيانات بإستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية من قبل إدارات الشركات سعياً وراء تحسين الوضع المالي للشركة 

، وأيضاً على موثوقية التدقيق الخارجي في حال بنتيجة نشاطها ومركزها المالي، حتماً سيكون له اآلثار السلبية على موثوقية تلك البيانات

 قواعد المحاسبية المتعارف عليها، عجزه عن كشف عمليات التجميل النابعة من إبداع المحاسبين بإستخدام المبادئ وال
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خارجي في الحد من من هنا جاءت أهداف هذه الدراسة الفرعية التي تجتمع في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو بيان كفاءة التدقيق ال

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ظل المعايير الدولية، ومن هذا الهدف تندرج األهداف التالية:

  ّف على مفهوم المحاسبة اإلبداعية؛التعر 

 محاسبي في إعداد قوائمها المالية؛بيان دوافع اإلدارة في اللجوء لعمليات اإلبداع ال 

 ي إطار تجميلها للبيانات المالية؛المحاسبة اإلبداعية ف ظهار أهم الخدع المالية أو أساليبإ 

 دعين تبيان أهمية اإلعتماد على المعايير الدولية من قبل مدققي الحسابات الخارجيين في لبنان الذي من شانه أن يحد من قدرة المحاسبين المب

 على اإلستفادة من الثغرات الموجودة في القواعد المحاسبية.

 

 النظري للدراسة اإلطارثانياً: 

 ةالمصطلحات اإلجرائيّ  -1

 هي أسلوب من أساليب التالعب بالحسابات من قبل المحاسبين إلخفاء األداء الفعلي لمنشآت األعمال، المحاسبة اإلبداعية أو إدارة األرباح :

والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها بغرض تحقيق نتائج ذات اهمية، توصف مثل هذه األساليب بانّها محاسبة إبداعية دون تجاوز المعايير 

، إّن لممارسة هذه األساليب أثر في زعزعة ثقة السوق في (Ghosh S, 2010) وإنّما بإستغالل عنصري المرونة واإلختيار في تلك المبادئ

 .(544-534الصفحات ، Silins ،3113)القوائم المالية 

 هو عمليّة يقوم من خاللها المدقق المستقل عن المنشأة بفحص القوائم المالية والسجالت المحاسبية، بهدف إعطاء رأي محايد التدقيق الخارجي :

ا المالي في نهاية وموضوعي عن مدى عدالة القوائم المالية وعن مدى تعبيرها عن نتيجة أعمال الشركة من أرباح أو خسائر، وعن مركزه

فترة زمنيّة محددة غالباً ما تكون سنة، فالتدقيق هو علم له قواعد ومبادئ ومعايير متعارف عليها بين أصحاب هذه المهنة، وتشمل عملية 

 (31، صفحة 3101)طه،  التدقيق: الفحص، التحقيق والتقرير

 الممكن تعريف معايير المحاسبة الدولية على أنها المقياس أو النموذج األساسي الذي من شأنه تحديد  يمكن تعريف  :معايير المحاسبة الدولية

لمحيطة الطرق الصحيحة والدقيقة لإلفصاح عن أو االعتراف بالقوائم المالية الخاّصة بمؤّسسٍة أو منشأٍة معينة، مع ذكر تأثير كٍل من الظروف ا

)مرازقة و بوهرين، ة أو اقتصادية وغيرها على إنتاجيتها، وفي هذا المقال سنعرفكم على هذه المعايير بشكٍل أكبر. بها سواء كانت سياسي

 (7، صفحة 3101

  :هي عبارة عن مجموعة من المبادئ المنهجية والتوجيهية للمدققين، فعند إجراء معايير التدقيق الدولية أو معايير التدقيق المقبولة عموما

 .(TUOVILA ،3102)التدقيق على مالية الشركات من اجل ضمان الدقة وللتحقق من إجراءات وتقارير مراجعي الحسابات 
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 الدراسات السابقة -2

حيث هدفت هذه  (3102)الموفقي، دراسة  تناولت العديد من الدراسات موضوع الحّد من ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة، ومن هذه الدراسات   

سبة الدراسة إلى معرفة دور مدقق الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية على موثوقية القوائم المالية، من خالل معرفة دوافع المحا

ة تمارس للتالعب توصلت الدراسة إلى أن المحاسبة اإلبداعي ،ها مدقق الحسابات للحد من آثارهااإلبداعية، ممارساتها و اإلجراءات التي يطبق

باألرقام بقصد تحقيق أهداف محددة وكذا لتضليل مستخدمي القوائم المالية، لذا وجب على مدقق الحسابات أن يكتشف األخطاء والغش وأن 

وحاالت  يكون على يقظة لتجنب الوقوع في الممارسات اإلدارية والمالية الخاطئة والكشف عن حاالت التالعب في التقارير والقوائم المالية

، بعنوان "دور أساليب الرقابة الحديثة في كشف ممارسات  (3102)السياغي، دراسة أما  الفساد وكافة التصرفات المهنية غير األخالقية، 

لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة في  المحاسبة اإلبداعيّة وتقليل المخاطر"، حيث هدفت هذه الدراسة الى معرفة األساليب الحديثة في الرقابة

سبية، المصارف السودانيّة، وتوضيح أهميّة استخدام االساليب الحديثة في المصارف السودانية لتقليل المخاطر وزيادة موثوقية المعلومات المحا

ارف السودانية في حالة التزامها بهذه وكذلك التعرف على األسباب التي أّدت الى ظهورها والمزايا والفوائد التي يمكن ان تجنيها المص

 األساليب، وتوّصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج  أهمها، توجد عالقة ايجابيّة بين استخدام األساليب الحديثة في الرقابة والكشف من

ي كشف ممارسات المحاسبة االبداعيّة ممارسات المحاسبة االبداعيّة في المصارف السودانيّة، استخدام األساليب الحديثة في الرقابة يساهم ف

طر واالساليب الحديثة في وتقليل المخاطر، إجراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة وتقليل المخا

المحاسبة المجازين في لبنان على كشف ممارسات المحاسبة مدى كفاية خبرات خبراء "بعنوان:  (3104)الموسوي،  ودراسةالرقابة، 

، اذ هدفت هذه الدراسة إلى معرفة رأي خبراء المحاسبة المجازين في لبنان حول مدى كفاية خبراتهم "اإلبداعية من وجهة نظر الخبراء أنفسهم

معرفة دور خبرات خبراء المحاسبة المجازين في لبنان  وكذلك، العملية لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية التي تمارسها الشركات في لبنان

 فيما يتعلق بممارسات المحاسبة اإلبداعية، في كشف تلك الممارسات، وقد توصل البحث إلى أّن خبراء المحاسبة المجازين في لبنان يرون أن

تزداد بإزدياد سنوات الخبرة والشهادات المهنية التي  الخبرات لديهم كافية إلكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية، وأّن قدرتهم على اإلكتشاف

رة حصلوا عليها، وأفضت الدراسة إلى أّن الشهادات المهنية ضرورية لتعريف خبراء المحاسبة بمعايير المحاسبة الدولية بشكل كاف، أّما الخب

