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  شكر وعرفان

القهار ، األول و اآلخر و الظاهر  العليأول من يشكر وحيمد آناء الليل و أطراف النهار ، هو 

والباطن ، الذي أغرقنا بنعمه اليت ال حتصى ، و أغرق علينا برزقه الذي ال يفىن ، وأنار دروبنا ، فله 

مد عليه أزكى حم"ينا إذ أرسل فينا عبده ورسوله جزيل احلمد الثناء العظيم ،هو الذي أنعم عل

وحثنا على طلب العلم أينما  آنه املبني ، فعلمنا ما مل نعلم،، أرسله بقر " الصلوات و أطهر التسليم 

  .وجد 

  هللا احلمد و الشكر كله أن وفقنا و أهلمنا الصرب على املشاق اليت واجهتنا إلجناز هذا العمل املتواضع

زاوي صورية واليت مل تدخر جهدا يف بذل من أجل / نتقدم جبزيل الشكر و العرفان لألستاذة دو 

حب و على أكمل وجه غري مكرتثة لشكر أو عطية من أحد وقد ظهر ذلك جليا طيلة  مهامها بكل

  .إشرافها على تلك املهام و تيسري كامل السبل 

 آراءهمكما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء جلنة املناقشة ملشاركتهم يف مناقشة هذه املذكرة وإبداء 

  .ومالحظا�م القيمة

و الشكر إىل الذين يفعلون املعروف دون انتظار الرد و الذين خيتارون كالمهم بعناية خشية أن 

  "عليكم السالم إىل يوم تبعثون"و يف الرخاء رفاقا ،  ، والذين كانوا يف الشدة عوناأحد اجيرحو 

ف، و الغىن ، ، و الرشاد، و العفاأن يرزقنا السداد  ، و يف األخري ال يسعنا إال ندعو اهللا عز وجل

  .وأن جيعلنا هداة مهتدين 

  ور راضيةـــــــمنص

  اةــــــــــرة نجـــــريـــق



 
 

 

 

  اإلهداء
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  : لملخصا

 ،لفعالية املراجعة املستمرة  ،املراجعة املستمرة استخدامات( بأبعادها  املراجعة املستمرةهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر 

ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم  احملاسبة اإلبداعية  كمتغري تابع، على كمتغري مستقل ) متطلبات تطبيق املراجعة املستمرة

، ومت استخدام باجلزائر ساباتاحل استبانة على مدققي ) 38(استبانة كأداة جلمع البيانات واليت وزعت على عينة بلغت 

دراسة إىل ، وتوصلت ال)SPSS(بارات واألساليب اإلحصائية املناسبة ضمن برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية االخت

إستخدامات  بأبعادها للمراجعة املستمرة) 0.05(ذو داللة إحصائية عند املستوى الداللة  دوروجود  مجلة من النتائج أمهها

فعالية املراجعة املستمرة و متطلبات تطبيق املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من  وكذا ابعاداملراجعة املستمرة 

مت تقدمي جمموعة من التوصيات اليت قد تساهم يف حتسني  إليها وبناء على نتائج املتوصلوجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ، 

 .احملاسبة اإلبداعيةاتيف احلد من ممارساملراجعة املستمرة   دور

  .احملاسبة اإلبداعية ، املراجعة املستمرة:الكلمات المفتاحية

Summary  

This study aimed to identify the impact of continuous auditing in its dimensions (the uses of 

continuous auditing, the effectiveness of continuous auditing, the requirements for applying 

continuous auditing).as an independent variable on creative accounting as a dependent variable , 

to achieve the objectives of the study, a survey was designed as a tool for data collection, which 

was distributed to a sample of (38) portfolios of accounts. The appropriate statistical tests and 

methods were used within the Statistical package for Social Sciences (SPSS), and the study 

reached a number of results, the most important of which is the presence of a statistically 

significant effect at the significance level (0.05) for the uses of continuous auditing in limiting 

creative accounting practices from the point of view of auditors in Algeria , as well as the 

existence of a role for the effectiveness of continuous auditing and the requirements for the 

application of continuous auditing in limiting creative accounting practices from the point of 

view of auditors in Algeria, and based on the findings, a set of recommendations were presented 

that may contribute to improving the impact of continuous auditing on creative accounting in 

institutions. 

Keywords: continuous audit, creative accounting,  
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تتمكن من جذب املستثمرين واحلصول على  حىت تسعى أي مؤسسة إىل عرض قوائم مالية تعكس صورة جيدة عن مركزها املايل،

، ففي بعض األحيان تشهد املؤسسة اخنفاضا يف مستوى يكون دائماالقروض من البنوك واملؤسسات املالية، غري أن هذا ال 

، �ا يف السوقو بالتايل يؤثر سلبا على صور  ،آخر، وهو ما سيظهر يف القوائم املاليةنشاطها أو تراجعا يف رقم أعماهلا لسبب أو 

ن خالل انتهاج أو م، صور�ااملؤسسات إىل التالعب والتحريف يف بنود وحمتويات القوائم املالية �دف جتميل  بعضلذلك تلجأ 

صورة أسوء �دف  إلظهار، أو فضل مما هي عليه يف الواقعظهار القوائم املالية بصورة أبإبعض األساليب والسياسات اليت تسمح 

  . وهو ما يعرف بأساليب احملاسبة اإلبداعية التهرب من دفع الضرائب،

 على احلكم من متكن اليت املعطيات من العديد توفر فهي للمؤسسة، املالية للوضعية العاكسة املرآة مبثابة املالية القوائم ونظرا أن

، اخل......ثمرين، مقرضني، دائنني فإ�ا تؤثر بشكل كبري على قرارات مستخدمي هذه القوائم من مست ولذلك ،هلا املايل األداء

ليقوم  كثري من األطراف اخلارجيةلأساسا موثوقا ل باعتبارهتعيني مراجع خارجي أو حمافظ حسابات وهلذا يلجأ هؤالء األطراف إىل 

  .حول عدالة القوائم املاليةاخلروج برأي فين حمايد بعملية املراجعة و 

القوائم املالية، مما قد  وإعداداحلسابات  إقفالا عند تعني املؤسسة مراجع خارجي أو مدقق حسابات يقوم عادة مبراجعة معلوما�

ذا ظهر أسلوب ، لوقوعها حال غش أو أخطاء من بالدفاتريوجد  قد ما اكتشافيكلفه وقت وجهد كبريين، وجيعله عرضة لعدم 

 .املراجعة املستمرة

واالتصال، مما يسمح شهد تطور يف أساليبه، بإدخال تكنولوجيا املعلومات  إمناتعترب املراجعة املستمرة أسلوب ليس وليد الساعة 

ة يف قاعدة تكون بيانات املؤسسة خمزنة ومتوفر  أنللمراجع اخلارجي بالقيام مبراجعة معلومات املؤسسة بصفة مستمرة، شريطة 

واالطالع على البيانات يف أي وقت، كما تستلزم امتالك املراجع مهارات استعمال هذه  إليهابيانات متكنه من الدخول 

تقرير عن مصداقية وموضوعية  إعداد أو أخطاء يف وقتها، إىل جانبالتكنولوجيا، ومن مث قدرة املراجع على كشف أي جتاوزات 

 .تطلبها األطراف املستفيدة منهاوقت  أي معلومات املؤسسة يف

  :إشكالية الدراسة  -1

يسعى املدقق أو املراجع اخلارجي إىل تطوير مهنته واستخدام ، نتيجة للتطور الذي عرفته املراجعة بإستخدام تكنولوجيا املعلومات

تها للتأكد منها، وبالتايل توفري بإستمرار ومراجع املراجعة املستمرة، مما ميكنه من االطالع على بيانات املؤسسة يف أي وقت و

معلومات آنية ألي جهة تطلب منه ذلك، إىل جانب مساعدته على اكتشاف أي ممارسات للمحاسبة اإلبداعية تقوم �ا إدارة 

  .املؤسسة

 :التالية  اإلشكاليةو بناء على ما سبق مت طرح 

 اإلبداعية من وجهة نظر مدققي الحسابات بالجزائر؟دور المراجعة المستمرة في الحد من ممارسات المحاسبة  ما هو

  :الدراسة التساؤالت الفرعية التالية إشكاليةينبثق عن  :الدراسة تساؤالت-2

  ما مستوى تطبيق املراجعة املستمرة من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ؟-

  ؟ احلسابات باجلزائرممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي مستوى تطبيق ما  -

  ما هو دور استخدامات املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ؟ -



 مقدمة

 

 
 ب 

  ما هو دور فعالية املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ؟ -

دور متطلبات تطبيق املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر  ما هو -

  ؟

  : السابقة الدراسات -3

 متعلقة بالمراجعة المستمرة ةدراس : 

اإللكتروني  التشغيل مخاطر من الحد في المستمرة المراجعة دور بعنوان  )2016صالح حامد و تاج السر، (دراسة 

  )1العدد  (جملة اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية ، ،  المالية للبيانات

 املصارف يف املالية للبياناتاإللكرتوين  التشغيل خماطر من احلد يف املستمرة املراجعة دور توضيح إىل الدراسةهذه  هدفتحيث  "

 هذه ازدادت قد و املصارف تواجه اليت املخاطر أكثر من تعد للبياناتاإللكرتوين  التشغيل خماطر أن إىل توصلت وقد .السودانية

اإللكرتوين  التشغيل خماطر من احلد يف السودانية املصارف جناح أن. التكنولوجيا على االعتماد مستوى تزايدل خال من املخاطر

  .املستمرة املراجعة نظام تفعيل يتطلب املالية للبيانات

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا احلالية يف أن كالمها تناوال متغري مشرتك وهو املراجعة املستمرة إال أن هذه الدراسة تناولت عالقته 

اسبة دور املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احمل فقد تناولت الدراسةمبتغري خماطر التشغيل اإللكرتوين للبيانات اإللكرتونية ، أما 

 .اإلبداعية

،جملة أحباث "المستمرة لحكومة المؤسسات في ظل التجارة اإللكترونية المراجعة" ، بعنوان )2013بوزاهر، (دراسة 

هدفت هذه  التسيري،و التجارية و علوم  االقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية العلوم 14و اإلدارية، العدد  االقتصادية

الدراسة اىل تبيان مدى ضرورة املراجعة املستمرة للمعلومات املنشودة يف الواقع اإلفرتاضي ملعرفة مدى تطبيق املؤسسات حلكومة 

ضرورة إنشاء أنظمة إلكرتونية لكل مؤسسة بشكل ينسجم مع طبيعة عملها أعماهلا اإللكرتونية، حيث توصلت هذه الدراسة إىل 

مل على حتليل تكاليف النظام اإللكرتوين الذي حتتاج له املؤسسة و اختيار النظام األمثل هلا و ذلك مبا يتفق و ذلك من خالل الع

مع مواردها املالية املتاحة، و ضرورة احتواء النظام اإللكرتوين على أساليب للرقابة الوقائية اليت متكن من جتنب الكثري من األخطاء 

اجلة اآللية يف املراجعة على مستوى الدولة و املؤسسات و اعتبارها ضرورة ملحة من أجل رفع قبل وقرعها و ضرورة إدخال املع

  .مستوى عملية املراجعة و التدقيق 

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا احلالية يف أن كالمها تناوال متغري مشرتك وهو املراجعة املستمرة إال أن هذه الدراسة تناولت عالقته 

  .دور املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية فقد تناولت الدراسة، أما اإللكرتونية التجارة مبتغري 

  دراسة متعلقة بالمحاسبة اإلبداعية: 

دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية على "  بعنوان، ) 2009مطر والحلبي (دراسة 

ة الشرق األوسط للدراسات جامع،  ماجستري مذكرة". المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة األردنيةموثوقية البيانات 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أساليب احملاسبة اإلبداعية املستخدمة وأثرها على موثوقية املعلومات احملاسبية ، وبيان  العليا ،

أساليب احملاسبة اإلبداعية ، والتعرف على الدور الذي يقوم فيه مراجع حسابات تلك املؤسسات يف  دوافع اإلدارة من إستخدام

املؤسسات املسامهة العامة األردنية يف القوائم املالية املراجعة من قبل القة اليت متارسها جمالس إدارات احلد من إجراءات احملاسبة اخل
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إن التحدي األكرب للمحاسبة  ت الدراسة إىل ي حيث قام بإعداد إستبانة ، وقد توصلواستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل ،

اإلبداعية ال ينحصر يف البعد الفين للمحاسبة ، و إمنا يتجاوزه إىل البعد األخالقي للمحاسبني ، وهو أكثر خطورة على مستقبل 

لدراسة اجتاه مدى تطبيق مراجع احلسابات اخلارجيني وجود فروقات بني أراء فئات عينة ا -، كما توصلت إىل مهنة احملاسبة

ملؤسسات املسامهة العامة األردنية خالل مراجعة املعلومات  الصادرة عن تلك املؤسسات اإلجراءات الالزمة للكشف عن أثار 

  .أساليب احملاسبة اخلالقة على تلك املعلومات 

دور إال أن هذه الدراسة تناولت  اإلبداعيةاحملاسبة وال متغري مشرتك وهو تتفق هذه الدراسة مع دراستنا احلالية يف أن كالمها تنا

مدقق احلسابات اخلارجي يف احلد من أثار احملاسبة اإلبداعية على موثوقية البيانات املالية الصادرة عن شركات املسامهة العامة 

  .دور املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية  فقد تناولت الدراسة، أما  األردنية

 من اإلبداعية المحاسبة ممارسات مواجهة في القضائية المحاسبة دور"، بعنوان )2021-2020حبة و سالمي، ( دراسة

، مذكرة ماجستري، هدفت " بسكرة بوالية األكادميين و المحاسبين و الحسابات مدققي و القضائيين الخبراء نظر وجهة

هذه الدراسة اىل حتديد دور احملاسبة القضائية بأبعادها املؤهالت و اخلربات الالزمة للمحاسب القضائي،اإلجراءات و األنشطة 

وعة من النتائج أمهها أن هناك املتعلقة باحملاسبة القضائية، عمليات التحري يف مواجهة احملاسبة اإلبداعية،حيث مت التوصل اىل جمم

اخلربات و املؤهالت والالزمة للمحاسبني القضائيني ، اإلجراءات و األنشطة املتعلقة ( للمحاسبة القضائية بأبعادها الثالث دور 

ي احلسابات يف مواجهة ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر اخلرباء القضائيني و مدقق) القضائية، عمليات التحري باحملاسبة

و احملاسبني األكادميني بوالية بسكرة ، مع وجود عالقة عكسية بني كل من احملاسبة القضائية و أبعادها الثالثة مع احملاسبة 

  .اإلبداعية 

 دورإال أن هذه الدراسة تناولت  اإلبداعيةاحملاسبة تتفق هذه الدراسة مع دراستنا احلالية يف أن كالمها تناوال متغري مشرتك وهو 

 و احملاسبني و احلسابات مدققي و القضائيني اخلرباء نظر وجهة من اإلبداعية احملاسبة ممارسات مواجهة يف القضائية احملاسبة

  .دور املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية  فقد تناولت الدراسة، أما  بسكرة بوالية األكادميني

  المستمرة و المحاسبة اإلبداعيةدراسات متعلقة بالمراجعة :  

ا�لة دور التدقيق المحاسبي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية، بعنوان )19، صفحة 2016قروف، (دراسة 

  )  .1العدد (العريب للمحاسبة ، 

د من ممارسات احملاسبة اإلبداعية بصفة مباشرة، وذلك من احلاحملاسيب يف مبحاولة البحث عن دور التدقيق فت هذه الدراسة هد

خالل الفرتة )  Cac 40(مؤسسة مسامهة فرنسية مسجلة مبؤشر  30خالل إسقاط الدراسة النظرية على عينة مكونة من 

دئ التدقيق  التطبيق اجليد ملبا ، ذلك على اعتبار أن فرنسا هي واحدة من الدول املتقدمة اليت يشاد �ا يف 2013/2011

من خالل  اإلبداعيةاحملاسبة  ممارساتقام الباحث بقياس  وقد.احملاسيب وجودته العالية وفعالية الرقابة احملكمة على الشركات

ليعكس الدور الذي يلعبه التدقيق املعدل ،ومن مث اختبار منوذج الدراسة الذي قام باقرتاحه )  jones،1995(استخدام منوذج 

ـمعتمدا يف ذلك على الفحص  املباشر للقائمات املالية املنشورة للمؤسسات  اإلبداعيةاحملاسبة  ممارساتاحملاسيب يف احلد من 

وقد توصلت ،واليت تعترب كمصدر مهم للمعلومات بالنسبة إىل األطراف ذات املصلحة ، )  Cac40(الفرنسية املسجلة مبؤشر 
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مبمارسات   ( Cac 40)وجود مؤشرات ذات داللة إحصائية على قيام غالبية املؤسسات الفرنسية املدرجة مبؤشر الدراسة إىل 

 .احملاسبة اإلبداعية خالل فرتة الدراسة 

ختتلفان يف كون أن بينما احملاسبة اإلبداعية   أن قام بدراسة دور املراجعة املستمرة واحلالية يف  دراستناذه الدراسة مع هتتفق 

إسقاط الدراسة على عينة من مؤسسات مسامهة فرنسية بينما الدراسة احلالية ركزت الدراسة قامت بدراسة العالقة بني املتغريين ب

  .على دراسة العالقة بني املتغريين بإسقاط الدراسة على حمافظي احلسابات باجلزائر 

، المحاسبة اإلبداعية و دور المدقق في تحقيق من ممارساتها ونتائجها بعنوان  ) 2008الدوسري  الخشاوي و( دراسة 

يعرف باحملاسبة اإلبداعية  التعرف على أهم األساليب املستخدمة يف ظل ما هدفت الدراسة إىل ،ماجستري ، جامعة األردن مذكرة 

دور باإلضافة إىل إبراز و األساليب احلديثة للكشف عن ممارسات احملاسبة اإلبداعية واحلد منها ،  االجتاهات، مع التعرف إىل 

دور املراجع  و جملس إصدار معايري احملاسبة الدولية املنبثق من إحتاد الدويل للمحاسبني يف احلد من املمارسات احملاسبية اإلبداعية 

وجود العديد من وقد توصلت إىل عدة نتائج أمهها تائج احملاسبة اإلبداعية ،رسات ونيف التحقق والكشف عن مما ،اخلارجي

الشركات  بلجان املراجعة ،   واألساليب احلديثة للكشف واحلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية ومن أبرزها حوكمة االجتاهات

  .ائج احملاسبة اإلبداعية كذلك إن للمراجع اخلارجي دورا مهما وحموريا يف التحقق والكشف عن ممارسات ونت

أن قام بدراسة دور املراجعة املستمرة و احملاسبة اإلبداعية  بينما ختتلفان يف كون أن احلالية يف  دراستناذه الدراسة مع هتتفق 

إحتاد الدويل  دور جملس إصدار معايري احملاسبة الدولية املنبثق منالدراسة قامت بدراسة العالقة بني املتغريين بإسقاط الدراسة على 

بينما الدراسة احلالية ركزت على دراسة العالقة بني املتغريين بإسقاط الدراسة  للمحاسبني يف احلد من املمارسات احملاسبية اإلبداعية

  . على حمافظي احلسابات باجلزائر 

  : نموذج و فرضيات الدراسة -4

  :فرضيات الدراسة -4-1

  :الفرضية الرئيسية التالية لإلجابة عن إشكالية الدراسة قمنا بوضع

   :الفرضية الرئيسية

و .دور للمراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائريوجد 

  :اليت تنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية

H1:هة نظر مدققي احلسابات باجلزائراملراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وج إلستخدامات يوجد دور.  

H2 :يوجد دور لفعالية املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر.  

H3 : يوجد دور ملتطلبات تطبيق املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات

  .باجلزائر
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  :نموذج الدراسة-4-2

  :تقوم هذه الدراسة على النموذج الفرضي التايل 

  

  النموذج الفرضي لمتغيرات الدراسة) : 1(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبتني بناء على املعطيات السابقة: المصدر

  

  

  :ومنهجية الدراسة  ستمولوجياإلي التموضع -5

  :ستمولوجي يالتموضع اإل:  5-1

،  بحث وفهم العالقة السببية بينهماث أن الغرض هو وصف لظواهر اليستمولوجي الوضعي يف هذه الدراسة حيمت تبين التموضع اإل

االستطالع من خالل اعتماد االستبيان كأداة أساسية جلمع البيانات األولية ، وسيتم توضيح  إسرتاتيجيةكما أنه مت اعتماد 

  . تقنيات املنهجية للبحث بدقة يف الفصل التطبيقي

  .منهجية الدراسة :  5-2

الواقــع عــن طريــق وصــف  لتحليلي الـذي يعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة فـي الوقـت احلاضـر وكمـا هـي فــيامت استخدام املنهج الوصفي 

املتعمقــة بأهــداف الدراســة، ومــن ثــم اإلجابة على األسئلة املتعلقة بأهداف الدراسة وفحص  إجابا�مخصــائص املبحــوثني و 

ج املناســـب فرضيات الدراسـة وتعميمهـا باسـتخدام األسـاليب الكميـــة مـــن خـــالل االختبـــارات اإلحصـــائية املناســـبة، وهـــو املـــنه

 

المستمرةالمراجعة   

ستخدامات املراجعة املستمرةا  

 فعالية املراجعة املستمرة

ملتطلبات تطبيق املراجعة 

 اإلبداعیةالمحاسبة 

 اإلبداعیةالمحاسبة 
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اسات ويعــرف املــنهج الوصــفي بأنه أســلوب أو منــط يــتم اســتخدامه لدراســة ووصــف الظــواهر و واألفضــل ملثــل هـذه الدر 

املشكالت العملية وصف دقيق للوصـول إلـى التفسـريات املنطقيـة املربهنة �دف إتاحـة الفرصـة للباحـث لوضع إطـــارات حمـــددة 

ســـباب التــي أدت حلـــدوث الظـــاهرة أو املشكلة  وقـد تـم اسـتخدام هـذا املـنهج مـن أجـل مجـع ملشــكلة واســـتخالص عـــدد مـــن األ

أكبـر عـدد ممكـن مـن اآلراء فـي أقـل وقـت وجهـد كمـا أن اسـتخدام االسـتبيان فـي هـذه الدراسـة يسـاعد فـي حتقيـق أهـدافها مـن 

  .ةاد العينة املشاركة يف نتائج هذه الدراسالفرصـة أمـام مجيـع أفر  إتاحةخـالل 

  .تصميم الدراسة  -6

  : إىل�دف الدراسة :أهداف الدراسة:  6-1

  .واملراجعة املستمرة بداعيةإلا احملاسبة ماهية على التعرف– 1

  تطبيق املراجعة املستمرة من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ؟التعرف على مستوى -2

  تطبيق ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ؟ما مستوى  -3

  اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر ؟املراجعة املستمرة يف تقليل ممارسات احملاسبة  أمهية الدور الذي تلعبه إبراز– 4

 .حدود الدراسة :  6-2

 .اإلبداعيةاملراجعة املستمرة ودورها يف احلد من ممارسات احملاسبة اقتصرت الدراسة على  :املوضوعيةاحلدود -

  .باجلزائر املراجعني اخلارجيني أو احلسابات مدققي يف الدراسة جمتمع يتمثل:احلدود البشرية -

 جوان 10.إىل 2022افريل1الفرتة الزمنية اليت مت فيها مجع البيانات من  أو للدراسة الزمين اإلطار حدد:احلدود الزمنية-

  .المفاهيم اإلجرائية :  6-3

لتجميل صورة املؤسسة املبادئ احملاسبية ،  وباستعمالتستخدم للتالعب باألرقام املالية  ممارسات هي: المحاسبة اإلبداعية-

  .�دف التهرب من الضرائب مثال أووإظهار أخرى غري واقعية �دف تضليل املستفيدين من معلومات املؤسسة كاملستثمرين 

