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 شــكـــــــــــــــر وتـقــــــــــديـر 
هلل احلمد واملنة على الذي وفقين على هذا العمل املتواضع، فما كان لشيء جيري يف ملكه إال مبشيئة  

 جل شأنه يف عاله. 
ت الشكر ال يسعين وأان بصدد وضع اللمسات األخرية هلذا العمل إال أن أتقدم أبخلص كلما

 والعرفان وأبصدق املعاين والتقدير واالحرتام إىل أستاذيت املشرفة 
 "قحموش مسية" وأيضا "الدكتور حاج عامر" كما ال ننسى "الدكتور أمحد حمدة". 

اللذين مل يبخلوا علينا إبرشاداهتم ونصائحهم وتوجيهاهتم السديدة وكان هلم ابلغ األثر يف اجناز هذا  
 العمل.

ل من ساعدان من قريب أو بعيد يف اجناز هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة  كما ال ننس ك
 طيبة. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 اإلهـــــــداء
 ........دي مثرة جهدي هذاهأ

أمي -إىل من اشرتت راحيت وسعاديت بتعبها وشقائها إىل أغلى اسم نطقه لساين أمي مث أمي مث 
 -حفظها هللا ورعاها وأطال يف عمرها

 كان يل مبثابة الشمعة اليت حترتق لتنري طريق دريب إىل نعم املثل ونعم إىل من  
 -القدوة أيب حفظه هللا-

 -لكما اي أغلى ما أملك يف احلياة والداي الكرميني-
وأيضا إىل رفيقات املشوار  إىل الذين يدخلون القلب بال استثناء إىل إخويت وأخوايت وإىل أعز أصدقاء

 رعاهم هللا ووفقهم: "بثينة، ليليا، أماين"الاليت قامسنين حلظاته 
 على أيديهم من الطور االبتدائي حىت اجلامعي درست إىل مجيع األساتذة الذين 

 
 ايمسني، أصالة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 : امللخص 
طار  حيث تطرقت   الدراسة إىل تقدمي اإلهتدف الدراسة إىل إبراز دور حمافظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية     

  النظري حملافظ احلساابت واحملاسبة اإلبداعية وأيضا العالقة اليت تربط حمافظ احلساابت ابحملاسبة اإلبداعية، أما اجلانب التطبيقي ت 
دراسة عينة من حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني وأساتذة جامعيني من ذوي ختصص يف جمال احملاسبة والتدقيق بوالية بسكرة  

 ( استمارة استبيان. 75معتمدين يف ذلك إعداد وتوزيع )وواد سوف 
وقد توصلت الدراسة على أنه هناك ممارسات ألساليب احملاسبة اإلبداعية أثناء القيام إبعداد القوائم املالية مما يؤثر على موثوقية     

أن حمافظ احلساابت يساهم يف الكشف  القوائم املالية بطريقة قانونية، حيث ال ميكن اعتبارها شكل من أشكال االحتيال، كما  
واحلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من خالل خربته وكفاءته اليت ينتج عنها رأيه الفين واملستقل واحملايد يف مدى صحة املعلومة  

 اليت حتتويها البياانت املالية. 
 . كلمات املفتاحية: حمافظ احلساابت، احملاسبة اإلبداعية، القوائم املالية

 

Abstract : 

   The study aims to highlight the role of accountants in revealing creative 

accounting practices, the study addressed in its theoretical framework 

accountants and creative accounting and their relationship. The study carried out 

on a sample of 75 participants in the Wilayas of Biskra and El-Oued. 

    The study revealed that there are creative accounting practices and methods 

when preparing financial statements. What affects the credibility of the financial 

statement in a legal way; and it cannot be considered as fraud, accountants 

contributes to the detection and limitation of creative accounting practices 

through the irexperience, which resultstheir technical opinions on the accuracy 

of the information contained in the financial statements. 

Keywords: Accountants, creative accounting, financial statements 
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حجم      لتطور  نتيجة  األخري،  العقد  يف  هائل  بشكل  احملاسبة  وعلم  فن  تطور  ب  املؤسساتلقد  واسع  نطاق  على  ني  والوعي 
املمارسني، مما أدى إىل ظهور فن جديد للتالعب والذي اصطلح عليه مهنيا ابلعديد من املسميات، وذلك حسب ما جاء يف  
أو   اإلبداعية  احملاسبة  التجميلية،  احملاسبة  اخلالقة،  احملاسبة  املثال مصطلح  فمنها على سبيل  احملاسبة  علم  من  اجملال  أدبيات هذا 

 كانت هذه املسميات فجميعها تعترب من أحدث ممارسات التالعب احملاسيب الذي ميارس ابستغالل املرونة  احملاسبة اإلبتكارية، وأاي
احملاسبية، تعدد البدائل وطرق والسياسات احملاسبية، يف سبيل إعداد وعرض القوائم املالية بغري صورهتا احلقيقية من أجل حتسني  

ذا النوع من التالعب يساهم من شأنه يف اختاذ قرارات خاطئة تؤثر سلبا على  ن ظهور مثل ها صورة املؤسسة أمام املستخدمني  
 املستفيدين. 

احملاسبية     املبادئ  يف  املوجودة  واملرونة  الثغرات  استغالل  خالل  من  وذلك  اإلدارة  متطلبات  لتحقيق  اإلبداعية  احملاسبة  ظهرت 
املايل   املركز  إظهار  أجل  من  الدولية  إدارة  بصور   للمؤسسة واملعايري  تريده  اليت  رقم    املؤسسة ة  تقدمي  احملاسب خبربته  يتمكن  وعليه 

استقرارها   عن  وللتعبري  جهة  من  هلا  املتاحة  ملواردها  األمثل  استغالهلا  مدى  عن  التعبري  وذلك هبدف  اإلدارة  ترغبه  اليت  األرابح 
 االقتصادي واملايل ملركزها من جهة أخرى. 

الفعالة،  أن حمافظ احلساابت كون  جند  ابملقابل اكتشاف األخطاء    وظيفته على  تنصبه يتميز ابملوضوعية والدقة وابعتباره األداة 
يف   اخلارجيني  املراجعني  مبسؤولية  االهتمام  أن  إال  املالية،  القوائم  وصدق  عدالة  عن  احملايد  الرأي  إبداء  إىل  تطورت  مث  والغش 

ال  أخرى حيتل  مرة  وبدأ  نشط  قد  والتحريف  الغش  لفشل  اكتشاف حاالت  نتيجة  املاضي  القرن  الثمانينات من  أوائل  صدارة يف 
 .وإفالسها واالهنيارات غري املتوقعة للعديد من أسواق املال املؤسسات العديد من املشاريع و 

 اإلشكالية:  .1
إلملام واملعرفة التامة  متثل احملاسبة اإلبداعية يف الوقت احلاضر حتداي قانونيا ملهنة حمافظ احلساابت، إذ يتطلب األمر من املراجع ا   

ابلقواعد احملاسبية وااللتزام هبا، لقد جاء هذا البحث للرتكيز على أساليب وإجراءات احملاسبة اإلبداعية ودور حمافظ احلساابت يف  
 الكشف عنها. 

 بناء على ما تقدم ميكن صياغة إشكالية الدراسة كاآليت: 
 ة اإلبداعية؟ ممارسات احملاسب كشفحمافظ احلساابت يف   هو دورما 

 وتندرج حتت اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية اآلتية: 
 هل احملاسبة اإلبداعية تعترب نوع من أنواع االحتيال اليت جيب على حمافظ احلساابت الكشف عنها يف حالة وجودها؟  -
 هل أهداف استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية تؤثر على موثوقية البياانت املالية؟  -
 العوامل الواجب توفرها يف حمافظ احلساابت اليت جتعله أكثر كفاءة يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية؟ ما هي  -
 ما مدى أمهية تقرير حمافظ احلساابت يف الكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية.  -
 الفرضيات:  .2
 ابت الكشف عنها يف حالة وجودها. نعم احملاسبة اإلبداعية تعترب نوع من أنواع االحتيال اليت جيب على حمافظ احلسا -
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 . نعم تؤثر أهداف استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البياانت املالية -
 من العوامل الواجب توفرها يف حمافظ احلساابت اليت جتعله أكثر كفاءة يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية اخلربة املهنية.  -
غة يف الكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية كونه يشمل املعلومات الالزمة عن البياانت  لتقرير حمافظ احلساابت أمهية ابل -

 املالية. 
 أمهية البحث:  .3

تكمن أمهية الدراسة يف التعرف على مقدرة ودور حمافظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية وذلك من خالل التعرف  
 من طرف حمافظ احلساابت.   للكشف عنهاراءات واالختبارات املستخدمة  على أساليب احملاسبة اإلبداعية وكذا اإلج

 هداف البحث: أ .4
 تتمثل اهداف البحث فيما يلي: 

 الوصول إىل إجابة لإلشكالية املطروحة.  -
 اكتساب معارف جديدة.  -
 التعرف على احملاسبة اإلبداعية ومعرفة خمتلف أساليبها والدوافع احملفزة لإلدارة الستخدامها.  -
 على الدور الذي يقوم به حمافظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. الوقوف  -
 تعزيز البحوث السابقة وفتح آفاق جديدة لتناول جوانب أخرى من موضوع احملاسبة اإلبداعية.  -
 : أسباب اختيار البحث .5
 الرغبة الشخصية يف البحث واإلملام هبذه الدراسة.  -
 س مبوضوع جامد وال ميكن االجتهاد فيه. اإلميان الشخصي أن هذا املوضوع لي -
 يتماشى هذا املوضوع مع طبيعة التخصص حماسبة وتدقيق.  -
 ابت. الرغبة يف التعرف أكثر على مهنة حمافظ احلسا -
 الرغبة يف التعرف على أساليب احملاسبة اإلبداعية وواقعها يف البيئة االقتصادية اجلزائرية.  -
 ات اليت يقوم هبا حمافظ احلساابت يف سبيل الكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية. حاولة التعرف أكثر على خمتلف اإلجراء -

 
 لبحث منهجية ا  .6
لدراسة هذا املوضوع ومن اجل اإلجابة على إشكالية البحث وإثباات لصحة الفرضيات أو نفيها، وحتقيقا ألهداف البحث فإننا     

 اعتمدان على املناهج التالية: 
الوصف املنهج  املتغريين احملاسبة اإلبداعية وحمافظ احلساابت، حبيث  استخدمنا  املدروسة وهو وصف  الظاهرة  ي لوصف خصائص 

ميكننا من توضيح جوانب املوضوع والذي يهتم بتجميع البياانت واملعلومات وتنظيمها بشكل تسلسلي واإلحاطة بكافة املفاهيم  
 اليت تربطهم. املتعلقة مبحافظ احلساابت واحملاسبة اإلبداعية والعالقة 
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 املنهج التحليلي ت استخدامه يف دراسة التداخل بني دور حمافظ احلساابت يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 
 وكذا اتبعنا املنهج التارخيي من خالل تتبع التطور التارخيي ملهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر. 

 أسلوب أتسيس استبيان وتوزيعه على عينة الدراسة. كما ت استخدام أيضا املنهج االستقرائي من خالل  
 الدراسات السابقة  .7
دراسة ليندا حسن منر احلليب، دور مدقق احلساابت اخلارجي يف احلد من آاثر احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البياانت   ✓

 .2009املالية الصادرة عن الشركات املسامهة العامة األردنية، رسالة ماجستي، األردن، 
حورت الدراسة حول دور مدققي احلساابت اخلارجيني يف احلد من آاثر احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البياانت املالية املنشورة  مت

إجراءات من  احلد  يف  اخلارجيني  احلساابت  مراجعي  به  يقوم  الذي  الدور  على  للوقوف  الدراسة  هذه  هدفت  احملاسبة    حيث 
أ  إىل  الباحثة  فاملراجع اخلارجي  اإلبداعية، وتوصلت  ن مراجعي احلساابت هلم دور هام يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية، 

 يقلل من هذه املمارسات. 
لعروسي،   ✓ اجلزائر، آسيا  يف  احملاسبية  املعلومات  جودة  على  اإلبداعية  احملاسبة  استطالعية" " أتثي  أطروحة  ،  دراسة 

 . 2020دكتوراه، مسيلة،  
تسليط الضوء على أهم الثغرات اليت يتيحها النظام احملاسيب املايل للممارسة احملاسبة اإلبداعية يف اجلزائر،  يهدف هذا البحث إىل  

النتائج من بينها أن ممارسي مهنة   الدراسة إىل مجلة من  وتوضيح أتثري هذه املمارسات على جودة املعلومات احملاسبية. توصلت 
حول مدى ممارسة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية للمحاسبة اإلبداعية، وذلك نظرا حلساسية  احملاسبة يف اجلزائر يبدون رأاي حياداي  

املوضوع، ونظرا لسرية وعدم الثقة اليت متتاز هبا املؤسسات اجلزائرية، لذلك ت اختبار هذه الفرضية ابستخدام منوذج جونز املعدل  
(، وقد توصلت إىل أن املؤسسات مل متارس احملاسبة  2014-2006ة )لعينة من املؤسسات املدرجة يف بورصة اجلزائر خالل الفرت 

اإلبداعية خالل هذه الفرتة، كما توصلت الدراسة أيضا إىل وجود أتثري سليب ملمارسات احملاسبة اإلبداعية على جودة املعلومات  
املمارسا هذه  من  احلد  من خالهلا  ميكن  آليات  لنا وجود  تبني  أببعادها، كما  والتطبيق  احملاسبية  الثبات،  مببدأ  ابلتزام  ت، وذلك 

 السليم لقواعد احلوكمة، ودون أن ننسى دور التدقيق يف التقليل من ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 
القوائم   ✓ أساليب احملاسبة اإلبداعية يف  القضائية يف احلد من  تقرارت، زينب مترابط، دور احملاسبة  يزيد  راين بن عباس، 

 . 2021سات وأحباث اقتصادية يف الطاقات املتجددة،املالية، جملة درا
هتدف هذه الدراسة يف عرض دور احملاسبة القضائية ومدى احلاجة إليها والتعرف على املؤهالت واخلربات اليت جيب أن يتمتع هبا  

يقوم هبا احملاسب القضائي  وكذا اإلجراءات وأنشطة الرقابة القضائية وعمليات التقييم والتحري اليت ميكن أن    احملاسب القضائي ،
تساعد يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها صحة الفرضية الرئيسة للدراسة  

ات كحل  بوجود دور ذو داللة إحصائية لدور احملاسبة القضائية يف احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية على القوائم املالية للشرك
 أمثل ملعاجلة أساليب الغش والتالعب يف القوائم املالية. 
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أمينة فداوي، دور ركائز حوكمة الشركات يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية دراسة عينة من الشركـات املسامهة   ✓
 . 2014، أطروحة دكتوراه،  SBF250الفرنسيـة املسجلة مبؤشـر

التعرف على دو  الدراسة إىل  املخاطر، اإلفصاح والرقابة يف احلد من  هدفت هذه  إدارة  املتمثلة يف  الشركات  ر ركائز حوكمة 
شركة مسامهة فرنسية مسجلة    50ى عينة مكونة من  من خالل إسقاط الدراسة النظرية علممارسات احملاسبة اإلبداعية، وذلك  

ارسات احملاسبة اإلبداعية من خالل  م، حبيث ت قياس مم2009م إىل  2007خالل الفرتة املمتدة من    (SBF250) مبؤشر
املعدل جونز  منوذج  ابستخدام  االختيارية  املستحقات  قيمة  الشركات  1995تقدير  حوكمة  ركائز  و  جودة  قياس  ت  ، كما 

املخاطر   إدارة  ركيزيت  على  إحصائية  داللة  ذات  مؤشرات  وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت  الومهية،  املتغريات  طريقة  ابستخدام 
ى دور ركيزة الرقابة  واجد مؤشرات ذات داللة إحصائية علحني عدم ت يف  احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية،  واإلفصاح يف  

واملساءلة يف احلد من تلك املمارسات، ويرجع ذلك لعدم الفصل بعض الشركات املدروسة بني منصب رئيس جملس اإلدارة  
 واملدير التنفيذي. 

 . 2021اابت لتطبيق النظام احملاسيب املايل )دراسة ميدانية(، أطروحة دكتوراه،مدى مراعاة حمافظ احلس، بعاشي خالد ✓
ل التدقيق، حيث تبني  حم ام احملاسيب املايل يف املؤسسات  هدفت الدراسة إىل إبراز مدى مراعاة حمافظ احلساابت لتطبيق النظ

التزام حمافظ احلساابت ابلتحقق من تطبيق فرضية استمرارية االستغالل و  القوائم املالية  مدى  متطلبات العرض واإلفصاح يف 
% من حمافظي احلساابت عينة الدراسة يلتزمون بدرجة  3.02اليت نص عليها النظام احملاسيب املايل، وتوصلت الدراسة إىل أن  

درجة  %  3.41ل التدقيق، يف حني   مبصادقتهم على حساابت املؤسسات حمعالية ابلتحقق من تطبيق النظام احملاسيب املايل 
 التزامهم متوسط. 

إسقاط   ✓ خالل  من  اإلبداعية،  احملاسبة  ممارسات  يف كشف  احلساابت  حمافظ  دور  إىل  للوصول  هدفت  دراستنا  أما 
من   مكونة  عينة  عل  النظرية  وأساتذة    57الدراسة  حماسبني  وخرباء  حساابت  حمافظي  جمموعهم  يف  يشكلون  فرد 
أساليب ودوافع  احلساابت وكذا    مؤهالت وخصائص حمافظقياس    تم يحبيث  ،  أكادميني يف ختصص احملاسبة والتدقيق

بنتائج   للخروج  اإلبداعية،  هي  احملاسبة  وما  االحتيال  أنواع  من  نوع  اإلبداعية  احملاسبة  إذ كانت  هذا  فيما  أهداف 
 االحتيال، ودور حمافظ احلساابت من ذلك. 

 هيكل البحث:  .8
البحث إىل ثالث فصول حيث سي      تقسيم هذا  لتنظيم مهنة  لقد ت  العام  الفصل األول تضمن اإلطار  التطرق من خالل  تم 

احلساابت  عنوان    حمافظة  حتت  األول  املبحث  سيعاجل  حيث  مبحثني  إىل  الفصل  هذا  تقسيم  حمافظ  ت  ملهنة  املفاهيمي  اإلطار 
احلساابت،   ملهنة حمافظي  التارخيي  التطور  احلساابت،  مراجعة  مفاهيم حول  األداحلساابت  احلساابت يف  معايري  حملافظ  املهين  اء 

فسيتناول  اإلطار القانوين ملمارسة مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر حيث تضمن  افظ احلساابت أما املبحث الثاين  اجلزائر وتقرير حم
 هامه ومسؤولياته.  اهليئات املنظمة ملهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر، تنظيم مهنة حمافظة احلساابت ، حقوقه وواجباته وأيضا إىل م
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قسم هذا الفصل إىل  ،  فيما سيتم التطرق من خالل الفصل الثاين إىل احملاسبة اإلبداعية ودور حمافظ احلساابت يف كشف ممارستها
ثالث مباحث ليتناول املبحث األول القوائم املالية حيث ت حتديد مفهومها ومستخدميها ابإلضافة إىل أهم أهدافها أما املبحث  

اآلاثر    الثاين استخدامها،  ودوافع  ظهورها  عوامل  مفهومها،  إىل  سيتطرق  حيث  اإلبداعية  للمحاسبة  املفاهيمي  اإلطار  خصص 
املرتتبة على احملاسبة اإلبداعية واالجتاهات احلديثة للحد منها أما املبحث الثالث يتم التناول فيه مدى قدرة حمافظ احلساابت على  

املالية، مسامهة حمافظ احلساابت يف احلد من ممارسات    كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية  القوائم  وأتثري احملاسبة اإلبداعية على 
 احملاسبة اإلبداعية واإلجراءات واالختبارات اليت يطبقها حمافظ احلساابت للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية.  

ستبيان على عينة من حمافظي حساابت وخرباء حماسبني  يف األخري سيتم ختصيص الفصل الثالث لدراسة حالة من خالل توزيع ا
 وأساتذة املختصني يف جمال احملاسبة والتدقيق، وسيتم حتليل هذا االستبيان الذي من خالل يتم اختبار فرضيات الدراسة. 
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 متهيد: 
وسائل البشرية، املادية، واملالية  أخذت املراجعة نطاقا واسعا يف عامل األعمال، وتطورت مع كرب حجم املؤسسات وضخامة ال    

 املستعملة. 
وصحة   صدق  مدى  تعكس  اليت  املرآة  أهنا  أساس  على  عامة،  بصفة  واحملاسيب  املايل  للعمل  املكمل  الوجه  متثل  فاملراجعة 

 وموضوعية نتائج هذا العمل يف هناية الفرتة املالية. 
رتكز مهمته يف عملية فحص ومراجعة وتدقيق نتائج األنشطة  ومن اجل ذلك يعترب حمافظ احلساابت نوع معني من احملاسبني ت

القواعد واملعايري اليت حتكم طبيعة مهنة املراجعة ابإلضافة إىل الشروط اليت ختوله   واألحداث االقتصادية يف إطار جمموعة من 
 ملمارسة هذه املهنة، والقوانني اليت حتدد حقوقه وواجباته من انحية أخرى. 

 صل سنتناول املباحث التالية: ومن خالل هذا الف
 اإلطار املفاهيمي ملهنة حمافظة احلساابت. املبحث األول: 
 اإلطار القانوين ملمارسة مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر. املبحث الثاين: 
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 املبحث األول: اإلطار املفاهيمي ملهنة حمافظة احلساابت 
د أشكال املراجعة اخلارجية، وهي مهنة تنظيمية مقننة ومعتمدة من طرف الدولة، وختضع  تعترب مهنة حمافظة احلساابت أح   

إىل ضوابط قانونية منصوص عليها يف القرارات واملراسيم التنظيمية هلذه املهنة، وقد سخرت الدولة هياكل وهيئات تقف على  
قبل االس الزمن من  النشاط عرب عقود من  املمتهنني هلذا  املطلب  إدارة ومتابعة  التطرق يف  يومنا هذا، لذلك سيتم  إىل  تقالل 

التارخيي ملهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر، واملطلب الثالث    رإىل التطو األول ملفاهيم حول مراجعة احلساابت، مث املطلب الثاين  
 حول معايري األداء املهين حملافظ احلساابت و أخريا إىل تقرير حمافظ احلساابت. 

 : مفاهيم حول مراجعة احلساابت املطلب األول 
 أوال: تعريف مراجعة احلساابت 

 تعددت املفاهيم اخلاصة ابملراجعة حيث تركزت معظمها على تبيان أهدافها واجملاالت اليت تعمل فيها فنجد:    
األول: األدل  التعريف  وتقييم  منظمة جلمع  منهجية  "عملية  أبهنا:  املراجعة  األمريكية  احملاسبة  بشكل  عرفت مجعية  والقرائن  ة 

موضوعي، واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري  
 (20، ص2016صاحلي، )".  املقررة، وتبليغ األطراف املعنية بنتائج املراجعة 

دفاتر والسجالت والبياانت احملاسبية، فحصا حسابيا والتحقق من  "فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ومجيع    التعريف الثاين:
القوائم   برأي حمايد ومستقل حول صحة  للخروج  املركز املايل،  الربح واخلسارة والتأكد من سالمة  نتيجة أعمال املؤسسة من 

التقرير  التحقق،  الفحص،  املراجعة:  عملية  وتشمل  معينة،  مالية  فرتة  خالل  زريقات،  حممود،  ) ".  املالية  ،  2011كلبونة، 
 (19ص

الثالث:  حلساابت    التعريف  احملايد  الفين  ابلفحص  يهتم  وإجراءاته  أساليبه  له  وفن  وأصوله  قواعده  له  علم  هي  "املراجعة 
".  وسجالت الوحدة حمل املراجعة بقصد إبداء الرأي يف مدى صحة وعدالة األرقام الواردة ابلقوائم املالية املنشورة هلذه الوحدة

 ( 14، ص2006ملطارنة، ا)
ومن خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف املراجعة على أهنا: "فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة علمية منهجية،     

عن مدى دقة وسالمة املعلومات الظاهرة يف القوائم املالية، وصحة متثيلها    من طرف مهين مؤهل بغرض إبداء رأي فين حمايد
 ( 05، ص2018فتحة، )". ؤسسةحلقيقة امل 

 اثنيا: أنواع املراجعة 
 تعددت أنواع املراجعة واختلفت ابختالف الزوااي اليت ينظر إىل عملية املراجعة من خالهلا حيث جند:     
 من حيث نطاق عملية املراجعة:   .1

 ( 32، ص2009وينقسم هذا النوع إىل: )دحدوح، القاضي، 
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لمراجع إطارا غري حمدد للعمل الذي يؤديه، وال تضع اإلدارة أية قيود على جمال العمل  وهي اليت متنح ل   املراجعة الكاملة:  . أ
الذي يقوم به املراجع، إذ يقوم بفحص القيود واملستندات والسجالت احملاسبية إلعطاء رأي فين حمايد حول عدالة القوائم  

 املالية  
اجلزئية:   . ب بعاملراجعة  فيها على  املراجع  يقتصر عمل  اليت  اليت  وهي  املراجعة  النوع من  ذلك  أوهي  املعنية،  العمليات  ض 

 توضع فيها بعض القيود على نطاق فحص املراجع أبية صورة من الصور، وحتدد اجلهة اليت تعني املراجع تلك العمليات. 
 من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية املراجعة:  .2

 (12، ص 2011منيز يف هذه الزاوية بني نوعني من املراجعة: )عمريوش، 
يقوم املراجع هنا بفحص وإجراء االختبارات الضرورية على املفردات احملاسبية على مدار السنة املالية    املراجعة املستمرة:  . أ

 للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربانمج زمين مضبوط مسبقا ويستجيب إىل اإلمكاانت املتاحة.  
ع يف ظل هذا النوع بعد االنتهاء من التسوايت، ليقوم بعدها إبجراء االختبارات والفحوص  يعني املراجاملراجعة النهائية:   . ب

القوائم   فنيا حمايدا حول مدى داللة  أن يبدي رأاي  ليتمكن من  للمراجعة،  املرجعي  الضرورية وفق ما ينص عليه اإلطار 
 املالية اخلتامية للمؤسسة عن املركز املايل احلقيقي هلا.   

 يئة اليت تقوم بعملية املراجعة: من حيث اهل .3
اخلارجية:   . أ خرباء  املراجعة  طريق  عن  املراجعة  حمل  املؤسسة  خارج  أطراف  قبل  من  املؤداة  املراجعة  عمليات  يف  تتمثل 

، وتتم هذه املراجعة وفق معايري املراجعة املقبولة  واالستقاللخمتصني مستقلني عن املؤسسة حمل املراجعة يتميزون ابلتأهيل  
 ( 10، ص2005لطفي، ) عليها. عارف واملت

الداخلية: . ب منظم    هو   املراجعة  فحص  أنه  مبعىن  األخرى  الرقابة  أساليب  فعالية  وتقييم  لقياس  متارس  إدارية  رقابة  مبثابة 
لعمليات املؤسسة ودفاترها وسجالهتا ومستنداهتا بواسطة هيئة داخلية أو مراجعني اتبعني كموظفني يف املؤسسة. )حممود،  

 ( 33، ص2011زريقات، كلبونة،
 من حيث درجة اإللزام بعملية املراجعة:   .4

إىل غريها من   املراجعة  إلزامية  املؤسسات وعدم  لبعض  املراجعة  إلزامية  إىل  التجاري  القانون  اجلزائري من خالل  املشرع  ينظر 
 ( 21، ص2018املؤسسات، لذلك سنميز نوعني منها:)فتحة، 

القانون العمل هبا، حيث نص املشرع من خالل نصوصه على إلزامية تعيني مراجع يقوم  وهي اليت حيتم املراجعة اإللزامية:  . أ
 ابلوظائف املوجهة له من خالل القانون املعمول به، وهذا بغية الوصول إىل األهداف املرجوة من عملية املراجعة. 

لس اإلدارة، فبعض املؤسسات يسعى  واليت تتم دون إلزام قانوين وبطلب من أصحاب املؤسسة أو جم  املراجعة االختيارية:  . ب
ونتائج   الناجتة  احملاسبية  املعلومات  على صحة  االطمئنان  بغية  اخلارجي  املراجع  خبدمات  االستعانة  طلب  إىل  أصحاهبا 

 األعمال واملركز املايل، إذ أن هذه املعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء. 
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 يذ: من حيث درجة الشمول ومدى املسؤولية يف التنف .5
 ( 35، ص2011جند نوعني: )حممود، كلبونة، زريقات، 

يقصد به فحص البياانت املثبتة ابلدفاتر والسجالت واملستندات ومفردات القوائم املالية للتأكد من مدى  مراجعة عادية:   . أ
حمايد لعدالة القوائم  عدالة القوائم املالية وداللتها للمركز املايل ومدى االعتماد عليها وإصدار تقرير حيتوي على رأي فين  

 املالية. 
معني:   . ب لغرض  نتائج  مراجعة  إىل  للوصول  معينة  حقائق  عن  البحث  هبدف  حمدد،  هلدف  حمدد  موضوع  مراجعة  وهي 

حمددة، ويتم بتكليف خطي ومن أمثلته فحص نظام الرقابة الداخلية، حتديد الشهرة، فحص مستندات معينة، ومسؤولية  
 . املراجع عن اإلمهال أو التقصري 

 من حيث أغراضها:  .6
 ( 22، ص2006تنقسم املراجعة من حيث أغراضها إىل: )لطفي، 

يف ظل هذا النوع يقوم املراجع ابلتعبري عن رأيه عما إذا كانت تلك القوائم املالية  مراجعة القوائم املالية )مراجعة مالية(:   . أ
 . GAAPاسبة املتعارف عليها  قد ت عرضها بعدالة طبقا ملعايري حمددة عادة ما يطلق عليها مبادئ احمل

ويكون الغرض منها معرفة مدى التقيد أو االلتزام أبداء سياسات أو قوانني  مراجعة االلتزام )مراجعة األداء أو التنفيذ(:   . ب
 ولوائح وتعليمات معينة من طرف الوحدة. 

حتديد فعالية وكفاءة التنظيم، حيث  ويقصد هبا عمليات املراجعة اليت هتدف إىل    املراجعة التشغيلية )املراجعة اإلدارية(:  . ج
بنجاح، أما الكفاءة فهي تقيس كيفية استخدام املؤسسة ملواردها    وأغراضهاتقيس الفعالية كيفية حتقيق املؤسسة ألهدافها  

بشكل جيد لتحقيق أهدافها، كما أن املعايري املستخدمة لتقييم التأكيدات يف املراجعة التشغيلية يتم حتديدها غالبا عن  
 ريق املراجعني ذاهتم يف ضوء معرفتهم وخربهتم الشخصية من واقع ممارساهتم العملية ألغراض تقييم الكفاءة والفعالية.   ط

 
 اثلثا: أهداف املراجعة 

متثل األهداف الغاايت املرجوة حتقيقها من نشاط معني، ويتمثل اهلدف الرئيسي للمراجعة يف التعبري عن صدق القوائم املالية     
 ( 09، ص2018دة عن هذا النشاط. )فتحة، املع
 فأهداف املراجعة تطورت حسب التطور التارخيي حيث جند:  

 (08، ص2014: وتتمثل يف:)عبد هللا، األهداف التقليدية للمراجعة .1

 التأكد من دقة البياانت احملاسبية وصحتها املثبتة يف دفاتر املؤسسة وسجالته، وتقرير مدى االعتماد عليه.  -

 لى رأي فين حمايد حول مطابقة القوائم املالية ملا هو مقيد ابلدفاتر والسجالت. احلصول ع  -

 اكتشاف ما قد يوجد يف الدفاتر من أخطاء أو غش.  -
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 تقليل فرص األخطاء والغش عن طريق زايرات املراجع املفاجئة للمؤسسة وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية ابملؤسسة.   -
 ا هي اليت تكون مرتبطة ابلعمليات  وعموماألهداف احلديثة للمراجعة:  .2

 ( 08، ص2011املالية:)عمريوش، 

 .يتعلق بتحديد ما إذا كانت العمليات املالية اليت ت تسجيلها قد حدثت فعال الوجود:  -
يتعلق بتحديد ما إذا كانت كل العمليات املالية اليت حدثت فعال يف املؤسسة واليت جيب تسجيلها يف دفاتر    االكتمال:  -

 قد سجلت فعال.  اليومية 
يتعلق يف التأكد من طرف املراجع بتسجيل العمليات املالية واحملاسبية وفق القيم الصحيحة، من أجل احلصول يف    الدقة: -

 األخري على معلومات حماسبية دقيقة وصادقة ميكن استخدامها بدون حتفظات من طرف اجلهات واألطراف املعنية. 
عمليات املالية املسجلة يف يومية املؤسسة على حنو مالئم وبطريقة تساعد املراجع  ميثل مدى تصنيف وترتيب ال  التبويب: -

 يف التعرف عليها بسهولة عند إجرائه لعملية املراجعة، كذا سهولة قراءهتا من طرف مستخدمي القوائم املالية. 
ال  التوقيت:  - التاريخ  وفق  املؤسسة  يف  اليت حدثت  املالية  العمليات  تسجيل  ضرورة  الذي  مبعىن  التاريخ  يف  أي  صحيح، 

 حدثت فيه كتسجيل املشرتايت يف اتريخ االستالم. 
والتلخيص:  - إىل    الرتحيل  اليومية  دفاتر  اليت ت تسجيلها يف  املالية  العمليات  املعلومات عن  وإدراج  نقل  دقة  ويتعلق يف 

 الدفاتر الفرعية واألستاذ العام وتلخيصها على حنو مالئم. 
 ورة تقييم األحداث احملاسبية وفقا للطرق احملاسبية املعمول هبا. ويهدف إىل ضر التقييم:   -
 

 املطلب الثاين: التطور التارخيي ملهنة حمافظة احلساابت  
إن حمافظة احلساابت كمهنة تشغل حيزا كبريا يف الوسط احملاسيب واالقتصادي وهلا معايري وأسس اليت تنظمها ومبا أن حمافظ     

املخول له مبزاولة هذه املهنة، سنوضح التطور التارخيي ملهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر، ومفهوم    احلساابت الشخص القانوين 
 حمافظ احلساابت. 