 رسات وأساليب المحاسبة اإلبداعية.المهنية فتمكنهم من إكتشاف حاالت التالعب بالقوائم المالية التي تتم من خالل مما

أثر اآلليات المحاسبية للحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية من بعنوان: " (3104)جريرة ، البشتاوي ، و الحياصات،  دراسةأما 

هدفت هذه الدراسة لبيان أثر اآلليات المحاسبية للحوكمة  "،ارجيينوجهتي نظر الشركات الصناعية المساهمة في األردن ومدققي الحسابات الخ

للحد من اآلثار السلبية لممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات الصناعية المساهمة في األردن، وقد توصلت الدراسة إلى أّن إعتماد 

المحاسبة اإلبداعية، مما سينعكس إيجاباً على جودة التقارير الشركات لآلليات المحاسبية للحوكمة سيسهم بشكل كبير في الكشف عن ممارسات 

المالية وفاعلية عملية المراقبة ومن أهم توصيات الدراسة هي ضرورة تعزيز اآلليات المحاسبية للحوكمة وحث الشركات على تطبيقها، لما 

ل من ممارسات المحاسبة اإلبداعية ، باإلضافة إلى أهمية لهذا المقترح من دور في زيادة الشفافية واإلفصاح، األمر الذي يساعد على التقلي

 التنسيق بين التدقيق الداخلي ومجلس اإلدارة والتدقيق الخارجي من أجل إدارة المخاطر والرقابة عليها. 

 Nsour, 2016)-(Alhyari & Al، دراسة ايضا  ومن الدراسات التي تطرقت الى هذا الموضوع
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“The Role of Corporate Governance Principles in Reducing Creative Accounting Impacts on Financial 

Statements in Jordanian Industrial Public Shareholding companies”: 

لبيانات المالية في الشركات المساهمة هدفت إلى التعّرف على دور مبادئ حوكمة الشركات في الحد من اآلثار المحاسبية اإلبداعية على ا 

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج فيما يلي أهمها: هناك تأثير كبير لدور المساهمين في الحّد من ممارسات المحاسبة ، العامة الصناعية األردنية

تأثير كبير لدور أصحاب المصلحة في الحد االبداعية، هناك تأثير كبير لمبدأ حماية حقوق المساهمون في الحد من المحاسبة اإلبداعية، هناك 

الية في من المحاسبة اإلبداعية، هناك تأثير كبير لمبدأ الشفافية واإلفصاح في الحد من المحاسبة اإلبداعية اآلثار المترتبة على البيانات الم

في تقليل آثار المحاسبة اإلبداعية على البيانات الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية، هناك تأثير كبير على مسؤوليات مجلس اإلدارة 

المالية في شركات المساهمة العامة الصناعية األردنية. وفي ضوء هذه النتيجة ، توصل الباحثون إلى التوصية التالية: يجب على الشركات 

داعية، كما يجب االستمرار في إجراء مزيد من التركيز على دور مبادئ حوكمة الشركات بسبب دورها الهام في الحد من اآلثار المحاسبية اإلب

 الدراسات التي تتناول متغيرات الدراسة لمعرفة أي صعوبات تواجه تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.

 دور التدقيق الخارجي في الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعيّة -3

 ،أساليب محاسبية مختلفة وسياسات محددة بهدف إعطاء صورة مالية مرغوبة للشركة باختيارتسمح بعض القواعد المحاسبية للشركة 

لمعرفة  باستمرارولكن مكافحة ممارسات المحاسبة اإلبداعية تعتبر من األمور الصعبة والمعقدة ولهذا على المهتمين في هذا المجال السعي 

التحريفات  اكتشافالسعي للحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة عند مدقق بهنا تبرز أهمية ال منطورات الخاصة بالمحاسبة اإلبداعي، الت

في كل من بيان الدخل والمركز المالي وبيان  هاالجوهرية وللتحقق من وجود هذه التحريفات ال بد من إتباع إجراءات معينة للحد من آثار

 وبيان التغيرات في الحقوق. التدفقات النقدية

 يطبقها المدقق للحد من المحاسبة اإلبداعية في بيان الدخل اتواختبارإجراءات  -3-1

وتتمثل هذه األدلة في البيانات المالية  ،المدقق على نحو موضوعي وحيادي إلى جمع أدلة اإلثبات المتعلقة بموضوع التدقيقيسعى 

ثم يقارن كمدقق المعلومات التي تتضمنها البيانات المالية ومن أنها  ،الموجودة بالدفاتر واليوميات والحسابات والمستندات والمصادقات...

 .عرضت بصدق وعدالة وال تتضمن أي ممارسة من ممارسات المحاسبة اإلبداعية حيث يوفّر تقرير المدقق تلك المعلومات  إلى المستخدمين

)الحلبي و : تشملأما اإلجراءات واإلختبارات التي يطبقها المدقق للحد من آثار المحاسبة اإلبداعية في بيان الدخل في ظل المعايير الدولية 

 . األعمال لألنشطة غير المستمرةة نتيج، مصروفات التشغيل، تكلفة البضاعة المباعةت، رقم المبيعا: (44-42، الصفحات 3112مطر، 

 يطبقها المدقق للحد من المحاسبة اإلبداعية في بيان المركز المالي اختباراتوإجراءات  -3-2

أساليب المحاسبة اإلبداعية في بيان المركز المالي هو تحسين المركز المالي للشركة من خالل تضخيم األصول أو  استخدامهدف اإلدارة من 

االجراءات التي يمكن اعتمادها من  تشمل، و(44، صفحة 3112)الحلبي و مطر،  تخفيض المطلوبات بغرض تحسين نسبة السيولة أو الربحية



 

8 

الموجودات ل، طويلة األج االستثماراتة، الذمم المدين، النقدية، ةالمتداول االستثمارات ،األصول الثابتة، األصول غير الملموسة :مدقققبل ال

 .حقوق المساهمين، المخزونل، طويلة األج ، االلتزاماتالطارئة وااللتزامات

 وفي بيان التغيرات في الحقوق يطبقها المدقق للحد من المحاسبة اإلبداعية في بيان التدفقات النقدية اختباراتإجراءات و   -3-3

من حيث مصدرها  ،جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة Cash Flows Statementsيعرض بيان التدفقات النقدية 

ان التدفقات النقدية إلى مساعدة المستثمرين والدائنين والدارسين وغيرهم في تحليل ويهدف إعداد بي ،خالل فترة زمنية معينة واستخداماتها

 لذا يقوم المدقق بمجموعة من ،النقدية من خالل توفير معلومات مالئمة عن مصادر التدفقات والمدفوعات النقدية خالل فترة زمنية معينة

  وبيان التغيرات في حقوق المساهمين. قديةفي بيان التدفقات النعية للحد من آثار المحاسبة اإلبدا واالختباراتاإلجراءات 

 ور المعايير الدوليّة في الحد من أساليب المحاسبة اإلبداعيّةد -4

لويس، وفي المؤتمر الدولي العاشر  سانفي المؤتمر الدولي األول المنعقد في  1904نشأ مفهوم معايير المحاسبة الدولية في عام 