هي مراجعة آنية يقوم �ا املراجع اخلارجي باستعمال تكنولوجيا املعلومات ، مما تساعده على التأكيد على :المراجعة المستمرة -

 . تقرير بذلك يف أي وقت يطلب منه ذلك إعداد مصداقية معلومات املؤسسة و

  .أهمية الدراسة  -7

  :هلذا البحث أمهية كبرية نذكر منها 

و املراجعــة املســتمرة :  ، نظـــرا لتناولـــه مفهـــومني مهمــني و مهــا احملاســبة يعـــد موضـــوع البحـــث مـــن املوضـــوعات املهمـــة يف ميـــدان -

  .احملاسبة اإلبداعية

  .حملاسبة اإلبداعية  اموضوع قلة الدراسات اليت تناولت -

  .احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية ملا هلا من أثر يف  املراجعة املستمرةتسليط الضوء على أمهية تطبيق أبعاد -

 .ميكن االستفادة منها مستقبال ما على الصعيد البحثي فيمكن أن تزود هذه الدراسة املكتبة بدراسة علميةأ-

  .هيكلة الدراسة  -8

 .خامتة و مقدمة إىل باإلضافةثالث فصول  إىلبغية االجابة على االشكالية وحتقيق أهداف الدراسة مت تقسيم الدراسة 



 مقدمة
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، و تقدمي منوذج و فرضيات و منهجية الدراسة ،الدراسة أمهيةو  أهدافالفرعية   التساؤالتو  اإلشكاليةتضمنت طرح  :مقدمة

 .املراجعة املستمرة و  احملاسبة اإلبداعية عرض الدراسات السابقة املتعلقة بدراسة املتغريين حمل الدراسة  باإلضافة إىل

 اإلبداعية للمحاسبة األساسية املفاهيم عرض فيه ومت "اإلطار النظري للمحاسبة اإلبداعية"ب واملعنون: األول الفصل

 يف ساعدت اليت والعوامل هلا، التارخيي والتطور النشأة ، تعريفها خالل من اإلبداعية، احملاسبة ماهية حيث من

 إىل باإلضافة األشكال هذه ملمارسة اإلدارة دوافع وأهم أشكاهلا، خالل من اإلبداعية احملاسبة جوانب على التعرف وكذا ظهورها،

  .ونتائجها عنها، الكشف أساليب و املالية القوائم يف املستخدمة أساليبها

 املراجعة املستمرة تضمن ماهية " مسامهة املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية "و املعنون ب  :الفصل الثاني 

املراجعة املستمرة  و اإلبداعية احملاسبة ومها أال املتغريين بني العالقة دراسة جانب إىلمراحل،أدوات ،وجماهلا ، هدافها و أمهيتها و أو 

 .مواجهتها طرق و اإلبداعية راجعة املستمرة يف احلد من احملاسبةملسامهة امل الفعال الدور توضيح خالل من وذلك،

، وعرض عينة الدراسة واألدوات املستخدمة يف جية الدراسة املتبعةمنهتضمن  و ."الدراسة امليدانية "ب واملعنون: لثالثا الفصل

  .التحليل، وحتليل نتائج الدراسة واختبار صحة الفرضية الرئيسة وكذا الفرضيات الفرعية

  .املتعلقة بالدراسةوتقدمي التوصيات  النظرية وامليدانية، ومت فيها التوصل إىل النتائج:خاتمة
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  :تمهيد

مفهوم احملاسبة اإلبداعية ضمن ما ميكن تسميته استخدام أفضل األسس والقواعد والسياسات احملاسبية، بتفنن وإبداع  ظهر

ولكن اجلنوح يف النوايا جعل هناك وجها قامتا هلذا  ،يف املعلومات املالية، وهذا اهلدف األمسى واألساسي هلا لتحقيق املوثوقية

  .املفهوم باختاذه جماالً للتالعب واالحتيال

 خمتلفة، مبفردات بعضهم فتناوهلا الظاهرة هذه سةرابدراجعة وامل احملاسبة، علم يف املختصون أخذ املاضيني العقدين وخالل

 وحتليال�م راسا�مد خالل وقدموا واخلالقة، ،اريةواإلبتك ،االحتيالية واحملاسبة اإلبداعية، احملاسبة ومنها عينه املفهوم حتمل ولكنها

  . االقرتاحات والتوصيات اليت حتث على ضرورة العمل على احلد والقضاء عليها من العديد

  :هذا الفصل من خالل املبحثني التالينيلذا حاولنا دراسة احملاسبة اإلبداعية يف 

  .اإلبداعيةماهية احملاسبة :األولالمبحث    

  .أساليب احملاسبة اإلبداعية:الثانيالمبحث   
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  اإلبداعيةاهية المحاسبة ـــــــــــم :األولالمبحث 

غري واقعية عن أداء املؤسسة، سواء   تعترب احملاسبة اإلبداعية مظهر من مظاهر جتميل معلومات املؤسسة وتغيريها، وإظهار صورة

كانت الصورة باإلجياب، من اجل جذب املستثمرين وجعل املؤسسة بأ�ا يف تطور، وإما بالسلب من أجل التهرب من الضرائب 

  .وتوزيع األرباح

  

  محاسبة اإلبداعية ال و مفهوم نشأة :األولالمطلب 

 اإلبداعية مفهوم المحاسبة :أوال 

 أساس على تستند املنشورة األحباث من جمموعة وكل اخلاصة، بطريقتها أرباحها مع تتعامل مؤسسةك اإلبداعية احملاسبة تستخدم

 اجلمهور عليها حيصل اليت األرقام نأ و كامل، بشكل وطبخت دقيقة بصورة فيها التالعب ومت لفقت، اليت واحلسابات الدفاتر

 جتعله بطريقة معد يكون احلسابات يف والتالعب اخلداع فإن احلقيقة ويف ،جلرميةا وإخفاء محاية أجل من كليا تغريها يتم املستثمر

  )6، صفحة 2011الباز و ابو املعاطي، (. ةكلي بصورة شرعي

و  ،العمليات من طرق أو مفيدة خدمة أو توجنم خالل من فكرة و ٕاخراجها إنشاء إىل تؤدي اليت العملية: أنه على اإلبداع عرفي

 فتكون استجابته ذاته، يتفق مبا هلا يستجيب مث بعمق ويعيشها هلا ينفعل مواقف يواجه ما عند الفرد �ا يتميز اليت عمليةأنه ال

 أدوات جديدة أو عمل تقنيات أو خدمات أو منتجات العملية هذه وتتضمن ،منفردة وتكون اآلخرين استجابات عن خمتلفة

 الذاتية العوامل �موعة املتكاملة الوحدة فهو .جديدة أفكار طرح يف املتمثل القيادي الفكر تشمل كما جديدة، إدارية وعمليات

  )7، صفحة 2009مطروليندا و احلليب، (.ةقيم ذو وأصيل جديد إنتاج حتقيق إىل باملؤسسة الفرد تقود اليت واملوضوعية

 النمو نتيجة وليست احملاسبية، الرباعة يد خلفة نتيجة حيدث الذي األرباح يف الظاهري النمو :بأ�ا فتعرف اإلبداعية احملاسبة أما

 يف املعروضة باألرقام للتالعب احملاسبية بالقواعد معرفتهم احملاسبون فيها يستخدم اليت لعمليةوأ�ا ا ،احلقيقي االقتصادي

  )76، صفحة 2010أبو ذر و إسحاق، (.املؤسسات حسابات

يف أعني  �مإىل استغالل الثغرات املوجودة يف األساليب و البدائل احملاسبية املتوفرة لتحسني صور  ؤسساتجلوء امل :كما تعرف بأ�ا

وسائل و وصف ممارسات و لصطالح عام السياسات احملاسبية وهو إ على حساب احلقيقة ، أي إستغاللاملستفيدين حىت وإن كان 

  )35، صفحة 2018مجعة، ( .تضليل املستفيدين من القوائم املالية

للتالعب يف العناصر اخلاصة بالقوائم املالية ، ولوصف حاالت إظهار الدخل تستخدمها إدارة املؤسسة احملاسبة اإلبداعية وسيلة ف

و الفضائح  اال�يارات، و املوجودات ، وااللتزامات بصورة غري صادقة و غري حقيقة ، األمر الذي قاد إىل حدوث العديد من 

،  Harkin،  وهاركن  Worldcomو ورلدكوم Enronالكربى مثل إنرون االقتصاديةاملالية يف العديد من املؤسسات 

  )315، صفحة 2014نظمي و عبد املنعم، (.وغريها   MerillEndicoومريل انديكو
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 والقوانني بالقواعد املعرفة المتالكهم نظرا احملاسبون يستخدمها اليت املبتكرة و األساليب املمارسات مجيع اإلبداعية احملاسبةإذن 

  )36، صفحة 2018اجلعربي، (. متلفة ومصاحل غايات لتحقيق باملؤسسات اخلاصة باحلسابات التالعب أو ملعاجلة احملاسبية

أجل وبصفة عامة تعرف احملاسبة اإلبداعية بأ�ا ممارسات أول معامالت تعمل على تغيري الواقع ، أي تغيري القيم احملاسبية، من 

يؤدي إىل فقدان الثقة والشفافية يف املعلومات احملاسبية مما أو العكس، وهذا  إظهار جودة عالية للمعلومات احملاسبية للمؤسسة

  .خيالف املبادئ و املعايري و القواعد احملاسبية 

  )2008اخلشاوي و الدوسري، (:مما سبق نستنتج أن احملاسبة اإلبداعية تتميز بعدة خصائص أمهها

 .والضرائب واملراجعة احملاسبة مهنة يف واالحتيال التالعب أشكال شكل من- 

 .�ا خاصة أهداف لتحقيق اإلدارة �ا تقوم خمططة عملية هي اإلبداعية احملاسبة أساليب إستخدام أن-

 .املؤسسة مصاحل حيقق معني رقم إىل الربح صايف برقم الوصول هو اإلبداعية احملاسبة أساليب إستخدام من اهلدف أن-

فهي  وبالتايل عليها، املتعارف احملاسبية والقواعد واملعايري املبادئ بني اخليار ممارسة إطار يف تنحصر اإلبداعية احملاسبة ممارسات أن-

 الذي بالشكل وحتريرها وحتويلها التالعب بالقيم من متكنهم مهنية عالية قدرات ميتلكون الذين احملاسبون يستخدمها ممارسات

 .يرغبون فيه

 يقلل لية ،وبالتايلاامل بالقوائم املعلومات وموثوقية على مصداقية يؤثر أن شأنه من اإلبداعية احملاسبة ألساليب اإلدارة إستخدام أن-

 .القوائم �ذه الواردة املعلومات يف ثقة املستخدمني من

  .احملاسبية يدالوخفة  العرض سوء أو التالعب،الغش،اخلداع،التحريف بداعيةاحملاسبة اإل ملؤسسات اليت تستخدمة ابيئ يف ينمو-

  نشأة المحاسبة اإلبداعية: ثانيا 

- 1719األسواق يف أعوام  عندما إ�ارت بالد ما بني النهرين إىلو الفضائح احملاسبية و الغش تعود  اإلبداعيةاحملاسبة إن 

  . باإلضافة إىل الفضائح احملاسبية للمؤسسات , 1720

البعض أن احملاسبة اإلبداعية تعد حدثا من مواليد الثمانينات ، ومن احملتمل أن تكون قد بدأت عندما واجهت بينما يرى 

كان من   صعوبات يف فرتة الركود اليت حدثت يف بداية الثمانينات، وكان هناك ضغط إلنتاج أرباح أفضل ، بينما ملؤسساتا

 بصورة للمؤسسة املالية الوضعية وتوضيح األرباح، لتضخيم واملدققني واملاليني احملاسبني، أيقنت من أي نوع الصعب إجياد أرباح و 

  )34، صفحة 2012بالرقي، ( .أفضل

ستطيع أن تكسب ت وليس ما تستطيع فعله، فإذا كنت الت بأن القوانني ختربك فقط مبا ال تستطيع فعله ؤسسااكتشفت امل كما

  )33_32، صفحة 2018مجعة، () . احملاسبة اإلبداعية( األرباح فإنك تستطيع على األقل أن تبتدعها 

 ما حسب وذلك املسميات، من بالعديد احملاسبية ملعلوماتا يف التالعب هلذا اخلفية اإلجراءات تسمية على مهنيا أصطلح ولقد

 التجميلية، احملاسبة الدخل، متهيد األرباح، إدارة مصطلح املثال سبيل على فمنها احملاسبة، علم من ا�ال هذا أدبيات يف جاء

  )3، صفحة 2019نقموش، (....اخلالقة احملاسبة أو اإلبداعية احملاسبة
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وأيا كانت هذه املسميات فجميعها يستغل ثغرات يف السياسات احملاسبية وتعدد بدائلها ونقاط ضعفها املختلفة يف سبيل إظهار 

املالية ،ويتم استخدام مصطلح  املعلوماتاملعلومات املالية بغري صور�ا احلقيقة و بشكل خبدم فئة معينة مستفيدة من اإلفصاح عن 

من قبل  اهتمامد املصطلحات الدالة على عملية تالعب يف إعداد املعلومات املالية، وأصبح حمل تركيز و احملاسبة اإلبداعية كأح

جزء  أندرسون آرثراحملاسبني و املراجعني بشكل كبري خالل سنوات األخرية ، السيما بعد ا�يار مؤسسة إنرون وحتميل مؤسسة 

أيضا بالتالعب باملعلومات احملاسبية مستغلة  ا�امهاعن مراجعة حسابا�ا ، و لكو�ا املؤسسة املسؤولة  اال�يارمن مسؤولية هذا 

  )55، صفحة 2017عيسى و الدرديري، (.بذلك املعاجلات والسياسات احملاسبية اليت تظهر املعلومات احملاسبية بغري شكلها الصحيح 

  ظهور المحاسبة اإلبداعيةالعوامل التي ساعدت على : ثالثا 

  :، أمههاعوامل ساعدت يف ظهور احملاسبة اإلبداعيةعدة هناك 

   بني البدائل احملاسبية اخلاصة بالقياس وتقدير النتائج يف نوعية املعلومات يؤثر اإلختيار : حرية إختيار للمبادئ المحاسبية

تأثري يف عملية إختاذ القرار ، كما تسمح القواعد الاملالية ، ومن مث  احملاسبية اليت حتصل عليها األطراف املختلفة املهتمة بالقوائم

والسياسات احملاسبية للمؤسسة أحيانا أن ختتار من بني خمتلف الطرق احملاسبية اليت تستخدمها يف إعداد قوائمها املالية ، حيث 

من بني البدائل احملاسبية املختلفة ، وهذا يرتتب عليه إختيار املؤسسة الطرق  تسمح العديد من املعايري احملاسبية باإلختيار

مثال ذلك أنه يف الكثري من البلدان يسمح . ئهااحملاسبية اليت تتالءم مع أهدافها ورغبا�ا و اليت حتقق أفضل صورة ألدا

رمسلتها أو إطفائها على مدى فرتة حياة للمؤسسات أن ختتار مابني سياسة إطفاء نفقات البحث والتطوير حالة حدوثها و 

  )36-35، الصفحات 2012بالرقي، (.املؤسسة 

 حتقيق إىل احلقيقية العمليات بعض حدوث و تنفيذ توقيت يف التحكم يؤدي أن ميكن :الحقيقية العمليات تنفيذ وقيتت 

 الذي الوقت يف العمليات بعض تنفيذ يف احلرية لإلدارة ترك فإذا للمؤسسة، املالية والقوائم احلسابات عن فيه املرغوب عاإلنطبا 

، 2019لعروسي، (.ينةمع ومكاسب أهداف لتحقيق وذلك تنفيذها، من تعجل أو العمليات هذه تنفيذ تؤجل فقد مناسبا، تراه

 )38صفحة 

  يتضمن إعداد بعض العمليات احملاسبية درجة كبرية من التقدير ، واحلكم الشخصي والتوقع ، :المحاسبية حرية التقديرات

وهذا يتيح لإلدارة التالعب يف هذه التقديرات �دف الوصول إىل األهداف احملددة مسبقا ، واحملاسب املبدع ميكنه التالعب 

ردة ، �دف التالعب مبصروف اإلهتالك السنوي من حيث تضخيمه بتقدير العمر اإلنتاجي لألصل ، أو يف تقدير قيمة اخل

  )19، صفحة 2014/2015العجلوين، (.أو ختفيضه ، وبالتايل التأثري يف نتيجة أعمال املؤسسة 

 من ذلك ويتحقق احملاسبية، الفرتات بني األرباح ونقل امليزانية قيم يف للتالعب تستخدم أن ميكن :المزيفة المحاسبية القيود 

 حىت استئجارها وإعادة املؤسسة موجودات أحد بيع مثل ثالث، طرف بتعاون العالقة ذات احملاسبية القيود إدخال خالل

 حبيث للموجود، الفعلية القيمة من أقل أو أعلى يكون أن ميكن التأجري بإعادة املشرتط البيع سعر إن ،اندثارها مدة تنتهي

 البيانات يف للتالعب املزيفة احملاسبية القيود استخدام فرص لتقليل األرباح و املوجود قيمة ختفيض أو لزيادة الفرق يستخدم

  )22، صفحة 2013باخجة عبداهللا، (....احملاسبية،
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  المحاسبة اإلبداعية أشكال و  دوافع: المطلب الثاني 

  المحاسبة اإلبداعية استخدامدوافع : أوال 

  :احملاسبة اإلبداعية أسباب أو دوافع عديدة أمهها  الستخدام

 من اإلبداعية، احملاسبة أساليب استخدام إىل اإلدارة تدفع اليت األسباب أهم من الضريبة دفع تفادي يعترب :الضريبي التجنب 

 كامل، بشكل االستغالل عدم حبجة العجز سنوات يف اإلهتالكات متقيد عد مثل دفعها، تأجيل أو ضريبيةال ختفيض أجل

 القيمة على الرسم من أكثر املشرتيات على املضافة القيمة على الرسم باسرتجاع القيام أو األرباح، حتقيق سنوات يف وتقييدها

  )69، صفحة 2014 بوكثري و عوادي،(. تصريح  فرتة كل يف املبيعات على املضافة

 املالية القيم حتسني �دف اإلبداعية احملاسبة أساليب تستخدم ما عادة: السوق في المؤسسة سمعة على اإليجابي التأثير 

 )23صفحة  ،2009احلليب و مطر، (. منافسيها عنها أمام سلبية صورة ستعكس حترف مل إن املؤسسات اليت بأداء املتعلقة

 يف املؤسسات تلك أسهم أسعار حتسني مث من و املالية القيم تعظيم �دف: السوق في أسهم المؤسسة سعر على التأثير 

 األسواق يف أسهمها أسعار يف سلبا للمؤسسة يؤثر املالية القيم تراجع أن حيث، تلجأ إىل احملاسبة اإلبداعية، املالية األسواق

  )23، صفحة 2009احلليب و مطر، ( .األسعار تلك اخنفاض إىل بالضرورة يؤدي هي كما بقاءها املالية، وإن

 عمليتها، التنفيذية للمؤسسة وتنفيذ اإلدارة يتوىل الذي الطرف بصفتها اإلدارة: الوظيفي مركزها دعم و اإلدارة حوافز تعظيم 

 تستطيع ذلك خالل ومن احملاسبية، التقديرات ووضع احملاسبية، والطرق السياسات اختيار وحرية املعلومات مفاتيح متتلك فإ�ا

 أرباح عن اإلعالن يفضلون الذين املاليني احملللني توقعات مع التطابق ففي مصلحتها مالئما، تراه ما وتقدر وتطبق ختتار أن

  )133، صفحة 2016ا�تيب و املعتز، (.هوج أكمل على تقوم بعملها تظهر أ�ا حىت املؤسسة

 بأشكاله الالزم التمويل على احلصول إىل املؤسسات إدارات تسعى ما غالبا : عليه المحافظة أو تمويل على الحصول 

 ،ولكي التزاما�السداد  انأحيا ، و االستثمارية أو التشغيلية عمليتهارار إلستم السيولة يف مشاكل من تعاين عندما املختلفة

 التمويل، هذا منح على املوافقة قبل توافرها جيب مرتفعة لشروط ختضع سوف فإ�ا املالية املؤسساتن م التمويل على حتصل

 بسداد يسمح سداده لغاية التمويل استالم من الفرتة خالل هلا املايل والوضع النشاط نتيجة تكون أن الشروط هذه ضمن ومن

 وحتليلها خالل قراء�ا من إال تتوقعه أو تقدره أن املالية للمؤسسة ميكن ال الشرط وهذا عليه، املرتتبة التمويل والفوائد أصل

 حتسني �دف اإلبداعية احملاسبة أساليب استخدام هاته األخرية إىل تلجأ وهنا التمويل، للمؤسسة طالبة السابق املايل للوضع

  )68-67، الصفحات 2015عيسى و زغار، (. املالية  املؤسسات لدى االئتماين اختاذ القرار على سيؤثر الذي األمر ،قيمتها

  أشكال المحاسبة اإلبداعية : ثانيا 

  :تظهر احملاسبة اإلبداعية يف عدة صور، أمهها

  عالية، أرباح التحقيق فيه مرغوبة أهداف لتحقيق حمددة حماسبيةوتطبيق أساليب  هي اإلصرار على إختيار:المحاسبة النفعية 

، الصفحات 2014/2015العجلوين، (. أمال عليها املتعارف احملاسبية املبادئ إىل مستندة احملاسبية املتبعة املمارسات كانت سواء

22-23( 
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 قبل من متنبأ به أو اإلدارة، قبل من مسبق بشكل حمدد إىل هدف الوصول �دف الدخل يف التالعب هي: إدارة الدخل 

 الذي الدخل يف يؤثر و اإلدارة به تقوم سلوك أي ، حيث يقصد بهللعمل مسارات حمددة معا متوافق ليكون أو مايل حملل

 الطويل املدى على باملؤسسة اإلضرار إىل الواقع يف يؤدي وقد حقيقية، إقتصادية مزايا حيقق ال و املالية القوائم يف يظهر

 )10، صفحة 2013اللوزي، (.