 أوال: التطور التارخيي ملهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر 
 ميكن تقسيم تطور مهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر إىل ستة مراحل:    

ستقالل، من خالل هذه املرحلة كانت املهنة خاضعة لقوانني املستعمر الفرنسي التالية: )عوماري،  ما قبل اال  املرحلة األوىل:
 (247-246، ص 2017أقاسم، 

م املتعلق بشركات التوصية ابألسهم، حيث أوجب هذا القانون بتشكيل جملس  1856جويلية    17القانون الصادر يف   .1
 املراقبة. 

 م ظهر ما يسمى ألول مرة حمافظ احلساابت. 1863ماي    23املعدل للقانون  م1867جويلية  24القانون الصادر يف  .2
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 م الذي ينظم شركات املسامهة. 1723أوت  30املرسوم الصادر يف  .3
 م 1971مرحلة ما بعد االستقالل إىل غاية  املرحلة الثانية: 

ة ابلنسبة جلميع اهليئات واملؤسسات اليت  بقيت مهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر بعد االستقالل متارس وفقا للقوانني الفرنسي 
تنظيم والتسيري أو على  خلفها االستعمار، عانت مهنة حمافظة احلساابت فراغا كثريا والعديد من املشاكل إما على مستوى ال 

  ، 2011طري والكفاءات وضلت املهنة خاضعة للنصوص املستمدة من اتفاقية إفيان والقانون األساسي )عمورة،  مستوى التأ 
 (05ص

 1991م إىل 1971املرحلة ما بني  املرحلة الثالثة: 
( حتت سلطة ووصاية وزارة املالية، حيث كانت من  CSTSعرفت هذه املرحلة إنشاء اجمللس األعلى للتقنيات احملاسبية )   

مة للمالية املكلفة  بني مهامه حتضري املخطط الوطين للمحاسبة وضمان تنظيم مهنة احملاسبة، كما شهدت إنشاء املفتشية العا
العمومية ذات الطابع االقتصادي، وما مييز هذه املرحلة احتكار الدولة ملهنة املراجعة على الساحة   مبراجعة مجيع املؤسسات 

 ( 04-03، ص 2020العملية. )بوعفيان، قامسي، 
 م 2001م إىل 1992املرحلة ما بني  املرحلة الرابعة: 

لوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين حيث ت انتخابه من  عرفت هذه املرحلة إبنشاء املصف ا   
بداية   املرحلة  اعتربت هذه  املعتمد(، وابلتايل  احملاسب  احلساابت،  احملاسيب، حمافظ  )اخلبري  الثالثة  اجملاالت  املهنيني يف  طرف 

 ( 04ص ، 2020املمارسة احلرة للمهنة يف اجلزائر. )بوعفيان، قامسي، 
 م 2010م إىل غاية جوان 2002املرحلة ما بني  املرحلة اخلامسة:

على مستوى املهنة مما أدى    من االضطراابت متيزت هذه املرحلة إبنشاء اجملالس اجلهوية، حيث عرفت هذه املرحلة الكثري     
اسب وحمافظ احلساابت واحملاسب  م املتعلق ابخلبري احمل29/06/2010إىل وضع حد للطابع احلر ملمارسة املهنة، املؤرخ يف  

 (  04، ص 2020املعتمد. )بوعفيان، قامسي، 
 إىل غاية يومنا هذا 2010جوان  املرحلة السادسة: 

للخرباء      الوطين  املصف  بتفكيك  وذلك  املالية  وزارة  لوصاية  املهنة  هذه  ممارسة  تنظيم  إخضاع  إبعادة  املرحلة  هذه  متيزت 
  01-10حملاسبني املعتمدين، وتكليف اجمللس الوطين للمحاسبة مبتابعة املهنة مبوجب القانون  احملاسبني وحمافظي احلساابت وا

املتعلق مبهن اخلبري وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد، وت إرفاق تنظيم ومتابعة املهنة إىل الغرفة    29/06/2010مؤرخ يف  
املادة   احلساابت، حيث حسب نص  ال  15الوطنية حملافظي  يلي:)أقاسم،  من نفس  فيما  الغرفة  يتمثل دور  ،  2016قانون 

 (42ص

 السهر على تنظيم املهن وحسن ممارستها.  -

 الدفاع على كرامة أعضائها واستقالليتهم.  -
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 السهر على احرتام قواعد املهن واستقالليتهم.   -

 من اتريخ إيداعها. إعداد أنظمتها الداخلية اليت يوافق عليها الوزير املكلف ابملالية وينشرها، يف أجل شهرين  -

 إعداد مدونة ألخالقيات املهن.  -

 إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة هبذه املهن وحسن سريهتا.   -
 اثنيا: تعريف حمافظ احلساابت 

 القوانني والتشريعات وعدة مراجع أخرى نذكر منها:  عرف حمافظ احلساابت يف خمتلف   
املادة   عليه  نصت  ما  حسب  األول:  يف    01-10القانون    من  22التعريف  حمافظ    : 2010جوان  29املؤرخ  "يعد 

احلساابت يف مفهوم هذا القانون كل شخص ميارس بصفة عادية وابمسه اخلاص، وحتت مسؤوليته، مهمة املصادقة على صحة  
اجل للجمهورية  الرمسية  به".)اجلريدة  املعمول  التشريع  ألحكام  مطابقتها  و  وانتظامها  واهليئات  املؤسسات  زائرية،  حساابت 

 ( 07، ص 42، العدد 2010
 على أنه:   4مكرر    715التعريف الثاين: كما عرف القانون التجاري حمافظ احلساابت حسب املادة 

"الشخص الذي يدقق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين، حسب احلالة، ويف الواثئق املرسلة  
الوضعي املسامهني حول  ويتحقق  إىل  واملوازنة،  املؤسسة  اجلرد وحساابت  انتظام  على  ويصادق  وحساابهتا،  للمؤسسة  املالية  ة 

 (188، ص2007القانون التجاري اجلزائري، )". مندوبو احلساابت إذا ما ت احرتام مبدأ املساواة بني املسامهني
الثالث: صف الوطين حملافظي احلساابت، ذو  "حمافظ احلساابت هو شخص مهين مستقل مسجل على جدول امل  التعريف 

كفاءة علمية ومهنية، يقوم بتدقيق حساابت املؤسسات واجلمعيات من أجل إبداء رأيه الفين احملايد حول عدالة وصدق قوائمه  
 ( 63، ص2021املالية".)بعاشي،
دى انتظام الدفاتر والسجالت  "حمافظ احلساابت يف حقيقة األمر خبري وحكم يقضي برأيه الفين احملايد يف م  التعريف الرابع:

وصحة ما حتتويه من بياانت ودقة تعبري ما تتضمنه القوائم املالية اخلتامية عن نتائج األعمال واملركز املايل، كما يبدي رأيه يف  
 (06، ص2019أيلول، ساملي، )".  كل ما يعرض عليه من مشاكل وكل ما يستشار فيه من موضوعات مهنية 

ريف شامل: "حمافظ احلساابت هو ذلك الشخص الذي يكون قانوين ومستقل وحمايد وليس له عالقة  مما سبق نستخلص تع   
مباشرة ابملؤسسة، وميكن االعتماد عليه، حيث تعرض عليه كافة البياانت واملعلومات احملاسبية واملالية وأن حتمل هذه املعلومات  

ظ حساابت كممثل قانوين هو شخص له اسم خاص وحتت مسؤوليته  احملاسبية رأيه املكتوب واملوقع منه بشأهنا، أي أن حماف
إلياس، عبد النعيم،  )".  اخلاصة يقوم مبهمة اختبار شرعية وصدق حساابت املؤسسة اليت يقوم مبراجعة قوائمها املالية املختلفة

 ( 09، ص2017األخضر،
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 املطلب الثالث: معايي األداء املهين حملافظ احلساابت يف اجلزائر 
البد أن ممارسة مهنة حمافظة احلساابت تكون طبقا ملعايري وشروط منصوص عليها، جند من هذه املعايري ما تكون عامة     

 ومعايري خاصة ابلعمل امليداين وأخرى خاصة إبعداد تقرير حمافظ احلساابت. 
 أوال: املعايي العامة 

الذايت حملافظ احلساابت ويطلق عليها البعض معايري شخصية  هي مجلة من الشروط العامة اخلاصة ابألداء املهين والتكوين     
 متثلت يف: 

 معيار التأهيل العلمي والعملي والكفاءة املهنية:  .1
 ( 138، ص2019)كسكس، زرقون، حممد زرقون، على الشروط التالية:   01-10من القانون   8حيث نصت املادة  

 أن يكون جزائري اجلنسية.  . أ
 ة على النحو التايل: حيوز على شهادة ملمارسة املهن  . ب

 ابلنسبة ملهنة اخلبري احملاسب جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية للخربة احملاسبية أو شهادة معرتف مبعادلتها.  -

 ابلنسبة ملهنة حمافظ احلساابت أن يكون حائزا على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلساابت أو شهادة معرتف مبعادلتها.  -
 السياسية واملدنية.  أن يتمتع جبميع احلقوق . ت
 أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم ابرتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة.  . ث
أن يكون معتمدا من الوزير املكلف ابملالية وأن يكون مسجال يف املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو يف الغرفة الوطنية   . ج

 ين وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون. حملافظي احلساابت أو يف املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمد
القيام أبي   . ح الوطنية وقبل  املنظمة  الوطنية يف  الغرفة  الوطين أو  التسجيل يف املصف  بعد االعتماد وقبل  اليمني  يؤدي  أن 

 : ليمني تكون أمام اجمللس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكاتبهم ابلعبارات التالية عمل، عباراات 
املهنة  "اقسم   سر  اكتم  وأن  وظيفيت  أتدية  يف  أخلص  أن  وأتعهد  قيام  أحسن  بعملي  أقوم  أن  العظيم  العلي  ابهلل 

 وأسلك يف كل األمور سلوك املتصرف احملرتف الشريف، وهللا على ما أقول شهيد" 
 معيار االستقاللية:  .2
عليه التحلي ابملوضوعية التامة طوال    يعمل حمافظ احلساابت بصفة مستقلة، وهذا شرط أساسي ألداء مهامه، لذلك وجب   

الوحيد هو   التامة فهمه  يتحلى ابملصداقية والشفافية  ينحاز ألي طرف وال ألي سبب كان، أي  املراجعة ، فال  أداء عملية 
املراجعة  إعداد تقرير ورأي صادق بشأن القوائم املالية جمال املراجعة اليت هو يعمل على مراقبة حساابهتا، وجيب عليه عند تنفيذ  

املادة   أكدته  ما  وهذا  ابالستقاللية  عنه  نعرب  ما  وهذا  ربح  أي  ميلك  ال  أن  احلساابت  القانون    6مكرر  715وفحص  من 
التجاري اجلزائري إذ جيب أن ال يكون للمحافظ قرابة أو مصاهرة أبعضاء جملس اإلدارة أو مبجلس املديرين أو جملس املراقبة  

 ( 61، ص2009حرج ويصعب عليه أداء مهامه بكل حرية.)خلفاوي، حىت ال يقع حمافظ احلساابت يف 
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 معيار العناية املهنية املالئمة:  .3
يعين أن يقوم حمافظ احلساابت ببذل العناية املهنية واجلهود املمكنة واملناسبة من بداية عملية املراجعة إىل غاية االنتهاء منها،     

في ابملعيارين السابقني املتعلقني ابلتأهيل العلمي والعملي واالستقالل يف أداء  انطالقا من كون أن حمافظ احلساابت ال بد أن ي 
)طواهر،   املطلوبة هي:  املهنية  العناية  إىل  الوصول  بغية  احلساابت  توافرها يف حمافظ  عامة ميكن  مهمته وميكن حتديد شروط 

 (  43-42، ص 2005صديقي، 
 التنبؤ ابألخطاء غري املنتظرة.حماولة احلصول على أنواع املعرفة املتاحة بغية  . أ

 األخذ بعني االعتبار الظروف غري العادية يف برانمج املراجعة من أجل احلذر عند فحص العناصر املرتبطة هبا.  . ب
التقييم العميق لنظام الرقابة الداخلية بغية حتديد مواطن القوة والضعف، الذي قد يستغل حلدوث تالعبات وغش وال مينع   . ت

 حدوث أخطاء. 
 مل على إزالة الشكوك أو االستفسارات املتعلقة ابملفردات ذات األمهية يف إبداء الرأي. الع . ث
 العمل ابستمرار من أجل تطوير جمال خربته املهنية.  . ج

 اثنيا: معايي العمل امليداين 
إبداء رأيه الفين احملايد  إن توفر املعايري الشخصية لدى احملاسب القانوين غري كافية حبد ذاهتا للقيام مبهمته على أحسن وجه و    

ذلك   على  أتكد  ال  لكنها  أبعماله  للقيام  القانوين  للمحاسب  قدرة  توفر  املعايري  هذه  مثل  ألن  املالية،  القوائم  عدالة  حول 
ميدانيا، وعليه فإنه ال بد أن يكون مؤهل مبؤهالت ما قبل املراجعة وأثناء املراجعة كذلك، حيث تتمثل معايري العمل امليداين  

 ( 35، ص2013اإلرشادات الالزمة لعملية مجع أدلة اإلثبات الفعلية. )زامل،  يف
 تنحصر هذه املعايري اليت حتكم العمل امليداين يف ثالث معايري هي: 

 معيار التخطيط السليم واإلشراف لعملية حمافظة احلساابت:  .1
ذ عملية املراجعة ميدانيا، لذا يكون حمافظ احلساابت  يعترب هذا املعيار أو املعايري اليت حتكم حمافظ احلساابت من أجل تنفي   

ملزم بوضع خطة مالئمة ألعمال املراجعة ومبا يساعد على أداء عملية حمافظة احلساابت بكل فعالية، وأنه ملزم بتقسيم أعمال  
،  2009لي،  نصر ع ) احلساابت.  حمافظة احلساابت على مساعديه بطريقة تكفل حتقيق املستوى املرضي من جودة حمافظة  

 (111-110ص
 وتقوم عملية حمافظة احلساابت على النقاط التالية: 

 دراسة نظام املعلومات احملاسبية واإلجراءات املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة.  -
 تقييم درجة الثقة املنبثقة من نظام الرقابة الداخلية املفروضة.  -
 جراءات املطبقة يف ظلها. حتديد طبيعة رزانمة عملية حمافظة احلساابت واإل -
 تنسيق العمل املراد تنفيذه.  -



 اإلطار العام لتنظيم مهنة حمافظة احلساابت          الفصل األول                             
 

11 

 

 معيار تقييم نظام الرقابة الداخلي:  .2
جيب أن يقوم حمافظ احلساابت بدراسة وتقييم األساليب الرقابة الداخلية املطبقة كأسس لالعتماد عليها، ولتحديد مدى     

 ( 16، ص2022التكرييت، ت. )احلسااب االختبارات املطلوبة واليت ستحدد إجراءات عملية حمافظة 
إن حتديد النطاق عائد لتقدير احملافظ وحكمه الشخصي، وأما تقدير كفاية نظام الرقابة الداخلية فيتطلب معرفة اإلجراءات  

 ( 04، ص2001واألساليب املطبقة فعال وحسب اخلطة املرسوم هلا. )عبد هللا، 
خربات ومهارات عالية لتقييمها من طرف احملافظ واحلكم عليها ابت من   ومن أجل تقييم نظام الرقابة الداخلي الذي حيتاج إىل 

الكتايب.  الضروري على هذا األخري االلتزام إبحدى الطرق إما طريقة االستقصاء أو طريقة التقرير الوصفي أو طريقة امللخص  
 (46، ص2005طواهر، صديقي، )

،  1989لداخلية للمؤسسة موضع املراجعة تتمثل يف: )توماس، هينكي،أما اخلطوات الواجب إتباعها بغية تقييم نظام الرقابة ا 
 (367-366ص

 الفحص املبدأ. اخلطوة األوىل:  -
 اختبار االلتزام ابإلجراءات والسياسات. اخلطوة الثانية:  -
 االختبارات األساسية. اخلطوة الثالثة:  -
 إعداد التقرير.  اخلطوة الرابعة: -
 فايتها: معيار توفر أدلة اإلثبات املالئمة وك .3
جيب على حمافظ احلساابت احلصول على أدلة كافية مالئمة من خالل املعاينة واملالحظة والفحص واملصادقات، لتكوين     

أساس إلبداء الرأي يف القوائم املالية مكان املراجعة، وميكن تقسيم األدلة إىل قسمني داخلية ومتثل كل ما هو موجود داخل  
 ( 16، ص2022التكرييت، وغريها. )لشيكات وأدلة خارجية كاملصادقات من العمالء واملوردين املؤسسة كدفاتر احلساابت وا

 
 املطلب الرابع: تقرير حمافظ احلساابت

 أوال: تعريف تقرير حمافظ احلساابت
اابت  عرف تقرير حمافظ احلساابت كمنتج هنائي للمراجعة من انحية، وكأداة اتصال من انحية أخرى، فتقرير حمافظ احلس   

هو املنتج النهائي لعملية حمافظة احلساابت للقوائم املالية السنوية للمؤسسة، وهو وسيلة وأداة لتوصيل الرأي الفين احملايد حملافظ  
ر  احلساابت على القوائم املالية جمال املراجعة نتيجة األعمال عن األرابح احلقيقية واملركز املايل احلقيقي، وهبذا املعىن يعمل التقري 

املؤسسة،   يف  املصلحة  ألصحاب  املالية  القوائم  مستخدمي  إىل  احلساابت  حمافظ  أرسلها  مكتوبة  رسالة  لتوصيل  كوسيلة 
 ( 381، ص2002ابعتبارهم مستقبل هذه الرسالة. )الصبان، 

 اثنيا: عناصر تقرير حمافظ احلساابت
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العناصر ميكن صياغت    القاضي،  حيتوي تقرير حمافظ احلساابت عادة على جمموعة من  ، ص  2009ها كاآليت: )دحدوح، 
113-115 ) 

التقرير:  .1 العنوان، كما    عنوان  املراجعة يف  املالية حمل  السنة  املناسب ويفضل إدراج  العنوان  التقرير على  أن حيتوي  ينبغي 
لتقارير  يفضل استخدام اصطالح )تقرير حمافظ احلساابت املستقل( يف العنوان وذلك لتمييز تقرير حمافظ احلساابت عن ا 

 اليت قد تصدر من اآلخرين. 
ينبغي أن يوجه تقرير حمافظ احلساابت بشكل مناسب حسب متطلبات ظروف االرتباط    اجلهة اليت يوجه إليه التقرير:  .2

 .ابملراجعة ويوجه التقرير عادة إما إىل املسامهني أو إىل جملس إدارة املؤسسة موضوع املراجعة
التمهيدية: .3 أن حيدد    الفقرة  اليت  ينبغي  الزمنية  والفرتة  واترخيها  مراجعتها  ت  اليت  املالية  البياانت  احلساابت  حمافظ  تقرير 

املاليـة وإعـدادها مـن مسـؤولية   القـوائم  التقريـر أن  املالية، فضالً عن ذلك جيب أن يبني املراجع يف  البياانت  تغطيها هذه 
لة هذه القـوائم وأن يشـري إلـى ملخـص السياسـات احملاسـبية اهلامـة  إدارة املؤسسة وإن دوره ينحصـر فـي إبـداء الرأي يف عدا

 .واإليضـاحات التفسريية األخرى
جيب أن يبني تقرير حمافظ احلساابت بوضوح رأيه بعدالة اإلفصاح يف القـوائم املاليـة وأن القوائم املالية تتماثل    فقرة الرأي:  .4

ام تغري للعدالة مثل متثل بصورة صادقة وعادلة أو متثل بعدالة من النواحي  مع املتطلبات القانونية وميكن أن يتم استخد
 اجلوهرية كافة ويـتم حتديـد إطـار إعـداد التقارير والقوائم املالية بواسطة املبادئ احملاسبية املقبولة عموما. 

 ج حمافظ احلساابت إلـى إبداء الرأي فيما إذا إضافة إلبداء الرأي من قبل املراجع حول الصورة الصـادقة والعادلـة وقـد حيتـا      
 كانت القوائم املالية تتفق مع القوانني واألنظمة املعمول هبا.       

يـؤرخ التقريـر بتـاريخ اكتمـال العمـل امليـداين حملافظ احلساابت ويبـني هـذا التـاريخ أن حمافظ احلساابت قد    اتريخ التقرير: .5
 داث الواقعة حىت ذلك التاريخ يف القـوائم املاليـة وتقرير حمافظ احلساابت. أخذ يف احلسبان أتثري األح

احلساابت:  .6 وجـود مكتب    عنوان حمافظ  مكـان  ميثـل  والـذي  املوقـع  أو  املؤسسـة  اسـم  احلساابت  حمافظ  يذكر  أن  جيب 
 .املراجع

ت وذلك حىت ميكن التأكيد على قبول  جيب أن يوقع التقرير ابالسـم الشخصـي حملافظ احلسااب  توقيع حمافظ احلساابت: .7
 .حمافظ احلساابت

 اثلثا: أمهية تقرير حمافظ احلساابت: 
يلي:      توضيحها كما  وميكن  املالية  القوائم  مراجعة  خبدمة  املهتمة  األطراف  لكل  خاصة  أمهية  احلساابت  حمافظ  لتقرير 

 ( 88، ص2011)حامد،
 أمهية تقرير ابلنسبة حملافظ احلساابت:  .1
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القوائم املالية  طاملا      لتوصيل رأيه الفين على  النهائي لعملية املراجعة وأداة  أنه املنتج  للتقرير على  أن حمافظ احلساابت ينظر 
جمال املراجعة فإن هذا التقرير ميثل له أمهية خاصة ابعتباره دليل أو مؤشر على إجنازه للتكليف مبحافظة حساابت املؤسسة ومبا  

لتوصيل رأيه ألصحاب املصلحة يف    أنه يوجه يف املقام األول  للمسامهني إلشباع طلبهم على هذه اخلدمة فهو بذلك وسيلة 
 الشركة لالستفادة من ردود أفعاهلم حنوه لتطويره إن أمكن. 

 أمهية التقرير إلدارة املؤسسة:  .2
الشركة كثريا     إدارة  هتتم  نفسه،  احلساابت  حملافظ  التقرير  ميثلها  اليت  األمهية  إىل  وفائها    إضافة  على  دليل  التقرير ألنه  هبذا 

 مبسؤولياهتا عند إعداد القوائم املالية ومؤشر على مدى التزامها ابملبادئ احملاسبية. 
 أمهية التقرير للمتعاملني يف السوق املالية:  .3
املعلوم    القرارات على  هذه  معظم  ويعتمد  القرارات  متخذي  من  هم  املال  املتعاملني يف سوق  أن  الثابت  احملاسبية  من  ات 

للمؤسسة، وميثل تقرير حمافظ احلساابت أمهية خاصة هلم ألنه مبا حيمله من رأي فين يعترب   املالية  القوائم  املنشورة من خالل 
مستندا أساسيا يف عديد القرارات هلؤالء املستخدمني مثل قرار منح البنوك من طرف املؤسسة، قرار السماسرة يف البيع والشراء  

 الية.. األوراق امل
 : أمهية التقرير للمنظمات املهنية  .4
التقرير      إعداد  مبعايري  إليها  املنتمي  احملافظ  التزام  وتتابع مدى  املستمر  ابلعمل  أساسا  املعنية  املهنية  املنظمات  لكي تطمئن 

هتتم بتطوير  وعرضه وحسم ما قد يطرأ من مشاكل خاصة ابملمارسة يف جمال إعداد حمافظ احلساابت لتقريره وتوصيله، فهي  
املهنة حرصا منها على ضمان استمرار حتقيق التقرير ألهدافه فيما يتعلق بتوصيل رأي حمافظ احلساابت ألصحاب املصلحة يف  
 الشركة خاصة املسامهني، وابلتايل ميكنها حتديد ما إذا كانت هناك حاجة إلصدار إرشادات جديدة لتطوير التقرير من عدمها. 

 تقرير حمافظ احلساابترابعا: معايي إعداد  
لقد انتشر استخدام تقارير حمافظ احلساابت املستقل يف عصران احلاضر ملا هلا من مزااي وفوائد كثرية، ولقد تزايدت أمهية هذا     

التقرير بعد النمو اهلائل يف حجم املشروعات سواء اخلاصة أو احلكومية، وغريها من املشروعات غري اهلادفة إىل الربح ويقوم  
حمافظ احلساابت ابلتعبري عن النتائج اليت توصل إليها بعد انتهاء عملية املراجعة وإبصدار هذا التقرير خيتتم حمافظ احلساابت  
تقرير حمافظ   إعداد  معايري  تتمثل  املهنية، حيث  أداء واجباته  إمهاله يف  املسؤولية مستقبال أن ثبت  عمله ولكنه ال يعفيه من 

 ( 36، ص2019ز، حباش، حرو ) احلساابت فيما يلي: 
 . جيب أن يبني التقرير ما إذا كانت القوائم املالية معدة وفقا للمبادئ احملاسبية املتعرف عليها واملقبولة قبوال عاما -
ثبات تطبيق املبادئ احملاسبية ويف حالة عدم تطبيق تلك املبادئ جيب أن يوضح التقرير تلك الظروف اليت أدت إىل عدم   -

 .املبادئ احملاسبية بطريقة متجانسة وبثبات من سنة إىل أخرى مقارنة بني هذه السنة والسنوات السابقةالثبات يف تطبيق 
 . جيب أن يبني التقرير اإلفصاح الكامل عن احلقائق املالية أو اإلشارة إىل غري ذلك -
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ستطيع إعطاء رأيه على القوائم  جيب أن يبني التقرير رأي حمافظ احلساابت على القوائم املالية كوحدة واحدة، وعندما ال ي -
 .املالية جيب أن يذكر يف التقرير أسباب ذلك 

عمل   لطبيعة  قاطع  توضيح  التقرير  يتضمن  أن  املالية، جيب  ابلقوائم  احلساابت  حمافظ  اسم  يرتبط  عندما  األحوال  مجيع  ويف 
 .حمافظ احلساابت ودرجة املسؤولية اليت يتحملها 

 
 ملمارسة مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر  املبحث الثاين: اإلطار القانوين

ابلغة يف      أمهية  له  احلساابت  حمافظ  أن عمل  املالحظ  ومن  اجلزائر،  احلساابت يف  حملافظ  األساسية  املفاهيم  تناولنا  بعدما 
القرارات اليت يتخذها خمتلف األطراف اليت تعتمد على رأي حمافظ احل ساابت يف  الوقت احلاضر ملا له من أتثري على عديد 

أعماهلا ومشاريعها وكذلك يف تعديالت براجمها، وعليه سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل ضوابط مهنة حمافظ احلساابت يف  
حمافظ   ومسؤوليات  ومهام  وواجبات  حقوق  إىل  إضافة  املهنة،  يف  تتحكم  اليت  الضوابط  عرض  خالل  من  وذلك  اجلزائر، 

 ما أقر به املشرع اجلزائري. احلساابت وأتعابه يف اجلزائر وذلك وفق  
 املطلب األول: اهليئات املنظمة ملهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر 

نظرا ألمهية مهنة حمافظ احلساابت حرص املشرع اجلزائري كل احلرص على التنظيم اجليد هلا ليكن أداؤها جيد وذلك من     
 هنة. خالل جمموعة من اآلليات وقواعد اليت تعمل على تطور هذه امل

 أوال: اجمللس الوطين للمحاسبة  
الوزير املكلف ابملالية ويقوم مبهام االعتماد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة      للمحاسبة حتت سلطة  يعمل اجمللس الوطين 

 (.  18، ص2021املهن احملاسبية، يضم اجمللس ثالث أعضاء منتخبني عن كل تنظيم مهين على األقل )عبد الصمد،
 هذا اجمللس من اللجان اآلتية:  ويتكون

املهنية: .1 والعناية  احملاسبية  املمارسات  تقييس  القانون    جلنة  حسب  اللجنة  هذه  تشكيلة    01-10تتوىل  حيدد  الذي 
 (06، ص 18، املادة 2011)اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  اجمللس الوطين للمحاسبة املهام التالية:

 تطبيقات احملاسبية والعناية املهنية. وضع طرق العمل فيما خيص ال  -
حتضري مشاريع أراء حول األحكام احملاسبية الوطنية املطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع لاللتزام القانوين   -

 ملسك احملاسبة. 
 اجناز كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية.  -
 اليت تقييس احملاسبات. اقرتاح كل اإلجراءات  -
 دراسة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة ابحملاسبة وإبداء الرأي فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا.  -
 ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية واملنهجية يف خمتلف ميادين احملاسبة.  -
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امل - الدولية  املنظمات  قبل  من  املعدة  ابملعايري  املتعلقة  اآلراء  مشاريع  تطبيقها،  حتضري  وكذا  احملاسيب  التقييس  يف  ختصة 
 واالتصال مع خمتلف اهليئات املعنية. 

الذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة اليت تناولته اجلريدة الرمسية تتوىل    01-10حسب القانون    جلنة االعتماد: .2
 ( 06، ص 19املادة ، 2011جلنة االعتماد املهام التالية: )اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 

 إعداد طرق العمل يف جمال معاجلة ملفات االعتماد.  -
 حتديد معايري وسبل االلتحاق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد.  -
 ضمان تسيري طلبات االعتماد.  -
 ضمان متابعة ونشر جدول املهنيني املعتمدين.  -
 (69-68، ص  2020دويدي، تتكفل هذه اللجنة: )بلقاسم،  جلنة التكوين:  .3
 إعداد طرق العمل فيما خيص جمال التكوين.  -
 دراسة ملفات املشاركة يف الرتبصات.  -
 توجيه املرتبصني إىل املكاتب احملاسبية املعتمدة.  -
 تسليم شهادات هناية الرتبص.  -
 حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية.  -
 ى واملعاهد املتخصصة يف خمتلف جماالت احملاسبة. التعاون مع هياكل التكوين األخر  -
 املشاركة يف تعيني جلان االمتحان لكل أنواع التكوين.  -
 وضع بنك معطيات للمعايري الدولية اخلاصة بتكوين مهنة احملاسبة.  -
 تنظيم ملتقيات وأايم دراسية ومؤمترات وورشات عمل يف خمتلف ميادين احملاسبة واملراجعة.    -
 ( 20، ص2021تتوىل هذه اللجنة املهام التالية: )عبد الصمد ،والتحكيم:  جلنة االنضباط .4
 إعداد طرق العمل فيما خيص جمال االنضباط والتحكيم واملصاحلة.  -
دراسة امللفات املتعلقة ابحلاالت التأديبية لكل خمالفة أو اإلخالل ابلقواعد املهنية والتقنية واألخالقية املرتكبة خالل أتدية   -

 مهامهم. 
 ضري مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحكيم واالنضباط. حت -
 ضمان دور أساسي يف جمال االستشارة والوقاية واملصاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني املهنيني والزابئن.  -
 ضمان مهام الوقاية واملصاحلة بني املهنيني.  -
 (160ص ، 2012تتوىل املهام اآلتية: )شريقي،  جلنة مراقبة النوعية: .5
 إعداد طرق العمل يف جمال النوعية.  -
 إبداء اآلراء واقرتاح مشاريع النصوص التنظيمية يف جمال النوعية.  -



 اإلطار العام لتنظيم مهنة حمافظة احلساابت          الفصل األول                             
 

16 

 

 ضمان جودة املراجعة املوكلة للمهنيني.  -
 إعداد معايري تتضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسيريها.  -
 إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة جودة خدمات املكاتب.  -
 عة مدى احرتام قواعد االستقاللية واألخالقيات. ضمان متاب -
 إعداد قائمة املراقبني املختارين من بني املهنيني من اجل ضمان مهام مراقبة النوعية.  -
جمال   - يف  هبا  التحلي  املهنيني  على  جيب  اليت  والتصرفات  واألخالقيات  لألشغال  التقنية  النوعية  حول  امللتقيات  تنظيم 

 الزابئن. االستشارة والعالقات مع 
احملاسب: ملهنة  املتخصص  التعليم  معهد  رقم    اثنيا:  التنفيذي  املرسوم  مبوجب  املعهد  هذا  يف    288/ 12أنشأ  املؤرخ 

وهو مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية املعنوية املستقلة واالستقالل املايل، ويعمل حتت وصاية وزير    21/07/2012
 (10، ص  05، املادة 2011جلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املالية ويتوىل على اخلصوص املهام اآلتية: )ا

تنفيذ برامج التكوين املتخصص قصد احلصول على شهادة حمافظ احلساابت واخلبري احملاسيب، وضمان التكوين املتواصل   -
 املوجه ملهين احملاسبة. 