، وتعّد الحاجة إلى هيئات محاسبية مهنية في تسع دول بقيادة 1973في عام  IASCتبلورت هذه الفكرة بتشكيل لجنة معايير المحاسبة الدولية 

المحاسبية د عامة تعالج المسائل التي شهدها العالم، بحيث ألزم وجود قواع االقتصاديةمعايير المحاسبة الدولية وليدة الظروف والتطورات 

، وذلك لتسهيل عملية القياس واإلفصاح المحاسبي ثّم المقارنة بين القوائم المالية وتقييم أداء الوحدات اإلقتصادية، ولم تقتصر المتشابهة

رة الخارجية واإلستثمارات الدولية، محاوالت توحيد الممارسة المحاسبية على المستوى القطري، إذ كان لإلتحادات اإلقليمية والتوسع في التجا

حليين وإنتشار الوحدات اإلقتصادية المتعددة الجنسية األثر في إتساع قاعدة مستخدمي البيانات المحاسبية، لتضم باإلضافة إلى المستخدمين الم

 .(25، صفحة 3112)القاضي و حمدان،  مستخدمين آخرين على نطاق دولي

ّن معايير المحاسبة الدولية يسترشد بها المحاسبون عند قيامهم بإعداد التقارير المالية والبيانات من خالل ما سبق يمكن االستنتاج بأ

لحصول على بيانات مالية تحتوي على لالختامية للشركة، إّن أهمية معايير المحاسبة الدولية تكمن في تحقيق التوافق المحاسبي الدولي 

)عبدهللا،  ،معلومات محاسبية تتصف بالمالءمة والموثوقية والثبات وقابلة للمقارنة وتساعد في إتخاذ القرارات الرشيدة من قبل المستخدمين

 .هو تحقيق التوافق المحاسبي الدولي هاالهدف األساسي من وجود، إذ ان (22-27، الصفحات 3103
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 ثالثاً: اإلطار التطبيقي للدراسة

 تحديد المجتمع األصلي للدراسة -1

بما أن موضوع البحث هو: كفاءة التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في ظل المعايير الدولية، فقد تكّون 

براء المحاسبة المجازين في لبنان والبالغ عددهم حوالي مجتمع الدراسة الميدانية من خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المنتسبين لنقابة خ

 .(LACPA ،3102) خبيراً ممارسين للمهنة 0444

 تحديد عينة الدراسة -3

من مجمل الخبراء المجازين  %01) لبنان خبيرا محاسبيا مجازا  ممارسا للمهنة في ة من مئة وخمسة وستونتتكون عيّنة الّدراس

 .، وقد إعتمد الباحث في اإلطار التّطبيقي للّدراسة على اإلستبانة كونها مصدرا مهّما للحصول على البيانات الاّلزمة إلجراء الّدراسةالممارسين

 سةخصائص عينة الدرا -3

منها، ثّم اشتملت بعد ذلك على البيانات الّديمغرافيّة إحتوت اإلستبانة في مقّدمتها على رسالة مختصرة تشرح للمشارك الهدف المرجو 

 وهي: المؤهّل العلمي، اإلختصاص وعدد سنوات الخبرة في ممارسة مهنة المحاسبة؛ لتنتقل فيما بعد إلى بنود اإلستبيان والتي هي عبارة عن

اإلستبيان األسئلة المتعلّقة بالفرضيّة األولى للبحث، أّما المحور وقد تناول المحور األّول من بنود ،  موّجها إلى األطراف المشاركةسؤاالً  35

 ني فقد إرتبط بالفرضيّة الثّانية.الثّا

 

 توزيع قوائم اإلستبيان على أفراد عيّنة الّدراسة :0جدول رقم 

 النّسبة% العدد البيان

 % 100 044 اإلستبيانات الموّزعة

 % 72 120 اإلستبيانات المسترّدة

 % 20 54 اإلستبيانات غير المسترّدة

 % 72 120 اإلستبيانات القابلة للتّحليل

 المصدر: من إعداد الباحث

 

 ئية المستخدمة في تحليل البياناتاألسلوب واألدوات اإلحصا -4
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( في تحليل البيانات التي (SPSSإستخدم الباحث برنامج الحزمة اإلحصائيّة للعلوم اإلجتماعيّة  لتحقيق أهداف هذه الدراسة وإختبار فرضياتها،

 تّم الحصول عليها من خالل الّدراسة الميدانيّة للعيّنة المبحوثة، فضال عن مجموعة أخرى من األدوات اإلحصائيّة نذكر منها:

  الوسط الحسابي(mean) :القيمة هي الوسط  هو قيمة تتجّمع حولها قيم مجموعة، ويمكن من خاللها الحكم على بقيّة قيم المجموعة، فتكون هذه

 .الحسابي

  اإلنحراف المعياري(standard deviation) يستخدم لقياس مدى الّتبعثر اإلحصائي، أي أنّه يدّل على مدى امتداد مجاالت القيم ضمن :

 مجموعة البيانات اإلحصائيّة. 

  إختبارt-test(one sample test)حسابي، وقد إستخدم الباحث هذا اإلختبار في إختبار : يستخدم هذا اإلختبار لفحص فرضيّة تتعلّق بالوسط ال

 فرضيّات الّدراسة.

 

 لوصف االحصائي لعينة الدراسةا -5

 المؤهل العلمي: -

 توزيع أفراد العينة وفق المؤهل العلمي: 3جدول رقم 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 45.8 45.8 45.8 55 إجازة 

 96.7 50.8 50.8 61 ماجستير

 100.0 3.3 3.3 4 دكتوراه

Total 120 100.0 100.0  

 Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
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 العلمي المؤهل وفق الدراسة عينة أفراد : توزيع0رقم كلش

 
 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 % 3.3بة يوّضح الجدول والشكل الواردين أعاله التّوزيع بالنّسب المئويّة للمؤهّل العلمي للمشارك في اإلجابة عن أسئلة اإلستبيان، حيث أّن نس

من المشاركين يحملون شهادة  % 45.83منهم يحملون "ماجستير"، بينما كانت نسبة  % 50.83من المشاركين يحملون "دكتوراه"، ونسبة 

 زة" وبهذا يكون المشاركين مّمن يحملون "الماجستير" هم األكثر نصيبا في هذه الّدراسة."إجا

 :ختصا اإل -

 تنوعت اإلختصاصات المشاركة في هذه الدراسة، وكان تظهير أنواع تلك المشاركات على الشكل التالي:

 : توزيع أفراد العينة وفق اإلختصاص 2جدول رقم 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 56.7 56.7 56.7 68 محاسبة 

 68.3 11.7 11.7 14 اقتصاد

 85.8 17.5 17.5 21 ادارة االعمال

يةعلوم مالية ومصرف  17 14.2 14.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
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 الختصاصا وفقا العينة أفراد : توزيع3رقم شكل

 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

" قد نالوا المركز األدنى، بينما حاز المتخّصصين في مجال االقتصاديمكن القول بأّن المتخّصصين في مجال " خالل ما سبقومن 

وهذا بالتّالي يعّزز إجابات األسئلة الموّجهة لهم بما يخدم مصلحة البحث، إذ أّن هذه الّدراسة  ،" المركز األعلى في هذه الّدراسة"المحاسبة

 تتمحور حول المحاسبة.