 وذلك ،املستوى متفاوتة فرتات بني الدخل نقل يتضمن خلالد يف التالعب أشكال من شكل هو: تلطيف صورة الدخل 

 ختفيض األرباح على الضعيف،أي تعتمد الدخل ذات السنوات إىل ونقلها الدخل اجليد ذات السنوات يف الدخل بتخفيض

، الصفحات 2009و مطر،  احلليب(. الضعيف الدخل ذات الزمنية للفرتات خمصص بشكل فيها اإلحتفاظ و الدخل املتزايدة يف

21-22( 

 تضليل إخفائها، �دف أو معينة قيم حذف متعمد أو بشكل خاطئة أي إظهار معلومات:  التالعب بالتقارير المالية 

 )19، صفحة 2019_2018بريك و عوينة، (.للقانون  خمالفا عمال يعترب التالعب من النوع مستخدميها ، و هذا

 احملاسبة  اإلبداعية وبتأييد املالكني الرئيسيني للمؤسسة يعد التهرب الضرييب من الدوافع األساسية ملمارسة :التهرب الضريبي

حيث أن هذا الدافع يؤخذ بعني االعتبار من قبل كافة مستخدمي القوائم املالية  إذ أ�م , وبالتعاون مع مراقب احلسابات 

ذلك تعترب الوفورات ل.يتوقعون قيام غالبية املؤسسات الراحبة بتخفيض أرباحها من أجل ختفيض الضريبة املفروضة عليهم

الضريبية من الدوافع اهلامة وراء قيام اإلدارة بالتالعب يف الدخل لتجنب الضرائب وقدميكن لإلدارة من خالل فرتات اإلعفاء 

و حبة، سالمي (.الضرييب حتقيق وفورات ضريبية حقيقية عن طريق تأجيل بعض النفقات إىل فرتات اإلعفاء للضريبة

  )16، صفحة 2020/2021
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  أساليب المحاسبة اإلبداعية : المبحث الثاني 

ظهر صورة إجيابية أو سلبية عنها، ونظرا ألمهية هذه ، سواء أحملاسبة اإلبداعيةميكن للمؤسسة استخدام عدة أساليب لتطبيق ا

  . رت عدة طرق ملواجهتها والعمل على تقليلها واحلد منهاهاحملاسبة وتأثريها على معلومات املؤسسة ظ

  أساليب المحاسبة اإلبداعية المستخدمة و المنظور األخالقي لها : المطلب األول 

  أساليب المحاسبة اإلبداعية : أوال 

لقد تطرقت العديد من الدراسات ألساليب احملاسبة اإلبداعية اليت يتم اللجوء إليها بغرض إعطاء صورة خاطئة ومضللة ، ويتم 

 ذلك من خالل تطبيق إجراءات حماسبية هلا تأثري على القوائم املالية الرئيسية املتمثلة يف قائمة املركز املايل و قائمة الدخل وقائمة

  :كما يلي   ذكر أهم هذه االساليبوميكن  التدفقات النقدية

 يتم التالعب يف مبلغ صايف الدخل من خالل : )جدول حسابات النتائج(أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة الدخل

  (Schilit, 2002, pp. 24-25):عدة عناصر، أمهها

 .تسجيل إيرادات املبيعات مبكرا و قبل شحنها أو تسجيلها قبل إلتزام الزبون بدفع مثنها -

أصل مقيم أقل من احلقيقة وكذلك إعتبار زيادة الدخل من خالل عائد ملرة واحدة ، وهو يشمل زيادة األرباح من خالل بيع -

بإعتباره دخال تشغيليا ، وأخريا إبتداع دخل من خالل  ارعائد اإلستثمار جزءا من اإليرادات إضافة إىل تسجيل  عائد اإلستثم

 .إعادة تصنيف حسابات امليزانية 

نقل املصاريف اجلارية إىل فقرات حماسبية سابقة أو قادمة ، وتشغيل رمسلة التكاليف التشغيلية العادية وتغيري السياسات احملاسبية -

 .التكاليف بشكل بطيء جدا والفشل يف تسجيل األصول التالفة ، وختفيض خدمات األصول إضافة إىل إهتالك

 .نقل اإليراد احلالية إىل فرتة زمنية حماسبية الحقة -

نقل املصاريف املستقبلية إىل الفرتة احملاسبية احلالية وهي تشمل تسريع و زيادة املصاريف اليت تعتمد على تقدير املرء يف الفرتة -

 .اسبية احلالية احمل

  تعرض قائمة التدفقات النقدية مجيع  :)جدول سيولة الخزينة(أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية الداخلة و اخلارجة من حيث مصادرها و إستخداما�ا خالل فرتة زمنية معينة ، ويهدف إعداد هذه القائمة 

  :وميكن استخدام احملاسبة اإلبداعية فيها من خالل.حتليل النقدية علىن و الدائنني وغريهم إىل مساعدة املستثمري

جود الصدق بشأن حسابات الدائنني  و ذلك من خالل قيم املؤسسة بكتابة شيك ألحد مورديها حيث أن اإلختيار هو عدم و -

التالعب بالنقدية ، من خالل عدم ختفيض حسابات الدائنني بأمانة ، مث تضع تلك املبالغ يف  يف الصندوق وهذه املؤسسة متيل اىل

التدفق النقدي التشغيلي كما أ�ا نقدية يف اليد ، ويرتبط �ذه الطريقة طريقة أخرى لتعزيز املؤسسة صورة تدفقا�ا النقدية من 

 )54، صفحة 2018مجعة، (. خالل التأخري يف كتابة الشيكات اخلاصة بالدائنني
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فمن خالل عمل تعديالت يف  التدفقات  ،الضرائبإمكانية التالعب بالتدفقات النقدية التشغيلية �دف التهرب جزئيا من دفع -

كذلك احلال بالنسبة للعمليات غري املكتملة ،   النقدية التشغيلية ، مثل ختفيض مكاسب بيع اإلستثمارات وبعض حقوق املليكة

دفقات النقدية التشغيلية إذ  الضريبة عن هذه العمليات من التحيث أ�ا تؤثر يف التدفقات النقدية التشغيلية من خالل إزالة تأثري

طات اإلستثمارية ، ولذلك و أن أي نقد يتم نتيجة العمليات غري املكتملة أو نتيجة التخلص منها ، يتم إعتباره نامجا عن النشا

أثناء حساب التدفقات النقدية التشغيلية ، يتم إزالة مكاسب أو خسائر العمليات التشغيلية غري املكتملة أو التخلص منها ومن 

 )246، صفحة 2015شعالن، (.الدخل 

حيث ميكن لمؤسسة بإعتبارها أسهما جتارية ،تصنيف األسهم اململوكة لالتالعب بالدخل من العمليات املستمرة من خالل عدم -

 )16، صفحة 2020/2021سالمي و حبة، (.إعتمادا على فرتة اإلحتفاظ �ا  تصنيفها كإستثمارات جارية وغري جارية

 يتم التالعب يف قائمة املركز املايل �دف تضليل :  )جدول الميزانية( أساليب المحاسبة اإلبداعية في قائمة المركز المالي

 واليت هلا تأثري ،املستخدمني و ذلك من خالل جمموعة من اإلجراءات احملاسبية اليت تدخل يف إطار ممارسات احملاسبة اإلبداعية

  .املركز املايل للمؤسسة  على 

 .مثل العالمات التجارية املبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة -

 .عدم اإللتزام مببدأ التكلفة التارخيية لألصول الثابتة املدرجة يف امليزانية -

 .املتداولة  التالعب يف أسعار السوق لإلستثمارات-

 .عدم اإلفصاح عن البنود النقد املقيدة  -

 .تعثرة يتم التالعب يف حسابات الذمم املدينة من خالل عدم الكشف عن الديون امل-

 .تغيري الطرق احملاسبية املتبعة يف احملاسبة عن إستثمارات طويلة األجل -

 .عدم إدراج األقساط املستحقة خالل العام اجلاري من القروض الطويلة األجل ضمن اإللتزامات القصرية األجل -

 .إضافة مكاسب حمقق من سنوات سابقة إىل صايف ربح السنة اجلارية  -

 )47-46، الصفحات 2018اجلعربي، (.وض طويلة األجل قبل إعالن امليزانية احلصول على قر -

 قائمة تعترب ): جدول تغير األموال الخاصة(  الملكية حقوق في تيراالتغ قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب 

 تاري التغ ومتابعة رصد خالل من تتحدد وهي املايل، املركز وقائمة الدخل قائمة بني وصل حلقة امللكية، حقوق يف تاري التغ

 حيث االستحقاق، أساس على عرضها يف االعتماد ويتم ايتها،� وحىت املالية الفرتة بداية من امللكية بنودحقوق يف حتدث اليت

 زيادة يف ومهية تاتغيري  ب القيام خالل من اإلبداعية احملاسبة أساليب الستخدام معرضة القائمة هذه بنود عناصر مجيع أن

 السابقة األخطاء حجم تقدير إعادة على متارس واليت احملتسب، الرأمسو  املكتتب مسالرأال لككذا ختفيضه، أو املدفوع مسالأر 

  )21 ، صفحة2019_2018بريك و عوينة، (.األجنبية العمالت أرصدة و السابقة ترااخليا خسائر أو
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  المنظور األخالقي للمحاسبة اإلبداعية :ثانيا 

 تعد إذ ،احملاسبنيالعامة للمحاسبة ،و  األخالق مع تتناىف كتجاوزات هنا فإن اإلبداعية للمحاسبة األخالقي باملنظور يتعلق فيما

 يف �ا االلتزامو  ،توصيلها السلوكية، وكيفيةاألخالقية و  للمعايري منتجا احملاسبة علم حتكم اليت األخالقية و القيم االستقامة

 أو ،مستقيمة غري تصرفات ارتكاب إىل األفراد تدفع اإلغراءات اليتو  ،ختفيض احلوافز إلزالة أو اإلدارة تصرفات وتشمل ،املمارسة

  .غري أخالقية  أو قانونية غري

 ،صحيح أو مقبول هو ما ما ، وتوضح شيء جتاه األفعال التصرفات و حيكم الذي الشامل اإلطار هي العمل أخالقيات تـَُعد و

 الثقافة فيه تلعب و الذي و القانون، العرف حبكم يف ا�تمع السائدة املعايري ضوء يف نسيب بشكل خاطئ أو مرفوض هو وما

 )31، صفحة 2012بالرقي، (.حتديده  دورا أساسيا يف ،وأصحاب املصاحل يم املنظمة ،و الق

البد  مهنتهم ،لذلك يف احملاسبون ينتهجها أخالقية  خمالفات من هلا وذلك ملا أخالقيا، مكروهة إعتبارها ميكن اإلبداعية فاحملاسبة

  .  الكافية واملصداقية الشفافية، على احلصول ميكن السلوكيات ، حىت هلذه التصدي من

�ا  إحرتامها ،والتقيد املهنة الواجب أخالق مع كليا يتناىف أخالقي غري أسلوب إال هي ما اإلبداعية احملاسبة أن القول وميكن 

 مالية معلومات على أخالقيا، للحصول واحملرمة التالعبات املكروهة هذه من احلدّ  يف يساعد إجراء أي الختاذ السعي جيب ،لذلك

  )21-20، الصفحات 2014/2015العجلوين، (. و الوضوح  بالشفافية تتصف وصرحية واضحة

 )31، صفحة 2013باخجة عبداهللا، ( :يف أمهها تتمثل األخالقية املبادئ من جمموعة على يرتكز أخالقي جانب للمحاسبةإذ أن 

 .ة املستخدم املعلومات أنظمة و املعلومات مصداقية إىل ككل ا�تمع حيتاج: املصداقية-

 .املالية القوائم مستخدمي قبل من احملاسبة جمال يف مهنيني بوصفهم حتديدهم ميكن أشخاص إىل حاجة هناك :املهنية-

  معايري أفضل على تقدميها يتم احملاسب من عليها احلصول يتم اليت اخلدمات أن على للتأكد حاجة هناك :اخلدمات جودة-

 .املهين ألداءل

  .املعلومات هذه اعداد كيفية يف يؤثر مهنيا أخالقيا كإطار هنا أن يف بالثقة املعلومات مستخدمو يشعر أن جيب :الثقة-

 .املهنية اخلدمات تقدمي عند نزيها و مستقيما يكون أن احملاسب على :النزاهة-

 موضوعيته من تقلل أن اآلخرين تأثريات أو املصاحل تضارب أو للتحيز يسمح وال عادال يكون أن احملاسب على :املوضوعية -

 الذي بالشكل وظيفته أداء و األمانة مقتضيات عن احملاسب خروج أي أخالقي ال مهين سلوك اإلبداعية احملاسبة تعترب وبالتايل

 تسجيل أو االختالس أو السجالت تغري أو التزوير حالة يف كما ،القوائم تلك يف املالية القوائم مستخدمو يوليها اليت بالثقة خيل

 احملاسبية بالقواعد السليم االرتباط عدم ذلك إىل باإلضافة السجالت، من العمليات نتائج إلغاء أو حذف حىت أو ومهية عمليات

 مع يتعارض مبا عنها املفصح املعلومات عرض و إعداد عن بعينها فئة ملصلحة االحنياز �دف أو خاصة ملنفعة سواء وغريها

 )63-62، الصفحات 2019لعروسي، (.  املهين و االستقالل املوضوعية اعتبارات
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  أساليب مواجهة المحاسبة اإلبداعية ونتائجها:  الثانيالمطلب 

 أساليب مواجهة المحاسبة اإلبداعية:  أوال

 على فإن لذلك علومات،امل هذه تضليل يف بداعهمو إ احملاسبني خربة عن وناجتة معقدة تـَُعدّ  اإلبداعية احملاسبة ممارسات إن

 هذه اكتشاف على القدرة من ذلك ميكنهم حىت اإلبداعية باحملاسبة اخلاصة تراالتطو  على اربإستمر  اإلطالع ا�ال �ذا املهتمني

  )29، صفحة 2014/2015العجلوين، (:عدة طرق أمهها طريق عن وذلك منها احلدّ  و األساليب

بعد مواجهة الواليات املتحدة األمريكية لسلسلة من االهتزازات املالية الضخمة اليت نشأت بفعل التالعب القائم يف التقارير -

األوىل للجان املراجعة وتالها نشوء هيئة األوراق املالية األمريكية و بورصة نيويورك بفضل التوصية املسبقة  املالية ، ظهرت اإلنطالقة

بضرورة تأسيس جلنة بالشركات املسجلة �ا ، حيث تتكون هذه اللجنة من جمموعة من األعضاء غري املنفذين تتمحور  وظيفتهم 

أجل تقدمي املساحة املستقلة له خالل تقدمي رأيه يف القوائم املالية الصادرة عن يف حتديد املراجع اخلارجي ومقدار أتعابه من 

م فإن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني قد قدم توصية لكافة الشركات العامة أو  1967الشركات ، وبذلك فإنه ويف عام 

بصدور توصيات ملزمة للشركات من هيئة سوق  1972املسجلة يف البورصة بأمهية تأسيس جلنة ختتص باملراجعة ، وتالها عام 

م بأمهية تشكيل جلان املراجعة تشمل كافة الشركات 1978املال األمريكية لتأسيس جلنة املراجعة ، لتتبعها بورصة نيويورك يف عام 

 )30، صفحة 2019حممود و النمرين، (.املسجلة فيها 

 احملاسبية والقواعد املبادئ تطبيق يف املهين السلوك وآداب بقواعد التقيد على راجعوامل واحملاسب اإلدارة تلزم تشريعات إصدار-

 جتارية حماكم وإنشاء خاصة، منافع لتحقيق املالية بالقوائم بالتالعب إدانته تثبت من مجيع على واملدنية اجلنائية العقوبات وتشديد

 متابعة ووجوب التعاقد، وقانون املسامهني حقوق كقوانني مكتوبة رمسية قواعد وإجياد احملاسبية االقضايا إليه ترفع متخصصة

 التنفيذيني الرؤساء على الشخصية املسؤولية وإيقاع حبقها العقاب إنزال أجل من املناسبة اإلجراءات وإختاذ املخالفة املؤسسات

 )11، صفحة 2019نقموش، (.األخالقية القيم تعزيز على قادرة القوانني هذه تكون وأن املضللة مؤسسا�م حسابات بسبب

 أما طريق عن األمر هذا ويتم أطيافهم، خمتلف على املالية املعلومات ومستخدمي واملهتمني املستثمرين بني احملاسبية الثقافة تنمية-

 اجلهات طريق عن أو احملاسيب، مستواهم رفع بغرض املالية املعلومات مستخدمي أو املستثمرين بعض به يقوم الذي الذايت التثقيف

 وتتم اخلاص، القطاع من أو حكومية اجلهات تلك كانت سواء معلومات من �ا يرد وما ،املالية القوائم وشفافية بسالمة املعنية

 ملستخدمي نقاشية حلقات عقد أو توضيحية رسائل إرسال أو وتعليمية تثقيفية حماسبية برامج عرض طريق عن التثقيف عملية

زينب و حياة، (.واحملاسبة املراجعة جمال يف اتتطور  إمهال و الشركات بعض متارسها اليت اإلبداعية املمارسات تشرح ،املالية املعلومات

 )33، صفحة 2015-2016

احلد من سوء استخدام بعض السياسات احملاسبية ، كتفعيل التنظيم املهين ملهنة احملاسبة والتخصص و وضع ميثاق السلوك املهين -

وظائفها وضع قواعد السلوك اليت جيب أن يلتزم �ا احملاسب واملراجع املعتمد ، وكذلك وتشكيل جلنة األخالق املهنية اليت من أهم 

ويقصد به الثبات يف استخدام السياسات احملاسبية املتبعة من قبل معدي املعلومات املالية ، وهذا يعين أنه  "الثبات"تفعيل خاصية 

ما سياسة حماسبية تناسبها يف أحد األعوام فيجب عليها االستمرار يف تطبيقها يف األعوام الالحقة ،  مؤسسةمىت ما اختارت أي 
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ما كانت ، لكن املقصود هو عدم تغيري تلك السياسات إال يف حال الضرورة و شريطة واليت رمبا قد ال تناسيها تلك السياسات ك

 )57، صفحة 2016قروف، (.  اإلفصاح عن التأثريات املالية الناجتة يف تغيري تلك السياسات 

 اليت اإلبداعية احملاسبة ممارسات إكتشاف يف جعةراامل وجلان قبنياواملر  عنيراجامل وكفاءة يقظة فهي واألقوى األهم الوسيلة أما-

 الكفء جعراامل أن العالية،حيث واملصداقية الكفاءة ذات راجعةامل مكاتب إختيار طريق عن األمر هذا ويتم البعض، يتبعها

 يتم اليت اإلبداعية احملاسبة عن الناشئة التحريفات عن معقول تأكيد على للحصول عةراجامل ءاتراإج تصميم على يقوم واملتمكن

  )57، صفحة 2016/2017العمراوي، (.  املالية للقوائم جوهرية تعترب واليت اكتشافها

  نتائج ممارسة المحاسبة اإلبداعية :  ثانيا

يف املدى القصري ، إال  للمؤسسةعلى الرغم من أن  مسريين املؤسسات يدركون أن  التأثري على األرباح وإن كانت حتقق منافع 

  : أ�ا تؤدي إىل نتائج و مشاكل خطرية يف املستقبل ، ومن أهم هذه النتائج مايلي

  سسة بغرض التأثري على األرباح قصرية األجل ، توجد العديد من قرارات التشغيل اليت تتخذها املؤ :تخفيض قيمة المؤسسة

فعلى سبيل املثال تعجيل اإليرادات قد يؤدي إىل .  هلا إال أ�ا ميكن تؤدي يف األجل الطويل إىل اإلضرار بالكفاءة اإلقتصادية

. يناير  2ديسمرب بشروط كان من املمكن أن تكون أفضل لو مت بيع ذات املنتج العميل يف  30قيام املؤسسة ببيع املنتج يف 

خري الصيانة ، كذلك فان تأخري املصروفات اإلختيارية ميكن أن يؤدي يف األجل الطويل إىل اإلضرار بأداء املؤسسة ، فتأ

البحوث و التطوير ، و تدريب العاملني قد يؤدي إىل فشل املعدات ، خسارة حصة املؤسسة يف السوق ، وختفيض اإلنتاجية 

 )19-18، الصفحات 2008كامل، (.

  فرضت بورصة األوراق املالية األمريكية عقوبات يف السنوات األخرية  مثال: العقوبات اإلقتصادية و إعادة القوائم المالية 

صارمة على الشركات اليت قامت مبمارسة احملاسبة اإلبداعية بغرض التأثري على األرباح ، فعلى سبيل املثال يف أوائل التسعينات 

وطلب منها إعادة احتساب أرباحها و   ( Grance W.R )وقعت البورصة غرامة مالية قيمتها مليون دوالر على شركة 

قامت بتخفيض أرباحها املعلنة ، وذلك بتسجبل  1992و  1990اإلعالن عنها ، والسبب يف ذلك أن الشركة بني 

قامت بإعادة اإلحتياطات إىل أرباح  ،  1995و  1993مليون دوالر وبني عامي  55احتياطات غري صحيحة قيمتها 

  )127، صفحة 2018رحال و زين، (.ية املستهدفةوذلك ملقابلة األرباح الفصل

 ممارسة فهي واضح، بشكل احملاسبية املعايري تنتهك ال اإلبداعية احملاسبة كانت وإن حىت: األخالقية المعاييري تالشى 

 هي احلقيقة وتضليل إخفاء بأن �ا للعاملني رسالة ترسل أرباحها تدير اليت فاملؤسسة األخالقية، الناحية من فيها مشكوك

 فيها، مشكوك أخرى أنشطة بوجود يسمح اأخالقيا مناخ املمارسة هذه خطر يتحملون الذين املديرون وخيلق مقبولة، ممارسة

 خطط انتقاد من متكنه اليت األخالقية السلطة خيسر األيام، أحد يف املبيعات تعجيل املبيعات موظفي من يطلب الذي فاملدير

 احملاسبية التحايل فأساليب ،اجد ازلقا منحدر  اإلبداعية احملاسبة تصبح أن ميكنا وأيض آخر، يوميف  فيها املشكوك املبيعات

، صفحة 2019لعروسي، (.  املالية القوائم يف جوهرية خمالفات خلق إىل تؤدى أن إىل فأكثر أكثر معقدة تصبح انسبي البسيطة

61(  
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 البورصة يف كبري تعامال هلا اليت الدول أصبحت األخرية السنوات يف :المالية القوائم إعداد وإعادة االقتصادية عقوباتال 

 من العقوبات هذه ملتفرض إن و أنه إىل اإلشارة وجتدر أرباحها، بإدارة قامت اليت املؤسسات على صارمة عقوبات تفرض

 جدا مكلفا ذاته حد يف يكون أن ميكن عنها واإلعالن األرباح احتساب إعادة جمرد فإن تأديبية وعقوبات غرامات

  )18، صفحة 2020/2021سالمي و حبة، (.للمؤسسة

:خــالصــــــة الفصــــــــل  

خاصة،وذلك بإستعمال  أغراض حتقيق ،�دفو املؤسسات املصاحل أصحاب إليه يلجأ أخالقي غري فعل اإلبداعية تعد احملاسبة 

تغيري السياسات والقواعد ، باإلضافة إىل أساليب تتضمن املراوغة والتضليل و التالعب باألرقام املالية اليت تتضمنها القوائم املالية

حلقيقية ، أو يف وضع أسوء ، مما يسمح هلا بتحقيق احملاسبية من أجل تغيري واقع املؤسسة و إظهارها يف صورة أحسن من صور�ا ا

  .اخل... دوافع أو فوائد شخصية ألصحاب اإلدارة أو جلذب مستثمرين أول للتملص من دفع الضرائب  عدة

  



                 

 

  

  

:الفصل الثاني   

مساهمة المراجعة المستمرة في 

الحد من ممارسات المحاسبة 

  اإلبداعية
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  : تمهيد

مما  للشك، جماال املالية تعلوماامل صبحتأو  ،ؤسسات لمل الرقابة بنظام حييط اواضح راخط تشكل احملاسبة اإلبداعية أصبحت

 جيعل املؤسسة ومسعتها يف السوق حمل شك و ختوف املستثمرين للجوء إليها و اإلستثمار فيها ، إىل جانب ختوف األطراف اليت

 .  اإلبداعية احملاسبة ممارسات من للحدّ  أكرب جهد ببذل اتؤسسامل تقوم أن الضروري من فإن لذا ،هلا عالقة �ا من التعامل معها

حد أهم هذه أ اإلبداعيةن القول أن  احملاسبة وميك ،كشف العديد من املمارسات القانونية ملراجعة املستمرة وسيلة لتعترب ا 

. اإلبداعية للحد من احملاسبة  املتخذة من قبل املراجع واإلجراءاتعناصر املراجعة املستمرة  أهم لذا فقد حاولنا إبراز ، املمارسات

  : هذا الفصل من خالل املبحثني التالينيمن خالل 

  .ماهية املراجعة املستمرة :األولالمبحث 

  .  مسامهة املراجعة املستمرة يف مواجهة احملاسبة اإلبداعية:المبحث الثاني
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 ماهيـــــة المــــــراجعة المستمـــــــرة : المبحـــــــث األول 

، كاإلدارةطراف،، من قبل خمتلف األامراجعته يتم اليت تعلومااملب االهتمام الزدياد ظران راجعة املستمرةوامل راجعبامل االهتمام ازداد

  . واليت تسمح هلم بالتأكد من املعلومات املتوفرة عن املؤسسة والوثوق فيها ،وغريهم املسامهني

  المراجعة: األولالمطلــــــب 

  المراجعة  مفهوم: أوال

 احملاسبة الدراسات فروع من كفرع هنا لكن دراسته، وإعادة بفحصه األعمال من عمل أي صحة من التأكد هي لغويا املراجعة