 اإلعالم اآليل للتسيري. املسامهة يف تطوير البحث يف جمال احملاسبة واجلباية واملالية والتدقيق و  -
 إجناز الدراسات ومنشورات تتعلق مبهامه.  -
 املشاركة يف تعميم التقنيات العصرية هلندسة التكوين يف احملاسبة والتدقيق واإلعالم اآليل لتسيري.  -
 إقامة عالقات تبادل وتعاون مع اهليئات الوطنية أو الدولية اليت تنشط نفس اجملال.  -
ن متواصل تدخل يف إطار مهامه لفائدة املستخدمني القادمني من قطاعات إدارية أو هيئات  إمكانية ضمان دورات تكوي  -

 عمومية أو خاصة وذلك حسب الكيفيات احملددة ضمن االتفاقيات. 
 اثلثا: الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت

ه، وتتمتع هذه الغرفة ابلشخصية  من14السيما املادة    01-10أنشئت الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت مبوجب القانون     
املعنوية، وتضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة حمافظ حساابت، ويقوم بتسيري هذه الغرفة  

ا  الوزير املكلف ابملالية املمثل عنه لدى هذا  جمللس ويكلف يف إطار  جملس وطين منتخب من طرف أعضاء املهنة مع تعيني 
 ( 163، ص2012لقانون مبا أييت:) شريقي،ا

 السهر على تنظيم مهنة حمافظ احلساابت وحسن ممارستها.  -
 الدفاع على كرامة أعضاء املهنة واستقالليتهم.  -
 السهر على احرتام قواعد املهنة وأعرافها.  -
 إعداد النظام الداخلي للغرفة الذي يوافق عليه الوزير املكلف ابملالية.  -
 قيات املهنة. إعداد مدونة ألخال  -
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 إبداء الرأي يف كل املشاكل املرتبطة مبهنة حمافظ احلساابت وحسن سريها -
 املطلب الثاين: تنظيم مهنة حمافظة احلساابت يف اجلزائر 

 قام املشرع اجلزائري بتنظيم مهنة حمافظ احلساابت من خالل عدة مواد تطرقت إىل كيفيات تعيينه كمحافظ للحساابت.    
 فظ احلساابت تعيني حماأوال: 

 ( 233، ص2018) ضيف هللا، سباع، :وإمجاال فإن تعيني حمافظ احلساابت يتم حتت األشكال التالية 
املتعلق ابلقانون التجاري كما جاء كذلك يف املادة    59-75من األمر    610حسب املادة  التعيني يف النظام األساسي:   .1

التشريعي    600 املرسوم  يتم    08-93من  احلساابت  حمافظ  يلي  أن  القانون كما  املؤسسة حيث حدده  أتسيس  عند 
أن يتضمن   أكثر من مندويب احلساابت، كما جيب  أو  املراقبة واحد  أعضاء جملس  القائمني ابإلدارة األولني أو  "ويعني 

القائمني ابإلدارة أو أعضاء جملس املراقبة ومندويب احلسااب  إثبات قبول  ت  حمضر اجللسة اخلاص ابجلمعية عند االقتضاء 
األقل   على  وحترير  العينية كلها  احلصص  حترير  عند  وهذا  بتكوين  25وظائفهم"،  يسمح  ما  لألسهم، وهذا  ابلنسبة   %

 .األول يتم تعيني حمافظي احلساابت ابإلضافة إىل املديرين األولني 16اجلمعية العامة التأسيسية ويف احملضر
املسامهني:   .2 قبل  من  تعيني حمالتعيني  يتم  احلالة  هاته  ثالث يف  ملدة  للمسامهني  العامة  اجلمعية  بواسطة  احلساابت    افظ 

 .سنوات ويتم اختيار حمافظ احلساابت هذا من بني حمافظي احلساابت املسجلني يف جدول املصف الوطين
احملكمة:   .3 طريق  عن  املادة  التعيني  العامة    4مكرر    715نصت  اجلمعية  تعيني  يتم  مل  "إذا  على  التجاري  القانون  من 

ي احلساابت، أو يف حالة وجود مانع واحد أو رفض واحد أو أكثر من حمافظي احلساابت املعنيني، يتم اللجوء إىل  حملافظ
جملس   أو  اإلدارة  جملس  من  طلب  على  بناء  املؤسسة  ملقر  التابعة  احملكمة  رئيس  من  أمر  مبوجب  استبداهلم  أو  تعيينهم 

 . "املديرين 
  27مدة العهدة بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب ما جاء يف املادة    قام املشرع اجلزائري بتحديد  مدة العهدة:
، غري أنه توجد استثناءات متعلقة ابملدة تتمثل يف حالة استخالف حمافظ احلساابت حملافظ حساابت  01-10من القانون  

الوقت، حيث يتوجب عليه إكمال    أو الرفض إال أن تدخالت هذا احملافظ تكون حمدودة يف   سابق بسبب املنع أو االستقالة 
 .املدة املتبقية حملافظ احلساابت السابق فقط

 اثنيا: حاالت التنايف وموانع تعيني حمافظ احلساابت 
يقع حمافظ احلساابت ضمن حاالت التنايف    أال لتحقيق ممارسة مهنة حمافظ احلساابت بكل استقاللية فكرية وأخالقية جيب     

 ( تتمثل هذه احلاالت فيما يلي: 32، ص2021عبد الصمد ،نون )القاواملوانع احملددة يف 
،  2010،  64)اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، املادةيتناىف مع ممارسة مهنة حمافظ احلساابت ما أييت:حاالت التنايف:  .  1

 (11-10ص
 ة واملهنية. كل نشاط جتاري بصفة اتجر السيما على شكل وسيط أو وكيل، مكلف ابملعامالت التجاري  -
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 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوين.  -
تلك   - غري  التجاري،  القانون  يف  عليها  املنصوص  التجارية  املؤسسات  مراقبة  جملس  يف  العضوية  أو  إدارية  عهدة  كل 

 . 01-10أعاله من القانون  46املنصوص عليها يف املادة 
 كل عهدة برملانية.  -
 ذية للمجالس احمللية املنتخبة. كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفي -
يتعني على املهين املنتخب لعضوية الربملان أو لعضوية اهليئة التنفيذية جمللس حملي منتخب إبالغ التنظيم الذي ينتمي إليه   -

 ( من اتريخ مباشرة عهدته. 1يف اجل أقصاه شهر واحد )
 يتم تعيني مهين الستخالفه يتوىل تصريف األمور اجلارية ملهنته.   -
 ( 109، ص2020مينع حمافظ احلساابت مما أييت: )بن حيي، لعمور، . حاالت املوانع:  2
 القيام مهنيا مبراقبة حساابت الشركات اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرة.  -
 القيام أبعمال التسيري سواء بصفة مباشرة أو ابملسامهة أو ابلنيابة عن املسريين.  -
 تة، مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري. قبول ولو بصفة مؤق  -
 اإلشراف عليها.  قبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو  -
 ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى املؤسسة أو هيئة يراقب حساابهتا.  -
 ( سنوات من انتهاء عهدته. 3ن ثالث )أو اهليئة اليت راقبها بعد اقل م  شغل منصب مأجور يف املؤسسة  -

املادة   يف  خصوصاً  عليها  املنصوص  واملوانع  التنايف  حاالت  على  تعيني    6مكرر    715زايدة  ميكن  التجاري،  القانون  من 
أو   قروض  شكل  يف  السيما  أخرى،  امتيازات  أو  أتعاب  أو  أجــور  على  حتصلوا  الذي  املعنويني  أو  الطبيعيني  األشخاص 

)تسبيقات أو ضم الثالث  اهليئة خالل  أو  الشركة  أو  3اانت من  الشركة  ( سنوات األخرية كمحافظي حساابت لدى نفس 
 اهليئة. 

 املطلب الثالث: حقوق وواجبات حمافظ احلساابت يف اجلزائر 
ات  حملافظ احلساابت مجلة من احلقوق الواجب احلصول عليها يف إطار مهامه، كما تقع أيضا على عاتقه مسؤوليات وواجب   

 جتب الوفاء هبا، كما هي موضحة كاآليت: 
 ( 72، ص2021تتمثل حقوق حمافظ احلساابت فيما يلي: )بعاشي، أوال: حقوق حمافظ احلساابت يف اجلزائر:  

حق االطالع يف أي وقت ويف عني املكان، على السجالت احملاسبية واملوازانت واملراسالت وكل احملاضر، وكل الواثئق   -
 للمؤسسة أو اهليئة اليت يقوم بتدقيق حساابهتا.   والكتاابت التابعة

بكل   - يقوم  وأن  واملعلومات،  التوضيحات  اهليئة، كل  أو  للمؤسسة  التابعني  واألعوان  ابإلدارة  القائمني  من  الطلب  حق 
 التفتيشات اليت يراها ضرورية. 

 ى مسامهة معها. حق احلصول يف مقر املؤسسة على معلومات تتعلق مبؤسسات مرتبطة هبا أو مبؤسسات أخر  -
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)دبيح،    يعلم حمافظ احلساابت كتابيا يف حالة عرقلة ممارسة مهمته، هيئات التسيري قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. -
 ( 961، ص 2021

 ( 11، ص2017دفرور، عياشي،   كما من حقه أيضا: )شاهد،
 لية. حق جرد اخلزائن املختلفة يف املؤسسة عند احلاجة إىل ذلك مثل األوراق املا -
املستحقة من   - االلتزامات  التحقق من  أنواعها وكذلك  اختالف  املؤسسة على  املسجلة ابسم  حق فحص كافة األصول 

 املؤسسة. 
 حق دعوة اجلمعية العمومية للمسامهني لالنعقاد يف بعض احلاالت اليت ال حتتمل التأجيل.  -
ين، وذلك من اجل تقدمي التقرير وعرضه وحضور  حق احلضور اجلمعية العمومية للمسامهني أو حضور ما ينيبه من مساعد -

 مناقشته والرد على أي استفسار. 
 اثنيا: واجبات حمافظ احلساابت يف اجلزائر 

أثناء ممارسته للمهنة على حمافظ احلساابت االلتزامات ابلواجبات املهنية اليت ينص عليها قانون أخالقيات املهنية، وتتمثل     
 ( 71، ص2019ي، فق)بن مو :01-10وفقا ملا أقره القانون   يلي وذلك هذه الواجبات فيما

التدخل يف   - تقرير، وحيتفظ حبق  أساس  للتداول على  العامة كلما تستدعي  احلساابت اجلمعيات  أن حيضر حمافظ  جيب 
 .اجلمعية املتعلقة أبداء مهمته 

الرتبص - وتنظيم  املرتبصني  استقبال  ملهامه  ممارسته  أثناء  احلساابت  حمافظ  على  حسب    جيب  احلساابت  حملافظي  املهين 
 .الكيفيات احملددة من قبل اجمللس الوطين للمحاسبة ابلتعاون مع الغرفة الوطنية 

 جيب على حمافظ احلساابت منح أجرة للمرتبصني الذين يتكفل هبم.  -
ية على جتنب  جيب على حمافظ احلساابت التحلي بدرجة من الرصانة يف أداء مهامه، وان حيرص يف حياته اخلاصة واملهن -

 ( 52، ص2021عبد الصمد، )كل تصرف من شأنه املساس بكرامة املهنة وشرفها. 
 ( 11، ص2017جيب عليه أيضا: )شاهد، دفرور، عياشي،  -
 أن يقوم ابلفحص والتدقيق الفعلي حلساابت املؤسسة ودفاترها مبا حتتويه من قيود يومية وحساابت األستاذ.  -
من قوة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه حىت يستطيع اختيار عينات املراجعة بشكل    جيب على حمافظ احلساابت أن يتأكد -

 سليم. 
 جيب على حمافظ احلساابت أن يقدم االقرتاحات والتوصيات الالزمة ملا يلي:  -

 معاجلة وتصحيح األخطاء اليت ت اكتشافها.  ✓
 عدم الوقوع يف األخطاء مستقبال إن أمكن ذلك.  ✓
 وإدارات املؤسسة.  حسن سري العمل يف أقسام ✓

 



 اإلطار العام لتنظيم مهنة حمافظة احلساابت          الفصل األول                             
 

20 

 

 املطلب الرابع: مهام ومسؤوليات حمافظ احلساابت يف اجلزائر 
 أوال: مهام حمافظ احلساابت يف اجلزائر 

 .هذه املهام إىل مهام دائمة ومهام خاصة  ميكن تقسيميقوم حمافظ احلساابت مبجموعة من املهام احملددة قانوان حيث    
 ( 181، ص2017ة حملافظ احلساابت فيما يلي: )متار، تتمثل املهام الدائم   :املهام الدائمة  .1
 املصادقة على صحة حساابت املؤسسات واهليئات وانتظامها ومطابقتها أحكام التشريع املعمول به.  -
احلساابت السنوية للمؤسسة منتظمة وصحيحة وهي مطابقة متاما لنتائج العمليات اليت متت يف السنة، وكذا   يشهد أن -

 ضعية املالية وممتلكات الشركة واهليئات. األمر ابلنسبة للو 
يقوم بفحص صحة احلساابت السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني أو   -

 الشركاء أو حاملي احلصص. 
 يبدي رأيه حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من طرف جملس اإلدارة.  -
مسريي  - استمرار  يعلم  يعرقل  أن  طبيعته  ومن  عليه  اطلع  أو  يكتشفه  قد  نقص  بكل  املداولة  اهليئة  أو  العامة  واجلمعية  ن 

 أو اهليئة.  استغالل املؤسسة
، ص  2019خلضر،  )   :فإنه يرتتب عن مهمة حمافظ احلساابت إعداد   01-10من القانون    25حسب ما جاء يف املادة  

79) 
ظ على انتظام أو صحة الواثئق السنوية وصورهتا الصحيحة أو عند االقتضاء، رفض  تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتف ✓

 املصادقة املربر. 
 تقرير خاص حول االتفاقيات املنظمة.  ✓
 تقرير خاص حول تفاصيل على مخس تعويضات.  ✓
 تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني.  ✓
 خرية والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة االجتماعية. تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األ ✓
 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية.  ✓
 .تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرار االستغالل ✓

 .وإىل األطراف املعنية عن طريق التنظيم حتدد معايري التقرير وأشكال وآجال إرسال التقارير إىل اجلمعية العامة 
اخلاصة:  ملهاما .2 أو  )عزة،    الثانوية  منها:  نذكر  خاصة  أخرى  مبهام  احلساابت  حمافظ  يقوم  الدائمة  املهام  إىل  ابإلضافة 

 ( 08، ص2018
 إخبار اجلمعية العامة العادية يف حالة عدم انتظامية ودقة احلساابت.   -
 يف حالة اكتشاف أي جنحة عليه إخبار السلطة.  -
 فحص حصص املسامهني.  -



 اإلطار العام لتنظيم مهنة حمافظة احلساابت          الفصل األول                             
 

21 

 

 صول الصافية تساوي على األقل رأس املال االجتماعي يف حالة حتويل املؤسسة. إثبات أن األ  -
 دعوة اجلمعية العامة العادية للمسامهني لالجتماع يف حالة عدم قيام جملس اإلدارة بذلك.  -
ب وشروط  التدخل يف حالة تغيري رأس املال االجتماعي، إلغاء امتيازات االكتتاب يف حالة زايدة رأس املال وتغيري أسبا  -

 تغيري رأس املال. 
 إنشاء مؤسسات فرعية إلسهام جزئي يف األصول.  -
 مهام حمدودة وظرفية يف مراقبة احلساابت.  -
 .أداء مهام خاصة يف رقابة حساابت املؤسسات الفرعية أو مؤسسات املسامهة -

 اثنيا: مسؤوليات حمافظ احلساابت يف اجلزائر 
القانون      حملاف   01-10حدد  مسؤوليات  يرتكبه  ثالث  الذي  اخلطأ  املسؤوليات حسب  هذه  ختتلف  احلساابت، حبيث  ظ 

 حمافظ احلساابت، وتتمثل هذه املسؤوليات فيما يلي: 
 ( 86، ص 2016ميكن حتديد مفهوم املسؤولية املدنية فيما يلي: )سيد، املسؤولية املدنية:  .1

بتعويض الضرر املادي واملعنوي الناجم عن كـل خطـأ    املسئولية املدنية هي التزام حمافظ احلساابت بعد رفع دعوة قضائية ضده
 :هيأو إمهـال يف أداء واجباتـه املهنيـة وعـدم بذلـه العنايـة املهنيـة الالزمـة، ولكـي يكـون مسـئوال جيـب تـوفر أركـان املسئولية و 

 أن يكون هناك خطأ أو إمهال وتقصري من طرف حمافظ احلساابت أو من طرف مساعديه.  -
 حيدث ضرر ملوكله أو ملستخدمي القوائم املالية )الطرف الثالث(. أن   -
 وجود عالقة سببية بني اخلطأ والضرر، حبيث يقع الضرر كنتيجة مباشرة خلطأ حمافظ احلساابت.  -
ينجز عن املسؤولية اجلزائية تعرض حمافظ احلساابت سواء شخص طبيعي أو معنوي ألحكام قانون  املسؤولية اجلزائية:   .2

  62املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلساابت واحملاسب املعتمد يف مادته    01-10ت حيث نص القانون  العقواب
 (302، ص2020انه يتحمل حمافظ احلساابت املسؤولية اجلزائية عن كل تقصري يف القيام ابلتزام قانوين. )قادري، 

 .( 55، ص2021الصمد،  ومن هذه اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون نذكر ما يلي: )عبد
 اجلرمية اخلاصة ابملوانع، يقصد هبا قبول املهمة وأدائها رغم الوقوع يف إحدى حاالت املوانع اليت ينص عليها القانون.  -
 إعطاء أو أتكيد معلومات كاذبة عن املؤسسة حمل املراجعة.  -
 عدم اإلبالغ عن األحداث اجلنحية.  -
 كشف السر املهين.  -
 بها الغري وخاصة القائمني على إدارة املؤسسة حمل املراقبة. املشاركة يف جرائم يرتك -
 ( 75، ص2021تقدمي بياانت كاذبة يف التقرير املقدم من طرفه حول وضعية املؤسسة. )بعاشي، -
 املسؤولية التأديبية:  .3
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للقانون   مادته    01-10وفقا  التأديبية63يف  اللجنة  أمام  التأديبية  يتحمل حمافظ احلساابت املسؤولية   " الوطين    :  للمجلس 
ممارسة   عند  املهنية  القواعد  يف  أخالقي  أو  تقين  تقصري  أو  خمالفة  عن كل  مهامهم،  من  استقالتهم  بعد  حىت  للمحاسبة 

 ( 10، ص 63، املادة 2010وظائفهم". )اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
 ( 303، ص 2020حسب خطورهتا يف: )قادري، تتمثل العقوابت التأديبية اليت ميكن اختاذها، وفق ترتيبها التصاعدي 

 اإلنذار.  -
 التوبيخ.  -
 ( أشهر. 6التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة )  -
  الشطب من اجلدول.  -

 اثلثا: األتعاب اليت ترتتب على حمافظ احلساابت يف اجلزائر 
بذكر األتعاب يف العقد    حتدد األتعاب عادة من طرف اجلهة اليت قامت ابلتعيني ابالتفاق مع حمافظ احلساابت، حيث تقوم 

املربم بني العميل وحمافظ احلساابت ابإلضافة إلىاخلدمات املدة املطلوبة واملدة الزمنية اليت يغطيها العقد، حيث تناولت املادة  
 أتعاب حمافظ احلساابت حيث نصت على ما يلي:   2010جوان  29املؤرخ  01-10من قانون  37

 ؤهلة املكلفة ابملداوالت، أتعاب حمافظ احلساابت يف بداية مهمته. حتدد اجلمعية العامة أو اهليئة امل " -
 ال ميكن حملافظ احلساابت أن يتلقى أي أجرة مهما يكن شكله، ابستثناء األتعاب والتعويضات املنفقة يف إطار مهمته.  -

اهليئة املعنية ". )اجلريدة الرمسية  وال ميكن احتساب األتعاب، يف أي األحوال، على أساس النتائج املالية احملققة من الشركة أو  
 ( 08، ص 37، املادة 2010للجمهورية اجلزائرية، 
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 خالصة الفصل  
انطالقا مما ت التطرق إليه يف هذا الفصل ت استنتاج، أن عملية املراجعة عرفت عدة مراحل يف تطورها لوصوهلا إىل ما هي     

جالت لغرض التأكد من صحة القوائم املالية ومدى مطابقة نتائج عمليات الشركة  عليه اآلن، فهي هتتم بفحص الدفاتر والس
 ابملبادئ احملاسبية املتعارف عليها. 

رأي    إىلوال بد من حمافظ احلساابت أثناء أتديته ملهامه أن حيرتم املعايري املتعارف عليها للمراجعة ملزاولة مهنته من اجل الوصول  
 اقية البياانت واملعلومات احملاسبية اخلاصة ابملؤسسة حمل املراجعة. فين حمايد ويعرب عن مدى مصد
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 الفصل الثاين
كشف    احملاسبة اإلبداعية ودور حمافظ احلساابت يف

 ممارساهتا 
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 متهيد 
وأداة      املؤسسة،  املالية يف  التطورات  لكافة  مستمرة  متابعة  توفري  من خالهلا  اليت ميكن  الوسائل  إحدى  املالية  القوائم  تعترب 

ابلتزاماهتا، والوسيلة الرئيسية لرتشيد القرارات املختلفة ففي حالة  للحكم على سالمة وضعها املايل ومدى قدرهتا على الوفاء  
إفصاح املؤسسة عن قوائم مالية تبني الوضعية اجليدة هلا، فهذا األمر يعترب حافزا ابلنسبة للمستثمرين لالستثمار يف املؤسسة،  

املالية، القوائم  على  سلبا  تنعكس  صعبة  بظروف  املؤسسة  متر  احلاالت  بعض  طرق    لكن يف  استخدام  إىل  املؤسسة  فتضطر 
لتالعب ابحلساابت وذلك ابستغالل ثغرة من ثغرات القانون وحماولتها إلعطاء صورة غري حقيقية عن وضعيتها وهذا ما يسمى  

 ابحملاسبة اإلبداعية. 
مها، ولتفادي هذه  إن هذه التالعبات يف احلساابت تؤدي مع مرور الوقت إىل انعدام الثقة بني املؤسسة واملستخدمني لقوائ

ملختلف   تدقيقه  خالل  من  وذلك  اإلبداعية  احملاسبة  ممارسات  من  احلد  يف  دور كبري  احلساابت  حمافظ  يلعب  التالعبات 
 سنتطرق يف هذا الفصل إىل ما يلي: العمليات اجلارية يف املؤسسة. ولإلملام ابملوضوع 

 القوائم املالية. املبحث األول: 
 فاهيمي للمحاسبة اإلبداعية. اإلطار املاملبحث الثاين: 

 مدى قدرة حمافظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. املبحث الثالث:  
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 املبحث األول: القوائم املالية 
االجت    البيئـة  بسـبب  بينهـا،  فيمـا  اختالفـات  توجـد  أنـه  إال  بلـد آلخـر،  مـن  املاليـة متشاهبة  القـوائم  واالقتصـادية  تبـدو  ماعيـة 

احملا للنظام  النهـائي واألساسـي  النـاتج  عـن  عـادة  تعـرب  املاليـة  فـالقوائم  بلـد،  لكـل  احملاسـيب  ابلنظـام  احمليطـة  سيب ألي  والقانونيـة 
ألحداث واألنشطة اليت  مؤسسة، فهـي تعـرب عـن نتيجـة جمموعـة مـن اإلجـراءات واملعاجلـات احملاسـبية علـى البيانـات الـيت ترتبط اب 

قرارات   منها يف اختاذ  إمجالية وملخصة إىل كافة مستخدميها لالستفادة  تقدميها بصورة  لغرض  لفرتة معينة  تقوم هبا املؤسسة 
 خمتلفة. 

 املطلب األول: مفهوم القوائم املالية 
 أوال: تعريف القوائم املالية 

 تعددت تعاريف القوائم املالية نذكر منها:   
شروط    القوائم - بتطبيق  النقدية  والتــدفقات  املــايل  واألداء  املــايل  للمركــز  الصــادقة  الصــورة  تقــدم  الــيت  األداة  "هــي  املالية 

 ( 13، ص2019احملاسبة". )دادة، 
فئات   - ملختلف  مالئمة  تكون  حيث  معينة،  فرتة  خالل  للمؤسسة  املايل  ملركز  هيكلي  "عرض  إهنا  املالية  القوائم  عرفت 

تخدمي القوائم الختاذ القرارات االقتصادية الراشدة وتساعد أصحاب املؤسسة يف تقييم كفاءة استغالال اإلدارة ملوارد  مس
 (46، ص 2014، بن فرج ". )املؤسسة

كما تعرف أيضا "جمموعة كاملة ومرتابطة من الواثئق احملاسبية واملالية اليت تسمح إبعطاء صورة صادقة عن الوضعية املالية   -
 ( 07، ص2021داء والتغري يف الوضعية املالية يف اتريخ إقفال احلساابت". )سعدي، شيخ، واأل

املعلومات األول والرئيسي جلميع متخذي   - املعلومات احملاسيب ومتثل مصدر  لنظام  النهائي  املنتج  "إهنا  أيضا  كما عرفت 
 (166، ص 2016القرارات". )عبد هللا، 

ن تعريف القوائم املالية "أبهنا جمموعة من الواثئق حتمل معلومات مالية متعلقة ابملؤسسة،  ومن خالل التعريفات السابقة ميك   
إقفال   عند  واخلارجيني  الداخليني  مستعمليها  خمتلف  إىل  املالية  املعلومة  الرئيسية إليصال  الوسيلة  وتعترب  أشكال حمددة،  ويف 

السنة   عادة مرة يف  املالية وتنشر  القوائم  وتعد  الدولية  احلساابت،  احملاسبة  معايري  إن  احلساابت،  تقرير حمافظ  وتكون موضع 
 ( 04، ص 2015تطبق على تلك القوائم ألي مؤسسة". )سعيدي، 

 اثنيا: خصائص القوائم املالية 
 (110، ص2016تتمثل اخلصائص النوعية للقوائم املالية يف: )امحد، السيد،   
 القابلية للفهم:  .1
علومات الواردة ابلقوائم املالية هي قابليتها للفهم املباشر من قبل املستخدمني، هلذا الغرض،  ن إحدى اخلصائص األساسية للم إ

أن   املعرفة األعمال والنشاطات االقتصادية واحملاسبية كما  املستخدمني مستوى معقول من  املفرتض أن يكون لدى  فانه من 
 لديهم الرغبة يف دراسة املعلومات بقدر معقول من العناية. 
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 الئمة: امل .2
القرارات   تؤثر على  املعلومات مالئمة عندما  القرار، وتكون  أن تكون مالئمة حلاجات صناع  املعلومات مفيدة جيب  لتكون 

 االقتصادية للمستخدمني مبساعدهتم يف تقييم األحداث املاضية واملستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماهتم املاضية. 
 القابلية للمقارنة:  .3

املستخدمني قادرين على مقارنة القوائم املالية للمؤسسة عرب الزمن من اجل حتديد االجتاهات يف املركز املايل  جيب أن يكون  
املالية وأدائها   مراكزها  يقيموا  أن  املختلفة من اجل  للمؤسسة  املالية  القوائم  مقارنة  أن يكون مبقدورهم  ويف األداء، كما جيب 

 والتغريات يف مركزها املايل. 
 ية: املصداق .4

لتكون املعلومات مفيدة، جيب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها، وتتسم املعلومات ابملصداقية إذا كانت خالية من األخطاء  
اهلامة والتحيز، وكان إبمكان املستخدمني االعتماد عليها كمعلومات تعرب بصدق عما يقصد أن تعرب عنه أو من املتوقع أن  

 تعرب عنه. 
   األمهية النسبية:  .5

للتحديد   تعترب كافية  لوحدها،  املعلومات  طبيعة  فإن  احلاالت  ففي  النسبية،  وأبمهيتها  بطبيعتها  املعلومات  مالئمة  تتأثر 
للمؤسسة  ء ومال املتاحة  والفرص  املخاطر  يؤثر على  للمؤسسة  فيه  تعمل  قطاع جديد  اإلفصاح عن  املثال،  متها، على سبيل 

 ( 89، ص2005يت أحرزها القطاع يف فرتة وضع التقرير. )محاد،بغض النظر عن األمهية النسبية للنتائج ال 
 اجلوهر قبل الشكل:  .6

للعمليات املالية واألحداث اليت من املفرتض أهنا متثلها، فمن الضروري أن تكون قد   حىت تكون املعلومات هلا متثيل صادق 
هر العمليات املالية واألحداث االقتصادية  قدمت طبقا جلوهرها وحقيقتها االقتصادية، وليس لشكلها القانوين فحسب، إن جو 

 ( 153، ص2007ليس دائما متطابقا مع تلك الظاهرة يف شكلها القانوين. )شنوف،
 احليطة واحلذر:  .7

تعين وجود درجة من احلذر يف اختاذ األحكام الضرورية إلجراء التقديرات املطلوبة يف ظل حاالت عدم التأكد حبيث ال يتم  
دات أو ختفيض اخلصوم واألعباء، إال أن ممارسة احلذر جيب أن يكون مبقدار معقول ودون مبالغة حبيث  تضخيم األصول واإليرا

و خمصصات مبالغ فيها وغريها، حيث تؤدي املبالغة يف احلذر إىل جعل القوائم املالية غري  أال يسمح بتكوين احتياطات سرية  
 ( 27، ص2014حمايدة وابلتايل عدم حتقيق خاصية املوثوقية. )رحيش،

 االكتمال:  .8
لكي تكون معلومات القوائم املالية موثوقة فإهنا جيب أن تكون كاملة ضمن حدود األمهية النسبية والتكلفة، أي أن حذف يف  

 (92، ص 2005املعلومات ميكن أن جيعلها خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غري موثوقة وغري مالئمة. )محاد،
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 احلياد:  .9
املعلومات احمل أن تكون  فئة معينة من  أي  معينة من املستخدمني، أي ال تغلب مصاحل  فئة  التحيز ملصلحة  اسبية خالية من 

 ( 25، ص2009املستخدمني على مصاحل غريها من الفئات. )رضوان، البلدواي،
 اثلثا: أنواع القوائم املالية 

قسمني مها القوائم املالية األساسية وأخرى مكملة  تشكل القوائم املالية يف جمملها خمرجات النظام احملاسيب املايل وتنقسم إىل      
أو ملحقة ولقد حدد النظام احملاسيب املايل جمموعة متكاملة من القوائم يتعني على كافة املؤسسات إعدادها بصفة دورية وهي  

ا الكشوف  وملحق  اخلاصة  األموال  تغريات  وجدول  اخلزينة  تدفقات  وقائمة  النتائج  حساابت  وجدول  يوفر  امليزانية  ملالية 
 معلومات مكملة عن القوائم املالية السابقة. 