 عدد سنوات الخبرة في ممارسة المحاسبة: -

 توزيع أفراد العينة وفق سنوات الخبرة في ممارسة المحاسبة :5جدول رقم

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 

 

4أقل من   39 32.5 32.5 32.5 

الى اقل من  4من 

01 

33 27.5 27.5 60.0 

الى اقل  01من 

04من   

22 18.3 18.3 78.3 

واكثر 04من   26 21.7 21.7 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
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 توزيع أفراد العينة وفق سنوات الخبرة في ممارسة المحاسبة: 2شكل رقم

 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 01وال  4تتراوح بين من المستخدمين كانت سنوات خبرتهم  االكبرالعدد يمكن القول بأّن  خالل الجدول والشكل السابقسنومن 

 سنوات خبرة في ممارسة المحاسبة. 01لهم اكثر من  %51المستطلعين، فيما من  %41سنوات اذ بلغت نسبتهم 

 :أساليب التحليل والمعالجة اإلحصائية -6

 إختبار الثبات: -ب

عامل لغرض التأكد من ثبات المقياس المستخدم تم إستخدام المعامل )ألفا كرونباخ(، للوقوف على دقة إجابات أفراد عيّنة الدراسة، وتعد قيم م

( وعلى وجه التحديد في البحوث اإلدارية والمحاسبية وكما 0,60كرونباخ( مقبولة إحصائياً عندما تكون هذه القيم مساوية أو أكبر من) )ألفا

 يلي:

 

 

 معامل ألفا كرونباخ على المستوى االجمالي للمتغيرات:  4جدول رقم 

 معامل الثبات

 معامل ألفا كرونباخ

 العناصرعدد  معامل الصدق=جزر معامل الثبات
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31913 31910 35 

 .spssالبرنامج اإلحصائي المصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج 

اسبة معامل ألفا كرونباخ على المستوى اإلجمالي للمتغيرات لقياس مدى تأثير خبرات المدقق العملية وكفاءته العلمية في الحد من أساليب المح

، المحور األول يعني أنَّ قيم المعامل (28( على المستوى )1،212معامل ألفا كرونباخ تساوي ) أّن قيمة التالياإلبداعية ، ويوضح الجدول 

 (.1،4)ألفا كرونباخ( مقبولة إحصائياً ألنه أكبر من )

 معامل ألفا كرونباخ على المستوى االجمالي للمتغيرات في المحور األول :4جدول رقم 

 معامل الثبات

 معامل ألفا كرونباخ

 عدد العناصر الصدق=جزر معامل الثباتمعامل 

31930 31914 32 

 .spssالمصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي 

أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على صحة وموثوقية  معامل ألفا كرونباخ على المستوى اإلجمالي للمتغيرات لقياس مدى تأثيراما 

ويوضح الجدول  البيانات المالية للشركة موضوع التدقيق، في حال عدم إعتماد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

حور الثاني يعني أنَّ قيم المعامل )ألفا كرونباخ( مقبولة إحصائياً ألنه ، الم(7( على المستوى )1،2أّن قيمة معامل ألفا كرونباخ تساوي ) التالي

 (.1،4أكبر من )

 معامل ألفا كرونباخ على المستوى االجمالي للمتغيرات في المحور الثاني: 7جدول رقم 

 معامل الثبات

 معامل ألفا كرونباخ

 عدد العناصر معامل الصدق=جزر معامل الثبات

31933 31934 7 

 .spssالمصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج البرنامج اإلحصائي 

 تحليل وإختبار الفرضيات: -0

 التكرارات وتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة:-1

قياس ( في Likertالباحث معيار ليكارت الخماسي ) فقد استخدم ،في إطار معالجة االستبانة تم تحديد مقياس لإلجابة عن األسئلة الواردة فيها

  : اإلجابات على فقرات االستبانة وتنحصر اإلجابات المستخدمة كالتالي

 المتوسط المرجح :2جدول رقم 

 المستوى المتوسط المرجح

 موافق بشدة  1.79إلى  1من 

 موافق 2.59إلى  1.80 من
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 محايد 3.39إلى   2.6من 

 غير موافق   4.19إلى  3.4 من 

 غير موافق بشدة  5إلى   4.20من 

 المصدر: من إعداد الباحث

ولمعرفة إجابات إتجاهات العينة لكل فقرة ولكل محور من محاور الدراسة تم إستخدام النسب والتكرار واألوساط الحسابية واإلنحرافات 

 المعيارية وكانت النتائج كما يلي:

 

العلمية في كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية1 مع ما قد يعترض التدقيق المحور األول: ما مدى أهمية خبرات المدقق العملية وكفاءته 

 الخارجي من معوقات قد تحول دون ذلك.

 األولى من المحور األول الست( نتائج األسئلة 2يظهر الجدول التالي رقم )

 األولى الستنتائج األسئلة  :2جدول رقم 

 
يتاكد مدقق الحسابات من صحة فواتير 

 والبيع التي تتم في نهاية السنةالشراء 

يتاكد مدقق الحسابات من تكوين 

 مخصص عادل لهبوط االسعار

يتاكد مدقق الحسابات من صحة اسعار 

 الصرف وتصحيح الخطأ ان وجد

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 1.95 2.11 2.06 

Std. Deviation .808 .658 .677 

 
من كشوف يتحقق مدقق الحسابات 

 الجرد ومن الوجود الفعلي ألصناف

فةالمخزون ويستبعد البضاعة التال  

ة يتاكد مدقق الحسابات من عدال

اسعار البضاعة بالمقارنة مع 

 قوائم االسعار الجارية

يتاكد مدقق الحسابات من نسب 

ائدة االستهالك بالمقارنة من النسب الس

 وتعديل االستهالك استنادا لذلك

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.13 2.27 2.12 

Std. Deviation .788 .847 .852 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

للسؤال 1.95والذي بلغت قيمته  Meanنحو اإلتفاق، وهذا ما أكده الوسط الحسابي تميل األولى  الستيظهر الجدول أعاله بأن إتجاهات األسئلة 

للسؤال  2.12للسؤال الخامس و  2.27للسؤال الرابع، و  2.13والذي بلغت قيمته ، الثالثال للسؤ 2.06للسؤال الثاني، و  2.11األول، و 

 السادس، وجميعها أقل من الوسط اإلفتراضي.