 االسم ذا� املسماة املهنة على الداللة هو خاص معىن الكلمة هذه تكتسب احلالة هذه يف املراجعة، سمإب عادة يسمى واملالية

  )9، صفحة 1996العطار، ( .مهمتها أداء يف تستخدمه الذي والفن احلسابات مراجعة وهي

طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من طرف مهين يستعمل جمموعة من : "أ�امنظمة العمل الفرنسي املراجعة على كما عرفت 

حكم معلل ومستقل، استنادا على معايري التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية النظام  إصدارتقنيات املعلومات والتقييم بغية 

  )10، صفحة 2003حممد و مسعود، (."املعلقة بالتنظيم واإلجراءات

رأي  إبداءبغرض  للمؤسسةقوائم املالية الفحص املنظم للبيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر والسجالت وال:"أيضا تعرف بأ�ا

ونتائج أعماهلا  للمؤسسةاالعتماد على داللتها عن املركز املايل  إمكانيةومدى  ،دقة تلك البيانات أوحيادي عن مدى صحة 

  )27، صفحة 2011-2010السيد، (."وتدفقا�ا النقدية

بعض املخالفات و األخطاء حىت يف ظل  اكتشافلعدم  احتمالإن عملية املراجعة ببساطة ليست عملية مثالية ، حيث يوجد 

كافة األمور اخلاطئة ، فإن تكلفة املراجعة   اكتشاف مت حماولةأفضل أداء ممكن إلجراءات املراجعة اليت تتطلبها املعايري املهنية ، فإذا 

يف املناطق اليت يوجد فيها خطر كبري حلدوث املخالفات و األخطاء  فإن الرتكيز سيكونالتايل ستصبح غري مقبولة ، وب

  )19، صفحة 2002أرينز و لوبك، (.اجلوهرية

  :بالتايل فإن عملية املراجعة تشمل الفحص ، التحقيق و التقرير 

سالمتها اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها ،فحص القياس احلسايب للعمليات املالية التأكد من صحة قياس العمليات و :الفحص 

  .اخلاصة بالنشاط احملدد للمشروع 

ويقصد به إمكانية احلكم على صالحية القوائم احلالية النهائية كتعبري سليم ألعمال املؤسسة عن فرتة مالية معينة :التحقيق 

  .اية تلك الفرتة ،وكداللة على وضعه املايل يف �

وهكذا فإن الفحص والتحقيق وظيفتان مرتابطتان يقصد �ما متكني املراجع من إبداء رأيه الفين احملايد فيما إذا كانت عمليات 

  .إىل إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال املؤسسة ومركزها املايل  أفضتالقياس للمعامالت املالية قد 

فحص و التحقيق و إثبا�ما يف تقرير يقدم إىل من يهمه األمر داخل املؤسسة وخارجها،و هو يقصد به بلورة نتائج ال:التقرير 

 ختام عملية املراجعة، حيث يبني فيه املراجع رأيه الفين احملايد يف القوائم املالية ككل من حيث تصويرها ملركز املؤسسة املايل وبيان

 )15-14، الصفحات 2016قايد، (. عملياته بصورة سليمة و عادلة 
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، املؤسسةلق بتأكيدات خاصة بتصرفات تتع اإلثبات أدلةوتقييم وفحص  عملية مجع بأ�ااملراجعة وبصفة عامة ميكن تعريف 

  .تقرير بذلك وإعداداملصداقية على معلومات املؤسسة املتوفرة  إضفاء �دف

  أنواع المراجعة: ثانيا 

  : ما يلي أهم هذه األنواع ،أنواع املراجعة بتعدد معايري تصنيفهاتتعدد 

  : من حيث القائم بالمراجعة  -1

  )20، صفحة 2016قايد، (:ميكن تقسيمه إىل نوعني أساسني مها 

 وذلك , حيث يكون مستقال عن إدار�ا تم بواسطة طرف من خارج املؤسسة ، ت اليتوهي املراجعة  :المراجعة الخارجية

حذف الفراغ بني النقطة العنوان وهذا مكرر .�دف إبداء الرأي الفين احملايد وعدالة التقارير املالية للمؤسسة خالل فرتة معينة 

  حىت يف الفصل األول 

  تعمل من داخل املؤسسة للحكم و  وهي مراجعة تعترب حديثة إذا ما قورنت باخلارجية ، فهي أداة مستقلة: الداخليةالمراجعة

عن طريق مراجعة العمليات احلسابية واملالية ، وميكن القول بأن املراجعة الداخلية ،التقييم خلدمة أهداف اإلدارة يف جمال الرقابة 

  :احي اآلتية متثل أحد حلقات الرقابة الداخلية و أداة يف يد اإلدارة تعمل على مدها باستمرار باملعلومات فيما يتعلق بالنو 

  .دقة أنظمة الرقابة الداخلية  -

  .الكفاءة اليت يتم �ا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املؤسسة  -

  .كيفية وكفاءة الطريقة اليت يعمل �ا النظام احملاسيب لكي يعكس بصدق نتائج العمليات   -

 )21، صفحة 2008اشتيوي، ( :مايلي إىل النطاق حيث من املراجعة تقسم:  المراجعة نطاق أو المجال زاوية من -2

 نطاق على قيود أي اإلدارة تضع وال حمايد، فين رأي إعطاء لغرض اخلارجي املراجع�ا  يقوم اليت وهي :الكاملة المراجعة 

 .عمل من به يقوم فيما التفاصيل درجة بتحديد املراجع يقوم حيث املراجعة

 توضع اليت املراجعة من النوع ذلك مبثابة يه أو ،معينة عمليات على املراجعة عمل يقتصر فيها اليت وهي :الجزئية المراجعة 

لقليطي، (.  العمليات لتلك املراجع تعني اليت اجلهة وحتديد، الصور من صورة بأي املراجعة فحص نطاق على القيود بعض فيها

  )23، صفحة 2009

 :إىل بدوره النوع هذا وينقسم: الوقت حيث من مراجعةال  -3

 التسويات ءجراإ وبعد ،هامراجعت املطلوب املالية الفرتة انتهاء بعدهذه املراجعة  مبثل القيام راجعامل يكلف: ةالنهائيمراجعة ال 

 قد احلسابات ألن هامراجعت بعد البيانات يف تعديل أي حدوث بعدم ضمان ذلك ويف ،املايل املركز وقائمة احلسابات وحتضري

 :عليه يعاب ما و مسبقا أقفلت
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 .وقوعها حال غش أو أخطاء من بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف يف فشله  -

 .موعده يف التقرير تقدمي تأخري إىل يؤدي قد طويال وقتا استغراقه  -

 ؤسسة للم متعددة تارابزي يقوم حيث ،مستمرة بصفة واملستندات احلسابات بتقدمي راجعامل يقوم وهنا :ةالمستمر مراجعةال

، 2004عبداهللا، (.يزانية وامل اخلتامية احلسابات راجعةمب العام �اية يف يقوم مث ها،راجعي اليت الفرتة طوال راجعةامل موضوع

 )29-28الصفحات 

  :نوعني  إىلتنقسم من حيث اإللزام القانوين :اإللزام من حيث  -  4

 ا بواسطة مراجع  للقيام الشركاء بني تفاقإ على بناء وإمنا ،قانوين إلزام دون تتم اليت املراجعة هي :االختيارية لمراجعةا�

 حمددة احلالة هذه يف املراجع واجبات نأ حيث الفردية، املؤسسات أو األشخاصمؤسسات  يف غالبا هذا وحيدث، خارجي

، 2009دحدوح و القاضي، (.تضييقها أو املراجعة نطاق توسيع ميكن حبيث الفرديةؤسسة امل أو الشركة مع مت الذي تفاقإلا يف

  )50صفحة 

 تعيني مراجع يقوم  إلزام�ا ،حيث نص املشرع من خالل نصوصه على  القيام حيتم اليت املراجعة وهي: اإللزامية المراجعة

 .بالوظائف املنوطة له من خالل القانون املعمول به ، وهذا بغية الوصول إىل األهداف املتوخاة من املراجعة 

 بالوظائف للقيام احلسابات مراجع تعيني إلزامية على  ( 609 )رقم مادته ويف التجاري القانون يف اجلزائري املشرع نص لقد

  )281، صفحة 2000مربوك، (  .املسامهة األموال لشركات التأسيس قانون يف حسابات مندوب تعيني وضرورة قانونا،�ا  املكلف

  :تنقسم إىل : المراجعة من حيث درجة الشمول ومدى المسؤولية في التنفيذ  -5

  ومات احملاسبية املسجلة بالدفاتر الرقابة الداخلية واملعلوهي  املراجعة اليت �دف إىل فحص أنظمة :المراجعة العادية

وعن مركزها املايل يف ،والسجالت ،�دف إبداء رأي فين حمايد عن مدى تعبري القوائم املالية اخلتامية عن نتائج أعمال املؤسسة 

  .�اية فرتة معينة

  ويكون هذا النوع من املراجعة �دف البحث عن حقائق معينة و الوصول إىل نتائج معينة يستهدفها :المراجعة لغرض معين

الفحص ، لذا فإن مراجع  احلسابات ال تقتصر خدماته على جمرد كتابة  التقارير عن القوائم املالية اخلتامية للمؤسسات بعد 

  )24، صفحة 2014زديرة، (. فحصها فقط ،بل متتد خدماته أيضا إىل جماالت أخرى متعددة 

  :وميكن تلخيص أنواع املراجعة السابقة يف الشكل التايل 
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   أنواع المراجعة) : 02(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

 

  )50، صفحة 2009دحدوح و القاضي، ( :باالعتماد على من إعداد الطالبتني  :المصدر 

  المراجعة المستمرة  مفهوم: الثانيالمطلب 

  المراجعة المستمرة مفهوم:أوال 

 أو حدوثها وقت يفهاته األخرية  وتوصيل ،معلوماتامل على الطلب وزيادة املعلومات، تكنولوجيا يف السريع التقدم زيادة مع

 . اإلثبات أدلة وحتليل جتميع و املستمرة واملراقبة للمتابعة جديدة وسائل إجياد ضرورة املراجعني من ذلك تطلب فقد فوري، بشكل

 يف املتالحقة التكنولوجية التغريات ملواجهة التقليدية املراجعة أساليب لتحديث ملراجعنيا على الضغوط زيادة إىل ذلك أدى قد و

 التبادل ظهور أدى وقد املراجعة، ليةلعم جديدة اذجمن وكذلك اجلديدة، املراجعة برامج من جمموعة وابتكار املعلومات جمال

 واالتصال، األعمال تنفيذ �ا يتم اليت واألساليب الطرق يف ومستمرة جوهرية تغريات حدوث إىل واالنرتنت للبيانات االلكرتوين

 فرتة وبعد دوري زمين أساس على املالية التقارير توفري على تقوم تقليدية حماسبة من احملاسبة وحتول املعلومات، توصيل وطريقة

 يف جوهري تفسري إجراء ضرورة إىل ذلك أدى وقد األداء، لتقييم مباشرة فورية حماسبة عملية إىل العمليات، حدوث من طويلة

 اآليل احلاسب برامج استخدام أساس على تقوم فورية آنيةدائمة  مراجعة إىل يدوية تقليدية مراجعة من املراجعة عمليات تنفيذ

 أنواع المراجعة

من حيث القائم 

 بالمراجعة 

من زاوية المجال 

 او نطاق المراجعة
 من حيث اإللزام من حيث الوقت

من حيث درجة 

الشمول و مدى 

المسؤولية في 

راجعة  امل -1

 داخلية

املراجعة  -1

 الكاملة 

املراجعة  -1

 النهائية 

املراجعة  -1

 االختيارية 

املراجعة  -1

 العادية 

املراجعة  -2

 اخلارجية

املراجعة  -2

 اجلزئية 

املراجعة  -2

 املستمرة 

املراجعة  -2

  اإللزامية 

املراجعة  -2

 لغرض معني 
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اليت تسعى إىل  املستمرة، باملراجعة يعرف ما ملساعد�ا على حتقيق هدف الفورية والدقة ويف أي وقت، وهيوتكنولوجيا املعلومات 

  )94، صفحة 2003عبدالرمحان أمحد، (.  املنشورة املالية التقارير يف املعروضة املعلومات أمانة جودة من املستمر والتحقق التأكيد توفري

بقصد ،نتقاديا منظما إفحصا  ؤسسةواملستندات و احلسابات والدفاتر اخلاصة بامل علومات فحص أنظمة الرقابة الداخلية وامل يعد

ومدى تصويرها  ،يف �اية فرتة زمنية معلومة  ؤسسةامل لتلكاخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل 

املستمرة هي عبارة عن حتقيق وحبث �دف تقييم اإلجراءات  ومن مث فإن املراجعةئج من ربح وخسارة عن تلك الفرتة ، لنتال

شركاء ، نقابة وبنوك  ،احملاسبية و اإلدارية وغريها السارية داخل املؤسسة و ذلك لتقدمي ضمانات لكل من يهمه األمر من مسريين

  )13، صفحة 2004عبداهللا، (.صرفهم واليت متثل واقع املؤسسةاخل حول صحة ومصداقية املعلومات املوضوعة حتت ت... 

 التأكيد أو ئنانمطإلا من درجة تقدمي أو توفري من املراجعني متكن شاملة لكرتونيةإ مراجعة عملية بأ�ا املستمرة راجعةامل تعرفكما 

 ,Micko, Zabihollah) . املعلومات تلك عن اإلفصاح من وجيزة فرتة بعد أو آين بشكل املستمرة املعلومات حول

Sharbatoghlie, & pater, 2002, p. 150) 

تعرف بأ�ا مراجعة خارجية يقوم �ا املراجع اخلارجي للتأكيد على املعلومات الواردة يف القوائم املالية و إصدار تقارير مباشرة أيضا 

عن طريق نشر هذه وأيضا لتلبية احتياجات مستخدمي القرارات ، ،فرتة زمنية قصرية من وقوع األحداث وبشكل مستمرأو بعد 

إحداث تغريات يف بيئة التشغيل اإللكرتوين و بالتايل إىل توقيت عملية املراجعة و طبيعة  يستلزممما  التقارير عرب شبكة اإلنرتنت

  )20، صفحة 2007/2008زيدان، ( .أدلتها

وذلك ) مثال بصفة يومية ( يقوم مدخل املراجعة املستمرة على مراقبة وحتليل تدفق املعلومات خالل النظام على حنو مستمر 

بقصد لفت ) ضوء أمحر(وسوف حتدث االستثناءات عن هذه القواعد عالمات إنذار . باستخدام جمموعة معرفة من قواعد املراجع

عملية املراجعة  لذا فإنأو خمالفات بالنظام حمل املراجعة ، ) غش،تالعب،إساءة عرض(انتباه املراجع حنو أي تدهور أو أمور شاذة 

حيث يسمح حتليل النظام بصفة مستمرة بأن حيسن املراجع بؤرة ونطاق املراجعة ، إضافة إىل  ،تمرة أسلوبا للفحص التحليلياملس

ثابة نوع أعلى للرقابة هدفه مراقبة و تقييم كفاءة و فعالية إجراءات االلتزام ، وذلك إما أنه ميكن اعتبار عملية املراجعة املستمرة مب

 )21، صفحة 2007/2008زيدان، (. مباشرة بواسطة الفحص الدقيق لوقوع أمناط أو أحداث حمددة بشكل مباشر أو غري 

تعترب املراجعة املستمرة من العناصر املهمة يف بيئة الرقابة اإلدارية املستخدمة من قبل اإلدارة و ذلك للتأكد من سالمة تصميم  كما

 ىإطار أو منهجية الكرتونية منتظمة تعمل عل ، لذا فهي تعرف بأ�ااملؤسسةو تطبيق و معاجلة العمليات املالية وغري املالية يف 

من خالل إضفاء الثقة املستمرة على البيانات و املعلومات و ممارسة التأكيد املستمر على  املؤسسة،رات يف خدمة متخذي القرا

وذلك باستخدام برامج و  ،صحة تلك البيانات و املعلومات من خالل التقرير الفوري ملراقب احلسابات يف مدة زمنية قصرية

  .)28، صفحة 2019دبور، (. ر و املعاجلة الفورية للبيانات املالية و غري املالية أدوات تكنولوجية حديثة يف ظل نظام التشغيل املستم

  : ، أمههاخصائصعدة مما سبق نستنتج أن املراجعة املستمرة تتميز ب

 .للبيانات االلكرتوين والتبادل الورقية غري للنظم مستمرة فورية مراجعة املستمرة املراجعة أن -

 تعد مل إما املعامالت مستندات حيث ،الفورية احملاسبة نظم ظل يف مناسبة غري احلاسب حول املراجعة أو اليدوية املراجعة -

 . الكرتونيا ختزينها يتم أو باملرة موجودة
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 .املراجعة  أعمال أداء تكلفة ختفيض على املستمرة املراجعة تساعد  -

 بطبيعة إلملامل أكرب اهتماما يويل بأن احلسابات ملراقب تسمح أل�ا املالية القوائم مراجعة جودة زيادة إىل املستمرة املراجعة تؤدي -

-83، الصفحات 2014كامل و شحاتة، (.أخرى ناحية من لديه الداخلية الرقابة وهيكل ناحية، من عملية وصناعة وأعمال نشاط

84(  

 وميكن احملاسبية، الفرتة ى مدارعل متواصلة بصورة ؤسسةامل عمليات و مراجعة فحص عملية هي املستمرة املراجعة عامة فإن وبصفة

 تقدمي وكذلك املالية، علوماتامل يف واألخطاء الغش اكتشاف يف يساعد مما ذلك، يف املعلومات تكنولوجيا املراجع يستخدم نأ

  .املختلفة القرارات وترشيد املايل األداء يميلتق فورية معلومات

  أهـــــــــــــــــــــــداف الـمراجعــــــــــــة الـمستمـــــــــرة :ثانيـــــــــا 

 يبدي أن املستمرة املراجعة من األساسي اهلدف فإن التقليدي، شكلها يف احلسابات لتطوير مدخالً  املستمرة املراجعة عتبارإب

 ،ورقية غري الفورية احملاسبية املعلومات نظام ظل يف املنتجة املالية والتقارير املعلومات صدق دىمب حمايداً  فنياً  رأيا احلسابات مراقب

  )96-95، الصفحات 2002عيد الوهاب و شحاتة، (.  املستمر التصديق ختم ةؤسسامل منح كذاو 

  :املستمرة إىل حتقيق عدة أهداف أمهها  باإلضافة إىل ذلك �دف املراجعة

هداف ألىل اإاخلطط ومتابعة تقييمها والتعرف على ما حققته من أهداف ودراسة األسباب اليت حالت دون الوصول  مراجعة -

  .احملددة 

  .تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل ما كان مستهدفا منها  -

  .نتاجية يف مجيع نواحي النشاط ية اإلأقصى كفاالقضاء على اإلصراف من خالل حتقيق  -

  . ملراجعةحمل ا ؤسسةامل أوعلى العميل  راجعةثار عملية املآ و ذلك لصعوبة تقدير راجعةختفيض خطر امل  -

  )16، صفحة 2016قايد، (

  . تكنولوجيا املعلومات استخدامعرب  مؤسساتإضفاء الثقة على اإلفصاح الفوري لل -

  . ملؤسساتخاصة املسامهون و هيئة سوق املال يف ممارسة الرقابة الفورية املستمرة على ا ؤسسةاملصاحل يف امل أصحابمساعدة  -

  .العملية املالية بالنسبة للعميل  ثالوقت الفاصل بني تاريخ حدو  إلغاء أومساعدة املراجعني يف حتقيق ختفيض ملموس  -

 )29، صفحة 2017علي، (  

التحقق من اإلجراءات الرقابية املصممة واملنفذة ، مما يؤدي إىل صحة املعلومات املدخلة وخلوها  إىلاملراجعة املستمرة  �دف -

 ،ات ، وسالمة الربامج املشغلة هلامن األخطاء ، والتوقيت املناسب لتشغيلها و صحة حتديثها وصيانة هلا على قاعدة املعلوم

  .على تلك املعلومات يف اختاذ العديد من القرارات  االعتمادوبالتايل 
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و األخطاء و التالعب والغش يف املعلومات ، وذلك من خالل استخدام  االحنرافاتإىل ختفيض حجم تؤدي املراجعة املستمرة  -

و بالتايل يؤدي ،أو األخطاء اجلوهرية  االحنرافاتنظام اإلنذارات و املثبت يف النظام احملاسيب اإللكرتوين والذي يشري إىل وقوع تلك 

  .ية إىل الرقابة على عمليات التشغيل و على أمن و سالمة املعلومات اإللكرتون

تعزز الدور احلوكمي الفوري و املستمر للمؤسسات من خالل عمليات لهجية منظمة نمما سبق يتضح أمهية املراجعة املستمرة كم

مبا يبعث بالطمأنينة و الثقة للمالك و أصحاب املصلحة ويقلل  ،التأكيد املستمر على صحة و صدق املعلومات و التقارير املالية

 )33، صفحة 2019دبور، (. من فجوة التوقعات لديهم

 مراحل و أدوات المراجعة المستمرة :  الثالثالمطلب 

  مراحل المراجعة المستمرة : أوال 

 )2014سواد، (:عدة مراحل تتمثل أمهها يف  املستمرة املراجعة جراءاتتتضمن إ

 هذه ضوء وعلى احملاسبية وأنظمته له التنظيمي واهليكل النشاط ونوع القانوين الكيان حيث من املؤسسة عمل ةطبيع فهم -

 . ذلك عن االعتذار أو العملية مراجعة مهمة قبول راجعامل على املعلومات

 مدى ومعرفة هءاترإاج و الداخلي الضبط نظم هيئة فهم وتشمل ؤسسة ،امل لدى املتوفرة الداخلي الضبط نظم مكونات فهم -

  .التنفيذ موضع وضعها

 الداخلي الضبط نظم تكشف أن يف عالية املخاطرة درجةأن  على إتفق فإن الداخلي، الضبط نظم يف املخاطرة درجة تقييم -

 املخاطرة درجة تكون وعندما ،عالية راجعةامل خماطر تكون اخلتامية، البيانات يف حقيقتها غري على أظهرت اليت املادية األمور تلقائيا

 . املستوى دون هي املخاطرة درجة راجع بأنامل قناعة تعزز اليت األمور وحتديد الداخلي الضبط نظم فهم جيب متدنية راجعةامل يف

ملراجعة ا أعمال طبيعة حتديد يف راجعةامل خماطر بدرجة وموقفه الداخلي الضبط لنظم تقييمه ملراجعا يستخدم: اإلخباري التدقيق -

  . العينة ،وحجمهلا الالزم والوقت ،هأعمال ،توقيت

 اأعماهل نتائج يميبتق ، يقوم�ا القيام قرر اليت املراجعة أعمال يف احلسابات مراجع يقوم أن بعد :راجعةامل أعمال نتائج قييمت -

 .اخلتامية احلسابية املعلومات يف رأيه إبداء يف عليها يعتمد قاعدة توفر إمكانية مدى معرفة بغرض �ا خرج اليت واالستنتاجات

 عدالة مبدى يتعلق فيما استنتاجاته ويبني به قام الذي عمله نطاق احلسابات راجعم تقرير يبني :احلسابات مراجع تقرير -

  .املراجعة  موضوع ؤسسةامل أعمال ونتائج املايل املركز من لكل اخلتامية احلسابية علوماتامل

  :اإلستعمال اإللكرتوين وتطور املراجعة املستمرة أصبحت تشمل مراحل املراجعة اآليت باإلضافة إىل ذلك و بإدخال 

 .حدوثها مبجرد املختلفة االقتصادية واألحداث باملعامالت البيانات قاعدةل تحديثال التأكد من -

 . املخزنة الكرتونيا احملاسبية للبيانات املستمرة املراجعة -

 .فورية مالية قوائم إعداد -

  )358، صفحة 2002مشعان، (.فورية صورةب مراجعتها تتم واليت املالية للقوائم املستمر النشر -
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  أدوات المراجعة المستمرة :  ثانيا

 )10، صفحة 2015-2014بوزيان، (:املراجعة املستمرة أمهها  بعملية للقيام املستخدمة دواتاأل تتعدد

 التشغيل يف املستخدمة املختلفة الربامج يف الثقة مدى كفاءة من للتأكد يستخدم : االختيارية البيانات أسلوب. 