 امليزانية:   .1
تعرف على أهنا الوثيقة اليت تسمح مبعرفة مجيع املوارد اليت متلكها املؤسسة ومجيع االستخدامات املقابلة هلا يف وقت معني     

 ( 29، ص2014وجيب أن تكون امليزانية مؤرخة بشكل دقيق وإال ستفقد معناها. )رحيش،
 (176-175، ص2016حيث تتكون مما يلي: )عبد هللا، 

 األصول حيث تضم األصول اجلارية والغري جارية.  -
 اخلصوم تتكون من اخلصوم اجلارية واخلصوم الغري جارية وحقوق امللكية.   -
 حساب النتائج:  .2
ية، وال أيخـذ يف احلسـبان تـاريخ التحصـيل  يعترب ملخص لألعباء واملنتجات )اإليرادات( املنجزة مـن الكيـان خـالل السـنة املال   

النتائج:  من حساابت  نوعني  منيز  حيث  أو خسارة،  ربح  املالية  للسـنة  الصـافية  النتيجـة  بـالتمييز  ويـربز  السـحب،  تـاريخ    أو 
 ( 226-225، ص 2012)زويتة،

الطبيعـة:  .أ النتائج حسب  مم  حساب  طبيعتهـا  واإليـرادات حسـب  األعبـاء  تصـنف  جماميـع  حيـث  مـن حسـاب  يسـمح  ـا 
 .التسـيري الرئيسـية، وهـي مبثابـة أرصـدة وسـطية تسـمح مـن حسـاب )يف النهايـة( النتيجـة الصافية للدورة املالية 

 .حيـث تصـنف األعبـاء واإليـرادات حسـب الوظيفـة الـيت تسـببت فيها حسـاب النتـائج حسـب الوظيفـة:  . ب
 )سيولة اخلزينة( قائمة التدفقات النقدية  .3
هي تلك القائمة املالية اليت تبني لنا ابلتفصيل حجم التدفقات اليت تتكون من النقدية الداخلة إىل املؤسسة، النقدية اخلارجة     

 ( 84، ص2010مرزاقة، بوهرين، )  للمؤسسة. عنها والنقدية املنتجة من األنشطة التشغيلية  
 (. 178، ص 2016النقدية:)عبد هللا، يوجد طريقتني ألعداد قائمة التدفقات حيث 

 يتم عرض التدفقات النقدية "املتحصالت واملدفوعات النقدية" من التشغيل واالستثمار والتمويل.   الطريقة املباشرة: .أ

ية،  ال يتم البدء ابألنشطة التشغيلية، إمنا يتم تعديل صايف الدخل ابآلاثر املرتتبة على البنود يف النقد الطريقة غي املباشرة: .ب
 والتغريات اليت حدثت خالل الفرتة موضع القياس يف املخزون وحساابت مديين ودائين التشغيل. 
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 قائمة التغيات يف األموال اخلاصة  .4
يف      املؤرخ  القرار  الفقرة    26/07/2008يعرف  حتليلي    250.1يف  جدول  عن  عبارة  أبهنا  اخلاصة  األموال  تغري  قائمة 

م فصل  يف كل  أثرت  اليت  السنة  للحركات  خالل  للكيان  اخلاصة  األموال  رؤوس  منها  تتشكل  اليت  الفصول  بن  )   .املاليةن 
 (. 07، ص2020عيسى،

 ( 56، ص2009شناي،  ) :قائمة تغريات األموال اخلاصة تقدم املعلومات الواجب إدراجها واملتعلقة ابحلركات املرتبطة ب 
 .النتيجة الصافية للفرتة -
 .ح واخلسائر املسجلة ضمن األموال اخلاصةكل عناصر النواتج واألعباء، األراب  -
 أتثري تغريات الطرق وتصحيح األخطاء على كل عنصر من األموال اخلاصة.  -
 . النتيجة اإلمجالية للفرتة واليت تناسب جمموع العناصر السابقة -
 العمليات اخلاصة بزايدة ونقصان األموال اخلاصة.  -
 توزيع النتيجة واملخصصات املقررة خالل الفرتة.  -
 ملحق القوائم املالية  .5
يشمل ملحق الكشوف املالية على معلومات ختص النقاط التالية مىت كانت هذه املعلومات تكتسي طابعا هاما أو كانت     

 ( 27، ص19، العدد 2009مفيدة لفهم العمليات الواردة يف الكشوف املالية: )اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
ية املعتمدة ملسك احملاسبة وإعداد الكشوف املالية )املطابقة للمعايري موضحة وكل خمالفة هلا مفسرة  القواعد والطرق احملاسب . أ

 . ومربرة( 
 مكمالت اإلعالم الضرورية حلسن فهم امليزانية وحساب النتائج، جدول سيولة اخلزينة، وجدول تغري األموال اخلاصة.  . ب
املشاركة، واملؤسسات   . ت الكياانت  اليت ختص  تتم عند  املعلومات  اليت  املعامالت  الشركة األم وكذلك  املشرتكة، والفروع أو 

االقتضاء مع هذه الكياانت أو مسرييها: طبيعة العالقات، منط العالقات، منط املعاملة، حجم ومبلغ املعامالت، سياسة  
 حتديد األسعار اليت ختص هذه املعامالت. 

 ات اخلاصة الضرورية للحصول على صورة وفية. املعلومات ذات الطابع العام واليت تعين بعض العملي . ث
 االعتبارات اهلامة لعرض القوائم املالية : رابعا
)اجلريدة الرمسية  لقد تضمن النظام احملاسيب املايل عدة إجراءات وذلك من اجل إعداد القوائم املالية واليت تتمثل فيما يلي:    

 ( 05، ص 29-26، املادة2007للجمهورية اجلزائرية، 
أن تعرض القوائم املالية بصفة وفية الوضعية املالية للكيان وجناعته وكل تغيري يطرأ على حالتها املالية احملاسبية، وجيب  جيب  -

 أن تكون متميزة عن املعلومات األخرى اليت قد تنشرها املؤسسة. 
 خ قفل السنة املالية احملاسبية. ( أشهر من اتري4تضبط القوائم املالية حتت مسؤولية املسريين وتعد يف اجل أقصاه أربعة ) -
 تعرض الكشوف املالية لزوما ابلعملة الوطنية.  -
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 توفر القوائم املالية معلومات تسمح إبجراء مقارانت مع السنة املالية السابقة.  -
 (. 83، ص2020كما نص النظام احملاسيب املايل على ضرورة تبيان املعلومات التالية يف القوائم املالية:) لعروسي،

 ية املؤسسة/االسم التجاري/ رقم احملل التجاري للكيان املقدم للكشوف املالية. تسم ✓
 طبيعة الكشوف املالية )حساابت فردية؛ مدجمة؛ مركبة( /اتريخ اإلقفال.  ✓

 ويتم كذلك تبيان املعلومات األخرى اليت تسمح بتحديد هوية الكيان. 
 

 املطلب الثاين: مستخدمو القوائم املالية 
 ( 106، ص2016امحد، السيد، قوائم املالية بشكل عام هم: )مستخدمي ال   
والعائد  املستثمرون:   .1 فيها  واملتأصلة  الستثماراهتم  املصاحبة  ابملخاطرة  ومستشاريهم  املخاطر  املال  رأس  مقدمي  يهتم 

كما أن املسامهني    املتحقق منها، أهنم حيتاجون ملعلومات تعينهم على اختاذ قرار الشراء أو االحتفاظ ابالستثمار أو البيع
 يهتمون ابملعلومات اليت تعينهم على تقييم قدرة املشروع على توزيع أرابح األسهم. 

يهتمون    املوظفون: .2 أهنم  األعمال كم  أرابب  ورحبية  ابستقرار  املتعلقة  ابملعلومات  هلم  املمثلة  واجملموعات  املوظفون  يهتم 
 دفع مكافأهتم وتعويضاهتم ومزااي التقاعد هلم وتوفري فرص العمل. ابملعلومات اليت متكنهم من تقييم قدرة املؤسسة على 

يهتم املقرضون ابملعلومات اليت تساعدهم على حتديد فيما إذا كانت قروضهم والفوائد املتعلقة هبا سوف تدفع  املقرضون:   .3
 هلم عند االستحقاق. 

اآلخرون:   .4 التجاريون  والدائنون  اآلخاملوردون  والدائنون  املوردون  إذا  يهتم  ما  حتديد  من  متكنهم  اليت  ابملعلومات  رون 
كانت املبالغ املستحقة هلم ستدفع عند االستحقاق، ويهتم الدائنون التجاريون على األغلب ابملؤسسة على مدى أقصر  

 من اهتمام املقرضني إال إذا كانوا معتمدين على استمرار املؤسسة كعميل رئيسي هلم. 
العمالء ابملعلومالعمالء:   .5 ارتباطات طويلة األجل معهم.  يهتم  إذا كانت هلم  املتعلقة ابستمرارية املؤسسة، خصوصا  ات 

 ( 24، ص2014)رحيش، 
هتتم اجلهات احلكومية بتوزيع املوارد وابلتايل أبنشطة املؤسسات املختلفة، وحتتاج تلك اجلهات إىل    اجلهات احلكومية: .6

ع السياسات الضريبية وكذلك كأساس لإلحصاءات املتعلقة  معلومات الستخدامها يف توجيه وتنظيم تلك األنشطة ووض
 ( 52، ص2015سعيدي، )  .مياثلها ابلدخل القومي وما 

تؤثر املؤسسة على أفراد اجلمهور بطرق متنوعة، على سبيل املثال، قد تقدم املؤسسة مساعدات كبرية لالقتصاد  اجلمهور:   .7
تستخدمهم الذين  األفراد  منها عدد  بطرق خمتلفة  تساعد    احمللي  أن  املالية  للقوائم  احملليني، وميكن  املوردين  مع  وتعاملها 

)محاد،   أنشطتها.  وتنوع  املؤسسة  مناء  يف  احلديثة  والتطورات  االجتاهات  حول  مبعلومات  بتزويدهم  ،  2005اجلمهور 
 (84ص
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 املطلب الثالث: أهداف القوائم املالية 
فيدة ملستخدمني متنوعني يف صنع القرارات االقتصادية، فضال عن ذلك  هتدف القوائم املالية إىل توفري معلومات تكون م    

ألن   املستخدمني،  حيتاجها  اليت  املعلومات  توفر كافة  أن  ميكن  وال  العام  االستخدام  ذات  معلومات  توفر  املالية  القوائم  فإن 
ال تتعلق  بينما  السابقة،  لألحداث  املالية  اآلاثر  حد كبري  إىل  تعكس  املالية  ابختاذها  القوائم  املستخدمون  يقوم  اليت  قرارات 

القرارات  (79، ص 2020)لعروسي،  ابملستقبل   ، كما أهنا متكن مستخدمي القوائم املالية من إجراء مقارانت ومن مث اختاذ 
 (  167، ص2016املتعلقة ابالستغالل األمثل ملوارد للمؤسسة.)عبد هللا،

 موضح:   عدى عن ذلك ختتلف األهداف من قائمة ألخرى كما هو
 (112-111، ص2006وتتمثل أهداف قائمة املركز املايل فيما يلي:)طهراوي، امليزانية )املركز املايل(:  .1
تعرب السيولة عن مقدار الوقت الذي يتوقع مروره قبل أن يتحول أصل معني إىل نقدية، أو قبل أن يسدد التزام    السيولة:  .أ

األجل   وقصري  الطويل  االئتمان  ماحني  ويهتم  مقدرة  معني،  لتقييم  ودرجتها  السيولة  وضع  بدراسة  املسامهني  وكذلك 
املتوقع   املستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  النقدية،  وشبه  ابلنقدية  وتتمثل  املتداولة،  ابلتزاماهتا  الوفاء  على  املؤسسة 

 حدوثها ضمن الدورة التشغيلية للمؤسسة. 
ؤسسة على تعديل مقدار وتوقيت التدفقات النقدية حىت ميكن االستجابة  تعرب املرونة املالية عن قدرة امل  املرونة املالية:  . ب

قدرة على جتاوز   أكثر  تكون  املالية  املرونة  من  درجة كبرية  هلا  تكون  اليت  فاملؤسسة  املتوقعة،  لالحتياجات والفرص غري 
  .غري املتوقعة  األوقات الصعبة وختطي االلتزامات غري املتوقعة، وأكثر قدرة على انتهاز فرص االستثمار

: تعترب عملية حتليل عناصر قائمة املركز املايل أداة للوقوف على قدرة املؤسسة  القدرة على سداد الديون طويلة األجل . ت
على سداد ديوهنا طويلة األجل عند اتريخ االستحقاق فكلما كان على املؤسسة التزامات طويلة األجل أكثر كلما كانت  

 لديون منخفضة بسبب ارتفاع املخاطرة لدى هذه املؤسسة.  قدرة املؤسسة على الوفاء اب
 حساب النتائج:  .2

 ( 39، ص2019جند أن حلساب النتائج أهداف عديدة موضحة كما يلي:)بنية، 
 تزويد مستخدمي القوائم املالية مبعلومات تساعد يف عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم القوة اإليرادية للمؤسسة.  -
للح - مفيدة  معلومات  اهلدف  تقدمي  حتقيق  اجل  من  فعال  بشكل  املؤسسة  موارد  استغالل  يف  اإلدارة  قدرة  على  كم 

 (. األساسي ملؤسسة )تعظيم القوة اإليرادية 
يف   - مفيدة  تكون  واليت  األخرى  االقتصادية  واألحداث  التشغيلية  للعمليات  النسبية  والتفسريية  احلقيقية  املعلومات  توفري 

 دية. عملية التنبؤ وتقييم القوة االيرا 
التقرير عن أنشطة املؤسسة اليت تؤثر على اجملتمع واليت ميكن حتديدها ووضعها أو قياسها واليت تكون ذات أمهية ابلنسبة   -

 لألهداف احملددة واملوضوعة مسبقا. 
 حتديد مقدار الضريبة املستحقة على املؤسسة.  -
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 معرفة املالك لنتائج استثماراهتم يف املؤسسة.  -
 ( 56، ص2009تلخيص أهم أهدافها فيما يلي:)شناي،  ميكن اخلاصة:موال قائمة التغيات يف األ  .3
  .حتديد جمموع النتائج الناجتة عن أنشطة املؤسسة خالل الفرتة  -
 تغري األموال اخلاصة بني اترخيا اإلغالق والذي يبني بصفة عامة هذه النتيجة.  -
 عاقدات مع املسامهني.تغريات األموال اخلاصة غري املرتبطة ابلنتيجة، واملتمثلة يف الت -
 تغريات رأس املال االجتماعي احملرر.  -
 زايدة الرأمسال النقدي املتتايل عن إصدار السهم.  -
 حتويل االلتزامات ألسهم.  -
 (93، ص 2014،: )بن فرج تتمثل أهدافها يفقائمة التدفقات النقدية:   .4
عن النقدية احملصلة واملتصرفة خالل فرتة مالية  يعترب اهلدف األساسي يف إعداد هذه القائمة هو تقدمي املعلومات املهمة   -

 حمددة. 
تعترب املعلومات الواردة ضمن هذه القائمة مع غريها من املعلومات الواردة ضمن القوائم املالية األخرى مفيدة، وتساعد   -

تقييم املؤسسة على    املستثمرين واملقرضني وغريهم يف احلكم على قدرة املؤسسة على توليد التدفقات النقدية مستقبال، ويف 
 الوفاء ابلتزاماهتا وتوزيع أرابحها ويف توفري احتياجاهتا النقدية يف التمويل اخلارجي. 

الفرتة   - خالل  النقدية  التدفقات  على  مباشر  شكل  تؤثر  ال  اليت  واالستثمارية  التمويلية  املالية  العمليات  عن  اإلفصاح 
 احملاسبية. 

عات األرابح للمسامهني وسداد الفوائد وأصل الدين للدائنني، ويهتم املسامهون  حتديد مدى قدرة املؤسسة على سداد توزي  -
ابحلصول على توزيعات أرابح على استثماراهتم كما يهتم الدائنون ابحلصول على الفوائد وأصل الدين يف املواعيد احملددة  

التن  يف  والدائنني  للمستثمرين  املساعدة  النقدية  التدفقات  قائمة  وتقدم  االلتزامات.  لذلك،  هذه  تنفيذ  على  بؤ 
 ( 269، ص2005)محاد،

 (. 06، ص2021يهدف امللحق بصفة عامة إىل: )شناي،  امللحق: .5
القواعد والطرق احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة إلعداد القوائم املالية وكذلك املعلومات اإلضافية لفهم القوائم  إيضاح     

حالة الشراكة، املؤسسات املختلطة، املؤسسة األم وفروعها وكل التعاقدات اليت    املالية واملعلومات اليت ختص الوحدات يف 
املتعلقة   األسعار،  حتديد  سياسة  التعاقد،  وقيمة  التعاقد، حجم  أنواع  العالقات،  )طبيعة  مسريها  أو  الوحدات  مع  متت 

ة إلعداد القوائم املالية ويف حالة تغيري هذه  ابلتعاقدات(، وأيضا السياسات أو الطرق احملاسبية اليت ت االعتماد عليها املتبع
 السياسات يتم توضيح األسباب واألدلة اليت أدت إىل تغريها. 
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 املبحث الثاين: اإلطار املفاهيمي للمحاسبة اإلبداعية 
ات، من  ظهرت احملاسبة اإلبداعية يف الثمانينيات نتيجة للوضع االقتصادي آنذاك والضغوطات اليت كانت تعيشها املؤسس   

أجل حتسني صورهتم يف األسواق املالية وتعظيم أرابحهم، حيث هتدف احملاسبة اإلبداعية بصفة عامة إىل ممارسة أساليب معقدة  
بغرض جتميل الصورة اليت تعكسها األرقام املوجودة يف القوائم املالية، مما يؤدي إىل عدم إعطاء معلومات صادقة عن الوضعية  

 املالية للمؤسسة. 
 طلب األول: مفهوم استخدام احملاسبة اإلبداعية امل
 يتم تسليط الضوء من خالل هذا املطلب إىل عرض مفهوم وأشكال احملاسبة اإلبداعية.   

 أوال: تعريف احملاسبة اإلبداعية 
 :تعددت التعاريف اليت أبرزت مفهوم احملاسبة اإلبداعية ومن بينها    
األول:  - اإلبداعي  التعريف  احملاسبة  يف  "تعرف  الغموض  مبزااي  األخذ  خالل  من  احملاسبية  ابألرقام  التالعب  عملية  أهنا  ة 

القوائم املالية مما هي عليه لتصبح ابلصورة اليت   لتغيري  القواعد  القواعد واختيار ممارسات اإلفصاح والقياس من بني هذه 
 ( 202، ص 2018مومن، لعبيدي ،يرغبها معدو هذه القوائم". )

الثاين:  - وصورة  احمل  التعريف  بشكل  تبدو  املؤسسات  جلعل  احملاسبية  واألساليب  احليل  بعض  إتباع  "هي  اإلبداعية  اسبة 
أفضل من الواقع سواء كان ذلك من حيث قوة مركزها املايل و/أو حجم أرابحها الصافية و/أو وضعها التنافسي واملايل  

 ( 539، ص2021والتشغيلي". )بن عباس، تقرارات، ترابط،
: كما تعرف احملاسبة اإلبداعية "اإلجراءات أو اخلطوات اليت تستخدم للتالعب ابألرقام املالية، وتتضمن  التعريف الثالث  -

الدخل".   متهيد  أو  األرابح  إدارة  جتاه  خطوة  أو  إجراء  أو  املايل،  التقرير  خداع  احملاسبية،  املبادئ  وممارسات  اخليارات 
 ( 06، ص2021)سعدي، شيخ،

ظر احملاسب املهين تعرف احملاسبة اإلبداعية "العملية احملاسبية تشتمل على معاجلة العديد  ومن وجهة ن  التعريف الرابع: -
من قضااي احلكم وحسم الصراعات ما بني املناهج أو املداخل املتنافسة من أجل عرض نتائج األحداث املالية والعمليات  

حريف أو سوء العرض وأصبحت هذه األنشطة اليت  التجارية، وهذه املرونة تـوفر الفرص للتالعب والغش أو اخلداع والت
 ( 230، ص2012، )السعدي". مثارها عناصر مهنـة احملاسبة تعرف ابحملاسبة اإلبداعية 

 ( 08، ص2011وعلى ضوء ما سبق ميكن اخلروج بتعريف شامل: )القطيش، الصويف،   
و     ومعقدة  حديثة  ممارسات  أو  عمليات  عن  "عبارة  هي  اإلبداعية  ابستخدام  احملاسبة  احملاسبون  خالهلا  من  يقوم  مبتكرة 

أهداف   حتقيق  بقصد  هبا  التالعب  أو  املؤسسات  احلساابت  املسجلة يف  األرقام  ملعاجلة  احملاسبية  والقوانني  ابلقواعد  معرفتهم 
 حمددة ". 

 (125 -126، ص ص2014ومن خالل املفاهيم السابقة ميكن استخالص اخلصائص التالية: )فداوي،
 إلبداعية شكل من أشكال التالعب واالحتيال يف مهنة احملاسبة. احملاسبة ا -
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 ممارسات احملاسبة اإلبداعية تعمل على تغيري القيم احملاسبية إىل قيم غري حقيقية.  -
  ممارسات احملاسبة اإلبداعية تنحصر يف إطار ممارسة اخليار بني املبادئ، املعايري والقواعد احملاسبية املتعارف عليها، وابلتايل  -

 فهي ممارسات قانونية. 
وحتويرها   - وحتويلها  ابلقيم  التالعب  من  متكنهم  عالية  حماسبية  مهنية  قدرات  ميتلكون  ما  غالبا  اإلبداعية  احملاسبة  ممارسي 

 ابلشكل الذي يرغبون فيه. 
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية عامة وشائعة.  -
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية ال ميكن جتنبها بشكل مطلق.  -
 ات احملاسبة اإلبداعية استغاللية وغري أخالقية. ممارس -
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية ضارة أبطراف داخلية وخارجية.  -

 ( 65، ص2017، بعض اخلصائص األخرى:)إبراهيم، احلسني، عبد البعاج  إضافة إىل 
 .قدرة احملاسب من خالل خربته على التحليل والتجميع  -
  .حلدسالقدرة العالية للمحاسب على التخيل وا -
 .يعتمد احملاسب بشكل أساسي على التعليمات املرتكزة على احلقائق -
 احملاسب املبدع هو الذي يستطيع تطوير ذاته من خالل اخلربة والتقومي الذايت.  -

 اثنيا: أشكال احملاسبة اإلبداعية 
م املالية حيث تتمثل فيما يلي:  لقد تنوعت أشكال احملاسبة اإلبداعية وذلك بتعدد أساليب التالعب ابحلساابت يف القوائ   

 ( 22، ص2013)أبو متام، 
النفعية:   .1 أهداف مرغوبة مثل حتقيق أرابح عالية،  احملاسبة  لتحقيق  أساليب حماسبة حمددة  اإلصرار على اختيار وتطبيق 

 سواء كانت املمارسات احملاسبية املتبعة مستندة إىل املبادئ احملاسبية املتعارف عليها أم ال. 
 . التالعب يف الدخل هبدف الوصول هدف حمدد مسبق من قبل اإلدارة، أو متنبأ فيه من قبل حملل مايل رابح: إدارة األ .2
وهو نقل الدخل بني الفرتات بتخفيض الدخل يف السنوات ذات الدخل اجليد ونقلها إىل السنوات  متهيد صورة الدخل:   .3

 يف الدخل أو رحبية السهم الواحد.ذات الدخل السيئ على شكل خمصصات وذلك هبدف ختفيف التقلبات  
إظهار بياانت خاطئة بشكل متعمد أو حذف قيم معينة هبدف تضليل مستخدمي البياانت    التالعب ابلتقارير املالية: .4

 .املالية، وهو عمل خمالف للقانون
ية أو املعيارية أو املألوفة،  استعمال املمارسات املنحرفة عن املمارسات احملاسبية القياس ممارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية:   .5

وتتميز ابستعمال األساليب واملمارسات احلديثة واملعقدة واملبتكرة للحصول على أرابح صورية عن طريق التالعب يف قيم  
 ( 22، ص2009)احلليب، .  املصروفات واإليرادات 
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 العام احلايل لكي تزيد بعد ذلك  ختفيض رحبية السهم الواحد احلالية يفحماسبة التخلص من كل اخلسائر يف سنة رديئة:   .6
 (113، ص2014يف املستقبل. )فداوي، 

 املطلب الثاين: عوامل ظهور احملاسبة اإلبداعية 
من بني أهم األمور اليت جيب التطرق هلا حىت نتمكن من معرفة األسباب ومعاجلة املشاكل واخلروج بنتيجة هي عوامل ظهور     

 الهتا. احملاسبة اإلبداعية وفيما تتمثل جما 
 أوال: عوامل ظهور احملاسبة اإلبداعية

 ميكن تقسيمها إىل االعتبارات اآلتية:      
 (121-120، ص2014تتمثل هذه العوامل يف:)فداوي،عوامل تتعلق ابلبيئة احملاسبية:  .1
مباشرة حنو  يف منتصف الثمانينات أين ساد الركود االقتصادي، اجتهت الشركات لتمويل حاجاهتا  ركود األسواق املالية:   . أ

السوق املايل، سعيا يف رفع مردود يتهم املالية االستثمارية، فتطور مفهوم احملاسبة اإلبداعية لرفع اجلودة االستثمارية، وهذا  
إبظهار أرقام ونتائج تعرب عن أرابح أفضل وال تطابق الواقع، لغرض تقدمي صورة نظرية جيدة عن البياانت املالية، ابعتبارها  

 للتواصل بني املؤسسة ومجهورها.  أفضل وسيلة 
املراجعة:  . ب ومؤسسات  احلساابت  مراجعي  بغية    تواطؤ  الالزمة  ابملعلومات  معها  املتعاملني  تزود كل  املؤسسة  أن  جند 

لعملية   وذلك خبضوعها  الشكوك  عن  بعيدة  تكون  أن  البد  رضاهم  تنال  وحىت  املناسبة،  القرارات  اختاذ  يف  مساعدهتم 
ستقلة واحملايدة، إال أن حسب الدراسات األخرية تتحصل كربى مكاتب املراجعة وتدقيق احلساابت  املراجعة اخلارجية امل

يف العامل على مداخيل هائلة وحصص خيالية، وهي خري دليل على أن أغلب الشركات وقبل اهنيارها كانت تتواطأ مع  
 مراجعي احلساابت للتسرت على تالعبها ابلبياانت املالية. 

مثل تقلب أسعار الصرف، ابإلضافة إىل  تأكد واملخاطر الناجتة عن زايدة التقلبات يف بعض األسواق:  حاالت عدم ال . ت
املخاطر وجتميل   هذه  من  للحد  اإلبداعية  احملاسبة  تبين  إىل  املؤسسات  يضطر  مما  ذلك  إىل  وما  التضخم،  معدل  زايدة 

 ( 37، ص2020األدوات املالية. )لعروسي،
 جندها تتمثل يف: سيب: عوامل تتعلق ابلنظام احملا .2
تسمح القواعد والسياسات احملاسبية للمؤسسة أحياان أن ختتار من بني خمتلف الطرق  حرية االختيار للمبادئ احملاسبية:   . أ

البدائل   بني  من  احملاسبية ابالختيار  املعايري  العديد من  املالية، حيث تسمح  قوائمها  إعداد  اليت تستخدمها يف  احملاسبية 
مع أهدافها ورغباهتا واليت حتقق أفضل    تتالءم ختلفة، وهذا يرتتب عليه اختيار املؤسسة للطرق احملاسبية اليت  احملاسبية امل

اإلبداعية.   احملاسبة  بطريقة  املالية  البياانت  حتريف  أمام  األبواب  فتحت  اليت  هي  املرونة  وهذه  املؤسسة،  ألداء  صورة 
 ( 18، ص2012)اآلغا،

احملاسبية:  . ب التقديرات  والتوقع  ي  حرية  الشخصي  التقدير واحلكم  من  درجة كبرية  احملاسبية  العمليات  بعض  إعداد  تضمن 
وهذا يتيح لإلدارة التالعب يف هذه التقديرات بشكل متفائل أو حمتفظ حسب احتياجاهتا ورغباهتا يف التأثري على فقرات  
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ا إىل  الوصول  بغرض  قيمتها  من  التقليل  أو  التضخيم  حيث  من  املالية  )أونيس،  القوائم  مسبقا.  احملددة  ألهداف 
 (  158، ص2019زرقواد،

ميكن أن يؤدي التحكم يف توقيت تنفيذ وحدوث بعض العمليات احلقيقية إىل حتقيق    توقيت تنفيذ العمليات احلقيقية:  . ث
العمليات يف  تنفيذ بعض  لإلدارة حرية  ترك  فإذا  للمؤسسة،  املالية  والقوائم  احلساابت  فيه عن  املرغوب  الوقت    االنطباع 

 (  20، ص2012الذي تراه مناسبا فقد يؤجل تنفيذها وذلك لتحقيق أهداف ومكاسب معينة. )اآلغا،
ميكن استخدام املعامالت غري احلقيقية للتالعب يف مبالغ امليزانية العمومية وحتريك األرابح بني  املعامالت االصطناعية:   . ج

كثر من املعامالت ذات الصلة مع طرف اثلث ملزم، وعادة ما  الفرتات احملاسبية، ويتحقق ذلك ابلدخول يف اثنني أو أ
 (38، ص2020يكون البنك. )لعروسي،

وحماولة عكس صورة عن املؤسسة كأفضل املوجود يف الساحة التنافسية حىت  املنافسة الشديدة بني املؤسسات املختلفة:   . ح
 ( 157، ص2019يس، زرقواد،لو كان ذلك من خالل ابتداع أرابح خمتلفة من قبل إدارة املؤسسة. )أون 

وذلك نتيجة فصل إدارة املؤسسة أي املنفذين عن ملكية املؤسسة أي املسامهني وظهور اختالف    :ظهور مشكلة الوكالة  . خ
ابملصاحل واألهداف بني املدراء الذين يبحثون عن ثروات شخصية واألمن الوظيفي وللحفاظ على مصاحلهم فال يرغبون  

مارات املؤسسة، وبني املسامهني الذين يهدفون إىل تعظيم القيمة السوقية للسهم ملؤسستهم، مما  يف حتمل خماطر كبرية ابستث
 (157، ص 2019أدى ابملسامهني إىل اللجوء إىل عوامل لتخفيف حدة مشكلة الوكالة مها: )أونيس، زرقواد،

السوق:   - يسعو قوى  الذين  الرئيسيني كالبنوك،  املسامهني  من  املهمة  السوق  قوى  السهم  إحدى  قيمة  تعظيم  إىل  ن 
 لشركتهم عن طريق الضغط على إدارة املؤسسة. 

الوكالة:   - ثروات  تكاليف  تعظيم  وابلتايل  السوق  يف  السهم  سعر  وتعظيم  املؤسسة  أبرابح  لإلدارة  املادية  احلوافز  ربط 
 املالكني أو املسامهني. 

 اثنيا: جماالت احملاسبة اإلبداعية 
ال احملاسيب إىل إبداع إداري، إبداع خمطط، إبداع جذري أو جوهري، إبداع تدرجيي، حمدد أو  ميكن أن يتعدد اإلبداع يف اجمل  

أو   معينة، كما قد يكون فردي  نظم معلومات حماسبية  يتناول نظم حماسبية أو  إبداع نظمي  أن يكون  ما، كما ميكن  عملية 
الداخ الرقابة  أنظمة  متطلبات  احملاسبية وضمن  الدورة  وأن  يكون  مجاعي خاصة  أن  يتطلب  الداخلي،  الضبط  لية وابلتحديد 

هناك أكثر من شخص مسؤول حبيث عمل موظف يراجع من قبل موظف آخر تلقائي، كما ميكن أن يكون اإلبداع خارجي  
والتطوير   احملاسيب  العمل  يف  استشارية  أو  تطويرية  خدمة  أو  خربة  تقدمي  أو  مبهام  تقوم  خارجية  مؤسسة  أو  جبهة  متمثال 

 ارة. واالستش
 ( 25، ص2013غري أن جماالت احملاسبة اإلبداعية على سبيل املثال تكون يف:)أبو متام، 

 نظام املعلومات احملاسيب.  .1
 القياس احملاسيب.  .2
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 طرق توزيع أو حتميل املصروفات املختلفة.  .3
 األساليب املختلفة لعرض القوائم املالية واحملاسبية.  .4
 أساليب التحليل املايل.  .5
 لية احملاسبية. تطوير الربامج اآل  .6

 املطلب الثالث: دوافع استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية  
 أوال: دوافع احملاسبة اإلبداعية 

 ميكن القول إن وراء استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية دوافع عديدة نذكر منها:    
القيم املالية املتعل التأثي اإلجيايب على مسعة املؤسسة يف السوق:   .1 قة أبداء مؤسسات األعمال اليت إن مل  هبدف حتسني 

 (  244، ص2015حترف تعكس صورة سلبية عن املؤسسة أمام منافسيها. )جبار، 
املالية:   .2 األسواق  املؤسسة يف  على سعر سهم  أسعار  التأثي  سلبا يف  يؤثر  األعمال  ملؤسسات  املالية  القيم  تراجع  إن 

فيها األسه تتداول  اليت  املالية  تلك األسعار،  أسهمها يف األسواق  إىل اخنفاض  يؤدي ابلضرورة  بقائها كما هي  م، وإن 
لذلك فإن استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية هتدف إىل تعظيم هذه القيم ومن مث حتسني أسعار أسهم تلك الشركات يف  

 ( 74، ص2019موفقي،بن األسواق املالية. ) 
عليه:   .3 احملافظة  أو  متويل  على  ااحلصول  إدارات  ستخضع  لكي حتصل  املالية،  املؤسسات   من  متويل  على  ملؤسسات 

املايل   والوضع  النشاط  نتيجة  تكون  أن  الشروط  تلك  التمويل، ومن ضمن  هذا  املوافقة على  قبل  توافرها  لشروط جيب 
ط  للمؤسسة خالل الفرتة من استالم التمويل إىل غاية سداده يسمح بسداد أصل التمويل والفوائد املرتتبة عنه، وهذا الشر 

أساليب   استخدام  إىل  املؤسسات  فتلجأ  املؤسسة،  هلذه  السابق  املايل  للوضع  و حتليلها  قراءهتا  من خالل  تقديره  ميكن 
االئتماين لدى املؤسسات املالية.)القطيش،   القرار  اختاذ  الذي سيؤثر يف  قيمتها، األمر  احملاسبة اإلبداعية هبدف حتسني 

 ( 362، ص 2011الصويف، 
تقوم بعض املؤسسات أحياان بتخفيض األرابح واإليرادات وزايدة النفقات، وذلك من أجل  لضرييب:  لغاايت التالعب ا  .4

،  2010ختفيض الوعاء الضرييب الذي سيتم احتساب قيمة االقتطاع الضرييب بناءا على قيمته. )املبيضني، عبد املنعم،  
 (   88ص

بتحسني قيم املؤسسات اليت تقوم إبدارهتا لعكس    وذلكحتسني األداء املايل للمؤسسة هبدف حتقيق مصاحل شخصية:   .5
)جبار، اإلدارة.  جمالس  أمام  اإلدارة  هذه  صورة  حتسني  يف  تتمثل  شخصية  لغاايت  أدائها  عن  إجيابية  ،  2015صورة 

 (244ص
 ( 146-144، ص2014ومن دوافع اللجوء إىل احملاسبة اإلبداعية أيضا نذكر:)فداوي،

عديد من املؤسسات املالية اليت تعمل يف ذات القطاع للحصول على تصنيف متقدم  تتنافس اللغاايت التصنيف املهين:   .6
على منافسيها يف عمليات التصنيف املهين اليت جتريها بعض املؤسسات الدولية واحمللية، ويستند هذا التقييم إىل العديد  
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ة ألساليب احملاسبة اإلبداعية لتعظيم قيمتها  من املعايري من ضمنها تقييم القيمة املالية، وهذا يعد دافعا الستخدام اإلدار 
 املالية.  