 

 للمحور األول:  03-00-01-2-2-7ويبين الجدول التالي نتائج األسئلة 
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 03-00-01-2-2-7نتائج األسئلة  :01رقم جدول 

 

يتحقق مدقق الحسابات 

من سبب تغيير طريقة 

االستهالك واالفصاح 

 عن االثر المتراكم

يتاكد مدقق الحسابات من    

مدى توفر شروط الرسملة في 

 المصروفات المختلفة

يتاكد مدقق الحسابات من صحة 

اسعار السوق لمحفظة االوراق 

 المالية

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.08 2.38 2.23 

Std. Deviation .735 .832 .867 

 

يتاكد مدقق الحسابات من 

عدم قيام المنشاة باثبات 

ايرادات محتملة قبل تأكد 

 شروط تحقيقها

يتاكد مراجع الحسابات من عدم 

قيام المنشأة بتضمين الربح 

التشغيلي مكاسب ناتجة من بنود 

دون االفصاح عن  استثنائية

 طبيعة تلك البنود

يقوم مدقق الحسابات الخارجي باضفاء 

الثقة والمصداقية على المعلومات 

المحاسبية وذلك من خالل ابداء رايه 

الفني المحايد في تقرير التدقيق عن 

مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي 

 تعدها الشركات اللبنانية

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.11 2.19 1.81 

Std. Deviation .887 .873 .702 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

 2.08الذي بلغت قيمته  Meanنحو اإلتفاق، وهذا ما أّكده الوسط الحسابي  03-00-01-2-2-7ويظهر الجدول أعاله أن إتجاهات األسئلة   

للسؤال الحادي عشر، و  2.19للسؤال العاشر، و  2.11والذي بلغت قيمته  للسؤال التاسع ، 2.23للسؤال الثامن، و 2.38للسؤال السابع، و

 ، وهي بمجملها أقل من الوسط اإلفتراضيرللسؤال الثاني عش 1.81

 

 من المحور األول لالستمارة وجاءت االحصاءات كالتالي:  18-17-16-15-14-13الجدول التالي يرمز لنتائج األسئلة  اامّ 
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 18-17-16-15-14-13:نتائج األسئلة 00رقم جدول 

 

يتأكد مدقق الحسابات 

ائم الخارجي من ان تقارير القو

 المالية وااليضاحات المتممة

 لها يتم نشرها سنوياً 

يقوم مدقق الحسابات 

 الخارجي بتحسين جودة أداء

ه من الداخلية وما يتبعالرقابة 

قيقرفع كفاءة أداء عملية التد  

ي يتأكد مدقق الحسابات الخارج

من االفصاح عن االحداث 

 الجوهرية المؤثرة في المركز

 المالي

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.08 2.00 1.96 

Std. Deviation .836 .778 .782 

 

ي يقوم مدقق الحسابات الخارج

بوضع خطة وبرنامج عن 

اجراءات التدقيق واضح 

 المعالم

يتاكد المدقق الخارجي من 

قيام الشركات اللبنانية 

اطر باالفصاح عن طبيعة النخ

 التي تتعرض لها

يتحقق المدقق من سالمة 

 مكونات اعداد بيان الدخل

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.41 2.56 2.36 

Std. Deviation .912 1.060 .933 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

الاذي بلاغ  Meanالتاي توجهات نحاو اإلتفااق، ومماا يؤكاد ذلاك الوساط الحساابي  18-17-16-15-14-13 نتاائج األسائلة  الساابقيظهر الجدول 

 2.36، و 17للساؤال  2.56، و 16للساؤال  2.41بلاغ   Meanالوساط الحساابي ، اماا 15للسؤال  1.96، و 14للسؤال  2، و 13للسؤال  2.08

 .وكلها أقل من الوسط اإلفتراضي 18للسؤال 

 يظهره الجدول التالي: 35-32-33-30-31-02 ونتائج األسئلة

 35-32-33-30-31-02 نتائج األسئلة  :03رقم جدول 
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يتحقق المدقق من انه تم 

 ديةاالفصاح الكافي عن النق

المقيدة واستبعادها عند 

 احتساب نسبة السيولة

 التحقق من عدم استخدام قروض

طويلة االجل لسداد قروض 

م قصيرة االجل والتاكد من انه ت

ة عن االفصاح في البيانات المالي

 اثر ذلك على نسبة السيولة

التاكد من عدم ادراج مكاسب او 

 خسائر تقلب اسعار االستثمارات

ان رة في بيغير المخصصة للمتاج

 الدخل

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.34 2.38 2.40 

Std. Deviation .794 .768 .782 

 
التاكد من االفصاح في 

االت البيانات المالية عن الكف

 ضمن االتزامات الطارئة

يتأكد المدقق الخارجي من عدم 

سبة التزام الشركة بمعايير المحا

 الدولية

المدقق من احتساب اطفاء يتأكد 

ما االصول غير الملموسة قد حصل ب

يتناسب مع توجهات معايير 

 المحاسبة الدولية المعتمدة

N Valid 120 120 120 

Missing 0 0 0 

Mean 2.34 2.26 2.24 

Std. Deviation .804 .750 .789 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

، وهي جميعها أقل من الوسط 2.40و  2.38و  2.34هي على التوالي:  21-20-19من خالل الجدول أعاله، نجد أن الوسط الحسابي لألسئلة   

و  2.26و  2.34والتي كانت أدنى من الوسط اإلفتراضي وعلى التوالي:  24-23-22التوجه الوسط الحسابي لألسئلة  اما اإلفتراضي،

 تلك األسئلة نحو اإلتفاق.مما يؤكد إتجاه .2.24
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 32-37-34-34:نتائج األسئلة 02رقم جدول 

 
من الممكن ان ال 

يتعاون المدقق 

 الداخلي مع المدقق

 الخارجي

من الممكن عدم 

تعاون محاسبي 

الشركة مع مدقق 

 الحسابات الخارجي

أن الدورات 

ر التدريبية هي غي

كافية لمساعدة 

المدقق على 

 اكتشاف الغش في

المناسبالوقت   

يتعرض المدقق لضغوط من 

 االدارة لعدم االفصاح عن مكان

الفا الغش في البيانات المالية خ

 لما مرد في المعايير الدولية

N Valid 120 120 120 120 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.27 2.27 2.16 2.13 

Std. Deviation .914 .941 .935 .859 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

ذا ولم يختلف توجه تلك األسئلة نحو اإلتفاق على غرار سابقاتها، وأيضا الوسط الحسابي لكل منها بقي أقل من الوسط اإلفتراضاي، مماا يثبات ها

 .2.13و  2.16و  2.27و  2.27ما قيمته:  28-27-26-25التوجه، حيث بلغ على التوالي لألسئلة 

إعتماد المحور الثاني: هل تؤثر أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعية على صحة وموثوقية البيانات المالية للشركة موضوع التدقيق1 في حال عدم 

 معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

 لخاصة بالمحور الثاني:ويظهر الجدول اآلتي نتائج األسئلة السبعة ا
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 :نتائج األسئلة السبعة للمحور الثاني05رقم جدول 

 