 ومهية وحدة املراجع ينشئ األسلوب هذا ظل ويف االختيارية البيانات ألسلوب امتداد يعترب : المتكامل االختبار أسلوب.  

  )99، صفحة 2003الشافعي، (

 األفضل ومن ،مستمر برنامج من كجزء ملراجعةا عملية رارتك عند أو مباشرة ملواقف مفيدة أدوات وهي: إستقصاء قوائم 

  . حمددة بإجابات األسئلة تقييد عدم

 بنظم تتعلق خمتلفة أسئلة طرح طريق عن املعلومات ومجع املراجعة عضاءأ يوع لزيادة املقابالت بتلك القيام ميكن :مقابالت 

 . املؤسسة بنشاطات املتعلقة األمور وخمتلف اإلدارة

 ميكن مبا مقارنة، حمددة ءاترابإج مااإللتز  مبدى واقعية أكثر صورة املنفذة العملية توفر أن ميكن كيف بةراقم :المالحظة 

 .املؤسسة يف والتصرفات الوثائق و األصول على املالحظة عملية وتكون عليه، احلصول

 سينيرئيال املوظفني مع تتم أن املعتاد من :المناقشة. 

 املتعلقة التفاصيل وخمتلف التقرير ونوع ،إليها املتوصل النتائج يوضح تقرير يف راجعةامل نتيجة تسجيل و توثيق يتم :التقرير 

 . ملراجعة ا بعملية
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  المراجعة المستمرة في مواجهة المحاسبة اإلبداعية استخدام:المبحث الثاني 

املالية  واملعلومات األرقام يف للتالعب اإلدارات بعض إليها تلجأ اليت االحتيالية واملمارسات األساليب اإلبداعية احملاسبة تعترب

 فعل املراجعة املستمرة كرد جاءتلذا  املالية، القوائم من املستفيدين تضليل �دف احملاسيب النظام يف املوجودة الثغرات باستغالل

  .املمارسات هذه ملواجهة

  معايير المراجعة المستمرة المواجهة للمحاسبة اإلبداعية :  األولالمطلب 

 اإلبداعية المحاسبة ممارسات واجهةمل الدولية المحاسبة معايير مجلس جهود:أوال

 املالية التقارير معايري لتصبح هاري تغي ومت يصدرها، اليت الدولية احملاسبة معايري على تعديالتراء بإج الدولية احملاسبة معايري جملس قام

 االقتصادية الوحدة جملس لرغبة تلبية، األمريكية احملاسبة املعايري مع التقارب تعديل ذلك من اهلدف كان،(IFRS) الدولية

 كان مثلما رويب،و األ اإلحتاد دول بني احملاسيب، التطبيق توحيد على تساعدها جديدة حماسبية معايري بإصدار األوريب باإلحتاد

 العامل دول من العديد قيام وخاصة حدثت اليتوالتغريات  الكبريةالتطورات   باالعتبار واألخذ األوربية، العملة وحيدت قرارات

 السيئ واالستغاللالتجاوزات  بعض حدوث كذلك الدولية، احملاسبة معايري على أساسية بصور تستند حملية حماسبة معايري بإصدار

 احملاسبة ظهور نتائجها أحد كانت واليت ،ا� املوجودة الضعف نقاط لبعض استغالهلم عرب املعايري لتلك احملاسبني بعض قبل من

  )59، صفحة 2017- 2016العمراوي، ( .اإلبداعية

 )32-31، الصفحات 2014/2015العلجوين، ( :التعديالت هذه أهم ومن

 حماسبية مبعاجلة واالكتفاء اجلديدة، احملاسبة معايري يف ) البديلة املعاجلة(و ) القياسية املعاجلة(  البدائل غالبية إلغاء على العمل -

 صورة جتميل يف البدائل تلك تستغل حبيث بدائل عدة بني لالختيار ا�ال فسح وعدم املعاجلات توحيد �دف وذلك واحدة،

 .ؤسسة امل نشاط على املالحظات بعض على التغطية أو األرباح تضخيم أو الدخل،

 أو ،التغريات أهم من الباحثني نظر وجهة من األمر هذا ويعترب العملي، التطبيق كيفية حيوضِّ  حماسيب ملعيار تلك مرفقا إضافة -

 من للكثري العملي التطبيق يف متعددة صعوبات هنالك أن اتضح فقد اجلديدة، الدولية احملاسبة معايري على طرأت اليت التعديالت

 داخلالفقرات  بعض لغموض السليم التطبيق كيفية توضيح املتخصصني، من الكثري على يصعب حيث، احملاسبة معايريرات فق

 عدم حبجة املالية التقارير بنود لبعض حتريفات أو تالعبات، بعملية القيام يفاإلداريني  بعض يستغله قد الذي األمر ،املعيار

 . للمعيار السليم الفهم أو الوضوح

 املعايري تلك يكتنف قد غموض أي ةزالإ إىل باإلضافة، املعايري بعض بني املوجود التعارض و التناقضات إلغاء على لعملا -

 .املعايري تلك بعض يكتنف الذي الغموض أو التناقضات تلك يستغل أن يريد من أمام الباب يغلق الذي األمر،

   معايير المراجعة المستمرة للحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية: ثانيا  

 فقد ، دقيقة غري مالية قوائم إصدار عن الناجتة املخاطر ختفيض يف اخلارجي احلسابات راجعم يؤديه الذي الدور لضعفرا نظ

 خالل من التامة وحياديته استقالليته إثبات راجعامل على احملتم من ،وأصبحراجعة امل نوعية يف ا�تمع ثقة تدعيم إىل احلاجة ظهرت

 .املهين بالسلوك وااللتزام  بنصها، االكتفاء وعدم القوانني روح تطبيق
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 مهنة على بالتأكيد هذا وينطبق ا�تمع، وخدمةواالستمرار  النجاح تنشد اليت للمهن هاماً عنصرا  والفنية املهنية العوامل وتعد

 ثقة أن كما جناحها، يف مهما عامالً  احملاسبة مهنة تقدمها اليت اخلدمات نوعية يف اجلمهور ثقة تعترب إذ ،املراجعة  و احملاسبة

 املسؤولية وتصبح جمد غري املالية القوائم عدالة حول رأيه جتعل الثقة هذه زعزعة إن إذ خاصة، أمهية هلااخلارجي  راجعبامل اجلمهور

 .احلقيقي معناها من خاليةرأي ال إبداء يف إليه املوكلة

 تعزيز يف والفنية املهنية العوامل دور املنظمات اغلب تدرك لذا وبا�تمع، وأجهز�ا مبوظفيها املنظمة ثقة واملعايري القواعد تعكس

 و ،املؤسسةنزاهة   و شفافية من ترفع بدورها واليت العاملني، تطور إىل تقود بالعوامل فاإللتزام عليها، املرتتبة األعباء وتقليل أدائها

 )130-129، الصفحات 2020مدين، (.مسعتها ونزاهتها يف مباشر بشكل يؤثر سوف اإللتزام ماانعد

 عليها حتتوي اليت واملوضوعية واالستقالليةالنزاهة  وحتقيق املعلومات، على الثقة إضافة يف يتمثل مراجعةللي الرئيس اهلدف أن

 .املهنة زمالء و والعمالء ا�تمع اهجت املوظفني مبسؤوليةاعرتافا  املهنة آداب و سلوك بقواعد اإللتزام ويعترب املالية، القوائم

 مبثابة هي و أساسي، بشكل العدالة وملفهوم للمهنة، األخالقي للمفهوم أساسية أركان املوضوعية و ستقالليةاإل و زاهةالن تعدكما 

 لتصحيح األساس عتبارهاإ،بمراجعة لل املهين السلوك قواعد خالل من وذلك ،راجعةامل لوظيفة احلقيقي املعىن تعطي اليت القيم

 ،راجعة امل مبهنة العالقة ذات رافلألط املتعارضة املصاحل بسبب حتدث قد اليت و النشاط، ممارسة أثناء حتدث اليت زاتالتجاو 

 وزمالء ا�تمع و العميل جتاه مسؤولية ويتحمل العادي، املواطن من  أكثر أخالقية واجبات كمهين اخلارجي راجعامل ويتحمل

ا كبري  جزءاً  ا�تمع منح وقد املهين، السلوك بقواعد العايل اإللتزام احلسابات راجعم على فإن املسؤولية هذه على وللمحافظة املهنة،

 األخالقي السلوك من عالية مبعايري اإللتزام تشجيع املهنيني على فإنه وباملقابل هلم، كميزة الذايت احلكم و االستقاللية املهنيني من

، الصفحات 2013مشوط، (.  فيهم الثقة تتدىن كما استقالليتهم يف بالشك سيقومون خدما�م من املستفيدين فإن الإو  بينهم، فيما

41-42( 

 : أبرزها احلسابات، ملدقق والفنية املهنية املعايري من جمموعة للمحاسبني األمريكي ا�مع وضع حني يف  

 ) 2013،صفحة  2013بديع ، ( .  الشخصية المعايير  :أوال 

 واملهين العلمي التأهيل من عالية درجة على أشخاص أو شخص األخرى اإلجرائية  اخلطوات وباقي بالفحص يقوم أن جيب .1

 .التدقيق خدمات جمال يف

 .التدقيق  بإجراءات يتعلق ما كل يف وتفكريه شخصيته يف مستقالً  يكون أن املدقق على جيب .2

 .يأالر  إبداء تقرير إعداد عند األخرى  باخلطوات والقيام بالفحص القيام عند املعقولة املهنية العناية يبذل أن املدقق على جيب .3

  )129، صفحة 2020مدين، ( . الميداني المهني االستقرار  معايير: ثانيا 

 مناسبة بطريقة وجدوا إن املساعدين أعمال على اإلشراف يتم أن كافياً  مناسباً  ختطيطاً  امليداين العمل خطوات ختطط أن جيب .1

 .وفعالة

 االختيارات نوعية وحتديد عليه االعتماد تقدير ميكن حىت ووافٍ  مفصل بشكل الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة جيب .2

 .املراجعة إجراءات تطبيق عند الالزمة
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 تكوين بغرض ملصادقات وا واالستفسارات الشخصية واملالحظة الفحص طريق عن كافية وبراهني أدلة على احلصول جيب .3

 .املراجعة لعملية اخلاضعة املالية املعلومات على الرأي إلبداء مناسب أساس

 )51،صفحة  2016قروف ،( .التقارير عداد إ معايير: ثالثا 

 .عموماً  املقبولة احملاسبية للمبادئ طبقاً  أعدت قد املالية القوائم أن على الرأي إبداء تقرير ينص أن جيب .1

 باملدة باملقارنة احلالية املدة يف بثبات عموماً  املقبولة احملاسبية املبادئ تطبيق فيها يتم مل اليت الظروف التقرير يبني أن جيب .2

 املالية القوائم إعداد يف استخدامها مت اليت عموماً  املقبولة احملاسبية املبادئ كانت إذا عما التقرير يبني أن جيب أي .السابقة

 .السابقة بالفرتة اخلاضعة املالية القوائم إعداد عند استخدمت اليت املبادئ عن اختلفت قد للتدقيق، اخلاصة

 خالف ذكر إن إال  )األعمال ونتائج املايل املركز عن لإلفصاح(  معقولة بطريقة كافية املالية القوائم يف الواردة البيانات تعترب .3

 .التقرير يف ذلك

 على ري أ ال إبداء ميكن ال اليت األحوال  ويف واحدة وحدة كو�ا املالية بالقوائم املدقق ري أ على التقرير حيتوي أن جيب .4

  .ذلك إىل أدت اليت األسباب إىل اإلشارة جيب واحدة كوحدة املالية القوائم

  متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة وعيوبها :  الثانيالمطلب 

  المراجعة المستمرة  استخدامات: أوال

لدراسة املراجعة املستمرة وقد  Richard Woodقام ا�مع الكندي ومن بعده ا�مع األمريكي بتشكيل جلنة يرأسها       

حيث ناقش هذا التقرير طبيعة وجمال و أساسيات املراجعة املستمرة و اهلدف منها ،  1999قدمت اللجنة تقريرها يف ديسمرب 

ومن مث تعامل التقرير مع املراجعة املستمرة األكثر تعقيدا ، و وصل التقرير إىل جمموعة من االستنتاجات ، ناقشت اإلطار 

للمراجعة املستمرة بشكل عام ووصفا لبعض القضايا  املهمة اليت سيكون هناك حاجة لتحديدها عند تقدمي خدمات  فاهيميأمل

، فإنه قد توجد أنواع متعددة من  �امثل هذا النوع من املراجعة ، و إذا كان ميكن التغلب على بعض العقبات املهمة املرتبطة 

زيدان، (. من خالل أدائه للمراجعة املستمرة  للمؤسسةجلوهرية اليت ميكن أن يضيفها املراجع املشاكل التابعة تتعلق بالقيمة ا

2007/2008(  

  : يشمل جمال املراجعة املستمرة مايلي     

 .التغيري يف حقوق املالك املعلومات والتقارير املالية الفورية سواء اخلاصة باملركز املايل أو بالتدفقات النقدية أو -

 .اإليضاحات املتممة للمعلومات املالية الفورية -

بصفة مستمرة وفورية مثل املؤشرات املالية  إنتاجهاكافة املعلومات املالية اجلوهرية اليت ميكن أن ينتجها نظام احملاسبة الفوري ويتم -

 )271، صفحة 2006/2007شحاته و نصري، ( .والتقلبات غري املالية يف مؤشرات األداء و أسبا�ا 

 :ويقدم التقرير أمثلة عن اخلدمات احملتملة للمراجعة املستمرة 
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  260-259، الصفحات 2013بوزاهر، ( :تسعى املراجعة املستمرة إىل :في مجال التجارة اإللكترونية(   

دفع صفقات التجارة اإللكرتونية و ذلك باالتصال مع خدمات ضمان صدق ) نزاهة  (ضمان مستمر عن موثوقية وسالمة  -

  .للمحاسبني القانونيني   CICAو الكندي   AICPAالويب املصدق عليها من قبل ا�معني األمريكي 

  . ضمان مستمر عن أساليب الرقابة على نظم التجارة اإللكرتونية -

  .ضمان مستمر عن االلتزام بتعهدات الدين  -

  .القرارات املهمة  باختاذضمان مستمر يتعلق مبدى السرية على مواقع الويب اليت حتتوي على تقارير عن املعلومات املتعلقة  -

للتجارة اإللكرتونية و ضمان مستمر عن فعالية أساليب الرقابة على قواعد املعلومات اليت ميكن الوصول إليها من قبل أي فرد  -

  . األغراض األخرى

  .ضمان مستمر عن وقت التسليم و جودة املنتجات املباعة  -

 .ضمان مستمر عن الوضع املتعلق باستمرارية املؤسسة  -

  34، صفحة 2019دبور، ( :تسعى املراجعة املستمرة إىل:في مجال المعلومات التسويقية(  

  .ضمان مستمر عن املعلومات التسويقية مثل مبيعات منتج جديد من قبل بائع برامج احلاسب اآليل  -

ضمان مستمر يتعلق بتصنيف وسائل اإلعالم ، ومهامجي مواقع الويب ، و عمليات تنزيل العناوين و املعلومات على شبكة  -

  .الويب 

  2007/2008زيدان، (:ة املستمرة إىلتسعى املراجع:في مجال المعلومات المالية التقليدية(  

ضمان مستمر عن معلومات مالية معينة مثل مستويات املخزون ، أرصدة احلسابات املدينة ، عمر احلسابات الدائنة وقيمها، و  -

  .الديون األخرى 

  .املايل املتبادل ، تتضمن ضمان عن كفاءة الرقابة على النظام املوحد  االعتمادضمان مستمر عن قيم وحدة  -

  .مراجعة مستمرة للقوائم املالية  -

  .ضمان مستمر عن التقديرات و االحتياطات  -

  34، صفحة 2019دبور، ( :تسعى املراجعة املستمرة إىل:أنواع أخرى من المعلومات(  

  .ضمان مستمر عن معدالت انبعاث التلوث  -

    .ضمان مستمر عن أية مؤشرات أساسية عن أداء املنشأة واليت قد تستخدم الرسوم و األشكال  -

  متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة:  ثانيا

  )2013الشريف، (:ية التال النقاط يف )الفورية(  املستمرة جعةراامل تطبيق متطلبات تتمثل

 يكون حبيث احلقيقي، الوقت يف أو املناسب الوقت يف تقدميه باإلضافة فهمه سهولة و الدقة املراجع تقرير يف يتوفر أن جيب-

 ةناملؤمت املعلومات حتديث عمليات  مجيع على الرقابيةاإلجراءات  وتطبق تتخذ املؤسسة على لذا للمستخدمني، بصفة دائمة متاح

 .الرقابية اإلجراءات كفاية مدى فحص و اختبار عنيراجامل على ينبغي جعني،كماراامل تقارير و
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أدوات املراجعة املؤمتنة  استخداملديهم  مألوف أصبح جعنيرافامل كبري، حد إىل مؤمتنة الفورية جعةراملأن تكون إجراءات ا ضروري-

 .املؤسسة نظم مع متكاملة األدوات و األساليب تكون أن جيب و العامة،وحزم برامج املراجعة  IDEAمثال على ذلك 

 وختضع متكاملة النظم هذه تكون أن وجيب ثقة، ذات إلكرتونية نظم من ناجتة تكون أن جيب جعةااملر  حمل املعلومات -

  .ة وفوري عالية ذات ثقة معلومات إلنتاج الرقابةإلجراءات 

 التيقد و جعةااملر  حمل بالقضايا فقط يتعلق ال األمر وهذا االرتباط، هذا مبثل ليقوم الالزمة املهنية الكفاءة جعنيراامل ميلك أن-

 يكون أن جعنيراامل من املتوقع من وليس املعلومات، لتكنولوجيا املختلفة واألنواع مسات يف التعمق أيضا ولكن مالية غري تكون

 استشارة وٕامكانية الالزمة تااخلرب  لديهم يتوافر أن جيب ولكن ،اإللكرتونية النظم وأنواع مسات جبميع العميقة املعرفة هميلد

، 2020منصور، ( .وفعاليتها كفاء�ا لضمان املستمرة جعةااملر  من جزء تكون قد واليت ،خدما�م من االستفادة أو املتخصصني

  )661صفحة 

 )36، صفحة 2020مدين، (: تتمثل أمهها يفاملستمرة، املراجعة ملنهج الالزمة املقوماتأن  كما يرى البعض

  .والسجالت امللفات أشكال واختالف تنوع مع املعلومات كتكنولوجيا أساسية بنية توفري املستمرة باملراجعة القيام يتطلب -

 .إثبات أدلة على احلصول يف صعوبة جيد لذلك مبراجعته املراجع يقوم الذي االلكرتونية احملاسبة لنظام الكامل الفهم وضوح عدم-

  .للمراجع القانونية املسئولية تزايد من يتحقق وذلك املراجعني قبل من االعرتاضات من كثري يقابل املستمرة املراجعة تطبيق أن-

 .اتعلومامل وختزين ومعاجلة الستخراج كبرية بدرجة مكلفة خصائص املستمرة املراجعة تضمن

  .افيه الثقة وميكن مؤمتنة نظم من ناجتة تكون أن جيب املستمرة املراجعة ألعمال اخلاضعة تعلوماامل-

   .املراجعة عميل نظام و احلسابات مراقب نظام بني فعال اتصال وجود-

  :التالية بالعواملاملستمرة  املراجعة عملية جودة على للرقابة كأداة املراجعة تفعيل تؤثر اليت العواملحيث تتمثل 

 املراجعة جمال يف املتخصصة واملهنية العلمية املعاهد وجود. 

 واملراجعة احملاسبة ملهنة منظمة وقواعد قوانني وجود. 

 السلوك وقواعد املراجعة مبعايري إملاماً  أكثر واملراجعني احملاسبني أمهية إىل ثقافتهم متيل ا�تمع أفراد كان كلما ا�تمع، ثقافة 

 .املهين

 املراجعة مكتب ألعضاء الذاتية الرقابة. 

 املعلومات وتكنولوجيا التكنولوجي التقدم. 

  :املباشرة املستمرة املراجعة استخدام على تؤثر اليت العوامل بني منو 

 املباشرة املراجعة استخدام إمكانية على الصناعي القطاع يف املستخدمة واإلجراءات األساليب طبيعة تؤثر الصناعي، القطاع 

 .عالية بدرجة تعمل حماسبية نظم وجود يتطلب النوع هذا فيه، املستمرة

 املستمرة املباشرة املراجعة استخدام إمكانية يف املستخدمة التقنيات على يتوقف ا�ال هذا الوظيفي، ا�ال. 