الداخلية:   .7 املعلومات  من  اإلدارة  استفادة  فرص  وموظفي  تقوية  مدراء  بقيام  املؤسسات  بعض  قوانني  تسمح  أحياان 
اسبة  املؤسسة بتداول أسهم مؤسسات حبرية كباقي املسامهني، ويف هذه احلالة سيقوم هؤالء املدراء ابستخدام أساليب احمل

الداخلية   املعرفة  االستفادة من  فرصتهم يف  الذي سيقوي  األمر  السوق،  إىل  احلقيقية  املعلومات  لتأخري خروج  اإلبداعية 
 ألخبار املؤسسة. 

وتتمثل يف األعباء اليت قد تتحملها الوحدات االقتصادية كبرية احلجم نتيجة للقوانني واألنظمة    جتنب التكلفة السياسية:  .8
تفرضها   سياسات  اليت  ابختيار  اإلبداعية  احملاسبة  أساليب  الستخدام  االقتصادية  الوحدات  إدارة  تلجأ  لذلك  الدولة، 

 حماسبية تؤدي إىل ختفيض الربح، وذلك لتجنب مثل تلك التكاليف.  
إن حوافز خطط التعويضات واملكافآت إلدارة املؤسسة ومستخدميها عادة ما تكون على  التأثي على خطط املكافآت:   .9

إذا  ش لزايدة األرابح  أساليب احملاسبة اإلبداعية  املديرون مبمارسة  أرابح األسهم، ويقوم  لتقدير  نسبة  تقديرية  كل خطط 
 كانت احلوافز واملكافآت اخلاصة هبم مرتبطة بتلك األرابح.  

 اثنيا: أساليب احملاسبة اإلبداعية 
الن     من خالل  بسهولة  يتم كشفه  ما  احملاسيب  اإلبداع  من  يتم  هناك  ما ال  اإلبداع  من  املالية ككل، وهناك  القوائم  إىل  ظر 

كشفه، وتعد القوائم املالية املرحلية أكثر عرضة للتالعب من القوائم املالية السنوية الخنفاض مستوى املراجعة الذي يقوم به كل  
تلك   الصعوبة كشف  من  جيعل  مما  واخلارجيني،  الداخليني  املراجعني  )من  حسني،التميماملمارسات.  شاكر  ،  2013ي، 

 (13ص
 حيث تقسم أساليب احملاسبة اإلبداعية كأحد أساليب التأثري على البياانت املالية من عدة زوااي، إىل: 

 :  من حيث اتفاقها مع املبادئ احملاسبية .1
 ( 147، ص2014جند نوعان من األساليب مها:) فداوي، 

احملاسبة:   . أ ومعايي  احملاسبية  املبادئ  مع  تتفق  للمبادئ  أأساليب  طبقا  هبا  مسموح  حماسبية  معاجلات  ابستخدام  ي 
املتعارف عليها هبدف حجب األداء االقتصادي احلقيقي للمؤسسة، وغالبا ما يتم تطبيق تلك املبادئ واملعايري من حيث  

 الشكل فقط دون اجلوهر، وقد يكون عمدا هبدف التالعب، أو سوء فهم للمعايري. 
عالقة ابملبادئ أو املعايري احملاسبية كتالعب الناتج عن التعامل مع الشركات الشقيقة    واليت ليس هلا   أساليب مصطنعة:  . ب

 واألطراف ذات العالقة. 
 ( 13، ص2013متثلت يف:)التميمي، شاكر حسني،من حيث طبيعة األساليب:  .2
 الربع األخري من  تعتمد على حماولة التأجيل أو التعجيل ببعض العمليات احلقيقية عمدا، والسيما يف   عمليات حقيقية: .أ

 السنة، وذلك إلظهار النتائج املالية يف هناية السنة ابلشكل الذي ترغبه إدارة املؤسسات. 
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ومهية: . ب بغرض    عمليات  فيهما  والتغيريات  احملاسبية  التقديرات  ووضع  احملاسبية  السياسات  وتطبيق  اختيار  على  تعتمد 
 ى إليها اإلدارة. إظهار القوائم املالية مبا يتفق مع األهداف اليت تسع

 من حيث نوعية التأثي على البياانت املالية:  .3
 ( 148، ص 2014: )فداوي، املالية إىل وتنقسم أساليب احملاسبة اإلبداعية من حيث نوعية التأثري على البياانت 

 تعرب عن ملخص  تتمثل يف جمموع املعلومات احملاسبية اليت حتتويها البياانت املالية واليتأساليب مؤثرة على املضمون:   .أ
العمليات املالية وتدفق املوارد داخل املشروع وخارجه، ويرتبط هذا املضمون مبجموعة املبادئ واملعايري والقواعد اليت يتم  

 إعداد البياانت املالية وفقا هلا. 
ال بد أن  والذي جنده يكمل املضمون، ولكي حيقق مضمون البياانت املالية الغرض منه فأساليب مؤثرة على الشكل:   . ب

التبويب   إعادة  اليت حتتويها، فمن خالل  يتناسب مع حاجة مستخدمي املعلومات  مبا  البياانت  يتم عرض عناصر هذه 
الواردة يف البياانت املالية وعرضها بطريقة معينة ميكن التأثري على األداء احلقيقي للمؤسسة، مع أن التغيري يف موقع بعض  

النه النتيجة  على  يؤثر  ال  جانب  البنود  إىل  هذا  املايل،  األداء  فهم  بشأن  املستخدم  قدرة  على  أتثري  يرتك  أنه  إال  ائية، 
 استخدام بنود خارج امليزانية.    

 وميكن عرض ممارسات احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف البياانت املالية كاآليت: 
تتمثل أساليب احملاسبة اإلبداعية املستخدمة  (:  ممارسات احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف امليزانية )قائمة املركز املايل . أ

 (372، ص2020يف امليزانية يف: )هبلويل، 
 التثبيتات املعنوية:  -
 املبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة.  ✓
 االعرتاف احملاسيب ابألصول املعنوية غري املشرتاة.  ✓
 . ختفيض نسب اهتالك األصول املعنوية عن املعدالت املتعارف عليها ✓
 تغيري غي مربر يف طرق االهتالك األصول املعنوية.  ✓
 : التثبيتات العينية  -
الفائض   ✓ التقييم وإظهار  العينية وإتباع طريقة إعادة  القيمة املدرجة لألصول  التارخيية يف حتديد  التكلفة  عدم االلتزام مببدأ 

 ضمن قائمة حساب النتائج بدال من إظهارها ضمن حقوق املسامهني. 
 سب اهتالك األصول العينية املتعارف عليها. التخفيض يف ن ✓
 تغيري غري مربر يف طرق االهتالك األصول العينية.  ✓
 عدم اإلفصاح عن األصول العينية املرهونة كضامنات للقروض.  ✓
النقدية املقيدة، والتالعب يف أسعار الصرف املستخدمة يف ترمجة    النقدية:  - البنود  البند عدم اإلفصاح عن  ويتم يف هذا 

 ود النقدية املتوفرة من العمالت األجنبية. البن
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 الذمم املدينة:  -
 ختفيض خمصصات خسائر الديون بعدم الكشف عن الديون املعدومة والديون املشكوك فيها.  ✓
 تضمني قيم حساابت املدينني ذمما مدينة ألطراف شركات اتبعة والزميلة.  ✓
دال من قصرية األجل على أهنا أصول متداولة هبدف  تصنيف حساابت الذمم املدينة، من تصنيف الذمم طويلة األجل ب ✓

 حتسني سيولة املؤسسة.  
حيث يتم إثبات املوجودات احملتملة قبل التأكد من حتققها، كإثبات اإليرادات املتوقع حتصيلها من    املوجودات الطارئة:  -

 دعوى قضائية على أحد العمالء قبل إصدار احلكم فيها. 
راج األقساط املستحقة خالل العام اجلاري من القروض طويلة األجل ضمن املطلوابت  مثل عدم إد  اخلصوم املتداولة: -

 املتداولة، هبدف حتسني نسب السيولة.  
املتداولة  - غي  تسديد  اخلصوم  يف  استخدامها  هبدف  امليزانية،  إعالن  قبل  األجل  طويلة  قروض  على  احلصول  مثل   :

 القروض قصرية األجل، لتحسني نسب السيولة.  
مثل إضافة مكاسب حمققة من سنوات سابقة إىل صايف الربح العام اجلاري، بدال من معاجلته ضمن    املسامهني: حقوق   -

 األرابح احملتجزة كما جيب، ابعتباره بندا من بنود سنوات سابقة. 
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف حساب النتائج )قائمة الدخل(:  . ب

 ( 244، ص2015)جبار،  تتمثل أغلبية هذه املمارسات يف:
حسب األصول املتبعة فإن تسجيل الدخل يتم    تسجيل اإليراد بشكل سريع فيما عملية البيع ال تزال موضع الشك: -

بعد اكتمال عملية تبادل املنفعة، ويف هذه الطريقة يتم االعرتاف حماسبيا ودفرتاي ابلدخل املرتتب على عملية البيع قبل أن  
 أرض الواقع وقبل اكتمال عملية تبادل املنفعة.   تكتمل العملية ذاهتا على

 تتمثل هذه الطريقة يف تسجيل إيرادات ومهية أو مزيفة.   تسجيل إيراد مزيف: -
اإليرادات من خالل عائد ملرة واحدة:  - مالية حمددة من    زايدة  فرتة  إيراداهتا خالل  بزايدة  ما  إدارة مؤسسة  قيام  وهي 

ه املمارسات صورة إجيابية عن إدارة املؤسسة من خالل زايدة إيراداهتا وأرابحها يف  خالل زايدهتا ملرة واحدة، إذ تعطي هذ
الوقت الذي يكون فيه أداؤها سيئا وعادة ما يتم التعامل مع هذا النوع من العائدات، ابإلشارة إىل أنه انجم عن عمليات  

 غري جوهرية وغري تشغيلية.  
إن هذا النوع من التالعب ذو عالقة حبساابت املوجودات حيث من    بقة: نقل املصاريف اجلارية إىل فرتات حماسبية سا -

والرواتب   اإلجيارات  مثل  األجل  قصرية  منافع  حتقيق  إىل  تؤدي  قد  األعمال  تنفيذ  على  املرتتبة  املصاريف  أن  املعروف 
وا املباين  مثل  األجل  بعيدة  منافع  إىل  تؤدي  وقد  اإليرادات،  من  مباشرة  اليت حتسم  أصوال  واإلعالانت  تعد  اليت  آلالت 

حيسم اهتالكها على مدى طويل األجل، يف الوقت الذي تكون الفائدة منها قد حتققت فعليا، ويف بعض األحيان فإن  
 بعض بنود هذه األصول تصبح عدمية املنفعة، وابلتايل يتم تسجيله كمصاريف ختصم مباشرة من الدخل. 
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تقوم إدارة بعض املؤسسات يف بعض األحيان لغاايت خاصة  مات:  اإلخفاق يف تسجيل أو ختفيض غي مالئم لاللتزا  -
يف   حتدث  اليت  التغريات  عن  املتحفظ  ابإلفصاح  ابلشراء  االلتزامات  أو  قضائية،  بشؤون  االلتزامات  ارتباط  مثل  فيها 

 حساابت االلتزامات. 
ح اجلارية )احلالية( ونقلها إىل فرتة  هتدف هذه الطريقة إىل ختفيض األراب  نقل اإليرادات اجلارية إىل فرتة مالية الحقة:  -

مالية الحقة تكون احلاجة هلا أكثر وعادة ما تستخدم هذه الطريقة عندما تكون أوضاع املؤسسة يف السنة اجلارية ممتازة،  
فتقوم برتحيل هذه األرابح إىل فرتات مستقبلية تعتقد إدارة املؤسسة أنه ميكن أن تكون صعبة من املعروف حماسبيا أن  

واكتسبت   حتققت  اليت  املالية  الفرتة  خالل  تسجل  أن  جيب  إذاإليرادات  هذه    فيها،  مقابل  املقدمة  اخلدمات  متت 
 اإليرادات يف الفرتة املالية نفسها. 

تستخدم هذه األساليب يف  نقل املصروفات املرتتبة على املؤسسة مستقبال إىل الفرتة املالية احلالية لظروف خاصة:   -
توا اليت  إىل عمل  األوقات  املديرين  يدفع  النكسات  األعمال وغريها من  تراجع  أوقات صعبة، ألن  املؤسسات  فيها  جه 

إجراءات يف السجالت احملاسبية ملواجهة ذلك على أمل أن املستقبل سيكون أفضل، وهبدف التخفيف من األعباء عن  
 الوقت الراهن على حساب مستقبل جيد متوقع.    

 ة املستخدمة يف قائمة التدفقات النقدية )جدول سيولة اخلزينة(:        ممارسات احملاسبة اإلبداعي  . ج
 ( 43، ص2017تتمثل هذه املمارسات فيما يلي: )قيداون، قورين،

 تسجيل النفقات التشغيلية من قبل احملاسب واعتبارها نفقات استثمارية أو متويلية أو العكس.  -
تدفقات  - ابعتبارها  الرأمسايل  التطوير  تكاليف  النقدية    تسجيل  التدفقات  من  ابستبعادها  وتقوم  خارجة  استثمارية  نقدية 

 التشغيلية اخلارجة األمر الذي يزيد من التدفقات النقدية الداخلة. 
التالعب يف التدفقات النقدية التشغيلية هبدف التهرب جزئيا من سداد الضرائب مثل ختفيض مكاسب بيع االستثمارات   -

 أو بعض حقوق امللكية. 
 احملاسبة اإلبداعية املستخدمة يف جدول تغي األموال اخلاصة )حقوق امللكية(:  ممارسات  . د

تعترب قائمة تغريات حقوق امللكية حلقة ربط بني قائمة الدخل وقائمة املركز املايل، وجندها معرضة الستخدامات ممارسات     
 ( 43، ص2017احملاسبة اإلبداعية: )قيداون، قورين، 

 ل: والناتج عن استثمارات إضافية يقدمها املسامهون. زايدة رأس املا -
 ختفيض رأس املال: والنامجة عن توزيعات رأس املال، حبيث يكون التوزيع من رأس املال املدفوع.  -
رأس املال املكتسب )األرابح احملتجزة(: وتشمل التغريات اليت حتدث يف ثالث مصادر تتمثل يف رصيد األرابح احملتجزة   -

 املالية من تصحيح أخطاء سابقة، وتوزيعات األرابح على املالكني واملسامهني، وصايف الدخل الشامل. أول الفرتة 
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 املطلب الرابع: اآلاثر املرتتبة على احملاسبة اإلبداعية واالجتاهات احلديثة للحد منها
 أوال: اآلاثر املرتتبة على احملاسبة اإلبداعية 

ري نتائج القوائم املالية خالفا للواقع، مما يؤدي إىل تضليل املستثمرين واجلهات األخرى ذات  تؤدي احملاسبة اإلبداعية إىل تغي    
العديد من املؤسسات   إفالس  إىل  تؤدي  الوطين. كما ميكن أن  املوارد على مستوى االقتصاد  الصلة، وابلتايل سوء ختصيص 

تمع، فضال عن تضرر االقتصاد الوطين، ففي حالة جناح  وتصفيتها، مما يؤدي إىل إحلاق الضرر مبصاحل شرحية واسعة من اجمل
هذه الشركات سوف تساهم يف رفد املوازنة العامة للدولة من خالل الضرائب اليت تدفعها، فضال عن مسامهتها يف توفري فرص  

 عمل للشباب العاطلني، وابلتايل تساهم يف ختفيض مستوى البطالة. 
بتقاريرهم، ومن مث  وبسبب عدم اكتشاف ممارسات احملاسبة اإل  اهتزت  املستثمرين قد  ثقة  بداعية من مراقيب احلساابت، فان 

 (18، ص 2013ضعف الثقة ابألسواق املالية، مما ينعكس سلبا على االستثمار الوطين. )التميمي، حسني،
 اثنيا: االجتاهات احلديثة للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية   

القول     البحث  مكافحة احملاس   إن ميكن  الوقت، فيجب كشفها من خالل  املهمة والصعبة يف نفس  بة اإلبداعية من األمور 
وهذا   اجملال،  هبذا  املهتمني  طرف  من  اإلبداعية  ابحملاسبة  اخلاصة  التطورات  ملعرفة  ابستمرار  والسعي  مضموهنا  يف  واخلوض 

منها،   احلد  وحماولة  املمارسات  تلك  احل  وفيمالكشف  االجتاهات  أهم  عرض  ممارسات  يلي  عن  للكشف  املستخدمة  ديثة 
 احملاسبة اإلبداعية واحلد منها: 

الدولية:   .1 احملاسبة  املعايي  جملس  الدويل  اجتاه  االحتاد  من  املنبثق  الدولية  احملاسبة  معايري  إصدار  جملس  قرر  عندما 
معايري  لتصبح  وتغيريها  يصدر  اليت  الدولية  احملاسبة  معايري  على  تعديالت  إجراء  الدولية    للمحاسبني  املالية  التقارير 

IFRS،(109-108، ص2018، كان يهدف من وراء هذا التغيري إىل عدة نقاط أمهها: )امساعيل 
 التقارب مع معايري احملاسبة األمريكية.  -
التطبيق   - توحيد  على  تساعدها  جديدة  حماسبية  معايري  إبصدار  األورويب  ابالحتاد  االقتصادية  الوحدة  جملس  رغبة  تلبية 

 يب بني دول االحتاد األوريب على غرار توحيد العملة األوربية. احملاس
األخذ بعني االعتبار التطورات الكبرية والتغريات الذي حدثت وخاصة قيام العديد من دول العامل إبصدار معايري حماسبة   -

 حملية تستند بشكل أساسي على معايري احملاسبة الدولية. 
من قبل بعض احملاسبني لتلك املعايري عرب استغالهلم لبعض نقاط الضعف    حدوث بعض التجاوزات واالستغالل السيئ  -

 املوجودة ابملعايري واليت كانت أحد نتائجها ظهور احملاسبة اإلبداعية. 
تالفيا لالستغالل   التعديالت والتغريات وذلك  بعض  إدراج  الدولية  احملاسبة  معايري  إصدار  رأى جملس  فقد  املنطلق  ومن هذا 

ري القدمية، وللقضاء على ممارسات احملاسبة اإلبداعية واليت ظهرت يف ظل املعايري احملاسبية الدولية القدمية ومن أهم  السيئ للمعاي 
 تلك التعديالت: 
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العمل على إلغاء غالبية البدائل )املعاجلة القياسية( و)املعاجلة البديلة( يف معاير احملاسبة اجلديدة، واالكتفاء مبعاجلة حماسبية   -
وذلك لعدم فسح اجملال لالختيار بني عدة بدائل حبيث تستغل يف جتميل صورة الدخل أو تضخيم األرابح أو  واحدة  

 التغطية على بعض املالحظات على نشاط املؤسسة. 
إضافة مرفقات لكل معيار حماسيب يوضح كيفية التطبيق العلمي، حيث يعترب من أهم التغيريات نظرا للغموض املوجود يف   -

ت داخل املعيار األمر الذي يؤدي إىل القيام بعمليات تالعب أو حتريفات لبعض بنود التقارير املالية حبجة  بعض الفقرا 
 عدم الفهم السليم للمعيار. 

العمل على إلغاء التناقضات والتعارض املوجود بني بعض املعايري ابإلضافة إىل إزالة أي غموض، األمر الذي يغلق الباب   -
 تلك التناقضات أو الغموض الذي يكتنف بعض تلك املعايري.  أمام من يريد أن يستغل 

 إدخال التفسريات امللحقة ابملعايري إىل داخل املعايري نفسها بدال من فصلها يف ملحق خاص بكل معيار.  -
املراجعة:   .2 جلان  إنشاء  ع ضرورة  الناجتة  العنيفة  املالية  اهلزات  بعد  املتحدة  الوالايت  يف  املراجعة  جلان  فكرة  ن  ظهرت 

نيويورك وهيئة سوق املال األمريكية ابلتوصية بضرورة   التقارير املالية، واليت أسرفت عن قيام كل من بورصة  التالعب يف 
اخلارجي   املراجع  تعيني  مهمتها  تكون  التنفيذيني  غري  األعضاء  من  من عدد  مكونة  هبا  املسجلة  جلنة ابلشركات  إنشاء 

لزايدة استق  أتعابه وذلك كمحاولة  القوائم املالية اليت تصدرها املؤسسات، وهلذا األمر  وحتديد  الرأي يف  إبداء  الليته عند 
عام   القانونيني  للمحاسبني  األمريكي  املعهد  أوصى  العامة  1967فقد  أو  البورصة  يف  املسجلة  سواء  املؤسسة  مجيع  م 

للمراجعة، ويف   إنشاء جلنة  توصيات إب 1972بضرورة  األمريكية  املال  هيئة سوق  الشركات إبنشاء جلنة  م أصدرت  لزام 
ويف   مراجعة.  1978للمراجعة،  جلان  تكوين  بضرورة  لديها  املسجلة  الشركات  مجيع  نيويورك  بورصة  ألزمت  م 

 ( 104، ص2018)امساعيل،
العديد من اقتصادايت الدول أواخر  حوكمة املؤسسات:   .3 العاملية اليت تعرضت هلا  بعد االهنيارات االقتصادية واألزمات 

الع األسواق  القرن  وعوملة  العاملية  املال  أسواق  انفتاح  ظل  ويف  العامل،  أسواق  من  العديد  يف  املالية  واالهنيارات  شرين 
واالعتماد على شركات القطاع اخلاص لزايدة معدالت النمو االقتصادي للعديد من دول العامل، والتوسع يف حجم تلك  

خالقية مهنية جديدة، وقد أطلق على تلك املعايري واألسس  الشركات، أصبح هناك حاجة ماسة إىل وضع أسس ومعايري أ
األخالقية ما يعرف اآلن مبفهوم حوكمة الشركات، وذلك للحد من مظاهر احملاسبة اإلبداعية واألضرار اليت قد تنشأ من  

واحمللية.)  العاملية  االقتصادايت  مستوى  رفع  شأهنا  من  واليت  الالزمة  الشفافية  وجود  لعدم  وذلك  موفقي،  وجودها  بن 
 (78-77، ص2019

 احلد من سوء استخدام بعض السياسات احملاسبية:    .4
 ( 78، ص2019ويتم ذلك بطريقتني:)بن موفقي،    
 سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات احملاسبية أو حىت إلغاؤها.  -



 اسبة اإلبداعية ودور حمافظ احلساابت يف كشف ممارستهااحمل                    الفصل الثاين         

 

44 

 

ملتبعة من قبل معدي البياانت  عن طريق تفعيل فرضية الثبات، والذي يقصد به الثبات يف استخدام السياسات احملاسبية ا -
املالية، وهذا يعين أنه مىت ما اختارت أي مؤسسة ما سياسة حماسبية تناسبها يف أحد األعوام فيجب عليها االستمرار يف  
تطبيقها يف األعوام الالحقة واليت رمبا قد ال تناسبها تلك السياسات كما كانت، وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه ال يعين أنه  

  املسموح تغيري السياسات احملاسبية، لكن املقصود هو عدم تغيري تلك السياسات إال يف حال الضرورة القصوى. من غري 
البعض  يقظة وكفاءة املراجعني واملراقبني:   .5 يتبعها  اليت  تعترب أهم وأقوى وسيلة يف اكتشاف ممارسات احملاسبة اإلبداعية 

الكفء   املراجع  اختيار  األمر عن طريق  للحصول على أتكيد  ويتم هذا  املراجعة  إجراءات  تصميم  يقوم على  واملتمكن 
الواحدة.   املالية  للقوائم  جوهرية  تعترب  واليت  اكتشافها،  ت  اليت  اإلبداعية  احملاسبة  عن  الناشئة  التحريفات  عن  معقول 

 (  164، ص2019)أونيس، زرقواد،
يتم عن طريق التثقيف الذايت الذي يقوم به بعض  ملالية:  تنمية الثقافة احملاسبية بني املستثمرين ومستخدمي املعلومات ا .6

املستثمرين أو مستخدمي املعلومات املالية بغرض رفع مستواهم احملاسيب، أو عن طريق اجلهات املعنية بسالمة وشفافية  
ة التثقيف عن  القوائم املالية وما يرد هبا من معلومات سواء كانت تلك اجلهات حكومية أو من القطاع اخلاص، وتتم عملي

املعلومات   نقاشية ملستخدمي  أو عقد حلقات  إرسال رسائل توضيحية  أو  تثقيفية وتعليمية  برامج حماسبية  طريق عرض 
)بن   واحملاسبة.  املراجعة  جمال  يف  التطورات  وأهم  الشركات  بعض  متارسها  اليت  اإلبداعية  املمارسات  تشرح  املالية 

 (    78، ص2019موفقي،
عن طريق تفعيل التنظيم املهين ملهنيت احملاسبة واملراجعة، ووضع ميثاق للسلوك املهين،  ت األعمال:  تفعيل دور أخالقيا

وتشكيل جلنة األخالق املهنية اليت من أهم وظائفها وضع قواعد السلوك اليت جيب أن يلتزم هبا احملاسب واملراجع املعتمد.  
 ( 195، ص2014)فداوي، 

 
 احلساابت على كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية   املبحث الثالث: مدى قدرة حمافظ

حمافظ      على  يرتتب  وابلتايل  املالية،  القوائم  من  قائمة  عناصر كل  على  عديدة  آاثر  اإلبداعية  احملاسبة  ممارسات  عن  تنتج 
اإلبداعية واحلد  احلساابت بصفته املسؤول على التأكد من صحة ومصداقية القوائم املالية الكشف عن أساليب ممارسة احملاسبة  

القوائم املالية ومسامهة حمافظ   التعرف من خالل هذا املبحث على أتثري احملاسبة اإلبداعية على  منها، من هذا املنطلق سيتم 
 احلساابت يف الكشف عنها واحلد منها. 

 املطلب األول: أتثي احملاسبة اإلبداعية على القوائم املالية 
 ( 13 -12، ص ص2011)عمورة، شريقي،  القوائم املالية كما يلي: تؤثر احملاسبة اإلبداعية على    
امللكية   - املتداولة وتضخيم حقوق  واملوجودات  األرابح  تضخيم  إىل  يؤدي  مما  املستحقة واملعدومة  احلساابت  إظهار  عدم 

 واملوجودات املتداولة. 
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القانوين - احلساابت  مدقق  حتقق  وعدم  والبضائع  للمخزون  اإلدارة  تقديرات  األرابح    اعتماد  تضخيم  إىل  يؤدي  مما  منها 
 واملوجودات املتداولة. 

 تضمني املبيعات عقود بيع غري مؤكدة مما يؤدي إىل تضخيم املبيعات واألرابح.  -
 تسجيل جزء من املبيعات يف الفرتة الالحقة و/أو املاضية مما يؤدي إىل التأثري على النتائج واألرابح.  -
ت التابعة والشقيقة مما يؤدي إىل تضخيم املبيعات إعادة التقييم للموجودات الثابتة  عدم استبعاد مبيعات ما بني املؤسسا -

 مما يؤدي إىل تضخيم املوجودات وحقوق املسامهني. 
إلىإظهار جزء من   - التابعة واخلاسرة منها كاستثمار وعدم دمج حساابهتا مع املؤسسة األم مما يؤدي  تصنيف املؤسسات 

 . سجل اخلسائر بنسبة االستثمار امل
 التابعة إىل املؤسسة األم مما يؤدي إىل تضخيم أرابح االستثمارات.  املؤسسات زايدة توزيعات أرابح -
دفاترها   - املسجل يف  االستثمار  بنسبة  اخلسائر  من  إظهار جزء  إىل  يؤدي  مما  اتبعة  املؤسسة  إىل  اخلاسرة  األعمال  حتويل 

 احملاسبية. 
عادية يف االحتياطات اخلاصة وليس يف قائمة الدخل مما يؤدي إىل التأثري  تسجيل بعض اإليرادات و/أو املصاريف غري ال  -

 إجيااب أو سلبا على األرابح. 
 ختفيض املخزون بشكل غري عادي يف هناية الفرتة مما يؤدي إىل حتسني معدالت الدوران للمخزون.  -
 ني معدالت الدوران ملدينني والدائنني. تسريع حتصيل املدينني وأتخري دفع الدائنني يف هناية الفرتة مما يؤدي إىل حتس -
للمدينني والدائنني   - الدوران  الفرتة مما يؤدي إىل حتسني معدالت  الفواتري يف هناية  الشراء وتسريع إصدار  أتخري عمليات 

 وحتسني النتائج النهائية وابلتايل صايف األرابح احملققة. 
 ات احملاسبة اإلبداعية املطلب الثاين: مسامهة حمافظ احلساابت يف احلد من ممارس

 أوال: دور حمافظ احلساابت يف مواجهة أساليب احملاسبة اإلبداعية واحلد منها 
 أسباب التزايد املستمر يف ممارسات احملاسبة اإلبداعية:  .1
يقو    سواء كان  املالية  والتقارير  الدفاتر  يف  تقع  اليت  والغش  األخطاء  ابكتشاف  احلساابت  حمافظ  اهتمام  من  الرغم  م  على 

مبراجعة اختباريه أو شاملة وكذلك اهتمام املنظمات املهنية والباحثني يف جمال احملاسبة واملراجعة بضرورة إلقاء مسؤولية اكتشاف  
األخطاء والغش اجلوهري على حمافظ احلساابت يف مواجهة رغبات اجملتمع املايل والقضاء، إال أن هذه األخطاء والغش يف  

 ( 718، ص2019باب أمهها:)نقموش، تزايد مستمر حىت اآلن ألس
 األعمال واتساع نطاق أعماهلا، واخلدمات اخلاضعة للمراجعة.  مؤسسات كرب حجم   -
األخطاء والغش   - اكتشاف  ارتباط مسؤولية  واملراجعة حول حتديد  احملاسبة  والباحثني يف جمال  املهنية  املنظمات  اختالف 

 ساابت. ابلدفاتر والتقارير املالية ابإلدارة أم حمافظ احل
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إن املعايري والتشريعات ملهنية اقتصرت مسؤولية حمافظ احلساابت عن األخطاء والغش يف حدود نطاق الفحص الذي قام   -
 به إذا بذل العناية املهنية الالزمة.  

 االعتبارات اليت جيب على حمافظ احلساابت مراعاهتا بشأن أساليب احملاسبة اإلبداعية عند مراجعة البياانت املالية:  .2
بعض االعتبارات اليت جيب على حمافظ احلساابت مراعاهتا بشأن أساليب احملاسبة    240حدد املعيار الدويل للمراجعة رقم     

 (80-79، ص2019اإلبداعية عند مراجعة البياانت املالية: )بن موفقي، 
ل أن أيخذ بعني االعتبار  جيب على حمافظ احلساابت عند أداء مهمته لتخفيض خماطر املراجعة إىل أدىن مستوى مقبو  -

 خماطر االحنرافات املادية يف البياانت املادية الناجتة عن الغش. 
إن املسؤولية الرئيسية ملنع واكتشاف الغش تقع على كل من األشخاص املكلفني ابلرقابة يف املؤسسة وإدارهتا، وختتلف   -

 هذه املسؤولية حسب املؤسسة ومن بلد آلخر. 
إذ أخذت    إن عملية املراجعة اليت - البياانت املالية  تتم وفقا ملعايري املراجعة الدولية تصمم حبيث توفر ضماان معقوال أبن 

ككل خالية من أي حتريف مادي سواء حدث نتيجة غش أو اخلطأ، حيث أن حمافظ احلساابت ال ميكنه أن حيصل على  
 ضمان مطلق أبنه سيتم اكتشاف التحريفات املادية يف البياانت املادية.  

إن خماطر عدم اكتشاف حتريف مادي انتج عن غش هي أكرب من خماطر عدم اكتشاف حتريف مادي انتج عن خطأ،   -
 وذلك ألن الغش قد يتضمن خططا متقنة ومنظمة بعناية إلخفاء هذا الغش مثل التزوير. 