يساااااعد التطااااوير 

فااااااااااي معااااااااااايير 

المحاسبة والتدقيق 

بماااا يتناساااب ماااع 

التطاااااااااااااااااااورات 

الحاصلة فاب بيئاة 

العمل من عارض 

المعلومااااااااااااااااااات 

المحاساابية بعدالااة 

ودقااااة أكباااار فااااي 

خدماااة األطاااراف 

المتعاملاااااااة ماااااااع 

البياناااااااااااااااااااااااااات 

والمعلوماااااااااااااااات 

المحاساااااابية فااااااي 

اتخاااااذ قاااااراراتهم 

 والتأثر عليها

تؤكاااااااااد المعاااااااااايير 

المحاسااابية ومعاااايير 

التاااااادقيق واإللتاااااازام 

بتطبيقهاااا علاااى الحاااد 

ماااااااان اإلجااااااااراءات 

المحاساابية التااي تلجااأ 

إليهاااااااااااااااااااااا إدارات 

الشركات اللبنانية في 

بعااض األحيااان سااعيا 

وراء إحداث تحساين 

صااااااااااوري )فااااااااااي 

ربحيتهااااااااا أو فااااااااي 

 مركزها المالي( 

يااق معااايير إن تطب

المحاسااابة الدولياااة 

ياااؤدي إلاااى تقليااال 

فااااارص إرتكااااااب 

األخطااااء والغاااش 

 في البيانات المالية

تسااااااهم المعرفاااااة 

بمعااايير المحاساابة 

الدولية في تحسين 

جااااودة اإلفصاااااح 

 في البيانات المالية

إن تحقاااااااااااااااااق 

مراجاااااااااااااااااااااع 

الحسااااااااااااااابات 

الخاااارجي مااان 

أن تصااااااااااانيف 

محفظااااااااااااااااااااة 

األوراق الماليااة 

قاااد تااام إساااتنادا 

لواردة للقواعد ا

فاااااااي معاااااااايير 

المحاساااااااااااااااابة 

الدوليااة، يساااهم 

فااااااااااي رفااااااااااع 

مصااااااااااااااااداقية 

اإلفصاااااح فااااي 

 البيانات المالية

إن اعتماااااااااد 

الماااااااااااادققين 

الخاجيين في 

لبنااااان علااااى 

معاااااااااااااااايير 

المحاساااااااااابة 

الدولياااااااااااااااة 

والمعاااااااااايير 

الدولياااااااااااااااة 

للتقااااااااااااارير 

الماليااااة ماااان 

شأنه أن يحاد 

ماااااان قاااااادرة 

المحاسااااااابين 

المباااااااااادعين 

علااااااااااااااااااااى 

اإلستفادة من 

الثغاااااااااااارات 

ودة الموجااااااااا

فاااي القواعاااد 

 المحاسبية

تلعب الجهات المهنياة 

المختصااااااة والقيمااااااة 

على مهنتاي المحاسابة 

والتااااااادقيق )مجلاااااااس 

إصااااااااادار معاااااااااايير 

المحاسااااااابة الدولياااااااة 

مااااثال( دورا محوريااااا 

فااااي نشاااار وإلزاميااااة 

تطبياااااااااق المعاااااااااايير 

الدولية، بماا يزياد مان 

مصاااااداقية اإلفصااااااح 

المحاساابي ماان جهااة، 

ومستوى الثقة بتقارير 

لحسااابات ماان ماادققي ا

 جهة أخرى

N Vali

d 

120 120 120 120 120 120 120 

Mis

sing 

0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.99 2.10 2.22 1.95 2.15 2.28 2.07 
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 :نتائج األسئلة السبعة للمحور الثاني05رقم جدول 

 

يساااااعد التطااااوير 

فااااااااااي معااااااااااايير 

المحاسبة والتدقيق 

بماااا يتناساااب ماااع 

التطاااااااااااااااااااورات 

الحاصلة فاب بيئاة 

العمل من عارض 

المعلومااااااااااااااااااات 

المحاساابية بعدالااة 

ودقااااة أكباااار فااااي 

خدماااة األطاااراف 

المتعاملاااااااة ماااااااع 

البياناااااااااااااااااااااااااات 

والمعلوماااااااااااااااات 

المحاساااااابية فااااااي 

اتخاااااذ قاااااراراتهم 

 والتأثر عليها

تؤكاااااااااد المعاااااااااايير 

المحاسااابية ومعاااايير 

التاااااادقيق واإللتاااااازام 

بتطبيقهاااا علاااى الحاااد 

ماااااااان اإلجااااااااراءات 

المحاساابية التااي تلجااأ 

إليهاااااااااااااااااااااا إدارات 

الشركات اللبنانية في 

بعااض األحيااان سااعيا 

وراء إحداث تحساين 

صااااااااااوري )فااااااااااي 

ربحيتهااااااااا أو فااااااااي 

 مركزها المالي( 

يااق معااايير إن تطب

المحاسااابة الدولياااة 

ياااؤدي إلاااى تقليااال 

فااااارص إرتكااااااب 

األخطااااء والغاااش 

 في البيانات المالية

تسااااااهم المعرفاااااة 

بمعااايير المحاساابة 

الدولية في تحسين 

جااااودة اإلفصاااااح 

 في البيانات المالية

إن تحقاااااااااااااااااق 

مراجاااااااااااااااااااااع 

الحسااااااااااااااابات 

الخاااارجي مااان 

أن تصااااااااااانيف 

محفظااااااااااااااااااااة 

األوراق الماليااة 

قاااد تااام إساااتنادا 

لواردة للقواعد ا

فاااااااي معاااااااايير 

المحاساااااااااااااااابة 

الدوليااة، يساااهم 

فااااااااااي رفااااااااااع 

مصااااااااااااااااداقية 

اإلفصاااااح فااااي 

 البيانات المالية

إن اعتماااااااااد 

الماااااااااااادققين 

الخاجيين في 

لبنااااان علااااى 

معاااااااااااااااايير 

المحاساااااااااابة 

الدولياااااااااااااااة 

والمعاااااااااايير 

الدولياااااااااااااااة 

للتقااااااااااااارير 

الماليااااة ماااان 

شأنه أن يحاد 

ماااااان قاااااادرة 

المحاسااااااابين 

المباااااااااادعين 

علااااااااااااااااااااى 

اإلستفادة من 

الثغاااااااااااارات 

ودة الموجااااااااا

فاااي القواعاااد 

 المحاسبية

تلعب الجهات المهنياة 

المختصااااااة والقيمااااااة 

على مهنتاي المحاسابة 

والتااااااادقيق )مجلاااااااس 

إصااااااااادار معاااااااااايير 

المحاسااااااابة الدولياااااااة 

مااااثال( دورا محوريااااا 

فااااي نشاااار وإلزاميااااة 

تطبياااااااااق المعاااااااااايير 

الدولية، بماا يزياد مان 

مصاااااداقية اإلفصااااااح 

المحاساابي ماان جهااة، 

ومستوى الثقة بتقارير 

لحسااابات ماان ماادققي ا

 جهة أخرى

N Vali

d 

120 120 120 120 120 120 120 

Mis

sing 

0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.99 2.10 2.22 1.95 2.15 2.28 2.07 

Std. 