 اخلارجي، املراجع قبل من املباشرة املستمرة املراجعة استخدام يتم هنا واخلارجي، الداخلي املراجع من املباشرة املراجعة استخدام 

 .النظم هذه لعمل الداخلية والشبكة املنشأة بنظم أعمق معرفة لديه الداخلي املراجع أما
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ألربع مكاتب مراجعة يف أمريكا  وقد متت دراسة

ومت االستقصاء عن إمكانية تطبيق املراجعة املستمرة ، ووجد أن صعوبات تطبيق املراجعة املستمرة تتمثل يف عائق األنظمة بسبب 

رقابة داخلية قوي ، وعائق األفراد بسبب نقص التدريب 

ومن املشاكل اليت تؤثر عل إتباع منهج املراجعة املستمرة يف النظم احملاسبية هي تنسيقات املعلومات املتنوعة املستخدمة ـ وتعترب 

أمرا حامسا القدرة على الوصول إىل املعلومات واسرتدادها من جمموعة متنوعة من مصادر السجالت ، مبا يف ذلك األنظمة القدمية 

من التنسيقات كما ستكون أنواع امللفات و  جعة املستمرة ، وهذا يعين أن املعلومات ستكون يف جمموعة متنوعة

سوف تكون هذه العملية معقدة ومكلفة ،  

2017(  

  عيوب المراجعة المستمرة

  
  )667، صفحة 

   

نظم معالجة 

المعلومات

التأهيل العلمي و 

العملي للمراجع 

أدلة اإلثبات
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56( 

  عيوب تطبيق المراجعة المستمرة 

وقد متت دراسةمعوقات تطبيق املراجعة املستمرة تتمثل يف األفراد و العمليات و التكنولوجيا ،

ومت االستقصاء عن إمكانية تطبيق املراجعة املستمرة ، ووجد أن صعوبات تطبيق املراجعة املستمرة تتمثل يف عائق األنظمة بسبب 

رقابة داخلية قوي ، وعائق األفراد بسبب نقص التدريب  لومات ، و عائق العمليات بسبب احلاجة إىل نظام

  )667، صفحة 2020منصور، ( .املعلومات  تكنولوجيا

ومن املشاكل اليت تؤثر عل إتباع منهج املراجعة املستمرة يف النظم احملاسبية هي تنسيقات املعلومات املتنوعة املستخدمة ـ وتعترب 

القدرة على الوصول إىل املعلومات واسرتدادها من جمموعة متنوعة من مصادر السجالت ، مبا يف ذلك األنظمة القدمية 

جعة املستمرة ، وهذا يعين أن املعلومات ستكون يف جمموعة متنوعة

 والسجالت خمتلفة ، وعليه يصبح من الضروري توحيد هذه املعلومات، 

2017علي، ( .واألكثر إشكالية يف ذلك هو خطر إدخال أخطاء مثل السجالت املكررة 

  :استخلصت عيوب املراجعة املستمرة يف الشكل التايل 

عيوب المراجعة المستمرة) : 03(الشكل رقم 

  

، صفحة 2020منصور، (من إعداد الطالبتني بناء على : المصدر

تركيز املعلومات يف احلاسب املركزي

عدم كفاية التأهيل العلمي

عدم إهتمام مكاتب املراجعة بتطوير املراجع

التكاليف و التعقيد و زيادة املسؤولية

معاجلة األدلة الكرتونيا

التحديث التلقائي

عدم توفر مستندات ورقية

:        الفصل الثاني  

56، صفحة 2020مدين، (

عيوب تطبيق المراجعة المستمرة :  ثالثا

معوقات تطبيق املراجعة املستمرة تتمثل يف األفراد و العمليات و التكنولوجيا ،إن 

ومت االستقصاء عن إمكانية تطبيق املراجعة املستمرة ، ووجد أن صعوبات تطبيق املراجعة املستمرة تتمثل يف عائق األنظمة بسبب 

لومات ، و عائق العمليات بسبب احلاجة إىل نظامتنوع أنظمة معاجلة املع

تكنولوجياالالزم يف بيئة 

ومن املشاكل اليت تؤثر عل إتباع منهج املراجعة املستمرة يف النظم احملاسبية هي تنسيقات املعلومات املتنوعة املستخدمة ـ وتعترب 

القدرة على الوصول إىل املعلومات واسرتدادها من جمموعة متنوعة من مصادر السجالت ، مبا يف ذلك األنظمة القدمية 

جعة املستمرة ، وهذا يعين أن املعلومات ستكون يف جمموعة متنوعةإلنشاء نظام املرا

السجالت خمتلفة ، وعليه يصبح من الضروري توحيد هذه املعلومات، أنظمة 

واألكثر إشكالية يف ذلك هو خطر إدخال أخطاء مثل السجالت املكررة 

استخلصت عيوب املراجعة املستمرة يف الشكل التايل 

خماطر اإلحتيال•

تركيز املعلومات يف احلاسب املركزي•

إمكانية اإلخرتاق•

عدم كفاية التأهيل العلمي•

عدم إهتمام مكاتب املراجعة بتطوير املراجع•

التكاليف و التعقيد و زيادة املسؤولية•

معاجلة األدلة الكرتونيا•

التحديث التلقائي•

عدم توفر مستندات ورقية•



 من ممارسات المحاسبة اإلبداعيةمساهمة المراجعة المستمرة في الحد :        الفصل الثاني  

 

 
30 

  :خالصة الفصل

 تحريفب اإلدارة تقوم حبيث احملاسبية، املرونة باستغالل ميارس الذي احملاسيب التالعب ممارسات أحدث من اإلبداعية احملاسبة تعد

 و إطار القوانني عن وخترج تتطور قد املمارسات هذه أن إال احملاسبية، واملعايري القوانني خرق دون هاوتضليل مستخدمي املعلومات

 .حماسيب ، وجيب ضرورة حماربتها بأداة املراجعة املستمرة  غش إىل فتتحول احملاسبية، املبادئ

 عملية تنفيذ على تساعد إجراءا�ا ، مماعرفت استحداث يف  لكنها، املراجعة مناهج من جديد منهجاً  ليست املستمرة املراجعةإن 

وفورية يف أي وقت ميكن توفري املعلومات ملن يطلبها، مما يساهم يف معرفة أي ممارسات من  ، ودقيقة وسريعة فعالة بصفة املراجعة

لقوائم املالية  ومعلومات شأ�ا تغيري حقيقة املعلومات املتعلقة باملؤسسة، ونظرا أن املراجع اخلارجي ميكنه إضفاء املصداقية على ا

و لتوضيح أثر املراجعة املستمرة على احملاسبة اإلبداعية سنحاول تطبيق ما توصلنا إليه يف ، جع الداخلي ااملؤسسة أكثر من املر 

  .الدراسة النظرية على مدققي احلسابات يف الفصل املوايل 

 

  



 

 

 

 

 

  :الفصل الثالث

مساهمة المراجعة المستمرة في 

الحد من ممارسات المحاسبة 

من وجهة نظر مدققي اإلبداعية 

  الحسابات بالجزائر
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 تمهيد

هذا الفصل  سنتطرق يف، اإلبداعيةاملراجعة املستمرة وممارسة احملاسبة الدراسة بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية واملتعلقة مبتغريي

يف احلد من ممارسات احملاسبة  هادور املستمرة  املراجعةمن خالل استطالع ، بإسقاط ما مت التوصل إليه نظريا على الواقع امليداينإىل 

مدققي مت احلصول عليه من معلومات من طرف  من خالل ما ، وهذاباجلزائر احلسابات مدققياإلبداعية من وجهة نظر 

قمنا بإعدادها وتوزيعها على عينة البحث املختارة، ووفقا لذلك  ستبانة اليتاإلواالستفادة من هذه املعلومات يف أداة  احلسابات

التالية ل يف هذا الفصل احملاور الرئيسيةسنتناو  : 

  منهجية الدراسة: األول المبحث

  حتليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: المبحث الثاني
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  منهجية الدراسة: األول المبحث

  :ع البيانات ومجتمع وعينة الدراسة و تحليل الخصائص العامة لها مصادر جم: المطلب األول

  مصادر مجع البيانات: الفرع األول 

 البيانات األولية: أوال

يف برنامج وتوزيعها على عينة من جمتمع الدراسة، ومن مث تفريغها ) إستبيان(إستمارة حبث مت احلصول عليها من خالل تصميم  

الذي يعترب من الربامج اإلحصائية  22SpssV احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية إستخدام برنامجو ، EXCElاجلداول 

دف الوصول إىل الدالالت ذات اإلختبارات اإلحصائية املناسبة � إستخداماملتقدمة اليت تستخدم يف إدارة البيانات وحتليلها، و 

  .دراسةقيمة، ومؤشرات تدعم موضوع ال

  البيانات الثانوية: ثانيا

واليت ساعدتنا الدراسة، والرسائل اجلامعية وامللتقيات واملقاالت املتعلقة باملوضوع قيد   احلصول عليها من خالل مراجعتنا للكتبمت 

على الطرق واملنهجية املساعدة يف  هو التعرف  ه الدراسةصادر الثانوية يف هذإىل املاللجوء من ، واهلدف دراسةيف مجيع مراحل ال

  .كتابة الدراسة مع معرفة األحداث اجلديدة �ال دراستنا

  هلااخلصائص العامة  وحتليل الدراسة عينة: الفرع الثاين

  . وعينة الدراسةجمتمع : أوال

أو حمافظي احلسابات  مدققي احلساباتمن  البحث،يتكون جمتمع الدراسةيعترب ا�تمع أو عينة منه أهم عنصر الختبار أداة 

ا باجلزائر، ونظرا لعدم القدرة على توزيع االستبيان ورقيا لكل هاته الفئة عرب الرتاب الوطين، فقد صممنا استبيان الكارونية مت توزيعه

الصاحلة للتحليل  ستباناتومت فحصها و�ذا يصبح عدد اإلستبانة إ) 38(وقد مت اسرتجاع منها ، ستبيانإ40مت توزيع الكرتونيا، 

  .%95ستبانة، بنسبة إ) 51(اإلحصائي 

 . صائص العامة لعينة الدراسةاخلحتليل : ثانيا

الــيت تسـاعد يف حتليــل  األمـور�ـدف يف جمملهــا لتوضـيح بعــض  أسـئلة) 4( أربعــةوصـف اخلصـائص العامــة لعينـة الدراســة مثلتهـا  إن

  .ني تفصيل هذه اخلصائصتب ةول املوالياالنتائج فيما بعد، و اجلد

  :لعينة الدراسة حسب متغري اجلنس يف اجلدول التايل اإلحصائييظهر الوصف  :توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس -1
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  :توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:  )01(الجدول رقم 

 %الـــــــــــــــنسبة    الــــــــــــتكرار  الــــــــــــجنس

 55.3% 21  ذكـــــــــــــر

 44.7%  17  أنثـــــــــــــى

  %100  38  الــــــــمجمـــوع

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات  :المصدر

. 55.3%: تهمأفراد العينة حيث بلغت نسبهي النسبة الغالبة يف الذكور  أظهرت الدراسة أن نسبة )01(من خالل اجلدول رقم 

  .44.7%اإلناث    بإعتبار أن الذكور هم السابقون للعمل �ذه الوظيفة، ، بينما بلغت نسبة ،وهذا شيء طبيعي

  :التايللعينة الدراسة حسب متغري السن يف اجلدول اإلحصائي الوصف :توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية -2

  توزيع أفراد العينة حسب الفئة العمرية: )02(الجدول رقم 

 %النسبة    التكرار  السن

 % 23.3 9  سنة 30اقل من 

 % 42.1 16  سنة 39إىل 30من 

 %26.3 10  سنة 49إىل  40من 

 % 7.9 3  فأكثرسنة 50

  %100 38  الـــــمجــــــموع

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات  :المصدر

  

سنة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على  39-30أغلبية أفراد العينة هم من الفئة العمرية  يتضح لنا من خالل اجلدول أن   

، ليأيت يف املرتبة الثانية أصحاب الفئة العمرية من ، % 42.1 نسبتهم الشباب على مزاولة هذه املهنة املهمة، حيث بلغت إقبال

على 23.3%، % 26.3سنة بنسبة   30سنة، وقد جاءت تقريبا متقاربة مع أصحاب الفئة العمرية  األقل من  40-49

  %7.9سنة فأكثر بنسبة   50التوايل ليأيت يف املرتبة األخرية أصحاب الفئة العمرية من 

لعينة الدراسة حسـب متغـري املسـتوى العلمـي  اإلحصائييظهر الوصف  :المستوى العلميتغير توزيع عينة الدراسة حسب م-3

  :يف اجلدول التايل
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  توزيع أفراد العينة حسب متغير الرتبة العلمية: )03( الجدول رقم 

  %النسبة    التكرار  المستوي التعليمي

 % 2.6 1  رياكالو ب

 % 39.5 15  ليسانس

 50.0% 19  ماجستري/ماسرت

 7.9% 3  دكتوراه

 %100  30  المجموع

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات  :المصدر

بنسبة  متحصلني على شهادات جامعية عليا ماسرت وماجستري  من خالل الـــجدول الســــابق نالحظ أن أغلبيـــة أفراد الـــعينة  

وضرورة امتالك شاغلها املهارات العلمية اليت متكنه من  وأمهيتهااحلسابات  مدققيوهو شيء طبيعي راجع إىل وظيفة 50.0%

يأيت حاملي شهادة مث ،  %39.5بنسبة حاملي شهادة الليسانس يف املرتبة الثانية  أيتيمث مواكبة التطورات اليت يشهدها احمليط، 

  .% 2.6يف املرتبة األخرية بنسبة  أما أصحاب املستوى الثانوي فقد جاءوا,  %7.9بنسبة  يف املرتبة الثالثة دكتوراهال

لعينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة يف اجلدول اإلحصائي يظهر الوصف : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -4

 :التايل

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة: )04(الجدول رقم

 %النسبة    التكرار  سنوات الخبرة

 % 28.9 11  سنوات 5أقل من 

 % 23.7 9  سنوات 10إىل 5من 

 % 26.3 10  سنة 15إىل  11من 

 % 21.1 8  سنة 15أكثر من 

  100 38  المجموع

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات  :المصدر

وهذا  % 28.9بنسبة  سنوات يف جمال املراجعة  5لديهم خربة  أقل من  أفراد العينة أغلبية بأن نالحظ من خالل اجلدول  

، %26.3 سنة بنسبة 15-11سنة، مث تليهم أصحاب اخلربة العلمية من  39-30العينة سنهم من  أفراد أغلبراجع إىل أن 

، ليأيت يف املرتبة األخرية أصحاب اخلربة العلمية  %23.7 سنوات بنسبة 10-05مث يف املرتبة الثالثة أصحاب اخلربة العلمية من 

  .%21.1 سنة بنسبة 15األكثر من 

  واألساليب اإلحصائية المستخدمةالدراسة  أداة: اني الثالمطلب 

  تصميم أداة الدراسة: أوال
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أداة تتكون من جمموعة من األسئلة للتقصي  وهي،ات األولية علومملة على االستبيان يف مجع املالدراسة احلالية بدرجة كااعتمدت 

مفردات عينة الدراسة للحصول على املعلومات واحلقائق الالزمة إلثبات أو عن طريق طرح األسئلة على  املباشر ومجع املعلومات

 املباشرة العالقة ذات السابقة الدراسات وبعض احلالية الدراسة مبتغريات الصلة ذات األدبيات مراجعة بعدو  .نفي فرضيات الدراسة

قامت  ورباء يف هذا ا�ال آراء األساتذة واخل استطالع البحث، باإلضافة إىل االعتماد على آراء وأفكار املشرف، و مبوضوع

  :إىل قسمني لتحقيق األهداف املرجوة من هذا البحث، حيث قسمت)) 01(انظر امللحق رقم (ستبانة بإعداد إ الطالبتني

  املعلومات الشخصية: القسم األول

  مهنة املراجعة يف اخلربة سنوات العلمي، املؤهل اجلنس،العمر،: وهي للمبحوثني الوظيفية و الشخصية بالبيانات يتعلق

وضم  املراجعة املستمرةللمتغري املستقل  احملور األولخصص ستبانة، وهو بدوره يشمل حمورين، حيتوي على حماور اإل: القسم الثاني

  :أبعاد، وتتمثل هذه األبعاد يف ثالثمؤشرا لقياس  23

  .)مؤشرات 8( استخدامات املراجعة املستمرةبعد  

  .) مؤشرات 8(فعالية املراجعة املستمرةبعد  

  .)مؤشرات 7(متطلبات تطبيق املراجعة املستمرة بعد

  .تواحتوى على عشر مؤشرا اإلبداعيةاحملاسبة  التابع، فتعلق باملتغري احملور الثاينأما  

 لفقرات املبحوثني استجابات لقياس" اخلماسي ليكارت" مقياس استخدام مت وقد ، كما مت تصميم االستبيان على أساس مقياس

 :التايل اجلدول يف موضح هو كما وذلك االستمارة

  رت الخماسيادرجات مقياس ليك):05(الجدول رقم

  )540، صفحة 2007عز، (: المصدر                                                           

  ثانيا األساليب اإلحصائية المستخدمة

باستخدام برنامج لإلجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضياته، مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك 

  :كما يلي) SPSS.V 20(احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 مقاييس اإلحصاء الوصفي)Descriptive Statistic Mrasures:(  ،وذلك لوصف جمتمع البحث وإظهار خصائصه

باالعتماد على النسب املئوية والتكرارات، واإلجابة على أسئلة البحث وترتيب متغريات البحث حسب أمهيتها باالعتماد على 

  .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 لالنحدار التباين تحليل )Analysis of Variance( : بني متغريي العالقة لتمثيل املقرتح النموذج مالئمة مدى لقياس 

  . ةراسالد

  موافق بشدة  موافق  محايد  غير موافق  غير موافق بشدة  االستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة
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 طاالنحدار الخطي البسي تحليل )Simple Regression :( هو طريقة حسابية إلجياد عالقة خطية أو معادلة من الدرجة

 مبعرفة ) احملاسبة اإلبداعية (األوىل بني البيانات اليت حتتوي على املتغريين املستقل والتابع، فهي �دف للتوقع بقيمة املتغري التابع 

 املراجعة املستمرة (قيمة املتغري املستقل 

 التوزيع الطبيعي اختبار(Kolmogorov-Smirnov) :ال أم الطبيعي التوزيع تتبع البيانات أن من التحقق �دف وذلك.  

 كرونباخ ألفا الثبات معامل  (Cronbach'sCsefficient Alpha) :عدمه من البحث أداة ثبات مدى لقياس وذلك.  

 عدمها من واقعية ترمجة الظاهرة ترمجة من إمكانيتها و األداة صدق مدى إلدراك وذلك :معامل صدق المحك.  

   صدق وثبات أداة الدراسة واختبار التوزيع الطبيعي: اني المطلب الث

 )صدق االستبانة(صدق أداة البحث :أوال

ستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها، فهي تتضمن فقرات ذات صلة إلقدرة ا) Validity(يقصد بصدق األداة    

  .باملتغريات اليت تعمل على قياسها، وأن مضمو�ا يتفق مع الغرض اليت صممت ألجله

وللتحقق من صدق االستبانة املستخدمة يف البحث مت حساب معامل صدق احملك من خالل أخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات 

إذ جند أن معامل الصدق الكلي ألداة البحث هو معامل مرتفع جدا  )06(وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم " لفا كرونباخأ"

، كما نالحظ أيضا أن مجيع معامالت الصدق ألبعاد )0.993(و مناسب ألغراض و أهداف هذا البحث وتقدر قيمته بـ 

  .ميكننا القول أن مجيع عبارات أداة البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه�ذا . الدراسة كبرية و مناسبة  ألهداف هذا البحث

  ثبات أداة الدراسة: ثانيا

  باستخدام األداة نفسها، ويف هذا ويقصد �ا مدى احلصول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث يف ظروف متشا�ة

، الذي "coefficient alpha cronbach’s"" ألفا كرونباخ"البحث مت قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل الثبات 

  :فأكثر، حيث كانت النتائج  كما يلي) 0.60(حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى 
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 نتائج معامالت الثبات والصدق): 06(جدول رقم ال

 

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : المصدر

   وهي) 0.985(حملور الدراسة بلغت قيمته " ألفا كرونباخ"يتبني أن معامل ثبات االتساق الداخلي ) 06(من خالل اجلدول رقم 

  .حتت ظروف مماثلةقيمة مرتفعة، وهو ما يدل على أن االستمارة ثابتة أي أ�ا تعطي نفس النتائج إذا مت استخدامها مرة أخرى 

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : املصدر

  اختبار التوزيع الطبيعي: ثالثا

ما إذا كانت البيانات  ملعرفة) Kolmogorov-Smirnov(فمسرنو -كوملجروف من أجل اختبار التوزيع الطبيعي مت استخدام

الذي حيدده الباحث ) α(أقل من أو تساوي مستوى الداللة ) sig(االحتمالية ختضع للتوزيع الطبيعي أم ال، فإذا كانت القيمة 

فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والعكس صحيح، ويف دراستنا هذه فإن مستوى الداللة املعتمد هو 

)0.05=α(وهو املستوى املعتمد يف أغلب البحوث االجتماعية ،.  

  :اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة واجلدول اآليت يوضح

   

  المراجعة المستمرة  عدد العبارات  "ألفاكرونباخ"معامل الثبات  معامل الصدق

  استخدامات المراجعة المستمرة  8 0.981  0.990

  فعالية المراجعة المستمرة  8  0.989  0.994

  متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة  7  0.641  0.800

  المراجعة المستمرة  23 0.889  0.942

  اإلبداعيةالمحاسبة   10  0.975  0.987

  االستمارة ككل  33  0.985  0.993
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  اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة) :07(الجدول رقم 

  معامل التفلطح  معامل االلتواء  المتغير

  الخطأ المعياري  اإلحصائيةالقيم   الخطأ المعياري  القيم اإلحصائية

 0.323- 0.750 0.399- 0.383 استخدامات المراجعة المستمرة

 0.099 0.750 1.109- 0.383 فعالية المراجعة المستمرة

 0.489 0.750 0.348 0.383  متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة

 1.119- 0.750 0.563 0.383  المراجعة المستمرة

 1.119 0.750 0.085- 0.383  المحاسبة اإلبداعية

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : المصدر

.  

و قيم معامل التفلطح حمصورة بني 0.563و  -1.109من خالل اجلدول أعاله ، أن قيم معامل االلتواء حمصورة بني  يتضح 

 .، و عليه فإن توزيع الدراسة خاضع للتوزيع الطبيعي و ميكن اختبار الفرضيات 1.119-و  1.119
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  تحليل نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: نيالمبحث الثا

  عرض نتائج الدراسة: األول المطلب

، حيث تقرر االعتماد على مقياس الوسط املراجعة املستمرة واحملاسبة االبداعية: اورنتائج افراد العينة حول حمسوف نقوم بتحليل 

احلسايب مبجاالته الثالث لتفسري مستوى قبول أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات األداة، وأيضا على كل بعد من 

  :أبعادها، وذلك كما يلي

  ليكارت للحكم على إجابات المبحوثينسل ):08(الجدول رقم

  

  

  

                

 

  )545، صفحة 2007عز، ( :المصدر

  المراجعة المستمرةتحليل فقرات محور : أوال

املستمرة، سيتم حتليل العبارات اليت تقيس كل بعد من أبعاد هذا  املراجعةمن أجل التعرف على اجتاهات املبحوثني حول مستوى 

  ؟ تطبيق املراجعة املستمرة من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائرما مستوى  :التايلاحملور، ومن مث اإلجابة على السؤال 

  استخدامات المراجعة المستمرةفقرات بعدتحليل -1

   

  مستويات القبول  الفئات

 منخفض  1-2.33

  متوسط  3.66 – 2.34

  مرتفع  5 – 3.67
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 .استخدامات المراجعة المستمرة بعد نتائج تحليل المبحوثين حول: )09(الجدول رقم 

 مستوى

 القبول
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 الرقم استخدامات المراجعة المستمرة أبعاد

  1.001  3.16  7  متوسط
يفرض أسلوب املراجعة املستمرة على املراجع االعتماد على املعلومات املتوفرة 

  1 . الكرتونيا

  0.956  3.14  8  متوسط

متكن املراجعة املستمرة من املتابعة واملراقبة املستمرة من خالل أداء املراجعة بشكل 

  2 .مستمر

  3 .األدلة إلكرتونيا للقيام بعمله متكن املراجعة املستمرة املراجع من جتميع  0.925  3.32  6  متوسط

  4 .تدعم املراجعة املستمرة آلية التحول حنو التشغيل االلكرتوين للبيانات  0.817  3.32  5  متوسط

  0.629  3.58  3  متوسط
واملفاهيم احملاسبية اليت  للمبادئتعتمد املراجعة املستمرة على برامج تعمل وفقا 

  5  .تضبط سري العمليات

  1.391  3.47  4  متوسط
تعمل املراجعة املستمرة على تغطية جمال أكرب من املعلومات املالية وغري املالية 

  6  .املخزنة الكرتونيا

  1.184  3.71  2  مرتفع
توفر املراجعة املستمرة عدد من وسائل األمن للمعلومات اليت متنع دخول غري 

  7  .املصرح هلم إىل قواعد بيانات املؤسسة

  8  .توفر املراجعة املستمرة معلومات جيدة بسبب التأكيد املستمر للتقارير املالية  1.286  3.89  1  مرتفع

  متوسط
  

  البعد إجمالي    0.905  3.52

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : المصدر

 :جاء ترتيب عبارات البعد األول كالتايل) 9( من خالل اجلدول رقم

من فئات  الثالثةو هو متوســط يقع ضمن الـــفئة 3,89حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 8"املرتبة األوىل العبارة رقم -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 1,286باحنراف معياري قدره "  مرتفع"مقياس ليكرت و الـــــيت تشري إلـــى اخلـــيار 

 .املراجعة املستمرة معلومات جيدة بسبب التأكيد املستمر للتقارير املاليةتوفر وفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئات مقياس  الثانيةو هو متوسط يقع ضمن الفئة 3,71إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 7"املرتبة الثانية العبارة رقم -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 1,184قدره  بـــاحنراف معيــــاري"  مرتفع"ليكرت، و اليت تشري إلــــى الــخـيار 
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توفر املراجعة املستمرة عدد من وسائل األمن للمعلومات اليت متنع دخول غري املصرح هلم إىل قواعد آراء عينة الدراسة و بالتايل 

 .املؤسسةمعلومات 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,58حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 5"املرتبة الثالثة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  0,629باحنراف معياري قدره " متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .واملفاهيم احملاسبية اليت تضبط سري العمليات للمبادئعلى برامج تعمل وفقا  تعتمد املراجعة املستمرةآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,47حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 6"املرتبة الرابعة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  1.391ري قدره باحنراف معيا" متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