أكرب من املخاطر اليت  املخاطر اليت يواجهها حمافظ احلساابت نتيجة لعدم اكتشاف حتريف مادي انتج عن غش اإلدارة   -
ما   غالبا  واإلدارة  ابلرقابة  املكلفني  األشخاص  العاملني وذلك ألن  انتج عن غش  اكتشاف حتريف  عند عدم  يواجهها 

 يكونوا يف وضع يفرتض أمانتهم ويسمح هلم بتجاوز إجراءات الرقابة الرمسية. 
 ( 81-80، ص2019بن موفقي،كما جيب على حمافظ احلساابت أن أيخذ متثيالت من اإلدارة أبهنا:)   

 تعرتف مبسؤولياهتا عن تصميم وتنفيذ الرقابة الداخلية ملنع واكتشاف الغش.  -
 أفصحت حملافظ احلساابت عن نتائج تقييمها خلطر أن البياانت املالية رمبا تكون حمرفة ماداي كنتيجة للغش.  -
أ - املشتبه يف  ادعاءات ابلغش  للمؤسسة ت  أفصحت حملافظ احلساابت عن معرفتها أبية  املالية  البياانت  ن هلا أتثري على 

 إيصاهلا بواسطة املوظفني، احملللني، املنظمني وآخرون. 
واملوظفني   - اإلدارة،  يتضمن  الذي  املؤسسة  يف  ابلغش  االشتباه  أو  الغش  بتأثري  معرفتها  عن  احلساابت  حملافظ  أفصحت 

 ون للغش فيها أتثري مادي على البياانت املالية. الذين يؤدون أدوار هامة يف الرقابة الداخلية وأية أعمال يك
العميل، ال يسمح عادة إببالغ الغش إىل طرف    - إن الواجب املهين حملافظ احلساابت يف احلفاظ على سرية معلومات 

املؤسسة،   إدارة  إبالغ  خالل  من  السرية  واجب  جتاوز  املمكن  من  معينة  ظروف  ويف  العميل،  مؤسسة  خارج  آخر 
املش القانون  والسلطات  عليه  نص  ما  بذلك،    27املادة    10-10رفة حسب  إقليميا  املختص  اجلمهورية  وكيل  إعالم 

 وإبالغ مستخدمي القوائم املالية.  
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إذا استنتج حمافظ احلساابت أنه من غري املمكن إكمال عملية املراجعة نتيجة لوجود انتج عن غش أو االشتباه بوجود   -
 غش، فإنه جيب على حمافظ احلساابت: 

النظر يف املسؤوليات املهنية والقانونية املمكن تطبيقها يف ظروف كهذه مبا يف ذلك إذا ما كان هناك متطلب أبن يقوم   -
إىل   احلاالت  بعض  يف  أو  املراجعة  عملية  تعيني  خطاب  أصدروا  الذين  األشخاص  أو  الشخص  إىل  التقارير  بتقدمي 

 السلطات التنظيمية. 
 ن أداء العملية. أبن ينظر يف إمكانية انسحابه م -
 ويف حال انسحاب حمافظ احلساابت جيب:   -
املكلفني   ✓ أولئك  مع  أو  املناسب  اإلداري  املستوى  من  لالنسحاب  دعته  اليت  وأسباب  العملية  من  االنسحاب  مناقشة 

 ابلرقابة. 
ال ✓ أصدروا كتاب  الذين  األشخاص  إىل  التقارير  بتقدمي  قانوين  أو  مهين  متطلب  هناك  إذا كان  فيما  لعملية  النظر  تعيني 

 املراجعة، أو يف بعض احلاالت إىل السلطات التنظيمية حول انسحاب حمافظ احلساابت من العملية وأسباب ذلك. 
ملعيار   ✓ وفقا  املطلوبة  املادية  االحنرافات  ملخاطر  وتقييمه  ولبيئتها  للمؤسسة  فهمه  يوثق  أن  احلساابت  حمافظ  على  جيب 

 .  315املراجعة الدويل رقم 
 يز أداء عمل حمافظ احلساابت للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية اثنيا: تعز 

إن الغاية من عملية املراجعة وفقا للمعايري إىل توفري أتكيدات معقولة أبن القوائم املالية كوحدة واحدة بشكل عام خالية من    
ت أن  جيب  التأكيدات  تلك  إىل  وللوصول  اإلبداعية،  احملاسبة  ممارسات  من  ممارسة  آليات  أي  عدة  احلساابت  مبحافظ  توفر 

اآلليات   تلك  أهم  ومن  اإلبداعية،  احملاسبة  ممارسات  من  للحد  احلساابت  حمافظ  عمل  أداء  تعزيز  على  تساعد  وشروط 
 ( 119-117، ص 2018والشروط: )إمساعيل،

مكتب املراجعة أو ديوان  حيث متثل الضمان حلسن اجناز األعمال اليت يكلف هبا توفر املوارد البشرية املؤهلة واملدربة:   .1
بنواحي   واالهتمام  ونوعيا  عدداي  البشرية  واملوارد  األعمال  بني  التناسب  مراعاة  من  بد  فال  الصدد  هذا  ويف  احملاسبة، 
ديوان حماسبة، وهبذا   أو  املراجعة سواء كانت مكتب  والتجارب داخل منظومة  اخلربات  ونقل  املستمر  والتعليم  التدريب 

ار يف املوارد البشرية املرتبة األوىل يف أولوايت مكاتب املراجعة ودواوين احملاسبة، ويف مقابل ذلك  جيب أن حيتل االستثم
 جيب أن يكون لديه القدرة على االحتفاظ هبذه املوارد للمدى املالئم. 

خاصة:   .2 مواصفات  ذو  أشخاص  إىل  حتتاج  احلساابت  حمافظة  مهنة  والثقافة  ممارسة  املهين  ابلوعي  يتمتعون  حيث 
املالية   املراكز  على  تؤثر  قد  اليت  والعوامل  األعمال  بيئة  يف  واملستجدات  االقتصادية  األنشطة  مبختلف  الكايف  واإلدراك 
للعمالء أو يف عناصر أو موارد أعماهلم أو يف قدرهتم على االستمرار، وابإلضافة إىل ذلك الشعور ابالستقاللية والقدرة 

 حساس أبمهية ما يقوم به من أعمال. على ممارستها يف االجتاه الصحيح واإل
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من قبل    تقييم مدى إمكانية االعتماد على ما تقدمه إدارة املؤسسة اليت يتم املراجعة عليها من بياانت ومعلومات: .3
بكافة   احلساابت  إحاطة حمافظ  واستحالة  املراجعة  ملهمة  الطبيعية  احلدود  احملاسبة، وبسبب  أو دواوين  املراجعة  مكاتب 

بنسبة    املعامالت ابملؤسسة  اخلاصة  من  %100واألحداث  انسحابه  إمكانية  يقيم  أن  احلساابت  حمافظ  على  لذلك   ،
املهمة أو االعتذار عنها إذا منى إىل عمله ما جيعل أمانة إدارة املؤسسة فيما تقدمه من بياانت أو معلومات حمل الشك،  

النظر يف صياغة من القوائم املالية لكي تعكس بشكل  ويف هذا الصدد فقد يكون من الواجب إعادة  وذج تقرير مراجعة 
أكثر تفصيال طبيعة مهمة املراجع واحلدود الطبيعية هلذه املهمة مع ذكر للبنود أو املوضوعات اليت يتوافر لديه دليل على  

 صحتها غري إقرارات إدارة املؤسسة. 
تعد تقتصر على    فلم  : املؤسساتشطةأنإن مهمة حمافظ احلساابت ليست سهلة خاصة يف ظل كرب وتشعب وتشابك  .4

 املختلفة.  واإلصالحاتأساليب املراجعة املستندية التقليدية، إمنا أصبحت موضوعات كأساليب تصوير القوائم املالية 
أخريا ميكن القول أبن غالبا من يقوم بعمل تالعبات أو ممارسات احملاسبة اإلبداعية من احملاسبني من هو على مستوى عايل     

احلرفية واالبتكار لذا فمن الضروري أن يقابله من الطرف اآلخر من املراجعني سواء يف مكاتب املراجعة أو مراجعني دواوين  من 
 احملاسبة من يكون على نفس املستوى إن مل يكن أعلى.  

 دور حمافظ احلساابت يف حتقيق شفافية القوائم املالية اثلثا: 
بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة ابلقرارات واألعمال احلالية متاحة ومنظورة ومفهومة لكافة  تعين شفافية القوائم املالية خلق    

 ( 16، ص2019األطراف سنواي. )دواق، فرحات، 
ويبقى حتقيق   الفصل،  نفس  األول من  فاملبحث  املذكورة  بتوفر كامل خصائصها  نسبية  املالية بصفة  القوائم  وتتحقق شفافية 

ة غري مكتمل إال إذا أبدى حمافظ احلساابت رأيه الفين واحملايد الذي يؤكد على سالمة وخلو القوائم املالية  اجلودة يف هذه احلال
من االحنرافات واألخطاء اجلوهرية وأهنا تعرب عن مجيع جوانبها اهلامة بعدالة عن املركز املايل للمؤسسة ونتائجها وأهنا أعدت  

املالية ومستخدمي هذه  وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ، ابعتبار حمافظ احلساابت وسيطا مستقال عن معدي القوائم 
وهبذا تكون القوائم املالية تعرب عن احلالة  كما جيب على حمافظ احلساابت أن ال يوقع على بياانت مل يقم مبراجعتها،  القوائم،  

ادية يف املؤسسة واملوجودات الرقمية املوجود يف القوائم  الصحيحة واليت تتطابق مع ما هو موجود يف املؤسسة بني املوجودات امل
 ( 22، ص2017)شاهد، دفرور، عياشي، املالية حمل الدراسة. 

 املطلب الثالث: اإلجراءات واالختبارات اليت يطبقها حمافظ احلساابت للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية  
 ر احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل )امليزانية(: اإلجراءات واالختبارات الواجب تطبيقها للحد من آاث .1
يقوم حمافظ احلساابت مبجموعة من اإلجراءات للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية يف امليزانية، حبيث تتمثل يف: )احلليب،     

 (72-68، ص2009
 األصول املتداولة:   . أ

 لة لتحسني نسب السيولة. زايدة أو احملافظة على قيمة األصول املتداو اهلدف:  -
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 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 تقييم األصول املتداولة أبسعار السوق غري الصحيحة.  ✓
 إعادة تصنيف األصول من متداولة إىل غري متداولة عند هبوط أسعارها السوقية.  ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 التحقق من صحة األسعار املستخدمة.  ✓
 ادة التصنيف حسب القواعد املنصوص عليها يف معايري احملاسبة الدولية. التحقق من مربرات إع ✓
 الذمم املدينة:  . ب
 احملافظة على قيمة الذمم املدينة أو زايدهتا بغرض التحسني على نسب السيولة. اهلدف:  -
 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 عدم الكشف عن الديون املتعثرة بقصد ختفيض قيمة املخصص.  ✓
 ينني بذمم مدينة ألطراف ذات صلة أو ملؤسسة اتبعة أو زميلة. تضمني رقم املد ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -

 طلب كشف ابلذمم املدينة والتحقيق من نسبة املخصص إىل إمجايل الذمم املدينة.  ✓
التابعة والزميلة واإلفصاح ع ✓ للمؤسسات  املدينة  الذمم  استبعاد  املدينة والتحقق من  الذمم  بند  فحص كشوفات  نها يف 

 مستقل. 
 املخزون السلعي:  . ت
 زايدة قيمة املخزون السلعي لزايدة قيمة األصول املتداولة والتأثري يف نسب السيولة. اهلدف:  -
 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 تضمني كشوفات اجلرد بضاعة راكدة أو متقادمة أو اتلفة.  ✓
 التالعب يف أسعار تقييم املخزون السلعي.  ✓
املرب  ✓ غري  أول  التغيري  وارد  أول  صادر  طريقة  إىل  املخزون  تسعري  طريقة  من  التحول  مثال  املخزون  تسعري  طريقة  يف  ر 

FIFO . 
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 فحص كشوفات اجلرد والتحقق من الوجود الفعلي ألصناف يف املخزن.  ✓
 التحقق من صحة أسعار املخزون قياسا ابألسعار اجلارية.  ✓
 ة حول مربرات التغيري وأثر ذلك على القوائم املالية. مراجعة رأي اإلدار  ✓
 األصول الثابتة:   . ث
 حتسني أرابح املؤسسة بتضمينه فائض إعادة التقييم أو بتخفيض مصروف االهتالك. اهلدف:  -
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 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 ختفيض نسب االهتالك املتعارف عليها.  ✓
 التغيري غري املربر يف طرق االهتالك.  ✓
 اح عن األصول املرهونة أو املقدمة كضماانت لقروض أو األصول املؤجرة منها. عدم اإلفص ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 التحقق من تلك النسب وتعديل مصروف االستهالك.  ✓
 مراجعة رأي اإلدارة حول ذلك التغيري والتحقق من آاثره املرتاكمة على البياانت احملاسبية.  ✓
 عقود اخلاصة بتلك األصول ودراسة أثرها على النسب املالية ذات العالقة. التحقق من املستندات وال  ✓
 خلصوم اجلارية:  . ج
 ختفيض قيمة اخلصوم اجلارية لتحسني نسب السيولة. اهلدف:  -
 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 عدم إدراج أقساط القروض طويلة األجل املستحقة ضمن اخلصوم اجلارية.  ✓
 يق االقرتاض طويل األجل. تسديد قروض قصرية األجل عن طر  ✓
 أتجيل إثبات الدفعات املقدمة املدفوعة من قبل العميل يف شركات املقاوالت.  ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 التحقق من إثبات تلك األقساط ضمن اخلصوم اجلارية وإعادة احتساب نسب السيولة.  ✓
 ضماانت ونسب الرفع املايل. التحقق من ذلك ودراسة أثره على الفوائد واألصول املقدمة ك ✓
 حتديد أثر الدفعات املقدمة على نسب الرفع املايل وتعديلها حسب األصول.  ✓
 حقوق املسامهني:  . ح
 حتسني نتيجة الكيان بتضمينها بشكل خاطئ أرابح حمققة من سنوات سابقة. اهلدف:  -
 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 العام اجلاري بدال من معاجلته ضمن األرابح احملتجزة.  إضافة مكاسب حمققة من سنوات سابقة إىل صايف ربح ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 تعديل ربح العام اجلاري والنسب املرتبطة فيه ونسبة توزيعات األرابح.  ✓
 اإلجراءات واالختبارات الواجب تطبيقها للحد من آاثر احملاسبة اإلبداعية على قائمة الدخل:   .2

 (  49، ص2017مبجموعة من اإلجراءات تتمثل يف:)قيداون، قورين،  يقوم حمافظ احلساابت
 رقم املبيعات:  . أ
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حتسني رقم املبيعات يف حساب النتائج عن طريق زايدته مببيعات صورية، ومن املؤشرات على هذه اإلجراءات    اهلدف:  -
 الزايدة غري االعتيادية يف حجم املبيعات عن السنوات السابقة. 

 اعية: إجراءات احملاسبة اإلبد  -
 إجراءات صفقات بيع صورية قبيل انتهاء الفرتة املالية، ليتم إلغاؤها الحقا يف الفرتة املالية التالية.  ✓
 إجراء صفقات بيع حقيقية ولكن بشروط سهلة.  ✓
 تسجيل بضاعة األمانة املرسلة للوكالء كمبيعات.  ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 ات املنفذة مع األطراف ذات العالقة ابملؤسسة كاملؤسسات التابعة والزميلة. التحقق من فواتري البيع وخصوصا للصفق ✓
 التحقق من شروط االئتمان مبا فيها شروط السداد واخلصم وكفاية خمصصات الديون املشكوك فيها.  ✓
 التحقق من مستندات شحن اإلرساليات ومطابقتها مع مستندات تسدي أمثان الباعة الواردة من الوكالء.  ✓
 البضاعة املباعة: تكلفة   . ب
 ختفيض تكلفة البضاعة املباعة يف قائمة الدخل لزايدة األرابح. اهلدف:  -
 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 التغيري غري املربر يف طريقة تقييم املخزون.  ✓
 تضمني كشوف اجلرد أصنافا راكدة.  ✓
 التالية. أتجيل إثبات فواتري مشرتايت خاصة ابلفرتة املالية احلالية للفرتة املالية  ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 الرجوع إىل مربرات اإلدارة لتغيري طريقة تقييم املخزون وأثره على البياانت املالية.  ✓
 التحقق من تكوين خمصص هلبوط األسعار.  ✓
 املراجعة املستندية لفواتري املشرتايت.  ✓
 مصروفات التشغيل:  . ت
 التشغيلية ومن مث لزايدة صايف األرابح.  ختفيض مصروفات التشغيل لزايدة األرابح اهلدف:  -
 إجراءات احملاسبة اإلبداعية:  -
 رمسلة مصروفات إيراديه ال تنطبق عليها شروط الرمسلة مثل مصروفات الصيانة.  ✓
 التغيري غري املربر يف طرق اهتالك األصول الثابتة وإطفاء ألصول غري امللموسة.  ✓
 ارف عليه يف الصناعة اليت تعمل ضمنها املؤسسة. استخدام معدالت اهتالك أو إطفاء أقل من املتع ✓
 إجراءات حمافظ احلساابت املضادة:  -
 التحقق من مدى توفر شروط الرمسلة لذلك املصروف.  ✓
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 الرجوع إىل رأي اإلدارة ملعرفة أسباب التغيري وبيان آاثره على القوائم املالية.  ✓
 ارف عليها. التحقق من ذلك وإعادة احتساب االهتالك وفقا للمعدالت املتع  ✓
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 خالصة الفصل 
احملاسبني يف      بعض  ينتهجها  أخالقيا وعلميا  مقبول  تعترب سلوكا غري  اإلبداعية  احملاسبة  أن  لنا  يتبني  سبق  ما  وعلى ضوء 

ستخدمي القوائم  مهنتهم من أجل حتقيق غاايت وأهداف معينة، حيث متارس لتحسني املركز املايل والتأثري على انطباعات م
احلقيقية ملستخدميها الصورة  تعكس  أن ال  املالية  القوائم  الواردة يف  املعلومات  األساليب جتعل  أن  املالية وهذه  لذلك جيب   ،

تتوفر يف حمافظ احلساابت آليات وشروط جتعله على يقظة لتجنب الوقوع يف املمارسات اإلدارية واملالية اخلاطئة والكشف عن  
يف التقارير والقوائم املالية وحاالت الفساد وكافة التصرفات املهنية غري األخالقية من خالل إجراءات معينة    حاالت التالعب

 يقوم بتطبيقها. 
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 متهيد: 
هتدف الدراسة امليدانية إىل حماولة التحقق من االستنتاجات اليت ت التوصل إليها من خالل الدراسة النظرية للموضوع، حيث     
اجل هذا الفصل إجراءات الدراسة امليدانية، من خالل حتديد دور حمافظ احلساابت يف الكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية  يع

ابلتطبيق من وجهة نظر أكادميية متمثلة يف األساتذة اجلامعيني من ذوي االختصاص يف احملاسبة والتدقيق ووجهة نظر متمثلة يف  
احمل واخلرباء  احلساابت  املستخدمة  حمافظي  االستبيان  وتفسري حماور  بسكرة وواد سوف، وهذا ابالعتماد على حتليل  بوالية  اسبني 

 (. spssكأداة رئيسية جلمع البياانت وتفسري النتائج وفقا لفرضيات الدراسة، وهذا ابالعتماد على برانمج )
 اآليت:  مباحث (  03حيث ت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث )

 ة وإجراءات الدراسة امليدانية. منهجي املبحث األول: 
 التحليل اإلحصائي للعينة.  املبحث الثاين:  

 حتليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات.  املبحث الثالث:
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 املبحث األول: منهجية وإجراءات الدراسة امليدانية 
خالهلا      من  يتم  رئيسيا  حمورا  وإجراءاهتا  الدراسة  منهجية  وتفسريها  تعترب  وصفها  قصد  الدراسة،  من  التطبيقي  اجلانب  إجناز 

للوصول إىل أسباب الدراسة، من خالل هذا املبحث سيتم عرض كل من املنهج املستخدم وجمتمع وعينة الدراسة ابإلضافة إىل  
 أداة الدراسة. 

 املطلب األول: املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة 
لطبيعة املوضوع املدروس كذلك الغاية منه ويعرف املنهج أنه "الطريقة اليت يتبعها الباحث يف  خيضع اختيار منهج دراسة معني     

 ( 30، ص1990دراسته الكتشاف احلقيقة ولإلجابة على األسئلة واالستفسارات اليت يثريها موضوع البحث". )شفيق، 
خال من  الدراسة  موضوع  الظاهرة  وأبعاد  اجلوانب  على  مسبقا  التعرف  خالل  املتعلقة  من  السابقة،  الدراسات  على  االطالع  ل 

عينة من حمافظي   اإلبداعية ابلتطبيق على  احملاسبة  ممارسات  احلساابت يف كشف  دور حمافظ  اجل معرفة  البحث، ومن  مبوضوع 
ه:"جمموعة  احلساابت واخلرباء احملاسبني واألساتذة بوالييت بسكرة وواد سوف،فقد ت استخدام املنهج الوصفي الذي يعرف على ان

من اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الظاهرة اعتمادا على مجع احلقائق والبياانت وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليال كافيا  
 ( 50، ص2000ودقيقا الستخالص داللتها  والوصول إىل نتائج الظاهرة حمل الدراسة". )الرشيدي، 

 لية والثانوية ذات العالقة مبوضوع الدراسة وتتمثل فيما يلي: ت االعتماد على جمموعة من البياانت األو 
الثانوية:   .1 اليت  املصادر  والتقارير  التخرج واملقاالت  الكتب، وكذا رسائل  أساسا يف  للبحث، واملتمثلة  النظري  اإلطار  ملعاجلة 

 عاجلت موضوع الدراسة. 
اللجوء إىل مجع البياانت األولية من خالل االستبيان كأداة  وملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع البحث، ت  املصادر األولية:   .2

رئيسية للبحث، حيث ت صياغة األسئلة مع األخذ بعني االعتبار إشكالية وفرضيات الدراسة ومن اجل حتقيق الغرض الذي  
التأ  أساتذة حمكمني وذلك قصد  البدء يف عملية توزيعه ت عرضه على  قبل  كد من وضوح  وجه من اجله االستبيان وأيضا 

 وتناسق العبارات من خمتلف اجلوانب وبناء على مالحظاهتم ت تعديل وإضافة بعض األسئلة، حيث ت مراعاة ما يلي: 

 بساطة األسئلة واللغة السليمة.  -

 ترتيب وتسلسل أفكار األسئلة.  -
عينة   املتمثلة يف  األكادمييني  احملاسبني واألساتذة  واخلرباء  احلساابت  وتفريغ وحتليل    ووزع على حمافظي  القيام جبمع  الدراسة، وت 

 . SPSSاالستبيان ابستخدام الربانمج اإلحصائي
 املطلب الثاين: جمتمع وعينة الدراسة

 أوال: جمتمع الدراسة 
يعرف جمتمع الدراسة أبنه جمتمع مفردات الظاهرة حمل الدراسة، وبذلك فإن جمتمع الدراسة هو مجيع األفراد أو األشياء اليت     
 ون مشكلة الدراسة. تك
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 ويتبع مناقشة جمتمع الدراسة حتديد العناصر اآلتية: 
 تتمثل احلدود املكانية هلذه الدراسة يف والية بسكرة وواد سوف.  احلدود املكانية:  .1
 ارتبطت الدراسة امليدانية مبجال زمين ميتد من هناية شهر أفريل إىل بداية شهر جوان.   احلدود الزمانية: .2
البشرية  .3 هلذه    :احلدود  ممارسي  بصفتهم  احملاسبني وذلك  واخلرباء  احلساابت  حمافظي  وإجاابت  ألراء  الدراسة  هذه  استندت 

 املهنة وأيضا األساتذة اجلامعيني يف اختصاص احملاسبة والتدقيق. 
 اثنيا: عينة الدراسة 

له املعطيات حول مشكلة الدراسة  يعرف موريس اجنرس عينة الدراسة أبهنا: "ذلك اجلزء من جمتمع البحث الذي نسمع من خال    
 (301، ص2002للوصول إىل التقديرات اليت ميكن تعميمها على كل جمتمع البحث األصلي". )اجنرس، 

تتوفر   انتقاء عينة من جمتمع الدراسة وت مراعاة يف اختيار جمتمع الدراسة أن يكون أفرادها من ذوي االختصاص الذي  ولقد ت 
لعملية( والعلمية، حيث استهدفت الدراسة جمموعة من حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني وأيضا األساتذة  لديهم اخلربة املهنية )ا

استمارة على عينة الدراسة يف    25و    50األكادمييني يف التخصص حماسبة وتدقيق يف كل من والية بسكرة وواد سوف، ت توزيع  
لكل من والية     %72منها مبعدل    18و   %78منها مبعدل    39جاع  كل من والية بسكرة وواد سوف على التوايل وت اسرت 

بسكرة وواد سوف على التوايل وهي نسب جيدة، كما نشري أنه ت توزيع االستمارات دون حتديد مسبق حلجم عينة الدراسة، واليت  
التاليني من إعداد الط لبة اعتمادا على معطيات االستبيان  ت إيصاهلا عن طريق الزمالء واملقابالت اخلاصة، أما الشكل واجلدول 

 يوضح ذلك: 
 الستبيان اإلحصائيات اخلاصة اب(: 01اجلدول رقم )

 الـبــيـــــان
 اجملموع والية واد سوف  والية بسكرة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد 
 %100 75 %100 25 %100 50 عدد االستمارات املوزعة  
 %24 18 %28 7 %22 11 عدد االستمارات الضائعة 
 %76 57 %72 18 %78 39 عدد االستمارات الصاحلة 

 
 
 
 
 
 



 الدراسة امليدانية )عرض وحتليل االستبيان(                 الفصل الثالث                        
 

 

58 
 

 الستبيان اإلحصائيات اخلاصة اب (: 01الشكل رقم ) 

                   
 

 املطلب الثالث: أداة الدراسة امليدانية وأساليب التحليل اإلحصائي
 أوال: االستبيان  

احلساابت يف حمافظ  "دور  حول  استبيان  إعداد  الرئيسية    ت  األداة  االستبيان  يعترب  حيث  اإلبداعية"،  احملاسبة  ممارسات  كشف 
 املالئمة للدراسة امليدانية للحصول على املعلومات والبياانت اليت جيري تعبئتها من قبل املستجيب. 

لة حول موضوع معني،  تعد استمارة االستبيان من أكثر األدوات املستخدمة يف مجع البياانت، وهي عبارة عن جمموعة من األسئ
 واليت يتم إعدادها إعدادا حمددا، بواسطة الربيد، أو تسلم إىل األشخاص املختارين املبحوثني لتسجيل إجاابهتم وإعادهتم اثنيا. 

تضمن االستبيان مقدمة من أجل تقدمي موضوع الدراسة، وتعريفهم هبدفه األكادميي وتشجيعهم على املشاركة فيه، لذلك ت تقدمي  
التامة،  الد ابلسرية  ستحض  عليها  احلصول  سيتم  اليت  املعلومات  مجيع  أن  بينا  أكادميي، كما  إطار  يف  أهنا  أساس  على  راسة 

، اخلاص ابستمارة استبيان بشكلها  01وتستخدم فقط ألغراض البحث العلمي، حيث يتكون االستبيان من جزئني: )امللحق رقم  
 النهائي( 

 البياانت الشخصية اجلزء األول:  .1
وهي عبارة عن البياانت الشخصية ألفراد العينة الدراسية، حيث ت مجع بياانت دميوغرافية عن مسؤويل احملاسبة والتدقيق يف عينة     

اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، الوظيفة املمارسة، اخلربة املهنية، التخصص(، وذلك  االستبيان )الدراسة من خالل إجابتهم على  
 فر املعرفة الالزمة لدى اجمليبني مبحتوايت االستبيان وقدرهتم على االستجابة ألسئلة االستبيان. لالطمئنان إىل تو 

 حماور االستبيان اجلزء الثاين:   .2
 سؤاال موزعة على حمورين كما يلي:  30يهدف هذا اجلزء إىل مجع بياانت حول متغريات الدراسة الرئيسية حيث تضمن    
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( سؤاال مقسمة إىل جزئني تتعلق بكل  13إىل التعرف على حمافظ احلساابت ولقد تضمن )  يهدف هذا احملور احملور األول:   -
 من مؤهالت وخصائص حمافظ احلساابت، وتقرير حمافظ احلساابت  

( سؤاال اهلدف من ورائها التعرف على أساليب ودوافع ممارسات احملاسبة اإلبداعية حيث  17تضمن هذا احملور )احملور الثاين:   -
 احملور إىل جزئني أساليب ممارسات احملاسبة اإلبداعية، دوافع ممارسات احملاسبة اإلبداعية. قسم هذا 

 اثنيا: أساليب التحليل اإلحصائي والربامج املستخدمة 
درجات )غري موافق، حمايد، موافق(، لتحديد درجة أمهية    3لقد ت االعتماد يف بناء هذا االستبيان على مقياس ليكرت املكون من  

نقطة للقياس، كما هو موضح يف اجلدول التايل الذي ت إعداده من    3إىل    1بند من بنود االستبيان، حيث ميثل القياس من  كل  
 قبل الطلبة: 

 (: مقياس ليكارت الثالثي 02اجلدول رقم )
 موافق  حمايد غري موافق  التصنيف 
 3 2 1 الدرجة 

 
 سب حيث ت استخدام األساليب اإلحصائية التالية: لقياس خمتلف الن spssيتم استخدام الربانمج اإلحصائي 

 لبيان وصف خصائص مفردات العينة. التكرار والنسب املئوية والرسوم البيانية:   .1
)أعلى  املدى:   .2 املدى ويساوي=  الدراسة حيث ت حساب  استبيان  املستخدم يف  الثالثي  ليكارت  ملقياس  لتحديد جماالت 

(، وللحصول على طول الفئة للتنقل بني اجملاالت املوافقة نقوم بقسمة  2=1-3س( )أدىن درجة يف املقيا-درجة يف املقياس
(، وإبضافة هذه القيمة يف كل مرة للحد األدىن  0.66= 2/3املدى على عدد درجات املوافقة وذلك على النحو التايل: )

ل جماالت املوافقة، وتفيد هذه  (،  وهكذا مع ك1.66=1+0.66لدرجة املوافقة حنصل على احلد األعلى لكل جمال مثال: )
 العملية يف التعرف على املوقف املشرتك إلمجايل أفراد العينة على كل عبارة  وعلى كل حمور. 

القيم املدروسة مقسوما على عددها، ابعتباره أحد مقاييس  املتوسط احلسايب:   .3 القيم، أو جمموعة  وهو متوسط جمموعة من 
املتوس  استعمال  املركزية، ت  أفرادالنزعة  متوسط إجاابت  التعرف على  بغية  االستبيان    ط احلسايب وذلك  الدراسة حول  عينة 

 ملعرفة االجتاه العام لإلجاابت كما هو موضح فلجدول الذي ت إعداده من طرف الطلبة اعتمادا على الدراسات السابقة. 
 (: املتوسطات احلسابية وفقا لدرجات سلم ليكارت الثالثي 03اجلدول رقم )

 درجة املوافقة  مقياس ليكارت  املتوسط املرجح  جمال
 درجة منخفضة  غري موافق  درجة  1.66إىل  1من  ] 1-1.66]

 درجة متوسطة  حمايد درجة  2.33إىل  1.67من  ]1.67-2.33]
 درجة عالية  موافق  درجة  3إىل  2.34من  ] 2.34-3]
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 حيث حنصل على اجملاالت كما يلي: 
فان    ]  1.66-1املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما بني ]  إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب  -

 هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة منخفضة. 
املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما بني ] - املرجح لدرجة  املتوسط احلسايب  قيمة  تراوحت    ] 2.33-1.67إذا 

 ة متثل درجة متوسطة. فان هذا يعين أن درجة املوافق
فان      ]3-2.34إذا تراوحت قيمة املتوسط احلسايب املرجح لدرجة املوافقة حول أي عبارة من عبارات االستبيان ما بني ] -

 هذا يعين أن درجة املوافقة متثل درجة عالية. 
ر وعند تساوي املتوسط احلسايب بني  ترتيب العبارات من خالل أمهيتها يف احملور ابالعتماد على أكرب قيمة متوسط حسايب يف احملو 

 عبارتني فإنه أيخذ بعني االعتبار اقل قيمة لالحنراف املعياري بينهما. 
درجة    حمور ملعرفةوذلك من أجل التعرف على مدى احنراف إجاابت أفراد عينة الدراسة اجتاه كل فقرة أو  االحنراف املعياري:   .4

قيمته من الصفر فهذا يعين تركز اإلجاابت وعدم تشتتها، وابلتايل تكون    تشتت القيم عن املتوسط احلسايب، فكلما اقرتبت
 النتائج أكثر مصداقية وجودة، ت حساب االحنراف املعياري ملتغريات الدراسة. 