Deviation 

.750 .814 .780 .787 .866 .907 .827 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
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الجدول أعاله كشف توجه جميع األسئلة المتفرعة عان المحاور الثااني فاي إساتبانة هاذه الدراساة، وهاو نحاو اإلتفااق، ومماا يؤكاد ذلاك هاو تادني 

و  2.15و  1.95و  2.22و  2.10و  1.99، وهو على التوالي لتلك األسئلة: 3لكل سؤال عن الوسط اإلفتراضي البالغ  Meanالوسط الحسابي 

 .2.07و  2.28

 :إختبار الفرضيات- 2

سيقوم الباحث بعرض وتحليل إختبار كل من الفرضيتين اللتين مثلتا اإلجابات األولية على اإلشكاليتين المطروحتين في بداية هذه 

 الدراسة:

 الفرضية األولى:

H0 مارسات المحاسبة اإلبداعية.ال تؤثر خبرات المدقق الخارجي العملية المتراكمة وكفاءته العلمية المستمرة في الحد من م 

H1 .تؤثر خبرات المدقق الخارجي العملية المتراكمة وكفاءته العلمية المستمرة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية 

 واإلختبار التالي الذي سوف يعرضه الباحث سيثبت إحدى الفرضيتين:

  :متوسط إجابات الفرضية األولى04رقم جدول   

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hypotheses1 120 2.1994 .31838 .02906 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

 :إختبار الفرضية األولى04رقم جدول 

 

Test Value = 3                                        

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Hypotheses1 -27.546- 119 .000 -.80060- -.8581- -.7430- 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

 . H1في هذه الفرضيّة ويثبت   H0، وهذا ما ينفي1014، وهي بالتّالي أقل من sig= 000.يظهر في هذا الجدول أّن 
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 الفرضية الثانية:

H0 لمعايير تؤثر أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعيّة في صحة وموثوقيّة البيانات الماليّة في الشركة التي تعتمد معايير المحاسبة الدوليّة، وا

 الدوليّة إلعداد التقارير المالية.

H1 ،ال تؤثر أساليب وإجراءات المحاسبة اإلبداعيّة في صحة وموثوقيّة البيانات الماليّة في الشركة التي تعتمد معايير المحاسبة الدوليّة 

 والمعايير الدوليّة إلعداد التقارير المالية.

 واإلختبار التالي الذي سوف يعرضه الباحث سيثبت إحدى الفرضيتين:

 الفرضية الثانية:متوسط إجابات 07رقمجدول 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Hypotheses2 120 2.1071 .46788 .04271 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

 :إختبار الفرضية الثانية02رقم جدول 

 

Test Value = 3                                        

T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Hypotheses2 -20.904- 119 .000 -.89286- -.9774- -.8083- 

 .Spssالمصدر: من إعداد الباحث بإستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

 H1في هذه الفرضيّة ويثبت   H0، وهذا ما ينفي1014، وهي بالتّالي أقل من sig= 000.يظهر في هذا الجدول أّن 

قد تّم إثباتهما بنجاح و وضوح، وعبر األدوات العلمية  H1بناء لكل ما ذكر آنفاً، يمكن للباحث القول بأّن فرضيات البحث 

 واإلحصائية وعبر اإلختبارات المنطقية التي تّم تطبيقها على اإلستمارات الموزعة.
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 صياتوالتو االستنتاجات

 أوالً: اإلستنتاجات

 لقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التالية:

 .إن إكتشاف األخطاء والغش هي من مسؤولية المدقق وخاصةً إذا لم يتم تنفيذ مهمته حسب المطلوب 

 ن مسؤولية المدقق تكمن في إبداء الرأي حول البيانات المالية المقدمة ا 

  اإلبداعية من األمور الصعبة والمعقدة ولهذا فإن على المهتمين في هذا المجال السعي تعتبر عملية مكافحة ممارسات المحاسبة

 بإستمرار إلكتشاف طرق وأساليب للحد من هذه الظاهرة.

 جود مدققين مؤهلين إال أن الشركات تمارس أساليب المحاسبة اإلبداعية بطريقة فنية يصعب على المدقق إكتشافها.و 

 سبة الدولية يحقق للبيانات المعَدة والمدققة مجموعة من العناصر اإليجابية أهمها المصداقية والقبول العام إن إستخدام معايير المحا

 باإلضافة إلى قابليتها للمقارنة.

  أبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات في لبنان عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية هي صعوبة ترجمة المعايير الدولية إلى اللغة

 ربية والترجمات الموجودة مختلفة في ترجمة المصطلحات المهنية.الع

  يوجد إدراك لدى المحاسبين والمدقّقين الخارجيين ومستخدمي البيانات الماليّة ألساليب المحاسبة اإلبداعيّة المستخدمة في القوائم

 الماليّة.

  ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة هي الوسيلة األهم واألقوى وكفاءة المراجعين الخارجيين والمراقبين في اكتشاف وخبرة تعتبر يقظة

 لمكافحة ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة.

   على المعايير المحاسبيّة الّدوليّة من شأنه أن يحد من قدرة المحاسبين المبدعين على اإلستفادة إعتماد المدقّقين الخارجيين في لبنان

 المحاسبيّة.من الثّغرات الموجودة في القواعد 

  يساعد التّطوير في معايير المحاسبة والتّدقيق بما يتناسب مع التّطّورات الحاصلة في بيئة العمل من عرض المعلومات المحاسبيّة

 بعدالة ودقّة أكبر في خدمة األطراف المتعاملة مع البيانات والمعلومات المحاسبيّة في اتّخاذ قراراتهم والتّأثير عليها.

 وصياتثانياً: الت

هة للمدققين الخارجيين، هة إلدارات الشركات، وتوصيات موجّ تعددت التوصيات التي تقدمها هذه الدراسة فتنوعت بين توصيات موجّ 

 ة والهيئات المهنية المعنية.وأخرى موجهة للجهات الرسمية الرقابيّ 
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 :توصيات موجهة إلدارات الشركات-1

الدولية عند إعداد وعرض البيانات المالية، بإعتبارها وسيلة مناسبة لإلفصاح عن المعلومات المالئمة تطبيق معايير المحاسبة التركيز على   

دورات تدريبية متخصصة في مجال معايير المحاسبة الدولية للموظفين وتشجيع موظفي ذ القرارات اإلقتصادية واإلدارية، وكذلك القيام بإلتخا

على إدارات الشركات اإلستعانة بخبراء في مجال معايير وذلك من خالل توفيرها لهم، كما ان لك الالقطاع المالي باإلطالع سنوياً على ت

 المحاسبة بهدف تطوير كفاءة معّدي البيانات المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية.

 توصيات موجهة للمدققين الخارجيين ) خبراء المحاسبة المجازين في لبنان (:-2

لى المدقق الخارجي الكافي، وع االهتماميّة المدقّقين الخارجيين عند تنفيذ عمليّة التّدقيق جميع عناصر ومكّونات القوائم المال ضرورة أن يولي  

تدقيق من جهة أخرى عند تدقيق البيانات المالية وإبداء الرأي الفني محاسبة والالتمسك بقواعد السلوك المهني من جهة والمعايير الدولية لل

قيام بدورات ثقافية البيانات المالية موضوع التدقيق، وال الغش حال وجوده في اكتشافالمحايد، حيث يعتبر المدقق الخارجي مسؤوالً عن 

تلك الدورات الجامعات الرسمية والخاصة لتوعية الطالب الجدد  استهدفتونوعية نحو مفهوم المحاسبة اإلبداعية وطرق الحد منها، خاصة إذا 

خبرة مهنية قبل  اكتسابعلى مهنة المحاسبة والتدقيق، وتوضيح المعايير الدولية والعمل عليها وتطبيقها ضمن مسائل تساعد الطالب على 

 ممارستهم المهنة على أرض الواقع.