 ..تعمل املراجعة املستمرة على تغطية جمال أكرب من املعلومات املالية وغري املالية املخزنة الكرتونياآراء عينة الدراسة وبالتايل 

من فئات  الثانيةو هو متوســط يقع ضمن الـــفئة 3,32حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 4"العبارة رقم  اخلامسةاملرتبة -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة 0.817باحنراف معياري قدره "  متوسط"ري إلـــى اخلـــيار مقياس ليكرت و الـــــيت تش

 .معلوماتراجعة املستمرة آلية التحول حنو التشغيل االلكرتوين للتدعم املاإلجابة وفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئات مقياس  الثانيةو هو متوسط يقع ضمن الفئة 3,32إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 3"العبارة رقم  السادسة املرتبة-

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 0.925بـــاحنراف معيــــاري قدره "  متوسط"ليكرت، و اليت تشري إلــــى الــخـيار 

 .متكن املراجعة املستمرة املراجع من جتميع األدلة إلكرتونيا للقيام بعملهوفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,16حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 1"العبارة رقم  بعةاالساملرتبة  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  1.001باحنراف معياري قدره " متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .كرتونيايفرض أسلوب املراجعة املستمرة على املراجع االعتماد على املعلومات املتوفرة الآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,14حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 2"العبارة رقم الثامنة املرتبة  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  0.956باحنراف معياري قدره " متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

 .متكن املراجعة املستمرة من املتابعة واملراقبة املستمرة من خالل أداء املراجعة بشكل مستمرآراء عينة الدراسة 

وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ متوسط إجابات عينة  متوسطة  تجاء استخدامات املراجعة املستمرةبناءا على ما سبق ، يتضح أن 

، كما نالحظ من إجابات أفراد العينة على هذا البعد يشكل 0.905: و احنراف معياري قدره 3.52: الدراسة عن عبــــارات بـــــ

تدعم رة الكرتونيا و االعتماد على املعلومات املتوفو فرض أسلوب املراجعة املستمرة على املراجع ب، و هذا يدل مستوى متوسط

لمراجعة املستمرة متوسط من وجهة نظر هذا البعد ل، أي مستوى اتمعلومول حنو التشغيل االلكرتوين للاملراجعة املستمرة آلية التح

  .مدققي احلسابات باجلزائر 

 :فعالية المراجعة المستمرةتحليل فقرات بعد-2
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  .المراجعة المستمرة فعالية بعد نتائج تحليل المبحوثين حول:)10( الجدول رقم 

 

اتجاه 

 اآلراء
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 الرقم فعالية المراجعة المستمرة أبعاد

 مرتفع
5  3.82  0.803  

توفر املراجعة املستمرة املعلومات ملتخذي القرارات يف الوقت املناسب مقارنة 

  9  .باملراجعة التقليدية

  10  .تساعد املراجعة املستمرة يف حتسني جودة التقارير املالية املعدة إلكرتونيا  0.479  4.18  1 مرتفع

متوس

 ط
8  3.58  1.007  

  .تكشف املراجعة املستمرة أي عملية مشكوك يف صحتها بعد حدوثها بوقت قصري

11  

متوس

 ط
7  3.58  1.007  

  .اخلارجيةتطبيق املراجعة املستمرة خيفض تكاليف املراجعة وخاصة املراجعة 

12  

  0.908  3.89  4  مرتفع

تعمل املراجعة املستمرة على ردع عمليات االحتيال وتوفري نظام انذار مبكر عن أي 

  13 .حتريفات قد حتدث

  14 .تبني املراجعة املستمرة مدى التزام ووعي اإلدارة يف اعداد القوائم املالية للمؤسسة  0.848  3.74  6  مرتفع

  0.808  3.95  3  مرتفع
تساعد املراجعة املستمرة اإلدارة على حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية 

  15 .للمؤسسة

  0.808  3.95  2  مرتفع
متكن املراجعة املستمرة من إضفاء املصداقية املستمرة على اإلفصاح الفوري ملعلومات 

  16 .املؤسسة

  مرتفع
  

  البعد إجمالي    0.726  3.83

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : المصدر

 :جاء ترتيب عبارات البعد األول كالتايل )11(من خالل اجلدول رقم

من فئات  الثالثةو هو متوســط يقع ضمن الـــفئة 4.18حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 10"األوىل العبارة رقم املرتبة -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 0.479باحنراف معياري قدره "  مرتفع"و الـــــيت تشري إلـــى اخلـــيار  مقياس ليكرت

 ..تساعد املراجعة املستمرة يف حتسني جودة التقارير املالية املعدة إلكرتونياوفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 
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من فئات مقياس  الثالثةو هو متوسط يقع ضمن الفئة 3,95ملتوسط احلسايب هلا بـــــ إذ بلغ ا": 16"املرتبة الثانية العبارة رقم -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 0.808بـــاحنراف معيــــاري قدره "  مرتفع"ليكرت، و اليت تشري إلــــى الــخـيار 

  .املصداقية املستمرة على اإلفصاح الفوري ملعلومات املؤسسة متكن املراجعة املستمرة من إضفاءآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثالثةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,95حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 15"املرتبة الثالثة العبارة رقم  -

لذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق ا 0,808باحنراف معياري قدره " مرتفع"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .تساعد املراجعة املستمرة اإلدارة على حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسةآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثالثةالــــفئة و هو وسط يقع ضمن 3,89حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 13"املرتبة الرابعة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  0.908باحنراف معياري قدره " مرتفع"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

 .مبكر عن أي حتريفات قد حتدث إنذارتعمل املراجعة املستمرة على ردع عمليات االحتيال وتوفري نظام آراء عينة الدراسة وبالتايل 

من فئات  الثالثةو هو متوســط يقع ضمن الـــفئة 3,82حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 9"املرتبة اخلامسة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 0.803باحنراف معياري قدره "  مرتفع"مقياس ليكرت و الـــــيت تشري إلـــى اخلـــيار 

 .توفر املراجعة املستمرة املعلومات ملتخذي القرارات يف الوقت املناسب مقارنة باملراجعة التقليديةينة الدراسة و بالتايل وفق آراء ع

من فئات مقياس  الثالثةو هو متوسط يقع ضمن الفئة 3.74إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 14"السادسة العبارة رقم  املرتبة

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 0.848بـــاحنراف معيــــاري قدره "  مرتفع"إلــــى الــخـيار ليكرت، و اليت تشري 

 .القوائم املالية للمؤسسة إعدادتبني املراجعة املستمرة مدى التزام ووعي اإلدارة يف آراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,58ــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ حيث بلغ ال": 12"بعة العبارة رقم ااملرتبة الس -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  1.007باحنراف معياري قدره " متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .املراجعة وخاصة املراجعة اخلارجيةتطبيق املراجعة املستمرة خيفض تكاليف آراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3,58حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 11"املرتبة الثامنة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  0.007باحنراف معياري قدره " متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

 .تكشف املراجعة املستمرة أي عملية مشكوك يف صحتها بعد حدوثها بوقت قصريآراء عينة الدراسة 

وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ متوسط إجابات عينة الدراسة  ت مرتفعةجاء فعالية املراجعة املستمرةبناءا على ما سبق ، يتضح أن 

، كما نالحظ من إجابات أفراد العينة على هذا 0.726: و احنراف معياري قدره 3.83: بـــــ املراجعة املستمرة فعاليةات عن عبــــار 

و كشف املراجعة املستمرة أي عملية مشكوك يف صحتها بعد حدوثها بوقت قصري ب، و هذا يدل مستوى مرتفعالبعد يشكل 

أي مستوى هذا البعد  .ملتخذي القرارات يف الوقت املناسب مقارنة باملراجعة التقليديةتوفر املراجعة املستمرة املعلومات بالتايل 

  .للمراجعة املستمرة مرتفع من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر 

 :متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة تحليل فقرات بعد-3
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 .المراجعة المستمرة متطلبات تطبيقبعد نتائج تحليل المبحوثين حول: )11( الجدول رقم 

اتجاه 

 اآلراء
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 الرقم المراجعة المستمرة متطلبات تطبيق أبعاد

  17  .امتالك املؤسسة واملراجع تكنولوجيا متقدمة  1.042  3.34  7 متوسط

 مرتفع
6  3.95  1.024  

مما يتيح توفر أدلة املراجعة ) بياناتقواعد ( ضرورة ختزين بيانات املؤسسة الكرتونيا 

 .إلكرتونيا

18  

 مرتفع
1  4.34  0.231  

توفر املؤسسة على مستخدمي تكنولوجيا معلومات قادرين على إدارة قواعد 

 .البيانات وبرامج املراجعة املستمرة

19  

  20  .فيهاقدرة فريق املراجعة على استعمال تكنولوجيا املعلومات والتحكم   0.265  4.29  2 مرتفع

  21  منح فريق املراجعة استقاللية كافية يف العمل  0.442  4.13  5  مرتفع

  22  .توفر اخلربة العلمية وكفاءة املراجعني يف جمال املراجعة  0.279  4.21  4  مرتفع

  23  .نزاهة وحيادية املراجع عند الفحص واملراجعة وتقييم األداء  0.265  4.29  3  مرتفع

  مرتفع
  

  البعد إمجايل    0.161  4.07

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : المصدر

 :جاء ترتيب عبارات البعد األول كالتايل )11( من خالل اجلدول رقم

و هو متوســط يقع ضمن الـــفئة الرابع من فئات 4.34حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 19"املرتبة األوىل العبارة رقم -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 0.231باحنراف معياري قدره "  مرتفع"مقياس ليكرت و الـــــيت تشري إلـــى اخلـــيار 

وبرامج  علوماتواعد املتوفر املؤسسة على مستخدمي تكنولوجيا معلومات قادرين على إدارة قوفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

 .املراجعة املستمرة

و هو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس 4.29إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 20"املرتبة الثانية العبارة رقم -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 0.265بـــاحنراف معيــــاري قدره "  مرتفع "ليكرت، و اليت تشري إلــــى الــخـيار 

  .قدرة فريق املراجعة على استعمال تكنولوجيا املعلومات والتحكم فيهاآراء عينة الدراسة و بالتايل 

و هو وسط يقع ضمن الــــفئة الرابعة من فئـات 4.29حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 23"املرتبة الثالثة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  0,265باحنراف معياري قدره "  مرتفع "مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .نزاهة وحيادية املراجع عند الفحص واملراجعة وتقييم األداءآراء عينة الدراسة و بالتايل 
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و هو وسط يقع ضمن الــــفئة الرابعة من فئـات 4.21حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 22"ة العبارة رقم املرتبة الرابع -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  0.279باحنراف معياري قدره "  مرتفع "مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

 .اخلربة العلمية وكفاءة املراجعني يف جمال املراجعةتوفر آراء عينة الدراسة وبالتايل 

و هو متوســط يقع ضمن الـــفئة الرابعة من فئات 4.13حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 21"املرتبة اخلامسة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة 0.442باحنراف معياري قدره "   مرتفع "ــــيت تشري إلـــى اخلـــيار مقياس ليكرت و الـ

  .منح فريق املراجعة استقاللية كافية يف العملاإلجابة وفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

هو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس 3.95إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 18"املرتبة السادسة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 0.0.24بـــاحنراف معيــــاري قدره "  مرتفع "لــــى الــخـيار و اليت تشري إليكرت، 

 .مما يتيح توفر أدلة املراجعة إلكرتونيا) قواعد بيانات( ت املؤسسة الكرتونيا معلوماضرورة ختزين وفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

و هو وسط يقع ضمن الــــفئة الرابعة من فئـات 3.43حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 17"بعة العبارة رقم ااملرتبة الس -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 1.042باحنراف معياري قدره " متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .تكنولوجيا متقدمةامتالك املؤسسة واملراجع آراء عينة الدراسة و بالتايل 

وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ متوسط إجابات عينة  ت مرتفعةاملراجعة املستمرة جاء متطلبات تطبيقبناءا على ما سبق ، يتضح أن 

، كما نالحظ من إجابات أفراد العينة 0.161: و احنراف معياري قدره 4.07: املراجعة املستمرة بـــــ فعاليةالدراسة عن عبــــارات 

واملراجع تكنولوجيا متقدمة املعنية بعملية املراجعة  امتالك املؤسسة  على ضرورة ، و هذا يدلمستوى مرتفععلى هذا البعد يشكل 

أي مستوى هذا البعد  .العملتوفر اخلربة العلمية وكفاءة املراجعني يف جمال املراجعة منح فريق املراجعة استقاللية كافية يف وبالتايل 

  .للمراجعة املستمرة متوسط من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر 
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  .اإلبداعية المحاسبة تحليل فقرات محور : ثانيا

، سيتم حتليل العبارات اليت تقيس كل بعد من اإلبداعيةمن أجل التعرف على اجتاهات املبحوثني حول مستوى تطبيق احملاسبة 

ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي تطبيق ما مستوى :التايلأبعاد هذا احملور، ومن مث اإلجابة على السؤال 

  ؟ احلسابات باجلزائر

اإلبداعيةمحور المحاسبة  نتائج تحليل المبحوثين حول)12(الجدول رقم   

اتجاه 

 اآلراء
 الترتيب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

 الرقم اإلبداعيةالمحاسبة  أبعاد

  متوسط
4  3.45  1.011  

توفر بعض املؤسسات بيانات مضللة للمراجع، مما ينتج عنه تقارير مالية ذات 

 . طابع احتيايل

1  

 مرتفع
1  4.24  0.402  

تقليل األرباح تقدم بعض املؤسسات معلومات غري حقيقية مما يساهم يف 

 .اخلاضعة للضريبة

2  

 مرتفع
2  3.97  1.102  

تقوم بعض املؤسسات بإظهار تكاليف ومهية أو متعلقة بفرتات مستقبلية ضمن 

 .القوائم املالية

3  

  4 .حتسن بعض املؤسسات موقفها اإلداري أمام املالك بالتالعب بالقوائم املالية  1.448  3.11  8 متوسط

  1.668  3.18  7  متوسط
تعمل بعض املؤسسات على التالعب يف إجراءات البيع لتحسني وضعها يف 

 السوق

5  

  1.793  3.79  3   مرتفع

تقوم بعض املؤسسات باملبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة كشهرة 

 ..احملل، العالمات التجارية،

6  

  1.105  3.24  6  متوسط

للتقييم للتالعب باألصول تعمل بعض املؤسسات على تغيري الطريقة احملاسبية 

 .الطويلة األجل

7  

  1.340  3.11  9  متوسط

حتاول بعض املؤسسات التالعب ببنود التدفقات التمويلية والتشغيلية إلخفاء 

 .وضعها املايل احلقيقي

8  

  130  3.29  5  متوسط
تعمل بعض املؤسسات على التالعب بالنقدية وإظهار حقيقة خاطئة عنها يف 

  .القوائم املالية

9  

تعمل بعض املؤسسات على التالعب بالذمم املالية وإظهار حقيقة خاطئة   1.403  3.05  10  متوسط 10  
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  .عنها يف القوائم املالية

  متوسط
  

  البعد إمجايل    1.016  3.24

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : لمصدرا

 :جاء ترتيب عبارات البعد األول كالتايل )12(من خالل اجلدول رقم

و هو متوســط يقع ضمن الـــفئة الرابع من فئات 4.24حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 2"املرتبة األوىل العبارة رقم -

س تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة ، الذي يعك0.402باحنراف معياري قدره "  مرتفع"مقياس ليكرت و الـــــيت تشري إلـــى اخلـــيار 

  .تقدم بعض املؤسسات معلومات غري حقيقية مما يساهم يف تقليل األرباح اخلاضعة للضريبةوفق آراء عينة الدراسة و 

من فئات مقياس  الثالثةو هو متوسط يقع ضمن الفئة 2.97إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 3"املرتبة الثانية العبارة رقم -

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 1.107بـــاحنراف معيــــاري قدره "  مرتفع"ليكرت، و اليت تشري إلــــى الــخـيار 

  .تقوم بعض املؤسسات بإظهار تكاليف ومهية أو متعلقة بفرتات مستقبلية ضمن القوائم املاليةآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثالثةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 2.79حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 6"رة رقم املرتبة الثالثة العبا -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  1.792باحنراف معياري قدره " مرتفع"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .سات باملبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة كشهرة احملل، العالمات التجارية،تقوم بعض املؤسآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3.45حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 1"املرتبة الرابعة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق  1.011راف معياري قدره باحن" متوسط"مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

 .مضللة للمراجع، مما ينتج عنه تقارير مالية ذات طابع احتيايلمعلومات توفر بعض املؤسسات آراء عينة الدراسة وبالتايل 

من فئات  الثانيةو هو متوســط يقع ضمن الـــفئة 3.29حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 9"املرتبة اخلامسة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة 1.130باحنراف معياري قدره "  متوسط"ـــــيت تشري إلـــى اخلـــيار مقياس ليكرت و ال

ها يف القوائم تعمل بعض املؤسسات على التالعب بالنقدية وإظهار حقيقة خاطئة عناإلجابة وفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

  .املالية

من فئات مقياس  الثانيةهو متوسط يقع ضمن الفئة 3.24إذ بلغ املتوسط احلسايب هلا بـــــ ": 7"املرتبة السادسة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 1.105بـــاحنراف معيــــاري قدره "  متوسط "اليت تشري إلــــى الــخـيار  ليكرت، و

 .تعمل بعض املؤسسات على تغيري الطريقة احملاسبية للتقييم للتالعب باألصول الطويلة األجلوفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئـات  الثانيةو هو وسط يقع ضمن الــــفئة 3.18حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 5"بعة العبارة رقم ااملرتبة الس -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 1.668باحنراف معياري قدره "  متوسط "ليكرت ، يشري إلــــى اخليار مقيـاس 

  تعمل بعض املؤسسات على التالعب يف إجراءات البيع لتحسني وضعها يف السوقآراء عينة الدراسة و بالتايل 
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من فئات مقياس  الثانيةو هو متوســط يقع ضمن الـــفئة 3.11حيث بلغ املـــــتوسط الـــحسايب لـــها بــــ ": 4"املرتبة الثامنة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 1.448باحنراف معياري قدره "   متوسط "ــــيت تشري إلـــى اخلـــيار ليكرت و الـ

  .عض املؤسسات موقفها اإلداري أمام املالك بالتالعب بالقوائم املاليةحتسن بآراء عينة الدراسة و بالتايل 

من فئات مقياس  الثانيةهو متوسط يقع ضمن الفئة 3.17بلغ املتوسط احلسايب هلا ب  إذ": 8"املرتبة التاسعة العبارة رقم 

، الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة 1.340بـــاحنراف معيــــاري قدره "  متوسط "و اليت تشري إلــــى الــخـيار ليكرت، 

حتاول بعض املؤسسات التالعب ببنود التدفقات التمويلية والتشغيلية إلخفاء وضعها املايل وفق آراء عينة الدراسة و بالتايل 

 .احلقيقي

من فئـات  الثانيةيقع ضمن الــــفئة و هو وسط 3.05حيث بلغ الــــمتوسط الـــحسابــــي هلا بــــ ": 10"املرتبة العاشرة العبارة رقم  -

الذي يعكس تشتت ضعيف يف نسبة اإلجابة وفق 1.403باحنراف معياري قدره "  متوسط "مقيـاس ليكرت ، يشري إلــــى اخليار 

  .اليةتعمل بعض املؤسسات على التالعب بالذمم املالية وإظهار حقيقة خاطئة عنها يف القوائم املآراء عينة الدراسة و بالتايل 

وفقا ملقياس الدراسة إذ بلغ متوسط إجابات عينة الدراسة عن  متوسطة تجاء  اإلبداعيةاحملاسبة بناءا على ما سبق ، يتضح أن 

، كما نالحظ من إجابات أفراد العينة على هذا 1.016: و احنراف معياري قدره 3.24: املعرفة بـــــ اإلبداعيةاحملاسبة عبــــارات 

تعمل بعض املؤسسات على التالعب بالذمم املالية وإظهار حقيقة خاطئة عنها يف القوائم ألنه  ، و هذا متوسطالبعد يشكل 

وعلى تغيري بالتايل و  حتاول بعض املؤسسات التالعب ببنود التدفقات التمويلية والتشغيلية إلخفاء وضعها املايل احلقيقيو املالية 

أي مستوى حمور احملاسبة اإلبداعية متوسط من وجهة نظر مدققي  .باألصول الطويلة األجلالطريقة احملاسبية للتقييم للتالعب 

  .احلسابات باجلزائر 

  الفرضيات اختبار: المطلب الثاني

  طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة: أوال

طبيعة االرتباط بينهما من خالل االعتماد على معامل بريسون،  أوبني متغريي الدراسة سنحاول معرفة عالقة  الدورقبل دراسة 

  :لفرضيات الدراسة كما هو موضح يف اجلدول التايل أويل�دف تقدمي دعم  0.01عند مستوى 
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 مصفوفة االرتباط بين متغيرات الدراسة): 13(الجدول رقم

  اإلبداعیةالمحاسبة   

 - 0**974,  معامل بيرسون استخدامات المراجعة المستمرة

  0000,  مستوى الداللة

 - 0**913,  معامل بيرسون فعالية المراجعة المستمرة

 0000,  مستوى الداللة

 - 0**754,  معامل بيرسون متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة

 0000,  مستوى الداللة

 Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات  :المصدر

 ).0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة **، )0.05(مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند *

  :، حيثأبعادهاهناك عالقة ذات داللة معنوية بني متغريي الدراسة وكذا كل بعد من  أنيظهر من خالل اجلدول أعاله 

  مستوى داللة  عند) -**0.974( اإلبداعیةالمحاسبة  و استخدامات المراجعة المستمرةبلغ معامل االرتباط بني

 .بينهما سالبإىل وجود ارتباط  ، وهذا يشري)0.000(

  0.000(عند مستوى داللة ) -**0.913( اإلبداعیةالمحاسبة و فعالية المراجعة المستمرةبلغ معامل االرتباط بني( ،

 .بينهما سالبإىل وجود ارتباط  ريوهذا يش

  عند مستوى داللة ) -**0.75( اإلبداعیةالمحاسبة و المستمرةمتطلبات تطبيق المراجعة بلغ معامل االرتباط بني

  .بينهما سالبيشري إىل وجود ارتباط  ، وهذا)0.000(

  وفرضياتها الفرعية اختبار الفرضية الرئيسية: ثانيا

دور يوجد  :" مت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج لالختبار الفرضية الرئيسية اليت تنص على

عند مستوى  للمراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر

  α≤0.05"داللة

  :وميكن توضيح نتائج التحليل يف اجلدول التايل

  نتائج تحليل تباين االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية): 14( الجدول رقم

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : لمصدرا

  R2( =0,916(معامل التحديد

 R(=0,957(معامل االرتباط

متوسط   درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  المربعات

  مستوى الداللة  المحسوبة Fقيمة 

  0.000*  394,118  34,445  1  34,445  االنحدار

  0,087  36  3,147  الخطأ

  37  37,593  المجموع الكلي
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) F(من خالل النتائج الواردة يف اجلدول السابق يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية حيث بلغت قيمة 

  ).0.05(وهي أقل من مستوى الداللة ) 0.000(وبقيمة احتمالية ) 394,118(احملسوبة 

اختبار الفرضية الرئيسية بفروعها املختلفة، أين اعتمدنا يف ذلك على االحندار وبناءا على ثبات صالحية النموذج نستطيع 

  :اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول املوايل

من المحاسبة اإلبداعية في الحد من لمراجعة المستمرة ا لدورنتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط ): 15(الجدول رقم

  .الحسابات بالجزائر  لمدققيوجهة نظر 

  SPSS V.21من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات برنامج : المصدر