 وذلك ملعرفة صدق أداة الدراسة والتأكد من ثباهتا حبساب معامل الثبات ألفا كرونباخ. اختبار الثبات:  .5
 لطح: معامالت االلتواء والتف  .6

اجلدول التايل يوضح معامالت االلتواء والتفلطح حملاور الدراسة، حيث ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات  
 ، حيث جند النتائج كاآليت: spssبرانمج 
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 : معامالت االلتواء والتفلطح حملاور الدراسة 04اجلدول رقم  
Statistiques descriptives 

 املتغيات 
 األبعاد 

 Kurtosis Asymètrie احلد األعلى  احلد األدن 
 اخلطأ املعياري  اإلحصائيات اخلطأ املعياري  اإلحصائيات اإلحصائيات اإلحصائيات  

مؤهالت وخصائص حمافظ  
 احلساابت 

1.67 3 0.947 0.623 -1.039 0.316 

 0.316 0.377- 0.623 0.874- 3 2 تقرير حمافظ احلساابت 

ت احملاسبة  أساليب ممارسا
 اإلبداعية 

1.60 3 -0.665 0.623 0.155 0.316 

دوافع ممارسات احملاسبة  
 اإلبداعية 

1.43 3 -0.602 0.623 -0.417 0.316 

 
، وابلتايل  1.039-و    0.417-( يتضح أن معامالت االلتواء حملاور الدراسة كانت حمصورة بني  04من خالل اجلدول رقم )

( اليت كانت حمصورة  Kurtosisع الطبيعي ونتأكد من ذلك أيضا من خالل معامالت التفلطح ) فمتغريات الدراسة تتبع التوزي
 . 0.947و 0.602-بني 

 

 املبحث الثاين: التحليل اإلحصائي للعينة 
بغية الوصول إىل نتائج هذه الدراسة البد املرور من هذا املبحث الذي سيتم فيه عرض صدق وثبات أداة الدراسة من خالل     
لب األول، أما املطلب الثاين يتضمن أساليب التحليل اإلحصائي، ويف املطلب الثالث يتم حتليل أفراد العينة حسب املتغريات:  املط

 اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، الوظيفة املمارسة، اخلربة املهنية، والتخصص. 
 املطلب األول: صدق وثبات أداة الدراسة 

 الدراسة من خالل صدق االستبيان من الصدق الظاهري وثبات االستبيان.  ملعرفة مدى صدق وثبات أداء    
 أوال: صدق االستبيان 

بغية معرفة صدق االستبيان ت إخضاعه قبل توزيعه، إىل اختبار الصدق الظاهري حيث ت عرضه لعملية التحكيم على جمموعة      
امعة بسكرة، وهذا بغية التأكد من سالمة االستبيان من خمتلف  من األساتذة املختصني يف جمال الدراسة، للهيئة التدريسية جل

 جوانبه خاصة فيما يتعلق ب: 
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 دقة صياغة األسئلة وصحة العبارات.  -
 مدى وضوح فقراهتا.  -
 مدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه.  -
 التأكد من سالمة اللغة.  -
 منهجية تصميم االستبيان.  -

ادات والتوصيات الواردة من جلنة التحكيم ت االستجابة ألراء احملكمني، حيث حذفت  وبناءا على تلك املالحظات واإلرش
وعدلت بعض الفقرات وأضيفت فقرات أخرى مبا يتالءم بطبيعة الدراسة ومتت صياغة االستبيان بشكلها النهائي. )امللحق  

 ، اخلاص بقائمة احملكمني( 02رقم 
 اثنيا: ثبات االستبيان 

الدراسة أهنا تعطي نفس النتيجة لو ت إعادة توزيع االستبيان أكثر من مرة،حتت نفس الظروف والشروط،أو  يقصد بثبات أداة     
بعبارة أخرى، إن ثبات االستبيان يعين االستقرار يف نتائج االستبيان وعدم تغيريها بشكل كبري، فيما لو ت إعادة توزيعها على أفراد  

ينة، وقد ت التحقق من ثبات حماور االستبيان الدراسة، من خالل استخدام معامل ألفا  العينة، عدة مرات خالل فرتات زمنية مع 
كرومباخ، الذي يعد من أكثر مقاييس الثبات استخداما من طرف الباحثني،حيث يقيس درجة ثبات عبارات االستبيان، الذي  

لثبات مرتفعا، وكلما اقرتب من الصفر كان الثبات  أيخذ قيما ترتاوح بني الصفر والواحد، فكلما اقرتبت قيمته من الواحد كان ا
على   اعتمادا  الطلبة  من طرف  إعداده  ت  الذي  التايل  واجلدول  الثبات(  ملعامل  الرتبيعي  )اجلذر  الصدق  معامل  وكذا  منخفضا، 

 .  spssبياانت االستبيان وخمرجات 
 
 

 : صدق وثبات االستبيان وقيمة معامل ألفا كرونباخ05اجلدول رقم  

 عدد الفقرات  ر وجماالت الدراسة حماو 
ألفا  الثبات ) معامل  

 كرومباخ( 
 معامل الصدق 

 احملور األول: 
 حمافظة احلساابت 

13 0.668 
0.81 

 احملور الثاين: 
 أساليب ودوافع ممارسات احملاسبة اإلبداعية 

17 0.791 0.88 

 0.91 0.837  اجملموع 
 



 الدراسة امليدانية )عرض وحتليل االستبيان(                 الفصل الثالث                        
 

 

63 
 

ألف    قيمة معامل  القيمة اإلمجالية  نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن  قيم مرتفعة يف كل حماور االستبيان وأن  ا كرومباخ ذات 
مما يدل على ثبات    0.91، وجبذرها حتصلنا على قيمة  0.6وهي أكرب من احلد األدىن    0.837جلميع عبارات االستبيان بلغت  

الدراسة واختبار فرضياهتا، ومنه نستنتج    أداة الدراسة، مما يبني مدى صدق استمارة االستبيان وصالحيتها للتحليل وتفسري نتائج 
 أن أداة الدراسة اليت ت إعدادها ملعاجلة املوضوع هي صادقة واثبتة يف مجيع فقراهتا وهي جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة. 

 املطلب الثاين: توزيع أفراد العينة حسب املتغيات 
العينة      ألفراد  وصفية  حتليلية  دراسة  املطلب  هذا  الوظيفية  يشمل  التعليمي،  املستوى  العمر،  اجلنس،  اآلتية:  متغريات  حسب 

 .املمارسة، اخلربة املهنية، التخصص
 أوال: توزيع أفراد العينة حسب متغي اجلنس 

العينة حسب متغري اجلنس كما يوضحه اجلدول الذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات      يتنوع توزيع أفراد 
 : spssبرانمج 

 
 : توزيع أفراد العينة حسب متغي اجلنس 06اجلدول رقم  

 النسبة املئوية  التكرارات  اجلنس 
 %52.6 30 ذكر
 %47.4 27 انثى 

 %100 57 اجملموع
 

 :  Excelوالشكل التايل يوضح توزيع العينة حسب متغري اجلنس والذي ت إعداد من طرف الطلبة بناءا على خمرجات برانمج
 : توزيع أفراد العينة حسب متغي اجلنس (02الشكل رقم ) 
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( فردا نالحظ أن  57من خالل اجلدول أعاله والشكل املوضح، وابلنظر إىل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم إمجاال )
ل هذه املعطيات  ومن خال47.7  %( أنثى بنسبة قدرت27، أما اإلانث فقد بلغ عددهم )%52.6( بنسبة30عدد الذكور )

 .يتضح أن أفراد العينة تقريبا متساوية نصفهم إانث والنصف اآلخر ذكور
 اثنيا: توزيع أفراد العينة حسب متغي العمر

الطلبة ابالعتماد على خمرجات   من طرف  إعداده  الذي ت  العمر،  متغري  العينة حسب  النسيب ألفراد  التوزيع  يبني  املوايل  اجلدول 
 : spssبرانمج 

 : توزيع أفراد العينة حسب متغي العمر07دول رقم  اجل
 النسبة املئوية  التكرارات  العمر 

 %35.1 20 سنة  30اقل من 
 %21.1 12 سنة  40اىل  30من 

 %43.9 25 سنة   40أكثر من 
 %100 57 اجملموع

 
العمر، والذي ت إعداده من طرف الطلب العينة حسب متغري  ة ابالعتماد على خمرجات برانمج  والشكل اآليت يوضح توزيع أفراد 

Excel  : 
 

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغي العمر03الشكل رقم ) 
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سنة( وذلك    40من خالل اجلدول والشكل أعاله جند أن أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر معظمهم من الفئة )أكثر من  
)أق%43.9بنسبة   أقل  هي  اليت  الفئة  تليها  مث  من  ،  بنسبة    30ل  )من  %35.1سنة(  الفئة  وأخريا  بنسبة  40إىل    30،   )
 سنة( مناسبة للعمل حبسب توسط أعمارهم.  40، ويرجع السبب إىل أن الفئة )أكثر من 21.1%

 اثلثا: توزيع أفراد العينة حسب متغي املستوى العلمي  
العينة حسب متغري املس التوزيع النسيب ألفراد  العلمي، الذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على  اجلدول املوايل يبني  توى 

 : spssخمرجات برانمج 
 : توزيع أفراد العينة حسب متغي املستوى العلمي 08اجلدول رقم  
 النسبة املئوية  التكرارات  املستوى العلمي 

 12.3% 7 ليسانس 
 %10.5 6 ماسرت 

 %7 4 ماجستري 
 64.09% 37 دكتوراه 

 %5.3 3 شهادة أخرى 
 100% 57 اجملموع

 
والشكل اآليت يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى العلمي، والذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات  

 :  Excelبرانمج  
 (: توزيع أفراد العينة حسب متغي املستوى العلمي04الشكل رقم ) 
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ق توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى العلمي أن أغلبهم حاملي شهادة )الدكتوراه( وذلك  يالحظ من خالل اجلدول الساب    
من إمجايل أفراد العينة، وهي نسبة كبرية مقارنة ابلنسب األخرى، ويف املرتبة املوالية جند حاملي كل من شهادة    %64.9  بنسبة 

بنسبة   متقاربة  )املاسرت(  و  الت %10.5و  12.3%)ليسانس(  بنسبة  على  )املاجستري(  لشهادة  احلاملة  الفئة  تليها  ،  %7وايل، 
، وميكن القول ان معظم أفراد العينة حاملة لشهادات عليا وهذا يدل على أن  %5.3وأخريا الفئة احلاملة )لشهادة أخرى( بنسبة  

 العينة مؤهلة. 
 رابعا: توزيع أفراد العينة حسب متغي الوظيفة املمارسة 

املوايل يوضح ذلك الذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد    املمارسة، واجلدول د العينة حسب متغري الوظيفة  يتنوع توزيع أفرا    
 : spssعلى خمرجات برانمج 

 : توزيع أفراد العينة حسب متغي الوظيفة املمارسة 09اجلدول رقم  
 النسبة  التكرارات  الوظيفة 
 %70.2 40 استاذ 

 %26.3 15 حمافظ احلساابت 
 %3.5 2  حماسيب خبري

 %100 57 اجملموع
 

الوظيفة   متغري  العينة حسب  أفراد  توزيع  يوضح  اآليت  الشكل  والذي أما  على    املمارسة،  ابالعتماد  الطلبة  طرف  من  إعداده  ت 
 :  Excelخمرجات برانمج 

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغي الوظيفة املمارسة05الشكل رقم ) 
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الدراسة والبالغ عددهم إمجاال )من خالل      العينة  العينة  57اجلدول أعاله وابلنظر إىل تكرارات أفراد  أفراد  ( فردا، نالحظ أن 
، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة ابلوظائف األخرى، تليها مباشرة  %70.2حسب متغري الوظيفة املمارسة أغلبهم )أساتذة( بنسبة

بنسبة   احلساابت  وا%26.3وظيفة حمافظ  بنسبة  ،  األخرية  املرتبة  يغلب على  %3.5حتلت وظيفة خبري حماسيب  أنه  ، نالحظ 
مهنة   ملمارسة  الصارمة  والشروط  اإلجراءات  احلساابت ابلواليتني، لصعوبة  لقلة حمافظي  راجع  األساتذة وهذا  فئة  الدراسة  جمتمع 

 حمافظ احلساابت. 
 خامسا: توزيع أفراد العينة حسب متغي اخلربة املهنية 

املوايل يوضح ذلك الذي ت إعداده من    سنة، واجلدول  20إىل أكثر    05لفت اخلربة املهنية ألفراد العينة من خربة ترتاوح بني  اخت
 : spssطرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات برانمج 
 : توزيع أفراد العينة حسب متغي اخلربة املهنية 10اجلدول رقم  

 النسبة املئوية  التكرارات  اخلربة 
 %29.8 17 سنوات  05من اقل 

 %15.8 9 سنوات  10اىل  05من 
 %24.6 14 سنة  15اىل  11من 
 %8.8 5 سنة  20اىل  16من 

 %21.1 12 سنة  20أكثر من 
 %100 57 اجملموع

رجات  أما الشكل اآليت يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة املهنية، و الذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خم
 :   Excelبرانمج

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغي اخلربة املهنية 06الشكل رقم ) 
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  %29.2سنوات( إذ ميثلون ما نسبته    5يتضح من خالل اجلدول أعاله أن عدد سنوات اخلربة لغالبية أفراد الدراسة هي )أقل من  
دد سنوات خربة صغرية يف اجملال، وابرتباطها مع متغري العمر جند أن الفئة  من إمجال أفراد الدراسة، حيث متثل الفئة اليت لديها ع

سنة( وهذا ترابط منطقي ابعتبارهم ميلكون سنوات خربة أقل    30اليت تلي الفئة الغالبة مباشرة هي اليت ترتاوح أعمارهم )أقل من  
س  اليت  الفئة  مباشرة  تليها  مث  ابلعمر،  عادة  مرتبط  اخلربة  سنوات  عدد  )من  ألن  لديها  اخلربة  بنسبة    15إىل    11نوات  سنة( 

من  24.6% )أكثر  فئة  بعدها  وجاءت  بنسبة    20،  )من  %21.1سنة(  الفئة  مث  بنسبة    10إىل    5،  ،  %15.8سنوات( 
، ولعل تنوع سنوات اخلربة يف عينة الدراسة من شأنه أن يقدم  %8.8سنة( بنسبة  20إىل  16واحتلت يف املرتبة األخرية فئة )من  

 اء خمتلفة ووجهات نظر متفاوتة يف املوضوع حمل الدراسة. آر 
 سادسا: توزيع أفراد العينة حسب متغي التخصص

العينة حسب متغري   أفراد  املوايل يوضح ذلك الذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على    التخصص، واجلدوليتنوع توزيع 
 : spssخمرجات برانمج 

 عينة حسب متغي التخصص: توزيع أفراد ال11اجلدول رقم  
 النسبة املئوية  التكرارات  التخصص 

 %45.6 26 حماسبة وتدقيق 
 %12.3 7 مالية 

 %42.1 24 ختصص اخر 
 %100 57 اجملموع

 
العينة حسب متغري التخصص، والذي ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات   أفراد  أما الشكل اآليت يوضح توزيع 

 :  Excelبرانمج
 (: توزيع أفراد العينة حسب متغي التخصص07شكل رقم ) ال
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الفئة ذات ختصص )حماسبة وتدقيق( هي      العينة حسب متغري التخصص، حيث جند أن  يوضح اجلدول أعاله أن توزيع أفراد 
الغالبة بنسبة   بنسبة%45.6الفئة  التخصص اآلخر  فئة  تليها  ا42.1%،  التخصص  أن  آلخر يشمل كل من  ، واجلدير ابلذكر 

بنسبة   )مالية(  ختصص  فئة  جند  وأخريا  تسيري....(،  وبنوك،  مالية  ختصصهم  %12.3)جتارة،  العينة  أفراد  معظم  أن  يعين  ما   ،
 )حماسبة وتدقيق( وابلتايل لديهم املرجعية الكافية إلبداء رأيهم والدفاع عنه حول موضوع البحث. 

 
 بار الفرضيات املبحث الثالث: حتليل نتائج الدراسة واخت

وسيتم يف هذا املبحث دراسة وحتليل حماور االستبيان، كل حمور على حدا، وذلك ابالعتماد على الطرق اإلحصائية املنتقاة من     
 ، وابالستعانة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لتحليل كل حمور من حماور االستبيان.  spssبرانمج 

 ور األول املتعلق مبحافظ احلساابتاملطلب األول: حتليل فقرات احمل
 يتم يف هذا املطلب تسليط الضوء حول إجاابت أفراد العينة لفقرات احملور األول ليتم حتليل هذه النتائج:  

أوال: عرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات اجلزء األول من احملور األول من االستبيان املتعلق مبؤهالت وخصائص  
 ت حمافظ احلسااب

 
 : spssاجلدول التايل يلخص نتائج اجلزء األول من احملور األول اليت ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات بربانمج 

 
 

 : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للجزء األول من احملور األول من الدراسة 12اجلدول رقم  

 موافق  حمايد  غي موافق  العبارات 
املتوسط  

 يب احلسا
االحنراف  
 املعياري

 االجتاه 

 التكرار  الرقم 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 التكرار
النسبة 
% 

 

01 
يتبع حمافظ احلساابت معايري  

مهنية واضحة تتوافق مع معايري  
 املراجعة الدولية. 

10 
17.5

% 
11 

19.3
% 

36 
63.2

% 
 موافق  0.781 2.46
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02 
يتحقق حمافظ احلساابت من  

سياسات  الثبات يف استخدام ال
 احملاسبية من فرتة ألخرى. 

1 1.8% 9 
15.8

% 
47 

82.5
% 

 موافق  0.441 2.81

03 

حيرص حمافظ احلساابت على  
التحصيل العلمي املستمر  
لتطوير مهاراته والتحلي  
 أبخالقيات وسلوك املهنة. 

 

3 5.3% 9 
15.8

% 
45 

78.9
% 

 موافق  0.552 2.74

04 

يؤدي حمافظ احلساابت مهمته  
مة خاصة اجتاه  ابستقاللية ات 

 مسؤويل املؤسسة اليت سرياقبها. 
 

3 5.3% 10 
17.5

% 
44 

77.2
% 

 موافق  0.559 2.72

05 

االهتمام ابملراجعة املستمرة اليت  
متكن احملافظ من االطالع على  

امللفني الدائم والسنوي  
ابعتبارمها بنك معلومات دائم  

 وأدلة إثبات. 

2 3.5% 12 
21.1

% 
43 

75.4
% 

 ق مواف 0.526 2.72

06 

 
يتحمل حمافظ احلساابت  
املسؤولية الكاملة يف مهمة  
املصادقة على حساابت  

 املؤسسة. 
 

3 5.3% 11 
19.3

% 
43 

75.4
% 

 موافق  0.566 2.70

  0.5708 2.6916  اجملموع 

 
رقم   السابق  اجلدول  أن   11يظهر  احلساابت، حيث  حمافظ  مؤهالت وخصائص  ومهنيني حول  أكادميني  من  العينة  أفراد    رأي 

(، وهي جيدة وتقع ضمن جمال  0.57083( واحنراف معياري )2.69166املتوسط احلسايب املرجح لفقرات احملور األول هو )
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات   الدراسة، حيث ت حساب  أفراد  تباين كبري بني متوسط آراء  املوافقة مما يدل على عدم وجود 
يد درجة التأثري واليت قدرت يف جمموعها على مقياس موافق، حيث أظهرت نتائج اجلزء  املعيارية لكل سؤال على حدا وهذا لتحد

 : النحو التايل األول من احملور األول واملتعلق مبؤهالت وخصائص حمافظ احلساابت أن هناك أتييد من قبل أغلب املستجوبني على 
- ( الثانية  العبارة  است02جاءت  يف  الثبات  من  احلساابت  حمافظ  يتحقق  يف  (  ألخرى:  فرتة  من  احملاسبية  السياسات  خدام 

( احلسايب  متوسطها  يبلغ  حيث  احلساابت،  حمافظ  ومؤهالت  خلصائص  متثيلها  درجة  يف  األول  ابحنراف  2.81الرتتيب   )
( بنسبة  0.441معياري  احلساابت  حمافظ  هبا  يتميز  اليت  اخلاصية  هذه  على  اتفقوا  العينة  أفراد  أغلبية  حيث كان   ،)

 ( منهم كان معارض والذي ميثل فرد واحد فقط من العينة. %1.8)( و  82.5%)
- ( الثالثة  العبارة  أبخالقيات  03احتلت  والتحلي  مهاراته  لتطوير  املستمر  العلمي  التحصيل  على  احلساابت  حمافظ  حيرص   )

متثيلها خلصائص ومؤهالت حمافظ احلساابت، متثل متوسطها احلس الثاين يف مدى  الرتتيب  املهنة:  (  2.74ايب يف )وسلوك 
(، أي أن غالبية أفراد العينة يتفقون أن حمافظ احلساابت حيرص على تطوير نفسه ومهاراته بنسبة  0.552ابحنراف معياري )

 ( عارضت ذلك وهي نسبة صغرية. %5.3( وهذا لغرض إبداء رأي فين وحمايد أكثر موثوقية، وما نسبته )78.9%)
الدراسة بنسبة ) - ( أن: يؤدي حمافظ احلساابت مهمته ابستقاللية اتمة خاصة اجتاه مسؤويل  %77.2تتفق معظم آراء عينة 

( واحنراف  2.72( حيث احتلت هذه العبارة الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب )04املؤسسة اليت سرياقبها: وهي العبارة رقم )
رأيه الذي يبديه فيما خيص القوائم  (، وهذا يعين أن استقاللية حمافظ احلساابت هلا أمهية كبرية يف صحة  0.559معياري )

 املالية اخلاصة ابملؤسسة حمل املراجعة. 
( أن االهتمام ابملراجعة املستمرة اليت متكن احملافظ من االطالع على  05اخلامسة )( على العبارة  %75.4أمجع ما نسبته ) -

(  2.72املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب عايل )امللفني الدائم والسنوي ابعتبارمها بنك معلومات دائم وأدلة إثبات: حيث احتلت  
( وهذا يعين أن املراجعة املستمرة مهمة لتتبع العمليات واألحداث املالية اجلارية خطوة خبطوة وهذا  0.526معياري )  واحنراف

 ما يساهم يف جعل املعلومات اليت حتملها القوائم املالية اخلاصة ابملؤسسة أكثر صدقا. 
( يتحمل حمافظ احلساابت املسؤولية الكاملة يف مهمة املصادقة على حساابت املؤسسة:  06سادسة )كما جاءت العبارة ال -

(، وهذا ما يفسر واجب حمافظ احلساابت  %75.4بنسبة )يف الرتتيب اخلامس حيث حصلت على موافقة معظم أفراد العينة 
 (. 0.566( واالحنراف املعياري قيمة )2.70يف التبليغ عن أي احتيال أو خطئ كان، فأخذ املتوسط احلسايب قيمة )

- ( األوىل  العبارة  مرتبة  املراجعة  01احتلت يف آخر  مع معايري  تتوافق  مهنية واضحة  معايري  احلساابت  يتبع حمافظ  الدولية:  ( 
يما  معايري املراجعة الدولية، ف   واضحة مع مؤيدة، أي أن حمافظ احلساابت يتبع معايري مهنية    ( %63.2)جند ما نسبته    حيث

 ( غري موافق هلا. %17.5كان ما نسبته )
حمافظ   بتقرير  املتعلق  االستبيان  من  األول  احملور  من  الثاين  اجلزء  فقرات  على  العينة  أفراد  إجاابت  وحتليل  عرض  اثنيا: 

 احلساابت 



 الدراسة امليدانية )عرض وحتليل االستبيان(                 الفصل الثالث                        
 

 

72 
 

 : spssعلى خمرجات بربانمج اجلدول التايل يلخص نتائج اجلزء الثاين من احملور األول اليت ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد    
 

 : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للجزء الثاين من احملور األول من الدراسة 13اجلدول رقم  

 موافق  حمايد  غي موافق  العبارات 
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

 االجتاه 

 التكرار   الرقم 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 

01 

حمافظ احلساابت   امتالك 
اخلربة والكفاءة العلمية  
الالزمة أتكد صحة رأيه  

 الفين واحملايد. 

3 5.3% 7 
12.3

% 
47 

82.5
% 

 موافق  0.535 2.77

02 

يقوم حمافظ احلساابت  
بتقدمي رأيه الفين واحملايد  
يف مدى صحة املعلومات  

اليت حتتويها البياانت  
 املالية. 

2 3.5% 10 
17.5

% 
45 

78.9
% 

 موافق  0.510 2.75

03 
تقرير حمافظ احلساابت  
يقدم رأي مستقل عن  

 اإلدارة.
6 

10.5
% 

12 
21.1

% 
39 

68.4
% 

 موافق  0.680 2.58

04 
تقرير حمافظ احلساابت  

يقدم إىل كل مستخدمي  
 القوائم املايل. 

8 14% 15 
26.3

% 
34 

59.6
% 

 موافق  0.734 2.46
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رب عن رأي أفراد العينة حول تقرير حمافظ احلساابت،  يبني اجلدول السابق نتائج اجلزء الثاين من احملور األول من االستبيان والذي يع 

وحسب مقياس   (،0.59800(، ابحنراف معياري )2.63571حيث أن املتوسط احلسايب املرجح العام لفقرات هذا احملور هو )
جاء به اجلزء    ليكارت الثالثي فإن أغلب اإلجاابت جاءت مبوافق، ما يبني أن معظم أفراد عينة الدراسة يتفقون ومؤيدون على ما 

 الثاين من احملور األول وعليه سيتم شرح فقرات اجلزء الثاين من احملور األول كل واحدة على حدة: 
(، السبب الذي جعلها  0.453( و )2.79( على التوايل )05بلغ املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للعبارة اخلامسة ) -

( على: جيب أن يبني تقرير حمافظ احلساابت ما إذا كانت القوائم املالية  %80.7أمجع ما نسبته )  األوىل، حيث حتتل املرتبة  

05 

جيب أن يبني تقرير  
حمافظ احلساابت ما إذا  

قوائم املالية معدة  كانت ال
وفقا للمبادئ احملاسبية  
املتعارف عليها واملقبولة  

 قبوال عاما. 

1 1.8% 10 
17.5

% 
46 

80.7
% 

 موافق  0.453 2.79

06 

متسك حمافظ احلساابت  
مبعايري األداء املهين يف  
إعداد تقريره تساهم يف  

قدرته على كشف  
ممارسات احملاسبة  

 اإلبداعية. 

4 7% 13 
22.8

% 
40 

70.2
% 

 موافق  0.616 2.63

07 

مشول تقرير حمافظ  
احلساابت على الشك  
املهين املمارس يقلل من  

  ممارسات احملاسبة 
 اإلبداعية. 

5 8.8% 20 
35.1

%   
32 

56.1
%   

 موافق  0.658 2.47

  0.5980 2.6357  اجملموع 
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معدة وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما: وهذا ما يساعد مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ قراراهتم  
 ( احملايدة. %17.5لسليمة، يف حني التزمت النسبة )بكل ثقة بناءا على نتائج القوائم املالية اليت ت إعدادها ابلطريقة ا

( من أفراد العينة يؤيدون أن: امتالك حمافظ احلساابت  %82.5( الثانية يف الرتتيب حيث ما نسبته )01جاءت العبارة رقم ) -
ة ال يرون أن صحة  ( من أفراد العين %5.3اخلربة والكفاءة العلمية الالزمة أتكد صحة رأيه الفين واحملايد، يف حني أن نسبة )

( و االحنراف املعياري قيمة  2.77الرأي حمافظ احلساابت مرتبطة ابلكفاءة واخلربة، فتبني أن املتوسط احلسايب أخذ قيمة )
(، مما يدل على أن رأي أفراد العينة يف هذه الفقرة إجيايب، فاخلربة والكفاءة العلمية تزيد من صحة و موثوقية رأي  0.553)

 ت حيث يصبح احتمال وقوع اخلطأ ضئيل. حمافظ احلسااب 
(: يقوم حمافظ احلساابت بتقدمي رأيه الفين واحملايد يف مدى صحة املعلومات  02( على العبارة رقم )%78.9يتفق ما نسبته ) -

الثالث مبتوسط ) البياانت املالية، وبذلك احتلت الرتتيب  (، بطبيعة  0.510( حسايب احنراف معياري )2.75اليت حتتويها 
 حلال يعترب من شروط ممارسة املهنة أن يقدم حمافظ احلساابت رأيه الفين واحملايد. ا

- ( رقم  العبارة  على كشف  06حتصلت  قدرته  يف  تساهم  تقريره  إعداد  يف  املهين  األداء  مبعايري  احلساابت  حمافظ  متسك   :)
( ب  يقدر  حساب  متوسط  على  اإلبداعية،  احملاسبة  قد2.63ممارسات  معياري  واحنراف   )( ب  فاحتلت  0.616ر   ،)

( بنسبة  العبارة  هذه  أتييد  فتم  الرابع،  )%70.2الرتتيب  ونسبة  العينة،  أفراد  معظم  من  نسبة  7%(  ذلك وهي  عارضت   )
صغرية جدا، حيث متسك حمافظ احلساابت ابملعايري الالزمة تساعده على كشف األخطاء أو الغش وبتايل كشف ممارسات  

 احملاسبة اإلبداعية. 
( اليت تنص: تقرير حمافظ احلساابت يقدم رأي مستقل عن اإلدارة،  03( على العبارة رقم )%68.4ما نسبته )  فيما أمجع  -

( )2.58مبتوسط حسايب  معياري  واحنراف  يعترب شرط  0.680(  اخلامس، حيث  الرتتيب  حتتل  مما جعلها  التوايل،  على   )
 عدم التحيز ألي طرف وخروج رأي فين حمايد. أساسي أن يكون حمافظ احلساابت مستقل عن إدارة الشركة ضماان ل

(: مشول تقرير حمافظ احلساابت على  07( يف العبارة رقم )0.658( ابحنراف معياري )2.47اخنفض املتوسط احلسايب إىل ) -
نسبته  ما  موافقة  إىل  راجع  وهذا  السادسة،  املرتبة  فاحتلت  اإلبداعية،  احملاسبة  ممارسات  من  يقلل  املمارس  املهين    الشك 

(56.1%( احليادية  النسبة  التزمت  ابملقابل  عليها،  من  35.1%(  التقليل  على  العمل  احلساابت  حمافظ  مهارات  فمن   ،)
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية أبي طريقة جيدها مناسبة ما مل تتعارض مع املبادئ املتعارف عنها. 

كل مستخدمي القوائم املالية، اليت احتلت آخر مرتبة أنه    (: تقرير حمافظ احلساابت يقدم إىل04تظهر النتائج أن العبارة رقم ) -
( بنسبة  قبوهلا  )%59.6ت  ب  يقدر  ما  نوعا  ضئيل  حسايب  مبتوسط  العينة،  أفراد  طرف  من  معياري  2.46(  واحنراف   )

نسبته )0.734) ما  التزم  أن حمافظ احلساابت  %14( احليادية، و)%26.3(، يف حني  إىل  يعود  الفكرة، هذا  ( عارضو 
قدم تقريره فقط إىل املؤسسة حمل املراجعة وليس لديه احلق إعطائها لغري املؤسسة املعنية اليت بدورها هلا احلق يف منحها ألي  ي

 طرف تريده، إال يف حاالت معينة كحالة اكتشاف غش مثال. 
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 اعية املطلب الثاين: حتليل فقرات احملور الثاين املتعلق أبساليب ودوافع ممارسات احملاسبة اإلبد
 من خالل هذا املطلب سوف نقوم بتحليل نتائج احملور الثاين من االستبيان واليت تتمحور حول: 

العينة على فقرات اجلزء األول من احملور الثاين من االستبيان املتعلق أبساليب ممارسات   أفراد  أوال: عرض وحتليل إجاابت 
 احملاسبة اإلبداعية 

 : spssول من احملور الثاين اليت ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات بربانمج اجلدول التايل يلخص نتائج اجلزء األ
 

 : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للجزء األول من احملور الثاين من الدراسة 14اجلدول رقم  

 موافق  حمايد  غي موافق  العبارات 
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

 االجتاه 

 التكرار   الرقم 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 

01 

تعد احملاسبة اإلبداعية  
شكل من أشكال  

التالعب واالحتيال يف  
 مهنة احملاسبة. 

15 
26.3

% 
18 

31.6
% 

24 
42.1

% 
 حمايد 0.819 2.16

02 
احملاسبة اإلبداعية هي  
جتاهل بعض القوانني  
 املوجودة أو مجيعها. 

21 
36.8

% 
14 

24.6
% 

22 
38.6

% 
 حمايد 0.876 2.02

03 

ممارسات احملاسبة  
اإلبداعية هي ممارسات  
قانونية ال تؤثر على  
 موثوقية البياانت املالية. 

24 
42.1

% 
21 

36.8
% 

12 
21.1

% 
 حمايد 0.773 1.79

04 
تساعد حرية االختيار  
للمبادئ احملاسبية على  

13 
22.8

% 
18 

31.6
% 

26 
45.6

% 
 حمايد 0.802 2.23
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استخدام احملاسبة  
 اإلبداعية. 

05 

تسمح العديد من املعايري  
احملاسبية للمؤسسة  

ابالختيار من بني البدائل  
احملاسبية املختلفة، هذه  
املرونة هي اليت فتحت  
األبواب أمام حتريف  
البياانت املالية بطريقة  

 احملاسبة اإلبداعية. 

9 
15.8

% 
17 

29.8
% 

31 
54.4

% 
 موافق  0.750 2.39

06 

ياسات  إن اختيار الس
احملاسبية اليت تالئم حتقيق  
أهداف القائمني على  

املؤسسة وأصحاهبا تعترب  
من ممارسات احملاسبة  

 اإلبداعية. 

8 14% 19 
33.3

% 
30 

52.6
% 

 موافق  0.726 2.39

07 

يعد التحيز الشخصي  
عند وضع التقديرات  

احملاسبية من طرف اإلدارة  
أهم أساليب استخدام  

 احملاسبة اإلبداعية. 

11   
19.3

% 
12   

21.1
%   

34    
59.6

%   
 موافق  0.799 2.40

08 

ميكن لإلدارة أن متارس  
سياسات احملاسبة  

اإلبداعية من خالل  
التالعب أبرقام قائميت  
 الدخل واملركز املايل. 