 هنية المعنية بالمهنة )وزارة المالية1 نقابة الخبراء1 مجلس معايير المحاسبة الدولية..(:توصيات موجهة للجهات الرسمية الرقابية والم-3

  منها ومحاربتها بالوسائل العمل على بّث الوعي الكافي حول المحاسبة اإلبداعيّة وذلك بغرض بيان أضرارها وبالتّالي الحد

شديد الّرقابة من قبل الجهات الرقابيّة مستمر، وت جيين بشكلالتّركيز والعمل على تطوير وتدريب المراجعين الخارالصحيحة، و

 لتي، و تشريع القوانين االمختصــّــــة في الّدولة على الّشركــــات التي تتـــــوّرط في القيام ببعض ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة

 . الحد منها او على االفل تساعد فيكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيّة تساعد في 

  القيام باإلعداد بشكل مستمر لمؤتمرات وندوات علميّة متخّصصة  محاسبيّة وماليّة وقانونيّة، وإعداد نشرات توضيحيّة لبيان مخاطر

 وسمعته المحليّة واإلقليميّة والّدوليّة. االقتصادالمحاسبة اإلبداعيّة وآثارها الّسلبيّة على مستقبل الّشركات ومستقبل  استخدام

 البدائل المحاسبيّة في مجال القياس واإلفصاح. الستخدامة اإلدارة على التاّلعب في القوائم الماليّة بوضع محّددات كافية تقنين قدر 

  معايير المحاسبة  اعتمادالمصادر لجهة التشريع المحاسبي، بحيث ينبغي  ازدواجيةاللبناني الخروج من  االقتصادييتطلب الواقع

 يتناسب مع حجم هذا اإلقتصاد وطاقته.الدولية بصورة معّدلة بما 

  إيجاد مرجعيّة للمحاسبين تتمتّع باإلستقالليّة لحمايتهم من تدّخالت اإلدارة التي قد تفرض عليهم تجاوز المتطلّبات القانونيّة

ة قبوال عاما ويحميهم من والمحاسبيّة فضال عن تأمين إستقالليّتهم النّسبيّة بما يحقّق أداءا فاعال وفق المبادئ المحاسبيّة المقبول

 المساءلة القانونيّة.

 ي ألثره العمل على تعظيم النّواحي األخالقيّة لمعّدي القوائم الماليّة والعمل على توعيتهم بأهميّة التّقيّد التّام بأخالقيّات العمل المهن

 صاد الوطني اللّبناني بشكل عام.اإليجابي على مصداقيّة تلك القوائم لما لذلك من تأثير على مستقبلها ومستقبل اإلقت



 

26 

 

 المصادر والمراجع 
 

  السعودية  .المحاسبة اإلبداعية ودور المدقق في التحقق من ممارستها ونتائجها .(2008) .ناصر .حسنم ,الدوسري & ,.محمود .ليع ,الخشاوي: 

 .ديوان المحاسبة السعودي

 ة.فلسطين.الجامعة االسالمية.حاسبية علي جودة البيانات المالينظم المعلومات الم أثر استخدام .(2009) .حيي نذرم ,الداية 

 دار الثقافة للنشر و التوزيع :االردن .لمحاسبة الدولية ومعاييرها .(2008) .مأمون ,حمدان & ,.سنح ,القاضي. 

 مجلة إدارة األألعمال والد ا را  .نعكاسه على موثوقيةدور مدقق الحسابات في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية وا .(2019) .ليع ,الموفقي

 .الجزائر -رسات االالقتصادية 

 ( .7102انس عبدهللا محمد أمين .) أثر لجان المراجعة في تنظيم السياسات المحاسبية وتحقيق الشفافية في التقارير المالية في المصارف

 ..السودان.جامعة السودانالتجارية السودانية

  االمارات (. اإلتجاهات الحديثة في تطبيق الحوكمة بالمصارف ودورها في تفعيل الرقابة وتقييم األداء7102عبدهللا محمد أبو بكر. )ايمن.

 .العربية المتحدة.جامعة ابوظبي

  ارسات المحاسبة اإلبداعية أثر اآلليات المحاسبية للحوكمة في الحد من مم : .(2015) .مدانح ,الحياصات & ,.ليمانس ,البشتاوي  اللط ,جريرة

 .المجلة االردنية في ادارة االعمال  .. االردنمن وجهتي نظر الشركات الصناعية المساهمة في األردن ومدققي الحسابات الخارجيين

 ( .مدى كفاية خبرات خبراء المحاسبة المجازين في لبنان على كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية من وجهة7102حسن الموسوي .)  نظر

 .مجلة الجامعة اللبنانية لبنان. الخبراء أنفسهم.

 العراقدور المدقق الخارجي في كفاءة وجودة االداء المحاسبي .(2013) .جابر .المس ,عنبر  حمد& ,.م والفقارذ ,فليح  ,.الحص .يدرح ,حسن.. 

 .422-391 ,المجلة العراقية 

 ( .7102خالد جمال الجعارات .) االردن: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع. العداد التقارير المالية.المعايير الدولية 

 ( .معايير المحاسبة الدولية. 7117شريف محمد البارودي .) .مجلة الفكر المحاسبيمصر. 

 دار النهضة :بييروت .التدقيق المحاسبي .(2010) .حمدم ,طه. 

 المحاسبية العراقية والمعايير الدولية ودورها في تطوير مهنة المحاسبة في العراقالتوافق بين القواعد  .(2012) .م الدينجن .فيصل ,عبدهللا. 

 .جامعة صالح الدين

 ( .دور مدقق الحسابات الخارجي للحد من آثار المحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات المالية 7112ليندا حسن نمر الحلبي، و محمد مطر .)

 .جامعة الشرق االوسطردنية. الصادرة عن الشركات المساهمة األ

 ( .دور أساليب الرقابة الحديثة في كشف ممارسات المحاسبة االبداعية. 7102محمد حمود احمد صالح السياغي .) دراسة ميدانية على عينة من

 السودان.المصارف السودانية

 ( .دور المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات. 7102محمد عبد النور بن داود .) الجزائر.على عينة من شركات في والية ورقلةدراسة 



 

27 

 الملتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير  .اإلبداع المحاسبي من خالل معايير المحاسبة الدولية .(2010) .تيحةف ,بوهرين & ,.الحص ,مرازقة

 .جامعة سعد دحلب :الجزائر .(p. 7) التنظيمي في المنظمات الحديثة

  Alhyari, R., & Al-Nsour, O. (2016). The Role of Corporate Governance Principles in Reducing Creative 

Accounting Impacts on Financial Statements in Jordanian Industrial Public Shareholding companies. 

 Belkaoui, A. R. (2000). Accounting theory. USA: Thomson Learning. 

 Ghosh S, G. R. (2010). Translational competence of ribosomes released from a premature termination codon 

is modulated by NMD factors. Research Support. 

 LACPA. (2019). ان نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبن :لبنان .اعضاء نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان . 

 Silins, H. &. (2002). Schools as Learning Organizations: The Case for System, Teacher and Student Learning. 

Educational Administration. 

 TUOVILA, A. (2019). investopedia. Retrieved 2019, from investopedia: 

https://www.investopedia.com/terms/g/gaas.asp 

 

 