حملاسبة اعلى للمراجعة املستمرة  ) 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  دورمن خالل اجلدول يتضح لنا وجود 

) T(وكذلك قيمة  )384,018( احملسوبة البالغة ) F(، هذا ما دعمته قيمة من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر اإلبداعية

دالتان عند ) T(و) F(، وبالتايل فإن قيمة كل من )0.05(وهو أقل من ) 0.000(مبستوى داللة ) 19,850-(البالغة 

املراجعة املستمرة حيث أن متغري )95.7%((قوية بني املتغريين بنسبة عكسية رتباط، إضافة إىل قوة ا)0.05(مستوى الداللة 

بلغت قيمته ) β(، كذلك القيمة املتوسطة ملعامل خط االحندار ةاحملاسبة اإلبداعي من التباين احلاصل ) 91.6%(يفسر ما نسبته 

 يف احلد من ممارسات دوراملستمرة  للمراجعة لفرضية الصفرية اليت تنص على أننقبل ا، وبالتايل من خالل ما سبق )0.7940(

  ).0.05(عند مستوى الداللة   من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر احملاسبة اإلبداعية

  : اختبار الفرضية الفرعية األولى* 

H1: املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر  الستخدامات املراجعة يوجد دور 

اعتمدنا يف ذلك على االحندار اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول  ة الرئيسية بفروعها املختلفة، ختبار الفرضيوإل

  :املوايل

   

المتغير 

  المستقل

)β(  )T (

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

)F (

  المحسوبة

معامل 

  )R(االرتباط 

معامل 

 R2التحديد 

دور المراجعة 

  المستمرة

0,7940  19,850-  0.000  394,018  0.957-  0,916  
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نتائج تحليل االنحدار  البسيط الختبار الفرضية الفرعية األولى: )16(الجدول رقم  

  SPSS V.21برنامج باالعتماد على خمرجات الطالبتني من إعداد: المصدر

على الستخدامات  املراجعة املستمرة  ) 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  دورمن خالل اجلدول يتضح لنا وجود 

وكذلك  )666.24( احملسوبة البالغة ) F(، هذا ما دعمته قيمة -، من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر  احملاسبة اإلبداعية 

دالتان ) T(و) F(، وبالتايل فإن قيمة كل من )0.05(وهو أقل من ) 0.000(مبستوى داللة ) 25.807-(البالغة ) T(قيمة 

 استخدامات  حيث أن متغري)%97.4(قوية بني املتغريين بنسبةعكسية رتباط ىل قوة ا، إضافة إ)0.05(عند مستوى الداللة 

كذلك القيمة املتوسطة ملعامل خط   ، اإلبداعيةللمحاسبة  من التباين احلاصل ) 94.9%(يفسر ما نسبته املراجعة املستمرة 

الستخدامات ن الصفرية اليت تنص على ألفرضية نقبل ا، وبالتايل من خالل ما سبق )0,913(بلغت قيمته ) β(االحندار 

عند مستوى الداللة  -، من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائراحملاسبة اإلبداعية   يف احلد من ممارسات دوراملستمرة  ملراجعةا

)0.05.(  

  : الثانيةاختبار الفرضية الفرعية* 

H2 : احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلساباتيوجد دور لفعالية املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات  

اعتمدنا يف ذلك على االحندار اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف الرئيسية بفروعها املختلفة،  ختبار الفرضيةو إل

  :اجلدول املوايل

 نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثانية: ) 17(الجدول رقم

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات : المصدر

احملاسبة على لفاعلية املراجعة املستمرة ) 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  دورمن خالل اجلدول يتضح لنا وجود   

وكذلك قيمة  )180,930( احملسوبة البالغة ) F(، هذا ما دعمته قيمة -، من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر  اإلبداعية 

)T ( البالغة)(وبالتايل فإن قيمة كل من  ،)0.05(وهو أقل من ) 0.000(مبستوى داللة ) -13,451F (و)T ( دالتان عند

املراجعة  استخدامات  حيث أن متغري)%91.3(قوية بني املتغريين بنسبة عكسية رتباط، إضافة إىل قوة ا)0.05(مستوى الداللة 

) β(خط االحندار  كذلك القيمة املتوسطة ملعامل  ة ،للمحاسبة اإلبداعي من التباين احلاصل ) 83.4%(يفسر ما نسبته املستمرة 

المتغير 

  المستقل

)β(  )T (

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

)F (

  المحسوبة

معامل 

  )R(االرتباط 

معامل 

 R2التحديد 

دور المراجعة 

   المستمرة

0,974-  -25.807  0.000  666.24  0.974  0,949  

المتغير 

  المستقل

)β(  )T (

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

)F (

  المحسوبة

معامل 

  )R(االرتباط 

معامل 

 R2التحديد 

دور المراجعة 

  المستمرة

0,913-  -13,451  0.000  180,930  0.913  0.834  
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يف  دوراملراجعة  املستمرة لفاعلية  لفرضية الصفرية اليت تنص على أننقبل ا، وبالتايل من خالل ما سبق )0,913(بلغت قيمته 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  -، من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائراحملاسبة اإلبداعية    احلد من ممارسات

   :لثةالثاالفرعيةاختبار الفرضية * 

  .يوجد دور ملتطلبات تطبيق املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر

اعتمدنا يف ذلك على االحندار اخلطي البسيط حيث ميكن توضيح النتائج يف اجلدول ة الرئيسية بفروعها املختلفة، ختبار الفرضيإل

  :املوايل

  نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار الفرضية الفرعية الثالثة: )18(الجدول رقم

  Spssمن إعداد الطالبتني باعتماد على خمرجات  :المصدر

على ملتطلبات تطبيق املراجعة املستمرة ) 0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  دورمن خالل اجلدول يتضح لنا وجود 

وكذلك  )47,433( احملسوبة البالغة ) F(، هذا ما دعمته قيمة -، من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر احملاسبة اإلبداعية 

دالتان ) T(و) F(، وبالتايل فإن قيمة كل من )0.05(وهو أقل من ) 0.000(مبستوى داللة ) 6,780-(البالغة ) T(قيمة 

 استخدامات  حيث أن متغري)%75.4( قوية بني املتغريين بنسبة عكسية رتباط، إضافة إىل قوة ا)0.05(عند مستوى الداللة 

كذلك القيمة املتوسطة ملعامل خط   ، اإلبداعيةللمحاسبة  من التباين احلاصل ) 75,4%(نسبته  يفسر مااملراجعة املستمرة 

ملتطلبات تطبيق  لفرضية الصفرية اليت تنص على أن نقبل ا، وبالتايل من خالل ما سبق )0,754(بلغت قيمته ) β(االحندار 

عند مستوى الداللة  - ، من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائراحملاسبة اإلبداعية   يف احلد من ممارسات تمرة دوراملراجعة  املس

)0.05.(  

  مناقشة نتائج الفرضيات :ثالثا

  :من خالل حتليل نتائج الفرضيات تبني

 دور الستخدامات املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية  أشارت نتائج الفرضية الفرعية األوىل على وجود

الستخدامات املراجعة املستمرة أن من خالل حتليلنا ملختلف إجابات املبحوثني وجدنا .من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر 

عدد من وسائل األمن للمعلومات اليت متنع دخول  وعلى تغطية جمال أكرب من املعلومات املالية وغري املالية املخزنة الكرتونيا تعمل 

واملفاهيم احملاسبية اليت  للمبادئتعتمد املراجعة املستمرة على برامج تعمل وفقا و املؤسسة  معلوماتغري املصرح هلم إىل قواعد 

  ..تضبط سري العمليات

  دور لفعالية املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة  وجودأشارت نتائج الفرضية الفرعية الثانية على

املعلومات ملتخذي توفر املراجعة املستمرة من خالل حتليلنا ملختلف إجابات املبحوثني وجدنا أن .نظر مدققي احلسابات باجلزائر

وكذلك تساعد على حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة مما القرارات يف الوقت املناسب مقارنة باملراجعة التقليدية 

المتغير 

  المستقل

)β(  )T (

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

)F (

  المحسوبة

معامل 

  )R(االرتباط 

معامل 

 R2التحديد 

دور المراجعة 

   المستمرة

0,754-  6,780-  0.000  47,433  0.754  0,569  
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تكشف أي عملية و مبكر عن أي حتريفات قد حتدث  إنذارتعمل املراجعة املستمرة على ردع عمليات االحتيال وتوفري نظام 

  .صحتها بعد حدوثها بوقت قصريمشكوك يف 

  دور ملتطلبات تطبيق املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية  وجودأشارت نتائج الفرضية الفرعية الثانية على

توفر املؤسسة على مستخدمي من خالل حتليلنا ملختلف إجابات املبحوثني وجدنا أن.من وجهة نظر مدققي احلسابات باجلزائر

قدرة على استعمال تكنولوجيا املعلومات و وبرامج املراجعة املستمرة  املعلوماتتكنولوجيا معلومات قادرين على إدارة قواعد 

  .مما يتيح توفر أدلة املراجعة إلكرتونيا) معلومات قواعد( املؤسسة الكرتونيا  معلوماتضرورة ختزين و والتحكم فيها 
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  :الفصل خالصـــة

دور املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي حاولنا من خالل هذا الفصل دراسة 

قابلة لالستعمال ) 38(مت اسرتجاع ) 40(ستبانة على عينة عشوائية تقدر ب ويف سبيل ذلك قمنا بتوزيع إ. احلسابات باجلزائر

استخدامات (بأبعادها  لمراجعة املستمرة لمتكننا من التوصل إىل نتيجة مفادها أن  ،من األساليب اإلحصائيةوباستخدام عدد 

  . احملاسبة اإلبداعية دور للحد من ممارسات) املراجعة املستمرة ، فعالية املراجعة املستمرة ، متطلبات تطبيق املراجعة املستمرة 
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ممارسات احملاسبة  علىيف املؤسسات، ومدى تأثريها  املراجعة املستمرة من خالل ما مت تناوله يف دراستنا اتضحت لنا أمهية 

ئة العمل بالرضا والقبول ، فكلما متيزت بياملستمرة  تعترب من العوامل املؤثرة يف مدققي احلسابات ةدور املراجع، حيث أن  اإلبداعية

  .يف دقة املراجعة املستمرة ساهم ذلك  من طرف مدققي احلسابات

ثر وتطبيقه على ذا األ، قمنا بتطبيق منوذج افرتاضي يوضح هممارسات احملاسبة اإلبداعية على  دور املراجعة املستمرةوملعرفة أثر 

، دور املراجعة املستمرة على ممارسات احملاسبة اإلبداعية، وقد مت التأكد من صحة االفرتاض بوجود أثر مدققي احلسابات باجلزائر 

  .ومن مث اخلروج مبجموعة من النتائج النظرية والتطبيقية، وكذا تقدمي توصيات واقرتاح حبوث مستقبلية

  .لنتائجا: أوال

  :نظريةالنتائج ال-1

  أن املراجعة املستمرة مسؤولة عن تقييم كافة وظائف املؤسسة مبا فيها احملاسبة ، وبالتايل فهي مسؤولة عن سالمة القوائم املالية

 .من األخطاء و التحريفات و التالعبات 

  األخالقي للمحاسبني و هو أن التحدي األكرب للمحاسبة اإلبداعية ال ينحصر يف البعد الفين للمحاسبة و إمنا يتجاوزه البعد

 .أكثر خطورة على مستقبل مهنة احملاسبة 

 ضمان مستوى كايف من اإلفصاح عن التقارير املالية من طرف املراجع يساهم يف ترشيد قرارات املستثمرين و العكس صحيح. 

 فيما خيص القوائم املالية لتلك إتباع حماسيب املؤسسات ألساليب احملاسبة اإلبداعية يقود املراجع إلبداء رأي حتفظي أو سليب 

 .املؤسسات

  تتفق أغلب فئات عينة الدراسة على أنه ميكن للمراجع احلد من أساليب احملاسبة اإلبداعية املطبقة من خالل إلتزام املراجع

 .باإلجراءات  املراجعة املستمرة املضادة 

  :النتائج التطبيقية-2

اءت متوسطة وفقا ملقياس مدققي احلسابات ج من وجهة نظر املراجعة املستمرة أن تصورات أفراد عينة الدراسة ملستوى  -

 الدراسة 

 .جاءت بنسبة مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة املراجعة املستمرة استخداماتأن اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو بعد  -

 .جاءت بنسبة قبول متوسطة وفقا ملقياس الدراسة فعالية املراجعة املستمرةأن اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو بعد  -

 .وفقا ملقياس الدراسة مرتفعةجاءت بنسبة قبول  متطلبات تطبيق املراجعة املستمرةأن اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو بعد  -

قا ملقياس اءت متوسطة وفمدققي احلسابات ج من وجهة نظر  احملاسبة االبداعيةأن تصورات أفراد عينة الدراسة ملستوى  -

 الدراسة 

 من وجهة نظر مدققي احلسابات لمراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعيةلذو داللة إحصائية  دوروجود  -

 باجلزائر
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، فعالية املراجعة املستمرة، استخدامات املراجعة املستمرة(من ابعاد املراجعة املستمرة  لكل ذو داللة إحصائية دوروجود  -

 .احملاسبة اإلبداعية من وجهة نظر مدققي احلسابات اجلزائر احلد من ممارساتيف  )متطلبات تطبيق املراجعة املستمرة

 :ضوء النتائج التطبيقية نقدم جمموعة من االقرتاحات هي :التوصيات:ثانيا

ممارسة مهنة املراجعة حتتاج إىل الرتكيز و العمل على تطوير وتدريب حمافظي احلسابات بشكل مستمر خاصة لو علمنا بأن  -

يتمتعو بالوعي املهين و الثقافة واإلدراك الكايف مبختلف األنشطة اإلقتصادية و  أشخاص ذو مواصفات خاصة ،حبيث

 .املستجدات يف بيئة األعمال 

 . بنود القوائم املالية ضرورة العناية بعملية املراجعة املستمرة ، و سن قوانني وتشريعات رادعة حلاالت التالعب و التحريف يف -

ضرورة اإللتزام مبتطلبات اإلفصاح يف البيانات املالية ، وذلك بتقدمي كل املعلومات احملاسبية الضرورية لكشف ممارسات احملاسبة  -

فز اإلبداعية كأسباب تغيري الطرق احملاسبية املستخدمة يف عملية القياس احملاسيب ، سياسات توزيع األرباح ، مكافأة و حوا

 .جملس اإلدارة و غريها 

 .ضرورة التأكيد الفوري من قبل تقارير املراجعة املستمرة بنزاهة القوائم املالية و ترشيد عملية اختيار السياسات احملاسبية البديلة  -

 .فرض عقوبات على املؤسسات اليت يثبت تورطها إلتباع ممارسات احملاسبة اإلبداعية  -

الدراسات حول املراجعة املستمرة يف خمتلف القطاعات ، من أجل إجياد حلول للحد من ممارسات إجراء املزيد من األحباث و  -

 .احملاسبة اإلبداعية 

  تعديلها حسب موضوعك: أفاق الدراسة: ثالثا

ئية عن هذه الدراسة ال تقدم رؤية كاملة أو �ا أنانطالقا من أهداف دراستنا وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها، ميكننا القول 

، استكماال لدراستنا ميكن أن نقرتح البحوث املستقبلية دور املراجعة املستمرة يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية موضوع أثر 

  :التالية

 .ارجيسني أداء املراجع اخلحت أثر املراجعة املستمرة  على - 

 مسامهة املراجعة املستمرة  يف حتسني فعالية املراجعة الداخلية - 

 .فعالية املراجعة املستمرة للحد من التالعبات احملاسبية يف املؤسسات  - 

 .تطبيق متطلبات املراجعة املستمرة للتأثري اإلجيايب يف حماسبة الشركات  - 
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  )01(الملحق رقم 

 ة ــــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريــالجمهوريـ

  ميـــحث العلــايل والبــم العـوزارة التعلي

 بسكـرة - جامعــة حممـــد خيضــر

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيـر

  لمالية والمحاسبيةعلـــوم االقســـم 

  محاسبة: تخصص

  

  بحثإستمارة
  

  

  .سيديت الفاضلة؛حتية طيبة وبعد..سيدي الفاضل

  ،.....السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته

التحضري يف اطار يسرنا أن نضع بني أيديكم هذه االستمارة، اليت صممت جلمع املعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم بإعدادها 

المراجعة المستمرة في الحد من دور ": بعنوان.ختصص حماسبة وتدقيق .واحملاسبية إلعداد مذكرة املاسرت يف العلوم املالية 

  "الجزائربالحسابات  دققيممن وجهة نظر ممارسات المحاسبة اإلبداعية 

  

ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا ا�ال؛ نأمل منكم التكرم باإلجابة على أسئلة االستمارة بدقة؛ حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة  

كبرية على صحة إجاباتكم؛ فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل جناحها وحنيطكم علما أن مجيع إجاباتكم لن 

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  

 ،،،وشكرا على حسن تعاونكم

  اء الطلبةـــــــــأسم

  منصـــــــــــــــور راضـــــية -

  نجــــــــــــــــــــــاةقريـــــــــرة  -

 

 

 

  1220/2202:الّسنة الجامعّية



 
 

  :االختيار املناسبأمام ) x(يرجى وضع عالمة .البيانات العامة: األول الجزء

  أنثى                                  ذكر                :جنسال .1

                               سنة 40أقل من إىل 30من                             سنة   30أقل من       :العمر .2

 فأكثرسنة   50                                           50أقل من إىل 40من

  ماجستري /ماسرت                      ليسانس                    بكالوريا    :المستوى التعليمي. 3

  : ................................أخرى     دكتور                                 

  سنوات  10 اقل من  إىل 05من              سنوات 5من  أقل  :عدد سنوات الخبرة.4

  سنة فأكثر 15            سنة  15اقل من  إىلسنوات  10من                    

  ستبانةاإل محاور:الثاني الجزء

يف املربع (X)،يرجى وضع إشارةاملراجعة املستمرة املراجع اخلارجي ألسلوب تطبيق يهدف هذا احملورّ إىل معرفة مستوى: المراجعة المستمرة: األولالمحور 

  ن هذه األبعاد عن مدى موافقتك عن كل بعد م) من وجهة نظرك(الذي يعّرب 

 العبارات القياسية   التقييم

ــم
رق

غير  ال

موافق 

 بشدة

 غير

 موافق

موافق 

 نوعا

ما   

موافق  موافق

 المحاسبة القضائية بشدة

    استخدامات المراجعة المستمرة: أوال     

  01 . يفرض أسلوب املراجعة املستمرة على املراجع االعتماد على املعلومات املتوفرة الكرتونيا     

  02 .خالل أداء املراجعة بشكل مستمرمتكن املراجعة املستمرة من املتابعة واملراقبة املستمرة من      

  03 .متكن املراجعة املستمرة املراجع من جتميع األدلة إلكرتونيا للقيام بعمله     

  04 .تدعم املراجعة املستمرة آلية التحول حنو التشغيل االلكرتوين للبيانات     

واملفاهيم احملاسبية اليت تضبط سري تعتمد املراجعة املستمرة على برامج تعمل وفقا للمبادئ      

  .العمليات

05  

  06  .تعمل املراجعة املستمرة على تغطية جمال أكرب من املعلومات املالية وغري املالية املخزنة الكرتونيا     

توفر املراجعة املستمرة عدد من وسائل األمن للمعلومات اليت متنع دخول غري املصرح هلم إىل      

  .املؤسسة قواعد بيانات

07  

  08  .توفر املراجعة املستمرة معلومات جيدة بسبب التأكيد املستمر للتقارير املالية     

    فعالية المراجعة المستمرة: ثانيا     



 
 

 
 

  09  .توفر املراجعة املستمرة املعلومات ملتخذي القرارات يف الوقت املناسب مقارنة باملراجعة التقليدية     

  10  .املراجعة املستمرة يف حتسني جودة التقارير املالية املعدة إلكرتونياتساعد      

  11  .تكشف املراجعة املستمرة أي عملية مشكوك يف صحتها بعد حدوثها بوقت قصري     

  12  .تطبيق املراجعة املستمرة خيفض تكاليف املراجعة وخاصة املراجعة اخلارجية     

على ردع عمليات االحتيال وتوفري نظام انذار مبكر عن أي حتريفات قد تعمل املراجعة املستمرة      

 .حتدث

13  

  14 .تبني املراجعة املستمرة مدى التزام ووعي اإلدارة يف اعداد القوائم املالية للمؤسسة     

  15 .تساعد املراجعة املستمرة اإلدارة على حتديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة     

  16 .متكن املراجعة املستمرة من إضفاء املصداقية املستمرة على اإلفصاح الفوري ملعلومات املؤسسة     

    متطلبات تطبيق المراجعة المستمرة: ثالثا     

  17  .تتطلب املراجعة املستمرة امتالك املؤسسة واملراجع تكنولوجيا متقدمة     

مما يتيح توفر ) قواعد بيانات( يتطلب تطبيق املراجعة املستمرة ختزين بيانات املؤسسة الكرتونيا      

.أدلة املراجعة إلكرتونيا  

18  

يشرتط لتطبيق املراجعة املستمرة توفر املؤسسة على مستخدمي تكنولوجيا معلومات قادرين على      

 .إدارة قواعد البيانات وبرامج املراجعة املستمرة

19  

يتطلب تطبيق املراجعة املستمرة قدرة فريق املراجعة على استعمال تكنولوجيا املعلومات والتحكم      

  .فيها

20  

  21  تتطلب املراجعة املستمرة منح فريق املراجعة استقاللية كافية يف العمل     

  22  .جيب توفر اخلربة العلمية وكفاءة املراجعني يف جمال املراجعة لتطبيق املراجعة املستمرة      

  23  .يتطلب تطبيق املراجعة املستمرة نزاهة وحيادية املراجع عند الفحص واملراجعة وتقييم األداء     



 
 

يف (X)،يرجى وضع إشارةاإلبداعيةللمحاسبة  تطبيق املؤسسات يهدف هذا احملورّ إىل معرفة مستوى :اإلبداعيةالمحاسبة : المحور الثاني

  عن مدى موافقتك عن كل بعد من هذه األبعاد ) من وجهة نظرك(املربع الذي يعّرب 
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ــم
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غير موافق  ال

 بشدة

غير 

 موافق

موافق 

 نوعا

ما   

موافق  موافق

 المحاسبة االبداعية بشدة

  01 . تقارير مالية ذات طابع احتيايل ينتج عنهاملؤسسات بيانات مضللة للمراجع، مما بعض  توفر     

  02 .املؤسسات معلومات غري حقيقية مما يساهم يف تقليل األرباح اخلاضعة للضريبةبعض تقدم      

  03 .املاليةالقوائم ضمن بفرتات مستقبلية  ةبإظهار تكاليف ومهية أو متعلقاملؤسسات بعض تقوم      

  04 .املؤسسات موقفها اإلداري أمام املالك بالتالعب بالقوائم املالية بعض حتسن     

  05 يف السوق لتحسني وضعهاتالعب يف إجراءات البيع املؤسسات على ال بعض تعمل     

  06 ..املؤسسات باملبالغة يف تقييم بنود األصول غري امللموسة كشهرة احملل، العالمات التجارية، بعض تقوم     

  07 .املؤسسات على تغيري الطريقة احملاسبية للتقييم للتالعب باألصول الطويلة األجلبعض تعمل      

إلخفاء وضعها املايل املؤسسات التالعب ببنود التدفقات التمويلية والتشغيلية بعض حتاول      

 .احلقيقي

08  

  09  .املؤسسات على التالعب بالنقدية وإظهار حقيقة خاطئة عنها يف القوائم املالية بعض تعمل     

  10  .املؤسسات على التالعب بالذمم املالية وإظهار حقيقة خاطئة عنها يف القوائم املالية بعض تعمل     

شكرا على حسن تعاونكم