 

11   
19.3

% 
15    

26.3
%    

31    
54.4

%   
 موافق  0.790 2.35
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الثاين من احملور األول الذي تناول أساليب   العينة من أكادميني ومهنيني فيما خيص نتائج اجلزء  أظهر اجلدول السابق رأي أفراد 

احملاسبة   )ممارسات  اجلزء  هذا  لفقرات  احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  ب  2.2400اإلبداعية،  قدر  عايل  معياري  ابحنراف   )
(، كما جند حسب سلم ليكارت الثالثي أن أغلبية عينة الدراسة انقسمت إىل من هو حمايد ومن هو موافق، وهذا ما  0.7876)

 يستوجب القيام بشرح الفقرات التالية كل واحدة على حدا: 
ال  - (: نقل اإليرادات )األرابح( اجلارية إىل فرتة مالية الحقة من أساليب احملاسبة اإلبداعية املستخدمة  10عبارة رقم )جاءت 

(، وجند  0.755معياري ) ( واحنراف2.42على قائمة الدخل، يف الرتتيب األول، كوهنا ذات متوسط حسايب عايل قدر ب )
( نسبته  )%57.9ما  و  املوافقة  على  أمجعت  لسنوات  26.3%(  حتميلها  يتم  ال  اإليرادات  أن  ابعتبار  احليادية  التزمت   )

 الالحقة بل يتم نقل األعباء فقط.  
العبارة رقم ) - الثاين  التقديرات احملاسبية من طرف اإلدارة أهم أساليب  07أخذ الرتتيب  التحيز الشخصي عند وضع  (: يعد 

املؤيدين للعبارة، وهي نسبة عالية نوعا ما، فيما ال ترى النسبة  ( كان من  %59.6استخدام احملاسبة اإلبداعية، فما نسبته )

09 

ميكن لإلدارة أن متارس  
سياسات احملاسبة  

بداعية على قائمة  اإل
املركز املايل من خالل  

عدم االلتزام مببدأ التكلفة  
التارخيية يف حتديد قيمة  

األصول الثابتة املدرجة يف  
 امليزانية. 

12   
21.1

% 
19   

33.3
%   

26   
45.6
%    

 حمايد 0.786 2.25

10 

نقل اإليرادات )األرابح(  
اجلارية إىل فرتة مالية  
الحقة من أساليب  

بة اإلبداعية  احملاس
املستخدمة على قائمة  

 الدخل. 

9   
15.8

% 
15   

26.3
%   

33   
57.9
%    

 موافق  0.755 2.42

  0.7876 2.2400  اجملموع 
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بقيمة  19.3%) املتوسط احلسايب  فأخذ  اإلبداعية،  احملاسبة  أساليب  التقديرات هو من  الشخصي عند وضع  التحيز  أن   )
 (. 0.799( واالحنراف املعياري بقيمة )2.40)

( على: تسمح العديد من املعايري  05الث، حيث نصت العبارة )( نفس الرتتيب الث06( و )05احتلت كل من العبارة رقم ) -
البياانت   أمام حتريف  اليت فتحت األبواب  املرونة هي  املختلفة، هذه  البدائل احملاسبية  للمؤسسة ابالختيار من بني  احملاسبية 

يت تالئم حتقيق أهداف القائمني على  ( على: إن اختيار السياسات احملاسبية ال06املالية بطريقة احملاسبة اإلبداعية، والعبارة )
( احلسايب  املتوسط  بنفس  اإلبداعية،  احملاسبة  ممارسات  من  تعترب  وأصحاهبا  متقارب  2.39املؤسسة  معياري  ابحنراف   )

( للعبارتني عل التوايل  %52.6و )  54.4)%(، فما نسبته )06( للعبارة رقم )0.726( و) 05( للعبارة رقم )0.750)
املرونة يف اختيار  موافق، والنسب األ أن  العبارتني جند  الذي كان حمايد، فمن  خرى موزعة بني من هو غري موافق ومن هو 

 السياسات احملاسبية يسمح ابالحنياز إىل املصاحل الشخصية دون أخذ بعني االعتبار مصاحل الدولة. 
سبة اإلبداعية من خالل التالعب أبرقام قائميت  (: ميكن لإلدارة أن متارس سياسات احملا08جند يف الرتتيب الرابع العبارة رقم )  -

( كانت مؤيدة، فيما النسبة  %54.4(، فنسبة )0.790( واحنراف معياري )2.35حسايب )الدخل واملركز املايل، مبتوسط  
من ممارسات    املتبقية اغلبهم اختذوا املوقف احليادي والباقي غري موافق، حيث يعتربون التالعب أبرقام القوائم املالية ال يعترب 

 احملاسبة اإلبداعية. 
(: ميكن لإلدارة أن متارس سياسات احملاسبة اإلبداعية على قائمة املركز املايل من خالل عدم االلتزام مببدأ  09أما العبارة رقم ) -

الثابتة املدرجة يف امليزانية، جاءت يف الرتتيب اخلامس، مبتوسط حسا التارخيية يف حتديد قيمة األصول  (  2.25يب )التكلفة 
( معياري  ابلتكلفة  0.786واحنراف  الثابتة  األصول  تقيم  أن  تطبق  أن  جيب  اليت  احملاسبة  املبادئ  أهم  من  يعترب  حيث   ،)

( عارضة  %21.1( كانت موافقة أما النسبة )%45.6التارخيية أي بقيمتها يف اتريخ الشراء وليس بقيمتها اليوم، فنسبة )
 ذلك. 

العبارة رقم )0.802ابحنراف معياري )  (2.23جعل املتوسط احلسايب ) - للمبادئ احملاسبية    (: تساعد04(  حرية االختيار 
 ( بنسبة  العينة  أفراد  نصف  من  أقل  فكان  السادس،  الرتتيب  حتتل  اإلبداعية،  احملاسبة  استخدام  مع  45.6%على  يتفق   )

بعني االعتبار املصاحل األخرى وهذا خطأ،    الفكرة، فحرية االختيار جتعل الطرف دائما منحاز إىل تلبية مصاحله دون األخذ
 فيما اعتقدت النسبة املتبقية العكس. 

(: تعد احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالعب واالحتيال يف مهنة احملاسبة، حيث كانت النسب  01تليها العبارة رقم ) -
( بنسبة  ومعارض  وحمايد  هلا  مؤيد  بني  )42.1%متقاربة  و   )31.6%( و  ع 26.3%(  القيمة  (  فأخذت  التوايل،  لى 

 ( اجنراف معياري. 0.819( متوسط حسايب هلا و )2.16)
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( يف الرتتيب ما قبل النهائي، مبتوسط  02احملاسبة اإلبداعية هي جتاهل بعض القوانني املوجودة أو مجيعها، جاءت العبارة رقم ) -
( )2.02حسايب  معياري  واحنراف  واملعارضني 0.876(  املؤيدين  نسب  فتساوت  عدة  (،  هلا  اإلبداعية  احملاسبة  هلا، كون   

 ممارسات وال ميكن حصرها يف جتاهل بعض القوانني املوجودة أو مجيعها فقط.  
- ( رقم  العبارة  األخري  الرتتيب  البياانت  03أخذت  موثوقية  تؤثر على  قانونية ال  اإلبداعية هي ممارسات  احملاسبة  ممارسات   :)

( بنسبة ) 0.773معياري )  ف( واحنرا1.79املالية، مبتوسط حسايب  العينة غري موافقة  أفراد  أغلبية  (،  42.1%(، فكانت 
 ( أن ممارسات احملاسبة اإلبداعية هي قانونية مادامت مل تعارض القانون. %36.8فيما اعتربت النسبة )

 
ا االستبيان  من  الثاين  احملور  من  الثاين  اجلزء  فقرات  على  العينة  أفراد  إجاابت  ممارسات  اثنيا: عرض وحتليل  بدوافع  ملتعلق 

 احملاسبة اإلبداعية 
 : spssاجلدول التايل يلخص نتائج اجلزء الثاين من احملور الثاين اليت ت إعداده من طرف الطلبة ابالعتماد على خمرجات بربانمج 

 
 : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للجزء الثاين من احملور الثاين من الدراسة 15اجلدول رقم  

 موافق  حمايد  غي موافق  ارات العب
املتوسط  
 احلسايب 

االحنراف  
 املعياري

درجة  
 املوافقة 

 التكرار   الرقم 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 التكرار 
النسبة 
% 

 

01 

تلجأ اإلدارة إىل ممارسات  
احملاسبة اإلبداعية بقصد  
حتسني صورهتا من حيث  

 قوة مركزها املايل. 

4 7% 15 
26.3

% 
38 

66.7
% 

 موافق  0.623 2.60

02 

تستخدم اإلدارة أساليب  
احملاسبة اإلبداعية بدافع  
التأثري على مسعة املؤسسة  

االقتصادية إجيابيا يف  

5 8.8% 14 
24.6

% 
38 

66.7
% 

 موافق  0.653 2.58
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 السوق. 

03 

تعمل ممارسات احملاسبة  
اإلبداعية إىل تغري القيم  
احملاسبية احلقيقية إىل قيم  

 غري حقيقية. 

11 
19.3

% 
19 

33.3
% 

27 
47.4

% 
 حمايد 0.774 2.28

04 
يعترب التهرب الضرييب من  
غاايت استخدام أساليب  

 احملاسبة اإلبداعية. 
7 

12.3
% 

16 
28.1

% 
34 

59.6
% 

 موافق  0.710 2.47

05 

تؤدي احملاسبة اإلبداعية  
إىل تغيري نتائج القوائم  
املالية خالفا للواقع، مما  

يؤدي إىل تضليل  
  املستثمرين واجلهات
 األخرى ذات الصلة. 

 

11 
19.3

% 
9 

15.8
% 

37 
64.9

% 
 موافق  0.803 2.46

06 

سن قواعد تقلل من  
استخدام بعض  

السياسات احملاسبية أو  
حىت إلغاؤها من أهم  
طرق معاجلة احملاسبة  

 اإلبداعية. 

4 7% 23 
40.4

% 
30 

52.6
% 

 موافق  0.629 2.46

07 
تؤدي احملاسبة اإلبداعية  
إىل إفالس العديد من  
 املؤسسات وتصفيتها. 

 6    
10.5

% 
23   

40.4
%    

28   
49.1
%    

 موافق  0.675 2.39

  0.6952 2.4628  اجملموع 
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  يبني اجلدول السابق نتائج اجلزء الثاين من احملور الثاين من االستبيان والذي يعرب عن رأي أفراد العينة حول دوافع ممارسات احملاسبة 
القيمة )اإلبداعية، حيث أن املتوسط ا (، فاجتهت  0.6952(، ابحنراف معياري )2.4628حلسايب لفقرات هذا اجلزء أخذت 

( اليت أخذت الرأي احليادي من أفراد عينة الدراسة، لذا  03أغلبية أفراد العينة إىل املوافقة على كل الفقرات ابستثناء العبارة رقم ) 
 وجب التعليق على فقرات هذا اجلزء كل واحدة على حدة: 

(: تلجأ اإلدارة إىل ممارسات احملاسبة اإلبداعية بقصد حتسني صورهتا من حيث قوة  01الرتتيب األول جاءت العبارة رقم )يف   -
( تتوافق والعبارة ونسبة  %66.7(، حيث معظم العينة )0.623( واحنراف معياري )2.60مركزها املايل، مبتوسط حسايب )

املركز  26.3%) صورة  فتحسني  مبحايد،  أجابت  حتسني  (  قصد  وهذا  اإلدارة،  هلا  تسعى  اليت  األهداف  أهم  من  املايل 
 تعامالهتا مع خمتلف األطراف ذات العالقة كالبنوك وغريها.   

- ( احلسايب  املتوسط  )2.58جعل  املعياري  ابالحنراف   )0.653( رقم  العبارة  تستخدم 02(  احملاسبة    (:  أساليب  اإلدارة 
ؤسسة االقتصادية إجيابيا يف السوق، يف الرتتيب الثاين، حيث نسبة كبرية من أفراد عينة  اإلبداعية بدافع التأثري على مسعة امل

 ( عارضتها وهي نسبة ضئيلة جدا. %8.8( أيدت العبارة و )%66.7الدراسة )
توسط  (: يعترب التهرب الضرييب من غاايت استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية، مب04تليها يف الرتتيب الثالث العبارة رقم ) -

العبارة كون غاية بعض اإلدارات  %59.6(، حيث )0.710( واحنراف معياري )2.47حسايب ) العينة أيدوا  أفراد  ( من 
 ( على االلتزام ابحليادية. %28.1التخلص من أكرب قدر ممكن من الضرائب مقابل عدم جتاوز القانون، فيما أمجع )

دي احملاسبة اإلبداعية إىل تغيري نتائج القوائم املالية خالفا للواقع، مما يؤدي  (: تؤ 05أما يف الرتتيب الرابع كانت العبارة رقم ) -
(، فما  0.803( واالحنراف املعياري )2.46إىل تضليل املستثمرين واجلهات األخرى ذات الصلة، بلغ املتوسط احلسايب هلا )

 ( كانت موافقة على ما حتويه العبارة. %64.9كانت غري موافقة على العبارة أما الغالبية العينة بنسبة )  %)19.3نسبته )
(: سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات احملاسبية أو حىت إلغاؤها  06( جعل العبارة رقم )2.46املتوسط حسايب ) -

( رقم  العبارة  به  جاءت  اليت  الرابع  الرتتيب  نفس  يف  اإلبداعية،  احملاسبة  معاجلة  طرق  أهم  معياري  05من  ابحنراف   )
( كانت حيادية،  %40.4( واليت متثل نصف أفراد عينة الدراسة أجابت مبوافق، و )%52.6(، حيث النسبة )0.629)

 ( غري موافقة وهي نسبة صغرية. %7والنسبة )
-  ( رقم  العبارة  أتيت  مباشرة  املرتبة  07بعدها  يف  وتصفيتها،  املؤسسات  من  العديد  إفالس  إىل  اإلبداعية  احملاسبة  تؤدي   :)

( على التوايل، ففي بعض  40.4%( و )%49.1جد تقارب بني من هو حمايد ومن هو موافق بنسب متقاربة )اخلامسة، فن 
احلاالت تسعى املؤسسات إىل تضخيم أرابحها وزايدة مركزها املايل لتحسني صورهتا يف السوق ابملقابل هتدر أموال طائلة يف  

  واالحنراف( هلا  2.39السها وتصفيتها، فكان املتوسط احلسايب ) دفع الضرائب اليت ترتتب عن هذه األرابح مما يؤدي إىل إف 
 (. 0.675املعياري )
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(: تعمل ممارسات احملاسبة اإلبداعية إىل تغري القيم احملاسبية احلقيقية إىل قيم غري حقيقية،  03ويف األخري احتلت العبارة رقم ) -
( أبدو رأيهم  %47.4(، فما يقارب نصف العينة )0.774( ابحنراف معياري )2.28آخر ترتيب، بلغ متوسطها احلسايب )

(  %33.3ابملوافقة، فأي تغيري للقيم أو الطريقة أو غري ذلك بطبيعة احلال ستنتج عنه قيم غري حقيقية، فيما كانت نسبة )
 حمايدة هلذه العبارة. 

 ويف األخري ميكن اخلروج ابالستنتاجات التالية واليت تتعلق مبحاور الدراسة: 
لعلمي املستمر واخلربة والكفاءة املهنية الالزمة واملتابعة املستمرة واالستقاللية التامة اجتاه املؤسسة حمل املراجعة  التحصيل ا -

 تساعد يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 
ملالية اليت ت  الفين واملستقل واحملايد يف مدى صحة املعلومة اليت حتتويها البياانت ا تقريره رأيه يبدي حمافظ احلساابت يف   -

إعدادها وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ومدى مشول هذا التقرير على الشك املهين املمارس األمر الذي يساهم يف  
 كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 

ر على موثوقية  تعترب من أشكال االحتيال كوهنا ال خترتق ما نص عليه القانون، من جهة أخرى تؤث اإلبداعية ال احملاسبة  -
 البياانت املالية كون هناك مرونة يف االختيار بني البدائل احملاسبية مما خيلق التحيز يف وضع التقديرات. 

هتدف احملاسبة اإلبداعية غالبا إىل زايدة مركزها املايل وابلتايل حتسني صورهتا يف السوق مما يؤدي إىل تضليل مستخدمي   -
 القوائم املالية. 
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 خالصة الفصل: 
ت يف هذا الفصل القيام بدارسة ميدانية من خالل إعداد استبيان وتوزيعه على عينة الدراسة، على اختالف أعمارهم و خرباهتم     

ومؤهالهتم العلمية، حيث قمنا ابلتحليل الوصفي خلصائص أفراد العينة، وحتليل نتائج االستبيان، من أجل معرفة آراء أفراد العينة  
حول  اليت   الوادي،  و  بسكرة  بوالية  وتدقيق  احملاسبة  يف  خمتصني  جامعيني  وأساتذة  احملاسبني  وخرباء  احلساابت  حمافظي  مشلت 

خصائص ومؤهالت حمافظ احلساابت، وتقرير حمافظ احلساابت وأهدافه وإىل أي فئة هو موجه ، وأيضا أساليب ودوافع ممارسات  
 ة متكنا من التوصل إىل النتائج احملددة ملعامل اإلشكالية ومناقشة فرضيات الدراسة. احملاسبة اإلبداعية، ومن خالل هذه الدراس
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مازالت مسؤولية حمافظ احلساابت عن اكتشاف ممارسات احملاسبة اإلبداعية من غش وحتريف من أكثر القضااي إاثرة للجدل     
ل أهنا تعترب أحد األسباب الرئيسية اليت تساهم يف حدوث فجوة التوقعات وهي  اليت تواجه مهنة املراجعة اخلارجية، بل ميكن القو 

 تلك الفجوة ما بني ما يتوقعه اجملتمع واجلمهور العام من حمافظي احلساابت وما يقومون به ابلفعل طبقا للمعايري املتعارف عليها. 
 كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية" وذلك من اجل  حيث من خالل دراستنا اليت جاءت حتت عنوان "دور حمافظ احلساابت يف   

 حمافظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية؟"  ما هو دور  اإلجابة على إشكالية األساسية هلذه الدراسة " 
إىل الدراسة  من أجل حتديد الدور الذي يقوم به حمافظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد منها، واستنادا     

العامة،   اإلشكالية  على  اإلجابة  بواسطتها  ميكن  اليت  النتائج  من  جمموعة  إىل  توصلنا  امليدانية،  الدراسة  بياانت  وحتليل  النظرية 
 عدمها.  الفرضيات منواألسئلة الفرعية واختبار صحة 

 اختبار الفرضيات  .1
 لقد قامت الدراسة على ثالث فرضيات متثلت يف: 

واليت تنص على أن احملاسبة اإلبداعية تعترب نوع من أنواع االحتيال اليت جيب على حمافظ احلساابت    وىل األ  لفرضية ابلنسبة ل -
العينة من موافق إىل حمايد   التحليل اختالف آراء  نتائج  الفرضية من خالل  الكشف عنها يف حالة وجودها، وجدت هذه 

 االستبيان حمايد وابلتايل ال ميكن قبول الفرضية.   ولكن يبقى االجتاه العام للجزء األول من احملور الثاين من 
واليت تنص على أن أهداف استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية تؤثر على موثوقية البياانت املالية،   الثانية  فرضيةال   خيص  وفيما -

موافق ما يثبت صحة الفرضية  فقد أظهرت نتائج التحليل اخلاصة ابجلزء الثاين من احملور الثاين توافق معظم اإلجاابت ابجتاه  
 وعليه ميكن قبوهلا. 

أن و  - الثالثة واليت نصت على  الفرضية  أكثر كفاءة يف    خبصوص  اليت جتعله  احلساابت  توفرها يف حمافظ  الواجب  العوامل  من 
اإلجاابت وابجتاه    كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية اخلربة املهنية، فقد بينت نتائج اجلزء األول من احملور األول توافق كبري يف 

 عام موافق مما يثبت صحة الفرضية وعليه ميكن قبوهلا. 

الكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية كونه    أما آخر فرضية واليت نصت على أن  - لتقرير حمافظ احلساابت أمهية ابلغة يف 
التحليل اخلاصة ابجل البياانت املالية، فقد أظهرت نتائج  الثاين من احملور األول توافق معظم  يشمل املعلومات الالزمة عن  زء 

 اإلجاابت ابجتاه موافق ما يثبت صحة الفرضية وعليه ميكن قبوهلا. 
 نتائج الدراسة  .2

 بناءا على ما ورد يف دراستنا توصلنا إىل نتائج التالية: 

تامة حملافظ احلساابت اجتاه املؤسسة  التحصيل العلمي املستمر واخلربة والكفاءة املهنية الالزمة واملتابعة املستمرة واالستقاللية ال -
 حمل املراجعة تساعد يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 
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ت   - اليت  املالية  البياانت  حتتويها  اليت  املعلومة  صحة  مدى  يف  واحملايد  واملستقل  الفين  رأيه  تقريره  يف  احلساابت  حمافظ  يبدي 
ى مشول هذا التقرير على الشك املهين املمارس األمر الذي يساهم يف  إعدادها وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، ومد 

 كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 

موثوقية   - على  تؤثر  أخرى  من جهة  القانون،  عليه  ما نص  االحتيال كوهنا ال خترتق  أشكال  من  تعترب  اإلبداعية ال  احملاسبة 
 دائل احملاسبية مما خيلق التحيز يف وضع التقديرات. البياانت املالية كون هناك مرونة يف االختيار بني الب

مستخدمي   - تضليل  إىل  يؤدي  مما  السوق  يف  وابلتايل حتسني صورهتا  املايل  مركزها  زايدة  إىل  غالبا  اإلبداعية  احملاسبة  هتدف 
 القوائم املالية. 

 التوصيات واالقرتاحات  .3

ل مستمر خاصة إذا ما علمنا أبن ممارسة مهمة حمافظة  ضرورة الرتكيز والعمل على تطوير وتدريب حمافظي احلساابت بشك -
احلساابت حتتاج إىل أشخاص ذو مواصفات خاصة، حبيث يتمتعوا ابلوعي املهين والثقافة واإلدراك الكايف مبختلف األنشطة  

 االقتصادية واملستجدات يف بيئة األعمال. 

 اإلبداعية.   توسيع مسؤولية حمافظ احلساابت اخلاصة ابكتشاف أساليب احملاسبة  -

 الرتكيز والتأكد من استقاللية التامة حملافظ احلساابت اجتاه املؤسسة حمل املراجعة.  -

ضرورة حرص حمافظي احلساابت على االلتزام إبظهار املعلومات الدقيقة ألي مؤسسة مما يعين ضرورة توفر صفة املوثوقية هبذه   -
 البياانت. 

حازمة   - وتشريعات  القوانني  إصدار  سرعة  أبساليب  ضرورة  املالية  القوائم  يف  التالعب  حلاالت  رادعة  عقوابت  تتضمن  اليت 
 ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 

ابلوسائل   - ومعاجلتها  منها  احلد  وابلتايل  أـضرارها  بيان  بغرض  وذلك  اإلبداعية  احملاسبة  وتوضيح  ملعرفة  الوعي  بث  ضرورة 
 الصحيحة. 

تستحقه   - ما  اإلبداعية  احملاسبة  ممارسات  قرارات  إعطاء  على  ترتكها  اليت  السلبية  ابآلاثر  التحسيس  وضرورة  االهتمام  من 
 مستخدمي القوائم املالية. 

تغيري  ضرورة   - االلتزام هبا، وعدم إعطاء احلرية يف  البدائل احملاسبية وفرض سياسات معينة مع ضرورة  ترك االختيار بني  عدم 
 الطرق احملاسبية. 

 احلازمة اليت تساعد على كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية.  إصدار املزيد من القوانني والتشريعات -

أشكاهلا   - بكل  اإلبداعية  احملاسبة  مبمارسات  يقومون  الذين  للمؤسسات  املالية  القوائم  معدي  على  الشديدة  العقوابت  فرض 
 ومهما اختلفت نسبها. 
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 آفاق الدراسة  .4
ممارسات احلساابت يف كشف  دور حمافظ  موضوع  اإلملام جبوانب  املواضيع    بعد  بعض  نقرتح  أن  ارأتينا  اإلبداعية،  احملاسبة 

 املكملة واملنصبة يف سياق الدراسة: 

 تفعيل دور حمافظ احلساابت يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية.  -

 دور التحليل املايل يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية.  -

. إلبداعية ا دور آليات حوكمة الشركات يف احلد من ممارسات احملاسبة -
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 (: استمارة االستبيان 01امللحق رقم ) -1

 وعلوم التسيي  كلية العلوم االقتصادية والتجارية 
 

اسبة وتدقيق السنة: اثنية ماسرت حم                                                                 قسم: العلوم التجارية             
 استبيان 

 سيدي احملرتم، سيديت احملرتمة  
 حتية طيبة  

للدر       الالزمة  املعلومات  جلمع  صمم  الذي  االستبيان  هذا  أيديكم  بني  نضع  أن  استكماال يسران  إبعدادها  نقوم  اليت    اسة 
 للحصول على شهادة املاسرت يف العلوم احملاسبية " ختصص حماسبة وتدقيق"، بعنوان  

 افظ احلساابت يف كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية" "دور حم
ونظرا ألمهية رأيكم يف اجملال، أنمل منكم التكرم ابإلجابة على أسئلة االستبيان بدقة، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبرية  

إجاابتكم لن تستخدم  على صحة إجابتكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها، حنيطكم علما أن مجيع  
 إال ألغراض البحث العلمي فقط.  

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام
 املؤطر:   األستاذ)ة(                                       الطلبة:                                                             

 قحموش مسية  -                                                                غريب فرحية أصالة                             -
 قرين ايمسني  -
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 البياانت الشخصية   اجلزء األول: 

 أرجو منكم تعبئة البياانت التالية: 
 
 أنثى                      ذكر                                              اجلنس:             .1
 
 
 سنة   40إىل 30من                      سنة              30اقل من                العمر:                 .2
 

 سنة  40أكثر من                                          
 
 ماسرت                      ليسانس                                    املستوى التعليمي:  .3
 

 دكتوراه                  ماجستري                                                                 
 

 شهادة أخرى                                          
 
 ساابت حمافظ ح            أستاذ                                               الوظيفة املمارسة: .4

 
 خبري حماسيب                                            

 
 
 سنوات   10إىل  5من              سنوات                      5اقل من                     اخلربة املهنية: .5
 

 سنة   20إىل  16من             سنة                    15إىل  11من                                          
 

 سنة  20أكثر من                                           
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 مالية                     حماسبة وتدقيق                               التخصص:            -5
 

 ختصص آخر                                                     
يف املربع )من وجهة نظرك( عن مدى موافقتك على كل عامل من هذه العوامل )حسب   (xالرجاء وضع إشارة ) اجلزء الثاين: 

 معرفتك وخربتك يف اجملال( 
 

 احملور األول: حمافظة احلساابت 
 أوال: مؤهالت وخصائص حمافظ احلساابت 

 سلم القياس  العبارات 

 موافق  حمايد  غي موافق   الرقم 

01 

 
حة تتوافق مع معايري املراجعة  يتبع حمافظ احلساابت معايري مهنية واض 

 الدولية. 
 

   

02 
يتحقق حمافظ احلساابت من الثبات يف استخدام السياسات احملاسبية  

 من فرتة ألخرى. 
   

03 
حيرص حمافظ احلساابت على التحصيل العلمي املستمر لتطوير   -

 مهاراته والتحلي أبخالقيات وسلوك املهنة. 
 

   

04 
همته ابستقاللية اتمة خاصة اجتاه مسؤويل  يؤدي حمافظ احلساابت م -

 املؤسسة اليت سرياقبها. 
   

05 
االهتمام ابملراجعة املستمرة اليت متكن احملافظ من االطالع على   -

 امللفني الدائم والسنوي ابعتبارمها بنك معلومات دائم وأدلة إثبات.   
   

06 
صادقة على  يتحمل حمافظ احلساابت املسؤولية الكاملة يف مهمة امل -

 حساابت املؤسسة. 
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 اثنيا: تقرير حمافظ احلساابت  

 
 احملور الثاين: أساليب ودوافع ممارسات احملاسبة اإلبداعية 

 أوال: أساليب ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
 

 العبارات 
 

 سلم القياس 

 الرقم
 

 موافق  حمايد  غي موافق 

01 
تعد احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالعب واالحتيال يف   -

 مهنة احملاسبة. 
 

   

 سلم القياس   العبارات 

 الرقم 
  

 غي موافق 
 موافق  حمايد 

01 
امتالك حمافظ احلساابت اخلربة والكفاءة العلمية الالزمة أتكد صحة   -

 رأيه الفين واحملايد. 
   

02 
يد يف مدى صحة  يقوم حمافظ احلساابت بتقدمي رأيه الفين واحملا  -

 املعلومات اليت حتتويها البياانت املالية. 
   

    تقرير حمافظ احلساابت يقدم رأي مستقل عن اإلدارة.  - 03
    تقرير حمافظ احلساابت يقدم إىل كل مستخدمي القوائم املايل.  - 04

05 
جيب أن يبني تقرير حمافظ احلساابت ما إذا كانت القوائم املالية   -

 ا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما. معدة وفق
   

06 
متسك حمافظ احلساابت مبعايري األداء املهين يف إعداد تقريره تساهم   -

 يف قدرته على كشف ممارسات احملاسبة اإلبداعية. 
   

07 
مشول تقرير حمافظ احلساابت على الشك املهين املمارس يقلل من   -

 اإلبداعية.  ممارسات احملاسبة 
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02 
 حملاسبة اإلبداعية هي جتاهل بعض القوانني املوجودة أو مجيعها. ا -
 

   

03 
ممارسات احملاسبة اإلبداعية هي ممارسات قانونية ال تؤثر على   -

 موثوقية البياانت املالية. 
 

   

04 
تساعد حرية االختيار للمبادئ احملاسبية على استخدام احملاسبة   -

 اإلبداعية. 
   

05 
العديد م  - بني  تسمح  من  للمؤسسة ابالختيار  احملاسبية  املعايري  ن 

البدائل احملاسبية املختلفة، هذه املرونة هي اليت فتحت األبواب أمام  
 حتريف البياانت املالية بطريقة احملاسبة اإلبداعية. 

   

06 
إن اختيار السياسات احملاسبية اليت تالئم حتقيق أهداف القائمني   -

 رب من ممارسات احملاسبة اإلبداعية. على املؤسسة وأصحاهبا تعت
   

07 
يعد التحيز الشخصي عند وضع التقديرات احملاسبية من طرف   -

 اإلدارة أهم أساليب استخدام احملاسبة اإلبداعية. 
 

   

08 
ميكن لإلدارة أن متارس سياسات احملاسبة اإلبداعية من خالل   -

 التالعب أبرقام قائميت الدخل واملركز املايل.  
 

   

09 

ميكن لإلدارة أن متارس سياسات احملاسبة اإلبداعية على قائمة   -
املركز املايل من خالل عدم االلتزام مببدأ التكلفة التارخيية يف حتديد  

 قيمة األصول الثابتة املدرجة يف امليزانية. 
 

   

10 
نقل اإليرادات )األرابح( اجلارية إىل فرتة مالية الحقة من أساليب   -

 ة اإلبداعية املستخدمة على قائمة الدخل. احملاسب
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 اثنيا: دوافع ممارسات احملاسبة اإلبداعية  

 سلم القياس  العبارات  الرقم 
 موافق  حمايد  غي موافق   

01 
تلجأ اإلدارة إىل ممارسات احملاسبة اإلبداعية بقصد حتسني صورهتا   -

 من حيث قوة مركزها املايل. 
 

   

02 
ارة أساليب احملاسبة اإلبداعية بدافع التأثري على  تستخدم اإلد -

 مسعة املؤسسة االقتصادية إجيابيا يف السوق. 
   

03 
تعمل ممارسات احملاسبة اإلبداعية إىل تغري القيم احملاسبية احلقيقية   -

 إىل قيم غري حقيقية. 
 

   

04 
يعترب التهرب الضرييب من غاايت استخدام أساليب احملاسبة   -

 ية. اإلبداع
   

05 

تؤدي احملاسبة اإلبداعية إىل تغيري نتائج القوائم املالية خالفا   -
للواقع، مما يؤدي إىل تضليل املستثمرين واجلهات األخرى ذات  

 الصلة. 
 

  
 
 
 

 

06 
سن قواعد تقلل من استخدام بعض السياسات احملاسبية أو حىت   -

 إلغاؤها من أهم طرق معاجلة احملاسبة اإلبداعية. 
 

   

07 
تؤدي احملاسبة اإلبداعية إىل إفالس العديد من املؤسسات   -

 وتصفيتها. 
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 الرقم  األساتذة احملكمني  الرتبة  مضاء اإل اجلامعة 
 حممد خيضر 

 بسكرة
 01 قحموش مسية  أستاذ مساعد)أ(  

 حممد خيضر 
 بسكرة

ي سهام كردود  أستاذ التعليم العايل    02 

 حممد خيضر 
 بسكرة

 03 احلاج عامر  أستاذ التعليم العايل  

 حممد خيضر 
 بسكرة

 04 داببش جنيب  أستاذ مساعد)أ(  

 حممد خيضر 
 بسكرة

 05 ربيعة بركات  أستاذ حماضر)ب(  


